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HALLITUKSEN TERVEISET

Kesä on jo edennyt pitkälle ja vuosikokouksestakin on kulunut useampi
kuukausi. Maaliskuun lopussa pidetyssä vuosikokouksessa käsiteltiin
sääntöjemme määräämät asiat ja valittiin toimiva hallitus kuluvalle toimi-
kaudelle. Uuden hallituksen yhteystiedot löytyvät tämän lehden sivuilta, mutta
tässä vielä kokoonpano lyhyesti:

Puheenjohtaja Marja Uusitalo
Varapuheenjohtaja Heidi Ilmonen
Sihteeri/rahastonhoitaja Jonna Lindfors
Hallituksen jäsenet 
Mervi Kähönen, Martti Takala, Tarja Immonen ja Helinä Riekki
Varajäsenet Elina Ahola-Iivarinen ja Katja Nieminen

Kiitämme kerhomme pitkäaikaista puheenjohtajaa Anja Nikkosta hänen
tekemästään ansiokkaasta työstä seuramme eteen ja toivomme hänen edel-
leen olevan aktiivisena mukana seuramme toiminnassa. Anja ilmaisi alkuvuo-
desta itse halukkuutensa siirtyä puheenjohtajan tehtävistä pois, mikä on hyvin
ymmärrettävää pitkän rupeaman jälkeen. Toivotamme Anjalle leppoisia koira-
harrastus-päiviä uudessa roolissa.

JÄSENMAKSUT 2011

Kuten olemme jo aikaisemmin tiedottaneet, tämän vuoden jäsenmaksulaput
tullaan postittamaan jäsenrekisterimme sisältämille henkilöille. Valitettavasti
erinäisten syiden takia tämä on viivästynyt todella paljon, mutta lupaus pitää
edelleen ja pyrimme saamaan jäsenmaksulaput postiin heti elokuun alussa.
Ensimmäinen laskutuskerta on aina uutta ja ihmeellistä, mutta jatkossa kaiken
pitäisi sujua paremmin aikataulussaan, jolloin jäsenmaksut laskutetaan heti 
vuosikokouksen jälkeen huhtikuussa.

NETTISIVUT

Seuramme nettisivujen päivittäminen on myös tökkinyt pahasti - ja tämän alle-
kirjoittanut ottaa täysin omaan piikkiin. Asiaan on kuitenkin tulossa parannusta
ja pyrimme saamaan sivut ajantasalle mahdollisimman pian. Jatkossa myös
panostamme erityistä huomiota siihen, että sivuilta löytyy aina ajankohtaista ja
hyödyllistä tietoa jäsenistömme tarpeisiin. Kaikenlaiset kehitysideat sekä päiv-
ityspyynnöt voi laittaa hallitukselle osoitteeseen tuukk.hallitus@gmail.com.

Kesähelteisin terveisin, Marja
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Suomen Koirakasvattajat ry:n Kasvattajapalkinto Anja Nikkoselle

Tuusulan Kennelkerhon jäsen vuodesta 1978, hallituksen jäsen useita vuosia,
puheenjohtajamme vuosina 1998- 2010, Anja Nikkonen, on saanut Suomen
Koirankasvattajat ry:n Kasvattajapalkinnon 6.3.2011 ansiokkaasta kasva-
tustyöstä kennelnimellään Ceriinan.
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Vuoden näyttelytulokas

Ceriinan Quantanamera om. Anja Nikkonen saavutti vain 10 kk ikäisenä 
Helsingin Voittaja -10, sekä Vuoden Voittaja -10 arvot. Quantanamera voitti
nartut molemmissa näyttelyissä saaden 2 serttiä, sekä 4 titteliä.

  

Voittajanäyttelyn ROP-koira

Ceriinan Quicksilver (Quantaname-
ran veli).
Näiden koirien täysveli Ceriinan
Quiero voitti Craftissa ROP:n (rotun-
sa paras) ja teki samalla historiaa ol-
len saman näyttelyn RYP-kisassa
kahdeksan parhaan joukossa.
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Onnittelumme Anja Nikkoselle ansiokkaasta kasvatustyöstä!

Jäämme jännityksellä ja menestystä toivottaen odottamaan näiden kolmen 
koiran menestyksen jatkumista Maailman Voittajanäyttelyssä Ranskassa
2011. Aiemmin Anja Nikkosen kasvatit ovat joka kerta osallistuessaan saaneet
jonkun jaossa olleen tittelin.

Toim. Anita Riekki
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AGILITYPALSTA

Hei, 

Suomalaisessa agilityharrastajan ykköslehdessä, Agility Sports Bulletinissa
(ASB) on viime aikoina julkaistu useampia kirjoituksia, joissa pohditaan agilityn
seuratoiminnan nykytilaa.  Iskenpä siis itsekin lusikkani tällä kertaa siihen sop-
paan.  

Vuosi 2011 on vapaaehtoistoiminnan teemavuosi ja vapaaehtoistoiminnalla on
Suomessa poikkeuksellisen kunniakkaat ja pitkät perinteet. Ismo Teivainen
ASB 2/2011 lehdessä pohtii miksi vapaaehtoistoimintaa tehdään ja toteaa vas-
tauksen riippuvan jokaisesta vapaaehtoisesta itsestään. Toiset mieltävät sen
normaaliksi jatkoksi sille, että on lähtenyt harrastamaan koiran kanssa agilityä.
Toiset näkevät siinä mahdollisuuden vaikuttaa tai oppia jotakin. Joillekin se on
tapa tavata ihmisiä tai täyttää uteliaisuuden halua (ASB 2/2011). Tällaisissa ti-
lanteissa talkoomielialalla on suuri merkitys ihmisten viihtyvyyteen ja työha-
luihin. Jos touhu menee kuppikuntien muodostamiseksi ja tekemisten vertailuk-
si, ei kukaan viihdy, eikä kenelläkään ole kivaa. Mutta jos touhu sujuu kuten
Puuha Petessä, ei edes huomaa tekevänsä töitä, vaan kuvittelee viettävänsä
mukavaa päivää hauskassa seurassa puuhastellen.

Samoissa tunnelmissa on Jarmo Husso ASB 2/2011 lehden pääkirjoitukses-
saan, jossa hän hieman asioita kärjistäen kertoo agilityn treenaamisesta Kek-
kosen aikaan, tai joskus niillä main. Hän kirjoittaa: Kaikkea on nykyään
enemmän: halleja, lajiliittoa, tekniikkaa ja vuosien aikana tullutta kokemusta
ohjaaja- ja kilpailijapuolella tuhatkertainen määrä. Enää ei tarvitse kokeilla
kaikkea itse. On DVD:t, kirjallisuutta, Google ja HD-tason videot jokaisessa
kännykässä. Kaikki on purtu ja nielty valmiiksi. Vain yhtä asiaa ei voi ulkoistaa,
monistaa tai ostaa: hillitöntä talkoomielialaa ja sen mukanaan tuomaa onnis-
tumisen riemua! Jos silkkaa järjestelykykyä, delegointia tai organisointia tarvi-
taan, niin en ole koskaan niin kiireinen, ettenkö voisi auttaa. Mutta pitää olla
tahtoa, asennetta ja vastaanottokykyä tai muuten en ala millekään (ASB2/
2011).  

Pekka Mäkelä ASB 3/2011 lehden pääkirjoituksessa toteaa että ihmisten mie-
lissä näyttää jossain määrin hämärtyneen käsitteiden seura ja firma ero. Ei
koiraharrastuskerho ole firma, johon ollaan asiakassuhteessa. Maksetaan
jäsenmaksu ja odotetaan palvelua. Päinvastoin; kerho luo puitteet, jotta jäsen
voi antaa panoksensa yhteiseksi hyväksi. Kukin kykyjensä mukaan (ASB 3/
2011).  
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Agilitykurssimme ovat täyttyneet oikein mukavasti. Jokainen ryhmä on tupaten
täynnä innokkaita harrastajia ja kouluttajatkin on saatu haalittua kullekin ryh-
mälle. Jokaisessa käänteessä ryhmiin ilmoittatujille on kerrottu, että ryhmäpai-
kan vastaanottaminen edellyttää seuran toimintaan, näyttelyihin, epiksiin ja
talkoihin osallistumista. Agilityharrastajat ovatkin ihan mukavasti ilmoittau-
tuneet yhteisiin tapahtumiin. Lisä ei ole koskaan pahitteeksi ja sellaisiinkin ta-
pahtumiin voi osallistua, joista ei ole itsellä ennalta kokemusta. Voi vaikka op-
pia jotain. Osallistukaa siis kaikki innolla mukaan, että voidaan treenata seuras-
sa, jossa homma toimii ja kaikilla on kivaa!  

Talkoomielialaa nostatellen, Tia
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Koirahiihtokilpailut Vindelälvenjoella

Riesens från Finland (11 hlö + 15 suursnautseria): 
Emma Hietarinta + Saturain Liv-ing Daylights "Caro" & Cajun vom Hatzbachtal
"Salli", Annika Kariste + Saturain Live And Let Die "James" & Saturain Itzy
"Jazzy", Päivi Räikkönen + Silsile´s Siken Shockin "Remu", Lea Haanpää + 
Robans Buliga Ubastara "Stara", Niina Vainio & Saturain Lord of Dargness 
"Rymy", Anu Mäkinen + Black Widow´s Gentle Ganster "Poju" & Grace in Black
Bigwig "Peto", Aigar Arras & Satu Halonen + Saturain Hollywood "Holly", 
Saturain Keep Your Money "Kimi" & Saturain James Bond "Bondi", 
Markus Päivärinta + Robans Buliga Bongari Bertta "Roxy & Meukow Agil "Axu",
Sami Mälkiäinen & Saturain Mad Max "Manu" sekä Susanna Nyman.

Menossa mukana olivat seuraavat sponsorit: Sport Riesen Club, Suomen
Suursnautserikerho ja Lahden eläinlääkäriasema, Berner Oy, Virbac Oy, 
Koiraurheilu.fi, Mainosommel, Kariste Ky, Kymen Aktiivikuntoutus ja Saravet.
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Vindelälvsdraget - an amazing sled dog race

Suomen ja Ruotsin suursnautserit 400 kilometriä ja 4 päivää kestävillä
koira-hiihtohippasilla Vindelälven-joella

Ensimmäistä kertaa Suomesta oli mukana tässä yhdestä maailman upeimmas-
sa valjakkourheilutapahtumassa puhdasrotuinen, suursnautsereista, koostuva
joukkue. Aiempina vuosina Suomiedustus on ollut Rovaniemen BHK:n jouk-
kueen harteilla ja tänä vuonna yli puolet Roi BHK:n jäsenistä osallistui samaan
aikaan valjakkohiihdon MM-mitaleiden kahmintaan Norjan Holmenkollenilla, jo-
ten saimme kätevästi heidän paikkansa kisaan.

Homma pistettiin vireille ajatuksen tasolla noin vuosi sitten ja syksyn tullen
treenattiinkin jo koiria ihan tosissaan tätä vaativaa viestiä varten. Joukkuetta
kasattiin Sport Riesen Clubilaisten keskuudessa ja talvilomatkin varailtiin jo
tapahtumaa silmälläpitäen. Monivuotinen haaveeni sai kuitenkin tummia pilviä
taivaalle marraskuussa, kun Peten polvesta pamahti ristiside. Tiesin, ettei koira
ehdi millään kuntoutua, vaikka kuinka leikkaus onnistuisikin ja toipuminen su-
juisi haavereitta. 2 kk on pitkä aika, kun kyseessä on täysi lepo ja vielä treeni-
kausi parhaimmillaan. Olin siis jo heittämässä pyyhettä kehään osallistumiseni
suhteen. Ensi järkytyksestäni toivuttua alkoi kuitenkin valo pilkottaa tunnelin
päässä, junako? Ei vaan Remu! Remun lupaavasti alkaneet vetotreenit nimit-
täin tuottivat tulosta ja huomasin käsissäni olevan oikean vetohirmun! Tosin
kestävyyttä vielä saatiin hakea ja suunnitelmissa olikin hiihtää nuoren, vasta
1,5 vuotiaan juniorin kanssa lyhyimmät etapit Vindelissä. Näin tämä pitkäai-
kainen haaveeni oli vihdoin toteutumassa. 

Kävimme vielä Remun kanssa kokeilemassa kisakestävyyttä muutama viikko
ennen reissuun lähtöä Joensuussa palveluskoiraliiton kisoissa ja tämä antoikin
uskoomme vahvistusta. Remu suoriutui ensimmäisestä kisaurakasta varsin
mallikkaasti, sijoitus 3. ollen kisan paras riiseni, häviten SM-4:lle vain minuutin
vaikka noutaja tulikin viimeisellä kilometrillä ja viimeisiin vastamäkiin hukattiin
lähemmäs puoli minuuttia.

Olo oli siltikin vielä viikko ennen tapahtuman alkua hyvin skeptinen: näinköhän
tulisimme selviämään urakasta aloittelijaporukalla? Varsinkin, kun joukkueen
johtajan Pojukin oli temppuillut talven muutamissa kisoissa lähtöjänskättämi-
sensä takia ja Neliveto-Petokin lähenteli jo 10-vuoden ikää. P&P:llä kun tulisi
väistämättä olemaan joukkueessa melkoisen tärkeä rooli muiden koirien ol-
lessa vetouransa alkutaipaleella ja melko kokemattomia. Usealle pisin juostu
vetotreeni oli 6 km Tuusulajärven jäällä juuri ennen Vindelälvsdragetia. Edellis-
vuosien joukkueeseen Rovaniemi BHK:hon verrattuna kontrasti oli siis
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melkoinen, se kun vilisi huippuunsa treenattuja maailmanluokan "kisakoneita"
kilpahiihtäjineen... Mutta valtava into korvaa usein kunnon ja kokemuksen
puutteet, näin lopulta ajattelimme ja lähdimme mieli avoimena reissuun.

Matkaan siis lähdettiin suurin odotuksin, joukkeenjohtaja Anun ja muiden Vin-
delikonkareiden aikaisempien kokemusten pohjalta luoman mielikuvan siivit-
tämänä. Anu lupasi, että reissusta tulee elämys ja tässä kohtaa tämä yksi maa-
ilman upeimmaksi valjakkourheilutapahtumaksi kehuttu Vindelälvsdraget 2011
ei tuottanut todellakaan pettymystä!

Tiedossa oli henkisesti ja fyysisesti raskas 4 päivän ja 400 km hiihto-/autoseik-
kailu Vindeljokea pitkin Ammarnäsistä, Sorselen, Björkselen ja Hallnässin kaut-
ta Vännasbyhyn. Todella mukavan lisämausteen tähän viestitapahtumaan
antoi autotiimien suunnistusseikkailu vaihtopaikkojen välillä. Tässä ensikerta-
laisille oli todella kultaakin arvokkaampi apu Videlikonkarit Anu, Lea ja Markus!
Ilman heidän tietojaan olisimme todennäköisesti olleet pulassa monet kerrat.

Toinen mauste tässä kilpailussa oli reittien moottorikelkkaurat, joita pitkin viesti
eteni jokiuomassa ja rantatörmällä ja olipa joukossa myös kunnon metsä-
osuuksiakin. Reitti todella oli samaa luokkaa kuin meidän omatkin moottorikelk-
kaurat eli mistään hienoista luistelubaanoista ei todellakaan voinut puhua.
Maastossa urat olivat välillä todella huonosti luisteltavat. Tuli suorastaan ikävä
vanhan ajan rottinkisauvoja isoine pyöreine sompineen, sillä kilpasauvojen
ruokalusikan kokoiset sommat upposivat uraan kuin suohon. 

Jäällä puolestaan saattoi joutua luistelemaan tunturituulen puhtaaksi puhalta-
malla jäällä tai puuroksi muhjuuntuneella pehmeällä pöpperölumella, jossa
todella joutui nostelemaan suksia päästäkseen eteenpäin. Siitä huolimatta
viestiä vietiin hymyssä suin!

Tavanomaisesta valjakkokisasta poiketen tässä tapahtumassa samalla lähtö-
viivalla olivat 1 - 2 koiran hiihtäjät ja jopa 8 koiran valjakot ja aamun ensimmäi-
nen startti oli aina yhteislähtö eli kaikki joukkueet lähtivät taipaleelle yhtä aikaa.
Tämä todella vaati lähteviltä valjakoilta sosiaalisuutta ja hyviä hermoja.

Edellisenä iltana suunniteltiin seuraavan päivän kulku jakamalla hiihto-osuu-
det, arvioimalla hiihtoajat, jotta saataisiin päivän logistiikka toimimaan parhaal-
la mahdollisella tavalla. Tässä käytettiin apuna aikaisempien vuosien
hiihtoaikoja ja hiihtäjän omia fiiliksiä sekä omista että koiran kyvyistään. Hyvän
suunnittelun ansiosta missään vaiheessa tämä lenkki ei pettänyt, mikä mah-
dollisti vaihtojen sujuvuuden.  Joka vaihtopaikalla oli tulevalle valjakolle vas-
taanottaja ja matkaan lähtijälle lähettäjä.
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Keskiviikko 16.3.

Starttasimme Vähikkälästä tiistaina iltapäivällä 2:lla autokunnalla ja koirakär-
reillä matkaan kera suksien ja varustekassien. Joukkeenjohtajaa lukuun ot-
tamatta kaikki muut joukkueen jäsenet (kaikkiaan 11 henkilöä ja 15 suur-
snautseria) olivat aivan Etelä-Suomesta, joten ajokilometrejä oli nieltävänä tu-
hatkunta suuntaansa. Poimimme joukkueenjohtajan kyytiin koirineen Kemin
asemalta Oulussa viettämämme yön jälkeen.

Kauppa- & pankkiasiat hoidettiin alta pois Torniossa ja pakolliset shoppailut
eläintarvikeliikkeissä Haaparannassa. Majoituttuamme Virginia Pettersonin
omakotitaloon Sorselessa suunnittelimme ensimmäisen kisapäivän hiihtojär-
jestyksen sekä kävimme ilmoittautumassa ja noutamassa joukkueemme nu-
merot, viestikapulan ja muun rekvisiitan. Loppuilta sujahtikin nopsasti koirien
huollon, suksenvoitelun, ruoanlaiton ja muun touhun ohessa. Kaikille löytyi
oma pieni tai iso soppensa Ginan 2-kerroksisen talon kätköistä - Remu, Peto ja
Poju emäntineen majoittuivat sulassa sovussa yhteen niistä. Unentuloa ei
tarvinnut houkutella.

Torstai 17.3.

Aamuherätys klo 6, huoltotoimenpiteet ja ajomatka Ankin ja Emman saattele-
mana kohti Ammarnäsin tuntureita, muut asettautuivat jo omien lähtökuoppien-
sa tuntumaan osuuspaikoilleen. Riesens från Finlandin -viestijoukkueen
aloittajina saivat kunnian toimia joukkueenjohtaja Anu ja Poju. Mutta kuten 
viikkoa aiemmin Kemissä, Poju-poloa jänskätti niin, että villahousut tutisi ja
kuola valui suusta. Eihän siitä osuudesta koskaan valmista tullut, koira oli
täysin kykenemätön juoksemaan. Niinpä normaalista poiketen vetojuhtana
toimikin emäntä ja vapaaehtoiseen vaihtoon saavuttiin reilusti viimeisenä, jos-
sa vaihdettiin vain koira osuuden toiselle puolikkaalle; pieni, mutta pippurinen
Jazzy. Vaikka Jazzy ja moni muukin suoritti osuutensa hienosti, oli peli sen
päivän osalta menetetty. Ilouutinen oli, että saavutimme loppupäivän osuuksilla
Riesen i Norria reilusti jääden heistä lopulta noin 3 minuuttia. Häntäpään jouk-
kueena meille ei jäänytkään iltasella paljon aikaa ruoanlaittoon, koirien & suk-
sihuoltoon ja seuraavan päivän strategian luontiin, kun jo piti lähteä
kuuntelemaan ruotsalaisia vitsejä ja yhteislauluja illan palkintojenjakoseremo-
niaan Sorselen Folketshusetille. Joukkueenjohtajien palaveri sujui sujuvasti il-
man Ollen (Rosen) englanninkielistä kertausta, kiitos ruotsinkielentaitoisen
joukkuekamun Emman.
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Perjantai 18.3.

Aamuherätys klo 6, huoltotoimenpiteet. Nyt ei tarvinnutkaan aamusta
matkustaa, kun päivän starttipaikka sijaitsi vain 50 metrin päässä talostamme.
Strategiamme mukaisesti Anu ja Peto asettuivat 18 km massastarttiin. Alussa
joukkueemme jäi kauas kärjestä, kun Peto-vanhuksen nivelet eivät enää
taipuneet nuorten koirien, 8-valjakoiden ja 2-valjakoiden alkukiihdytykseen.
Lopulta strategia ja Neliveto-Peton sinnikäs tasatahtinen diesel-vetovoima
kuitenkin toimi juuri kuten olimme ajatelleet, kolmanneksessa matkaa alkoi
tulla useita selkiä vastaan ja seitsemän kilometrin kohdalla vilautimme
perävaloja Riesen i Norrille tullen useita minuutteja ennen heitä vaihtoon. 

Päivä päättyi kolmen koirakon varmasti yhteen kisan näyttävimpään ylämäki-
loppukiriin Björkselessä, jossa pääsimme Remun kanssa näyttämään, miten
Suomi-riiseni lentää! Remu lennätti joukkueemme voittajana maaliin kirsun
mitan erolla haastajiin, joiden joukossa mm. Riesen i Norr. Suomi-riisenistit
tietenkin kannustivat hyvin äänekkäästi, niin kuin aina!
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Tähänkin päivään mahtui kaksi epäonnistunutta osuutta, mutta muiden
osuuksien viestinviejien paikatessa upeasti puutteita voitimme lopulta Ruotsin
riisenit niukalla erolla. Perinteiden mukaisesti kaksi riisenijoukkuetta jatkoi
kuitenkin tukevasti tuloslistan häntäpään kärkenä. Mieliala oli silti
huumorintajuisessa ja lannistumattomassa porukassamme korkealla,
olimmehan selvinneet jo toisesta kisapäivästä elossa ja Ruotsin riisenit olivat
meidän takana!

Ruoanlaitolta vältyimme, kun söimme päivällisen kisapaikalla. 
Majapaikkamme sijaitsi 50 km päässä Lyckselessä Ansia Campingissä, josta
olimme varanneet kolme mökkiä. Pitkän välimatkan vuoksi emme tänä iltana
osallistuneet illanistujaisiin. Hyvä niin, sillä seuraavan päivän strategian luonti
osoittautui jo hieman haastavammaksi. Päätimme lopulta jättää kolme varmaa
koiraa huilaamaan ja säästelemään voimiaan sunnuntain pidemmille
matkoille. Koska lauantaina osuuksia, pidempiäkin, oli suhteellisen paljon,
jouduttiin taas osa koirista "uhraamaan" pidemmälle matkalla kuin kunto olisi
edellyttänyt. Suurin uhrautuja oli tällä kertaa Pojun velipuoli Axu, jolle Anu
tarjoutui hiihtäjäksi lauantain pisimmälle osuudelle.

Ilta huipentui "Syömällä Solakaksi" -teeman mukaiseen rasvaiseen ja
pekonipitoiseen iltapalaan. Kyllä noilla eväillä pitäisi saada hyvät vauhdit
Björkselen alamäkimassastarttiin!
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Lauantai 19.3.

Aamuherätys klo 6, huoltotoimenpiteet ja matkustus lähtöpaikalle Björkseleen.
Aloittajinamme tällä kertaa Aigar ja Holly. Lähtöpaikalla Anu kehotti Aigaria
asettumaan startissa Skellefteå BHK:n (33) "valjakkohiihto-legendan" Agneta
Lanto-Forsgrenin ja Zacken taakse. Pahaksi onneksemme Holly kiersi
eripuolelta Agnetan avustajia kuin Aigar, kaataen nämä. Samaan rytäkkään
ajautui Riesen i Norr ja lopulta eräs toinenkin joukkue. Aigarin sauva katkesi ja
uuden hakuun autolta vierähti kymmenisen minuuttia - ensi kerralla
muistetaan ottaa varasauva starttiin. Aigar ja Holly saivat siis kipaista
osuutensa ihan omassa rauhassaan. Onneksi muilla osuuksilla onnistuimme
nostamaan osakkeitamme melkoisesti, erityisesti Aigar & Caro ja nuoret
koiramme Salli, (jolla sain hiihtää jokiosuuden) ja  Manu hiihtäjänä Sami. 

Vaihtojen välillä sai todella pitää kiirettä, sillä Sallin kanssa maaliin tultaessa ei
paljoa ehtinyt hengähtää kun piti kiirehtiä seuraavaan vaihtopaikkaan, missä
odotti Jazzy, tuo pieni, mutta sitkeä tyttö, jolla lähdettiin haastavalle 9 km:n
metsäosuudelle. Autossa nopeasti nestettä koneeseen, kuiva paita päälle ja
taas mentiin. Sääkin oli muuttunut aamun luistavasta pakkaslumesta
suorastaan nuoskaiseksi, joten helpolla ei kilometrejä nielty. Tulimme silti
vauhdikkaasti vaihtoon ja loputkin osuudet menivät varsin mallikkaasti ja
sisäistä auringonloistetta lisäsi tieto, että Riesen i Norr oli notkahtanut lähes
tunnin verran taaksemme.

Ruoanlaitolta vältyimme taas syömällä Hallnäsin koululla kisajärjestäjien
järjestämän päivällisen. Majapaikkamme sijaitsi 7 km päässä Vindelnissä
Kronlunds Kurgårdenin idyllisessä ympäristössä. Illan palkintojenjaossa
arpatuurikin potkaisi. Pilkkitarvikkeet, lippalakki ja ruokasäkki päätyivät lopulta
joukkueemme onnekkaille omassa toistoarvonnassamme. Iltapuhteiksi
puristimme vielä viimeisen kisapäivän taktiikan kasaan ja voitelumestarimme
Aigar ja Sami taikoivat suksemme superliukkaiksi Rexin sponsoroimilla
voiteilla. Saatoimme yön nukuttuamme lähteä hyvillä mielin viimeiseen
kisapäivään.
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Sunnuntai 20.3.

Aamuherätys klo 6, huoltotoimenpiteet ja lähtöpaikalle Hallnäsiin. Aurinko
jaksoi yhä paistaa, se oli paistanut läpi koko tämänvuotisen
Vindelälvsdragetin. Paiste vain lisääntyi päivän loppua kohden. Kaikki
onnistuivat päivän suorituksissaan täydellisesti ja tulos oli sen mukainen. Satu
& Kimi toivat viestin Anulle ja Pojulle hyvissä asemissa. Poju juoksi 15 km:n
maasto(temppu)osuuden todella kovaa haipakkaa ja ohitimme useita
joukkueita lisää, siitä Peto dieseleineen jatkoi Anun kanssa seuraavat 12 km
jääosuutta pitäen meidät hyvissä asemissa, josta me Remun kanssa jatkettiin
5 km osuus vauhdikkaasti mutkittelevalla jää/pelto-osuudella. Lopulta
huippuhiihdon tehneet Aigar & Caro otettiin maaliin tuttujen raikuvien
kannustusten saattelemana. Niin otettiin tasapuolisesti Riesen i Norrkin, joka
taipui meille viimeisenä päivänä vielä 40 min lisää ja jäi lopulta 1,5 tunnin
päähän.
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Riisenistit tekivät sen, mitä riisenijoukkueelta ja noviiseilta ei ainakaan
odotettu, läpäisivät hyväkuntoisina koko Vindelälvsdragetin 400 km:n ja 4
päivän koettelemuksen itsensä voittaneina, ylittäneinä ja yllättäneinä, kavuten
viimeisen päivän tuloslistalla vieläpä yllättävän korkealle, sijalle 23. Onkohan
riisenijoukkuetta koskaan niin korkeilla sijoilla nähtykään?

                                      

Summa summarum:

Koimme näiden päivien aikana pettymyksiä, mutta myös iloisia yllätyksiä
koiriemme jaksamisen suhteen. Suurin huoli tässä reissussa oli nimenomaan
koirien jaksaminen pitkillä etapeilla ja niistä toipuminen, sillä joukossa oli
todella nuoria (ikähaarukka 1,5 - 10v) ja kokemattomiakin koiria, mutta nämä
todella yllättivät meidät päivästä toiseen. Muutamat ensikertaiskoirat juoksivat
jopa kolmenakin päivänä peräkkäin!

Koko homma perustui hyvään yhteistyöhön ja jokaisen joukkueen jäsenen
rooli oli yhtä tärkeä, niin sen, joka oli tienpäällä kiirehtimässä seuraavaan
vaihtopaikkaan kuin sen, joka teki matkaa ladulla.

Tästä on hyvä jatkaa seuraaviin koitoksiin. Treenisuunnitelmat uudelle Vindel-
kaudelle on jo lyöty kasaan ja kaikki ovat täysillä menossa mukana. Ensi
vuonna tavataan taas Riesen i Norr!
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Haaste on heitetty nyt myös muille Suomen rotu- ja seurajoukkueille!
Tavataan Vindelälvsdragetissa 15.-18.3.2012 - Vindelälvsdraget hiihdetään &
ajetaan vuosittain viikolla 11 torstaista sunnuntaihin!

Teksti ja kuvat © Päivi Räikkönen & ssu Remu

Vindelälvsdraget lyhyesti

• Noin 400 km ja 4 päivää kestävä valjakkourheiluviesti, joka starttaa
Ammarnäsin tuntureilta ja päättyy Umeån lähettyville Vännasbyhyn, koko
matka edetään Vindelälven-jokea ja sen töyräitä pitkin non-stop-viestinä
päivittäin. Niinpä logistiikan suunnittelu osuuksien välillä on lähes yhtä
tärkeässä asemassa kuin itse urheileminen.

• Osuuksia on päivittäin noin 10 kpl mitaltaan 6-21 km. Osa osuuksista on
jaettu vapaaehtoisiin vaihtoihin (frivillig växling), joissa voi vaihtaa
viestinviejää, mutta niistä saa 5-10 min aikasakon matkasta riippuen.

• Jokainen kilpailupäivä alkaa massastartilla, jossa on 30-40 hiihtäjää/ajajaa
ja noin 60-80 koiraa, jou-kossa on niin 1- kuin 2-koiran hiihtäjiä kuin 4-8-
koiran valjakoita.

• Klo 12, 13 tai/ja 15 on usein uusintastartti (omstart) häntäpään
joukkueiden kesken.

• Palkinnot arvotaan päivittäin, niin että jokainen joukkue saa kertaalleen
tavarapalkintoja. Viimeisenä kilpailupäivänä kolme parasta joukkuetta ja
muuten kunnostautuneet palkitaan. Palkintojenjakotilai-suuksissa on
lisämausteena monenmoista ohjelmaa ruotsalaiseen tyyliin.
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