Lehdistötiedote 25.2.2015
Raviurheilun uusi kansainvälinen suurkilpailu suunnitteilla PowerParkiin Härmään
Suomeen on tulossa uusi kansainvälinen raviurheilun suurkilpailu, kun Pohjoismaiden parhaiden
kylmäveristen kohtaamista suunnitellaan PowerParkiin Kauhavan Härmään. Nordic King nimeä
kantava kilpailu ajettaisiin Suomen uusimmalla raviradalla, joka valmistuu keväällä 2016 PowerParkin
huvipuiston viereen uudelle monitoimialueelle.
‐ Pohjoismaista on puuttunut kansainvälinen koko perheen tapahtuma, joka yhdistää raviurheilun ja
juhannuksen vieton. Päälähtö Nordic Kingin ympärille rakennettu juhannus paikkaa tämän puutteen.
PowerParkin juhannuksessa yhdistyvät huvipuiston elämykset ja huippuraviurheilun jännitys.
Odotamme tapahtuman kiinnostavan myös ruotsalaisia ja norjalaisia raviurheilun ystäviä, tapahtuman
ideoija Pekka Lillbacka sanoo.
Lillbacka arvelee, että raviurheilun ja huvipuistomaailman yhdistävä kaksipäiväinen
juhannustapahtuma voisi olla mahdollista toteuttaa joko vuonna 2016 tai 2017.
‐ Järjestäjänä meidän tavoitteenamme on saada myös juhannuksen Toto76 –kierros ajettavaksi
PowerParkin uudella radalla. Tapahtumaan liittyvät neuvottelut ovat parhaillaan käynnistymässä,
Lillbacka kertoo.
Raviurheilun keskusjärjestössä Suomen Hippoksessa idea uudesta suurtapahtumasta on otettu innolla
vastaan.
‐ Ennakkoluulottomat suunnitelmat ja kansainvälinen tapahtuma kiinnostavat ilman muuta Suomen
Hipposta. Näemme tämän erittäin positiivisena asiana. Tällainen aktiivisuus ja panostus
raviurheilutapahtumaan on ihailtavaa, sanoo Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Pekka Soini.
‐ Tapahtuman toteuttamisen aikataulu on kiinni eri yhteistyötahojen ja Suomen Hippoksen
aikatauluista. Uusi rata on joka tapauksessa valmis keväällä 2016. Nordic Kingistä on suunniteltu
suurkilpailua, joka on avoin kaikille pohjoismaisille kylmäverisille eli oriille, ruunille ja tammoille.
Ykköspalkinto tulee olemaan merkittävä, lupaa Lillbacka.
Härmään rakentuva ravirata tulee olemaan yksi Suomen nopeimpia ratoja. Kaarteet ovat loivat, eikä
korkeuseroja ole. Tämä takaa sen, että vauhtia riittää. Edellisen kerran Suomeen on rakennettu uusi
ravirata 1980 –luvulla. Kilpailutapahtuman teknisestä toteutuksesta tulisi vastamaan Seinäjoen
ravikeskuksen henkilöstö yhdessä Härmän raviradan kanssa.
PowerPark on kokenut suurten yleisötapahtumien järjestäjänä, muun muassa Power Truck Show
kerää alueelle reilut 20000 kävijää elokuun alkupuolen viikonloppuna vuosittain. Tapahtuma‐alueella
korkeatasoista majoitusta tarjoaa Park Hotel Härmä ravintoloineen. Mökkivalikoimaa riittää jokaiseen
makuun ja varustetasoon. Rio Grande ‐leirintäalue tarjoaa loistavat puitteet uima‐altaineen ja
palveluineen koko perheelle majoittua omalla asuntovaunulla tai –autolla.
Taloustutkimuksen tutkimuksessa vuonna 2014 ja 2013 asiakkaat valitsivat PowerParkin parhaaksi
vapaa‐ajankeskukseksi Suomessa. PowerPark vei ykkössijan myös vuonna 2010.
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