
HOPEASOMPA 2023 I LAHTI
3.–5.3.2023 I LAHDEN HIIHTOSEURA



• Suomen Hiihtoliitto on myöntänyt Lahden Hiihtoseura ry:lle 
järjestettäväkseen Hopeasomman loppukilpailut 3.-5.3.2023 
maastohiihdossa sekä mäkihypyssä ja yhdistetyssä.

• Maastohiihdon osalta Lahti sai vasta ensimmäistä kertaa tämän 
kilpailun järjestämisoikeuden.



• Osanottajia odotetaan ympäri koko Suomen n. 600 osanottajaa 
maastohiihtoon, jotka kilpailevat sprinttihiihdossa, henkilökohtaisilla 
matkoilla sekä sunnuntain viesteissä. Henkilökohtaiset matkat 
hiihdetään perinteisellä hiihtotavalla.

• Mäkihyppyyn ja yhdistetyn kilpailuihin odotetaan n.120-150 
osanottajaa. Mäkihypyssä kilpaillaan sekä henkilökohtaisessa kisassa 
että parikisassa. Yhdistetyssä on henkilökohtainen kilpailu. 



• Tapahtuma kokoaa 2-4 päiväksi Lahteen yhteensä noin 2500 henkilöä -
liikunnallisia aktiivisia perheitä ympäri Suomea - valmentajineen, 
huoltajineen ja kannustajineen. Lisäksi järjestelytehtäviin tarvitsemme n. 
250-300 vapaaehtoista tapahtumaa toteuttamaan. 

• Vanhimmat lapset/nuoret ovat potentiaalisia ehdokkaita jo Suomen 
joukkueeseen vuoden 2029 Pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisoissa, 
jotka toivottavasti myönnetään Suomeen ja Lahteen.



• Kisakylinä toimivat Pajulahti ja Vierumäki, joita markkinoimme 
korkeatasoisina ja urheilijaystävällisinä majoitus- ja leiripaikkoina.

• Kaikki eivät tule edellä mainituissa kohteissa yöpymään, joten 
olemme avoimia muidenkin kohteiden majoituspaketeille.
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FINLANDIA -HIIHTO 25.-26.2.2023 

50 -VUOTIS JUHLAHIIHTO
Finlandia-hiihto on kansainvälinen tapahtuma ja osana Worldloppet sarjaa 
ainoana hiihtona Suomesta. Vuosittain hiihdossa on noin 1000 hiihtäjää 
ulkomailta. 

Tulevana vuonna ulkomaalaisten määrä jäänee pienemmäksi koska 
venäläiset eivät saa osallistua. Lahtelaiset hotellit ovat hiihtoviikonloppuna 
täynnä ja hienosti hiihtäjät on huomioitu mm. voitelutilojen järjestämisellä. 
Tavoitteemme juhlavuodelle on 5000 osallistujaa.



Juhlavuonna palautamme ohjelmaan vuosien varrelta tuttuja 
reittejä ja tapahtumia.

Perinteisen hiihdon (la 62, 32 ja 20km) ja vapaan hiihdon (su 62, 
32 ja 20km) lisäksi tulemme järjestämään Perinne-Finlandian 
Hämeenlinnasta Lahteen la 25.2. (mikäli lumiolosuhteet sen 
sallivat) ja lauantaina illalla/yöllä hiihdetään Kuutamo-Finlandia 
32 kilometrin reitillä.

Lauantain perinteinen 62km on myös veteraanien pitkien 
matkojen SM-hiihto.



Hiihtäjille suunnattavista majoitustarjouksista kannattaa olla 
yhteydessä Finlandia -hiihdon toimistoon. 

Tiina Hernesniemi
PÄÄSIHTEERI

tiina.hernesniemi@finlandiahiihto.fi
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