LVC Information Göteborg 2018
Välkommen till en ny säsong med LVC i Göteborg 2018. Då vi åker LVC tävlar vi inte bara för oss själva
och vår klubb utan tillsammans för Göteborg med och mot de andra distrikten i Götaland. Därför
försöker vi i LVC-kommittén ordna gemensamma läger och boenden för Göteborgs Slalomklubb och
Väst Alpin så vi lär känna varandra bättre.
Preliminärt program:
V2: Fredag kväll-söndag 12-14 jan. Träningsläger Valfjället GS och SL (och förhoppningsvis SG).
V3: Torsdag kväll-söndag 18-21 jan. Träningsläger Hemsedal GS och LVC-kval två st GS-tävlingar.
V4: Lördag-söndag 27-28 jan. Götalandsmästerskap Hestra. Räknas även som LVC-kval SL/GS.
V5: Lördag-söndag 3-4 feb. DM Alebacken och eventuellt tävling i Västergötland. Tävlings
programmet ej klart ännu men kommer räknas som två LVC-kval denna helg.
Eventuellt kan en LVC-kvaltävling tillkomma en vardagskväll v8 i Alebacken.
V8: Fredag-söndag 23-25 feb. Träningsläger Högheden SL/GS/SG.
V9: Fredag-söndag 2-4 mars LVC final Högheden (eventuellt även parallellslalom torsdag)
Tyvärr har regionen flyttat sitt LVC-fartläger till v3 detta året och det krockar därför med vårt
Hemsedalsläger som var bokat sedan länge. Därmed kommer det inte ordnas något fartläger från
LVC-kommitten Göteborg utan vi planerar att träna SG i Högheden v8 och eventuellt i Valfjället v2.
Regler:
För att kvalificera sig till LVC-finalen i Högheden ska man starta i 50% av åken (dvs minst 6 st av 12
åk).
Information:
Till LVC-lägren i Valfjället v2, Hemsedal v3 och Högheden v8 samt LVC finalen i Högheden v9 kommer
separata inbjudningar. Tänk på att anmäla er så tidigt som möjligt till våra aktiviteter då det
underlättar för vår planering.
Publicering:
Anmälan innebär medgivande till att bilder från tävlingarna samt deltagar-, ranking-, start- och
resultatlistor publiceras på vår hemsidor.

LVC kommittén 2018
Vi som är LVC kommittén 2018 är:
Mirsad Radoncic GSLK
Anders Koritz GSLK
Kenneth Karlsson GSLK
Samuel Haugstvedt Väst Alpin
Anders Lamm Väst Alpin
Annika Svahn Väst Alpin
Tänk på att vi i LVC-kommittén gör detta arbete ideellt och det ska vara glädjefyllt så vi kommer
behöva be om hjälp både att arrangera träningar, tävlingar och hålla ihop resorna.
Vi kommer arbeta för att hålla nere kostnader så mycket det går samtidigt som vi vill få till
boenden där våra ungdomar kan träffas och umgås över klubbgränserna så vi vill redan nu be
er anmäla er så tidigt ni kan och välja det eller de boenden vi gemensamt föreslår.
LVC-läger är för U12 och U14. Syskon får endast följa med i undantagsfall och kan då inte räkna
med att få ta del av träningen för LVC-ungdomarna.

