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Uutiset 

27.03.2007 klo 18:30

Eurooppaan lisää World Series kisoja!

Raid France on kalenterissa aivan uusi kisa. Samalla se on "vanhoillisten" 

ranskalaisten vastaus Mountain Games kilpailulle, joka muuttaa koko 

seikkailu-urheilun idean. 

 

http://www.raidinfrance.com/fr/index.php  

Estoril Portugal XPD race on pitkään kalenterissa ollut Portugalin seikkailu-

urheilun lippulaiva. Kisa muuttaa nyt muotoaan n. 3-4vrk mittaiseksi nonstop 

kilpailuksi. 

 

http://www.portugalxpdrace.com/ 

 

Team Finland voitti osallistumisen Espanjasta Portugalin kilpailuun.  

 

Molemmat kilpailut ovat karsintakilpailuja vuoden 2008 seikkailu-urheilun MM 

kilpailuihin Brasiliaan. Brasilian kilpailu käydään huhujen mukaan Amazonin 

sademetsissä. Karsintakilpailujen voittajat saavat vapaan osallistumisen MM 

kisaan ja toiseksi sijoittunut varmistaa osallistumisensa kisaan, tosin joutuu 

osallistumismaksun maksamaan.  

Uutiset 

15.12.2007 klo 22:15

Multisport Indoor cup tuloksia

Ensimmäinen indoor cup on takanapäin. 

Paikalla oli harvalukuinen, mutta sitäkin 

tyytyväisempi porukka. Treenikisa vastasi 

odotuksia..

lue lisää

14.12.2007 klo 21:42

Abu Dhabi Adventure päätökseen

Eurosport NZ (NXL) vei voitto rahat "down 

under". Suomalaisverta mukana 

voittojoukkueessa (Elina), kuudenneksi 

sijoittuneessa ADCO BUFF COOLMAX 

(Jukka Pinola) sekä koko kymmenenneksi 

sijoittunut AFOC FINLAND ( Seppo, Tommi, 

Pete, Suvi)

lue lisää

11.12.2007 klo 09:14

Multisport sisäcup tulevana lauantaina 

klo 9:00

Oiva treeni mahdollisuus kaikille. 

Ilmoittaudu : mika (at ) multisport.fi ...

lue lisää

04.12.2007 klo 21:33

Indoor Cup lähestyy!

Esport Areenalla käytävään kisailuun on 

aikaa enää puolitoista viikkoa

lue lisää

04.12.2007 klo 21:15

Team AFOC Finland Abu Dhabiin!

Tiimi kisaa aavikolla paikallisen tukijan 

nimellä

lue lisää

04.12.2007 klo 21:10

Master Unit Portugaliin!

MM paikka tähtäimessä

lue lisää

19.11.2007 klo 00:31

X-dream päivät 2008!

kalenterissa neljä kisaa + talvikisa

lue lisää

11.11.2007 klo 21:18

MULTISPORT TALVI CUP!

Seikkailijat pääsevät nyt treenaamaan 

talven pimeydestä valoisaan halliin

lue lisää

23.10.2007 klo 17:30

SM Multisport Cup 2008

Vuodelle 2008 cuppiin kuuluu 6 

osakilpailua

lue lisää

10.10.2007 klo 11:00

X-Kaadon kuntosarjan arvotut 

palkinnot

Kuntosarjan arvonnassa onnetar osui 

kilpailunumeroille 48,51 ja 69. ottakaa 

yhteyttä mika at multisport.fi niin sovitaan 

treffit..

lue lisää

07.10.2007 klo 12:29

Myös Pete otti kuvia

Voittajat maalissa ja aamun tunnelmaa

lue lisää

07.10.2007 klo 12:23

Hienoja kuvia X-kaadosta
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