
 

Hej alla LVC-final deltagare och föräldrar! 

Äntligen är det dags för LVC-final i Åmål. Hoppas att ni alla är taggade för årets roligaste skidevent!  

Alla förberedelser och arbete sker som ett samarbete mellan Väst Alpin (VA) och Göteborgs Slalomklubb 
(GSLK). Var och en ansvarar för sitt arbetspass, vill ni byta pass eller arbetsuppgift, får ni själva ombesörja 
detta. Bemanningen vid kiosken och grillen är ganska manstark så att man kan fördela arbetet inom 
”gruppen” och inte är bunden hela passet. Tanken är att man ska kunna smita iväg och titta när ens egna 
barn åker för att sedan återvända när åket är genomfört. De som har förmiddagspass (ca kl. 8-12) ordnar 
så allt kommer fram och de som har eftermiddagspass (ca kl. 12-16) stänger och plockar undan allt.  

Nummerlappar hämtar vi klubbvis och den som är först på plats hämtar till alla i klubben. Utlämningen sker 
sedan vid ”vårt” tält i backen.  

Inköp: Vi skall ha hamburgare och korv för barn och vuxna i tre dagar samt bröd, dressing, dricka, frukt 
och kexchoklad. Det mesta kommer att transporteras upp till Åmål på fredag morgon, men några föräldrar 
kommer att bli ansvariga för att komplettera inköp på plats under helgen beroende på vad som går åt.  

Kostnaden för maten delar vi upp mellan deltagarna och reglerar efter finalen. Ni behöver alltså inte tänka 
varken på kontanter eller hur ni skall lösa mat på plats i Åmål. 

Kiosk/Grill: Grillutrustningen skall förberedas av VA och GSLK tillsammans. Barnen kommer mellan sina 
tävlingsåk och det skall finnas mat till samtliga vuxna också. Har man inte någon annan arbetsuppgift, är 
det tacksamt om man hjälper till vid grillen. Koll av var du kan tänkas behövas. Tidigare erfarenhet visar att 
det behövs många händer där!  

Anmälan för matinköp: 

1) För att beställa rätt mängd mat, behöver vi veta hur många medföljande föräldrar och syskon (som 
inte tävlar) som följer med. Meddela detta till Malie (malie_nordenberg6@hotmail.com) enligt 
följande exempel: Leo och Alice Nordenberg + två föräldrar  

2) Meddela om du som förälder eller något av dina barn (tävlande och icke tävlande) har en 
matavvikelse.  

Flaggor: 

De som har VA och GSLK flaggor tar med dessa.  

Liftkort: 
Liftkort: 175:- per åkare/ledare och bokas endast för just åkare och ledare. Antal personer och dagar 
SKALL anmälas av varje klubb till info@amalsskicenter.se. Faktureras sedan till respektive klubb. Liftkort 
hämtas ut klubbvis i samband med nummerlappsutdelning. Minst en medföljande förälder får gärna ta med 
sig skidor om hjälp i bannan skulle behövas av andra än tränarna.  

Tävlingsanmälan: 
Senast 2/3 i Tävlingskalendern. Observera att det är en separat tävling för U12 SG.	
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Kamratmiddag: 
Högheden har valt att inte anordna någon LVC-kamratmiddag men vi har som mål att själva anordna en 
egen kamratmiddag på Åmåls Stadshotell på lördag. Mer information om ev. kamratmiddag kommer inom 
kort efter deadline för anmälan då vi vet hur många vi blir. Tanken är att både barn och föräldrar är 
välkomna att delta.  

Våra tävlande barn kommer att bjudas på kamratmiddagen medan betalning för föräldrar och medföljande 
tillkommer (159 kr för vuxen och 110 kr för barn mellan 4-12 år gamla). I nuläget ska ingen betalning 
göras i sambans med anmälan.  

Anmälan till kamratmiddag: 
Anmäl er, familjevis, till kamratmiddagen enligt följande: namnet på barnet/ barnen som tävlar + 
medföljande föräldrar och syskon. Meddela eventuella matavvikelser i samband med anmälan till 
kamratmiddagen då grillinköp och kamratmiddag är två skilda aktiviteter.  

Boende:  
Åmåls Stadshotell och Hotell Dalhall är bokat. Ange bokningskoden ”Väst Alpin” när du bokar (gäller för 
båda klubbarna då endast ett namn gick att välja) så får du 20% rabatt på boendet. Priserna ligger som ett 
bifogat dokument.  

Priser 
• Enkelrum kostar/natt/1 vuxen: 10/3 à 1 012 kr 11 – 12/3 à 848 kr  
• Tvåbäddsrum kostar/natt: 10/3 à 1 180 kr 11 – 12/3 à 1 012 kr  
• Trebäddsrum kostar/natt/2 vuxna & 1 barn: 10/3 à 1 384 kr 11 – 12/3 à 1 216 kr  
• Fyrbäddsrum kostar/natt/2 vuxna & 2 barn: 10/3 à 1 588 kr 11 – 12/3 à 1 420 kr  

Totalt 3 nätter och priset varierar då det är både vardag och helg under den bokade perioden.  

Samtliga priser ovan är med 20% rabatt samt inklusive frukost. 

Bra att ta med: 
Egna fällstolar + solglasögon och ett fantastiskt gott humör! 

Hälsningar LVC-kommittén 

     


