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Kisakallio
Idrottsinstitut
Kisakallio Idrottsinstitut är en icke profitabel stiftelse som
erbjuder ett brett sortiment av sportgrenar, olika aktiviteter, utbildnings möjligheter och utomordentliga utrymmen
för sportentusiaster, både på professionell och amatör
nivå.
I Kisakallio hittar du kvalitativa anläggningar och resurser
för gymnastik, fotboll, innebandy, ishockey, konståkning,
volleyboll, basket, handboll, tennis, curling, orientering, rodd
och paddling, för att nämna några.
Kisakallio Idrottsinstitut erbjuder även hög kunskap i coaching och idrottstestning. Vårt team av specialister är erfarna
och skräddarsyr individuella och specifika träningsplaner,
samt utvärderar din personliga
utveckling. Resultaten hjälper Dig att förbättra din kondition
och prestationsförmåga i olika situationer.
Kisakallio Idrottsinstitut har samarbetsavtal med bl.a
Finska Ishockeyförbundet, Orienteringsförbundet, Fotbollsförbudet, Gymnastikförbundet, Tävlingsdansförbundet, Curlingförbundet, Roddförbundet, Kanotförbundet, Innebandyförbundet, Basketförbundet och Volleybollförbundet.
Finska Basketförbundet och Kisakallio Idrottsinstitut har
skrivit på ett mångårigt strategiskt samarbetsavtal, vilket
betyder att Kisakallio blir Basketförbundets tränings- och
lägercenter.
Kisakallio har byggt en egen träningshelhet - Susi Training
Center, som öppnades till sommaren 2014. Basketförbundet
lägger all sin verksamhet på Kisakallio Idrottsinstitut. I Susi
Training Center finns två fullstora basketarenor. Arenorna
kan även formas till en internationellt godkänd arena. Även
den gamla huvudhallen har renoverats för att motsvara basketens och övriga bollsporters nutida krav.
Kisakallio har arrangerat många olika tillställningar och

turneringar. Till exempel FIN5 orienteringsveckan 2011,
Europeiska Damishockey Champion Cup kvalifikation för
mästerskapet 2013, Nordiska Basket Mästerskapet 2014 för
U20, Nordiska Mästerskapet för Rytmisk Gymnastiks 2014,
Rullstols VM i curling 2015, Finlandia Open i bordtennis 2015.
NBA Basketball Without Borders 2016, Table Tennis Finland
Open 2016 och AGG International OVO Cup 2017.
Kisakallio Idrottsinstitut hittar Du endast 45 min från Helsingfors flygfält och Helsingfors hamn. Till Åbo är det endast 1
timmes körväg. Kisakallio Idrottsinstitut omges av 250 hektar
vildskog, Karnaistenkorpi, som är nationellt och internationellt unik.
För tillfället kan Kisakallio erbjuda logi på tre olika nivåer,
med 600 bäddar.
På området finns, förutom Susi Training Center, även ishockeyhall, curlingbana, fotbollsplan med konstgräs, 700 m2 stor
gymnastikhall (gymnastikmatta), 2 bollsporthallar (parkett
och taraflex) och ett modernt gym- & fittnesscenter. Kisakallios egen restaurang, Strandmagasinet, är välkänd för sin
goda mat och service.
Om Du har frågor, tveka inte att ta kontakt!
Vi ser fram emot att få höra av Dig.

Basketboll läger
i Kisakallio 2021-22
Kisakallio kan erbjuda toppförhållanden för alla klassens basketläger. Det nya Susi Training
Centret, planerat tillsammans med finska Basketförbundet, erbjuder allt det Du kan önska
Dig för ett lyckat basketläger. I samband med lägret ordnar vi även matcher mot finska
lag. Det är lätt att komma till Kisakallio. Du tar kvällsbåten från Stockholm till Åbo. När du
på morgonen vaknat på båten, har du endast en timmes resa till träningscentret Kisakallio,
dit du åker med egen buss. Vi tar hand om allting för Dig. Det du behöver göra är, att
koncentrera Dig på träningen.
2 nätter på Kisakallio, 3 träningsdagar

1 natt på Kisakallio, 2 träningsdagar

Prisexempel: från 2550 SEK*/person
I priset ingår:
- Båtresa Stockholm-Åbo t/r
- Del i B2-B4-hytt ombord
- Boende 2 nätter på Kisakallio (3-4 pers./rum)
- 3 frukost, 3 luncher och 2 middagar
- Träning 6 x 1,5 timme (två pass per dag i tre dagar)
- 1 träningsmatch mot finskt lag
- Busstransfer Åbo hamn-Kisakallio t/r

Prisexempel: från 1650 SEK*/person
I priset ingår:
- Båtresa Stockholm-Åbo t/r
- Del i B2-B4-hytt ombord
- Boende 1 natt på Kisakallio (3-4 pers./rum)
- 2 frukost, 2 luncher och 1 middag
- Träning 4 x 1,5 timme (två pass per dag dagar)
- 1 träningsmatch mot finskt lag
- Busstransfer Åbo hamn-Kisakallio t/r

Tillval
- Domarna och domarkostnaderna bestäms på förhand och
delas 50/50% mellan lagen.
- Laget bör sträva till att ha en funktionär till förfogande
- Middagen på avresedagen hör inte till priset,
men kan bokas på förhand
Betalning
Slutbetalning senast 28 dagar före avresa.
(Vid specialfall kan betalningsvillkoren förhandlas.)
Gäller för grupper 2020 om min. 20 personer.
Fråga gärna mera om skräddarsydda träningspaket
för Ditt lag. Vi hjälper gärna till med båtarrangemangen.

För mer information om Kisakallio
se www.kisakallio.se
Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.
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Finland
Tammerfors

Viborg

Allegro

Ferry 10 h

Nådendal
3 h 15 min
Åbo Kisakallio
Lojo Helsingfors
1h

Sverige

45 min
Ferry 13 h

Kapellskär
Stockholm

Ferry 1 h

St. Petersburg

Ferry 8 h
Ferry 14 h

Tallinn
1h

Estland
1h

Riga

Lettland

KISAKALLIO IDROTTSINSTITUT
Kaarina Karin tie 4, FI-08360 Lohja, Finland
Tel. +358 19 31 511 • Fax +358 19 3151 290
myynti@kisakallio.fi • www.kisakallio.se
Om Du har frågor, så tveka inte att ta kontakt. Vi ser fram emot att få höra av Dig.

Kisakallio Idrottsinstitut

Tallink Silja AB

HÅKAN NORDSTRÖM
International Projects
+358 40 570 6212
hakan.nordstrom@kisakallio.fi

GRUPPBOKNING
tel 08-22 08 30
business@tallinksilja.com

Ryssland

