
 

 
 

 

  

Inbjudan till regionalt fartläger för LVC i Trysil 

 
Alpin region 5 har den stora glädjen att bjuda in samtliga LVC-åkare i Götaland till 
gemensamt fartläger. 
 

Tid:  Träning: 31 januari - 1 februari 2020, Högegga, Trysil 
  Tävling: 2 februari 2020, Högegga 
 
Tränare: Tränare från Trysil Rennskole.  

Klubbtränare och föräldrar anmäler intresse av att hjälpa till, 
och fördelas därefter ut i grupperna. 
 

Åldrar:  U12-U14 
 
Tränaravgift: 1000 NOK. Betalas direkt till Trysil Rennskole på länk 

https://trysilguideneas.checkfront.com/reserve/  
I menyn, klicka på SSF Region 5 + rätt datum i kalendern. 
Anmälan skall vara gjord senast 2020-01-15 
 

 
Utan erlagd träningsavgift får åkaren inte deltaga på 
lägret, och utan anmälan via tävlingskalendern, i Idrott 
Online får man inte starta i söndagens tävlingar. 

 

  



 

 
 

 

  

Liftkort:  Liftkortspriser enligt bifogat produktblad.  Självklart gäller 
Skistar All. Liftkortsförsäljning sker torsdag kväll i 
Välkomstcentret på Trysil Turistcenter. Öppet fram till kl. 23 
torsdag 30/1.  
OBS! Vill du som förälder köpa rabatterade liftkort måste du 
anmäla det på mail absolut senast den 24/1 till  
trening@trysil.com. Det finns ingen möjlighet att köpa liftkort 
i Högegga fredag morgon. 

 
Upplägg: Torsdag kväll: ankomst samt köp av liftkort.  

Fredag: Stationsträning 2 pass, 8-11 & 14-16.  
Lördag: 2 banor Super G, 8-11 & 14-16. 
Trysil Rennskole är ansvarig för träningen i Högegga.   
 
Söndag: Under söndagen kommer tävlingarna att 
genomföras som ett samarrangemang med alla klubbar i 
region 5. Vi kommer att anordna 2 st Super G-tävlingar. Se 
separat inbjudan sist i detta dokument. 

 
Utrustning: SG alt GS, tag med ett par SL om det skulle komma mycket 

snö. Hjälmen skall vara godkänd för fart. 
 
Boende och resa: Bokas och ombesörjes av deltagarna själva. 
 
Info: Under fredagen och lördagen så kan det komma att bli 

närmare 100 ungdomar som tränar fart i Högegga. Vårt mål 
är att alla skall känna att de utvecklas, att de har roligt och 
att ingen gör illa sig. Säkerheten går alltid i första rummet. 

 En anledning till varför vi väljer att samarbeta med Trysil och 
Rennskolen, är just deras erfarenhet och kompetens i dessa 
sammanhang. 
 
För att den personliga uppföljningen skall bli så bra som 
möjligt så kommer 1 tränare följa varje grupp fredag + 
lördag. 
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Åkarna kommer att delas in efter ålder samt tjejer och killar. 
Rennskolen har ingen möjlighet att videofilma och hålla 
videogenomgång med så här många åkare, det skulle ta 
alldeles för lång tid. Tid, som är viktig för åkarnas 
återhämtning och förberedelse. Vi vill istället att klubbarna 
filmar sina åkare, och sen sköter ev. videoanalys själva, så 
att tränarna från Rennskolen kan koncentrera sig på 
feedbacken i backen och att säkerheten efterhålles.  
 
Så, varmt välkomna till Regions 5´s LVC-fartläger och  
till Trysil. 
 
Information och frågor besvaras av: 
 
Samuel Haugstvedt samuelhaugstvedt@hotmail.com 
Fredrik Sars  fredrik.s@trysilguidene.com 
Niclas Österling niclas.osterling84@gmail.com 
Kjell Johansson kjell.ortugsgatan116@gmail.com 

 
 
 
  



 

 
 

 

  

 
Alpin region 5 inbjuder till 2 st LVC Super-G 

tävlingar, 2 februari 2020. 
 

Klasser:  U12-U14 
 
Disciplin: Super G 
 
Tider:  Nr-lappar delas ut klubbvis i värmestugan i Högegga 07:30 - 

08:00 
Lagledarmöte, vid målhuset 07:45 
Besiktning 08:15 - 09:00 
Första start tävling 1 (1 åk) kl. 09:30 
Första start tävling 2 (1 åk) kl. ca 13:00 

 
Regler:  Tävlingarna genomförs enligt Svenska Skidförbundets alpina  
                                  tävlingsregler samt tillägg till tävlingsreglerna. 
 
Anmälan: Via tävlingskalendern på Idrott Online.  

OBS, gör anmälan till bägge tävlingarna 
 
Anmälningsavgift: 200:-/tävling. Faktureras i efterhand till respektive klubb 
 
Skipass: Se inbjudan för fartlägret 
 
Mat: Egen mat kan ätas i värmestugan. I övrigt hänvisas till 

Trysils restauranger. 
 
Priser: U12-U14, dom10 första i varje klass får priser 

 
Tävlingsledare: Petter Asklund 073 343 93 32 
 
Publicering: Anmälan till tävlingarna innebär medgivande till att bilder 

från tävlingarna samt deltagar-, ranking-, start- och 
resultatlistor publiceras. 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! 


