
 
LEVI OPEN ARCTIC CHALLENGE 30. - 31.1.2016 
KALPA JA FLORETIN SUOMI-CUPIN OSAKILPAILU 
 
 
The international and world´s Northernmost fencing tournament, Levi Open Arctic Challenge, 
will be held again in Levi, Lapland in Finland now already for the 18th time! The competition 
has become a tradition to some international fencers, thanks to the exotic surroundings of 
Lapland and the vast possibilities of Levi. 
 
The tournament is organized by Oulun Miekkailuseura (Oulu Fencing Club). Weapons are foil 
and epee. Best veteran and junior fencers are also rewarded. 
Senior foil competitions will be part of Finnish Fencing Cup-serie. Welcome to fence! 
The Competition venue is SPA Hotel Levitunturi sportshall. 
 
Timetable 
 

Saturday 30th January Sunday 31st January 

10:00 Epee women, epee men (check in 30 
minutes before the start) 

09:00 Foil women, foil men (check in 30 
minutes before the start) 

13:00 Foil U17 (check in 30 minutes before 
the start) 

 

19:00 Fencer´s dinner (optional)  

 
Please send your entries by 20.1.2016 via e-mail: ilmot@oulunmiekkailuseura.fi or into 
Ophardt-system.  
 
Competition fees 
Participation fee is to paid at the venue. 

● 1 competition 30 eur 
● 2 competitions 55 eur 
● 3 competitions 70 eur 

 



Travel and Accommodation  
Return flights from Helsinki cost about 130-200 €, if you make your reservation early enough. 
More info at www.finnair.com or www.norwegian.com. It is also possible to fly from some 
other European countries: From Geneve Falcon Air, from Zürich to Kittilä Edelweiss Air, Flycar 
Mûnchen-Hannover-Kittilä, Kontiki reisen and TUI from Amsterdam, Scanbritt is also one 
possibility and Inghams from Great Britain and possibly some more.  
 
Hotel accommodation: 
SPA hotel Levitunturi: 
3 days 270 € in single room, 150€/ person in double room. 129€/person in triple room, 7 days 
525€ single room, 336 €/person in double room, 287€/person in triple room including 
breakfast, the use of David-Center, sauna- and spa facilities plus entrance to the hotel´s 
dancing restaurants. Reservations: Kylpylähotelli Levitunturi / Spa Hotel Levitunturi, Tel +358 
16 646 200, Fax +35816646660, sales@hotellilevitunturi.fi . Reservation code : Levi Open. 
More details from www.hotellilevitunturi.fi 
You can find more details about Levi and other hotels and cabins at the area www.levi.fi . 
 
For more information Oulun Miekkailuseura, p +358 458 997 710, email: 
ilmot@oulunmiekkailuseura.fi 
 
We look forward to seeing you in Levi! 
 
____________________________________________________________________________________________
__ 
 
Oulun Miekkailuseura kutsuu Sinut maailman pohjoisimpaan miekkailukilpailuun, 2016 Levi 
Open Arctic Challenge. Kilpailu on floretin osalta myös floretin Suomi-Cup-sarjan kauden 
2015-2016 2. osakilpailu. Levillä Suomen Lapin kaunis luonto lumoaa ja sen lisäksi Levillä on 
erinomaiset talviurheilumahdollisuudet. 
 
30.-31.1.2016 kilpaillaan miesten ja naisten floretilla ja kalvalla 18. kerran. Kilpailussa 
palkitaan myös parhaat juniori- ja veteraanimiekkailijat. Kilpailupaikkana on Kylpylähotelli 
Levitunturin urheiluhalli ja SPA. 
 
Aikataulu 

Lauantai 30.1.2016 Sunnuntai 31.1.2016 

10:00 Kalpa naiset, kalpa miehet 09:00 Floretti miehet, floretti naiset 

13:00 Floretti alle 17-vuotiaat  

19:00 Yhteinen illallinen (jos halutaan)  
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Ilmoittautuminen paikalla viimeistään 30 min ennen kunkin sarjan alkua. Ilmoittautumiset 
viimeistään keskiviikkona 20.1.2016 Pphardt-ilmoittautumisjärjestelmään. 
 
Osallistumismaksut 
Osallistumismaksu maksetaan paikan päällä 

● 1 kilpailu 30 eur 
● 2 kilpailua 55 eur 
● 3 kilpailua 70 eur 

 
Tuomarivelvoite liiton kilpailumääräysten mukaisesti. 
 
Matkustusyhteydet 
Tammi-helmikuussa Finnair ja Norwegian lentävät Helsingistä Kittilään. Lisätietoja sivuilta 
www.finnair.fi tai www.norwegian.com. Kannattaa varata ajoissa. 
Majoitustarjouksia 
Kylpylähotelli Levitunturissa: 3 vrk (to-su tai pe-ma) 270€ 1-hengen huone, 150€ 2-hengen 
huoneessa, 129€ 3-hengen huoneessa. 7 vrk 525€ 1-hengen huoneessa, 336€ 2-hengen 
huoneessa ja 287€ 3-hengen huoneessa per henkilö. Hintaan sisältyy runsas aamiainen, 
kylpylän ja kuntosalin käyttö ja iltaisin sisäänpääsy ravintolaan. 
Varaukset: Kylpylähotelli Levitunturi myyntipalvelu, sales@hotellilevitunturi.fi tai puh 016 
646200. Varauskoodi Levi Open. Lisätietoja hotellista www.hotellilevitunturi.fi. 
 
Myös mökkimajoitusta ja muita hotelleja kannattaa katsoa www.levi.fi osoitteesta. 
 
Lisätiedot: Oulun Miekkailuseura, p +358 458 997 710, email: ilmot@oulunmiekkailuseura.fi 
 
Tervetuloa miekkailemaan Leville! 
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