
Program:

Regler:

Anmälan:

Anmälningsavgift:

Liftkort:

Arena:

1:a Lagledarmöte:

Tävlingsledare:

Huvuddomare:

FIS TD:

Boende:

Information:
Information:

Publicering:

SM Bankett:

Allt deltagande sker på egen risk!

2 April - Parallellpuckel för damer och herrar FIS, Ungdom och Kids puckel

FIS och SSF Tävlingsregler gäller.

 Anmälan via IdrottOnline senast Tisdag 28 mars 2023. 

Elit och Ungdom 600 kronor, Kids 300 kr per tävling för betalas till 
Bankgiro: 359-0528 eller till vårt Swish-konto 1235853049 Klubbar vars 
åkare inte erlagt anmälningsavgiften inom två veckor efter tävlingens 
genomförande faktureras med 10 dagars betalningsvillkor och ingen 
fakturavgift.

Vi planerar för en bankett och prisutdelning lördagen den 1 april kvällstid. Mer 
info kommer inom kort.

Detaljerat tidsprogram publiceras senare på www.are-slk.se

I akuta frågor, Elisabeth Linde, +46 73 4316398 eller via mail 
entriesmoguls@are-slk.se 

Duved Puckelarena

18:00 Online via Teams fredag 31 mars. Länk publiceras på www.are-slk.se

TBD

Tina Tanaka Sundeqvist, SWE

Carl Gustaf Hellqvist, SWE 

OBS! Kontrollera alltid avbokningsregler i händelse av flyttade eller inställda 
tävlingar.

Giltigt liftkort krävs för deltagande vid alla tävlingar och finns att köpa till 
subventionerat pris av Skistar. Ledare och tränare som vill kunna göra det måste 
anmäla det senast senast tre dagar innan första officiella 
träningsdag/tävlingsdag via detta formulär. 

Vi förbehåller oss rätten att ändra i ovanstående program och det är deltagares 
skyldighet att hålla sig informerade om eventualla programändringar.

Åre Slalomklubb inbjuder härmed till
SM i Freestyle

i Duved 1-2 april, 2023
1 April - Puckel för damer och herrar FIS, Ungdom och Kids

Hotell Renen  https://hotellrenen.se/hotellrum/
Holiday Club Åre https://www.holidayclubresorts.com/sv/

Enbart Svenska åkare kan bli svensk mästare även om en internationell åkare 
tar vinsten på tävlingen. Kidsklassen är inte en officiell SM klass. 

Anmälan innebär medgivande till att alla listor som produceras för tävlingarna, 
deltagar-, start- och resultatlistor samt film och bilder från tävlingarna får 
publiceras på dessa hemsidor: www.are-slk.se, www.puckel.se, 
www.skidor.com och på sociala media som Facebook, Twitter, Instagram etc. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSfCGOOAZj02QD1Uhisgngp
cVED352a7lqedvZh6qDmrP-5g/viewform

Åre SLK kansli, telefon: 0647-531 50 eller via vår hemsida: www.are-slk.se. 
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