Hej alla LVC-åkare, tränare och familjemedlemmar.
I mars är det dags för final i Lilla Världscupen för U12, Region 4 i Kläppen.
Målet är att tävlingen ska bli en härlig upplevelse och ett minne för livet.
Ungdomarna får chansen att umgås med åkare från andra klubbar både i och
utanför backen. Gemenskapen och alla upplevelser ger tävlingarna en bra balans
mellan tävlingsfokus och glädjen att umgås samt ha kul tillsammans.
Det är vi föräldrar, tränare, syskon mm som gör denna helg till ett lyckat minne för
våra åkare. Jag ser fram emot att göra detta tillsammans med er allihop!
Upplägget för helgen är följande:
- Gemensam träning på fredagen
- Lunch för alla åkare och tränare på fredagen
- Kamratmiddag i Toppstugan för åkare och tränare/utsedda medföljare
- Invigning av tävlingshelgen
- GS-tävling på lördagen
- SL-tävling på söndagen
För att denna helg ska bli ett positivt minne och ge åkarna de bästa
förutsättningarna både under träningen och tävlingarna krävs en insats från alla
medföljande familjemedlemmar.
•

Inför tävlingarna kommer vi sätta ihop schema för portdomare, hasning,
plogning mm. Mer info om detta får ni via era
lagledare/klubbrepresentanter.

•

Under träningsdagen behövs banor hasas och plogas regelbundet,
framförallt SL och GS. Här behövs insats av medföljande
familjemedlemmar dvs att så många som möjligt är beredda på skidor så
att det går så snabbt och smidigt att hasa och plogas vid behov.

•

Efter träningen/tävlingarnas slut behöver vi snygga till efter oss där
banorna suttit. Det är en förutsättning för att vi ska få tillgång till backen i
tid för att kunna påbörja tävlingsförberedelserna. Därför ber vi alla med
skidor på fötterna att bege sig till träningsbanorna efter träningen slut.
Är vi många går det snabbt!

Håll dig uppdaterad innan och under finalhelgen genom att besöka LVC-hemsidan
https://lvcregion4.skidor.com samt Facebookgruppen, LVC-final U12 Region 4.
OBS! Senast den 10 december önskar vi få in intresseanmälningar för
deltagande från respektive klubb och även få veta hur många sängplatser ni
är i behov av inför tävlingshelgen. Denna information förmedlas till oss via
era respektive lagledare/klubbrepresentant.
Glada skidhälsningar,
Anna-Mia Olovsson
LVC-General Kläppen 2020
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