www.lillavarldscupen.se

Tärna IK Fjällvinden
inbjuder härmed till
LVC Landsdelsfinal för Norrland
12-15 mars 2020
Program:

12 mars Super G träning för damer och herrar 13-14
13 mars Super G tävling för damer och herrar 13-14
14 mars Storslalom för damer och herrar 13-14
15 mars Slalom för damer och herrar 13-14

Regler:

Tävlingarna genomförs enligt Svenska Skidförbundets alpina
tävlingsregler samt tillägg till tävlingsreglerna.

Anmälan:

Via IdrottOnline, senast 8 mars 2020.

Anmälningsavgift:

200 kr per träning/ tävling, faktureras klubbvis i efterhand.

Tävlingsbacke:

Ingemarbacken SL och Anjabacken GS och SG

Lagledarmöte:

11 mars kl. 20:00 på Tärnaby Fjällhotell
12-14 mars kl.17:00 på Tärnaby Fjällhotell

Liftkort:

Giltigt liftkort krävs för deltagande och finns att köpa i P3 skidshop
på Tärnaby Fjällhotell och vid Ingemarbacken.
195 kronor per tävlingsdag för tävlande och 2 tränare per klubb

Nummerlappar:

Delas ut på lagledarmötet.

Invigning:

13 mars kl.19.30 längst ner i Anjabacken.

Tävlingsledare:

Patrick Larsson, tel: 070-359 39 29

Boende:

www.hemavantarnaby.com eller ring bokningen tel. 0954-301 50.

Kontakt:

Tärna IK Fjällvinden, tel: 0954-101 09.
E-mail: info@fjallvinden.com
Hemsida www.fjallvinden.com samt lvcnorrland.skidor.com/

Publicering:

Anmälan innebär medgivande till att bilder från tävlingarna samt
deltagar-, ranking-, start- och resultatlistor publiceras på vår
hemsida: www.fjallvinden.com och på vår Facebooksida och
Instagram.

www.lillavarldscupen.se

Övrig info:

För bokning av tracee / träning före 12 mars ska man kontakta
tarnabyalpint@gmail.com
Liftkort före 12 mars:
Rabatterat liftkort finns som gäller endast i Tärnaby, ungdom tom
17 år 220 kr per dag, vuxen 320 kr per dag. Kan köpas i
Ingemarbacken och på P3 skidshop vid Tärnaby Fjällhotell.
För att köpa skidpass med grupprabatt som är giltiga i både
Tärnaby och Hemavan kan ni maila till Tärnaby Alpint
tarnabyalpint@gmail.com
Gruppen måste vara minst 10 personer och hämtas och betalas
av en person.

Kamratmiddag:

14 mars är kamratmiddagen för åkarna och medföljande tränare
och familjemedlemmar.
U14 åkarna med familjer, buffé på Tärnaby Sporthotell som bokas
klubbvis via info@tarnabysporthotell.se Tel. 0954-104 16.
U13 åkarna med familjer, buffé på Tärnaby Fjällhotell
som bokas klubbvis via reception@tarnabyfjallhotell.com
Tel. 0954-10420
Meny: Tacobuffé med vegetariska alternativ och marängswiss till
efterrätt. Kaffe och te ingår, dryck tillkommer.
Sista dag för att boka kamratmiddag är den 6 mars.
199 kr per person, barn upp till U14 129 kr per person.

Vi förbehåller oss rätten att ändra i ovanstående inbjudan och det är deltagares skyldighet att
hålla sig informerad om eventuella ändringar. Allt deltagande sker på egen risk!

Välkommen till Tärnaby!

