Inbjudan "Hamtjärnsspontanen" SL och kanske en SL till eller kanske GS- vi får se vad ni
tycker!
Något hastigt beslutat(och lite oigenomtänkt!!) inbjuder Junsele IF Alpina alla klubbar i
Ångermanland till träningstävling lördag den 23/3 U 0-16.
Vi kör tillämpat utan krusiduller med 1 kortkäppsbana och 1 långskäpp. Ingen omsättning
mellan åken men kanske någon justering i sidled.
Vi kommer att ha backen öppen för allmänheten men det kommer ej att störa och om det
skulle göra det så får man starta om. Toppenstugan har öppet med severing av ord
skidåkaresortiment(obs mindre chokladbolar än FV!). Inget Hamburgeri.
Vi kommer att ha minimal bemanning men se till att det blir schysst tävling men protester
osv kommer ej att hanteras.
Vi är också glada om ledare och föräldrar hjälper till med hasning av bana, ev portvakteri
osv.
Ev kör vi 2 tävlingar beroende på hur många vi blir .
Det blir inga pokaler och medaljer men något sorts pris till 1-3(samt ära och berömmelse)
eller fler beroende på hur många vi blir.
De klubbar som vill vara med skickar ett mail till johan@ostanbacktimmerhus.se där ni
anger namn och klass på åkare.
Åkare betalar liftkort inkl tävlingsavgift(till något sorts pris) på 150kr. Ledare och
föräldrar åker gratis.
Tidplan :
Träffas på Hamtjärnsberget I Junsele kl 0900.
Start tävling ca kl 1000,
Vi hoppas att ni vill vara med på denna snabbt påkommna och tillämpade träningstävling
hos oss i Junsele

Alla får ha visst överseende om inte arrangemanget håller toppklass(det kommer att bli
lite snett och vinnt) men vi fokuserar på att ha kul och trevlig samvaro tillsammans samt
träna skarpt med tidtagning.
Då det är kort om tid så vill vi att de klubbar som vill vara med mailar Johan enligt ovan
så snart ni kan så vi får en bild av hur många vi blir och kan planera lite.
Det finns en liten riskfaktor då vi fn har lifthaveri men arbetet med lagning är påbörjat
idag så det bör inte vara något problem och i så fall meddelas det så fort vi vet.
Välkommna!

Junsele IF Alpina

