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Team Leijonakasinon fitness-tähti kisaa huomenna Euroopan
mestaruudesta
Keväällä perustettu Team Leijonakasinon ensimmäiset tukea saaneet urheilijat ovat tähän mennessä tulleet
vapaaottelun piiristä. Nyt urheilun tukea laajennetaan myös toiseen nousevaan lajiin, fitnessiin. Team Leijonakasino
allekirjoitti sopimuksen fitness-urheilun ehdottoman kärkinimen, Elina Tervon, kanssa. Tervo kilpailee huomenna
alkavissa Euroopan mestaruuskisoissa Pariisissa.

Urheiluhenkinen Leijonakasino-pelisivusto perusti keväällä Team Leijonakasinon tukeakseen pieniä, mutta nousussa olevia urheilulajeja ja urheilijoita. Tähän
mennessä Team Leijonakasinon riveihin on kuulunut vapaaottelijoita. Tiimiin kuuluu Anton Kuivanen, tuore UFC-vahvistus Tom Niinimäki, Timo
Hirvikangas, Kai Puolakka, Juho Valamaa, ja nyt uutena kasvona fitness-huippu Elina Tervo.

Team Leijonakasino tukee Tervoa koko seuraavan kauden.

-          Olen niin kiitollinen, että vielä joku uskaltaa lähteä kunnolla tukemaan pienten lajien urheilijoita. Näin urheilijat pystyvät keskittymään täysillä
treenaamiseen ja saavat mahdollisuuden menestyä kansainvälisillä areenoilla, Tervo iloitsee.

Kansainväliset areenat odottavatkin jo pian, sillä Tervo kisaa huomenna alkavissa Fitness American järjestämissä fitnessin Euroopan mestaruuskilpailuissa
Pariisissa. Odotukset ovat korkealla, sillä viime vuonna Elina vei nimiinsä Bikini fitness -sarjan voiton. Nyt hän osallistuu Bikini fitness- ja Fitness Model -
sarjoihin.

-          Lähden puolustamaan mestaruutta, mutta menestyminen riippuu toki siitä, keitä siellä on vastassa. Kisa kerrallaan mennään, ja toivottavasti
menestytään, Tervo kommentoi.

Lajina fitness on melko uusi, ja se sekoitetaan usein kehonrakennukseen. Fitnessissä lihaksiston ulkonäkö, harmonia ja toiminnallisuus ovat keskeisessä
roolissa, kun puolestaan kehonrakennuksessa lihaskoko ja -erottuvuus ovat pääasemassa.

Rahoitus tiukassa
Urheilun rahoitus on Suomessa varsin kituliasta, ja yritykset leikkaavat rahoitustaan urheilulle jatkuvasti.

-          Muiden kuin valtion tukemien peruslajien on todella vaikea saada mitään rahoitusta. Pienet lajit eivät varsinkaan saa mitään huomiota. Siksi oli todella
hienoa saada Team Leijonakasino tukemaan treenaamistani. Nyt voin keskittyä täysillä siihen ja osallistua kilpailuihin. Kilpaileminen on erittäin kallista,
sillä kilpailut järjestetään useimmiten ulkomailla, Tervo kertoo.

-          Me Team Leijonakasinossa haluamme antaa panoksemme Suomen urheilulle. Suomen mitalisato on vuosi vuodelta ollut laihaakin laihempi, ja
urheilun tukea on leikattu jatkuvasti kaikissa yrityksissä. Me halusimme puuttua asiaan ja antaa suomalaisurheilijoille mahdollisuuden päästä huipulle”,
kertoo Leijonakasinon operatiivinen johtaja, Mikko Hirvonen.
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Team Leijonakasino on perustettu tukemaan suomalaishuippu-urheilijoita ja mahdollistamaan heidän matkansa maailman kärkeen. Leijonakasino on
suomalaisomisteisen Plus One Dreams -konsernin pelipalvelusivusto. www.leijonakasino.com


