
 

                                

 

 

DIF Alpina, HSK Alpina och IFK Lidingö SLK 

Inbjuder till LVC-kval SL och GS för D/H 11-12 och D/H 13-14 den 8-9 

februari 2020 i Hamra, Tänndalen & Funäsdalsberget. 

 

Till följd av snöbristen i Stockholm med omnejd kan de inplanerade LVC-kvaltävlingarna 8/2 

respektive den 15/2 inte genomföras som planerat. Därför har Stockholms Alpina Kommitté i samråd 

med arrangerande klubbar beslutat att flytta tävlingarna till Tänndalen & Funäs. 

I samband med tävlingshelgen kommer det även arrangeras träning för alla klubbar from 7/2-9/2.  

 

Vi ser fram emot en rolig tävlings och träningshelg där vi kan hjälpas åt att skapa en minnesvärd 

upplevelse för våra åkare! 

 

Värdegrunder 

Visa respekt för varandra på tävlingar samt övriga gäster i anläggningen. Åkare, föräldrar och ledare 

skall vara en god förebild för sporten. 

 

Tävlingsdagar: Lördagen den 8/2 och söndagen 9/2 2020, damer och herrar födda 

2006-2009. 

 

Tävlingsklasser: Slalom U14 D/H Lördag förmiddag 8/2, Hamra 
  Slalom U12 D/H Lördag eftermiddag 8/2, Hamra  
 
  Storslalom U14 D/H Söndag förmiddag 9/2, Funäs 
  Storslalom U12 D/H Söndag förmiddag 9/2, Hamra 
 
Regler: Tävlingarna genomförs enligt Svenska Skidförbundets alpina 

tävlingsregler, samt tillägg till tävlingsreglerna. 



 
Anmälan: Via IdrottOnline, senast onsdag 5/2 2020. Efteranmälan fram till 30min 

före lagledarmöte, 75kr extra avgift. 
 

OBS! Anmäld åkare till ordinarie tävlingsdagar den 8/2 och den 15/2 behåller sin anmälda plats. 
   

Anmälningsavgift: 150kr per åkare i ordinarie startavgift samt 100kr per åkare i extra avgift 

pga. av extra kostnader i samband med flytt av tävling, totalt 250kr per 

åkare. Faktureras i efterskott klubbvis. 

Tävlingsbacke: SL U14 D/H - Hamra,  Headstråket 
  SL U12 D/H - Hamra, Headstråket 
  GS U14 D/H – Funäs, Smebacken/Lövdalsbacken 
  GS U12 D/H - Hamra, Headstråket 
   
Liftkort:   AXESS skipasssystem. Samma pris vuxen 

och ungdom (8-15 år) och priset gäller 
anläggningspass: Pris: 275kr/dag. Gäller i både Tänndalen och Funäs. 
 

Program:  Lördag 8/2: 
Förmiddag: Slalom - U14 D/H, Hamra 

  Eftermiddag: Slalom – U12 D/H, Hamra 
 
  Söndag 9/2: 
  Förmiddag: Storslalom – U14 D/H, Funäs 
  Förmiddag: Storslalom – U12 D/H, Hamra 
 
 

Detaljerat tidsprogram kommer senast den 6/2. 
 

 
Tävlingsledare: Lördag 8/2 
  SL U12: Robert Hällqvist, Lidingö SLK 
  robert@admirare.se / 070-946 77 10 
   
  SL U14: Martin Ericsson, DIF alpin 
  martin.ericsson@gmail.com / 076-895 43 42 
 
  Söndag 9/2 
  GS U12: Nike Bent, Tänndalens IF 
  Kontakt via: Sarah Sjödin, 0734316107, sarah.sjodin@fastighetsbyran.se 
 
  GS U14: Anders Iveberg, Huddinge SLK 
  anders.iveberg@delaval.com / 070-598 98 12 
 
Boende: Kontakta: Tänndalen på 068415500 eller 

bokning@tanndalen.com lösenord är LVC.  

Det finns allt ifrån 2+2 - 6-bäddars lägenheter lediga, det kommer att 

vara först till kvarn på bokningarna som gäller! 
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det finns möjlighet att boka full pension för 364kr/dag(Frukost, lunch 

och middag) eller boka frukost för 99kr/dag. Detta måste förbokas! 

www.tanndalen.com  
 
Utöver boende via Tänndalen går det utmärkt att boka i Funäs. Det 
finns även flera privata uthyrare och hotellalternativ. 
   

 
 
Publicering: Anmälan innebär medgivande till att bilder från tävlingarna samt 

deltagar-, start och resultatlistor publiceras på respektive klubbs 
hemsida, samt Idrott Online. 

 
 
    
 
 

En flytt av tävling till annan ort innebär större belastning för tävlingsorganisationen än normalt. 
Eftersom vi kommer ha både U12 och U14 i samma backe under lördag kommer vi vara många på 

plats samtidigt vilket är superkul men även utmanande. Vi kommer att göra vårt yttersta för att hålla 
tävlingen så effektiv som möjligt och tror att denna anläggning kommer att ge oss goda 

förutsättningar till det. En förutsättning för att vi skall kunna genomföra tävlingarna på detta sätt är 
att medföljande föräldrar är beredda att hjälpa till vid behöv under helgen. 

 
Vi förbehåller oss rätten att ändra i ovanstående program och det är deltagarens skyldighet att hålla 

sig informerad om eventuella programändringar på respektive klubbs hemsida. 
 

Allt deltagande sker på egen risk. 
 
 
 

Varmt välkomna till Tänndalen & Funäs! 
  
 
 
 

http://www.tanndalen.com/

