
 

 
 

  

Inbjudan till regionalt fartläger för U12 och U14  
i Kläppen 

 
Alpin region 5 har den stora glädjen att bjuda in samtliga U12 och U14 åkare i 
Götaland till gemensamt fartläger.  
 
Uppdateringar av tider och ev ändringar under lägret kommer publiceras fortlöpande 
på lokal WhatsApp-grupp. Anslut till gruppen genom följande länk:  
 

https://chat.whatsapp.com/JgHoQRgGbnjIbrt4l53OVS 
 
 

Tid: Träning: 27–28 Januari 2023, Kläppen 
 Tävlingar, 2 Super-G: 29 januari 2023, Kläppen 
 
Tränare: Tränare från ASP kommer att hålla i och leda träningen  

Klubbtränare och föräldrar kommer behöva hjälpa till! Anmäl 
gärna intresse 

 
Åldrar: U12-U14 
 
Tränaravgift: 350 kr/dag, faktureras klubbarna i efterhand. 
 

Anmälan är bindande och åkaren ska vara anmäld i 
tävlingskalendern. 

 
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: Liftkort till åkare och tränare bokas klubbvis till rabatterat pris 
via en sammanställning i excel som skickas till 
emilia.gudmunds@klappen.se. Ange namn på deltagaren och 
ålder. Korten hämtas ut klubbvis i receptionen. Faktura skickas 
till varje klubb i efter lägret. Notera att varje klubb ska 
administrera sin egen beställning och skicka till Emilia och 
att erbjudandet gäller tränare och åkare. Priset för 3 dagars 
liftkort för både åkare och tränare är 910 kr. Övriga syskon och 
föräldrar som inte är med som tränare köper liftkort på nätet: 
https://www.klappen.se/boka/skipass 
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Middag lördag: Det finns en idé om att anordna en gemensam middag på 

lördagskvällen. Anmäl intresse på följande länk. Mer info 
kommer i what’s app gruppen, men vi behöver veta om det 
finns underlag. Anmäl intresse på: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ_7NytQo4u2815jCu

GDICAPK0utoPX0le-FXXWqN7PpJjOA/viewform 

 
Boende: https://www.klappen.se/boende/ 

 Det finns även några boenden på: 
https://www.vastalpin.se/product/stuga-lvc-fartlager26-29-januari 

 Dessutom kan det finnas boenden på Bondasgården och  
Torgåsgården, fråga växeln hos Kläppen 

 
 
 
Upplägg: Fredag: 

Moment-träning 9-11.00 och 13-15. 
Fredag eftermiddag/kväll kör vi bansträckning. 
 
Lördag:  
7-9 bansträckning 
11-13 moment-träning 
Lördag eftermiddag/kväll kör vi bansträckning. 
 
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, tag med ett par SL om det skulle komma mycket 

snö. Hjälmen skall vara godkänd för fart. 
 
Info: Under fredagen och lördagen så kan det komma att bli närmare 

100 ungdomar som tränar fart i Kläppen. Så många vuxna som 
möjligt behövs i backen och alla klubbtränare förväntas hjälpa 
till. 

https://www.klappen.se/boende/
https://www.vastalpin.se/product/stuga-lvc-fartlager26-29-januari


 

 
 

  

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. 

 
 
Varmt välkomna! 
 
Information och frågor besvaras av: 
Martin Beischer martin.beischer@gmail.com 
   0703-616190 

 
 
  



 

 
 

  

 
Alpin region 5 inbjuder till 2 Super-G tävlingar, 

29 januari 2023 för U12/U14. 
 

Klasser: U12-U14 
 
Disciplin: Super G 
 
Tider: 08:30-09:00 Nr-lappar  

08:30 Lagledarmöte, vid målhuset - OBS! Endast 1 person per 
klubb 
09:00 - 09:45 Besiktning  
10:00 Första start tävling 1 (1 åk)  
Ca 12:00 Första start tävling 2 (1 åk). OBS! starttid anpassas 
efter tävling 1. 
 
Uppdateringar av tider samt resultat kommer publiceras 
fortlöpande på lokal WhatsApp-gruppen för lägret. 

 
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: Ingen gemensam matservering kommer att ske under träning 

och tävlingsdagar (förutom eventuellt lördag kväll, se tidigare i 
inbjudan). Restauranger finns i t ex hotell Kurbits. 

 
Priser: U12-U14, de 10 första i varje klass får priser 

 
Tävlingsledare: Martin Beischer, martin.beischer@gmail.com, 0703-616190 
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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! 

 


