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Stadion Snowcross Oulu jälleen ensi talvena! 

Moottorikelkat valtaavat jälleen ensi talvena Raksilan pesäpallostadionin Oulussa jo perinteiseksi 
muodostuneena, helmikuun viimeisenä viikonloppuna. Jo kolme kertaa järjestetty Stadion Snowcross Oulu 
on ollut joka vuosi Suomen suurin moottorikelkkakilpailu, keräten paikalle 3000-4000 katsojaa. 

Ensi talven tapahtuma järjestetään perjantaina ja lauantaina 22.-23.2.2019. 

Perjantai iltana 22.2. ajetaan Stadion Snowcrossin SM-kilpailu. Se ajetaan iltakilpailuna klo 18 alkaen ja on 
kerrasta poikki, eli illan viimeisen finaalin voittaja on Suomen Mestari. Viime vuonna mestaruuden otti 
vakuuttavasti Oululaistunut Eetu Karjalainen. Loput mitalit menivät Ruotsiin, sillä hopeaa sai Balder Nääs ja 
pronssia John Stenberg. 

Päätapahtumapäivä on lauantai 23.2, jolloin ajetaan International Bothnia Cup. Bothnia Cupissa ajetaan 
ensin iltapäivällä Dominator (Head2head) kaksintaistelukilpailu. Siinä kilpailijat ajavat toisiaan vastaan 
pareittain pudotuskilpailun, jonka finaalissa ajaa kolme kuljettajaa. Dominator-kilpailu on erittäin vauhdikas 
ja nopeatempoinen, sillä yhden parin kilpailuerä kestää vain kaksi kierrosta. Viime vuonna Dominator oli 
Ruotsalaisjuhlaa, sillä finaaliin ylsi vain naapurimaan kuljettajia. Voiton vei Emil Hansson. Myöhemmin illalla 
klo 18 alkava Bothnia Cupin Super Snocross -kilpailu on viikonlopun pääkilpailu.  

Sekä perjantain SM-kilpailussa, että lauantain Super Snocrossissa ajetaan ensin 12 alkuerää, joista 
ratkotaan finaaliin päässeet. Molemmat iltakilpailut ovat myös Veikkauksen voittajavetokohteita viime 
vuotiseen tapaan. 2018 Bothnia Cupin Super Snocrossin voitti kaikkien yllätykseksi Pudasjärven Joonas 
Keskiaho. Keskiahon suoritus oli niin iso yllätys, että vedonlyönnissä hänen kerroin oli peräti 90.76. Koko 
Bothnia Cupin Mestaruuden voitti vahvan ruotsalaisrintaman nenän edestä Mikko Osmo. Hopea ja pronssi 
menivätkin sitten Ruotsiin. Hopeaa otti Emil Hansson ja pronssia Adam Öhman. 

Ensi talvena Oulun kilpailuun pääsevät mukaan myös kaikki kansallisten luokkien kuljettajat. Nuorimmat 
juniorit ovat vain 7-vuotiaita ja vanhimmat veteraanit jopa yli 60-vuotiaita. Kansallisten luokkien kilpailut 
ajetaan perjantaina 22.2 klo 11-15 ja tähän kansallisten luokkien päivätapahtumaan on yleisöllä vapaa 
pääsy! 

Stadion Snowcross Oulu -tapahtuma on saavuttanut merkittävän aseman Euroopan yhtenä parhaiten 
järjestetyistä Snowcross-kilpailuista ja siksi kaikki Euroopan parhaat kuljettajat tulevat mielellään Ouluun 
taisteleman huikealla radalla hyvistä palkoinnoista ja nauttimaan hienosta tunnelmasta ison yleisön edessä. 

Stadion Snowcross Oulu tarjoaa yleisölle paljon muutakin kuin moottorikelkkoja. Nähtävää ja aktiviteettejä, 
sekä syötävää ja juotavaa on tarjolla kaikenikäisille. 

Lisäinfoa tapahtuman nettisivuilta www.snowcrossoulu.com, sekä Facebookista ja Instagramista 
”Snowcross Oulu”. 


