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    Swedish Cup 
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Ilmoittautuminen 

 

Swedish Cup kisataan 2.-5.1.2019. Ke 2.1. on treenipäivä, muut kisapäiviä. 

 

Matkalle lähdetään bussilla tiistaina 1.1. siten, että ehditään Helsingin satamaan klo 17.30 

lähtevälle m/s Mariellalle. Paluu on sitten su 6.1., lautta Tukholmasta lähtee 16.30 eli on 

perillä Helsingissä maanantaina 7.1. klo 10.10. 

 

Majoittuminen totuttuun tapaan Vetlandan Best Western -hotellissa. 

 

Matkan hinta n. 410 euroa/hlö (hinta varmistuu, kun saadaan hotellin hintatiedot) + 

kisamaksu 90 €. Aluejaosto tukee omien nuorten matkaa myöhemmin ilmoitettavalla 

summalla (luultavasti maksamalla osallistumismaksun, ehkä myös osan matkasta). 

 

Ilmoittautumiset 26.10. mennessä sähköpostilla jaana.parviainen@savonlinna.fi. 

Ilmoittaumisen yhteydessä ilmoita seuraavat tiedot: 

 

– nimi kokonaan 

– seura 

– syntymäaika 

– osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 

– sarja, jossa ammut (APM, APJM, APW, APJW, ARM, ARJM, ARW, ARJW, VET + tieto siitä, 

mikäli olet vasenkätinen) tai sitten ”huoltaja” 

– majoitus- ja hyttikaveritoive 

 

Ilmoittautumisen jälkeen maksetaan varausmaksu 100 euroa/hlö tilille Kaakkois-Suomen 

aluejaosto FI67 5094 0020 0295 71. Kaikille ilmoittautuneille ilmoitetaan viitenumeron heti 

ilmoittautumisen saavuttua. 

 

Kaikki ampujat ilmoitetaan samanaikaisesti ma 29.10.2018  

 

Matkajärjestelyt 

 

Matka tehdään Virta Linesin bussilla, ja Ruotsiin mennään autolautalla seuraavan aikataulun 

mukaisesti: 

 

Helsinki-Tukholma ti 1.1. klo 17.30, saapuminen Tukholmaan ke 2.1. klo 10.00 m/s Mariella 

Tukholma-Helsinki su 6.1 klo 16.30, saapuminen Helsinkiin ma 7.1. klo 10.10 m/s Mariella 

 

Bussin tarkempi reitti ja aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. 

 



Matkanjohtajana toimii Matti Hahl, (0505262670) matti.hahl58@gmail.com. 

Varamatkanjohtajana on Merja Sikanen (0405197409) puheenjohtaja@pieksa.fi.  

 

Matkan hinta 

 

Matkan perushinta on n. 410 euroa/henkilö (hinta voi tippua, jos hotellihinnat ovat 

viimevuotisella tasolla). Ruokailut ovat omakustanteisia, ruokailuista vain hotelliaamiainen 

sisältyy matkan hintaan. Osallistumismaksut laskutetaan muiden maksujen yhteydessä.  

 

Hinta sisältää lauttamatkan kolmen–neljän hengen hyteissä sekä majoittumisen Ruotsissa 

kahden hengen huoneissa tai kahden hengen huoneessa lisävuoteella.  

 

Mariellalle on mahdollista ostaa ruokailut etukäteen, jolloin ne ovat edullisempia kuin laivalla. 

Mikäli haluat ostaa ruokailun etukäteen ja haluat ”yhteiseen pöytään”, ilmoita siitä Merjalle. 

Yhteinen pöytävaraus tehdään menomatkalla klo 17.30 kattaukseen ja paluumatkalla klo 

16.30 kattaukseen. Myös ruokailu maksetaan aluejaoston tilille samalla viitteellä, millä kaikki 

muukin. Yhteiseen ruokailuun haluavien toivotaan ilmoittavan asiasta 12.11. mennessä, sillä 

silloin ilmoitetaan Viking Linelle osallistujalukumäärät jne. Ruokailu maksetaan loppumaksun 

yhteydessä 7.12. 

 

Ateriahinnat euroissa (voimassa etukäteen maissa maksettaessa): 

- Buffet-illallinen ruokajuomineen 35,00 EUR 

- Buffet-illallinen, lapset 12-17 v. 13,00 EUR 

- meriaamiainen 11,00 EUR 

- meriaamiainen, lapset 12-17 v. 7,50 EUR 

 

Ilmoittautuminen ja matkan maksaminen 

 

Sitova ilmoittautuminen viimeistään perjantaina 26.10.2018. Kilpailijat ilmoitetaan 

maanantaina 29.10.2018. Yhdellä ilmoittautumisella voidaan ilmoittaa vain yhden seuran 

kilpailijat, joten kaikki meidän ampujamme ovat nimikkeen Finnish Shooting Sport Federation 

alla.  

 

Varausmaksu 100 €/matkustaja suoritetaan 26.10. mennessä tilille Kaakkois-Suomen 

aluejaosto FI67 5094 0020 0295 71. Jokainen ilmoittautunut saa ilmoittautumisen jälkeen 

oman viitenumeronsa, jolla maksu suoritetaan. Loppumaksu maksetaan samalla 

viitenumerolla 7.12.2018 mennessä. 

 

Kaakkois-Suomen aluejaosto tukee juniorisarjoissa osallistuvien, Kaakkois-Suomen alueen 

seuroihin kuuluvien ampujien osallistumismaksun maksamista sekä mahdollisesti itse matkaa 

myöhemmin ilmoitettavalla summalla rahatilanteen niin salliessa. Miesten, naisten ja 

veteraanisarjoissa ampuvat maksavat osallistumismaksunsa 90 euroa normaalisti. 

 

 

 



Majoitus 

 

Majoittuminen on BEST WESTERN Vetlanda Stadshotell -hotellissa, josta on noin 25 km 

kilpailupaikalle. Hotellin ja kisapaikan välinen kuljetus tapahtuu omalla bussilla. Majoitus on 

varattu suurimmaksi osaksi kahden hengen huoneisiin. 

 

Muista myös nämä: 

 

• Sinulla tulee olla mukana virallinen henkilötodistus tai passi 

• Sairaustapausten varalta kannattaa hankkia Eurooppalainen sairaanhoitokortti (ilmainen, 

KELA) 

• Pienempiä ostoksia varten kannattaa varata Ruotsin kruunuja (kortilla pärjää 

suurimmassa osassa paikoista) 

• Aikaero Suomeen on 1 tunti 

• Muista matka- ja matkustajavakuutus 

• Kisapaikan osoite: Sävsjö SkytteCenter, Odengatan 13,  576 31 SÄVSJÖ 

• Hotelli: BEST WESTERN Vetlanda Stadshotell, Stortorget 5, 574 32 Vetlanda 

 

 

 

 
 


