FOTBOLLSLÄGER
I EERIKKILÄ
2021-2022

Eerikkilä Sport &
Outdoor Resort
Eerikkilä Sport & Outdoor Resort är
samlingsplatsen för människor som är
intresserade av utveckling, kunnande och
välmående. I Eerikkilä finns fotbollens och
innebandyns nationella träningscenter.
Den inspirerande och naturnära miljön
i Eerikkilä, finns nära södra Finlands
tillväxtcentrum, endast 90 minuters körväg
från Åbo och Helsingfors. Det är skäl att
komma ihåg, att Eerikkilä passar för hela
familjen: då familjens ungdomar lär sig
nytt i träningen, kan den övriga familjen
njuta av aktiv gemenskap och kvalitativt
boende-, restaurang-, och programutbud.

Välkommen att lära
dig och utvecklas!

Kunskap och oförglömliga upplevelser
I Eerikkilä verkar fotbollens nationella träningscenter,
Sami Hyypiä Academy (SHA), som erbjuder utmärkta
förhållanden för träning året runt. Hos oss arrangeras
träningsläger från knattar till landslag.
Eerikkiläs stolthet är fotbollsstadion Eerikkilä Areena
samt den intill liggande fotbollsplanen, på vilka man
spelar på uppvärmt naturgräs. Dessa fina förhållanden
kompletteras av en fullstor inne arena, Eerikkilä
Hallen, med kamera- & filmsystem för lagring av match
och träning. Utöver detta finns en träningshall lämpad
för juniormatcher och övrig träning.
För varje träningsläger skräddarsyr vi ett lägerpaket
med passande träningstider och mångsidiga
fritidsaktiviteter. Utöver grenträningen finns i vårt urval
även träningar för utvecklandet av fysiken, samt trevligt
tilläggsprogram som naturaktiviteter och teambuilding.
Vårt serviceutbud kompletteras av vår teststation, som
mäter fotbollsspelarens fysiska kondition.
Högklassisk träning kräver som motvikt kvalitativ vila
och föda. I Eerikkilä serverar vi mångsidig och smaklig
närmat. Våra nya inkvarteringsutrymmen garanterar,
att förutsättningarna för god vila och återhämtning är i
skick. Inkvarteringsalternativ finns för olika behov, från
billig laginkvartering till högklassiga villor.

Fotbollsläger i Eerikkilä
2 nätter, 3 dagar. Pris från 2.950 SEK / person
på vintern / 2.550 SEK på sommaren. I priset ingår:
•
•
•
•
•
•
•

Båtresa Stockholm - Åbo/Helsingfors - Stockholm
Del i B2-B4 hytt ombord
Boende 2 nätter på Eerikkilä i 5 personers rum (inkluderar
sängkläder och handduk)
3 frukost, 3 lunch, 2 middagar från Eerikkiläs mångsidiga buffet
6 träningsturer, övriga träningsutrymmen till förfogande, bastu
och föreläsningsutrymme i enlighet med i förväg uppgjort
program
Träningsmatch mot finskt lag enligt överenskommelse
Busstransport Åbo/Helsingfors hamn - Eerikkilä - Åbo/
Helsingfors hamn

Tilläggsbetalning:
•
•
•
•

Domarkostnaderna delas 50/50 %
Ledda aktiviteter (t.ex. naturaktiviteter, spel, tävlingar)
Kvällsmål
Måltider ombord

(Priset inkluderar 2,67 % marginalmoms)
Betalning
50 %1 månad före lägret, 40 % 2 veckor före avresan och 10
% + eventuella tilläggstjänster efter lägret. (Vid specialfall kan
betalningsvillkoren förhandlas).
Gäller för grupper 2019-2020 om min. 20 pers.

”Vi har åkt runt i Europa med
landslagen och besökt många
träningscenter. Vi kan med stolthet
konstatera, att Eerikkilä håller med
europeiska mått yttersta toppklass,
vad beträffar arrangerandet av
landslagsläger, landskamper
och kvalturneringar. Kvalitativa
träningsförhållanden, allt är nära,
fantastisk terräng och alltid en
hjälpsam personal, med vilken
samarbetet löper klanderfritt.”
MARIANNE MIETTINEN, Chef för
elitfotboll flickor, Landslagstränare WU19

INFO
Fotbollsplaner:
• Fullstor inomhusarena,
plan 63 x 100 m
• Träningshall,
plan 60 x 40 m
• 2 fullstora naturgräsplaner 68 x 105 m
• 1 mindre naturgräsplan
55 x 95 m
• 1 uppvärmd konstgräsplan 65 x 103 m
Olika inkvarteringsmöjligheter upp till 590
personer

Eerikkilä Sport & Outdoor Resort
är en mötesplats för människor
intresserade av utveckling,
kunnande och välmående. Vi
erbjuder högklassig service och
förhållanden för idrott, studier,
företagstillställningar samt
natur- och miljöupplevelser.
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