
 

 
 
 

U10-12 DNA Loppukilpailu 
    Kilpailukutsu 

 
 

 
 
 
 

Paikka: Tahko 
Aika: 23-25.3.2018 
Sarjat: N10, M10, N12, M12 (U10 syntyneet 2010-2008, U12 syntyneet 2007-2006) 
 
Kuopio Ski Club ry kutsuu Teidät osallistumaan U10-12 DNA Loppukilpailuihin  
Tahkolle 23-25.3.2018 
 
Alustava ohjelma: 

Viimeinen ilmoittautumispäivä 16.3.2018 seuroittain SSF lomakkeella: 
kisat@kuopioskiclub.com 
 
22.3. klo 18.00 Ravintola Ukon alakerta 
23.3. Taitokilpailu, World Cup 
24.3. Suurpujottelu – Kilpailu, Special rinne 
25.3. Super-Pujottelu – Kilpailu, Special rinne 

 
Huom! Kilpailuiden järjestystä ja rinteitä voidaan muuttaa JJ-kokouksessa olosuhteisiin 
perustuen. 

 
Ilmoittautumismaksut: tulee maksaa Kuopio Ski Clubin tilille 16.3.2018 mennessä 

Pankki IBAN: Osuuspankki FI49 5600 0520 4450 76, BIC: OKOYFIHH  
Ilmoittautumismaksu: 25€/kilpailija/kilpailu 
Tiedustelut: info@kuopioskiclub.com 

 
DNA Lasten suurleiri: 

Tahkon alppikoulu järjestää DNA lasten suurleirin 21-22.3.2018. Ilmoittautuminen 
seuroittain 1.3.2018 mennessä alppikoulu@tahko.com  
Leirinjohtaja ja lisätiedot: Veli-Matti Kuusela, veli-matti.kuusela@kuopio.fi, 044 - 748 2368 
Leiri-ilmoitukset www.tahkonalppikoulu.fi   

 
Tapahtumaillallinen La 24.3 klo 18 

Paikka: Ravintola Golden Resort 
Ilmoittautuminen ja maksu kilpailuilmoittautumisen yhteydessä viimeistään 16.3.2018. 
Tarjolla Buffet ruokailu ja ohjelmaa. Osallistumismaksu 20€/lapset ja 25€/aikuiset 

 
DNA U10-12 Kilpailunjohtaja: 

Ilpo Kortelainen, pj@kuopioskiclub.com, +358 50 3598 606 
 

TERVETULOA 
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Kuopio Ski Club ry 
 
 
Hissiliput: 

20€/pv. Jos tilataan seurana, eli nimilistat on toimitettu lipunmyyntiin, niin jokaista 
kymmentä lippua kohti tulee ilmainen valmentajalippu. 

 
 
Majoitus Golden Resort: 

20. – 25.3.2018  

8-henkilön paritalohuvila 1270 € /5 vrk, 1170 €/ 4 vrk, 1100 €/3 vrk  

• -  alakerrassa 3 makuuhuonetta, kaikissa omat kylpyhuoneet ja wc:t  

• -  yläkerrassa 1 hieman pienempi makuuhuone ilman omaa kylpyhuonetta  

• -  viihtyisä oleskelutila, hyvin varustettu keittiö, tilava saunaosasto, katettu ja  

kalustettu terassi  

• -  huvilan pinta-ala 135 m2  

• -  hinta sisältää liinavaatteet, pyyhkeet ja loppusiivouksen kuvia: 

http://www.goldenresort.fi/majoitus/paritalohuvilat/  

8-henkilön erillinen huvila 1670 €/5vrk, 1520 €/ 4 vrk, 1270/ 3 vrk  

• -  yhdessä tasossa 4 makuuhuonetta, joissa kaikissa omat kylpyhuoneet ja wc:t  

• -  viihtyisä oleskelutila, hyvin varustettu keittiö, tilava saunaosasto, katettu ja kalustettu terassi  

• -  huvilan pinta-ala 215 m2  

• -  lämmin, kahden auton autotalli (erinomainen suksenhuoltoon, kun huolehtii  

omat lattian suojat ja loppusiivouksen)  

• -  hinta sisältää liinavaatteet, pyyhkeet ja loppusiivouksen kuvia: http://www.goldenresort.fi/majoitus/huvilat/  

TAHKON KESKUSTAN KOHTEET:  

VIETTI-HUONEISTO 2 - 4-henkilön huoneisto 670 €/ 5 vrk, 580 €/ 4 vrk, 480 €/ 3 vrk  

• -  yksi makuuhuone ja lisäksi parvi  

• -  avokeittiö, oleskelu-/ruokailutila, takka, kylpyhuone ja sauna  

• -  huoneiston pinta-ala 60 m2 + parvi  
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• -  hinta sisältää liinavaatteet, pyyhkeet ja loppusiivouksen 

kuvia ja lisätietoja: http://www.ukkotahko.fi/huoneet/vietti-huoneisto/  

UKKO ALKAKERTA 2 –henkilön huone 480 €/ 5 vrk, 410 €/ 4 vrk, 340 € / 3 vrk  

• -  huoneessa kaksi vuodetta, kylpyhuone, wc ja pieni jääkaappi  

• -  hinta sisältää liinavaatteet, pyyhkeet ja loppusiivouksen 

Kuvia ja lisätietoja: http://www.ukkotahko.fi/huoneet/ukko-huone-2lle/  

UKKO YLÄKERTA 4 -henkilön saunallinen huone 650 €/5 vrk, 560 €/ 4 vrk, 460 €/3 vrk  

• -  kaksikerroksinen huone  

• -  alakerrassa kerrosvuode (2+1) ja sohvasänky, wc ja pieni jääkaappi  

• -  yläkerrassa kerrosvuode (2+1) ja sauna, sekä kylpyhuone  

• -  hinta sisältää liinavaatteet, pyyhkeet ja loppusiivouksen 

Kuvia ja lisätietoja: http://www.ukkotahko.fi/huoneet/ukko-huone-4lle/  

AAMIAINEN aamiainen Break Sokos Hotel Tahkovuoressa ennakkoon tilattuna Tahko Chalen 
majoituskohteisiin 12 €/hlö  

Toivon tarjouksemme sopivan Sinulle ja ryhmällenne. Autan mielelläni tapahtumaanne liittyvissä asioissa.  

Varaukset ja tiedustelut: myynti@tahkochalet.fi, puh. 017 – 483 200.  

 

Tahko.com majoituksista -10% vähintään kahden yön majoituksille ajalle 20.-
25.3 

Hinnat Sokos Hotel Tahkovuoreen: 
Standard-huone 105€/1hh/vrk, 125€/2hh/vrk 

Superior-huone 125€/1hh/vrk, 145€/2hh/vrk 

SuperiorX-huone parvekkeella tai makuuparvella 140€/1hh/vrk, 160€/2hh/vrk 

Lisävuoteet 20€/aikuinen/vrk ja 15€/lapsi/vrk 

Tarjoushinta voimassa 23.2. saakka saatavuuden mukaisesti. Varaustunnus DNAU10 ja 

DNA U12 
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Jos Tahkolla on majoituksen suhteen ahdasta, niin Hotelli Kunnonpaikka Siilinjärvellä (n. 50 
km) tarjoaa majoitusta seuraavasti: 
Hotellin puolella: 61€/hlö/2hh tai 90€/hlö/1hh 
Huonehintaan sisältyy aamiainen sekä kuntosalien ja kylpylän vapaa käyttö.  
 
Hostellin puolella:  
83€/2hh (41,50€/hlö) 
108€/3hh  ( 36€/hlö) 
133€/4hh (33,25€/hlö) 
Hostel huoneissa koko pitkät kerrossängyt sekä oma kylpyhuone. Huonehintaan sisältyy 
aamiainen sekä kuntosalien ja kylpylän vapaa käyttö. Hostel huoneet sijaitsevat 
päärakennuksessa.  
 
Varaukset puhelimitse numerosta: 044 7476 560. Mainitse koodi KSC. 

 
 
Parkkeeraus: 

Tahkolahden P-alueet 
 
 
Muuta yleistä tietoa: 

BUFFET SISÄLTÄÄ: 
-alkupalat ja salaatit, leivät,levitteet, mehu,vesi 
-lihapullia,nakkeja,bataattiranskalaisia ja pizza sliceja 
-jälkiruuaksi vohveleita tai lettuja 

 
 
  


