
 

 

IF Minken Skidkul vintern 2020-2021 

Skidkul hålls varje onsdag kl. 18.00 vid skidspåret bakom Stjärnhallen för barn i 

förskoleåldern och upp till 15 år. Barnen delas in i grupper beroende på 

kunskapsnivå för att alla ska kunna träna utifrån sina egna förutsättningar. 

Köldgränsen är -15 grader. Vi följer Stjärnhallens termometer.  

OBS! På grund av coronaläget säsongen 2020-2021 krävs att man förhandsanmäler sig till varje 

Skidkultillfälle så vi kan göra gruppindelningar på förhand! Anmälan och mera information här: 

http://ifminken.idrott.fi/skidor/junior/skidkul/ 

För ännu yngre barn eller barn med liten skidvana ordnas Kottens Skidskola vid utvalda tillfällen 

när coronarestriktionerna lättar. 

Deltagaravgiften för Skidkul är 27 € och täcker Skidpasset som innehåller både tävlingslicens och 

försäkring för träningar och tävlingar. Är du född tidigare än 31.5.2008 och vill tävla i nationella 

tävlingar är avgiften 68 €. 

För att IF Minken ska sköta om anmälningen till skidtävlingar krävs också att man betalar 

föreningens medlemsavgift som är 20 € per person eller högst 60 € per hushåll. 

På kilometerkortet ska du samla så många skidkilometer som möjligt under vintern. Pris utdelas på 

Minkens skidavslutning enligt hur långt du har skidat. 

Traditionella föreningstävlingen JEPO-cup som sponsoreras av Jeppo Potatis ordnas för knattar 

under 6 år upp till 16 år. Ocks barn från Kottens skidskola kan delta. Prisutdelning vid Minkens 

skidavslutning för den som deltagit i minst två deltävlingar.  

 

Preliminärt schema denna vinter: Kom ihåg att vi börjar kl. 18.00 – så kom i tid! 

13.1 Skidkul, fri stil 24.2 JEPO-cup 3, fri stil 

20.1 JEPO-cup 1, fri stil 3.3 Skidkul, fri stil 

27.1 Skidkul, klassiskt 10.3 Skidkul, klassiskt 

3.2 Skidkul, fri stil 17.3 Skidkul, fri stil 

8.2 JEPO-cup 2, klassiskt 24.3 JEPO-cup, klassiskt 

10.2 Skidkul, klassiskt 31.3 Skidkul, korvgrillning vid Punkten 

17.2 Skidkul, fri stil  

Obs! Skidstilen kan ändras t.ex. beroende på väder. Vi meddelar om ändringar på Skidkuls 

Facebooksida och WhatsAppgrupp. Via WhatsApp får du snabbast information och svar på frågor.  

 

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

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

Anmälningar, kilometerlappar och mera information om Skidkul, JEPO-cup och 

coronarestriktioner hittar du på http://ifminken.idrott.fi/skidor/junior/skidkul/ 
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