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Deltagare: Alla Göteborgs LVC åkare 
Syfte: Träningen inriktar sig både på grundteknik och träning i tävlingstempo.  
Kostnad: Huvuddelen av träningsavgift och liftkort betalas av Göteborgs LVC- kommitté, en mindre träningsavgift 
kommer tas ut. Föräldrar betalar sina egna liftkort på plats. Kamratmiddag ingår till tränande ungdomar! 
 

Anmälan till lägret görs via: lvc-amal@gslk.se senast den 12 februari 2016. Kom ihåg att ange namn, ålder och 
namn på samtliga (även föräldrars namn) 
OBS! Ange även antal föräldrar som skall vara med på kamratmiddagen (betalas på plats 145 kr exkl. dryck) 

 
Boende 3 alternativ: 

1. Åmåls Stadshotell inklusive frukost Dubbelrum 1015 kr per rum/natt, dubbelrum med extrabädd 1265 kr 
rum/natt. Alla priser inklusive frukost. Bokning och betalning till hotellet görs av var och en själva.  
Tfn bokning: 0532-61610 Uppge bokningskod LVC! 
 

2. Edsleskogs Wärdshus  
Det finns dubbelrum med extra säng (= 3 pers) och flerbäddsrum (4-6 pers) på Edsleskogs Wärdshus,  
400 kr/person och natt inklusive frukost. Anmälan till boende på Edsleskogs Wärdshus görs till: 
helen.de.susini@ving.se Först till kvarn gäller! 
 

3. Hotell Dalhall inklusive frukost Dubbelrum 875 kr per rum/natt, dubbelrum med extrabädd 1125 rum/natt. 
Alla priser inklusive frukost. Bokning och betalning till hotellet görs av var och en själva.  
Tfn bokning: 0532-247 40 

 

Gemensam middag lördag kväll: 

Det blir gemensam middag med prisutdelning för säsongens LVC-kval på lördag kväll på Stadshotellet! 
 

Specialinformation om fredagens Super G: 

Kl. 17.30 skall alla vara ombytta och klara för säkerhetsinformation och genomgång vid målområdet. Viktigt att 
samtliga åkare ser över sin utrustning.  
 

Endast hård hjälm är tillåtet.  Vi planerar att ha tidtagning och banträningen startar så fort vi har fått upp banan och 
säkerheten är säkerhetsställd av bansättarna. Under själva träningen skall backen vara fri förutom funktionärer. 

Vi kommer även att behöva några frivilliga föräldrar i plogpatrullen. 

 

Program/Bantider Super G/Slalom/Storslalom: (Bantider & SL/GS kan ändras, håll kontakt med tränarna!) 

Fredag  26/2:    Super G      kl. 18:00 – 20:30 

Lördag  27/2:    Storslalom kl. 08.30 – 10:30,   Slalom 14:00- 16:00   

Söndag 28/2:    Storslalom kl. 08.30 – 10:30,   Slalom 13:00 –15:00  

 
Tränare: Vi kommer att ha tränare för både U12 och U14 åkare från Göteborgs Slalomklubb samt Väst Alpin. 
 
LVC-kommittén:      GSLK: Peter Grönqvist, Mikael Schultz      Väst Alpin: Nicholas de Susini, Nicklas Fridén               


