Edsåsdalens SLK
inbjuder härmed till

Åre Cupen
11 februari 2012
Program:

11/2:

Storslalom

Klasser:

Damer och Herrar 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15.

Regler:

Åre Cup-regler fastställda 2011-10-13, finns att hämta på
www.are-slk.se under Tävlingar. OBS! Inga fartdräkter får
användas i D- eller E-klasserna.

Anmälan till:

Via IdrottOnline senast 9 februari 2012 alt.
E-post till: ake.moange@are-slk.se

Anmälningsavgift:

50 kronor per deltagare, hanteras efteråt av deltagande klubbar

Tävlingsbacke:

Ravinbacken, Edsåsdalen. E, D startar längre ned.
Banan är bredvid Ski Cross-banan så den blir lite kuperad.

Lagledarmöte:

11 februari kl 09.45 vid liften, Ravinbacken

Besiktning:

E, D från kl 10.00 till kl 10.40 - C,B,A från kl 12.00 till kl 12.40

1:a Start

E, D kl 11.00 - C, B, A kl 13.00

Prisutdelning:

Snarast möjligt efter E, D respektive C, B, A kört klart tävlingen.

Tävlingsledare:

Håkan Persson

Liftkort:

Giltigt liftkort krävs för deltagande vid alla tävlingar och finns
att köpa till subventionerat pris 100 kr för vuxna
Alla barn åker gratis på nummerlappen.

Nummerlappar:

Från kl 09.00 i värmestugan, Ravinbacken

Information:

Hemsida: www.eslk.se
Information om inställd eller framflyttad tävling lämnas kl 08.00
tävlingsdagen på 076-1062007.

Publicering:

Anmälan innebär medgivande till att deltagar-, ranking-, startoch resultatlistor från tävlingarna får publiceras på vår
hemsida: www.eslk.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 Edsåsdalen !!!!

Välkommen till Edsåsdalen och Årecupen!
Under tävlingsdagen erbjuder vi vid Edsåsdalen Turism alla deltagare, med nära och kära, ett specialpris på
lunchbuffé vid Hotel Köjagården. Mellan kl 12.00-14.00 är vi glada att få duka upp sallad, soppa, varmrätt
och kaffe. Pris: 75 kr Vuxen och 45 kr Barn. I Köjagården Bar och Café kommer vi under lördagens
eftermiddag bjuda på lugn afterski med trubadur och självklart servera våra hembakade godsaker och
lättare rätter.
För frusna fingrar och fötter öppnar vi även pool- och bastuavdelning med ett specialpris på 100:- /familj.
Under dagen kommer även konstnären Lena Larsson hålla vernissage på Hotel Köjagården.

Varmt välkommen in till på Hotel Köjagården
både denna dag men även alla andra skiddagar!

0647-332 00

edsasdalen.se

