
 

IF Minken Skidkul vintern 2019 

IF Minkens Skidkul hålls varje onsdag kl. 18.00 vid skidspåret bakom 

Stjärnhallen. Vi tillämpar en köldgräns på -15 grader. Kolla på Stjärnhallens 

termometer, vi följer den. 

Deltagaravgiften är 25 € vilket täcker skidpass som innehåller tävlingslicens och 

försäkring under våra träningar och eventuella tävlingar.  

När man kommer till Skidkul kryssar man i sitt namn på listan som finns i utrymmet (bombsykddet) 

bakom Stjärnhallen. Efter avklarat Skidkul ringar man in sitt kryss som bevis på att man kommit 

tillbaka från skidspåret. Varje gång man deltar i Skidkul får man en lott med vilken man senare 

deltar i utlottningen av skidutrustning vid IF Minkens skidavslutning. 

Vi försöker dela in barnen enligt följande: nybörjare upp till ca 6 år, 7 – 9 år (förskolan, åk 1, åk 2), 

10 – 14 år (åk 3 – åk 7). Gränserna är flytande och man väljer den grupp där nivån känns bäst. 

På Skidkuls kilometerkort ska man samla så många skidkilometer som möjligt mellan 1.10.2018 

och 31.3.2019. Skidning på egen tid skrivs också på kortet och räknas med. Kortet skall sedan 

lämnas in med förälders underskrift. Pris fås på IF Minkens junioravslutning enligt hur många 

kilometer man samlat. Det lönar sig att lämna in kortet även om man inte når upp till 50 km! 

Traditionella JEPO-cupen ordnas också i år. Det är en tävling för knattar under 6 år upp till 16 år. I 

Cupen ingår 4 deltävlingar som skidas i Munsala, Jeppo och Nykarleby. Prisutdelning i samband 

med Minkens junioravslutning för den som deltagit i minst 2 tävlingar. 

Preliminärt schema för denna säsong: 

2.1 Skidkul, fri stil 13.2 Skidkul, fri stil 

9.1 JEPO-cup 1, fri stil, Nykarleby 20.2 JEPO-cup 4, klassiskt, Nykarleby 

16.1 Skidkul, klassiskt 27.2 Talko inför Onnis runda + bantest 

23.1 Skidkul, klassiskt 28.2 Onnis runda 

29.1 JEPO-cup 2, klassisk masstart, Munsala 6.3 Skidkul, klassiskt 

30.1 Skidkul, fri stil 13.3 Skidkul, fri stil 

4.2 JEPO-cup 3, fri stil, Jeppo 20.3 Skidkul, fri stil 

6.2 Skidkul, klassiskt 27.3 Skidkul, utfärd till punkten  

   (korvgrillning och saft) 

Träningarna börjar kl 18.00, kom i tid! 

Obs! Skidstilen och datumen kan ändras beroende på t.ex. väder! Vi meddelar om ändringar på IF 

Minken Skidkuls Facebooksida och på Skidkuls Whatsappgrupp! 

Skriv upp dig på föräldralistan som finns i bombskyddet så lägger vi också med dig i Whatsapp-

gruppen så du hålls uppdaterad med vad som är på gång! 

 

Vi hoppas på en rolig och givande vinter med många trevliga stunder i skidspåret! 

Otto Wikblom (050 5408623) och Nina Sundberg (050 3489910) 


