inbjuder härmed till
i samarbete med Östersund-Frösö SLK

Program:

5 april störtloppsträning för damer och herrar U 12, U 14, U 16
6 april Jan-Erik Hedströms Trofé Störtlopp för damer och herrar U 12, U 14, U 16
7 april Bengt-Erik Nyhléns Trofé Störtlopp för damer och herrar U 12, U 14, U 16

Detaljerat tidsprogram publiceras kvällen före respektive dag på www.guldhjalmen.se
Regler:

Tävlingarna genomförs enligt Svenska Skidförbundets Tävlingsregler Alpint samt
Tillägg till Tävlingsregler Alpint.

Anmälan:

Måndag 1 april kl 23.59. Anmälan via er klubbs IdrottOnline !!!

Anmälningsavgift:

200 kronor per tävling samt 150 kr för träning, totalt 550 kr, betalas vid anmälan till
Bankgiro: 5130-4699
Klubbar vars åkare som inte har erlagt startavgiften inom två veckor efter
tävlingens genomförande får faktura på obetalda startavgifter med fakturaavgift på
50 kr och tio dagars betalningsvillkor. Anmälan är lika med godtagande av dessa
betalningsvillkor.

Tävlingsbacke:

Mullfjällsbacken, Duved

Lagledarmöte:

1:a lagledarmöte 5 april kl. 08:00 i målområdet. Lagledarmöte inför tävlingen
den 6 april är kl 18:00 fredag 5 april i Föreningshuset samt inför tävling den 7 april
kl 18:00 lördag 6 april i Föreningshuset.

Tävlingsledare:

Patrik Schjelvan, tel: 070-341 75 88

Organisation:

Anders Wiblom, tävlingsansvarig, tel: 070-520 38 33

Nationell TD:

Maths Gunneriusson

Liftkort:

Giltigt liftkort krävs för deltagande och Skipass till rabatterat pris går endast att
köpa på plats i liftkassan, Skistarshop i Duved och deltagarna prickas av på en
deltagarlista. Skipass finns att köpa från kl. 07:30, fredag-söndag 5-7 april.

Nummerlappar:

I värmestugan, Skistarshop i Duved från kl. 07:30

Publicering:

Anmälan innebär medgivande till att deltagar-, ranking-, start- och resultatlistor
från tävlingarna får publiceras på vår hemsida www.guldhjalmen.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!

inbjuder härmed till
i samarbete med Östersund-Frösö SLK

Information
Säkerhet:

Säkerhet är en av de viktigaste delarna vid arrangerande av farttävlingar.
Genom samverkan med Skistar och funktionärer som arbetat med VM och
världscupstävlingar kan vi erbjuda en säkerhetsnivå i världsklass för
ungdomstävlingar.

Hjälm:

Det är ett krav att samtliga deltagande skall ha godkänd hjälm för fartgren enligt
SSF Tävlingsregler Alpint. Hjälm med mjuka partier runt öron typ ”freestyle” hjälm
är ej godkänd. Vi rekommenderar även ryggskydd.

Vid fall:

Om tävlande faller under sitt åk har denne ej rätt att fortsätta sitt åk. Åkare skall
snarast åka ut ur banan till säker plats för att inte störa kommande åkare.

Gul Flagg:

Vid gulflagg skall åkare stanna vid den som vinkat och sedan följa dennes
instruktioner beträffande när och hur man ska åka ner och om man skall
göra ett omåk.

Protest:

Protest enligt SSF Tävlingsregler Alpint. Protest skall inlämnas till tävlingsledning
skriftligt och vara åtföljd av ett belopp på 200 kronor. Beloppet återbetalas om
protesten bifalls.

Boende:
www.visitare.com/boende-are
Kontrollera alltid avbokningsregler i händelse av flyttade eller inställda tävlingar.
Övrig information:

E-mail: info@guldhjalmen.se
Hemsida: www.guldhjalmen.se

Välkommen till Duved !!!!

