Tärna IK Fjällvinden

inbjuder härmed till
DM för Västerbottens åkare i U10 klassen och D & H 30
Program:

1 februari SL för damer och herrar U10 på förmiddagen i
Ingemarbacken och GS för damer och herrar 30 på
eftermiddagen i Anjabacken.
2 februari storslalom för damer och herrar U10 i Anjabacken .
Detaljerat tidsprogram publiceras på hemsidan.

Regler:

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

Anmälan:

Via IdrottOnline, senast 29 januari 2014.

Anmälningsavgift:

100 kr per tävling, betalas vid anmälan till Bankgiro 1355429.

Tävlingsbacke:

Ingemarbacken SL och Anjabacken GS

Lagledarmöte:

30 minuter före start vid respektive målhus,

Liftkort:

Giltigt liftkort krävs för deltagande och finns att köpa från
kl. 7.30 i skidshopen P3 vid Tärnaby Fjällhotell. Tävlingskort
185 kr per dag

Nummerlappar:

Vid respektive målhus tävlingsdagen från 8.00

Tävlingsledare:
Boende:

Onlinebokningen www.hemavantarnaby.se och Tärnaby
Fjällhotell tel. 0954-104 20

Övrig information:

Tärna IK Fjällvindens kansli 0954-101 09
E-mail: info@fjallvinden.com
Hemsida: www.fjallvinden.com
Borttappad nummerlapp debiteras med 1000 kronor

Publicering:

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

Vi förbehåller oss rätten att ändra i ovanstående program och det är
deltagaresskyldighet att hålla sig informerad om eventuella programändringar.
Allt deltagande sker på egen risk!

Välkommen till Tärnaby!

Kamratmiddag med Musikquiz på Tärnaby Fjällhotell 1 februari för
U10 klassen och LVC och USM
Lördag kl 18,00 dukar vi upp en tacobuffé i Backsalen. Vatten, kaffe/te finns
också på buffé.
Direkt efter middagen arrangerar vi en musiktävling för alla deltagare i
kamratmiddagen.
Den går kortfattat ut på att man delar in sig i lag (som man sitter runt borden, vi
kommer att bestämma hur lagen ser ut), låtar spelas upp (både moderna och
lite äldre) och laget skall svara på 40 frågor. Det passar därför att man gör
tävlingen i lag med blandade åldrar (förälder och tävlande).
Lite skojiga priser delas ut till det vinnande laget.
Pris per tävlande barn/ungdom/junior 75 kr
Pris per vuxen 100 kr
Förbokning senast onsdag den 29/1 till Tärnaby Fjällhotell, 0954-104 20.
Anmäl er gärna klubbvis.
Max antal 80 personer.

Välkommen till Tärnaby!

