
Program:

Anmälan till:
Telefon: 0647-531 50
Fax:       0647-531 55
E-Post: info@are-slk.se

Anmälan senast:

Anmälningsavgift:
betalas till bankgiro: 359-0528 eller till vårt Swish-konto 1236095509

Tävlingsbacke:

Lagledarmöte:

Konfirmering av 
deltagande:

Tävlingsledare: 

TD FIS :

Liftkort:

Information:

Corona/Covid-19

Publicering:

skyldighet att hålla sig informerad om eventuella programändringar.

Allt deltagande sker på egen risk!

Välkommen till Åre !!!!

Start SG: 848 m.ö.h. Mål: 396 m.ö.h. Fallhöjd: 452 meter

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.

Anmälan innebär medgivande till att deltagar-, ranking-, start- 
och resultatlistor från tävlingarna får publiceras  på vår
hemsidor: www.are-slk.se

Vi förbehåller oss rätten att ändra i ovanstående program och det är deltagares

Åre Slalomklubbs kansli, mail: info@are-slk.se
eller via vår hemsida: www.are-slk.se

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. 

17 Mars kl 19.00 i Nationalarenan men det kan komma att ändras till Online via Teams. 
Information om det kommer i Tävlings-PM:et

David Hansson, Sverige

Anmälan via IdrottOnline !!!
Inga anmälningar tas emot senare än 24 timmar innan

Anna-Karin Jejlid, Sverige

Giltigt liftkort krävs för deltagande vid alla tävlingar och finns
att köpa till subventionerat pris av Skistar. Mer info kommer i Tävlings-PM:et

lottning i enlighet med FIS tävlingsregler 215.1

350 kronor för per tävling  samt 400 kr för officiell störtloppsträning, 

OBS! Ingen kontant betalning på plats. Klubbar vars åkare inte erlagt anmälningsavgiften 
inom två veckor efter tävlingens genomförande faktureras med 10 dagars betalningsvillkor 
och ingen fakturavgift.

Störtloppsbacken FIS Homolog.nr. 13737/10/20 DH, 13738/10/20 SG, 12145/11/16 SL
Start DH: 848 m.ö.h. Mål: 396 m.ö.h. Fallhöjd: 452 meter

Start SL (AC): 542 m.ö.h. Mål: 396 m.ö.h. Fallhöjd: 146 meter

Samtliga åkare ska bekräfta sitt deltagande senast kl 15:00 17 Mars via detta formulär.

21 Mars FIS JSM Super G damer och herrar

Åre Slalomklubb, Box 44, 837 23  Åre

Måndag 15 Mars kl 23.59 

Detaljerat tidsprogram publiceras kvällen före respektive dag på www.are-slk.se

18 Mars störtloppsträning damer och herrar
19 Mars FIS JSM Störtlopp damer och herrar
20 Mars FIS JSM Alpine Combined damer och herrar (SG+SL)

Åre Slalomklubb
inbjuder härmed till FIS Junior-SM

18-21 Mars
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