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VÄLKOMMEN TILL IDRE FJÄLL SPEEDWEEK
& VÄRLDSMÄSTERSKAPEN I SPEEDSKI
På en och samma vecka genomförs tre mästerskap i hög fart på Idre Fjäll –
SM, världscup och VM i Speedski. Förutom att titta på världseliten och heja
på våra svenska stjärnor kan du själv prova på
aktiviteter med mycket fart och upplevelser!

PROGRAM
TISDAG 21 MARS
14.30-15.30 Mästarmöte vid Speed arenan i Sydbacken.
Träffa världens snabbaste skidåkare på skidor. Vårt landslag
finns på plats. Möt även italienaren Ivan Origone som har det manliga världsrekordet på
254,958 km/h och Valentina Greggio som har det kvinnliga rekordet på 247,083 km/h.
Du får känna på deras dräkter och prova hjälmen och våra sponsorer bjuder på godsaker.
10.00-12.00 Ski Experience – Fartpass
Anmäl dig till ett pass där vi fokuserar på att behärska fart och testar Super G. Pris: 395:-.
Boka på Ski Experience Center senast dagen innan. Begränsat antal. För den erfarne åkaren.

ONSDAG 22 MARS
14.00-15.00 Testa Speed Ski i Chocken. Vi mäter din hastighet.
Alla deltagare är med i utlottningen av ett VM-pris! Gratis.
10.00-12.00 Ski Experience – Fartpass
Anmäl dig till ett pass där vi fokuserar på att behärska fart och testar Super G. Pris: 395:-.
Boka på Ski Experience Center senast dagen innan. Begränsat antal. För den erfarne åkaren.

TORSDAG 23 MARS
09.00-12.00 Kom och titta på finaler i världscupen i Speedski i Chocken. I målområdet
finns mat och dryck till försäljning. Du tar dig dit via Tävlingsbacken eller med vår
skotertransport som kör från Ost 6:ans dalstation till målområdet mellan kl. 10.30-12.00.
10.00-12.00 Ski Experience – Fartpass
Anmäl dig till ett pass där vi fokuserar på att behärska fart och testar Super G. Pris: 395:-.
Boka på Ski Experience Center senast dagen innan. Begränsat antal. För den erfarne åkaren.

FREDAG 24 MARS
10.00-11.30 Speed Ski Open Idre Fjäll i Speed arenan i Sydbacken.
Var med och tävla om fina priser i vår Speed Ski Open Idre Fjäll!
Anmäl dig till tävlingen i Ski Experience Center senast torsdag kl. 16.00. Gratis.
Alla deltagare är med i utlottningen av två superpriser - ett par storslalomskidor (värde
ca 7000:-) och ett weekendpaket (värde ca 9000:-) på Idre Fjäll 27-30/4.
10.30-12.30 Kom och titta på kvalifikationsåken i Speedski-VM i Chocken.
I målområdet bjuder våra sponsorer på godsaker och det finns mat och dryck till
försäljning. Du tar dig dit via Tävlingsbacken eller med vår skotertransport som
kör från Ost 6:ans dalstation till målområdet mellan kl. 10.30-12.00.
14.00-15.00 Testa Speed Ski i Chocken. Vi mäter din hastighet. Alla deltagare är med
i utlottningen av ett VM-pris! Du tar dig dit via Tävlingsbacken eller med vår skotertransport som kör från Ost 6:ans dalstation till målområdet mellan kl. 13.30-15.30.
Gratis.

LÖRDAG 25 MARS

09.00-12.00 Kom och titta på finalerna i Speedski-VM i Chocken. Åkarna kommer
upp i hastigheter upp till 180 km/h!
09.00 Semifinaler och 11.00 finaler
Aske kommer också att vara där och heja på de snabba åkarna! Åk med Aske till målområdet. Kl 10.30 åker Aske med skotertransporten från Ost 6:ans dalstation till målområdet - häng med! I målområdet bjuder våra sponsorer på godsaker och det finns mat
och dryck till försäljning. Du tar dig dit via Tävlingsbacken eller med vår skotertransport
som kör från Ost 6:ans dalstation till målområdet mellan kl 10.30-12.30.
15.00 After Ski i tältet mitt i Västbacken med liveband!
15.30 Fira VM-medaljörerna med oss! Prisutdelning i FIS Speed Ski World
Championships Idre Fjäll 2017 & Speed Ski Open Idre Fjäll. De lyckliga vinnarna av utlottningspriserna får hämta sina vinster. Plats: After Ski-tältet mitt i Västbacken.

HELA VECKAN
Prova vår Speed arena i Sydbacken och se vilken hastighet du kommer upp i.
Vem är snabbast i familjen? Gratis.

Välkommen till en härlig skidfest med mycket fart och action!

Det finns tre alternativ att ta sig till målområdet i Chocken.
1) På skidor via Tävlingsbacken (obs! svart backe). I mitten av backen
på vänster sida står en skylt som hänvisar genom skogen till Chocken,
se karta nr. 1
2) På skidor via Ostbackarna. Nere vid Ost 6:an finns en samlingsplats
för transport med skoter till målområdet i Chocken, se karta nr. 2.
3) Bilväg. Följ skyltning från Idre Fjällvägen mot Gränjesåsvallen.
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