ALUTROLL PREDATOR CLASSIC 9.7.2016
Kilpailua tukemassa:

”Kotimaiset Alutroll -alumiiniveneet valmistetaan Keski-Suomessa Jyväskylässä. Veneet
kalustetaan
ja
varustellaan
tarvittaessa
yksilöllisesti
jokaisen
asiakkaan
käyttötarkoituksen mukaan. Mallistossamme on myös useita eri perusvaihtoehtoja
kokoluokassa 3,50 - 6,50 metriä.

Valmistamme
alumiiniveneisiin
kalusteet
kuten
pulpetit,
laatikostot
ym.
mittatilaustuotteet. Veneiden korjaukset ja erilaiset muutostyöt suunnittelemme ja
toteutamme asiakkaiden toiveiden mukaan. Toimitamme ja asennamme myös kalastus- ja
venetarvikkeet laajasta valikoimastamme.”
Alutroll tarjoaa kilpailun pääpalkinnon uuden, heittokalastukseen suunnitellun Alutroll
450 –veneen! Kotisivu http://www.alutroll.fi/.

Raymarine Finland Oy on veneilytarvikkeiden myyntiin erikoistunut yritys. Raymarine on
mukana tukemassa kilpailun pääpalkintoa, upeaa Alutroll 450 venettä ja tarjoaa kilpailuun
lisäksi Raymarine Dragonfly 7 Pro vertikaalisetin!. Kotisivu http://www.raymarine.fi/.

Ursuk Oy on sukellustarvikeyritys, joka myy sukellus- ja pelastuskuivapukuja kaikkeen vesillä
liikkumiseen, sekä kaupalliseen että viranomais- ja kuluttajakäyttöön. Ursuk on mukana
tukemassa
kilpailun
pääpalkintoa,
upeaa
Alutroll
450
venettä!
Kotisivu
https://www.ursuit.com/.

”Unelmamme on, että kaikki ihmiset lähtevät vesille kuivapuvussa. Koemme, että vesillä
liikkumisen turvallisuudessa on vielä parannettavaa monella osa-alueella, ja tähtäämme
unelmassamme korkealle, sillä tiedämme, että pukeutumalla asianmukaisiin varusteisiin tulee
vesillä liikkumisesta paitsi turvallista, myös mukavaa”.

Erälehti on yksi Suomen johtavista kalastus- ja metsästyslehtien julkaisijoista. Kotisivu
http://eralehti.fi/.

Minn Kota tarjoaa kilpailun upeista palkinnoista Minn Kota Powerdrive 55
keulasähkömoottorin. Lisäksi Minn Kota maksaa Alutroll Predator Classic osallistumismaksun
puolestasi, mikäli olet hankkinut Minn Kota keulasähkömoottorin ennen kilpailua! Minn Kotan
tuotevalikoimaan
pääsee
tutustumaan
osoitteessa
http://www.normark.fi/veneily/sahkomoottorit.

”Motonetista löydät auton varaosat yli 500 ajoneuvomalliin. Autovaraosien lisäksi saat kaiken
tarvitsemasi niin autoiluun, moottoripyöräilyyn, polkupyöräilyyn, kalastukseen sekä
veneilyyn. Valikoimassamme myös kattava valikoima työkaluja ja rakennustarvikkeita.”
Kotisivu https://www.motonet.fi/.

Navionics valmistaa ammatti- ja vapaa-ajan käyttöön elektronisia karttoja merille ja
sisävesille. Navionics tarjoaa Alutroll Predator Classic -kilpailun pisimpien kalojen saajille
Navionics karttakortit! Kotisivu http://www.navionics.com/en/fi-campaign.

Okuma on yksi maailman suurimmista kelavalmistajista. Okuma tarjoaa kilpailun
palkintopottiin upeita keloja, joita kilpailun parhaat pääsevät valitsemaan! Kotisivu
https://www.okumafishing.com/.

Rapala VMC Oyj on suomalainen Lauri Rapalan 1930-luvulla perustama yritys, joka valmistaa
kalastustarvikkeita, kuten uistimia ja fileointiveitsiä. Kotisivu http://rapalavmc.com/.

”Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö edistää vapaa-ajankalastusta, joka kestävällä
tavalla ja monipuolisesti hyödyntää luontaisesti uusiutuvia kalakantoja. Koolla on väliä hankkeen tarkoituksena on kannustaa ja opastaa vapaa-ajankalastajia vastuullisuuden
huomioimiseen ja toteutumiseen kalastusharrastuksessaan. Hanke lisää harrastajien
tietoisuutta suurten petokalojen merkityksestä kalakannoille sekä vaelluskalakantojen
heikosta nykytilasta Suomessa.”
Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö vastaa
tuottamisesta. Kotisivu http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/.

WPC–kilpailujen

tulospalvelun

”Arp-sales Oy on epäilemättä Jyväskylän seudun vauhdikkain vuokraamo, sillä vuokrattavat
menopelit ovat viimeisen päälle ärhäköitä. Neljä Polaris Indy -moottorikelkkaa, moottoripyörä,
mönkijä
ja
vesijetti
takaavat
vuokraajalleen
menoa
ja meininkiä! Uutena
Vauhtikonevuokraamosta peräkärrypaljut sekä saunalautta!”
Vauhtikonevuokraamo on mukana tukemassa kilpailun pääpalkintoa, upeaa Alutroll 450
venettä! Kotisivu http://www.moottorikelkkavuokrausjyvaskyla.fi/.

