
Göteborgs Slalomklubb och Västalpin 
inbjuder härmed till LVC deltävlingar och träningsläger i 

Hemsedal Norge 20-22 jan januari 2017 

Program: 19 januari: Avresa Göteborg kl 15.30 med Softresor
20 januari 9.00-17.00 GS träning (U12-14) Detaljerat program publiceras  senare
21 januari 09.00-17.00 GS Tävling 2 st LVC kval 2,3,4,5 (U12-14)
22 januari 09.00-13.00 GS Träning (U12-14)

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

Anmälan: Till resan senast 10 december till lvc-hemsedal@gslk.se samt betalning till 
Softresor nedan !
Till tävlingarna Via IdrottOnline, senast  10:e januari 2017. 
Anmälningsavgift: 150 kr som faktureras till respektive klubb i efterhand 
Tävlingsbacke: Hemsedal, Norge 

Liftkort: Giltigt liftkort/skipass krävs för deltagande. 610kr för 3 dagars eller Skistar All.
Viktigt att ni i anmälan talar om ni har Skistar all eller behöver köpa liftkort.

Tävlingsledare: Anders Koritz
Bitr. tävlledn: Per Vestberg, Samuel Haugstvedt

Övrig information: Kamratmiddag Lördag 21 jan (prel 99/169 NOK barn/vux) Tacobuffé eller liknande, 
bokning via mail till lvc-hemsedal@gslk.se ange namn antal etc (även syskon kan få 
plats i mån av plats.  (betalas separat)

Boende: Sista datum för bokning av resa med buss (Softresor )samt boende i Hemsedal är 10:e 
december ! till lvc-hemsedal@gslk.se men först till kvarn principen gäller och vi har 
totalt 120 bäddar. Boende i 12 bädds stugor (Veslestölen) med Ski-in, Ski-out. 

Pris: 2100kr inklusive buss och boende. Liftkort tillkommer 610kr för 3 dagar. 
Mat sköter vi i första hand med självhushåll och vi kommer dela ut ansvar per 
lägenhet. Vi använder oss av  först till kvarn principen samt medföljande 
syskon/extra förälder i mån av plats. Betalning direkt till Softresor Bg. 5116-5017, 
OCR 3281854. Betala 2100kr + ev liftkort om så önskas per person.

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! 
Välkommen till LVC träning och tävlingshelg

www.lillavarldscupen.se 


