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Finlandia Trophy tuo
huippuluistelijat Espooseen
Finlandia Trophy brings the
top
skaters to Espoo

www.finlandiatrophy.com

Finlandia Trophy Espoo valtaa Barona
Areenan
Arvostettu Finlandia Trophy -taitoluistelukilpailu järjestetään
Espoon Barona Areenalla lokakuun 9.-11. Vuosi 2015 on
merkittävä Finlandia Trophyn historiassa, sillä kilpailu
järjestetään jo 20. kerran. Kilpailu on osa ISU:n Challenger
sarjaa.
Finlandia Trophyn ajankohta juuri ennen GP-sarjan alkua on
otollinen, sillä moni maailman huippuluistelija haluaa testata
ohjelmiaan ennen vaativan sarjan alkua. Samalla se tarjoaa
suomalaisille taitoluistelijoille mahdollisuuden kohdata
kansainväliset kilpakumppaninsa kannustavan kotiyleisön
edessä. Kilpailemassa nähdään yksinluistelijat, jäätanssijat sekä
muodostelmaluistelijat.
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Lipunmyynti alkaa
14.8.2015
Finlandia Trophy Espoon
liput tulevat myyntiin 14.8.
Liput myy Lippupalvelu. Ole
nopea, sillä parhaat paikat
varataan ensimmäisenä!

Ticket sale begins on
August 14th, 2015
Finlandia Trophy Espoo ticket
sale starts in August 14th at
Lippupalvelu. Be quick, the
best seats will be reserved
first!

Finlandia Trophy Espoo in Barona
Arena
The Finnish Figure Skating Association brings the international
figure skating competition in Barona Arena, Espoo once again
on October 9th -11th. It is the 20th Finlandia Trophy and will be
organized in collaboration with the city of Espoo. Finlandia
Trophys is part of the ISU Challenger Series. The competition is
placed perfectly before the beginning of the grand prix series,
and many top level skaters wish to publish and test their new
programs. At the same time it offers the best Finnish skaters
the chance to meet their international contenders in front of the
cheering audience.

Muodostelmaluistelu
osana kilpailua
Viime vuosien tapaan
Finlandia Trophy Espoon
yleisö pääsee seuraamaan
myös muodostelmaluistelujoukkueiden
kauden avauskilpailua.
Baronalla näh- dään todellista
huippuluistelua, kun jäälle
liukuvat jo vuosia maailman
huipulla luistelleet
suomalaisjoukkueet.

Synchronized
skating event
included

Kilpailu huippuluistelijoiden suosiossa
Finlandia Trophy on saavuttanut vuosien saatossa paikkansa
paitsi yleisön myös kansainvälisten tähtien sydämissä. Finlandia
Trophy kerää vuosittain nimekkään luistelijakaartin aina
maailman-mestareista olympiavoittajiin saakka. Venäjän
Elizaveta Tuktamysheva, joka voitti menneellä kaudella lähes
kaiken mahdollisen, haki voitokkaaseen vuoteensa vauhtia
juuri Trophysta. Myös japanilainen olympiavoittaja ja
maailmanmestari Yuzuru Hanyu kannattajajoukkoineen on
ollut tuttu näky Finlandia Trophyssa, kuten myös jäätanssin
olympiavoittajat ja maailmanmestarit Tessa Virtue ja Scott Moir
Kanadasta. Kilpailun osallistujat varmistuvat syyskuun
alkupuolella ja ne julkaistaan osoitteessa
www.finlandiatrophy.com
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Like in the previous years,
the audience of Finlandia
Trophy Espoo will be
pampered with synchronized
skating short program
competition. The world
famous Finnish teams reveal
their new programs for the
season.

Champions return year after year

Espoo isäntänä

Finlandia Trophy Espoo has proven to be a desired season
opener for the international stars of figure skating. Year after
year the event gathers world's elite skaters up to World
Champions and Olympic gold medalists. Just last year Elizaveta
Tuktamysheva won Finlandia Trophy and went on to nail the
title of a World Champion 6 months later. The Japanese figure
skating superstar, World and Olympic Champion Yuzuru Hanyu
has visited Finlandia Trophy twice, as well as the Canadian ice
dance couple Tessa Virtue - Scott Moir.

Espoossa koet inspiraation
hetkiä aivan pääkaupungin
tuntumassa. Saapuminen
Espooseen on helppoa, sillä
Helsingin kansainvälinen
lentokenttä ja satamat
sijaitsevat vain puolen tunnin
matkan päässä. Espoossa olet
luonto-elämysten äärellä,
mutta et koskaan kaukana
kaupungin sykkeestä.
Espoossa on 58 kilometriä
merenrantaa, 95 järveä, 165
saarta, 600 kilometriä
pyöräilyreittejä, ulkoilijoiden
suosima Rantaraitti ja paljon
muuta. Kiehtovat
nähtävyydet ja tapahtumat
kutsuvat sinut viihtymään ja
nauttimaan ajastasi Espoossa!

The entries for Finlandia Trophy Espoo 2015 will be confirmed
in early September. The names will be published in
www.finlandiatrophy.com.

Espoo the host city

Tumppuhaaste on täällä taas!
Viime vuonna taitoluistelufanit ympäri maailman neuloivat
valtavan määrän tumppuja kilpailun osallistujille.
Onnekkaimmat pääsivät itse ojentamaan neulomansa tumput
voittajille. Tempaus herätti suurta ihastusta luistelijoiden
keskuudessa.
Tänä vuonna neulotaan taas! Tehtävänä on kutoa sinivalkoiset
tumput ja lähettää ne 1.10. mennessä Suomen
Taitoluisteluliittoon osoitteella Radiokatu 20, 00093 VALO.
Mukaan tulee liittää neulojan yhteystiedot. Tumppuhaaste on
myös somessa: #FTtumput #FTmittens #FinTrophy15. Tartu siis
puikkoihin. Joku maailman huippuluistelijoista kulkee ensi
talvena sinun neulomissasi tumpuissa. Lue lisää
tumppuhaasteesta.
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Espoo is all about moments of
inspiration, right next to
capital Helsinki in coastal
Finland. Espoo's location
offers good traffic
connections: only half an
hour from the Helsinki
Airport and harbors. In Espoo
you are never far from the
great outdoors, but also need
never venture very far from
the bustle of the capital.
There are 58km of coastline,
95 lakes, 165 islands, 600km
of cycling routes, the scenic
Waterfront Walkway and
much more. Fascinating
sights and events invite you
to come and enjoy yourself in
Espoo! www.visitespoo.fi

Let´s knit again!
After the huge success of the campaign last year, we challenge
you to knit Finlandia Trophy mittens for the skaters again. Send
your blue and white mittens to Finnish Figure Skating
Association, Radiokatu 20, 00093 VALO Finland no later than
October 1st. Don´t forget to enclose your personal info. If you
are lucky you may hand out the mittens personally to the
Finlandia Trophy 2015 winners!
Post your pic on internet by using hashtag #FTmittens
#FTtumput #FinTrophy15. Next winter one of the top skaters
will be wearing the mittens knitted by you! More about the
campaign.

Finlandia Trophy Espoo 9.-11.10.2015
Barona Areena, Urheilupuistontie 3, 02200 Espoo, Finland
@skatingfinland
#FinTrophy15 #skatingfinland
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