
26.2.2022 /JaHe info 2  

   

 

C-NUORTEN SM-TURNAUS LAHDESSA 8.- 10.4.2022  

Ringeten pelikauden 2021–2022 C-nuorten SM-turnaus järjestetään huhtikuussa 2022 Lahdessa, 

yhteistyössä Suomen Ringetteliiton kanssa.  

Turnausaika: Turnaus pelataan kolmepäiväisenä 8.-10.4.2022. Paikkana on SOL-Areena, joka 

sijaitsee osoitteessa Launeenkatu 7.  

Turnausohjelma on julkaistu ilman joukkueita ja seuraavassa turnauksen aikataulu: 

Jään käyttö kaukalo 1 / kaukalo 2: 

Perjantai  8.4:  13.00-20.45 / 12.10-21.00 
Lauantai  9.4:   9.00-19.55 / 8.30-19.05  
Sunnuntai  10.4: 10.25-16.40 / 8.30-16.55 

Perjantaina tulee kaikille 2 ottelua. Pronssiottelu on sunnuntaina klo 15.00-15.50 ja 

loppuottelu klo 16.05-16.55. 

Liitto tekee joukkueiden sijoittelut ohjelmaan n. 1 kk ennen turnausta. Tämän jälkeen 

ohjelma postitetaan välittömästi joukkueille. Alkulohkoja on neljä (3 x 4 ja 1 x 5 jouk-

kuetta). 

Ruokailu: Ruokailu tapahtuu läheisen kauppakeskus Valon ravintolassa Cafe Ida. Cafe Ida 

tarjoaa laadukkaan menun ja ruokailuympäristö on turvallinen (etäisyydet) sekä 

viihtyisä. Pyrimme järjestämään kaikille joukkueille kiireettömän ruokailun. Matkaa 

kertyy kävellen n. 6-7 min. Ruokailun ajankohdat karkeasti pe klo 14-18, la klo 11-14 

ja 15-18, su klo 12-16. Ruokailun hinta on 10 €/ateria, joka varataan joukkueittain. 

Joukkueiden ruokailuvaraukset os. jarkkohellsten@outlook.com 13.3.2022 

mennessä. Ilmoitukseen ruokailijoiden määrät / ruokailu. Erityisruokailuvaliot voitte 

lähettää 20.3 mennessä. Laskutamme n. kolmen viikon päästä. Alustava menu:  

8.4. iltap. Jauhelihamakaronilaatikkoa 
   Melonivihersalaattia, talon salaatinkastiketta 
   Punajuuri-omenamajoneesisalaattia 

Leivät, levitteet ja juomat 
9.4. päivä Lihapullia ja muusia 
   Vihersalaattia, talon salaatinkastiketta 

Coleslawsalaattia 
Leivät, levitteet ja juomat 
Banaani 

9.4. iltap. Kinkkukiusausta 
Vihersalaattia, talon salaatinkastiketta 
Punajuurta ja suolakurkkua 

   Leivät, levitteet ja juomat 
10.4. iltap. Palermon pastaa 

Ananasvihersalaattia, talon salaatinkastiketta 
Tomaatti-sipulisalaattia 

   Leivät, levitteet ja juomat 
   Omena 
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Muuta infoa: Pelivarusteiden säilytys yöaikaan ja pelien välissä järjestetään jäähalliin siten, ettei 

kasseja tarvitse ottaa välttämättä mukaan majoitukseen, autoihin tms. 

Pyrimme lähettämään livelähetykset vähintään toisesta kaukalosta koko ajan. 

Turnaukselle avataan omat kotisivut. Liiton tulospalvelun kautta voi seurata 

turnauksen kulkua. Liiton toimesta striimataan loppupelejä, ja näissä on mukana 

myös selostus. 

C - SM-turnaukseen on tehty hyvälaatuinen T-paita. Tästä paidasta info on lähetetty 

erikseen. 


