
 

 

 

          
 

YMG Young Mogul Generation TOUR 2019 
 

G e m e n s k a p   G l ä d j e   S ä k e r   U t v e c k l i n g 

 

Åre Slalomklubb  

inbjuder härmed och hälsar alla åkare välkomna till  

YMG i Duved Hamrebacken  

6-7 april, 2019 
 

Program lördag 6 april 

10:00 – 12:00 Samling vid Hamreliften och gemensam träning 

12:00 – 13:00 Lunch 

13:00 – 15:00 Gemensam träning i puckeln och i Hamrebacken 

 

Program söndag 7 april 

09:00 – 10:00 Gemensam träning i puckeln  

10:00 – 11:30 Kvalpass i sessionsform 

11:30 – 12:30 Lunch, vi grillar hamburgare vid arenan. 

12:30 – 14:00 Två finalåk. Alla går till final. Och sedan prisutdelning 

 

Klasser 

Microkids (5-6 år) 

Minikids (7-9 år) 

Kids (10-12 år) 

Ungdom (13-15 år) 

 

Priser 

Medaljer till samtliga startande samt utlottningspriser. 

 

 

 



Liftkort 

Giltigt liftkort krävs för deltagande och finns att köpa till subventionerat pris i 

Skistar Shop vid Duveds Linbana. 

 

Anmälan 

Anmälan sker via länk på http://www.are-slk.se/ymg_2019.html senast onsdag 

3-april 2019. 

Anmälningsavgiften 150 kronor per åkare betalas till Bankgiro: 359-0528  

eller till vårt Swish-konto 123 254 93 76. 

Märk med YMG och namn i samband med anmälan. 

 

Arena 

Hamrebacken – lilla puckeln i Duved 

 

Boende 

Holiday Club www.holidayclubresorts.com/sv/destinationer/are/ 

Skistar Hotel Renen Duved www.skistar.com/sv/are/boende/ 

OBS! Kontrollera alltid avbokningsregler i händelse av flyttad eller inställd tävling. 

 

Publicering 

Anmälan innebär medgivande till att alla listor som produceras för tävlingen, 

deltagar-, start- och resultatlistor samt film och bilder får publiceras på dessa 

hemsidor: www.are-slk.se, www.puckel.se, www.skidor.com och på sociala media 

som Facebook, Twitter, Instagram etc. 

 

Information och frågor 

Åre Slalomklubbs kansli, telefon: 0647-531 50. Hemsida www.are-slk.se 

I akuta frågor, Hans Jansson,+46 70 751 9976 

Alla ändringar och övrig viktig information om YMG publiceras på; 

https://www.facebook.com/youngmogulgeneration 

 

 

Välkomna önskar Åre SLK Freestyle! 
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