ETELÄ-SUOMEN ALUEMESTARUUS 2018 KILPAILUKUTSU
HIMOS 6.4. – 8.4.2018
Aika: PE 6.4.2018 – SU 8.4.2018
Sarjat: N/M U8, U10, U12, U14, U16 ja PARA
Lajit: Perjantai 6.4.2018 SL, Lauantai 7.4.2018 GS, Sunnuntai 8.4.2018 SG
Kilpailurinne:
SL Jussin jyrkkä tai Bonus (riippuen lumitilanteesta ja olosuhteista), GS Bonus, SG Bonus
Osoite: Länsikeskuksentie 11, 42100 Jämsä www.himos.fi
Alustava aikataulu:
Pe 6.4.2018

9.00 Kisakanslia aukeaa (numeroiden jako), Kokouskeskus
Koulu (Säyryläntie 445), Luokka Maantieto
10.00 Joukkueenjohtajien kokous, Kokouskeskus Koulu, Luokka
Maantieto
11.30 Rataan tutustuminen
12.00 Ensimmäinen kierros alkaa

La 7.4.2018

Aikataulu ilmoitetaan perjantain JoJo-kokouksessa.

Su 8.4.2018

Aikataulu ilmiotetaan lauantain JoJo-kokouksessa.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Ilmoittautumiset: ESA:n webjärjestelmän kautta (Etelä–Suomen seurat) tai SSF:n
lomakkeella (muut seurat) sähköpostilla alppi.ilmoittautuminen@lhs.fi sunnuntaihin
1.4.2018 klo 23.00 mennessä. Skisportin kilpailusääntöjen mukaan vain seurat voivat
ilmoittaa kilpailijat kilpailuihin.
Ilmoittautumismaksu: 23,-/kilpailija/kilpailu (ei koske U8-sarjalaisia). Ilmoittautumismaksu
suoritetaan kootusti seuroittain LHS/alppijaosto tilille FI 55 4212 0010 1357 43, viimeistään
tiistaina 3.4.2018.

Tiedustelut:
Ilmoittautumiset: alppi.ilmoittautuminen@lhs.fi
Muut asiat: kilpailunjohtaja Janne Reimari Puh. 050-5224041, janne.reimari@lhs.fi
Info-kanavana toimii ennen kisoja ja kisojen aikana Aluemestaruus2018 Facebook
tapahtumasivusto joka löytyy: www.facebook.com/lhsalppi
Kilpailulisenssi on pakollinen kaikilla kilpailijoilla. Ulkomaisilta kilpailijoilta vaaditaan
vastuunvapautustodistus.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HIMOS INFO:
HARJOITTELURINTEET:
Torstaille 5.4.2018 on varattuna harjoittelurinteiksi seurojen yhteiskäyttöä varten:
1. Mukkeli (Pujottelu)
2. Hiski (Suurpujottelu)

HISSILIPUT
65+

AIKUISET

LAPSET 7-11v /SENIOR

1 päivä
ilta + 1 päivä
2 päivän kortti
ilta + 2 päivää
3 päivän kortti
4 päivän kortti
5 päivän kortti

32 € (norm. 41 €)
49 € (62 €)
62 € (78 €)
76 € (95 €)
88 € (111 €)
111 € (139 €)
131 € (164 €)

20
30
38
46
54
68
80

(sis. iltamäen, ei su)
(sis. iltamäen, ei su)
(sis. iltamäen, ei su)
(sis. iltamäen, ei su)

€
€
€
€
€
€
€

(25 €)
(38 €)
(48 €)
(58 €)
(68 €)
(85 €)
(100 €)

Noudatamme seurojen hissilippuhinnoittelussa SHKY:n suositusta, 20%:n alennusta.
Kaikki seuraliput tehdään kertakäyttöisille lippupohjille, ellei asiasta toisin sovita.
Alle 7-vuotiaat kypärä päässä laskevat aikuisen seurassa ilmaiseksi.
Alennettu sopimushinta edellyttää, että valmentaja noutaa ja maksaa koko
ryhmän liput kerralla ja että ryhmän koko on vähintään 2 laskettelijaa. Ryhmän
koostuessa 10:stä maksettavasta lipusta, annamme yhden ilmaisen valmentajalipun

(max 1 kpl per seura). Valmentajan tulee esittää seuran valmentajakortti tai
vastaava todistus (esim. puheenjohtajan allekirjoittama) lipunoston yhteydessä.
Seurahintaisten lippujen tilaus tulee tehdä sähköpostitse himos@myynti.fi tai
puhelimitse lipunmyyntiimme puh. 020 711 9100, viimeistään kaksi päivää
ennen saapumistanne.
RAVINTOLAPALVELUT
Länsirinteet
Lounasbuffet klo 11.30-16.00 Aikuiset 13,90 € / Lapset 8,90 € (7-11 v)
Runsas lounasbuffet (päivittäin vaihtuva lounasmenu, jossa 2-3 lämmintä
lounasvaihtoehtoa, lisäkesalaatti, leipä, maito/vesi, kahvi/tee/kaakao).
Ilmoitattehan mahdolliset erityisruokavaliot ja allergiat etukäteen.
Pohjoisrinteet
Keittolounasbuffet klo 11.30-16.00 Aikuiset 11,90 € / Lapset 7,90 € (7-11 v)
Runsas keittolounasbuffet (3-4 erilaista keittoa, leipä, maito/vesi, jälkiruoka ja
kahvi/tee/kaakao).
Ilmoitattehan mahdolliset erityisruokavaliot ja allergiat etukäteen.
Telttakioski
Kilpailualueella on päivittäin (säävarauksella) telttakioski, josta voi ostaa pientä
purtavaa ja juotavaa. Kioskissa käyvät maksuvälineenä käteinen, pankkikortti ja
arvosetelit.
Arvosetelit
Ryhmille voi tilata myös viiden (5), kahdeksan (8) tai kymmenen (10) euron arvoisia
ravintolaseteleitä, jotka käyvät Himos-rinteiden ravintoloissa.
Ennakkoon maksetut ruokailut ja ravintolasetelit tulee varata viimeistään 7
päivää ennen saapumistanne. Ruokailuista myönnämme tällöin 10 %:n ja
ravintolaseteleistä 5 %:n alennuksen.
Ruokaliput ja setelit noudetaan lipunmyynnistä.
Kausikorttilaisen alennus lounaista ja muista ravintolaostoista (pois lukien alkoholi ja
tupakka) on 10%, alle 7-v ruokailevat lounastavan aikuisen seurassa ilmaiseksi.

MAJOITUS
Majoitusta voitte tiedustella:
1. Himos-Lomista puh. 020 711 9200

Esimerkkejä Himos-Lomien tarjonnasta:
GOLF RESORT
Moderneja paritalohuviloita 2-3 km Länsi-rinteiltä, kauniilla Golf Resortin alueella.
Hinta 525 € / viikonloppu.
HIMOSHUIPPU
Vanhempia hirsiparitaloja Pohjois-Himoksen päällä. Täältä laskee siirtymiä pitkin suoraan Länsi-Himoksen puolelle!
Matkaa Länsi-rinteille autolla 2,5 km.
Hinta 350 € / viikonloppu
HIMOSRANTA
Isommallekin ryhmälle sopivia yksittäisiä mökkejä rauhallisella Himosrannan alueella, 5 km Länsi-rinteiltä.
Hinta 490 € / viikonloppu
HONKARANTA
Erikokoisia mökkejä Honkarannan rauhallisella alueella. Länsi-rinteille matkaa noin 6 km. Pohjoisrinteille 3km.
Hinta alk. 390 € / viikonloppu.
Lisää vaihtoehtoja löytyy soittamalla varauspalveluun tai Himoksen nettisivuilta.
2. Majatalo Morva puh. 014 764 142
Tervetuloa Himokselle!

