
Vasa Skidklubb — Vaski 

Vasa Skidklubb–Vaasan Hiihtoklubi rf är en tvåspråkig 
idrottsförening som grundades år 1930. Föreningen har 
redan i 90 års tid gett alpina hobby- och tävlingsåkare 
möjlighet att glädjas, utvecklas och utmana sig i gott 
sällskap.

Under gynnsamma vintrar har vi nästan hundra 
slalomåkare från knatteåldern till OS-deltagare med 
i föreningens verksamhet. Vi vill erbjuda så många 
barn som möjligt en hobby som är bra för fysiken och 
konditionen och uppfostrar barnen såväl som individ 
som teamspelare. Åkarna uppmuntras att delta i 
tävlingar men man måste inte tävla.

Vår verksamhet bygger på våra värderingar: vi uppför 
oss väl, vi tävlar ärligt, vi tar ansvar och vi kommer ihåg 
att grunden till allt är motionsglädje.

Hela vägen till världstoppen 

Föreningens medlemmar deltar i lokala, regionala, 
nationella och internationella tävlingar. Varje år har vi 
varit framgångsrika på de olika tävlingsnivåerna.

Vaskiåkare som nått den internationella toppen är 
OS-åkarna Samu Torsti och Andreas Romar, varav den 
senare nyligen avslutade sin karriär.

Smile- och Audi-junioråkarna kammade hem första 
platsen i Mellersta Finlands HEAD Cup 2018–2019 med 
högsta totalpoängen någonsin. Det vittnar om ett aktivt 
deltagande.

Vaski arrangerar varje år en HEAD Cup-deltävling 
som samlar en stor mängd deltagare ända från Östra 
Finland. Vi har ständigt fått beröm för arrangemangen. 

Föreningen har både tävlingsgrupper och 
hobbygrupper. Från hobbygrupper kan man flytta upp 
till tävlingsgrupper om åkaren så vill.   

De röda jackorna syns på många håll

Familjer med slalom som hobby kör aktivt mellan de 
olika skidcentra, från Österbotten till Joensuu, från 
Vichtis till Ylläs. 

För Vaskiåkarna är RukaPyhä ett viktigt ställe, för 
där har vi alltid långa helgläger mellan höstlovet och 
december. 

Både i och utanför backarna känner man oss igen på 
våra röda föreningskläder och tvåspråkiga verksamhet. 
Vi skaffar nya föreningskläder vart tredje år: hösten 
2021 kommer vi att erbjuda våra samarbetspartners 
reklammöjligheter på kläderna igen. 

Starkt engagemang och vi-anda

Vaskis tränare och familjer är starkt engagerade i 
verksamheten. De gör ett viktigt och osjälviskt arbete 
för barnen, och föreningens talkoanda är utan like.

Att ta hand om och hjälpa varandra vad gäller 
exempelvis skjutsar är en av föreningens principer och 
verkställs på ett fint sätt i praktiken.

Vasa utvecklar Öjberget till ett året runt-
motionscenter

Öjberget är vår hemmabacke. Där har vi vårt klubbrum 
och cafeterian ”kafis” som vi driver med talkokrafter. 
För alla som vill börja åka alpint är Öjberget en trygg 
och fungerande omgivning som erbjuder utmaningar 
långt in i tonåren. Repetition är mycket viktigt för att 
kunna lära sig tekniken och det kan Öjberget minsann 
erbjuda.

Vasa stad har Öjberget som utvecklingsmål och årligen 
budgeteras anslag för insatser.

Motionstrappan har blivit oerhört populär bland 
motionärer i olika åldrar och nivåer, från småbarn till 
tävlingsidrottare. Under den långa snölösa säsongen 
är trapporna i flitig användning!

Hösten 2020 öppnas ett åkband och en ny liten backe 
– perfekt för de minsta att börja åka i. Vi hoppas att 
åkbandet lockar fler barnfamiljer till Öjberget och även 
nya slalomåkare till Vaski!



Bli sponsor för Vasa Skidklubb!

Tilläggsuppgifter:
Riikka Autio riikka.autio@viuleva.fi 050 573 2468
Päivi Elina Alasjärvi paivi.alasjarvi@netikka.fi 040 740 3230
Dennis Nylund dennis@duell.fi 040 913 4769

Kampanjarrangör:
Vasa Skidklubb/Vaasan Hiihtoklubi rf
www.vaski.org
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Förutom de färdiga sponsorpaketen erbjuder 
vi även skräddarsydda sponsoravtal!

Priserna är utan moms. På priserna 
tillkommer moms 24 %.

Tidtagartornet mot backen
2400 x 1200 mm
750 €/1 år, 2000 €/3 år

GOLD PARTNER
- skylt 2400 x 1200 mm på önskad 
plats
- logo på www.vaski.org
- # i kommunikationen
- synlighet på Vasa Nordica Cup-
deltävlingen 20–21.2.2021
1200 €/1 v., 3000 €/3 v.

SILVER PARTNER
- skylt 2400 x 1200 mm på 
önskad plats
- logo på www.vaski.org
- # i kommunikationen
750 € /1 v., 2000 €/3 v.

Logo på www.vaski.org
100 €/logo

Skidbro mot parkeringen
3780 x 700 mm 600 €/1 år, 1500 € /3 år
Skidbro mot backen
3730 x 700 mm 600 €/1 år, 1500 € /3 år

Motionstrappan, viloavsats 1 
1600 x 510 mm
750 € /1 år, 2000 €/3 år

Motionstrappan, nedre delens 
räcke
1550 x 500 mm
750 € /1 år, 2000 €/3 år

Liftspåret 
2600 x 1350 mm
750 € /1 år, 2000 €/3 år

Klubbhusets vägg mot 
infarten
2400 x 1200 mm 
750 €/1 år, 2000 €/3 år

Motionstrappan, viloavsats  2
1600 x 510 mm
750 € /1 år, 2000 €/3 år

Klubbhusets vägg mot backen
2400 x 600 mm
600 €/1 år, 1500 €/3 år
1200 x 600 mm 
400 €/1 år, 1000 €/3 år

Tidtagartornet mot parkeringen
1200 x 600 mm
650 €/1 år, 1300 €/3 år

Klubbhusets vägg mot parkeringen 
och åkbandet
1200 x 600 mm
400 € /1 år, 1000 €/3 år
2400 x 600 mm
600 € /1 år, 1500 €/3 år
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