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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, korgboll, handboll, tennis, curling, orientering,
rodd och paddling, för att nämna några.
På området finns även ishockeyhall, curlingbana, uppvärmd
fotbollsplan året om, tennishall med 4 banor, 700 m2 stor
gymnastikhall (gymnastikmatta), korgbollsarena (parkett)
på 1000 m2, en 1000 m2 stor innesport- & bollhall (taraflex)
och ett modernt gym- & fittnesscenter. Kisakallios egen
restaurang, Strandmagasinet, är välkänd för sin goda mat
och service.
Kisakallio Idrottsinstitut har samarbetsavtal med
Finska Ishockeyförbundet, Gymnastikförbundet,
Tävlingsdansförbundet, Curlingförbundet, Roddförbundet,
Kanotförbundet, Innebandyförbundet, Basketförbundet,
Handbollförbundet och Volleybollförbundet.

Gymnastik
Kisakallio är i dag huvudpartner till Finska
Gymnastikförbundet och samtidigt ett av de ledande
träningscentren i olika former av gymnastik. Kisakallio
Idrottsinstitut grundades 1949 som träningscenter
för dam- och flickgymnastik. Kisakallio är Finlands
Gymnastikförbunds nationella träningscenter, både
inom lag-gymnastik och rytmisk gymnastik. Som vår
gymnastiktränare verkar den erkända topptränaren Larisa
Gryadunova. De båda grenarnas landslag har valt Kisakallio
som träningscenter liksom de lokala distrikslagen samt
tiotals klubbar såsom Olarin Voimistelijat och Vantaan
Voimisteluseura.
På 2000-talet har våra partners vunnit bl.a. 7
världsmästarskap, otaliga finländska mästarskap och senast
2010 Världscupen i lag-gymnastik. I Kisakallio skapar vi
mästare tillsammans med Gymnastikförbundet!

Gymnastik utrymmen
Tekniksalen
På grund av Taraflex-underlaget och gymnastikmattan,
passar tekniksalen utmärkt för gymnastik. Salen kan även
omformas till en fullständig redskapsgymnastik sal, var
man kan träna på barr, räck, bom och parkett. Kisakallio har
ett av FIG godkändt officiellt träningsområde för rytmisk
gymnastik. Om utrustningens standard, kommer man alltid
överens om vid bokning. Salen har luftkonditionering samt
god ljudåtervinning. Storlek 20 x 34 meter.
Bollhallen
Bollhallen erbjuder 2 separata gymnastik utrymmen. I
båda salarna finns dessutom gymnastikmatta. Den 12m
höga hallen möjliggör fina ramar och förhållanden för t.ex.
landslagets träningsläger. Bollhallen har dessutom god
ljudåtervinning och luftkonditionering. Hela hallens storlek
är 40 x 22,5 meter.
”Volttgrottan”
I ändan av konstsalen finns voltgrottan, var man säkert kan
träna olika hopp, fallövningar, kast och volter. Voltgrottan
är populär i alla åldrar och kan även bokas för barns och
småttingars födelsedagar. Be om offert!
Spegelsalen
Spegelsalen med parkettgolv erbjuder utmärkta
förhållanden för övrig träning. Speglarna underlättar
bedömning av helheten och fungerar som utmärkta
hjälpmedel både för tränarna och idrottarna. Till
grundutrustningen hör gym-mattor och handtyngder.
Spegelsalens mått är 10 x 20 meter. I salen finns även
av-utrustning, vit duk och högtalare.

Gymnastik läger
i Kisakallio 2021-22
Kisakallio Idrottsinstitut erbjuder toppförhållanden även för ett krävande sportläger. 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 träningsmatcher 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.

*Inkl. 2,67% marginalmoms

Kuva: Milja Viljamaa
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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.
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