
Göteborgs Slalomklubb och Västalpin inbjuder till träningsläger och 
lagparallellslalom till Hemsedal Norge 17-20 jan januari 2019 

I år genomförs inga individuella LVC-kvaltävlingar i samband med Hemsedalslägret.
Vi kommer dock genomföra en lag parallellslalom tävling liknande de som numera finns på VM och OS. 
LVC-kommittén delar in lag i samråd med tränarna i respektive klubb.

Avresa: Torsdag 17 januari: Samling/Avresa Göteborg kl 15.00  Liseberg Södra Parkering
Bussen gör ett ca 45 min stopp vid Sarpsborg.

Program: 17 januari: Avresa Göteborg kl 15.00 med Softresor
18 januari 9.00-17.00 GS träning
19 januari 09.00-12.00 GS Träning
19 januari 13.30-17.00 Lagparallelltävling (U12-14)
20 januari 09.00-13.00 GS Träning, Avresa 15.00 hemkomst ca 23.00

Anmälan: Absolut senast söndag 2 december men gärna tidigare till lvc-hemsedal@gslk.se samt 
betalning till Softresor nedan !

Liftkort: Giltigt liftkort/skipass krävs för deltagande. 750kr vuxen, 600 kr ungdom för 3 dagarskort eller 
ange om ni har  Skistar All. Viktigt att ni i anmälan talar om ni har Skistarall eller behöver köpa liftkort.

Boende: Boende i 12-14 bädds lägenheter (Alpin Lodgen) med Ski-in, Ski-out.  Vi har ca 120 platser 
reserverade men bara plats för 114 i bussarna, så sent anmälda kan behöva köra bil själva.

Pris: 2800kr inklusive buss, boende, 3 st. lunchbuffé samt 1 kamratmiddag. 
Liftkort tillkommer Vuxen 750 kr resp Ungdom 600 kr för 3 dagar för de som ej har Skistar all. 

Frukost och en middag sköter vi i per lägenhet. Vi använder oss av  först till kvarn principen samt 
medföljande syskon/extra förälder i mån av plats. LVC-kommitténs träning är enbart avsedd för U12 
och U14 så ev. Syskon får åka på egen hand med föräldrar.

Betalning direkt till Softresor Bg. 5116-5017, OCR 3316643. Betala 2800kr + ev liftkort om så önskas 
per person.

Beroende på väder mm kan det bli mindre ändringar i ovanstående program. 
Allt deltagande sker på egen risk! 

Välkommen till LVC träning och tävlingshelg

mailto:lvc-hemsedal@gslk.se

