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Eteläisen Suomen pisin ensilumenlatu avataan 
Imatralle jälleen jo lokakuussa. Pituutta ladulla 
tulee olemaan tulevallakin kaudella noin 5 km. 
Tälle kaudelle lunta on säilössä yli tuplamäärä  
viime kauteen verrattuna eli lähes 50 000 kuutio-
ta. Lumimäärällä ladun kunnossapito pystytään 
takaamaan vaikeissakin sääolosuhteissa.

Latu tulee rakentumaan Imatran Kylpylän ja Ukonniemi Sta-
dionin väliseen maastoon. Viime kaudesta poiketen kilpaladun 
osuuden jyrkimmät nousut ovat käytössä jo heti avajaispäivästä 
lähtien. Latuprofiili (HD28 m, MC 16m, TC 142 m) pitää sisäl-
lään rullaradan päälle rakentuvan ns. kilpaladun sekä Imatran 
kylpylälle jatkuvan tasaisemman kuntoladun. Hiihdettävää 
löytyy siis rajumpiin harjoituksiin, sekä peruskestävyysharjoit-
teluun.

Ukonniemi Stadionin 30 paikkaisen automaattisilla Kurvinen 
Biathlon Targets -taululaitteistoilla varustettun ampumaradan 
penkka on myös lumetettu ampumahiihtäjiä ajatellen. 

 
Katso 

latuprofiili 
nettisivuilta!



LUMILEIRILLE IMATRALLE!

• Hotellit
• Kylpylät
• Palvelut

<3 h 
Helsinki

30 
rataa

noin* 

5 km

ESIMERKKITARJOUS:
2 vrk Leiripaketti Imatran Kylpylässä

sis. majoitus tysihoidolla Imatran Kylpylän Sport
Hostellissa, hiihtoliput, taulumaksut sekä kylpylän
ja kuntosalin vapaan käytön.

66€ tai 76€ 
(alle 15v)             (aikuiset)/hlö/vrk

LISÄTIEDOT JA MYYNTI:
myynti@imatrabasecamp.fi 

p. 020 617 7008
imatrabasecamp.fi

imatrabiathlon.fi

LUMIVARMA LEIRIPAIKKA
Ukonniemen alueen monipuolinen majoitustarjonta, 
kylpylät sekä loistavat harjoitusleirien oheispalvelut 
tekevät Imatrasta parhaan vaihtoehdon ensilumen 
leirikohteeksi. Muun muassa kuntosalit, huoltotilat ja 
oheisharjoittelupaikat ovat kävelyetäisyydellä. Lisäksi 
pohjoisen Suomen hiihtokohteisiin verrattuna etenkin 
etelästä saapuvat urheilijat voivat säästää mat-
ka-ajassa jopa treenipäivän verran. 

Ensilumenladun leiripaketit kokonaisuudessaan – 
hiihtoliput, ampumaratavaraukset, majoitus, ruokai-
lut, oheisharjoittelupaikat, voitelukopit, jne. – ovat 
kaikki varattavissa kauttamme helposti. Ota yhteyttä!

TSEKIN ONNISTUNUT  
MAAJOUKKUELEIRI
Tšekin ampumahiihtomaajoukkue järjesti kilpai-
lukauteen valmistavan treenileirinsä Imatran 
Ukonniemen Ensilumenladulla ja ampumahiih-
tostadionilla loka-marraskuussa 2017.

Imatra Base Camp paketoi joukkueelle treenileiri 
-kokonaisuuden, joka piti sisällään:

• Majoituksen ja ruokailut Hotelli Rennossa
• Ensilumenladun hiihtopassit ja 

ampumaratojen käytön
• Voitelukopit ja varastotilaa Ukonniemi 

Stadionilta
• Lentokenttäkuljetukset

 “Ampumarata 
on täydellinen, 
maailmancup-tasoa!”

Ondrej Rybar 
Tsekin päävalmentaja
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#ensilumi


