
Program:

31 mars superkombination damer och herrar

Anmälan till:

Telefon: 0647-531 50

Fax: 0647-531 55

E-Post: info@alpinasm.com

Anmälan senast:

Anmälningsavgift:

Träningsavgift:

Tävlingsbacke:

Lagledarmöte:

Tävlingsledare:

TD FIS:

Liftkort:

Boende:

Information:

Publicering:

Anmäl gärna via IdrottOnline !!!

Information om boende finns på www.alpinasm.com

Välkommen till Åre !!!!

Allt deltagande sker på egen risk!

Åre Slalomklubb

inbjuder härmed till Alpina SM

FIS-tävlingar i Åre 28 mars - 3 april 2011

Onsdag 23 mars 2011

Åre Slalomklubb, Box 44, 830 13 Åre

28-29 mars störtloppsträning damer och herrar

30 mars störtlopp damer och herrar

hemsida: www.alpinasm.com

Anmälan innebär medgivande till att deltagar-, ranking-, start-

Vi förbehåller oss rätten att ändra i ovanstående program och det är deltagares
skyldighet att hålla sig informerad om eventuella programändringar.

och resultatlistor från tävlingarna får publiceras på vår

Åre Slalomklubbs kansli, telefon: 0647-531 50

eller via vår hemsida: www.alpinasm.com

FIS Homolog.nr. 7991/11/05 GS & 8365/12/06 SL

27 mars kl 20.00 på Nationalarenan, övriga på Tott Hotell.

Tomas Karlsson GS, SL & Thomas Ericson DH, SC, SG

Boende 495 kr/pers/natt i 4-bäddsrum på Tott Hotell (ingår frukost,
gym och pool), Invigningsmiddag den 29/3 – 195 kr/pers – ni blir
både glada och mätta. Patriks Combo spelar med gästartist Måns
Zelmerlöw.

TBA

Giltigt liftkort krävs för deltagande vid alla tävlingar och finns

att köpa till subventionerat pris av Skistar.

300 kronor (gäller alla deltagare i störtlopp)

OBS! Ingen kontant betalning på plats. Klubbar vars åkare inte

erlagt startavgiften inom två veckor efter tävlingens

genomförande får faktura på obetalda startavgifter med

fakturaavgift 50 kr och 10 dagars betalningsvillkor. Anmälan är

lika med godkännande av dessa betalningsvillkor.

Olympia

FIS Homolog.nr. 9717/10/10 DH & 9718/10/10 SG

330 kronor per tävling, betalas till Bankgiro: 359-0528.

31 mars Super G damer och herrar

1-2 april storslalom damer och herrar

Inga anmälningar tas emot senare än 24 timmar innan

lottning i enlighet med FIS tävlingsregler 215.1

3 april slalom damer och herrar


