Sollentuna Slalomklubb inbjuder till Mälarcupen för U14 i SL den 12 januari 2019

Program:

Slalom för damer och herrar den 12:e januari för U14.

Regler:

Tävlingen genomförs enligt Svenska Skidförbundets alpina tävlingsregler
samt tillägg till tävlingsreglerna. Deltagande sker på egen risk

Anmälan:

Anmälan senast 9 januari via IdrottOnline

Avgift:

150 kr/deltagare, faktureras klubbvis i efterskott enligt policybeslut.

Efteranmälan:

Sker i tävlingssekretariatet senast 30 min innan lagledarmötet. För
efteranmälan debiteras 75 kr extra

Priser:

Pokal för de 10 först placerade damerna och herrarna
Utlottningspriser kommer att finnas

Tävlingsbacke:

Väsjöbacken i Sollentuna

Nummerlappar:

Hämtas från klockan 7.30 i tävlingssekretariatet

Lagledarmöte:

Klockan 08.00 i målområdet.

Besiktning:

Banbesiktning åk 1: kl 08.30 – 09.00
Banbesiktning åk 2: 30 min efter sista åkare i åk 1

Start:

Åk 1 klockan 09.30, damer startar först
Ytterligare information ges på lagledarmötet.
Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras

Liftkort:

Giltigt liftkort krävs för deltagande och finns att köpa i liftkassan vid
Väsjöbacken i caféet som öppnar kl 8.00. Pris för tävlingskort är 150 kr.
Väsjöbacken använder keycard från SKIDATA.
OBS! För att slippa köa på morgonen kan ni också ladda ert liftkort (eget
keycard) på Väsjöbackens hemsida:

https://vasjobacken.skiperformance.com/shop/sv/store
Välj fliken PROMO och ange promo-kod malar12. Välj sedan datum, dvs
12/1 och därefter vilken ålderskategori kortet avser. Gå sedan till kassan
där ni behöver registrera er första gången ni använder funktionen.
Varje klubb får 2 tränarliftkort som gäller för hela dagen.
Tävlingsledare:

Johan Stenstrand, johanfredrikstenstrand@gmail.com, 076-762 60 70

Resultat:

Resultaten publiceras www.sslk.nu och i SSF TA

Vägbeskrivning:

För vägbeskrivning se http://www.vasjobacken.com/Hittahit.htm

Parkering:

Sker enligt anvisning på plats, infart sker från Frestavägen

Publicering:

Anmälan innebär medgivande till att bilder från tävlingarna samt
deltagar-, ranking-, start- och resultatlistor publiceras på vår hem-sida:
www.sslk.nu

Vi förbehåller oss rätten att ändra i ovanstående program och det är deltagares skyldighet att hålla
sig informerad om eventuella programändringar

Välkommen till Väsjöbacken !

