
LVC Information Göteborg 2022 

Välkommen till en ny säsong med LVC i Göteborg 2022. 
Det kommer återigen bli en utmanande säsong även det här skidåret där man får räkna med 
förändringar i den preliminära planen med kort varsel pga ändrade restriktioner/råd från bl.a. FHM och 
skidförbundet.  

Då vi åker LVC tävlar vi inte bara för oss själva och vår klubb utan tillsammans för Göteborg med och 
mot de andra distrikten i Götaland. Därför försöker vi i LVC-kommittén ordna gemensamma läger och 
boenden för Göteborgs Slalomklubb och Väst Alpin så vi lär känna varandra bättre. 

Nedan ser ni LVC-årets preliminära program. Viktigt att känna till är att man räknar antalet åk och inte 
antalet tävlingar som man deltar i (varje tävling innefattar två åk).  

Preliminärt program:   
V3: Fre kväll - sön. LVC-träningsläger Valfjället (fred. kväll-sönd.) + LVC-kval: GS-tävling (två åk) 
V4: Fre - sön. LVC-fartläger med region 5 i Idre. SG träning + LVC-kval 2 SG-tävlingar (totalt två åk) 
V5: DM 5-6/2 LVC-kval: 1 SL-tävling (två åk) 
V8: LVC-träningsläger Högheden (fred. kväll-sönd.) + LVC-kval:  SL-tävling (två åk) 
V 9: GM (Götalandsmästerskapen) i Hestra + LVC-kval: 1 SL-tävling och en GS-tävling (totalt fyra åk) 
V10: LVC-final 11-13/3 Högheden (v. 13 är reserv) 

Regler:   
I nuläget råder fortfarande inget startkrav för att kvalificera sig till LVC-finalen.  



Information: 
Till LVC-lägren kommer separata inbjudningar. Tänk på att anmäla er så tidigt som möjligt till 
våra aktiviteter då det underlättar för vår planering. 
Vi kommer att ha tydliga avbokningsregler men notera att i slutändan är det deltagarna själva 
som står för ev ekonomisk risk pga sjukdom, ändrade restriktioner etc. 

Publicering: 
Anmälan innebär medgivande till att bilder från tävlingarna samt deltagar-, ranking-, start- och 
resultatlistor publiceras på vår hemsidor. 

LVC kommittén 2022 

Vi som är LVC kommittén 2022 är: 
Martin Beischer, GSLK 
Torbjörn Jacobsson GSLK 
Tomas Hansson, Väst Alpin 
Malie Nordenberg, Väst Alpin 
Tänk på att vi i LVC-kommittén gör detta arbete ideellt och det ska vara glädjefyllt så vi kommer 
behöva be om hjälp både att arrangera träningar, tävlingar och hålla ihop resorna.  
Vi kommer arbeta för att hålla nere kostnader så mycket det går samtidigt som vi vill få till 
boenden där våra ungdomar kan träffas och umgås över klubbgränserna så vi vill redan nu be 
er anmäla er så tidigt ni kan och välja det eller de boenden vi gemensamt föreslår. 
LVC-läger är för U12 och U14. Syskon får endast följa med i undantagsfall och kan då inte räkna 
med att få ta del av träningen för LVC-ungdomarna. 


