Välkommen till Crater Lake Shiai -judotävlingen!
Vi organiserar judotävlingen till seniorjudokor vid strand av Europas största kratersjö
Lappajärvi i Hotel Kivitippu. Det finns en vacker golfbana bredvid Hotel Kivitippu, man kan
också gå paddling eller fisk med fiskeguide. För mer information av de här och andra
tjänster se upp på websidor craterlakeshiai.com.
Tidsplan:
Vi börjar på fredag 7.9. med invägning och Get Together-kvällsmat. Tatami är fritt tillgänglig.
På lördag 8.9. har vi invägning för dom som gjorde det inte till Lappajärvi på fredag. Efter
tävlingen kan man prova sig att ro kyrka båt och uppleva Europas största kratersjön på sitt
vågor. På kvällen har vi smakliga Barbeque-buffet från de lokala produkter.
På Söndag 9.9. är det möjligt att ha judo övningar på hotellets tatami eller man kan också
bara njuta av Lappajärvi och sitt natur och tjänster.
Registrering till Crater Lake Shiai: craterlakeshiai@gmail.com
Dom som registrerar sig före 15.7. ska ha 50% rabatt från lördagskväll Barbeque-buffet
(Priset med rabatt är 12,50e).
Ankomst:
Det bästa sättet att komma till Lappajärvi är att flyga med flygplan till Vasa flygplats eller att
anlända med tåget till Seinäjoki eller Kauhava järnvägsstation. Man kan hyra en bil från Vasa
flygplan eller Seinäjoki järnvägsstation.
Från Vasa flygplats avgår “en judobuss” till Hotel Kivitippu på fredag 7.9. från flyg AY313
från Helsingfors och TG6227 från Arlanda och tillbaka på söndag 9.9. till flygar AY314 till
Helsingfors och SK4225 till Arlanda. Bussen kostar 23eur per sida.
Från Kauhava järnvägsstation avgår en linjebuss till Kivitippu på fredag 7.9. kl. 15.30,
bussen väntar passageraren från ankommande tåget. Linjebussen kostar 9,30eur per sida.
På söndag 9.9. avgår “en judobuss” till Seinäjoki järnvägsstation till tågen IC24 och IC25.
Judobussen till Seinäjoki järnvägsstation kostar 17,30eur.
Anmälning till “judobussar” och förfrågningar av andra transporttider senast 28.8.
taksiluoma@icloud.com
Boende:
Hotel Kivitippu
- Dubbelrum ”early bird" -pris före 15.7. 90 eur, efter 15.7. 110 eur
- Enkelrum 75 eur / 85 eur.
Bokningar direkt från hotellet. Mer information av boende från www.kivitippu.fi.
Förfrågningar: craterlakeshiai@gmail.com
Välkommen till den unika sjöns stranden att njuta av natur, judo och bra sällskap!
Lappajärvi judo club

