
Program: 14 mars: Super-G 1 tävling (ettåks SG)

Klasser:

Regler:

användas i U 8- eller U 10-klasserna.

Anmälan till: Åre Slalomklubb, Box 44, 837 23  Åre
Telefon: 0647-531 50
Fax:       0647-531 55
E-Post: info@are-slk.se

Anmälan senast:

Anmälningsavgift: 100 kronor per deltagare/tävling, 
hanteras efteråt av deltagande klubbar.

Tävlingsbacke:

Startplats U 10-16:

Lagledarmöte U 10-16: 14 mars kl 09.00 vid målhuset, Hamrebacken

Startplats U 8:

Lagledarmöte U 8: 14 mars kl 11.00 vid målhuset, Hamrebacken

Tävlingsledare:

Liftkort:

Nummerlappar:

Information:

Corona/Covid-19

Publicering:

Åre Cup-regler fastställda 2019-10-22, finns att hämta på
www.are-slk.se under Tävlingar. OBS! Inga fartdräkter får

Kl 23.59 torsdag 12 mars 2021

Nedanför Hamrestugan

Hamrebacken, Duved

Ovanför Hamreliften (GS Start VM-kval) nås lättast via Linbanan.

Åre Slalomklubb 
inbjuder härmed till
Åre Cup Final

14 mars 2021

Damer och Herrar U 8, U 10, U 12, U 14, U 16

Detaljerat tidsprogram publiceras senare på www.are-slk.se

och resultatlistor från tävlingarna får publiceras  på vår

TBA

Giltigt liftkort krävs för deltagande vid alla tävlingar och finns
att köpa till subventionerat pris av Skistar. Mer info kommer i Tävlings-PM:et
Alla kommunens ungdomar (15 år eller yngre) bjuds på
gratis säsongsliftkort av Skistar Åre* (*45:- för Ski Pass-kort tillkommer)

Information om uthämtning av nummerlappar kommer i Tävlings-PM:et

Åre Slalomklubbs kansli, mail: info@are-slk.se
eller via vår hemsida: www.are-slk.se
Information om inställd eller framflyttad tävling lämnas kl 08.00.

Anmälan innebär medgivande till att deltagar-, ranking-, start- 

Alla deltagare, ledare, föräldrar och funktionärer har ett gemensamt
ansvar att följa de allmänna rekommendationerna från FHM liksom lokala 
allmänna råd för covid-19. Läs mer här!
Tävlingarna genomförs enligt SSF:s kompletterande protokoll för 
tävlingsverksamhet som tillsammans med annan viktig information angående 
coronaviruset finns här. 
Tävlings-PM med detaljerad information om hur tävlingen ska genomföras med 
hänsyn till rådande pandemi kommer att publiceras på tävlingens hemsida som 
ni hittar under Tävlingar på www.are-slk.se. Informationen kommer att 
publiceras cirka två veckor innan 
Alla ovanstående information kan komma att ändras med kort varsel och vi 
uppmanar samtliga att fortlöpande kontrollera dessa regler och föreskrifter.

hemsida: www.are-slk.se

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!

Välkommen till Åre !!!!
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