
 

 

 

  

Inbjudan till regionalt fartläger för LVC i Idre 
Fjäll 

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

fartläger. Exakta tider och detaljerat program kommer att meddelas via WhatsApp, 
https://chat.whatsapp.com/CwhZtRXfsFr9th1a4skdb7 

Uppdateringar av tider och ev ändringar under lägret kommer publiceras här, så anmäl er till 

WhatsApp grupen. 
 

Tid: Träning: 28–29 januari 2022, Idrefjäll 
Tävling: 30 januari 2022, Idrefjäll 

 
Tränare: Super-G träningen genomförs av tränare från 10K, Fredrik 

Litzén, Thomas Sjödin och Julia Litzén samt med stöttning av 
klubbtränare. Alla klubbtränare och föräldrar i backen kommer 
behöva vara beredda på att hjälpa till, både med stöttning av 
tränarna samt att bemanna tävlingsorganisationen på 
söndagen. 

 
Åldrar: U12-U14 
 
Tränaravgift: 1000 SEK. Betalas direkt på Swish till 123 2598 316. 

Skriv åldersklass samt barnets namn i kommentarsfältet.  
Exempel: U14, Kristin Kristersson 

 
Anmälan och betalning skall vara gjord senast 2022-01-21 
(annan dead-line för liftkort, se nedan) 

 
Utan erlagd träningsavgift får åkaren inte deltaga på lägret, 
och utan anmälan via tävlingskalendern, i Idrott Online får 
man inte starta i söndagens tävlingar. Notera att anmälan 
skall göras både till träning och tävling i tävlingskalendern. 
Två tävlingar genomförs under söndagen och anmälan 
måste göras till bägge tävlingarna. 

 
Liftkort: Möjlighet finns att klubbvis köpa tränings/tävlingskort. Man 

sammanställer hur många liftkort man vill ha och skickar till 
grupp@idrefjall.se. Priset vid sådan beställning är 840 kr för 3 
dagar eller 590 kr för 2 dagar oavsett ålder på deltagaren 
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(gäller alltså både tränare, förälder och barn/ungdomar.) 
Denna beställning måste skickas klubbvis till 
grupp@idrefjall.se senast 14 dagar innan ankomst till Idre. 
Liftkorten kommer lämnas ut till en ansvarig per klubb i 
nyckelkuvertet och får sedan fördelas inom klubben till 
deltagarna. Dessa kort ska sedan returneras till Idre fjäll vid 
återlämnandet av nyckel. Ej utnyttjade skipass kan lämnas 
tillbaka till receptionen och kommer inte att faktureras. Uppge 
klubb, namn och bokningsnummer när ni återlämnar sådana 
skipass. Chipkort bokas med 0 kr, ej återlämnade chipkort 
debiteras 60 kr/styck. (Idre kan läsa av vilka kort som är 
oanvända i efterhand, man får låna chipkortet under tiden man 
har det). 

 Liftkort till ordinarie priser kan bokas digitalt på 
https://www.idrefjall.se/skipass/   

 Prisexempel: vuxen, 3 dagar 1 200 kr. Ungdom 3 dagar 935 kr.  
 
Upplägg: Fredag & Lördag: 

09:15 Samling nere vid liften ost 6:an vid foten av backen  
”Rödingen” på Östsidan. (se kartan), genomgång av läger och 

utrustning. 
Hålltider för dagarna kommer meddelas i WhatsApp gruppen. 

 
Söndag:  
Under söndagen kommer 2 st Super -G tävlingar att 
genomföras som ett samarrangemang med alla klubbar i 
regionen. Funktionärsuppgifter kommer alltså delas ut till alla 

representerade klubbar inför lägret. Se separat inbjudan sist i 
detta dokument. Notera att anmälan skall göras till bägge 
tävlingarna i tävlingskalendern. 

 
Utrustning: SG alt GS, ta 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. Boende kan bokas 

på https://www.idrefjall.se/ . Eller på Idre Fjäll bokning, telefon 
0253-41000, e-post  bokning@idrefjall.se 

 Se info på Idre Fjäll om avbokningsregler. 
 
Info: Under fredagen och lördagen så kan det komma att bli närmare 

100 ungdomar som tränar fart i Idrefjäll. 
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För att den personliga uppföljningen skall bli så bra som möjligt 
så kommer vi dela in åkarna i olika grupper som tränarna gör 
övningar med och kör i banan. Klubbtränare är med och stöttar i 
grupperna! 

 
Varmt välkomna till Regions 5´s LVC-fartläger i Idre Fjäll 
 
Information och frågor besvaras av: 
 
Martin Beischer martin.beischer@gmail.com 

  



 

 

 

  

 
Alpin region 5 inbjuder till 2 st LVC Super-G 

tävlingar, 30 januari 2022. 
 

Klasser: U12-U14 
 
Disciplin: Super G 
 
Tider: 08:30-09:00 Nr-lappar delas ut klubbvis vid målområdet OST 

08:45 Lagledarmöte, vid målhuset - OBS! Endast 1 person per 
klubb (utvalda liftar ska vara öppna från 08:30) 
09:15 - 09:45 Besiktning  
10:15 Första start tävling 1 (1 åk)  
Ca 13:00 Första start tävling 2 (1 åk). OBS! starttid anpassas 
efter tävling 1. 
 
Uppdateringar av tider samt resultat kommer publiceras 
fortlöpande på lokal WhatsApp-grupp. Anslut till gruppen 
genom följande länk: 
https://chat.whatsapp.com/CwhZtRXfsFr9th1a4skdb7 

 
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: Finns i Idrefjälls restauranger, det går också bra att ha med sig 

matsäck. 
 
Priser: U12-U14, dom 10 första i varje klass får pris 

 
Tävlingsledare: Martin Beischer, martin.beischer@gmail.com 
 Mobil: 0703 61 61 90 
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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! 

 


