
Noteringar Föräldramöte onsdagen den 5 december 2018, Skidome 

Tack alla föräldrar som deltog, nedan följer noteringar.   /Tränarna 

 

 Tranemolägret info och anmälan.  

- Anmälan utskickad via Idrottonline, anmäl via länk i mail. Anmälan är fortfarande 

öppen via länk tom torsdag 6/12. Kul om många vill vara med. Har man inte 

möjlighet att vara med alla dagar får man gärna vara med på del av lägret. Ange 

detta då i anmälan. Självkostnadspris: 450 kr/person inkl boende, spårkort och mat. 

Betalas in till PG 141945-6 i samband med anmälan till lägret. Märk inbetalning med 

Läger Tranemo och deltagarens namn. 

 Kvällscupen.  

- Vi uppmuntrar att alla ungdomar som vill är med på en eller flera av tävlingarna. 

Arrangeras av klubbarna runt om Göteborgsområdet. Prestiglöst och kul. En 

deltävling är genomförd i Skidome. Resterande tävlingar är inte datumsatta men 

kommer att publiceras i ta.skidor.com samt på vår hemsida.  

 Andra tävlingar som kan vara lämpliga att vara med på förutom Kvällscupen är DM, Borås 

Skidfestival samt cupen i Västergötland.  

 Anmälan till tävlingar görs av var och en via 

http://ta.skidor.com/EventCalendar.aspx?orgid=3267 

- Startavgifter för ungdom betalas av IK Stern om man anmäler sig innan 

anmälningsstopp. Efteranmälan (förhöjd avgift) betalas ej av klubben utan debiteras 

deltagaren.  

- Manual finns på 

http://www.ikstern.se/SKIDOR/UNGDOM/tavlingar/anmalantilltavlingar/ 

 Träning under kvällscupveckorna.  

- Kvällscupen arrangeras normal på onsdagar då de andra klubbarna har träning 

antingen tisdagar eller torsdagar. De veckor kvällscupen krockar med vår träning 

kommer sternträningen att flyttas till torsdagar. Kalendern på hemsidan uppdateras 

eftersom tävlingskalendern uppdateras. 

- Snöträningen kommer i första hand att bedrivas vid i Brudarbacken tillsammans med 

Göteborgs skidklubb när snötillgången är tillräcklig. Vi kommer även att kunna 

genomföra skidträning i Hindås eller Landehof. Om snö saknas kommer träningen i 

första hand att utgå från Sternstugan och Skatås. 

- Våra träningskvällar på snö kräver mer i resursväg gällande tränartäthet. Det innebär 

att vi inte har möjlighet att bedriva skidskola utan önskar att de barn som behöver 

extra hjälp i spåret har med sig en förälder på passet. Då blir vi några fler som kan 

hjälpas åt med även de praktiska delar som uppkommer under ett pass, så som tex 

vägvisning, hjälp med vantar etc. 

 Utrustning vinter 

- Skate- respektive klassiska skidor samt stavar och ett par pjäxor. 

  

http://ta.skidor.com/EventCalendar.aspx?orgid=3267
http://www.ikstern.se/SKIDOR/UNGDOM/tavlingar/anmalantilltavlingar/


 Hyra utrustning 

- Under första träningsåret finns möjlighet att hyra pjäxor och/eller skidor. Vi har inga 

stavar för uthyrning.  

- För de som har behov av att hyra något hänvisas först och främst till de tillfällen då 

träningen bedrivs från Sternstugan då all utrustning finns där.  

 Vallning 

- Inför träning och tävling skall skidorna vara förberedda med valla. 

 Grundkit valla (Skigo) 

- 3 burkvalla, fäste 

- 2 klister, fäste 

- Snabbglid som glidvalla. 

 Vallatips inför tävlingar anslås på facebookgruppen IK Stern Stjärnor kvällen före tävling. 

 Anmälan till träning. Kallelsers skickas via IdrottOnline. Vi uppmanar till att alla svara på 

inbjudan samt meddelar om det är fel mailadress eller kontaktperson. Tränargruppen tar 

hjälp av anmälda för att planera träning samt i samband med fikaförberedelser kan andra 

kolla på hur många som har anmält sig.  

 Träning i skidome, kostnad och betalning.  

- Vi genomför under hösten tre stycken skidträningar i hallen och har valt att 

subventionera halva kostnaden per barn. Tränargruppen är intresserad av er 

feedback gällande träning i Skidome och hur var och en ser på att inför nästa år 

utöka antalet träningar samt då också kostanden för att genomföra detta. Ett förslag 

är att varje barn köper ett periodkort på exempelvis tre månader och att del av detta 

ev skulle kunna subventioneras av IK Stern. Frågan kommer att aktualiseras igen till 

våren för beslut inför 2019/2020. 

- Swishnummer 1232134871 (IK Stern), Skidome datum samt barnets namn. 60 kr. 

 Fikalista.  

- Att fika efter träning är både uppskattat av ungdomarna samt ett led för oss att visa 

att det är viktigt att fylla på med energi efter träning. Vi uppmanar alla att fylla på 

fikalistan inför vintern och våren. 

 Övriga frågor 

- Förslag, vallagenomgång/kurs för ungdomarna under Tranemolägret 


