
Informationsblad för Ungdom 2020/2021    

I år kommer vi inte att erbjuda något föräldramöte utan den samlade informationen är sammanfattad nedan 
och där vi kortfattat beskriver vårt upplägg under denna speciella tid. 

Vi uppmanar alla att följa vår Facebookgrupp IK Sterns Stjärnor samt vår kalender som finns på hemsidan 
https://www.ikstern.se/SKIDOR/UNGDOM/ för uppdaterad och fortlöpande information. 

Vi är totalt sju tränare, Nisse Hassellöf, Olof Hjalmarsson, Henrik Jacobsson, Pia Johansson, Elin Karlsson, Eva-
Britt Mårts och Stefan Norling. Mailadressen ungdom@ikstern.se går till oss alla. Kontaktuppgifter finns på 
hemsidan. 

Våra gemensamma träningar är onsdagskvällar och vi varvar barmarksträning och rullskidor under hösten. För 
de ungdomar som är födda 2008 och äldre och önskar ytterligare ett träningspass under veckan uppmuntrar vi 
att deltaga på GSF-träningarna som är på måndagskvällarna (Facebookgrupp GSF ungdomar). Som äldre 
ungdom och junior så finns också ett flertal rullskidpass i Sternregi samt barmarksträning på tisdagar (kl 18:30 
Sternstugan) att testa oc h vara med på.  

Med anledning av Covid-19 är det ingen gemensam fika, ombyte eller dusch i klubbstugan. Att tänka på i 
samband med träning: 
1. Vi har nu endast gemensam träning utomhus. 
2. Alla kommer ombytta till träningen. 
3. Håll avstånd, minst två meter vid officiella träningar. 
4. Vi tränar endast om vi känner oss friska. 

Vi planerar att istället för ett traditionellt höstläger med övernattning genomföra en träningsdag på 
hemmaplan lördagen den 10 oktober. 

Årets snöläger planerar vi i nuläget att genomföra i Tranemo men vi är medvetna om att det kan bli utan 
övernattning och att vi då åker över dagen mellan Göteborg och någon närliggande ort med snö (Borås, 
Ulricehamn eller Tranemo). Notera att lägret planeras till helgen den 18-20 dec. 

Vi har anmält oss till Stjärnjakten för åldersgruppen 9-12 år som kommer att pågå fram till 20 dec. Upplägget är 
att samla så många stjärnaktiviteter som möjligt på våra träningar och som grupp tävla mot andra klubbar och 
kanske bli en av de klubbar som får åka till finalhelgen med bla en kul stafett i Ulricehamn. Följa oss och de 
andra klubbarna på https://stjarnapaskidor.se/forening/ 

Skidome. Vi kommer precis som förra året att åka mycket skidor i Skidome. I nuläget planerar vi att börja våra 
skidträningar v45 (veckan efter höstlovet) och kommer sedan att åka skidor i hallen fram till juluppehållet. Vi 
kommer att varva klassisk skidåkning med skejt. Träningen i Skidome är inomhus och vi kommer att planera 
träningen utifrån de rekommendationer som finns map Codiv-19. Vi uppmuntrar att köpa ett årskort i Skidome, 
fram till årsskiftet har IK Stern 50% rabatt på årskort så passa på! 

Beroende på snötillgång i närområdet så återkommer vi med träningar efter jul. 

Klubbkläder köps via webshopen hos Trimtex. Sista beställningsdag 4/10 och med leverans v46. Provkvällar i 
Sternstugan, Skatås: Tisdag 29/9 kl 17.00-18.30 samt Onsdag 30/9 kl 17.30-20.15  
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Datum att notera 

 

10 oktober Träningsdag i närområdet. 

4 november Träningen i Skidome börjar. 

18-20 december Snöläger i Tranemo. 

  

TIPS PÅ TÄVLINGAR  Se vidare ta.skidor.com för inbjudningar och datum 

Kvällscup Fem deltävlingar i GBG-området för ungdom. 

Tour de Mösseberg (slutet jan/ början av feb) Tre energifulla tävlingar i Falköping med sprint, lek 
och jakt för ungdomar.  

Skidtävlingar i Västergötland Klubbarna i tex Borås, Tranemo och Ulricehamn 
anordnar varje år skidtävlingar för ungdomar som 
passar avståndsmässigt bra för klubbarna i 
Göteborg.  

Götalandsmästerskap  

Volkswagen cup (fd ICA Cup) Volkswagen Cup är en distriktstävling för 13-14 
åringar där Göteborgs distrikt tävlar tillsammans mot 
andra distrikt i Sverige. 

Folksam Cup Folksam Cup är en distriktstävling för 15-16 åringar 
där Göteborgs distrikt tävlar tillsammans mot andra 
distrikt i Sverige. 

USM I USM tävlar åldersklasserna HD 15-16 år. 2021 
arrangeras USM av Högbo GIF. Tävlingarna körs den 
5 - 7 februari 2021. 

 

 

 

  



Lite praktisk information till föräldrar och aktiva ungdomar och juniorer 

• För att ungdomarna ska kunna få ut mesta möjliga av sin träning är det viktigt att ta med sig dricka i 

ett vätskebälte/flaskbälte. 

• Vi åker regelbundet rullskidor i alla grupper varför köp av egna rullskidor rekommenderas. I första 

hand rekommenderar vi att köpa ett par rullskidor för skejt. 

• Föreningen har rullskidor som man kan låna under träningarna. I första hand är denna rullskidorna för 

de som är nya i vår verksamhet men vi lånar ut till alla så länge de räcker. 

• Vi rekommenderar kombipjäxor till de yngre, då dessa kan användas både till skate och till klassisk 

rullskid-/skidåkning. 

• Det är obligatoriskt med hjälm och reflexväst/varselkläder när vi åker rullskidor. 

• Man kan använda samma stavar till rullskidåkning som man har på vintern, men då rekommenderas 

att man byter trugor till rullholkar. Dessa har betydligt hårdare stål och håller sig vassa längre. Det 

enda som behövs är varmt vatten och lite smältlim för att byta trugor. 

• Efter nyår brukar vi i Göteborg köra en kvällscup. Det är ca 5 tävlingar som arrangeras av de olika 

skidklubbarna i Göteborg. Det brukar vara väldigt mysigt och loppen körs under lustfyllda former. Här 

behövs föräldraengagemang när det är IK Sterns tur att köra kvällscupen. Vi återkommer om tid och 

plats. Det kan vara allt från att dela ut saft till ungdomarna efter målgång till att dela ut nummerlappar 

eller ta tid, eller varför inte hålla i mikrofonen och referera den pågående tävlingen. 

• Då klubben inte har någon egen arena med snö vintertid, söker vi samarbete med andra skidklubbar, 

eg Hindås SK och OK Landehof. För att vi ska få tillgång till deras fina skidspår krävs dock att vi ställer 

upp med att spruta snö. Här behövs frivilliga föräldrar. Vi återkommer om detta blir aktuellt i vinter. 

• Göteborgsvarvet är en stor inkomstkälla för vår förening och ungdomsverksamheten har fått i uppdrag 

att i så stor utsträckning som möjligt bemanna detta evenemang. Vi ansvarar för en del av banan där 

man måste vara över 18 år, då det handlar om att ställa ut staket och hjälpa åskådare att passera 

löparspåret. Här behövs föräldrahjälp (givet att du inte springer loppet).  

Har ni några funderingar eller frågor är ni alltid välkomna att ställa frågor till oss ledare direkt eller via mail till 

ungdom@ikstern.se 
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