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Kuusamon Erä-Veikot, Finnish Ski Association and Ruka Nordic organization is pleased 
to invite all media representatives 

to the FIS World Cup Ruka Nordic on November 24th–26th, 2017 

 
Ruka Ski Stadium will gather all three Nordic Ski disciplines to the same place at 24th to 26th November. This 
year during the weekend a record of eleven World Cup events will be arranged all together in Cross 
Country, Ski Jumping and Nordic Combined. Event schedule is available in our website at 
en.rukanordic.com/#ohjelma. 

 

ACCREDITATION IS OPEN! 
 

* Accreditation for Print Media and Photographers: 
For press and photographers accreditation requests: en.rukanordic.com > Media > accreditation. In 
urgent questions please contact Ms. Lotta Lybeck, email: lotta.lybeck@source.fi. 

 

* Accreditations for TV, Radio and Media, etc.: 
Domestic and International TV, radio, production and internet companies will be authorized by Infront 
Sports & Media, the international TV & Multimedia Rights‐holder. They will have to submit their requests to 
film or commentate on-site directly to Infront Italy’s TV & Media Rights Manager: 
filip.grabowski@infrontsports.com.  The deadline for applications is Fri. November 3rd. 

 

There are a limited number of reserved rooms for the media at Hotel Holiday Club Kuusamon Tropiikki. There 
is also a possibility to book cabin accommodation. If Hotel Holiday Club Kuusamon Tropiikki is fully booked, 
you will be offered an alternative accommodation option. Accommodation can be booked by using the same 
form as with accreditation in the Internet address en.rukanordic.com/media. Or directly from our 
accommodation office Lomarengas through paula.pellikka@lomarengas.fi. Please note, that deadline for 
accommodation reservations is Fri. November 3rd. 

 
 

We invite you all to be present and a part of Our Ruka Nordic event with number of side events in Ruka 
Village and activities included for the World Cup weekend! Keep up with us through our social media 
channels at Facebook, Twitter and Instagram. 

 
WELCOME! 

 
 

On behalf of media services, 
Lotta Lybeck, Chief of Media 
Mobile: +358 50 305 2179 
E-mail: lotta.lybeck@source.fi 
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Kuusamon Erä-Veikot, Suomen Hiihtoliitto ja Ruka Nordic -organisaatio 

kutsuu Teidät median edustajat 

Ruka Nordic maailmancup ‐tapahtumaan 24.–26.11.2017 

 
Järjestyksessään 16. Ruka Nordic kokoaa jälleen kaikki pohjoismaiset lajit samalle hiihtostadionille aivan 
Rukan kylän ytimeen. Tänä vuonna kisaviikonlopun aikana nähdään yhteensä ennätykselliset 11 
maailmancupin kilpailua. Katso kisaohjelma osoitteessa rukanordic.com/#ohjelma. 

 
 

AKKREDITOINTI ON AUKI! 
 

* Kirjoittava media ja valokuvaajat 
Akkreditointilomake löytyy nettisivuiltamme www.rukanordic.com > Media > Akkreditointi. Lisätietoja 
antaa lehdistöpäällikkö Lotta Lybeck, lotta.lybeck@source.fi.  

 

* TV, radio ja web-toimitukset 
Kansallisten ja kansainvälisten TV‐yhtiöiden, radioiden, tuotanto‐ ja web‐toimitusyhtiöiden tulee lähettää 
akkreditointipyyntö TV- ja multimediaoikeuksien haltija Infront Italyn (Infront Sports & Media) oikeuksien 
päällikkö Filip Grabowskille filip.grabowski@infrontsports.com 3.11.2017 mennessä. 

 
Holiday Club Kuusamon Tropiikista on varattu kiintiömäärä huoneita median edustajien majoitukseen. Myös 
mökkimajoitus on mahdollinen. Jos toivomasi majoituskohde on täyteen varattu, sinulle tarjotaan 
vaihtoehtoista majoitusmahdollisuutta. Majoitustarpeesta voi ilmoittaa akkreditointilomakkeella, jonka voi 
täyttää osoitteessa rukanordic.com/media. Majoituksen voitte varata myös suoraan Paula Pellikan kautta: 
paula.pellikka@lomarengas.fi. Huomioithan, että majoituksen viimeinen varauspäivä on 3.11.2017. 

 
 

Ruka Nordicin viimeisimmät tapahtumat ja uutiset löydät nettisivuiltamme rukanordic.com/uutiset ja 
sosiaalisen median kanavistamme Facebookista, Twitteristä ja Instagramista. 

 
 

Tervetuloa kokemaan Ruka Nordic ja nauttimaan tapahtumasta oheisohjelmineen! 

 

Mediapalveluiden puolesta, 
lehdistöpäällikkö Lotta Lybeck 
Puh: +358 50 305 2179 
E-mail: lotta.lybeck@source.fi 
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