
   
 
Maailman luokan Snowcrossia Oulussa 

Helmikuun viimeisenä viikonloppuna 22.-23.2 Raksilan urheilupyhätössä Oulussa ajettava Stadion 
Snowcrossin Suomen Mestaruuskilpailu, sekä International Bothnia Cup tulevat olemaan kovatasoisimmat 
Snowcross-kilpailut Suomessa tänä talvena. 

Mukaan on ilmoittautunut peräti 32 huippuluokan kuljettaja, joista 16 on Suomesta, 14 Ruotsista ja kaksi 
Norjasta. 

Useammallakin ilmoittautuneista kuljettajalla on kokemusta Amerikan ammattilaissarjoista. Suomalaisista 
Amerikassa ovat ajaneet Mikko Osmo, Pieti Puhakka, sekä Eetu Karjalainen. Ruotsalaisista rapakon takana 
ovat käyneet Oskar Norum, joka ajoi viime talven Aki Pihlajan kanssa samaa Pro Lite sarjaa, sekä Emil 
Hansson. Myös Norjan Ole-Herman Sjögren on käynyt kokeilemassa muutaman osakilpailun rapakon 
takana. Pisimpään Amerikassa on kuitenkin viihtynyt Ruotsin John Stenberg, joka ajoi peräti puolikymmentä 
vuotta varsin menestyksekkäästi ISOC-sarjassa. Mainittakoon vielä, että viime talvena Oulusta Stadion 
Snowcrossin SM-hopean napannut Ruotsin Balder Nääs ajaa tänä talvena ammattilaisena Yhdysvalloissa. 

Tulevia ammattilaisia Oulun kisassa nähdään myöskin. Suomalaisista ammattilaissarjojen ovia kolkuttelee 
seuraavana todennäköisesti Pudasjärven Joonas Keskiaho, sekä Oulun oma poika Jonas Laakkonen. 
Ruotsalaisista sinne suunnannee muutaman vuoden päästä tällä hetkellä vain 17 vuotiaat William Svensson 
ja Gustav Sahsten.  

Stadion Snowcrossin Suomen Mestaruuskilpailu käydään perjantaina 22.2 klo 18 alkaen. Kilpailu on samalla 
myös Bothnia Cupin ensimmäinen osakilpailu. Bothnia Cup jatkuu lauantaina klo 14 Loukko.com 
Dominatorilla, sekä klo 18 alkavalla Super Snocross-kilpailulla. Bothnia Cupin pisteisiin lasketaan kaikki 
finaalit ja alkuerät. Jännitys Bothnia Cupin mestaruudesta säilyy aina lauantai-illan Super Snocross -Finaaliin 
saakka, koska sieltä on kuljettajille luvassa vielä tuplapisteet. 

Perjantai-illan Stadion Snowcross SM ja lauantai-illan Super Snocross ovat Veikkauksen 
voittajavetokohteina. 

 

Myös kansalliset luokat mukana 

Tänä vuonna Oulussa ajavat myös kaikki kansalliset luokat. ”Meiltä on kovasti toivottu viime vuoden 
jälkeen, että myös kansalliset luokat pääsisivät ajamaan kilpaa Raksilaan. Harkitsimme asiaa pitkään ja 
vakavasti, koska sunnuntaikisa ei meille ole mahdollinen. Päätimme ottaa riskin ja tarjota kilpailut 
kansallisille luokille perjantaipäiväksi, vaikka se on arkipäivä, jolloin aikuiset ovat töissä ja nuoret koulussa. 
Riski näköjään kannatti ja vapaapäivän ottaminen ei ilmeisesti ole ongelma, sillä perjantaille on 
ilmoittautunut peräti 122 kuljettaja.” Hymyilee kilpailun Promoottori Heikki Aitto-oja. 

”Arkipäivä on vaikea myös katsojien saamiseksi, joten päätimme tarjota näihin kansallisten luokkien 
kilpailuun yleisölle vapaa pääsyn. Eli klo 10-15 alueelle pääsee ilmaiseksi.” hehkuttaa Aitto-oja. 

Stadion Snowcross Oulu ei ole pelkkä moottorikelkkakilpailu, vaan ohjelmallinen tapahtuma koko perheelle. 
Alueelta löytyy monenlaista tekemistä ja nähtävää. Yleisöä palvelee grillit ja hampurilaisrekka, lämmitetty 
kahvilateltta sekä lakukauppias. Aikuisille on tarjolla lämmitetty ravintolateltta, sekä erillinen VIP-alue. 

Tapahtumaan odotetaan yleisöä jopa 5000. Lisätietoa tapahtumasta osoitteesta www.snowcrossoulu.com 

 


