
Program:

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:

Söndag 16 mars kl 23.59

22 mars SM störtlopp damer och herrar (SWE6446, SWE0803)

23 mars SM Super G damer och herrar (SWE6447, SWE0804)

Åre Slalomklubb

inbjuder till Alpina Fart-SM/ ÄJSM

FIS-tävlingar i Åre 20 - 23 mars 2014

20 mars störtloppsträning damer och herrar

21 mars störtloppsträning damer och herrar

22 mars ÄJSM störtlopp damer och herrar (SWE6406, SWE0763)

23 mars ÄJSM Super G damer och herrar (SWE6409, SWE0766)

Åre Slalomklubb, Box 44, 830 13 Åre

Giltigt liftkort krävs för deltagande vid alla tävlingar och finns

Anmäl gärna via IdrottOnline !!!

Inga anmälningar tas emot senare än 24 timmar innan

lottning i enlighet med FIS tävlingsregler 215.1

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

400 kronor (gäller alla svenska 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 10

dagars betalningsvillkor. Anmälan är lika med godkännande av

dessa betalningsvillkor.

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

Start: 934 m.ö.h. Mål: 396 m.ö.h. Fallhöjd: 538 meter

19 mars kl 20.00 på Nationalarenan.

Thomas Ericson

Osi Inglin, Schweiz

Välkommen till Åre !!!!

att köpa till subventionerat pris av Skistar.

Åre Turistbyrå, telefon: 0647-177 20. OBS! Kontrollera alltid

avbokningsregler i händelse av flyttade eller inställda tävlingar.

Åre Slalomklubbs kansli, telefon: 0647-531 50

eller via vår hemsida: www.alpinasm.com

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

Tott Hotell, Åres skidåkarhotell nr ett, telefon: 0647-150 00

och resultatlistor från tävlingarna får publiceras på vår

hemsida: www.alpinasm.com

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

Allt deltagande sker på egen risk!


