
Frågor och svar från föräldramötet 2019-09-11 

Fråga: Hur ser man hur många som kommer till träningarna (om man ska ha med sig fika)?  

Svar: Följ länken till inbjudan via Idrottonline och scrolla längst ned. Tips: Tänk på att det tillkommer 

både tränare och föräldrar! 

 

Fråga: Får man även rabatt på endagskort i Skidome?  

Svar: Nej, enbart på årskort. 

 

Fråga: Vem riktar sig föreläsningen om ätstörningar till? 

Svar: Föreläsningen riktar sig till föräldrar och tränare och håller på ca 90 minuter. Ta gärna med andra 

som är intresserade, även om de inte är med i klubben.  

 

Fråga: Har vi mer information om Idre-lägret? 

Svar: Katja, Stefan, Nisse och Emma (Katjas dotter med erfarenhet från utbildning i Östersund). Hoppas 

vi får med 16 ungdomar. Vi kommer att be föräldrar om hjälp med förberedd fryst mat. Klubben kommer 

att subventionera kostnaderna till viss del.  

 

Fråga: Hur vill ni ha in anmälningarna till Idre-lägret?  

Svar: Vi kommer att skicka ut via Idrottonline.  

 

Fråga: Varför åker vi till Idre? 

Svar: Dels för att det finns konstsnö där då. Dels för att det är en cup-tävling där, som man kan delta i om 

man vill. Dels för att vi vill ha lägret tillsammans med Elit (som stöttar upp med tränare) och de ska vara 

med på tävlingen.  

 

Fråga: Behövs det föräldrar med på Idre-lägret? 

Svar: Givet att det är lite äldre ungdomar (Ica och Folksam) och att vi har många andra vuxna där (IK 

Stern Elit) så tror vi inte att det kommer att behövas. Skriv dock in vid anmälan OM ni kan följa med.  

 

Fråga: När blir de gamla nog för Ica och Folksam? 

Svar: Den säsong de börjar åka i klassen 13-14 är de med i Ica. Den säsong de börjar åka i klassen 15-16 

är de med i Folksam.  

 

Fråga: När går Ic-a och Folksam-cup? 

Svar: Ica går 6-8 mars i Bollnäs. Folksam går i Järpen. Man åker gemensamt med förbundet i en buss 

(samåker även med Smålands skidförbund). 

 

Fråga: När kan man anmäla sig till Tour de Mösseberg? 

Svar: Anmälan till Tour de Mösseberg är 11/11 

 

Fråga: Vilka åker till GM? 

Svar: Alla åldrar inkl. elit. Tänk på att föräldrar också kan starta! 

 

 



Fråga: Händer något annat vid Göteborgsvarvet? 

Svar. I samband med Göteborgsvarvet planerar IK Stern Elit att göra något ihop med oss. Återkommer 

om vad! 

 

Fråga: Varför åker vi inte mer i Skidome? 

Svar: Vi tänker lägga in fler skidpass än tidigare år. Dock tycker de flesta att det är roligt att lära sig åka 

rullskidor och det är bra att lära sig. Vid dåligt väder kan vi också med kort varsel välja skidor istället för 

rullskidor.  

 

Fråga: Kommer vi att köra träning de veckor som det är kvällscup? 

Svar: Ja, planen är att träna på torsdagar de tillfällena.  

 

Fråga: Kommer det att hållas en vallakurs? 

Svar: Det beror på intresset. Eventuellt samkör vi med vuxensektionen.  

 

Fråga: Behöver man kunna något för att hjälpa till att spruta snö? 

Svar: Nej, man är aldrig ensam utan får hjälp från andra där.  

 

Fråga: Vad gäller för GSF-träning? 

Svar: Gemensamma träningar för Göteborgs SkidFörbund. Det gäller från de som är i Ica-ålder, dvs från i 

år är det -07 och äldre.  

Vi kommer att turas om att hålla i träningarna med de andra skidklubbarna. Man hittar information på 

Facebok-gruppen ”GSF Ungdom”. Det är fantastiskt roligt att lära känna ungdomar från andra klubbar. 

Ida Andersson från förbundet (och IK Stern) är med som samordnare men inte som tränare.  

 

Fråga: Blir det något januariläger?  

Svar: Nej, förra året var det bara 4 familjer. Dock är 3 av dessa på ett annat läger så vi känner att vi har 

för svårt att få ihop ledare. Man kan också använda facebookgruppen för att hitta andra som åker till 

samma ställe.  

 

Fråga: Vilken information får man lägga ut i facebookgruppen? 

Svar: God ton, ingen reklam, gäller Stjärnorna, samåkning, lopp, läger, artiklar, köp&sälj av relevanta 

saker.   

 

Fråga: Har vi läger med andra klubbar? 

Svar: Genom GSF kan man man få information om att bli inbjudna till läger som andra klubbar eller 

förbund har. Landehof och Småland t.ex. bjuder ofta in. Det är trevligt för ungdomarna att träffa andra 

ungdomar i samma ålder.  

 

Fråga: Har klubben något intresse av urvuxna saker?  

Svar: Nej, vi har t.o.m. intresse av att göra sig av med dem pga att materialet är lite för dåligt.  

 

Fråga: Om jag har en ungdom som är född -07 men inte får mail från GSF, vad gör jag då? 

Svar: Man säger till Stefan Norling så blir man tillagd i maillistan.  



 

Fråga: Vem vänder jag mig till om jag har problem med att anmäla min ungdom till tävling? 

Svar: Man får läsa Svens instruktion som finns under tävlingssfliken på hemsidan. Tips är att kontakta 

Idrottonline.  

 

Fråga: Hur administrerar vi vilka föräldrar som hjälper till? 

Svar: Vi uppdaterar Fikalistan med en flik för Funktionärer och en flik för Snötillverkning.  

 


