Program Geilo Førjulscup 2018
Fredag 14. desember
Disiplin: Storslalåm i Vestlia skisenter, Asleløypa
Sekretariat åpner: kl 15.00 (Nistekroken ved heisen)
Heiskortsalg: kl 15.00-17 .00
Alder:Jenter/ Gutter 10 år (født 2009) og eldre t.o.m Jr.
Besiktigelse: kl 16.00-16.30
Lagledermøte: kl 15.55 på start
Rennstart 1 omg: kl 16.45
Rennstart 2 omg: umiddelbart etter 1 omg.
Løype: Alle kjører lang løype
Premieutdeling: Etter rennet lørdag

Lørdag 15. desember
Disiplin: Super G.-renn med to omganger (sammenlagt
tid)
Sekretariat åpner: kl 08.30 (Nistekroken ved heisen))
Heiskortsalg: fra kl 08.30
Alder: Jenter/ Gutter 10 år og eldre t.o.m Jr.
Heisstart: kl 08.30 Frikjøring frem til kl 09.00

Lagledermøte: kl 09.10 på start
Besiktigelse: kl 09.15– 09.45
Rennstart 1. omgang: kl 10.00
Rennstart 2. omgang: kl 12.00
Alle klasser kjører samme løype
Premieutdeling: Rett etter rennslutt (fredagens og
dagens renn)
Vi minner om at det kun er funksjonærer og trenere som
har lov å oppholde seg i traseen under selve SG rennet.

Alpint - for alle som elsker snø og full fart - med gode venner!

Program Geilo Førjulscup 2018
Søndag 16. desember
Disiplin: Slalåm i Vestlia skisenter, Asleløypa
Sekretariat åpner: kl 08.30 (Nistekroken ved heisen)
Heisstart: kl 08.30
Heiskortsalg: fra kl 08.30
Alder: Jenter/ Gutter 10 (født 2009) år og eldre t.o.m Jr.

Besiktigelse lang løype kl 09.00-09.30
Kort løype med NB kortporter kl. 10.30-11.00
Lagledermøte: kl 08.55 på start
Rennstart 1. omgang lang løype: kl 10.00
Rennstart kort løype: kl 11.30
(2. omgang kjøres direkte etter første)
Besiktigelse 2 omg. lang løype: kl 12.30-13.00
Start 2. omg lang løype: kl 13.30
Kort løype med NB kortporter!: For 10 år og U12
Lang Løype: For U14 og eldre
Premieutdeling: Rett etter rennslutt i målområdet.

I forbindelse med Førjulscupen tilbyr Vestlia Resort
gode priser på overnatting.
Torsdag til søndag: Familierom kr 1990,- per natt inkl. frokost og middag for inntil 2 voksne og to barn.
Fredag til søndag: Familierom kr 2090,- per natt inkl. frokost og middag for inntil 2 voksne og to barn.
Fri inngang til Eventyrbadet og Fitness for gjester.

Alpint - for alle som elsker snø og full fart - med gode venner!

