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Välkommen till Alebacken och Göteborgs DM
U12-U16 den 30-31:e Januari 2021
Väst Alpin i samarbete med Göteborgs SLK inbjuder härmed till Distriktsmästerskap i Slalom och Storslalom
den 30-31 januari 2021. Tävlingarna genomförs enligt Svenska Skidförbundets alpina tävlingsregler samt
tillägg till tävlingsreglerna. Pga Covid restriktioner gällande antalet personer i backen så kommer tävlingen
starta efter ordinarie backtider.
Pga Rådande pandemi så är det också extra viktigt att vi håller tillräckligt avstånd till varandra även
utomhus. Tänk alltså på att hålla en stavlängds mellanrum. Ingen publik kommer tillåtas så medföljande
förälder får hålla sig en bit ifrån tävlingsområdet. Om möjligt enbart en förälder med som assistans (om en
förälder är funktionär så tillåts att båda är med men håll avstånd). Prisutdelning och
nummerlappshämtning kommer att vara Covid anpassade så var noga med att följa anvisningar på plats.
Program: Slalom – 30:e jan, Storslalom 31:a jan
Klasser:

U12, U14, U16

Anmälan: Tävlingskalendern Idrott Online senast den 28:e jan
Tävlingsbacke: Alebacken
Nummerlappar och liftkort: Liftkort - pga Covid restriktioner så beställes dessa digitalt på Alebackens
hemsida. Nummerlappar kan hämtas vid pistmaskinsgaraget ovanför Väst Alpins material-container.
Samling/nummerlappar: 16:30
Besiktning: 17:30
Tävlingsledare Väst Alpin: Lotta Sjösten: 0702-897146
Priser: U12-U14 1,2,3 + pokaler, U16 1,2,3
Vid snöbrist kommer tävlingen ev flyttas till ett senare tillfälle men pga Covid-restriktioner kommer detta beslut
i så fall tas senare.
Publicering: Anmälan innebär medgivande till att deltagar-, start- och resultatlistor från tävlingen får
publiceras på www.vastalpin.se
Vi förbehåller oss rätten att ändra i ovanstående program och det är deltagares skyldighet att hålla sig
informerad om eventuella programändringar.
Information om inställd eller ändrad tävling kommer endast att meddelas via hemsidan www.vastalpin.se.
Allt deltagande sker på egen risk!

Varmt Välkommen!
OBS!
Nummerlapparna hämtas vid pistmaskinsgaraget till vänster om backen. Ombyte innan ni kommer
till backen pga Covid-restriktioner. Inga ytor inomhus för ombyte kommer att vara öppna för
deltagare.

