Hej!
Er klubb har valt att delta i Stjärnjakten.
Jättekul att ha er med och varmt välkomna!
Vår målsättning med projektet är i första hand att skapa en rolig aktivitet för alla 9-12 åringar
som ökar gemenskapen i gruppen genom att barnen har ett gemensamt mål att kämpa mot.
Ett gemensamt mål där alla kan vara med, oavsett tidigare skiderfarenhet eller ambitionsnivå.
Av erfarenhet från tidigare år vet vi dessutom att Stjärnjakten bidragit till att fler barn håller ut
säsongen, de vill vara med och genomföra alla stjärnor. Hoppas verkligen att det ska vara ett
roligt inslag i den ordinarie träning och ge en extra kick för barnen.
Stjärnjakten går ut på att föreningen samlar olika stjärnor, stjärnorna består av olika aktiviteter
indelade i fyra olika nivåer. Det kan vara allt från att slå en kullerbytta med skidorna på till att
diskutera kring vad som är en bra frukost eller komponera en drömtävling. Genom att utföra
stjärnorna kommer barnen få bra innehåll i träningen, lära sig mer om längdskidåkning samt
bygga på gemenskapen.
Stjärnjakten utmynnar i en final som går under världscupsfinalen i Falun den 16-17 mars. Sex
föreningar får då chansen att uppleva en oförglömlig helg på plats i Falun. Priset är för 18 barn
och 3 ledare. Det finns möjlighet för fler barn eller ett antal anhöriga att följa med på egen bekostnad. I stafetten som föreningarna kommer få delta i, ingår 8 barn från respektive förening.
Övriga barn får under stafetten vara en härlig hejarklack.
Vi vet att snöförhållandena är väldigt varierande i vårt avlånga land, därför är det självklart okej
att utföra skidrelaterade stjärnor på rullskidor eller skidgång och minimikravet för att kunna ta
sig till den stora finalen kräver ingen snö.
Häng med och se vad som händer på www.stjarnapaskidor.se
Hoppas Stjärnjakten blir en spännande och lärorik upplevelse för ditt barn.

Stjärna på Skidor och integritetspolicy
Stjärna på Skidor följer Svenska Skidförbundets integritetspolicy i enlighet med GDPR. Deltagande
i Stjärna på Skidor innebär godkännande gällande publicering av bilder på stjarnapaskidor.se.
Har du frågor om förbundets personuppgiftsbehandling kontakta gdpr@skidor.com.
Vill du läsa mer om vår integritetspolicy:
skidor.com > svenskaskidforbundet > Webbplatsenskidor.com > Integritetspolicy

Hälsningar från Jenny Limby på Svenska Skidförbundet.
E-post: jenny.limby@skidor.com
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