
Välkomna på 
föräldramöte

Hösten 2022



Glädje, 
gemenskap och 

utveckling

Vi tränar skidor.. barn, 
ungdomar och 

juniorer, från 8-19 år, 
som har roligt och 

utvecklas tillsammans, 
varje vecka, i alla 

väder…



Vi som är
tränare nu:
Eva-Britt, Henrik, 
Nisse, Pia, Hans, 
Linnéa & Michael

Web: www.ikstern.: se/SKIDOR/UNGDOM
FB: IK Sterns stjärnor

Mail: ungdom@ikstern.se Vi Behöver Bli Fler!
https://www.ikstern.se/SKIDOR/UNGDOM/Ledare/

http://www.ikstern.se/SKIDOR/UNGDOM
mailto:ungdom@ikstern.se
https://www.ikstern.se/SKIDOR/UNGDOM/Ledare/


Träna med oss



Våra träningar och kommande
event

Barmarksläger 24-25 September
Första snöträningen! 9 November
- Ev kör vi vallautbildning för föräldrar första
snöträningen
Kompisstafett x November
Kvällscup #1 x december
Snöläger Ulricehamn 16-18 December
Stjärnjakten

Varje onsdag 18:00 – 19:45

Måndagar (2010) – GSF

Tisdagar (Äldre ungdom/Junior)

----------------------------------------

Från vecka 45 står vi på SNÖ

Skidome

Grannklubbarna



Fika är
gemenskap…

…men också en god 
vana, en möjlighet att

informera och att
känna av läget i

Gruppen 

Föräldrar fixa fika
Ungdomarna städar



Vi Behöver er hjälp
för gemenskap, glädje och 
utveckling

- Föräldraengagemang !

Samordna Fika, lägermat, funktionärer -

1p

- Det behövs alltid funktionärer exv till 

Göteborgsvarvet,topprullen och 

kvällscupen

- alla fixar fika och lägermat

Tävlingsgruppen -3p

- Funktionärer till våra arrangemang

Kommunikatör– 1p

- Info på hemsidan, Instagram och FB

Sponsorgruppen – 1p

- Delta i sponsorarbetet för ungdom

Bidragsansökningar – 2p

-Söka pengar för läger, utbildning, 

utrustning mm



Vi vill uppmuntra till att
tävla på skidor och rullskidor

• Kvällscupen

• Tour de Mösseberg

• Västergötlands skidförbund

• Götalandsmästerskap

• DM

• Volkswagen cup (13-14 år)

• Folksam cup (15-16 år)

• USM (15-16 år)



Vi vill uppmuntra till 
att tävla på skidor
och rullskidor

• Egen Anmälan

• IK Stern betalar ordinarie anmälningsavgift
till rekommenderade tävlingar.

• Efteranmälan betalas av resp. åkare

• Deltagande i träningar

• Vallning och transport skötes av 
medföljande föräldrar, men vi stöttar gärna 
när vi kan.

• Resa och logi till GM & USM enligt vår
policy.



Utrustning
& Vallning
…Håll det enkelt!

Föräldrar fixa fika
Ungdomarna städar

Skidor och stavar

Klassiska skidor för barn 10-20cm längre än kroppslängd

Stavar klassiskt 0.85*kroppslängd

•Skejtskidor 0-10cm längre än kroppslängd

•Stavar skejt 0.9*kroppslängd

Skaffar man bara ett par skidor så välj klassiska skidor och stavar som funkar att 
skejta hjälpligt med det första året som nybörjare (förutsatt kombipjäxor).

Satsa på Rottefella (nnn) vad gäller bindningssystem och pjäxor så blir det lättare 
att hitta beg utrustning och att sedan sälja vidare. 

Kolla gärna på FB ”IK Stern Torget” och IK Sterns stjärnor” för begagnat.

Klubbkläder finns hos Trimtex – webbshop 16/9 tom 2/10

Vallning

För ungdomar gäller flourfri valla och det ska vara enkelt och bra fäste.

Fäste

• Ett fåtal kallvallor och 2 klistervallor räcker långt. En vallakloss för kallvalla.

Glid

• En hård Glidvalla eller snabbglid täcker de flesta temperaturer för glidvallning.


