Gällivare 2014-01-09

Gällivare SK Alpina
har nöjet att inbjuda er till FIS & ÄJSM på Dundret,
Gällivare 14-16 mars 2014
Program:

14/3 2014 GS FIS
15/3 2014 GS ÄJSM/(FIS)

16/3 2014 SL ÄJSM/ (FIS)
Anmälan:

Via IdrottOnline, senast 10/3 -14
Tele: 0970 – 558 25
E-mail: kansliet@gellivaresportklubb.se

Anmälningsavgift:

300 SEK FIS-tävling.
330 SEK/ÄJSM-tävling
Erläggs i förskott till BG 133-0257
OBS! Kvitto skall kunna uppvisas på plats. Klubbar vars åkare inte erlagt
startavgiften före tävlingens genomförande får faktura på obetalda startavgifter med fakturaavgift 100 kr och 10 dagars betalningsvillkor. Anmälan är
lika med godkännande av dessa betalningsvillkor

Lagledarmöte:

Bistron (Vid fjälliften), Dundret. 13/3 -14 kl 20.00

Nummerlappar:

Uthämtas GSK:s klubbstuga från kl 14.30 den 14/3

Tävlingsledare:

Kalle Mågård, 070-297 11 75

Besiktning:
Start:

14/3 kl.15.00 – 15.30
16.00

Liftkort:

Giltigt liftkort krävs för deltagande och finns att lösa i liftkassan på Dundret
Pris 180 kr/dag

Mat:
Boende:
Åkarmiddag:

Bistron Dundret serverar fika och lunch(kontant betalning).
Se nedan
Gemensam middag och prisutdelning för åkare och ledare på lördag den 15/3.
Anmälan via IdrottOnline. Ledare och övriga icke tävlande anmäler sig via mail
till kalle@maagaard.se.
Tid och plats meddelas vid lagledarmötet.

Vi förbehåller oss rätten att ändra i ovanstående program och det är
deltagarnas skyldighet att hålla sig informerad om eventuella
programändringar. Allt deltagande sker på egen risk!

Varmt Välkomna

www.dundret.se info@dundret.se +46(0)970-145 60

Tävlingshelg
på Dundret
Dundret och Hellnerstadion står redo inför årets skidsäsong.
Boka årets första snöläger på World Cup arenan i Gällivare.
Vi erbjuder bra boendeerbjudanden till träningsgrupper, bara
200 meter från Dundrets backar och Hellnerstadion.

OBS ange bokningskod: GSK alpina
Skidåkarrum, Prisexempel
Budgetboende i våra skidåkarrum utan fönster
Från 525 kr/per/natt del i dubbelrum inkl helpension
Från 350 kr/per/natt del i dubbelrum inkl frukostpension
Lägenhet, Prisexempel
Bekvämt boende i våra fembädds lägenheter
Från 625 kr/per/natt del i lägenhet inkl helpension
Från 450kr/per/natt del i lägenhet inkl frukostpension
Dubbelrum, Prisexempel
Bo i våra rymliga dubbelrum.
Från 650kr/per/natt del i dubbelrum inkl helpension
Från 475kr/per/natt del i dubbelrum inkl frukostpension
Minimiantal 10 personer
Liftkort
Tävlingsåkare/ledare

180 kr/dag
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