Lehdistötiedote 28.5.2016
Jokivarren Kunkku ja Vitter valmiina kohtaamaan Ruotsin ja Norjan tähdet Nordic Kingissä
Hallitseva ravikuningas Jokivarren Kunkku ja sen kovin kotimainen haastaja Vitter ovat nousemassa
parhaaseen kuntoonsa tähtäimenään Nordic King PowerParkissa juhannuksena. Nordic Kingistä tulee
kaikkien aikojen kylmäverikilpailu, sillä mukaan ovat tulossa suomalaisten lisäksi kaikki Ruotsin ja
Norjan parhaat ravurit Månprinsen A.M.:n ja Tekno Odinin johdolla. Tämä on ensimmäinen kerta, kun
edellä mainittu nelikko on mukana samassa kilpailussa.
‐ Onhan tämä historiallista, että saadaan viivalle kaikki parhaat hevoset ensimmäistä kertaa. Suomessa
innostus tuntuu olevan kovaa luokkaa ja myös Ruotsista ja Norjasta saatu palaute lämmittää mieltä.
Rata‐alueen viimeistelytyöt etenevät suunnitelmien mukaan, Nordic Kingin ideoija ja toteuttaja Pekka
Lillbacka kertoo.
‐ Nordic Kingistä tulee vuosisadan kilpailu, kun kaikki ovat mukana. Ei tällaista ole käyty koskaan.
Tämä nostattaa valtavan tunnelman päälle valmentajissa, omistajissa ja ohjastajissa. Yleisölle on
tarjolla maailman parasta kylmäveriurheilua, Vitterin valmentaja Jalmari Svart hehkuttaa.
Vitter sai kutsun Nordic Kingin voittamalla Erkon Pokaalin Finlandia Ajo –päivänä Vermossa. Kutsu
otettiin vastaan suurella ilolla.
‐ Ilman muuta Nordic King on kuulunut Vitterin suunnitelmiin. Se on äärettömän kova kilpailija ja
jaksaa kyllä mennä peräkkäisinä päivinä. Talvella oli pakko aloittaa kilpailut, kun ei Vitteriä saanut
enää pysymään aisoissa kotona. Sillä on niin valtava kilpailuvietti, Svart sanoo.
Jokivarren Kunkkua on valmisteltu kesää kohden Nordic Kingiä silmälläpitäen. Ravikuninkaan
valmentaja Antti Ojanperä pitää kahden hiitin kilpailua jopa etuna oriilleen.
‐ Kunkku on aina ollut seuraavan päivän hiitissä vaan entistä parempi. Koko ajan ollaan menossa
parempaan suuntaan kunnon suhteen. Terävyyttä tulee lisää ja sitä kautta vauhti nousee, Ojanperä
arvioi.
Myös Ojanperä nostaa hattua Nordic Kingin luojan Pekka Lillbackan suuntaan.
‐ On todella miehekäs teko rakentaa ravirata ja asettaa 50 000 Nordic Kingin ykköspalkinnoksi. Koko
juhannustapahtuma on mahtava osoitus suuresta yrittäjähengestä. PowerParkiin on hienoa tulla
juhannuksena, Ojanperä sanoo.
Jokivarren Kunkku ja Vitter mittaavat päivän kuntonsa Solvallan Elitkampenissa sunnuntaina. Mukana
ei ole Månprinsen A.M., joka kävi vappuaattona voittamassa lähtönsä Seinäjoen Toto76 –kierroksella.
Samalla ruotsalaisori ja sen taustajoukot tutustuivat Nordic Kingin näyttämöön PowerParkissa.
‐ Uusi rata näytti todella upealta ja samoin kaikki muukin rata‐alueella. Nordic Kingistä tulee varmasti
hieno kilpailu ja upea tapahtuma kaikilla tavoilla. On todella fantastista, että Pekka Lillbacka on luonut
tällaisen suurkilpailun, Månprinsen A.M.:n valmentaja ja ohjastaja Gunnar Melander totesi
vieraillessaan Härmässä.
PowerParkissa ravattiin ensimmäisen kerran paikallisravit 7. toukokuuta. Rata sai jo silloin kiitoksia
osallistujilta kaikin tavoin.
‐ Erittäin hyvä ja nopean tuntuinen rata. Kallistukset ovat mielenkiintoiset ja tässä pitää oikein
opiskella miten tällä radalla kannattaa ajaa. On täällä hienoa ajaa kilpaa, arvioi kokenut valmentaja‐
ohjastaja Hannu Hietanen ensituntumaa.
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Juhannuksena PowerPark on valmiina ottamaan tuhannet juhlijat vastaan. Ravien lisäksi
PowerParkissa on luvassa suuri juhannusjuhla koko perheelle. Huvipuisto ja huippuartistit kuten Jari
Sillanpää, JVG, Isac Elliot, Paula Koivuniemi, Basic Element ja tanssiyhtyeet Donnez Ruotsista ja
Dansebandet Norjasta viihdyttävät juhlijoita Suomen suurimmissa juhannustansseissa.
Lisätiedot: Pekka Kaidesoja, Nordic King, mediavastaava, puh. +358 40 595 0903,
pekka.kaidesoja@pkb.fi
www.nordicking.fi

www.powerpark.fi

facebook/norkingharma
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