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5 . vuosikerta

SUOMEN REKIKOIRAYHDISTYS RY:N KESAPAIVAT ]A VUOSIKOKOUS

Rekkyn sliiintomdiirdinen vuosikokous pidetSSn Uudessakaarlepyyssd, Juthbackan
lomakeskuksessa 17.7.1988 klo 9.00. Yhdistyksen saantoien mddrSdmien asioiden
tisiiksi kiisitelliiSn rabies-tilanne ia siite mahdollisesti aiheutuvat toimenpiteet.

Viikonlopun oh jelma:

Lauantai 15.7. Sunnuntai 17.7.

Hinnat:
- telttapaikka (alle 6 h)
- telttapaikka (yli 5 h)

27 ,- mk
40,-

- majoitus hotellissa (2 h. huoneet) 170 mk/h (sis.aamupalan)
- mtikkimajoitus (4 h., suihku, keittornahd.) 6J mk/h
- aamupala 23 mk/ll
- lounas (tauantai) 44 mklh (talonpoikaisruo
- lounas (sunnuntai) 58 mk/h (seisova ptiytii)
- illallinen (parempi) ,8 mk/h

KOIRIA EI SAA TUODA LOI\4AKESKUKSEN ALI.JEELLE
(samaan aikaan kahdet heat)
Tiedustelut: V uosikokousasiat Juhani Heikkinen puh.94t-667 )59

Majoitusvaraukse t: Juthbacka pt:h.967 - 20677 1,fl

klo l2-14 lounas
l4-18 vapaata keskustelua, sauna
l8- ruotsalainen Bo Berglund

kertoo talvestaan Alaskassa
Myron Angstmannin kennelissii.

Videof ilmeiii ja diakuvia.
IltaPala jossain viilissd'
ios niin halutaan.

klo 7 ,30.-9 aamupala
9.00 - vu6.1k.k.tt
l2-t4 lounas

Lapset alle 12 v. 50 % kaikista hinnoista
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Suomen

Rekikoirayhdistys ry.

Ilmestyy 4 kertaa vuodessa
ISSN 07E0-8488

ILMOITU5HINNAT:
iasenet ulkopuoliset

l/l sivu250,- ,00,-
llz " lr0,- 100,-
I ltt " 100,- 200,-
l/8 " 60,- t2o,-

MYYDAAN JA OSTETAAN
Nelj5 rivi5 3_0,-
Ltsartvlt a ),-

HALLITUS
Puheeniohtaja:
Juhani Heikkinen
41450 Lepp5lahti
puh.94l-667 359

Varapuh.ioht.:
Matti Heinonen
Lahdensivuntie
361l0 Ruutana
puh.9)l-761 546

Sihteeri:
Pertti Kettunen
K5mmekkii l0 '
40510 JyvSskyle
puh. 941-721 E3l

Rahastonhoitaia +
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Terhikki Alho
Peaiarventie l9
16900 Lammi
puh.9l7-ll2 028
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Tauti on nyt Suomessa virallisesti. Lehdet ia tele-
visio ovat syyteneet asiasta uutisia, asiattomia ja
asiallisia, eivEtkA useimmat "tavalliset" suomalaiset
tunne tosiasioita.

Tilanne toukokuun alussa:
-Kymen la5niss5 )a Uudellamaalla tavattu muutama
varma taPaus.
-Kaakkois-5uomen kunnissa on rokotuspakko.
-Suomessa on riittev:isti rokotetta maan kaikkia koi-
ria varten.
-Maan sisSllli saa liikkua koiran kanssa vapaasti.
-Suomen Palveluskoiraliitto on peittanyt rokotus-
pakosta kokeisiin osallistuvalle koiralle.
-Toukokuun puoliveliste alkaen vaaditaan rokotus
nayttelyyn osallistuvilta koirilta.
-Noria ia Ruotsi ovat sulkeneet rajat Suomesta tule-
ville koirilte.
-Koirat ja kissat on pidetteve kytkettyinS. Poikkeuk-
sen tekevet vain viranomaisten ty6sseen tarvitsemat
koirat (poliisi, tulli, raiavartiolaitos)
Olettamuksia:
-Norian ja Ruotsin raiat pysyvat kiinni useita vuosia.
-Mikeli uusia tapauksia ilmenee, koirakuriin tullaan
kiinnittamddn erittain suurta huomiota.
-Hysteeriset ihmiset tulevat aiheuttamaan vaikeuksia
koirien omistajille ja varsinkin kenneleille.

Viimeksi mainitusta olettamuksesta iohtuen esitdn
rekikoiravaelle toivomuksia:
-tarkastakaa tarhojen kestavyys
-lukitkaa tarhojen ovet lukoilla
-merkitkaA koirien kaulapantoihin omistaian puhelin-
numero
-rokottakaa koiranne (ilman paniikkimielialaa)

Muuten toimimme niinkuin ennenkin yastuuntuntoi-
sina ,a esimerkillisinii koirien omistajina.

Kotimaisessa kilpailutoiminnassa tuskin tapahtuu
muutoksia ensi talven aikana. Jos ministerid meerea
rokotuspakosta tai seurojen vuosikokoukset .ia/tai hal-
litukset ottavat rokotuspakon vapaaehtoisesti voi-
maan, kuulemme ia luemme siitii seuraavissa lehden
numeroissa.

REKKYN HALLITUKSEN KOKOUS I5.4.I988

Ldsnii Heikkinen, Heinonen, Kettunen, Laitinen,
Mattila ja vuorinen

- Todettiin rabies-tilanne.

- Pdetettiin jakaa "Vuoden tulokas"-palkinto. Kauden
87-88 tulokkaaksi nimettiin Risto Ruuska, jolle pal-
kinto ojennetaan vuosikokouksen yhteydessii.

- Pe5tettiin Nartan irtonumeroitten hinnasta ei-
jdsenille.

- Rakennettiin ehdotus kauden EE-89 kilpailukalente-
riksi. Valtuutettiin Heikkinen ja Kettunen temen
ehdotuksen pohjalta neuvottelemaan ja peettemadn
yhteiseste kilpailukalenterista SHS:n kanssa.

- Keskusteltiin tulevan vuosikokouksen ajasta ja pai-
kasta. Piiatettiin "kaenndttee" kaksi amerikkalaista
rekikoira-aiheista videonauhaa suomalai5een video-
jerjestelmaan sopiviksi.
- PAdtettiin tulevalla kilpailukaudella ieriestea "luok-
kavoittajakilpailu". Kilpailun sdeniit iulkaistaan
NARTTA 4/88:ssa.

- Lisiiksi kesiteltiin hallituksen
rutiiniasioita.

toimintaan liittyvie

Suomen Rekikoirayhdistys
ry.eli Rekky on valtakun-
nallinen rekikoiraurheilun
ja koiravaliakkoretkeilyn
iariestti. Yhdistys on Kan-
sainvElisen Rekikoiraurhei-
luliiton (ISDRA:n) iasen.

Jesenet:
Timo Kuisma
puh.912-427 65
Ari Laitinen
puh. 97 7 -49 I 47
Harri Mattila
puh, 947-661 06
Rauno Vuorinen
puh. 934-372 64

RABIES - RAIVOTAUTI -VESIKAUHU
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TOYOTA HIACE

TOYOTA HIACE 4WD ei pelkea
huonoja keleja, metsaautotieta eike
isoakaan perdvaunua.

. Hyva etenemiskyky, turvallinen
talvikelilla

. Takaveto, 4-veto, hidas 4-veto
o Ohiaustehostin
. Mahdollisuus rekisteroidd

jopa I + 8 hengelle

Toyota Hiace 4WD
ovh alk 92 600, -

TOYOTA
TAATUUN VO]T LUOTTAA

VAMMATAN LIHA OY
ta rjoaa koiranruoan su u rkuluttajille edu llisen vaihtoehdon.

Meilta saat tuoretta laiittelematonta
teurasrehua, joka sisiiltiiii mahaa,
keuhkoa, rasvaa ja lihaa.

Hintamme ovat seuraavat:

100-300 kg/noutokerta 1,80 mk/kg
yli 300 kg/noutokerta 1,50 mk/kg

Teurasrehua on mahdollista saada
myos karkeaksi .jauhettuna, jolloin lisii-
veloitus on 0,50 mk/kg.
Soita ensin puh. 932-122 88
Yhteyshenkiltit: Hannu Hirsild

Olli Liukku

Turku lt6 km
Tampere 50 km

-!

IJ - VAMMALAN LIHA OY

Toijala 75 km

'l

= t
n

P

Pori 89 km
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Bo EergIund

Old Friendly

Kennela
Dog

pu laisena Alaskassa
Farm

16.9.1985 saavuin
Betheliin, Alaskan lounais-
osaan. Myron Angstman,
Old Friendly Dog Farm in
omista ja, oli vastassa len-
tokentella. Ajoimme pie-
nen kaupungin (5000 asu-
kasta) lepi Myronin kotiin.
Myronin kennelissii (oFDF)
on 20 aikuista koiraa ja 24
pentua.

Aloitimme valmennuksen
saapumistani seuraavana
pdiYene. Syksylle koirilla
vedetetean raskasta toboS-
Sania autiolla tundralla,
mikii ymp?iroi Betheliii.

Kesdharioittelua Bethelin
tundralla.

startannut l8:lla koiralla ja
hiin tuli maaliin 7:115. Ne
olivat Mouse, Feisty,
Rusty, Vren, Flame, Terry
ja Hubbard. Kaksi viikkoa
myiihemmin OFDF osallis-
tui Kuskokwim f00:aan,
,00 km pitkaen kilpailuun

- Kuskokwim-joen jiiiillii.
Minun kiisiini uskottiin
kennelin paras mahdollinen
valjakko. 5e oli hieno koke-
mus ja olin tuloksesta yl-
pea. Tulin toiseksi erAessa
USA:n suurimmassa keski-
pitkien matkojen kilpai-

24:ste startanneesta. Mail
Trailin jiilkeen oli vuorossa
Yukon-lnnokko 200
ShaSelukissa, intiaanikylSs-
sii Innokko-joen varrella.
tlma oli ldmmin ja ura peh-
mee, mutta onnistuin ko-
van loppukirin ansiosta
ottamaan voiton kotiin 1,5
minuutin erolla. Kilpailui-
hin osallistui 33 valiakkoa
ia lepoaikani koko kilpailun
aikana oli n. 3,, tuntia.

Iditarod alkoi maalis-
kuun alussa ja me olimme
katsomassa site. Autoimme

a

Ensimmiiiset harjoitukset
kestivat 20-30 minuuttia.
Ensimmeisten viikkojen ai-
kana kerralla valjastettiin
l4 koiraa. NeliSn viikon
jdlkeen sain mahdolli-
suuden valmentaa omaa
kahdeksan koiran valiakkoa
ja kun aloin saada var-
muutta valiakon kesitte-
lysta, koiria lisettiin. Koi-
ria juoksutetaan joka toi-
nen pSivii. lvlutta nuoret
koirat ja joskus vanhatkin
saivat levet5 kaksi perek-
keiste paiYae. Marraskuus-
sa satoi lunta ja ioet jaa-
tyiv:it. Harioittelimme nyt
tobogtanilla ja ioskus neli-
pyiiraiselle m6nkijellS.
Joulukuussa oli harjoitus-
lenkin pituus 4-, tuntia ja
lopussa, noin kaksi viikkoa
ennen ensimmaiste kilPai-
lua 6-7 tuntia.

OFDF:n koirat syovat
kuivamuonaa, kalaa ja li-
haa. Pddasiallinen kuiva-
muona on ki lpailukoir i lle
IAMS Eukanuba, mikii
sisiiltae 30 96 elainkunnan
proteiinia ja 20 rasvaa.
Koirat saavat joka pdivd
Eukanubaa ia lohen. Ka-
nanpojat olivat mytis ruo-
kalistalla talvella.

Minun tytini oli hoitaa ia
valmentaa koiria. Siisteys
ja jarjestys kenneliss:i oli
tarkeie. Myron yalmensi
mielellean aikuiset koirat
itse, mutta nuorten ia pen-
tuien valmennus oli minun
ty5ni. Mina pidin siite
ty6sta.

lussa. Mutta ilman Myronin
neuvoja ennen kilpailua ja
kilpailun aikana en olisi
perjannyt ndin hyvin.

12.2.1987 olimme
McCrathissa, Alaskassa
ajaaksemme kahdella val-
jakolla Mail Trail 202n
(330 km). Myron ajoi A-val-
jakkoa ia minulla oli kolme
jiiljelle iaenytte aikuista ja
loput nuoria koiria. Myron
voitti kilpailun aialla
24.26.42. Minii olin I l.

.loe Garnieta h5nen ldhd6s-
sddn. 53 valjakkoa starttasi
ajaakseen 1850 km
Nomeen. Koiria oli mukana
n, 1000.

13.3. olimme jilleen
Shagelukissa seuraamassa
ensimmeisten Iditarood-
valjakoiden ajoa. Halverson
ja Austin olivat sielle ioh-
dossa. Swenson, Butcher ja
Osmar olivat my6s
Shatelukissa lepotauolla.

ilF

l-rGl.
Myron Angstman valmistumassa John Beargrease Maratonin lahtii6n. Takana oleva
koira on alaskanhusky Rusty ja sen taustat ldytyvat eskimokylesta Kuskokwimin
eremaista.
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7.1.1987 oli ensimmdinen
kilpailu, mihin OFDF osal-
listui. Myron itse aioi 500
km pitkan John Beartrease
Maratonin Minnesotassa.
MinA olin mukana apulai-
sena (termi on englanniksi
"handler") Alaskasta oli
kolme muuta valjakkoa
mukana. Myron voitti kil-
pailun ennetysaialla
63.09.16. Toinen oli Joe
Carnie, 12 minuuttia
Myronin takana. Myron oli
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Terry ja Ring

1.4. ajoimme kauden vii-
meisen kilpailun Nome-
Kotzebue (600 km). Ensin
kilpailun rata menee ran-
nikkoa Seuraten, noUsee
sitten yuorille ia tundralle
ja viimeiset 100 km aje-
taan meren j:idlld, Peivisin
oli erittein lamminte.
Useimmat koiristani sai-
rastuiyat, niillS oli ripuli ia
ne stiivet huonosti. Loppu-
matkalla eres koira lakkasi
juoksemasta ia nostin sen
rekeen. Tulin kuitenkin
seitsemenneksi ia palkinto-
rahat korvasivat kilpailusta
aiheutuneet kulut.

Huhtikuussa valmennet-
tiin 8-10 kuukauden ikeisia
pentuja. Aikuisia yalmen-
nettaessa kokeilimme koi-
rille eri paikko.ia valia-
kossa. Ensisiiaisesti kokei-
limme koiria iohtaiina eri-
laisissa olosuhteissa.

Toukokuun alussa lensin
kotiin ja minulla oli muka-
nani Rint, narttupentu.
My6hemmin tuli mytis
Terry Ruotsiin ja ndihin
koiriin tulen rakentamaan
vallakkoni jalostuksen.
Rin6 on 1,5 vuotias, paino
20 kg ia korkeus 5J cm.
Terry on g-vuotias, painaa
27 kg ja on 60 cm korkea.
Myronin ialostuksessa
Terry on tuottanut useita
hyvid koiria.

Bo Berglund
PB l8l7 Kougsta
83044 Ndlden
Sverige
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John Beargrease Maraton 1987, Sawhillin tarkastus ase mar A ntst m annin
koirat lepotauolla. Ajajat pitavet lepotauot mielellean valoisana aikana
ja ajavat y6llA niin paljon kuin mahdollista.
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Myron Antstman tarvitsee
kennelapua sesongiksi 88-
89. Asiasta kiinnostuneet
voivat ottaa yhteytte suo-
raan heneen tai minuun.

Myron Antstman
PO Box 75E
Bethel
Alaska 99J99
U5A
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Rataselvitys

Klo l4 samana pliiv5ni oli
ajajien kokous. Kaikkien
aiarien oli pakko osallistua.
Lehdistti poistettiin ko-
kouksesta. Kilpailutoimi-
kunta ja aiaiat kayYat
sddnn6t lepi ja keskustele-
vat niistS. Mikiili kaikki
ovat yksimielisia, voidaan
sddntdihin tehde muutok-
sia. Ratamerkkien suhteen
on syyte olla tarkka, sillii
tietyissa paikoissa voi olla
avovette tai railoja. ElSin-
leakArit kertovat, mihin he
kiinnittevet huomiota ja
antavat myds neuvoja,

lllalla on jiilleen pakol-
linen kokous paikallisen
TV-yhtitin studiossa. Ldh-

tdarvonta tapahtuu suoras-
sa lahetyksessa. Vuoroni
tullessa minua iennitti,
koska kaikki suuret nume-
rot oli vedetty ennen mi-
nua. Numero l. Joudun lah-
tem:ien yhdesse nro 2rn,
Steve Lacotin kanssa. Hiin
on myds "rookie", ensiker-
talalnen. Tdssd kilpailussa
oli kahdeksan "rookieta".

Keskiviikko on latautu-
mispaivS, ei kokouksia.
Monet antavat koirien le-
veta, mutta minulla on toi-
senlainen stratetia ia otan
koirat pienelle a,elulle.
Sitten keyn lepi varustuk-
seni ja pakkaan reen.

Kilpailu alkaa
Aamulla leikkaamme li i-

at karvat tassuista ja lai-
tamme kaikille koirille tos-
sut. Ei siksi, ette koirilla
olisi tassuongelmia, vaan
siksi, ette ne varmasti kes-
teisivat, ios rata onkin ko-
va ja iainen. "Tossuttami-
nen[ ,o heti alussa vihen-
taa niiden lehtainopeutta ia
seestee jalkoja. Parkkee-
raan autoni lehtdYiivalte ja
tarkastaiat tekevat tydnsii.
He laskevat koirat, tarkas-
tavat ID-merkit(toimitus:
?) ia vdrimerkit. Pakollinen
varustus tarkastetaan.
"Liian pieni kirves". Kysyn
kirveen kokoa ylituomaril-
ta ia saan lehtdluvan. Jut-
telen Steven kanssa, joka
sanoo lahtevense heti pee-
sisseni.

3ohta,akoirani
Flame ia Mouse ia mina
itse olemme ihmeissemme,
kun er5s avustaja ei pdiise
irti vetoliinoista. Syntyy
sekamelska. Starttasin kui-
tenkin ensimmeisend. Seu-
raava pari lahti kaksi mi-
nuuttia ielkeemme.

Koirieni tossut olivat
uutta mallia ja huonot,
koska ne tayttyivlt lumes-
ta ja irtosivat ensimmiiisen
kympin aikana.

Monet valjakot ohittivat
meidit. Myron oli tosin
kertonut, ette monet pai-
kalliset ns. 5printtiYaliakot
ia useat Iditarod -valjakot
voisivat ohittaa melko
pian. Mutta n:iin moni?
Puolet valjakoista oli ohit-
tanut minut l5 km:n mat-
kalla.

Vastatuuli oli voimakas
ja satoi lunta. Olin onneksi
varannut mukaan hiihtola-
sit. Tulemme 30 kmrn ajon
jdlkeen Kwethlukiin. Ohi-
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Kahdeksas Kuskokwim 300
kilpailu alkoi 22.1.1987 klo
I2.00 tundralta Bethelin
keilahallin takaa. Kaikkien
ajajien piti olla paikalla jo
20.l.,jouoin yefiaika-
asemien ruoka-annokset
jatettiin lentokonehallille.
Muonakuljetukset hoide-
taan kolmelle vAliaika-
asemalle, mitka ohitetaan
sekd meno- ette paluumat-
kalla. Useimmat aja,at
juoksuttivat valjakkoaan
tane peivana, kaksi peivae
ennen lahtda. Lastasin l3
koiraani autoon, ajoin l5h-
tolinialle ja tein parin tun-
nin lenkin Kuskokwim-
ioella, "Maalilinian" ylitet-
tyeni annoin koirille maku-
palan (lohen).

tan sen ja pian kyldn jdl-
keen olen aianut kaksi tun-
tia, jolloin pidln viiden
minuutin tauon ja annan
koirille makupalan.

Ensimmaiselle tarkastus-
asemalle

Matkalla Akiakiin, en-
simmAiselle tarkastus-
asemalle, alan ohittaa val-
jakoita, joiden vauhti on
pudonnut lahtdlaukan i5l-
keen. Akiakin eskimolapset
ovat tehneet tervetuliais-
kyltin: CO-BO-CO. tlmoit-
taudun asemalle, misse
tarkastetaan kirves ja
makuupussi. Jatkan saman
tien. Pieni lumipyry tekee
uran raskaaksi. Aiettuani
kaksi tuntia Kwethluk ista,
pysdhdyn kymmeneksi mi-
nuutiksi ja iuotan koirat.
Juuri ennen Tuluksakia
(tark.as,2) ohitan Steve
Fitkan. Ohitustilanteessa
Flame paettea,ettA olisikin
parempi ohittaa oikealta
kuten tavallisesti ja tulok-
sena on viiden minuutin
sotku meille molemmille ja
minulle yiela toiset viisi
minuuttia ennekuin valjak-
koni on selvitetty. Ohitan
Fitkan uudelleen (oikealta)
ja saavun Tuluksakiin kah-
deksantena.

Kiirkipiin valjakoiden
kiiruhtaessa kohti
Kalskatia piddn tunnin tau-
on,haen koirien muonapa-
ketin ja keitan sen valmiik-
si seuraavaa tarkastus-
asemaa varten. Ereassa ta-
lossa pn pttyta katettu kai-
kille aiaiiUe.

Myronkin on sielli. A ja-
jille saa antaa neuvoja,
muttei mitedn fyysistd
apua. Kiiruhtaessani sinne
tlnne vesien, termoslauk-
kujen ja ruokapakettien
kanssa tulee Myron selkani
taaksef'Miten menee? Mi-
ten sine teit sen? Oliko
Ratsilla paakkuia ialoissa?
Olet karjeste viihan jiiljes-
sa, mutta saavutat ne pian.
Syiivetkd kaikki hyvin?"
Ilman neuvonantajaani
Myronia en olisi siioittunut
niin hyvin kuin lopuksi
kivi.

Kalskatiin

LehtiessAni Tuluksakista
on pimea ja ajan otsalam-
pun valossa. Ratamerkkien
heijastimet nlikyvAt hyvin
joella. Hei jastimet myiis
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johtajakoirien valjaissa
ovat tarpeen. Flame ja
Mouse jatkavat johdossa.
Kaikki l3 menevet hyvin.
Ohitan 4-5 valjakkoa en-
simmdisen 40 km:n aikana.
Yd on hieno:selkeea, tyyn-
ta, pakkasta l0 astetta.
Ura kulkee aluksi pikku jo-
kia pitkin ja metsessS. Sit-
ten olemme jdlleen
Kuskokwim-joella. Ldhem-
pen5 Kalskatia on tihedA
sumua ja mustat ia punai-
sel koirani neyttavat val-
koisilta. Itse olen huolis-
sani j:ass5 olevien railojen
johdosta, mutta koirat va-
rovat astumasta niihin.
Sumun halvetessa naen

tamiseksirr. Lehtdaikoien
tasoituksen vuoksi lepoai-
kani oli 6 tuntia 2E minuut-
tia. LShdimme aamunkoit-
teessa joelle kohti Aniakia,
missa on kilpailun k;iEntij-
paikka. Aurinko Paistoi ja
luonto oli kaunis vuorilla ja
metsesse. Ohitimme kaksi
valjakkoa ja koirat lisesi-
vat vauhtia laukaten vii-
meiset l0 km ennen
Aniakia.

Olen iohdossa

T55lld alkaa varsinainen
kilpailu. Kaikki kdrkivalja-
kot lepesivdt t5elle tai oli-
Yat lShteneet )0-40
minuuttia sitten. Kaikki l3

avaamaan uraa. Heille tuli
nyt kiire pakata ia paSsta
peesiin. Mutta heiden koi-
ransa eivet pysyneet vauh-
dissani ja pian vain Rick
Mackey ja min5 ajoimme
karjesse. Muistan ajatel-
leeni: "Teella mina ja koi-
rani olemme johdossa.
Teen jSlked hitain koirani
johtajana ja silti Rickin on
potkittava vauhtia pysy-
akseen mukana". Rick oli
ehdoton voittajaehdokas.

Mutta valjakko ei kos-
kaan ole nopempi kuin sen
hitain koira. Muutama kilo-
metri ennen Vhite Fishin
kontrollia Lulu vdsyi ja
alensi vauhtia. LepAsin
VF:ssI 20 minuuttia mui-
den jatkaessa suoraan. Jat-
koin l2 minuuttia sue
Firminin takana.

Koira reessd

Lepo ei riittenyt Lululle
ia minun oli otettaya se
rekeen. Siine se lep5si vie-
lii puoli tuntia. Sain
Firminin kiinni, pysahdyin
ia laitoin Lulun takaisin
valiakkoon. Pian ohitin
Firminin ja reitti palasi
takaisin ioelle Kalskagin
ylepuolella. Ne tunsivat
heti tutun uran ja laukka-
siYat viimeiset 4 km
Kalskatiin,

Myron oli Kalskagissa.
Minun sytidessdni hen antoi
tiedot tilanteesta. Lemmi-
tin vetta sekoittaakseni
koiranruoat ja otin rekeen
mukaan hedelmasailykkeitd
ja voileipiii. Masek lehti
Kalsks8ista ensimmeiscne,
sitten Mackey ja mine

Monia iohtajakoiran
vaihtoia
Oli jilleen pimeee.

Mackey oli pysahtynyt
uralle. Kokemattomuuttani
en malttanut tai osannut
odottaa, vaan ohitin.
"Pahus, Masek johtaa 20
minuuttia". Nyt alkoiyat
ontelmat. Feisty, tunnettu
"kotiinpdin" fuokseva joh-
taja ei halunnutkaan johtaa
ohitcttuamme Mackeyn.
Luulen vaihtanecni iohta-
iaa neljd kertaa 20 minuu-
tin aikana ennen kuin pee-
sin vauhtiin. Mackey ja
Firmin ohittivai minut. Se
oli hyvi, mutta iatkuvat
pysehdykset ia vaihdot pu-
dottivat vauhdin ja mieli-

alan. Tuluksakissa olin kdr-
ieste j5ljesse l8 minuuttia,
mutta olin jAlleen ohitta-
nut Masekin ja olin nyt kol-
mantena. Tuluksakissa oli
kahden tunnin pakollinen
lepo. Sielte on maaliin
Betheliin 90 km. Sita voi-
daan pitiiii pitkan:i spurtti-
matkana, mutta t:issa kil-
pailussa loppukiri alkaa
temdn levon jAlkeen.
Akiakiin mennesse (40 km)
otin Firminie kiinni 7
minuuttia. Potkin Iisee
vauhtia koko ajan ia iuok-
sinkin reen vierellii. No,
lepesin min5 velille reesse-
kin.

Toisena maalissa

Kwethlukissa olin vain
l0 minuuttia Firminia iel-
jessa, mutta jatkuYasti 34
minuuttia Mackeyn takana.
30 km maaliin. Aamun
sarastaessa nlen Firminin
hanen iuuri sam muttaes-
saan otsalamppuaan ja se
piristde minua. Koirat oli-
vat my6s huomanneet edel-
l5 olevan valjakon, koska
ne lisdsivet vauhtia. t2
koiran valjakossa olivat
Flame ja Mouse edelleen
johdossa, Lulun olin iStta-
nyt Ka,skatiin. Ohitin
Firminin iuuri ennen kuin
viimeisen kerran jetimme
joen ja ura lehti pensas-
maastoon. Olin iloisempi
kuin hen. Koirat tiesiv5t,
etta maali on liihelld ja
ottivat huippuYauhdin. Ne
laukkasivat perille asti yli
maalilin.iankin. Olin toinen,
vain 9 minuuttia voitta-
iasta Rick Mackeysta iel-
jessd. Rickin aika oli 46
tuntia l2 minuuttia. Sun-
nuntaina oli ajajien jitki-
kokous, missd yalitukset ia
mielipitect sai esitte5 kil-
pailutoimikunnalle. Sitten
pidettiin iuhlat ia palkinto-
jen iako. Pyttyien ja pal-
kintorahoien lisiiksi (20:lle
parhaalle) iaettiin erikois-
Patkintoja: Koiran paras
ystava, Paras urheilija,
Puolimatkan voittaia ja
Vuoden tulokas. Vslrakkoni
kaikki kolrat olivat Alas-
kan huskyja, keski-ike 5,,
vuotta. Ne olivat Mouse,
Flame, Vindy, Rusty,
Hubbard, Feisty, Lulu,
Rags, Bear, Vren, Terriy.
Marcie ia Touthie.

Bo Berglund

Olen -iuuri ohittamassa Guy Blankershipin valjakkoa
K-300:ssa.

ensimmaisten yuorten silu-
etit, revontulet niiden yllS
ja Kalskagin valot.

Jokaisen aiajal pitae le-
vete kuusi tuntia jollain
tarkastusasemalla ja minS
piddn temen leYon
Kalskatissa l3 tunnin ia 27
minuutin ajon ielkeen.
Ensin ruokin koirat ja sit-
ten ne saivat olkia, joiden
peeUd ne voivat leyate.

Voitelen kaikki tassut
lieventdiikseni mahdollisia
hiertymie. Valiakolla ei ole
ilmennyt mink5Snlaisia
ongelmia. Sitten hoidin it-
seni, stiin, ioin, mutta en
Pystynyt nukkumaan kuin
puoli tuntia. 2,, tuntia en-
nen lahtde s6in ielleen ja
annoin koirille reilun an-
noksen ruokaa, mit6 me
kutsumme "paksuksi iuot-

koiraani olivat iloisia ia
s6ivdt hyvin. Saimme kuu-
maa vette, ioten en keitte-
nyt mitaen. 27 minuutin le-
von jiilkeen lehdimme
Aniakista. Vaihdoin iohta-
jaa: Mouse sai levitd kdr-
kiparissa ja Rusty p:iesi
johtoon. Flame meni hie-
nosti, mutta Rusty temp-
puili ia niin vaihdoin ne
keskelle ja nostin r indyn
yksin johtaiaksi. NAin
Villie Fitkan edell5ni suol-
la ia pian saavutin hen€t.
Kaikki nelie edellani 8ja-
nutta olivat yllattuen py-
sAhtyneet eriHseen laskuun
ia epekohteliaasti pyslikiii-
neet uralle. P5asin koko
Ietkan ohi ja olin iohdossa.
Helpottava tunne. Ndmai
nelia olivat odottaneet io-
takuta a,amaan johdossa ia

7

rL.\,
-
rI

I \

t
I

I



8

Loppuluob'bol

I

:-

Z

'i

s
t

ALTA+j>-s-<=.--
=-.--r1- - *r'>: Jotko

*t-t*/-/;-.2

- f,?/ i
^

.,.=,

tlt,
---\- 

-\/ - --

<-'\:,^;:<-- --

Kilpailu, joUe ei loydy
vertaa Euroopasta; 400 km
suurimmaksi osaksi puutto-
massa tunturissa. Saa tena
vuonna oii hieno, r-1, pak-
kasastetta, Pdivdlld aurin-
koista, ydlle komeat revon-
tule t.

Reitti kulki kovapohjai-
silla moottorikelkkaurilla,
,otka oli merkitty koivu-
kepein ia heiiastimin. Muu-
tamassa kohdassa oli ikiivii
ioen ylitys, jossa koirien
tassut kastuivat. Teiden
ylityksiin yms. vaikeisiin
paikkoihin oli lisAksi ase-
tettu kyltit, ioissa oli opas-
tekartat. Harhailin ainoas-
taan Karasioelle tultaessa,
kun pime5ssd ajoin leveiin
joen toista reunaa ohi
opastekyltin. Tarkastusase-
malle ldysin l5-20 minuu-
tin harhailun jalkeen. Kart-
taa tai kompassia en kdyt-
tdnyt kertaakaan.

Tarkastusasemia reitin
varrella oli yhdeksan, jois-
ta ensimmiiiselle oli pakol-
linen l/2 tunnin tauko li-
settynA laht6velien tasauk-
sella. Karasioella asemana
oli hotelli, Beivasgieddissd
teltta. Muut asemat olivat
tunturitupia. Asemilla oli
avuliaat vahdit, iotka piti-
v:it veden ldmpim:ine, seke
tarjosivat kahvia. Karas-
joella sai liseksi ruuan.

Korosjoh

kompassi, lumilapio, ma-
kuupussi, ea-velineet, telt-
ta, varavaatteita, otsa-
Iamppu, tulitikut, priimus +

polttoaine, kiinnitysketjut
tai vaijerit koirille, vara-
muona koirille I kg/koira
(oltava myris maalissa),
vrk:n varamuona my6s it-
selle. Kaiken muonan m ita
koirille sydtti piti itse kul-
iettaa reesse.

NNM ARKS,L6P,E:T ISSA,
todellinen maratona jo

Ari Laitinen

Kamusen ja Thorneuksen
ansiosta lainattua EnBhol-
milta turistireen. Otsa-
lamppuna keytin Vapaa-
ajan valo Oy:ste ostamaani
l0 v halogeenipolttimolla
ja kahdella 7,0 Ah:n akulla
varustettua otsalamppua,
joka pelasi erinomaisesti.

Valiaina keytin PT-
valjaita. Norjalaisilla oli

--t-

vr'lostuo
5Jt 06(rt

I

O

Rekena k5ytin itseraken-
tamaani yliisnostetulla liu-
kupohjalla varustettua to-
botania. Jalakset (4 salet-
ta) osoittautuivat liian
ohuiksi, sill6 toinen katkesi
n. I5 km lahdiistii huonon
uran takia. Norjalaisilla oli
iopa I0 seleesta liimattuia
jalaksia. Jouduin ajamaan
n. I20 km yhdell:i jalaksel-
la Karasjoelle, jossa sain

Pakollinen varustus ki-
saan; karttoia (13 kpl),
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yleisimmin samanlaisia.
Valjaat toimivat hyvin,
hankautumia ei tullut.
Vaatteina keytin FjdllrS-
venin kankaasta itse val-
mistettua anorakkia ja
FlSllrdvenin housuja. Puut-
tomassa tunturissa jatku-
van tuulen vuoksi anorakki
on ehdoton, karvareunus
hupussa myiis hyv5. Hyvien
kenkien loyteminen tallai-
seen kisaan on ongelma.
A join ensimmaiset 135 km
liian kiredlle solmituilla
talvilenkkareilla tuloksella
ettei oikeaisi jalassani /
vielS nyt 2 viikkoa kisan
i5lkeen ole tuntoa. Loppu
kisan a join kanadalaisilla
karibu-kentille, ,otka
osoittautuivat liian paina-
viksi. Norjalaiset kehuivat
hylkeennahkakenkid ja
muita hylkeennahasta teh-
ty,e asuja.

Varustus kannattaa vali-
ta sek5 keveytte ettd tar-
vittavaa kaytt6e silmllld-
piteen. Jos ei kiinnita pai-
noon huomiota, huomaa
reen tulleen yllStt5en pai-
navaksi, yaikka kevyem-
millikin varusteilla pariei-
si. Tdllaiseen kisaan ei
kannata varustautua kuten
400 km:n vaellukseen. Tar-
keee on kuitenkin aina va-
rautua hatetilanteen varal-
le.

Pitkenmatkan kisaan
vaaditaan koiria, ioilla on
hyva juoma- ja ruokahalu,
sekii niiden on pystyttava
yllSpitamaan nopeaa ravia.
Laukkaa koirien on mente-
va tarpeen vaatiessa mm.
alameissS, joita kisassa
myds riittaa. Pahin alamd-
ki alkaa 15 km ennen maa-
Iia, pudotusta on 200 met-
ri5, ura kulkee ieiselld tiel-
lA. Tallaisessa jdisessd ala-
meesse unlset, vesyneet
koirat helposti loukkaantu-
vat astuessaan huolimatto-
masti. Valiakostani louk-
kaantui kaksi koiraa, en-
simmeisen jdtin 200 km:n
kohdalle ja toisen 300 km:n
kohdalle. Kumpikin koira
astuttuaan vaerin linkkasi
parikymmente kilometria
,a tarkastusaseman kohdal-
la ne olivat kolmijalkaisia.
Tassuongelmia ei koirillani
ollut, joten en keyttenyt
tossuja. Puhdistin koirieni
tassut aina asemilla ja tar-

vittaessa valille. Avusta-
jani kertoi kaikissa muissa
maaliin tulleissa valjakois-
sa olleen tossullisia koiria.

Valiakkoni koostui: 2 grl
(Pinga ia Sila 4,J v),2
al/grl (Lee ja Nuuk lv 8
kk), I sh (Zeus 2,5 v) t al
(Bim 2v 9 kk). Juotin ja
ruokin kgirat tarkastusase-
milla. Kerralla juotin l/2
litraa juomaa joka sis:ilsi
Nutrisalia + j.lihaa +

Taminax-kuivamuonaa +
hunajaa. Nesteen mearaa
muutin tarvittaessa lumen
syainnin mukaan. Ruokaa
annoin kisan aikana n.2 -
2,5 kg/koira, joka osoittau-
tui ainakin kiloa Iiian v5-
heiseksi. Enertian kulutus
tallaisessa kisassa on to-

Koirat selvisivat nuores-
ta iestAan huolimatta mie-
lesteni hyvin. Gr6nlannin-
koirillani oli huonoa tuuria
koska loukkaantuivat.
YksikSan koira ei sipannut.
T:illaisessa kisassa on tdr-
kee,ette koirat osaisivat
nukkua heti kun pysahdy-

Ari taipaleella.
taan, eike kuten minun
vasta visyttySen univelan
takia. TarkeAa on myiis
saapua kilpailupaikalle riit-
tavan ajoissa, etta koirat
saisivat toipua yli 1000
km:n automatkasta.

Minulta on palion kyselty
koirista,oita norialaiset
keytrivAt. Siperialaisia oli
yllettavan vehen, gr6nlan-
tilaisiakin oli ilmeisesti
enemm;n. Nein yhden sak-
sanseisojavaliakon (ei me-
nestynyt). Alaskalaisia oli
melko paljon. Suurin osa oli
risteytyksid, ioitakin lup-
pakorvaisia setteriristey-
tyksie, eniten kuitenkin
gr6nlantilaisten ja alaska-
laisten/siperialaisten ris-
teytyksie.
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della kova. Mm. Arne
Nielsen pysehtyi aina 2 h
vAlein ruokkimaan koiri-
aan. Ruoka olisi pitenyt ol-
la valmiiksi annosteltuina
palloina, eika kuten minul-
la yhtena m6ykkynH sty-
roxlaatikossa. Ravinnon
pitde olla helposti sulavaa
ja koirien olisi iuostava ko-
ko aian miltei maha tayn-
n5.
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6. ETRIK NILSEN (6,56
? . nocEn oAxL ( ?. ot
8. STEIN H. FJESTAO (7.(5
9. ALF ERIK EKR€N 49,5(
l0 - -16RN JOHANNES5EN a9 - 59
Il. 

^NToN 
IRoEN 50-51

I2, HAVARO S(THER 5].09
I J. IUNE YTNE-HAUGE 55.40
r.. _r^N NAVJORo 55.0?
r 5. rrcRT€N ToRxELSEN 56. (9
I6. HERH NN HANSEN 5?.59

t*,...ft-L.

E
ttF

Kuuden koiran luokka
I . ARNE OOOVAR NILSEN ]9. ! I
2. 80LF W. JOH,{'.iSEN 39.11
]. EGIL OLLT ('.0?
.. ARE LEITIN€N ISF) 52.I(
5. TOH LASSEN HAVNSUNO 52.10
5. oLE {IN6REN ( SF I 5(. 05
7, TERJE AIJNEVIX 60.O'
8. ARNE KARLSTROh 50. I 2

9. ELL ING JENS€N ',..0I
AR ILO SJgRNSTAO
6oRAN EXHAGE IS!

t
Folke Jutila valm istautumassa lehtdiin. Folke joutui keskeytt5mean tassuontelmien
vuoksi.

IAJTI :qs) rhroyf.lrroll atxl-

l0-vuotias alaskanhusky-uros Opie iuaksi iHlleen hienon
kilpailun Sven Engholmin valiakossa. opie on iitt5nyt
Norjaan kymmenii hyviii iailkelliisie.

ldin todetla palion lopus-
sa. 263 km:n kohdalla olin
Engholmista iSljessS 4,51
ja A. NielsenistA 3,31.
Kuudenkoiran luokassa aje-
lin kolmantena, kunnes toi-
nen iohtaiakoirani astui
ve:irin. Tetl6in Norjan kes-
kipitkien matkoien mes-
tari, Egil Olli ajoi ohi ja
meni menoiaan. Vauhti
hidastui loukkaantuneen
koiran takia ja iatkossa mi-
nulla oli vain nelid koiraa.
Kahden viimeisen tarkas-
tusaseman velillH koirani
nukahtivat tunturiin. Ko-
Yasta yrityksesta huolimat-
ta en saanut niitA liikkeel-
le, ioten peetin antaa nii-

den torkahtaa. Johtaiakoi-
rani Iaitoin makuupussiin
rekeen nukkumaan ia kun
se reilun kolmen tunnin ku-
luttua nosti paet55n, val-
jastin sen ja peasimme taas
liikkeelle. Joatkassa pite-
m5ni tauon ielkeen koirani
olisivat viele halunneet
nukkua. Jouduin juokse-
maan useita kilometreie
niiden rinnalla saadakseni
ne taas liikkeelle. Ja ne
tehtivet ja paasin vihdoin
maaliin. Aika lipsahti p55l-
le ,2 tunnin, mutta 6-
koiran luokan siioitukseeni
olen jokseenkin tyytyvei-
nen. Aikaa tulen yiele pa-
rantamaan...

Palkintoiuhla oli toinen
kokemus. Se jariestettiin
Alta yliopiston tiloissa ia
se alkoi juhlapliiv5llisell5,
paikallisia herkkuja seiso-
vasta p:iydesta. Parin tun-
nin sytimisen jelkeen alkoi
palkintojen jako. Ensin ra-
hapalkinnot kokonaiskilpai-
lun kolmelle parhaalle t000
NKr, 6000 NKr ja 4000
NKr. Tavarapalkintoja sai-
vat useimmat maaliin tul-
leista. Kaikki liikkeelle
lihteneet (rl valiakkoa
kolmessa luokassa) saivat
omasta yaljakosta otetulla
kuvalla varustetun diplo-
min. Ensikertaa maaliin
tulleet (mm. kaksi suoma-

vihdoinkin maalissa.

laista) saivat sylinkokoisen
kivitaulun, iossa on kaiver-
rettu Finnmarksltipel-
tunnusYaliakko. Paras ensi-
kertalainen sai Fossum-
toboganin, sen sai talle
kertaa alaskankeyije Ketil
Reitan, joka piti taukoa
ainoastaan 7,4E. Illan iat-
kuessa iaettiin vedonluiin-
tivoitot. Lopuksi iaettiin
pitkematkalaisille polttoai-
nekorvaukset. Kisasta jai
hyYe mieli, iarjestaiat ovat
todella panostaneet asiaan.
Kilpailubudretti oli 100 000
NKr ja Norjan TV teki ki-
sasta saman hintaisen fil-
min, ioka olisi kiva nAhda
joskus Suomessakin.

)-
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Kansallisuuslyhenteet:

88
,lt

2.d. O:r.56
:5- 31. l?

27.13. t5

*'8. tr6.96

fs.4:.9i,
f o.:i1 .68

l:.
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,.ri .
il.

CH
F
I
N

= Itdvalta
= Sveitsi
= Ranska
= Italia
: Noria
= Tanska (16 valjakkoa)
= Hollanti
= Belgia
= Kanada
= Lensi-Saksa
= Lichtenstein

DK
NL
B
CAN
BRD
L

r 9, 24.
!9.39.
19. 2a,.
19. 59.
?,:', 09.
2t, 15.
2l . r):-
21. 06.
7t.(t6.

FEA

FEA

18. 3,1.2i-,
18, 29. ar2

t7.47-67
1tr,54. :2

o5
lrl
ll
jtl

63

iSeJ999"-

5o.4f,.

57. t,9.

5ar - ,rg .
6t) -'-4.
61.40-

62 - 1.1.

77, 16.:O

8t -._rl .55
81. 16. r3

46. 3l - c'9
a5,(,o. J7
Bt. r:'6. 2:

yht. 49 valjakkoa

Kilpailu ktiytiin Italiassa.
Kilpailuihin osallistui yh-
teensa 142 valiakkoa, jois-
ta osa kilpaili pulkkaluo-
kissa. NehAn kuuluvat vi-
rallisesti EM-kisoien ohjel-
maan.

Nor ja oli ainoa pohiois-
maa, mikd oli lehettdnyt
osallistujia. Norjan koira-
urheilun keskusliitto mak-
soi kilpailijoiden karan-
teenimaksut joukkueen pa-
latessa kotiin. Tdmdn jouk-
kueen valinta aiheuttikin
vuosisadan riidan Norjassa.
Siitd kerrottiin Sledhund-
sportin numeroissa. Reki-
koira-ajaiat vaativat, ette
yhte pulkkavaljakkoa pitiS
vastata yksi rekikoiraval-
jakko. Pulkka-ajajat vaati-
vat, etta yhtii kymmenen
koiran rekikoiravaljakkoa
pitee vastata kymmenen
koiraa plus kymmenen
pulkkaa.

Pulkkaluokassa norjalai-
set veivet nelie ensimmeis-
te sijaa ia todella selvelle
hajuraolla keski-eurooppa-
lisiin. Emme julkaise t5-
mdn luokan tuloksia.

Kolmen koiran luokassa
viime vuoden PM-voittaja
Ole Petter Engli jetettiin
kolmanneksi saksanseisoiil-
laan. Kahdella kdrjessd ol-
leella itiivaltalaisella iuok-
si alaskan huskyja.

Kuuden koiran luokassa
Lassekrogissa -87 voittanut
"Pax" Per Axel Nilsson otti
voiton saksanseisojillaan,
Sen jalkeen tulosluettelon
kerkeen mahtui vain alas-
kalaisia.

Avoimessa luokassa vii-
me vuonnakin EM:n voitta-
out sveitsileinen lvan
Schmid uusi mestaruutensa
melko ylivoimaisesti. HA-
nen valjakkonsa perustuu
Alaskasta, Raitto-kennelis-
te ostetruihin koiriin. vii-
me talven PM, Norjan
Einar Kristen Aas tuli vii-
denneksi jEiiden voittaiasta
yli 26 minuuttia(1x22 km]. '.
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Kolmen koiran luokka E km
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Rekky lehetti Team &
Trarl -lehteen viime syksy-
n:i selostuksen toiminnas-
taan. Huhtikuussa saimme
kirjeen Claes Aschbergilta,
joka sujuvalla suomen kie-
lelle liittyi Rekkyn jAse-
neksi. Klasu on asunut
Kanadassa kuusi vuotta.
Koirilla hdn on kilpaillut
nelje vuotta ia omistaa nyt
3l koiraa, Kuluneena tal-
vena han on ajanut hienosti
3-, 4-, 8-ia l0-koiran luo-
kissa. Kolme yoittoa,
kolme kakkossijaa ja viisi
kolmossijaa. Klasun kanssa
on sovittu, ette hen toimii
NARTAn Kanadan kirjeen-
vaihtajana. Seuraavassa
N€rtassa on iuttu hanesta.

Leppiisalkon perhe muuttaa
maalle. Ahdas kaupunki-
tontti Tampereen esikau-
punkialueella vaihtuu maa-
laismaisemaksi Teiskon
Viitapohiassa, Tampereen
keskusta n.J0 km.

APU-lehden numerossa l6
oli pitkd juttu rabieksesta.
f,utun yhteydessa oli kah-
den palstan haastattelu
Reijo Jaaskeleisestd ja he-
nen nekemyksestS:in
rabies-tilanteesta. Reijo
kertoo idttdneensd valjak-
konsa Ruotsiin ,a iopa har-
kitsevansa kokonaan Ruot-
siin muuttoa, mikeli Ruot-
sin karanteenimeareykset
jatkuvat, Niiin hdnen olisi
mahdollista kilpailla Ruot-
sissa ia Noriassa.

MYYDAAN
OSTETAAN

Myyn2-fhyvee.eki-
koiraa, jotka ovat iuosseet
valjakossani. Ne oliyat
mukana mm. Nordic
Maraton -87 voittajaval-
jakossa ia jiilleen NM:lla -
8E.

Ralf Sundvik

**puh. 
967-790 90

MyydeAn huskynarttu,
ikd I vuosi. Isa johtajakoi-
ramme Tsemmo (Huey -
Blackie).
Matti Heinonen
puh. 931-761 546

Ostetaan lasten reki.
Timo Kuisma
puh.912-427 65

*""S5'$.\r""

Sveitsilaisen lvan Schmidin valjakko. Schmid lennetti koirat Kanadaan kahta kilpailua
varten ja sitten lennatti ne takaisin EuroopPaan, missii h:in jalleen voitti Euroopan
mestaruuden isossa luokassa. Koirat on ostettu Raitto-kennelist5. Jaa, ette milla
rahalla lennetti? Sponsori, ranskalainen kosmetiikkayhtiij, maksoi miehen ia valjakon
matkakulut.

rt ,

\
!,chmidin r aljakon koiria.

ra> Irl+Fr'

Kuvat on ottanut Ralf Sundvik Canmoressa.
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masG0t talo

mascot - siiilykkeet ja kuivarehut

- erilaiset pakasterehut

suurkuluttajille myos suoraan valmistajalta

Teurasrehu Oy Tyopajankatu 2

puh. (90) 7ol 56t r

TAMINAX
Erikois kuivamuona
kayftokoirille

Kunnon koirille kunnon muona!
Kdytcissd hyvdksi havaittu.

Jd I leen m yyn I i ympd ri Suomea-
ned us lel u I Juhan i Heikkin en

puh. 941-667 359

{
rl n

00500 Helsinki
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Kuuden koiran luokan Pohjoismaitten Mestari Per K.
Syvertsen (taaempana). Kaksi koirista on puhdasta
pointteria ja loput pointteri-saksanseisoja-risteytyk-
sie.

Mikael Hdgberg maalissa.

Prvl 26. -28.2.1988Pohiois-H5meesse, luupajoen 5ammalniemesse pi-
dettiin Pohjoismaiset Mestaruuskilpailut.

Radantekoryhmii oli onnistunut erinomaisesti. Ra-
dat olivat todella nopeat. lo-koiran luokassa oli n. 3
km levead moottorikelkkauraa, kalkki muu oli autolla
aiokelpoista lingottua tai aurattua tiet5. Lehtii- ja
maalisuorat PetSaiarven j5ellS oli saatu ieatymeen
hyvSksi uraksi jiiiin p:iSllii olevasta vedesta huolimat-
ta.

Radat oli tehty ',putkeksi!', risteykset oli suljettu
lippusiimoin ja muoviaidoin. Tulostaululta n5kyi heti
kilpailijan maaliintulon jilkeen koko luokan sen hetki-
nen paremmuusjiir,estys.

Kuuden koiran luokka perjantaina 26.2. mitat6itiin
ruotsalaisten ia norialaisten protestin vuoksi, Muissa
luokissa tulokset perustuivat kolmen paivAn yhteisai-
kaan.

Kilpailu oli liihes norjalaisten jasentenvelinenr kol-
me mestaruutta,3 hopeaa,a yksi pronssi. ,,Vahinko-
Pronssitrr otti Maria Lindqvist kuutosessa ja Juhani
Heikkinen kympissS.

Palkinnotr
Voittaiat L00 mk ja pytty
Kakkoset I 000 mk ja pytty
Kolmoset J00 mk ,a pytty

tr.
.t

Yleensa ilmeetiin Harald hymyili nostaessaan maa-
lissa voitonmaljaa (puolukkamehua).

.l Ii.

ff\.F
t hf,{t

Kunniapalkinnot:
Mestari lo-koiran luokassa sai Bob Levorsenin lah-

joittamat 1000 dollaria Alaskan matkaa varten.
Alaskassa Ceorge Attla pitea voittajasta huolen
(=teysi yliispito) kolmen viikon ajan maaliskuussa
1988.

Paras puhdas siperianhuskyvaljakko sai 1000 mk:n
kunniapalkinnon Komaks-kennelilta. Rahat vei
Karsten GrtinnAs.

Paras norjalainen kuuden koiran luokassa Per
Syvertsen sai Norjan konsulin UII Andrdsenin
(Tampere) kunn iapal k innon. Paras ruotsalainen kuu-
den koiran luokassa, Maria Lindqvist sai Ruotsin
konsulin, Axel Cedercreutzin (Tampere) kunniapalkin-
non. Paras suomalainen kuuden koiran luokassa, Esa
Konu sai Vihuri Oy:n lahjoittaman kahvinkeittimen.

Kilpailun kahdeksan parasta naisaiaiaa saivat kul-
taseppe, rekikoira-ajaja Juhani Heikkisen tekemet
hopeariipukset,ioissa koristeena oli spektroliittie,
- - 

Paras naisaia,a kuutosessa ia kolmosessa sai Aila ja
Matti Heinosen Iahioittamat kosmetiikka-pakkauksei.

Kunkin luokan paras puhdas sh-valiakko sai Ruotsin
sh-klubin antamat kunniakiriat. Pokkaamassa kAvivet
Karsten GrtinnAs, Maria Lindqvist ja Ari Toikkanen.

Kaikki osanottaiat saivat Juupajoen kunnan ja Sam-
malniemen loman yhdessii lahjoittamat nahkavytit,
rnitke oli kesityitne tehty neite kilpailuja varten Juu-
pajoella. Vytihtin oli pakotettu PM-kisatUnnus.
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Karsten Gr6nAsin siperianhuskyvaljakko tuli hienosti toiseksi kymmenen koiran luokassa.

til I T T

a

\

)r'I v "r F] t
\\'

Harald maalissa - voittajana.
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Varikkoaluetta. Ruotsalaisten ia norialaisten "dogdratien" rinnalla suomalaisten auto-peravaunu-
yhdistelme nEytted aika vaatimattomalta.
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3-KO[RAN LUOKKA 3 x 10,5 km

l.
)

4.
5.
6.
7.
8.

10.
ll.
t2.
t3.
14.
t 5.
t5.

Nina Smidstr6d N
Trine Lise Bert N
PAI Andersen N
Kristian Bollaren N
Henry Vallenius F
Pertti Kettunen F
Ari Toikkanen F
Sune StrAlbert S
Risto Ruuska F
Jyri Rannisto F
A-L Puolitaival F
Olavi Karppi F
Leif Salmtren S

Ari Mlenpdd F
Mariaana Muurinen F
Katariina Roukala F

Per Syvertsen
Jan Nilsen
Maria Lindqvist
Taina Terds
Benword Jonsson
Esa Konu
Morten Andresen
Mikael Jutila
Jan Svensson
Kjersti Stromnes
Matti Heinonen
Gunnar Liljedahl
Ari Laitinen
Ralf Sundvik
Terje Hoel
Rune Haugmo
Juha LeppSsalko
v-P Lehtomeki
loni Elomaa
Erkki Heinonen
Jari Rannisto
Dan Anders Low
Kalevi Vainio
Eila Kuusinen
Markku Ketomiiki
Stein Eian
Nils Finsrud
Rauno Vuorinen
Rall HoefIt

t7

2E.2.

24.49

25.t4
27 .06
)t.t7
29.t2
30.0)
3t.36
)2.05
33.59
33.52
3).0t
37 .09
)5.37
41.t3

yht.
t.10.45
t.t2.50
1.13.09
t. I 4.17
t.t6.42
t.24.55
t.25.00
t.27.59
t.29.2t
t.29,51
t.)0.47
t.3).36
t.)6.45
1.4 0,4 5
t.4 t.2t
I.48.04

10.2t 59.23
10.57 l.0r.t8
32.t5 1.03.00
32.5) 1.03.56
31.tt t.04.31
3).t2 1.04.48
33.06 1.04.54
)2.43 t.04.57
33.17 1.05.18
14.r0 1.06.2)
)4.25 1.05.34
34.30 t.O7.54
35-t0 r.07.58
)5.t5 .1.0E.3 r
35.t9 t.0E.32
37-40 t.t0.l4
36.t2 t. t 0.35
37.12 l.t l.5l
)7.4) l.1l.l,
39.41 1.t7.55
41.12 1.18.08
44.17 t.20,04
4t.27 t.20.12
46.00 t.27.45
49.31 L.)).02
keskeytti

26.2.
2).2 t
24.30
23.59
25.0E
25.56
27.42
28.)6
30.01
29.59
?9.5 t

31.58
1).34
)1.13
34.37
)4.41

23.J4
23.31
21.47
23.55
23.40
25.56
27.t2

27 .26
27.57
26.26
27 .46
30,10
)0.23
3 L .07
32.t0

Maria Lindqvistin sh-val;akko valmistautumassa laht66n. 5-KolRAN LUoKKA 2 x l4'6 km

l.
2.
).
4.

6.
7.
I

10,
I l.
t2.
t).
14.

16.
t7.
18.
19.

2t.
22.
11,

24.

27 .2.
N 29.02
N 30.21
5 30.45
5 31.03
5 3t.20
F )1.)6
N 31.48
F )2.14
s 32.01
N 32.13
F )2.O9
s 3).24
F 32.48
F 31.t6.
N 33.13
N 32.54
F 34.23
F 34.)9
F )532
F 18.t4
F 36.)6
F 15.47
F 3E.45
F 41.45
F 43.31
N 29.56
N 33.30
F 40.47

56.t)

IO.KOIRAN LUOKKA

l. Harald Solberg N
2. Karsten CrtinAs N
3. Juhani Heikkinen F
4. Roter Leegaard N
5. Nlikael HtiBberg S
6. Magnar Aasheim N
7. Jouni Matila F
8. Ahti Lindstedt F
9. Olli Hartikka F
10. Aimo Aaltonen F

3 x 23,0 km
26.2. 27.2. 28.2.
46.26 44.17 48.04
47.18 46.26 4931
47.02 48.25 52.27
48.50 46.54 53.01
51.08 48.04 5t.29
50.31 48.4t 54.26
5t.42 49.)t 55.26
57.O1 53.1) l.O5.qt|

1.02.0, 57.44 1.06.58
t.06.32 t.00.12 t.09.30

yht.
2.18.47
2.2).t 5
2.27 .54
2.28.4 5
2.30.4 t
2.33.)8
2.16.39
2.55.58
3,06.47
3.16.34
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Norjalainen Terie Hoel pakkaamassa koiria autoon.
Terje on "uusi kasvo" kilpaurilla. Terje ajoi vuosia
Nordiska-tyylillS (koira, pulkka ja mies suksilla). Sit-
ten hen innostui rekikoirista, myi seiso,at ja pulkan
seka osti kolme alaskanhusky-narttua, jotka hen heti
astutti. Nyt henella on n. 20 hyvea nuorta koiraa.
Niiden kuljetukseen hen osti Ford-pick-upin (paino yli
1,, tonnia), jossa on henkil6auton penkit kuudelle
matkustajalle. Reki, valjaat, liinat ia koiralaatikko
lavalla ovat parhaat mahdolliset. Terje totesi ole-
vansa nyt Norjassa keskitasoa tai vahen huonomPikin,
mutta varoitteli tulevista vuosista...
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Nils Finsrud on ohittanut Joni Elomaan muutamaa metria ennen maalia.

E I I

u
\

olavi Karpin ja Risto Ruuskan maalisuoran taistelua.
Risto on melkein saanut kiinni Olavin kahden minuu-
tin etumatkan.

( H A R JOIT USK IL PA IL U )

6-KOIRAN LUOKKA 14,6 km 26.2.

l. Stein Eian 29.04
2. Maria Lindqvist 29.)0
3. Esa Konu J0.22
4. Per Syvertsen 30.48
5. Ralf Sundvik 30.55
6. Ari Laitinen 31.14
7. Morten Andresen 11.25
8. v-P Lehtomeki 31.54
9. Jonsson Benwordh 32.04
10. Nils Finsrud )2.O7
ll. Matti Heinonen 32.3)
12. Rune HaaSmo 32.37
13. Mikael Jutila 32.57
14. Dan-Anders Laiw 33.22
tr. Juha Leppdsalko 33.26
16. Jari Rannisto )),5)
17. Erkki Heinonen 34.03
lE. Joni Elomaa 14.0E
19. Kalevi Vainio 35.00
20. Gunnar Liljedal 36.15
21. Kjersti Stratmnes 36.20
22. Rauno Vuorinen 36.26
23. Eiia Kuusinen 37.00
24. Ralf Hoefft )9.40
25. Markku Ketom:iki 41.37
26. Jan Nilsen 1.02.07
27. Taina Teriis 1.04.14
28. Jan Svensson 1.06.3)
Nama tulokset mitdtiiitiin
protestin vuoksi.

fussi Heikkinen odottamassa lahtiilaskentaa. Koirilla
ei ole kiirettii, yhdelle on jopa aikaa purra pdaliinaa
poikki.
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Eila Kuusinen potkii .ia potkii, kuusi minuuttia rnytihemmin lehtenyt Dan-Anders L6w
seisoo jalaksitla.



Erilainen loma En annorlunda semester
Rall Sundvik, Finland, nro 109.
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mainoksia ja Canmoren
matkailuoppaan. Sitten oli
muotineytos, sketseia ia
yhteislaulua. nta oli mah-
tavan hauska.

Lauantaiaamuna herS-
simme aikaisin ja a joimme
Canmoren keskustasta l5
km Sparkley-nimiselle j5r-
velle, misse oli kilpailukes-
kus. Siella oli koirankulje-
tusautoja, Paljon, niin pal-
jon etten ole koskaan nih-
nyt niin montaa. Me olim-
me siellS aika aikaisin.
Otimme koirat heti ulos.
Ennen ensimmaiste lShtite
koirat olivat ulkona autos-
ta 5-7 kertaa. Olin hermos-
tunut. Mietin koko ajan,
ette mitehAn tastl tulee.
lennitysta [isasiv5t oudot
koirat. Vasta perjantai-
iltana Terry oli kertonut,
milld koirilla saan ajaa.
Terry rauhoitteli minua
sanoen, ettd kaikki tulee
menemaan hyvin. Henen
koiransa iuoksevat samalla
tavalla, ajoipa kuka hyviin-
se.

LAht6hetki lehestyi. Val-
iastimme koirat. Terry ja
henen "handlerinsa" femi
auttoivat minua. Kaikki
meni alussa todella hienos-
ti. Sitten koirat huomasi-
vat, ette jalaksilla onkin
outo kuski. Puolessaviilissi
yksi koira alkoi vilkuilla
taakseen ja lakkasi veta-
meste. Huusin sille koko
aian, mutta ei auttanut.

Kaikki alkoi viime syys-
kuussa Attla-seminaarissa,
Kangasalla, missd Bob
Levorsen esitteli ISDRAN
toim intaa ja kertoi suurista
TSDRAN jiir jestdmiste kil-
pailuista tammikuussa -88
Canmoressa, Kanadassa.

Aloin io sielle aiatella
matkaa Kanadaan. Kotiin
tultuani otin sukulaisilta
selvea, misse p5in ne Ame-
rikan serkut asuvat. Ja
kuulin, ettd yksi serkku
asuu Canmoressa (tai
Albertassa, kuten he siellH
sanovat)! Aiattelin, etta
miksen voisi ottaa lomaa ja
menne sinne. Vuokraisin
valiakon, millS voisin kil-
pailla.

Aloin soitella. Soitin
Kanadaan, ]ltatille ja Bobil-
le, jolta sain kutsun kilpai-
luihin. Soitin taas serkul-
leni ia pyysin haneltd apua
valjakon vuokraamisessa.
Han soitteli ja soitteli ja
lopulta hen ilmoitti vuok-
ranneensa minulle valjakon
Terry Streeperiltii.

20.1.1988 olin K66pen-
haminassa, mist5 ostin len-
tolipun Kanadaan. Jannitti.
Kaikki meni hyvin. Serkku-
ni oli minua vastassa
Edmontonissa. Ajoimme
serkulleni, missA olimme
ydta. Lainasin auton ja
ajoin Lacombe-nimiseen
kaupunkiin, Edmontonin ja
Calgaryn puolivdlissS. Yii-
vyin ja .iatkoin matkaa. Oli

m ielenkiintoista aiaa yksin
Kanadassaja varsinkin
Calgaryn lapia,o on jaanyt
mieleen. Jatkoin edelleen
Canmoreen ia aloin etsie
motellia, missa streeperin
veljekset asuivat. Se ei ol-
lutkaan helppoa, Motelli ia
Terry lt ytyivAt lopulta.

noimme niiden jaloitella.
Koirat asuvat dotdratissa,
ne otetaan ulos viisi kertaa
paivessd iuomaan, sy6meen
ia saamaan liikuntaa. Sen
jElkeen lShdin katselemaan
varikkoaluetta. Sielle oli jo
palion kilpaitiioita, useim-
mat kauempaa tulleita.

,

Sielld oli mytis norjalai-
nen Bj6rn Haugborg, joka
myos aikoi ajaa Streepe-
reilta vuokratulla valiakol-
la. Oli torsrai-ilta. Istuim-
me kolmistaan yhdessa il-
taa, iuttelimme, tutus-
tuimme toisiimme ia tey-
tyy sanoa, ettA meille oli
hauskaa.

Perjantaiaamuna menim-
me ulos "dotdragin", koira-
auton luo, otimme koirat
ulos, iuotimme ne ia an-

Katselin autoia ,a koiria ja
ihmettelin.

Iltapaivella ilmoittau-
duin kilpailuun )a samalla
maksoin ISDRAN iasen-
maksun, koska se oli edel-
lytys osallistua kilpailuun.

Perjantai-iltana oli juh-
lat. Arvonta oli suoritettu
jo aikaisemmin, me saim-
me pussin mika sisdlsi kil-
pailunumeron, saan6t, kar-
tan, kilpailun sponsorin
TuiIys-koiranruokatehtaan
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Canmoren talviurheilukeskuksen hieno siseentulo.



20

Koira jarrutti. Muut meni-
viit hyvin koko radan.

Bjorn Haugborgilla oli s

amoja ontelmia. HSnenkin
koiransa vierastivat oudon
aiaian aant5, eivStke juos-
seet kunnolla.

Sitten haluan kertoa
asiasta, minkd toivon to-
teutuvan mytjs Suomessa ja
jo ensi talvena. Monet aja-
jat taAlle: Len Robb, mo-
lemmat Belandit ja monet
muut ajavat useissa luokis-
sa samassa kilpailussa.
Kolmessa, kuudessa ja
avoimessa tai kahdeksassa
ja avoimessa. Teme onnis-
tuu hyvin, sille luokkien
vdlille on pitka tauko ja
ajaja ehtii tulla maaliin ia
rauhassa valmistautua seu-
raavaan Iuokkaan. Mine
haluaisin a jaa sekii kolmo-
sessa ettd kuutosessa ja
meille kaikille tAme olisi
erinomainen tapa kouluttaa
pentu ja kilpailutinteessa.

Kilpailussa pidettiin tun-
nelmaa ylla koko ajan. Alu-
eella kiersi pieni orkesteri
soittaen ja laulaen. Englan-
nin taitoni ei teysin riitte-
nyt sanojen ymm5rtdmi-
seen, mutta iotain hauskaa
lauluien sanoissa oli, koska
ihmiset nauroivat koko
ajan.

Norjalaisella Bjiirn
HauBbortilla oli hyYin eri-
koisen nAkiiinen ketunna-
hasta tehty lakki, mik:i
heretti kaikkien huomiota.
Lehtikuvaajat ympSr6ivet
hante pyyteen valokuvaus-
lupaa.

Lauantain tulosten sel-
vittyii ajattelinr huomenna
ajan paljon, paljon parem-
min. Olin lauantaina 20.
Sunnuntaina se sama koira
alkoi taas reitin puoliva-
Iissa temppuilla ja jarrut-
taa. Kuitenkin a jon aikana
minusta tuntui, ette paran-
nan aikaani monta minuut-
tia ,a ette parantaisin
mytis sijoitustani. No, kah-
den pdiviin lopputuloksissa
olin 20. Bjiirn Haugborg oli
?6.

Palkintojenjako alkoi he-
ti viimeisten kilpailijoiden
tultua maaliin. Palkintoina
oli, rahoien lisAksi, isoja
pyttyje. Terry lehti heti
Caltaryyn ostamaan koi-
ranruokaa. Illalla Terry
kysyi minulta, olisinko ha-
lukas kilpailemaan myds
seuraavana viikonloppuna
Wetaskwimissa, mikd si-
jaitsee aika laihelle
CalgaryS. i\tine olin. Tu-
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Beland-kennelin dogdrag.
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Beland-kennelin koirat(vasen auto) odottamassa juotavaa. Koirien kiinnitystapa autoon
on meille Suomessakin helposti toteutettavissa. Talld menetelmiille koirat eivet pease
raapimaan auton kylkia.
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RalI itse (valkoinen tupsu pipossa) odottamassa lahtovuoroa.
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limme tiistaina kilpailupai-
kalle, mike sijaitsi vain 50
km:n pliissd serkkuni ko-
dista. Tiistaista torstaihin
harioittelimme valiakoilla,
Ajoimme kahdella I6:n koi-
ran valjakolla. Sielld oli
monia ajajia, iotka olivat
mytis tulleet suoraan
CalgarystS. Ehkii I0-15
kennelia autoineen, niiden
joukossa Mari Htie-Raitto.
lvlinulla oli nyt hyved aikaa
iutella Marin kanssa. Bitirn
Haugborg ei ollut siell;,
hAn oli lehtenyt suoraan
kotiin sunnuntaina. Oli
m ielenkii ntoista ndhda
nimelta aiemmin tunte-
miani ajajia, jutella heidiin
kanssaan, katsella koiria ja
valokuYata niita.

SiellA oli kylm5, hirve6n
kylmd. Kilpailukeskus oli
pitken,drven padsse. L5h-
dimme ajamaan vastatuu-
leen. Pakkasta oli 26 astet-
ta ia raaka vastatuuli. Mi-
nulla oli paksu pusero pe5l-
la, mutta siita huolimatta
minusta tuntui, ett6 jeedyn
jalaksille.

OIin 16. Terry ajoi kah-
deksan koiran luokassa ja
hankin tuli l2:ksi, vaikka
ajoi omilla koirillaan. Olin
aika tyytyvainen omaan si-
joitukseeni, mutta Terry ei
ollut tyytyviiinen.

Eras asia, mihin kiinnitin
huomiota viikolla ennen
kilpailuja. Ajaessamme
harjoituksia isoilla valja-
koilla l:ihdtjn jAlkeen au-
keaa jArven jeeta, keentyi
uralta ensin kolmen koiran
rata, sitten kuuden ja
lopuksi kahdeksan koiran
ura. Harjoitusten aikana
sivulle kaantyvie uria ei
oltu suljettu. lohtajakoirat
eiY5t osanneet oikea-
vasen-komentoja. Ne yrit-
tivAt koko ajan keantya
pikkuluokkien radoille
eivetke ne tajunnet miteen
kaantymiskomentoja, Jou-
duimme juoksemaan edesse
ja vetemean seisinteistd
johtajakoiria saadaksemme
ne haluamallemme uralle.
l\,leillii Suomessa johtaja-
koirat osaavat kaantymis-
komennot paljon parem-
min. Toisaalta on sanot-
tava, etta n;ma koirat osa-
sivat ohittaa. \1/etaskwi-
missa ohitin kaksi valjakkoa
kilpailun aikana ia koirani
juoksivat niiden ohi niin
kuin ohitettavia valiakoita
ei olisi ollutkaan.

Kaikkialla matkani aika-
na aiaiat kyselivdt Suome-

I !fi
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5.
Terry Streeperin avoimen luokan valjakko vauhdissa.
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Ralf kertoi, ette suomalaisen kesityksen mukaan Streeper-kennelin koirat olivat
pienia, niin prenia, ettei hen ole nehnyt kenelliikdiin Suomessa sen kokoisia koiria.
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Mari Htie-Raiton iohtaiakoira valiaissa.
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Koira, Raitto-kennel.

sta iavakiokysymysoli, mil-
la koirilla Suomessa aje-
taan, Kerroin itse ajavani
siperialaisilla ia etta niite
on aika paljon Suomessa.
Melkein kaikki vetivdt
suunsa yirneeseen ia muu-
tamat nauroivat eineen.
Minun on kuitenkin todet-
tava, ette sen kaltaisia
siperialaisia mitA meilla
Suomessa on, en nehnyt
ainuttakaan matkani ai-
kana. Ne muutamat sipe-
rialaiset, ioita n5in, muis-
tuttivat koiria, mite meiua
oli 20 vuotta sitten.

Koska minulla oli aikaa
katsella ymperileni, tutkin
myais reet.
Ne olivat tiiysin samanlai-
sia kuin meilla Suomessa;

ei mitaen eroa. Muistakaan
velineistA en ldytenyt eroa.
Ostin kuudet valiaat, koska
ne olivat halpoja. Hinta
nakyy laadussa. Tammisen
Pentin tekemdt valiaat
ovat parempia kuin niime
Kanadasta ostamani.

Iltaa istuessamme jutte-
limme kaikenlaista, Enhen
minA kaikkea ymmertanyt
tAysin, mutta iotain sieltd
tiialte. Kilpailuien idrjest5-
misesta juteltaessa tuli
esiin omituinen seikkai pal-
kintorahoja ltiytyy, mutta
toimitsiioista on pulaa. Mi-
na mietin moneen kertaan,
olinko ymmiirtanyt oikein.
Rahaa saa vaikka kuinka
paljon jaettavaksi palkin-
toina, mutta toimitsijat
ovat kiven alla. Kai se on

sitten niin, ette kaikki ha-
luavat ajaa ja perheeniese-
nille on kiire auttaessaan
toisiaan slarteissa.

Tapasin sielle monia aja-
iia, iotka aiaYat samoissa
kilpailuissa useissa luokis-
sa. Esim Don Beland ker-
toi, ette h5n ajaa niisse
luokissa, missd on rahaa
tariolla hyvin. HEn kuulem-
ma tarvitsee rahaa. Kat-
sellessani Val ja Don
Belandin autoa ja varus-
teita, totesin mihin raha oli
kaytetty. Auto oli hieno,
kaikki velineet uusia .ia
hyvin tehtyiS. Oon tuli toi-
seksi avoimessa ia kolman-
neksi kahdeksan koiran luo-
kassa, Val yoitti kuuden
koiran luokan ja tuli toi-

Kahdeksan koiran valiakoita odotta
massa laht6vuoroaan. Koirien rnerkin-
tii tapahtui tlissi jonossa.

seksi kolmosessa. Mari
Hde-Raitto oli kuutosessa
toinen ia voitti kolmosen.

Molemmissa kilpailuissa
ajoi mytis norjalainen Kari
Steinhaug, Magnar
Aasheimin eldmenkump-
pani. Kari oli ollut useita
viikkoja Raitoilla ja kilpai-
lut han a joi Raitto-kenne-
lin koirilla. Vetaskwimissa
hiin tuli kuuden koiran luo-
kassa hienosti neljdnneksi,
vain minuutin voittajan
takana ia viisi minuuttia
minua paremmin. Juupa-
ioen PM-kisoissa tapasin
taas Karin ja oli mukava
muistella Kanadan matkaa.

Kari osti talla matkalla
seitseman koiraa. Muuta-
mat ovat kuuluisan Linton
jlilkeliiisiS.

Len Robbin avoimen luokan valiakko valmiiksi valjastettuna.
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Ralf Sundvik osti Kanadan-matkallaan kaksi koiraa
Raitto-keneliste, Alaskasta. Koirat ovat Attlan jalos-
tuslinjoista, mm. narttu on puhdas Attlan koira. Sen
is5 on eriis GA:n parhaista periytta,ista, Pepy ja
sukutaulusta ldytyvet mm. Tom, Croyer, Mitzie,
Scotty, Chris ja 60-luvun huippujohtaja Blue.

21

Narttu Canyon (takana) on 4-vuotias,60 cm ja E kk:n
ikiinen urospentu Lucas on t5lle hetkelle n. 57-58
cm. Koirien veri on jostain valkoisen ia keltaisen
velilta. Niilla on sopivan lyhyt karva urheiluamme
aiatellen.
Canyon ja Lucas tulivat Suomeen Vapun pAiviinl ja
ovat nyt Vappu ja Pentti Vuorenmaan hienossa karan-
teenikennelissA Ikaalisissa.

Ebht Dog Class / 25 Entios
16.8 Tolal Miles / 54.500 purse

1. Curt Meritl 50:03
2. Ri:k M€yer 5O:.t 4
3. Don Beland 50:16
5. LaryTallman SOt2l

6. Jim Aindt
7. Al Valena
8. Martin Carson
L Glenda Walling

10. Sleve Taylor
11. Sandy Saunderson
12. Terry Slroeper
13. T6rry Ouesnol
14. Zev Chockinov
15- G6orge Dinstel

51:33
52:00
52:31
52:49
53:37
53:49
54:59
55:34
56:02
56:03

11. Rog€r Orury
12. Boland Campbell
13. Gerald Demarais
14. Cu.l Merrin
15. Jim Arndt

44:3O
,{5:05
45:40
45:44
46:01

fhrce Dog C{ass / 25 Enttbs
8.6 Total Miles / $1,00O Purce

1. Ma/i l-loo-Railo 28.49
2. Val B€land 29.41
3. Sandra Robkhaud 32102
4. 8illB6trer 32:05
5. Russoll Saunderson 3211
6. Curl Menit 33:52
7. Al Valletta 34:09
8. Bob€rl Pelling 34:48
9. Bev Belzer 34:53

11. Chrb Marshall 36:55
12. Tammy Harvey 37:08
13. Donna Kaita 37:35
14. Kevin MacDonald 37:45
15. Rodsr Drury 38:01

Uusia tuontikoiria
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WETASKIWN SLED OOG DERBY
WE|ASKIWIN, ALBERTA

January 30 & 31. 1888
Unlinld Class / I I Enties

2T.6lotalMiles / 97,000 Putso
1. Len Robb 85:,t1
2. Don Beland 86:25
3. Jim Harvey 89:10
4. Richad Beck 89:26
5. Terry Streeper 93:34
6. Mak Pbrson 93:34
7. FrankKelv 94..21
8. John Capot Blanc 95:51
9. Edc Palebrcda 60:38

10. Clorrtier 81:45

-

Six Dog Class /30 Enlies
13.4 Tolal Miles / $2,500 Putso

1. Val Boland ,t0:20
2- Mai Hoe+laino 40:as
3. Doris Prelounlaino il1:01
4. Karisteihaug 41:23
5. DaviJ Poilras 41:56
6. BillBotzir 43:03
7. Tammy Harv€ry 43:07
8. Bob P€lling 43120
9. Chds Vogl 13142

10. Glonda Walling 14:24
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INTERNATIONAL SLEDOG RACE
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Euroopan kohutuin ja
eniten julkistettu kilPailu
on kdyty. Fyysisesti vaati-
vin lienee 400 km pitk:i
non-stop-ajona suoritet-
tava Finmarksltipet. Kak-
koseksi sijoittunee Alpirod,
800 km iakautuen kymme-
neen etappiin.

Palkintojen suhteen
Alpirod on numero yksir
voittajalle 80.000 mk
2. 64.000
3. 57.600
4. 51.200
5. 44.800
6. 32.000
7. 25.600
E. 19.200
9. 12.800
t0. 6.400
Kunkin etapin
voittaia 1920 mk
kakkonen L28O

kolmonen 640

Kilpailun peetyttye pal-
kinnol annettiinkin l5:lle
parhaalle. Niimd rahat
otettiin aiamattomien
osuuksien palkinnoista.

Kilpailun osanottomak-
sukin oli huikea 4500 mk,
mikeli ajaja halusi majoi-
tukset ja ruoan kilpailun
aikana. Ilman ruokaa ja
sankye ajaminen maksoi
2250 mk

Kilpailuun huolittiin vain
40 ajajaa, joiden tuli olla
vehinteen l8 teytteneita ja
heilld tuli olla kokemusta
pitken matkan kilpailuista.
Tama meSre tuli teyteen,
mutta lSht6viivalle ilmaan-
tui vain 2, valjakkoa, jois-
ta kaksi keskeytti. f,uhani
Heikkisen kohdalla pois-
jaannin aiheutti rahoitus-
ongelmat.

Kilpailun sdanndissa
vaadittiin Suomessa outoja
asioita:
-koirilla piti olla viisi eri-
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RUNYAN JOE
SI.IENSON RICK
RIDDLES LIBBY
WHITE TI TI

PHILIP JACOUES
NICOUD PASCAL
REDINGTON JOE
AUSTIN JERRY
PHILIP CLAIRE
KHATCHIKIAN ARIIEN
JAASKELAINEN REIJO
THORNEIJS TAISTO
2ELLER HUGO
BINZER LUDWIG
F.ROI1h PE'IER
PERRI OOI1ENI CO
GUILLAUD J. PATRTCK
STAUBER EFNST
II INAATZ AENE'
FONDAVALLI CAFLO
I'ONNIER ANDRE'
WAREEL IlICHAEL
HENROT ALAERT

USA
USA
USA
USA
FRANCE
str l ss
USA
USA
FRANCE
I TALY
FINLAND
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st lss
GERIlANY
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FRANCE
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14. 46. OO
19,36. 16
19. 52. 15
20 .40 .4 r
20.58.12

21.59-45
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23 .23 .46
23. 46. 1A
24 .O2.44
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24.37 .33
28.44.2t
3.o.42.29
32 . 07 .31
32.28.59
3?.42.5,)
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laista rokotusta ja kuudet-
ta suositeltiin
-aiaialla piti olla ldSkdrin-
todistus omasta terveyden-
tilastaan
-kaikki osallistuvat koirat
merkittiin ia valokuvattiin
-pakollisiin varusteisiin
kuuluiyat esim. lumiken-
t:t, 8 tossua koiraa kohti,
kirves (paino vdh.700g ja
koko pituus v5h.J0 cm)
-koiramiilirii startissa piti
olla 8-12. Viisi oli pienin
mA5r5, milld sai ajaa
-koirat piti koko kilpailun
a,an pitee ulkona tai autos-
sa. Mihinkaen sisetiloihin
niitii ei saanut vieda Iu-
kuunottamatta pakollisia
laEkarintarkastuksia

fqr'

Austin ja Jaques Philip oi-
kaisivat. Tilanne oli epa-
selva ia kilpailup5Sllikkii
Earl Norris ia ylituomari
Al Crane peattiYat poistaa
tuloksista koko osuuden,
Voittaja olisi joka tapauk-
sessa ollut Joe Runyan,
mutta muut sijoitukset oli-
sivat v:ihen muuttuneet.

Kilpailun pituudeksi jai
nein ollen 412 km, mik5
jakautui kahdeksaksi eta-
piksi. Etappien rataproliilit
vaihtelivat suuresti. Oli
satoien metrien nousuja
muutaman kilometrin mat-
kalla. Mutta vastaavasti oli
alamekia. Esim. kuudes
etappi, 7l km, oli 7l km
pitk5 alamdki, leht6 1800

a/
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-saAnnijissa oli nimetty pit-
ke lista ta5kkeite ,a piris-
teita, joiden keyttit koirille
oli kielletty, sama koski
aiaji a
-ohitettu valjakko sai pyy-
taa itse ohitusmahdolli-
suutta yasta l0 minuutin
jiilkeen aiemmasta ohituk-
sesta
-roskien, minkAlaisten ta-
hansa, jetteminen oli kiel-
letty jopa sdanndisse. Ros-
kat piti vieda nimetylle
idtteidenkerailypaikalle

Kilpailu muuttui ionkin
verran suunnitellusta. Kak-
si osuutta peruutettiin lu-
men puutteen vuoksi. Vii-
meisella 200 km osuudella
kolme kilpailijaa, Swenson,
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Narttaa tehdessSmme
totesimme, ett6 sekd
Alpirodissa etta [ditarodis-
sa oli samoja ajajia. Lai-
toimme ajajat talukkoon:
- aika ia siioitus kummas-
sakin kilpailussa
-loppuajan prosentuaalinen
ero voittaiaan

KaaYa ei ole aiYan mate-
maattinen, mutta melkein.
Taulukosta nekyy, etta
Rick Swensson (kakkonen
kummassakin kilpailussa)
jei Alpeilla 4,4 % ja Alas-
kassa 5,3 % Yoittaiasta.
Pappa-Redintton (71-
vuotias) jdi Alpeilla lr,4 %
ja Alaskassa Iq,4 %. Jerry
Austin (omistaa Alaskassa
aika ison kennelin) jdi vas-
taavasti 19,4 % ja 20,1 %.

Kaavan sotkee nimi
Philip: I 1,7 % ja 21,9 %.
Jaques Philip oli Alpirodis-
sa Yiides ja Claire Philip
yhdeks:is. Perhe asuu 40:n
koiransa kanssa lahellS
Pariisia. Harioitusmaas-
tona heilla on historiankin
kirioista tuttu
Fontainebleaun metse. Kil-
pailukokemusta heilla on

jakaa vaikka suomalaisille.
Euroopan mestaruuskilpai-
luissa voittoja ja muita mi-
talisijoituksia. Jaques aioi
Iditarodin 1985 ja 19E5.
Molemmat ajoivat
Iditarodin 1987: Jaques oli
20. ja Claire 26. Nyt, 1988,
Jaques oli 14.

Philipien koirat ovat ny-
ky:i5n ldhes kaikki alaska-
laisia. Vield 1986 lditarod-
valjakko oli koottu siperia-
laisista.

Philipeje voidaan verrata
suomalaisiin ajajiin. Vahan
Suomea suuremmassa
maassa asuu )5 miljoonaa
asukasta. Tavallisen rans-
kalaisen suhtautuminen
koiralaumaan ja -valiak-
koon lienee yhtii nihkeaa
kuin Suomessa. Harjoitte-
Iumahdollisuudet ovat hei-
kommat kuin Suomessa,
Kiirunasta puhumattakaan.
Oletettavasti koiramearii,
40, on suurin mahdollinen.

Koiramiiiirdiin tiirmAAm-
me mytis tulosvertailussa.
Pienelle ialostusmateriaa-
lilla ja pentumdiirSllii on
jatkuvan kehityksen viemi-

nen eteenpiiin vaikeaa.
500:sta hyvestA on hel-
pompi ltjytae l2 erinomai-
sta kuin 40:sta hyviistS.

Kokenut 40:n koiran
omistaia pudottaa prosent-
tilukunsa I 1,7:sta 21,9:adn
(ero voitta,aan). voisi ,os-
sitella: ilman Alaskan ko-
kemusta olevat Rei,o ja
Taisto putoaisivat
Iditarodilla kArjeste enem-
man kuin Alpirodiua. Eli
"teoreettisissa" lopputulok-
sissa ajat l4 vuorokautta +

risat voisivatkin olla l5- l6
vuorokautta.

Nama olivat laskukone-
leikkiin perustuvia oletta-
muksia, mutta kyllS niistd
totuuden siemen ltiytyy.
Kenenkean ei kannata kui-
tenkaan masentua. Euroop-
palaisella tasolla meille on
kaikki mahdollisuudet
pe5ste kerkeen. Sen, minke
keski-euroopalaisiin ver-
rattuna menetamme kal-
liilla tuontikoirien karan-
leenilla, voitamme loista-
villa harjoittelumahdolli-
suuksilla.

Joe Runvan

m:ssd ja maali 1400 m:ssd.
Kilpailuihin osallisrui

mycis kaksi pohioismaista
taysam matti la ista, Reijo
fAeskeleinen Toijalasta ja
Taisto Thorneus Ruotsista,
Kiirunasta. T:ime oli en-
simm5inen kerta, kun pees-
tiin vertaamaan Pohiolan
ja Alaskan ammattilaisia
keskeneen, Ero muodostui
yllettAvSn suureksi. Koska
kyseessd oli etappikilpailu,
misse koirat juoksevat vuo-
rokauden aikana korkein-
taan nel.ia tuntia, pitaisi
erojen olla pienempie kuin
esim. 400 km:n non-stoD-
kilpailussa, missd koirai
juokseyat lJ-18 tuntia yuo-

rokauden aikana. Miten-
kiihdn olisi Conny
Bergstr6m piirjdnnyt? Toi-
vottavasti hen peesee ensi
vuonna mukaan.

Alpirodin saamasta julki-
suudesta jokunen sana. Ny-
kyaAn Roomassa asuva en-
tinen suomalainen reki-
koira-aktiivi seurasi kilpai-
lua Italian lehdista ja Roo-
man alueen l3:sta tv-kana-
vasta. Hanen komment-
tinsa: tv:sse oli vehan, vain
muutamia lyhyita petkia
koko kilpailusta. Niissa
haastateltiin italialaisia
ajajia, alaskalaiset peesi-
vet kerran kuvaruutuun.

Saman havainnon teim-

me teella Nartan toimituk-
sessa. Kavimme peivitain
Tampereen kaupunginkir-
iaston lukusalissa, minne
tulevat kaikki suurimmat
Keski-Euroopan lehdet.
Minkdiin maan isoissa leh-
diss5 ei ollut riviekeen
Alpirodista. TAmii hieno
lajimme ei ilmeisesti
Keski-Euroopassakaan ylita
urhei lutoi mi ttajien uutis-
kynnyst5. Niissd lehdissa
alppihiihto oli numero yksi,
pybrailystA oli juttuja aika
paljon, lehestyvet Calgaryn
olympialaiset saivat pals-
tatilaa jonkin verran ( ei
kuitenkaan niin paljon kuin
meillA Suomessa),

Alpirod I989 startti on
21.1.1989 ia maaliin tul-
laan Asiagossa 5.2. Kilpai-
lua tullaan muuttamaan
taman vuoden kokemuk-
sista viisastuneina, Paivit-
tAiset sii r ty m ataipaleet
olivat erittain raskaita kil-
pailijoille ja niinpe ensi
talvena ajetaankin samasta
paikasta kahtena peiyene.
Nein siirtymat seuraayan
etapin alkuun vehenevat
puolella. Tulemme Nartan
heinekuun numerossa jul-
kaisemaan kilpailukutsun,
jotta kaikki asiasta kiin-
nostuneet ehtivat harkita
osallistumista ja aloittaa
rahan hankinnan.

NUMEROLEIKKIA

Ajaja

Voittaia
Rick Swenson
Jaques Philip
Joe Redington 5r.
Jerry Austin

Reijo JEiskelSinen
Taisto Thorneus
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Alpirodia seu raa massa
Risto Kamunen

Vaikeinta oli ltiytae kil-
pailupaikat. Niita ioudut-tiin surkean talven takia
siirtamS:in. Tuntui, ettei-
vat ierjestaietkadn tien-
neet edellisene peivene,
miss5 seuraava osakilpailu
aietaan. Kun viimein osuin
oikeaan kyleen, saattoi
l6ytaa Alpirod-mainoksia
muutaman kappaleen. Seu-
rasin kilpailu.ia Sveitsin
kamaralla. Olin kylle odor-
tanut suurempaa iulkisuut-
ta kilpailuille. Saksaan ei
tullut kilpailuien ensim-
mAisten pdivien aikana mi-
teen tietoa tuloksista. Ve-
kea oli leht6- ja maalipai-
koilla kuitenkin melko pal-
ion, kun ottaa huomioon
paikallisen veesttin mee-
ren. Ilmeisesti informaatio
kulkee sellaisia kanavia
pitkin, joita ulkolaisen on
vaikea seurata! radio? TV?,
paikauisia lehtie en neh-
nyt.

Ymmiirriin hyvin kilpaili-
ioiden vaikeuden siirtyme-
taipaleiden kanssa, vaikka
nyt tei.UA olikin kesakeli.
Ihmettelen, jos kilpailu jat-
kuu nain pitkdaikaisena.
Mielesteni puolikymmenta
osakilpailua riittee. Siine
saisivat kilpailun kaikki
alppimaat. Nein pitk5aikai-
nen kilpailu on taloudelli-
sesti liian rasittava.

Kilpailut, ioita seurasin,
olivat hyvin jErjestettyje.
Laht6-ja maalipaikat sel-
vesti aidatut, mainoksin
koristettuja. Radat, silta
osin kuin pe5sin seuraa-
maan, olivat l,r-2 metrie
leveee uraa. Merkinneste
en tieda muuta kuin, etta
se ei ilmeisesti ollut riitte-
ven hyvd, koska joitakin
eksymisiS sattui viimeises-
se osakilpailussa.

Yhteishenki kilpailijoi-
den kesken tuntui olevan

erinomainen. Varmasti nain
pitke yhteinen yritys luo
tAllaisen tunnelman.. lh-
meellisinte mielesteni oli
se, etta mite paremmasta
ajajasta oli kyse, site hel-
pompi hentd oli lahestyd ia
keskustella. Mielesteni
pohjoismaiset ajajat olivat
tdssa suhteessa sulkeutu-
neenpia.

Illalla siirtymetaipaleen
jalkeen koirat otettiin ulos
ialoittelemaan ja ruokaile-
maan. Ihmettelin Reiiolle,
ette on hiivatin siistie po-
rukkaa, kun jokapuolella
hariataan koiria, Sain va-
listusta, ettA kyseessd on
hierontaa vastaaya toimen-
pide, kauneus tulee kau-
panpSSlle.

Ylletin Runyanin seuraa-
vana aamuna samasta hom-
masta. Tiedustelin hdnen
mielipidettSdn skandinaa-
vien laimeaan menestyk-
seen kilpailussa. Hdn piti
suurimpana syyn5 liian
paksua turkkia, samaa
mielta oli my6s Taisto.
Runyan ei todennut kor-
keuden olevan merkittayii
tekiiS, eihen Alaskassakaan
oua ylhaellii .ia kaikki sika-
l5iset menestyivet hyvin.

Heiden salaisuutensa oli
ammattitaito, He eiv5t
haksahtaneet perustekij6i-
hin, ilmastoon. Runyan
kertoi piteneense koirat
pari kuukautta ennen kil-
pailua kulietuslaatikossa
ytin yli. Ndin turkki sopeu-
tui ldmpimSSn ja koira otti
kulietuslaatikon omakseen.
Tdmdn jdlkeen lentokulje-
tus valtameren yli ei ened
ollut merkirteve rekije,
Koirat nukkuivat samoissa
laatikoissa mytis koko kil-
pailun aian.

Runyanin koirat olivat
alaskalaisia, kevytluisia,
pienia ia keskikokoisia.

pieni testi. Runyanin vaimo
kokeili jokaisen koiran se-
l6n kilpailun jelkeen juuri
ennen kuljetuskoppiin lait-
toa. Hen veti peukalolla ja
etusormella selkarankaa
pitkin. HAn sanoi, ette koi-
ra reatoi jos on veniiyttS-
nyt selkens5 eik:i ole siten
syyta ottaa site mukaan
seuraavaan kilpailuun.

Vahinko, etta kamerani
ei toiminut kunnolla, him-
mennin oli juuttunut lShes
kiinn i.

Tulomatkalla kEvin Gerd
Bittlin luona Miinchenissa.
HdnellS on kaupuntin lai-
dalla teollisuusalueella
kaksimetrisellS umpinai-
sella peltiaidalla ympardity
tarha. Tarhassa oli kymme-
nie koiria, lShinnd alaska-
laisia, ioita varten siella
asui koiranhoitaia. Koto-
naan Bittlilla oli kymmen-
kunta nuorta koiraa, joita
hen hoitaa itse. Han oli
palkannut myiiskin nuoren
kaverin Eddie Streeperin
kenneliste harjoittamaan
koiriaan, Han oli ostanut
koko pentueen Attlalta.
Attlan koirar olivat hyvin
arkoja, eriis niin arka ettei
tullut edes sy6miiiin. Gerd
halusi valttemette esitelle
koiran ja hiinen oli kannet-
tava se kopista. Attlan
mieleste ne ovat OK. Olen
kuullut, ettA Tanskaan on
ostettu Attlalta astutettu
narttu, jonka pennut ovat
aiYan normaaleja.

Tapaus Bittl on esimerk-
ki siite, etta Saksassa on
rahaa ia paljon hyvia koi-
ria. Saksalaiset oyat tark-
koja, mutta koiriin tuntuu
rahaa riitteven.

Jos raivotauti jee pysy-
veksi, ennustan melkoista
alaskalaisten rynt5ysta
karanteenin poistumisen
myiita my6s Suomeen.
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Jiir6en Liiber, ,olla on sekii
siperialaisia ja alaskalaisia
ja ioka leek5rina on hyvin
perille koirien rakenteesta,
sanoi ettei hdn ikind olisi
uskonut Runyanin koiria
voittaiavaljakoksi, kun hen
ensimmdisen kerran niiki
sen.

Koirien yauhdista voin
sanoa vain sen , etta se oli
hyv55 laukkaa lAhd6ssa ja
mukavaa laukkaa maalissa.
Parhaat valjakot erotti le-
hinnd menon keveytend ja
varvattomuutena. Ehke ne
myiis parhaiten pitivat sa-
man vauhdin lSpi radan.

Mielestdni aioissa oli yl-
lSttevee suuret erot, myiis
kolmen ensimmdisen kes-
ken.

EliiinliiiikAreitd oli kai
kaksikin, iotka seurasivat
kilpailua myiis moottori-
kelkalla radan va.ressa.
Jalkavauriot olivat ilmei-
sesti tayallisimmat vauri-
ot. Taiston koirien veren
hemoglobiini laski niin
alas, ette hanen annettiin
iatkaa kilpailua vain, jos
ottaa kilpailun rauhalli-
sesti.

Taisto oli uskonut kilpai-
lukutsussa olleeseen m:i.ii-
riiykseen, ettei lihaa saa
kuliettaa rajojen yli. Hanyritti periSte aluksi kuiya-
muonalla, mutta totesi sen
mahdottomaksi ia joutui
ostamaan lihaa. Siinakin on
erAs kysymys, mike tule-
vissa kilpailuissa kannattaa
selvitt6e. Mist6 liha?
Tuore? Kuiyattu?

Koska olin mukana
enemmen muussa mielessa
kuin seuraamassa kilpailua,
niin en ehtinyt seurata
kaikkia ammattilaisten
touhuja. Varmasti iokainen
osanottaja oppi tem:in kil-
pailun aikana enemmdn
kuin muuten koko vuonna.
Tulee mieleen yain eres
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OIKAISU: MM-VOITTAJA

NARTTA I /88 olleessa
Lombardin MM-valjakon
kuvatekstissa oli yirhe
Vixen-nartun kohdalla. Toi-
mituksen kalnntis oli vuon-
na 1977 painetusta kirjasta
"The Vorld of Sled Dogs",
iossa on ollut virhe ia kir-
jan seuraaviin painoksiin on
teksti muutettu: "Vixen
(osittain siperialainen)".

27.-28.2.1988 jariestet-
tiin Tampereella SVUL:n
Hemeen piirin nuorten tal-
vipeiv5t, joihin osallistui n.
1000 nuorta urheiliiaa.
Sunnuntaina 28.2. pidettiin
eri urheilulaiien esittelyti-
laisuus Hervannan Suolijar-
ven jiiillS. Rekikoirahar-
rastusta oli edustamassa
apulaisprofessori Esa
Mentysalo kuuden siperian
huskyn valjakollaan. Rekky
sai esittelypyynniin SVUL:n
jiirjestelytoi m ikunnan pu-
heenjohtaja Martti
Kekilta, joka haluaa nyt
NARTAn palstalla kiittea
Esaa onnistuneesta yhteis-
tydste.

suomessa on meneillaan
oikeudenkeynti, missd reki-
koiravaliakon a,a,aa syyte-
teen, koska ulkoilemassa
olleen perheen irrallaan
oleva koira ryntdsi pysS-
ktiidyn yaljakon kimppuun.
Tulemme Nartassa kerto-
maan oikeudenkiiynnin lop-
putuloksen. Haluamme kui-
tenkin ,o nyt kertoa har-
rastajille taman tapauksen
varoituksena siite, miten
koiravaljakkoon saatetaan
suhtautua. val,akon omis-
taja jopa maksoi peelle
kSyneen koiran liidkErin-
kulut, mutta siita huoli-
matta juttu vedettiin
oikeuteen. Yhden poliisin
mielesta koiravaljakko on
rikos yhteiskuntaa vastaanl

Vastaava tapaus sattui
Sammalniemessd kolme
viikkoa ennen PM-kisoia.
Erean talon irrallaan oleva
koira tuli harjoittelemassa
olleen valiakon sekaan.
luttu selvisi vasta, kun
Rekky korvasi koiran lea-
karinkulut. PM-rata kulki
talon maiden lepi, joten oli
yksinkertaisinta maksaa.
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NORDIC IVIARATHON NOME 1988
Vanhan toistoako

Hannu Holopainen

Temiinvuotinen Nordic
Marathon pidettiin erittdin
hyvissa olosuhteissa. Koko
kilpailun ajan vallitsi au-
rinkoinen kevatsde. Lem-
piitila pysytteli nollan ala-
puolella ja laski paikoin
ydllS - l, C:een.

saast5 iohtuen muodos-
tuivat rataolosuhteetkin
ldhes erinomaisiksi molem-
missa luokissa.

Ainoastaan n. l0 km:n
mittainen osuus Allesjaure
- Vistas velille oli peh-
me55, mutta muutoin lehes
ihanteellinen rata karisti
muistot milloin jaisesta,
pehmeAste tai lumisesta
radasta unholaan.

Kilpailiioiden meerd oli
ilahduttava, etenkin pie-
nessa luokassa, iopa niin,
ette tulevissa kilpailuissa
tullee kyseeseen ehka luo-
kan rajaaminen. Osanotta-
jien palioudesta aiheutuu
huomattava paine yksit-

NORDIC MARATHON I988

Avoin luokka
l. Conny Bergstr6m
2. Ole Vingren
f. luha-Pekka Bjdrkstedt
4. Intemar Stdckel
5. Olli Hartikka
5. Rune Hautmo
7. Birtitta Holmtren
8, Tommy Petersson
9, Ornult Jakobsen

Kenneth Backst16m

teisille etapeille ja testa
saattaa aiheutua vaikeuk-
sia kilpailuaikaa kontrolloi-
ville henkikiille. Tiindkin
vuonna tapahtui pienie
ajanottovirheite, jotka
kunkin virheen kersineen
kilpailiian kohdalla on
vakava asia.

Jos pienessd luokassa
osanottaiien mddrS ja
etenkin taso oli hyva, niin
site se ei ollut avoimessa
luokassa. Oli yksi yli mui-
den. Hen, Conny, kiersi
reitin omassa yksindisyy-
dessa{n, ammattimiehen
taidolla.

Conny erottautui muista
selvasti, mutta seuraavista
sijoista kaytiinkin kovempi
taistelu.

Pienesta luokasta avoi-
meen siirtynyt Ole osoitti
kilpaitijan lahiansa sijoittu-
malla hienosti toiseksi.
Tasaisesti hienosti ajaneen

Kuuden koiran luokka

Olen jalkeen tuli turisti-
ajurina kunnostautunut J-
P.

Avointa luokkaa, ,oka on
mielestani se ainoa oikea
Marathon, tarkastellessani
kiinnittyy huomio vield
Ollin hyvdiin ajoon.

Nyt kun vuoden 1988
Marathon on aiettu, voi-
daan kysya , onko kilpailu
vanhan toistoa?

On selved, ettd kilpailua
tulee kehitt5e , enemmen
yleis6a viihdyttevaksi, isoa
luokkaa painottavammaksi,
eike vehiten kilpaili ioita
huomioonottavammaksi.

Nahteveksi jdd kuinka
kehittemisesse onnistu-
taan, kun todenniikdisesti
osalta suomalaisista
lr4arathon tulee jedmaan
v5liin seuraavana tai pereti
seuraavina vuosina.

8.3).20
8.4539
8.52.25
8.55.47
9.02.37
9.41.58
9.4 4.18
9.59.40
I0,15.00
t0.24.)2
10.27.35
to.42.35
t2.34.30
t3.)2.45
14.35.10

l. Reijo Jaaskeleinen
2. Jouni Matila
3. Torbj6rn Hellstr6m
4. Egil Olli
J. Ralf Sundvik
6. Seppo Salomiki
7. Bjtirn Albino
8. Kenneth Pettersson
9. K jell f,ohansson
10. f,oni Elomaa
I l. Lorentz Brannstr6m
12. Mauri Toivonen
13. 6rlan Haverskog
14, Mats Elenius
15. Certrud Villman

I t.16.6-,
t3.02.00
t).t3.35
t).46.37
t).54.t5
[t1.27.20
I t1.37 .00
| 5.54.20
t6.t7 30
kesk.



LACONIA, MM-KI LPAILUT 12. - 14,2.198

Laconian perinteiset
MM-kilpailut pidettiin
poikkeuksellisissa olosuh-
teissa. Siksi niille uhrataan
tassa Nartassa normaalia
enemman palstatilaa. seu-
raava teksti on lyhennellen
kdannetty Team & Trail -
lehdeste.

Kilpailua edeltavana
ydnii alkoi lumimyrsky ja
periantai-aamuna maata
peitti yli 40 cm:n lumiker-
ros ja myrskytuuli jatkui.
Kilpailun johto suunnitteli
kilpailun peruuttamista,
mutta avoimen luokan aja-
jat halusivat liihteA uralle.
l3 isoa valjakkoa lehti 24:n
kilometrin reitille, Eddy
Streeper numerolla yksi.
Eddy tuli myds maaliin
ensimmeisena, aika 60.25.
Sitten ei tullut ketaan, l5
minuuttia iouduttiin odot-
tamaan ennenkuin seuraava
valiakko ylitti maalilinjan.
Lopulta oli maalissa l2
valjakkoa, kokeneen
Richard Therrierin koirat
olivat matkalla kielteyty-
neet jatkamasta.

Lauantaina lumipyry ja
myrskytuulet iatkuivat.
Koiria vesyi ennetysmdArS.
Jean Bastien ylitti maali-
linian kolme koiraa reessa,
Edingerillii oli kaksi ja
useilla yksi. Eddy
Streeperin valjakko juoksi
jdlleen nopeimman ajan ia
kaikki koirat olivat liinois-
sa maalissakin.

Sunnuntaiaamuna sae-
huolet olivat ohi. PAivin
nopeimman ajan juoksi
Harris Dunlapin valjakko ja
Streeperilli oli toiseksi
nopein. Tosin Eddyn ajoa
haittasivat rataa avanneet
moottorikelkat, joiden
ajajat k6rtittelivat uralla
ykkiisene liihteneen
Streeperin edella eivetke
kuulleet Eddyn ohituspyyn-
tojd. HeillS oli hyvet kuu-
losuojaimet!

Eddy Streeper voitti ki-
san, minka l. paivesta
(perjantaista) hen totesi:
"Kovin ja raskain piivd,
mit5 olen kokenut I4:n kil-

4.5 nn€6
29:32
31 :12
31:21
34:34
37:39

pailuvuoteni aikana. Mutta
minulla on sitkeS valjak-
ko.'r Palkintoien jaossa hEn
muisteli viime syksyna
moottorikelkkaonnettomuu
dessa kuollutta Pete Nord-
bergiSf'Kaikki tietoni pe-
rustuvat Petelta saatuihin
oppeihin."

Palkintona MM-kisan
voitosta Eddy vastaanotti
n. 26.000 mk.

Kahdeksan koiran luokka
oli mielenkiintoinen mYos
suomalaisten kannalta. Anu
Jaakonsaari osallistui sii-
hen Dunlapin kennelin
(Zero) valjakolla. Luokka
oli kaksipaivdinen. Lauan-
taina starttasi 40 valjak-
koa, sunnuntaina ainoas-
taan 20! Kolme hylettiin
liian hitaan lauantain alan
vuoksi (t6ti sSSntiiii ei ole
Suomessa kdytetty) ja l7
sai tarpeekseen lauantain
lumimyrskyste.

Yleis6e oli ollut ennltys-
meara, tv-yhti6t olivat
tehneet ohielmaa my6s
helikopterista kiisin. Presi-
denttiehdokkaat olivat ol-
leet mukana.

4.5 mtres
41i4
it2:56
5.1 19
62:13

I bgs/$bazlt
l. Wison [€v6qre
2 T6rn XIan
3. Oonnb Sbrdahl
4. Nod Johnsoo
5. oah Oable
6. l,*e Ber
7. Crrrl llenin
8. Ooq 8uU€r
9. Jean Bdssonn€ault

10. Rob Oowney
1l. Bill Ko.nmull€r
12. John Klacky
13. Ml6 ilonis

15, Koo Me.rson
16. Pali ironb
17. Kurt Brubo
18. O€bo.ah Elicknsfl
19. Tom OiMagoio
m. Anu Jaa*onsaari (Etri.pL.,!

lG'h &).d
Lon Robb
Oon Edard
Bob SElens
..tn Tatn
Ftdlad nrffirn
Jackie Sarrart
Hglb D-Ytlap
John Sarnbugh
l,rd Tey'a
Ct p Embcy
I'an EeIl/€aU
Rob Tuck6r
Bob So.rel
Td no€&r
Cirdy SambuQh

L€onard Bain
Ord &oa,riog
Jeny St*Ead

B€low ar€ th€ limes ol tho racers in minutes and seconds,

lt ik
5a: l3
59:42
58:56
50:21
59:02
63i17
59:40
5t:04
64:10
63:44
6it: t 8
65:37
65:OO
66:21
69:17
71:23
71:54
75:0O
81 :11
73:l I
73:26
S:05
66:09
67:06
67'.21
67:48
68:57
69 20
72:10
75:50
75:53
76:52
78:33
82r08
82151
83:02
83:09
95:15
96:20
1m38

ttn,6
,{a:43
aa:38
a5:aa
46:07
5l:33
17:21
52:33
51r,10
48:38
49:23
49:21
49:!4
5l :09
51 :5O
54:16
55:20
57:15
60:59
50:12
69:55
DNF
Scratdr
Sa-aldr
So_adrtl
Scratdr
Scratarr
Scrald!
Scralctr
Scraldr
ScraLh
Scratc}l
Scratci
Scratc.fr
Scraldr
Sc{aldr
Scratdr
Scralcir
Time Disq
'Iirne Disq
Time Dsq

l5 tfiiles
54:48.00

53 r6.59
56:42 00
56:32.32
55:20.03
52:16.32
66:05.21
63:01.88
58:16.89
61:52-32
Scratc*r

fobb
175:54.89
188:55.21
192r31.49
196:58.92
204.52.97
205:53.72
21e:14.57
228:31-18
229:21 60
235:35.21
235:08.30

UnliniedlStaans
1. Eddy Sueeper
2. Mks Boe,
3 P,zrb Dudap
4. L6n Robb
s oan oabh
6. Don Boland
7 Gu/ Gi6rd
8. Johnn Molburg
9. Jean Baslren

10 Ooug Butsr
11. Ralph Psquognal

Gary Edinge/
EctErd Thenien

15 rniles
60 26 55
71:24 A6
74:33 1 1

73:35.14
80:23.55
79:51 l9
83 37 85
AA:22 15
87:54 39
102 47 81
99:35.30
72:42 29
DNF

15 niles
60.21.24
62:30 58
64 41.79
65:41.7a
67:57.00
69:42.50
72:5O.1O
7 4:43 A2
70:28 -33
74:30 51
71:4O-68
85:04.23

3 b9 *. B leans
1 Khya Dunlap
2. Kahy liorrb
3 ]'lm Hanson
il Ch.issy llblburg
5 Chris Belireau

3 Dq ,.ir,4 balrE
6. Mictel GagrE
7. Clifl Bonner
8. Chris Karlson
9. Justh Hajek

!fiYtfic rJ
1988 IDITAROD SCORE BOX

Times in Days, Hours, Minutes and Seconds
Tean Ddrst 1,150 miles l,lsomiles

1. Susan Butcher 11/11:41.40 24. Ted English 14/0A.52.23
2. Ricl St^/enson 1A02:10:i4 25. Jerry Raychel 14/09:'t7.09
3. Marlin Buser 1A05:21 46 26- John Barron 14109.54.24
4. Joe Gamio 12109:21:39 27. D. Halverson 14/11:19.55
5.J. Redington, Sr. 13/03:25.28 28. Peler Thomann 14/123a.45
6. Herbie Nayokpuk 131032644 29. C. Saussele' 14/21 24 20
7. Rlrk ilackey 13114 43129 30. Burt Bomho,l 14121:46.45
8. l-avon Barve 131152242 31. Frank Teasley' 15/06:42:51
9. Dee De€ Jonowo t3/16:29:06 32. Peryll Kyzef 15/12:30:48

10. Robin Jacobson 13117:19:48 33. Ken Chase 15t1254 2O
ll.JerryAustin 13/19:06:03 34. BabeAnderson l5/13:06:49
12. Jan Masek 13/22,18 03 35. lan MacKenzie' 17/0645.46
13. Lucy Nordlum' 13/23:47 31 36. Miks Tvenge' 't 7/08:01:59
14. Jac4ues Philip 14lOO0243 37. Mark tr.4enill' 18/01:29:14
15. BillCotter 14/01:33:18 38. John Suter' 18/01:50:50
16. Tim Osmar l4101:49:16 39. John couriey 18/06:52:30
17. Dan MacEachen 14/02:46:11 40. Jenny courley' 18/06:54:12
18. John Patten' 14/03:57:06 4'1. Peter Kelly' 18/07:06:41
19. H. Sutherland 14/04:16:56 42. Tim Mowry' 1a/O7..21 41
20. Man Desalernos 14/05:01136 43. MattAce l8/07:34:06
2'1. Bill Hall 1410549.07 44. Gordon Brinker 1an7-.44:44
22. Darwin ircLeod' 14/06:O'l:06 45. Leslie A. ilonk 19/13:22:55
23. Horst Maas' Mn711.11 ' lndicabs R@kie Divet

28

Kilpailu osoittaat ette
sSSongelmat ovat kaikki-
alla eiki niille ioskus voi
mitaan. Ajajilta vaaditaan
silloin urheiluhenkee ja
huumorintajua.

Jokunen sana neista M[,1-
titteleista. Amerikassa iar-
iesteta6n ainakin kolmet
MM-kilpailut, Tdmii
Laconia on peruja jo 30-
luvulta. Laconia sijaitsee
USAn it:rannikolla, liihelld
Atlantia. Kanadassa,
The Pasissa jariestetAan
MM-kilpailutr 3 x 35 mai-
lia, max 9 koiraa. la kol-
mannet MM-kilpailut ovat
Alaskassa, Anchoragessa.
Vuosittaisten, perinteisten
turkiskarnevaalien yhtey-
dessi jarjestettevd
"RONDY" on huippuajajien
mielesta se ainoa oikea
M [.,]-kilpailu, minki voi-
tosta kannattaa olla ylpe5.

Id
t02:56
104:m
lOa:40
106:29
110:35
110:,{t
I l2:13
112:11
I l2:,18
I l3:07
113 _42
115 21
117:09
1 18:14
12323
'127:43
129:09
135i59
141:23
143:06
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STREEPI]R I(IINNELS
"Ilorne of World. Cltantptons"NAC = fr1qr15 American Championship

32km+32km+48km

Yukon Quest l0J0 mailia (1690 km)
Koirameard max.l2 koiraa
Tulokset:pAivlit/tunnit/minuutit

Below are the times of lhe racers in
Unlimited./l7 leams 20 miles 20 miles
1. Marvin Kokine 63:52.2 66:16.6
2. C,oorge Attla 64:,19.8 65:45.0
3. Chuck Erhart 6421.6 67 12.0
4. Leonard Robb 63:30.6 66:33.0
5. Charlio ChampairE 63:56.4 66i49.2
6. Harrb Dunlap 5407.2 66i38.4
7.oon Boland 64:09.0 68:32.0
8. Don Cousins 6552.2 69:29.4
9. Mark Pierson 56:04.8 69:16.8

10. Roger Reitano 67 29.4 7l .O1.2
I l. Dan Daigle 76:11.4 7l:18.6
12. Amy Wright 71 41.4 73:43.2
13. Fran Reich 73:46.8 75:53.4
14. Stan Huntington 7a:22.A 77:52.2

Charlis Sb\€ns 65:10.2 66:01.2
Eddy Streeper 64:10.2 69 36.0
JimHarvey 67:28.2 70146.8

12-Oog Max.
1. David Monson
2. GeraH Riley
3. Kalhy Swonson
4. Rick Atkinson
5. Bruce Le€
6. Kab PeGons
7. John Schandelmier
L Oennis Kogl6
9 Ralph l-ngey

10. Jim Wardofl
11. Vem Halter
12. Frank Tumer
13. Mark Elliott
14. Lonina Mitchell
'15. Frank Ganley
'16. Mary Shiolds
17. Ron Rossor
'18. Mark Stamm
19. Ned Cathers
20. Lena Charley
21. David Dalton
22. Jim Strong
23. Bob Holdor
24. Jim Beiter

Lahtisitko Sind erilaiselle lomalle

Terry Streeper tarioaa eurooppalaisille ajajille
mahdollisuutta tulla Pohjois-Amerikkaan kilpaile-
maan joko kuuden tai kahdeksan koiran valiakolla.
TdssS olisi suomalasillekin oiva tilaisuus nahda miten
eres parhaista k ilpakenneleiste toimii.

Terry voi ottaa vain yhden vieraan kerallaan, koska
koulutus ja tutustuminen valiakkoon annetaan henki-
l6kohtaisesti.

Hinnat:100 S (Kanadan) per pAivd marras-
jouluk.

l r0 S per pdiye tam m i-huht ikuussa
100 5 kilpailemisesta 6-koiran luokassa
200 S kilpailemisesta E-koiran luokassa

Kilpailijan on itse maksettava kilpailun osanotto-
maksu.

Paivehintaan siseltyv;t kaikki ruokailut, majoituk-
set ia matkat kilpailuihin.

Kilpailijan on oltava Terryn kanssa jo keskiviikosta
alkaen valjakkoon tutustumista varten.

Varauksen yhteydessii on suoritettava ennakko-
maksu, mikii on 2J % kokonaishinnasta.

Terry ja valjakon vuokraaja jakavat tasan mahdol-
liset kilpailuissa voitetut rahapalkinnot.

Tiedustelut: Terry Streeper
Box 137 7
Fort Nelson
B.C. VOC IRO
puh.604-774-2991

minutes and
30 miles

95:42.0
96:00.0
96:05.4
97:36.0
96:56.4

100:28.8
102120.4
102:09.6
102:4O.2
102:42.0
100i16 2
109:22.2
109:06.0
113:40.8

so-atcfl
scratctr
sq"atcar

seconds.
Totals
225:49.1
226:04.8
227:39.0
227:39.6
227:42.0
231:13.4
235;11.4
237:31 .2
238:01.8
241:12.6
247:46.2
254:46.8
258 46 2
269r55.8

t

1,050 miles 12-DA ilar.
12,/05:06 25. Jett Fisher
12115:01 26. Tom Randell
12J17:14 27. James Poage
'13/01:38 28. Mark Poag
,3/04:00 29. John Ballard
13115:02 30. Ty Halverson
13/15:23 Jetf t(rE
13/18:52 FranccisVaigas
,3/21:05 Bon LeFebvre
13123:12 John Gleason
14/03:28 Scot Poag6
14112,15 iil(e Krarner
14113:31 Allen Dennb
14116:58 Don Donahson
14/17'.Og Ste\€ Haver
14/17:15 Steve Mullen
15/05:26 Bob &ight
15/05:29 CliftonCad2c,,
15/09141 A. Capot-Bhnc
15/20:16 Oavidsawatd(y
15123:34 Jim Benneu
16/01 :50 Dii( Bamum
16/02:12 Lary S.nah
17113:29

MM-kilpailut, Anchorage (Rondy)
3x40km

Times lor lhe 14 slarters appear below in minutes and sec-
onds.
Unlinild Tea,,?s 25 mtes 25 u:,il€f 25 miles fot*

1. Charlie Champaine 103:53 92:00 89:33 2A526
2. George Anla 105:33 93:06 92:06 290:45
3. Chuck Efian 106:01 97:58 95:55 299:54
4. Chadie Stevens 107:09 96:36 98:28 302:13
5. L,tarvin Kokino 118:32 94118 91:56 304:46
6. Joee Bedington 1O7 t21 98:10 'tO0:17 305:49
7. Rogsr Reitano 113:39 97.46 95:09 307:05
8. Vactor Silsol ll3:40 106:14 103:14 323rog
9. Stan Huntington 1'16:51 108.24 108:02 333:17

10. Oave Olson 122:12 109104 108:47 340:03
11. Bob Clupach 125:41 114.52 105:44 346:17
12. Steve Olson 122:31 122.25 120:45 365:4t
13. John Sute. 1273A 129:51 117:21 374:50

lrark Piecon 115:11 DNF

-I3.
I r--

'l

I

F\ V

1,05 O miles
17/14:13
17 t14:40
18tO2.57
18/07:53
20106:30
2OlO7:45
scralch
scrabh
scrabh
scrabh
scrabh
scrabh
scrabh
scrabh
scratch
scratch
scratch
saralch
scratch
scralch
scrabh
scrabh
scratch



PIETARSAARI 30.-3I. I. I 988

P6rkendsiin oli ielleen tehty hienot radat. Aurattu-
ia teite, leveite ia kovia moottorikelkkauria, Koko
Pietarsaaren seudun rekikoiraveki ajajista pikkuserk-
kuihin asti oli mukana j5riestelyissa ja tuloksena oli
erinomaiset kilpailut, ioita saekin suosi: pakkasta ia
aurintonpaistetta.

Ensi talveksi on pietarsaarelaisilla suunnitelmat
jeriestea kilpailu, jossa yleisd nekisi kilpailun, paikal-
liset kaapeliyhti6t kuyaisiyat koko kisan .ine. Eli iulki-
suutta enemm5n kuin Suomessa on koskaan saatu
lajistamme. Toivottavasti onnistuttel Me tulemme
varmasti aiamaan.

f-koiran luokka 2x8km

SHS:N 20 - VUOTISJUHLAKILPAILU
AVOIN SM - KILPAILU KERTMAA I3.-I4.2.I9Et
f-koiran luokka
l. v-P Lehtomaki 2t,07 21.01 rr2.08
2. Ari Toikkanen 21.45 21,05 42.50
3. Jyri Rannisto 22.54 22.06 4j.OO
4. Risto Ruuska 22.55 22.20 45.1j
5. A-L Puolitaival 22.28 23,13 4i.tt
5. Jari Rannisto 24.55 T.27 q8.22
7. Harri Mattila 24.17 243t 48.qE
t. Sirpa Juuti 25.15 25.05 50.20
9. Aimo Lehtom5ki 25.22 26.16 ,1.38
10. Matti Hakala 26.54 25.10 52.04
I l. Ari Miienpdd 26.11 27.t5 ,.26
12. Hannu Koikkalainen 26.20 27.16 ,.J6
13. Pentti H:inninen 28.03 25.54 5i.i7
14. Aaro Paryiainen 28., 26.50 ii,z)
15. Reino Voutilainen 2E.26 2E.09 i6J5
16. Katariina Roukala 28..18 28.21 56.j9
17. Marjaana Muurinen )2.00 28.30 l.OO.3O
18. Erkki Ohvanainen Jl,l7 29.26 l.OO,43

l. A-L Puolitaival
2. Matti Hakala
3. Robert Rudnds
4. Katariina Roukala
5. M. Hautaniemi
6. Susanne Wingren
7. Jussi Linna
8. Markku Vuotila
9. Reijo Takala

vht,
52.41
54.43
,6.48
59.58

1.00.J0
I .01.56
1.04.18
t.07 .50
l.l0.19

43.09
5r.46
55.50
,J.4E

t.26.00
1.46,t2
t.5t.39
1.5).o2

6-koiran luokka
l. Taina Terds
2. Maria Lindqvist
3. Esa Konu
4. Ari Laitinen
5. Mikael Jutila
6. Carina Ahlqvist
7. Stina Rodenstam
8. Pertti Kettunen
9. Olavi Karppi
10. Kalevi Vainio
t I' Jukka Lappalainen
12. Eila Kuusinen
ll. Giiran Granstriim
14, Raija Rannisto
15. Jarmo Sipiliinen

lo-koiran luokka

31.1.
27 .34
2639
27 33
29.5)
29.55
29.46
30.29
)3.54
J5.27

29.24
3t.o5
30.59
31.3E
)t.40
3t.43
)4.00
32.50
33.4E
35.47
)7 37
38.26
42.20
43.25
42.48

,4.14
57 .23
59.09

1.04.43
I.04.03
1.02.3 |
I .01 .02
t.02.32
I .03. l9
I .07.1 0
t.07.20

)t.46
30.t I
)o.2E
3l .08
3t.24
32.06
31.06
14.39
J4.12
)6.46
39.25
42.50
40.5t
42.22
4630

l.0t.l0
1.01. l6
1.0t.27
t.02.46
1.01.04
t.03.49
1.0r.06
t.07 .29
1.08.00
t.12.3)
t. t7 .02
t.2t.t6
t.23.t I
t.25.47
1.29.t E

lo-koiran luokka 2 x 2l km
l. Juhani Heikkinen 42.51
2. Pentti Piironen 50.26
l. Folke Jutila 55.49
4. Arto Koskinen 57.14

foni Elomaa

6-koiran luokka 2 x 16 km
l. Esa Konu 3432
2, Ole Wingren 34.07
3. Matti Heinonen )6.04
4. Mikael Jutila 37.56
5. Olavi Karppi 38.16
6. Dan-Anders Liiw 39.58
7. Christer SkoB 40-59
8, Seppo Salomdki 41.49
9. Dick Enqvist 44.08
10. Markku Ketomeki 47.44
I l. Esa Satomaa 51.19

39.01 (15 km) 52.23

)).50
35.4)
35.49
)6.55
3E.22
37.2t
40.4 t
41.06
46.27
46.5E
52.38

l.
2.
1.
4.

6.
7.
E.

10.
ll.
12.

t.08.22
t.09.50
l. t l 53
I . 14.51
1.16.38
t.t7.t9
t.2t.47

t.3035
t.)4.42
t.44.t7

Juhani Heikkinen
Jouni Matila
Ole Wintren
Nils H jelm
lnSvar Forest
J-P Bi6rkstedt
Jukka Honkapirtti
B. C. Karlsson
Putte Renholm
Ahti Lindstedt
Joni Elomaa
Arto Koskinen
Jan Vaernes

HARILA 19.-20.3.1988

Harilan maaliskuun 19.-20. paivien kisan voitta,a
ja kunkku oli 4,kertainen pohjoismaiden mestari Juhani Heikkinen JyvEskylSn
maalaiskunnasta.

Harilan valtakunnal I iset avoimet rekikoirakilpailut vietiin liipi erittein runsaan
lumen armoilla. J5riestajien harmiksi per,antai-illan kirkas sea muuttui lauantai-
aamuna sakeaksi pyryksi. Puolentoista kuukauden ty6 ndytti hautautuvan lumeen.
KilpailupdAllikkti Toivo Mentynen toivoisi yhteiskunnan apua kaikkien urheilukilpai-
luien .idrjestemiseen.
Lumentulosta huolimatta Juhani Heikkinen antoi tunnustuksen radoille.

Suurimman urakan suoritti Savonrannan Rdnkiinvaarassa asuva Jouni Matila. Han
aioi ensin avoimen luokan ia heti peraen 3-koiran luokan. Seenndt kielsivet enea
osallistumasta 6-koiran luokkaan.

Jarjesteia kiitt5e talkooihmisie ja palkintojen lahjoittajia tuesta, jonka avulla
kilpailut saatiin vietyd tdpi.

JariestaiS Joensuun seodun Samoiedinkoira yhdistys ja Liperin Kennelkerho,
Puheeniohtaia Toivo Mintynen

Avoin luokka 2 x9,7 km
L Juhani Heikkinen
2. Jouni Matila

6-koiran luokka
l. Pertti Kettunen
2. Jukka Lappalainen
.3. Jarmo SipilAinen

3-koiran luokka
l. Jouni Matila
2. Aaro Parvianen
3. Reino Voutilainen
4. Liisa Martikainen
5. lukka Koskinen
6. Markku Vuotila
7. Peivi Ry6kes

42.52
49.t0

50.01
52.40

1.12.09

58.25
l.0l .4 2
t.t2.2l
t.t4.32
1.14.57
t.t6.24
t.2t.t2

30

30.1.
25.07
28.04
29.15
30.o5
30.55
32.tO
3).49
33.56
35.32

56.00
1.00.04
1.03.3 I
l.0r.l9
1.00.15
1.02.1t
1.0rr.08
1.06.07
l.0r.l t
1.06.26
I .07 .42
l.l0.tl

57 .52

l.r0.l4
1.57 .27
2.O2.40
2.0tt.45
2.04.59
2.06.t4
2.0639
2.07.09
2.07.50
2.O9.45
2.t4.52
2.t7.33
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PALVAA 5. -6.3.1988
Kuudes Palvaan Maraton oli tiine vuonna keskipit-

kien matkoien sM-kilpailu seke avoimessa etta kuuu-
den koiran luokassa. Miss5 olivat kilpailiiat?

Jeriestavan yhdistyksen edustaia totesikin palkin-
toieniakotilaisuudessa, ettA vastredes heidan on pakko
harkita koko kitpailuien olemassa oloa, ios osanotta-
iamaara i55 niin pieneksi. Kahdeksan ajajan vuoksi ei
kannata tehd5 70 km:n rataa.

Runsasluminen talvi ia viimeisten viikkojen ldmpd
tekivet kilpailun todella raskaaksi moottorikelkka-
uralla (n. 20 km). Loput 50 km olivat aurattuia tai
lintottuja hyvia teite. Ratamerkinnat olivat erin-
omaiset.

Juhani Heikkinen otti kuudennen voittonsa Palvaal-
la. Hen on siis voittanut kaikki Maratonit. Jouni
Matila joutui antamaan periksi toisena pAivenS.

Kuuden koiran luokassa Matti Heinonen otti joka
etapilla muutaman minuutin eron Hannu Koikkalai-
seen.

Maratonin sAAntiije tuntemattomille: ensimmdisen
lenkin (32 km) jdlkee ajaja pita5 fO minuutin tauon iajatkaa sitten toiselle 33 km:n Ienkille. Koko reitti (6,
km) muodostaa kahdeksikon muotoisen kuvion. VSsy-
neet koirat voi jette5 taukopaikalle, joka on sama
kuin liiht6 ja maali.

Minimaratonin osanottaiat ajoivat "takalenkin" 33
km.

Kilpailutuloksissa on mainittu mytis koiram5iird en-
nen kunkin osuuden alkua. Esim. Juhani Heikkinen
ajoi 5.3. etulenkin l0:lld, takalenkin 9:lle, 6.3, etulen-
kin 8:lla ia takalenkin 7:lla koiralla.

Palkintopiiyt;i oli muhkea: ruskeita kirjekuoria,
pyttyja, kaiken kokoisia kukkopilleja ja kdyttdtava-
raa.

Kiitokset taas kerran Lappeenrannan seudun Samo-
iediyhdistykselle, Palvaanierven Lomalle ja Aimo
Lehtomaelle, jotka nekivdt suuren vaivan kilpailun
iariestemisesse, Eikiihen meite ajajia ole ensi vuonna
ainakin kaksinkertainen ma5re.

MINIMARATON 5.3.I988
l Ari Toikkanen
2. Pertti Kettunen
3. Jari Rannisto
4. Aimo Lehtomeki
5. Jyri Rannisto
6. Sirpa Juuti
7. Juhani Ekman
E. Risto Ruuska

Enintdan 4 koiraa 33 km

KUKKOPILLIKISAT 5.3.198E l0 km rekistert idvt koirat

3-koiran luokka

l.)4.)5

l. Ari Toikkanen
2. V-P Lehtomaki
3. Pertti Kettunen
4. A-L Puolitaival
5. Jari Rannisto
6. Jyri Rannisto
7. Aimo Lehtom5ki
8. Sirpa Juuti
9. Mari Pajaskoski
10. Liisa Vainio
I t. Risto Ruuska
12. Raija Rannisto
13. Petri Leppdsalko
14. Kalevi Vainio
15, Juhani Ekman
16, Iina Ollikainen
17. Yr)ti Puuronen
18. Esa Satomaa
19. Jukka Koskinen

l. Heidi Lehtomeki
2. Aki Kettunen
3. Jenni H{ggblom
4. Satu Juuti
5. Milla Lehtom5ki

KoIRA-HtIHTAJA kilpailu
Miehet:
l. v-P Lehtom5ki
2. Toni Voutilainen
Naiset:
l. Helena Rautiainen
2. Maritta Taipale

Nuoret:
l. Heidi Steinmetz
2. Esko Heinonen
3. Pasi Heinonen

KUKKOPILLIKISAT Nuortenluokka
l. Heidi Steinmetz Vantaa
2. Esko Heinonen Kangasala
3. Toimivoutilainen Sipoo
4. Pauliina Rundgren Mikkeli
,. Pasi Heinonen Kangasala
6. Petri Leppiisalko Tampere

KUKKOPILLIKISAT lastenluokka

SaarijarYi 25.59
Vehkalahti 26.19
Jyveskyle 26.24
Kuru 27.05
Espoo 2E.00
Espoo 28.10
Vehkalahti 29.15
Kirkkonummi 29.29
Elimeki 29-55
Kerava 30.45
Savonlinna 3l.l E

Espoo 32.05
Tampere )2.)6
Kerava )2.53
Helsinki i).18
Helsinki 33.48
Lahti 16.22
Luvia 36.52
Muurame 3E.24

3.59
4.07
4.t7
4.2 |
4.36
6.01

Vehkalahti l7 sek.
Jyveskyld 19 "
Ruotsinpyhte:22 "
Kirkkonummi 24 "
Vehkalahti 29 "

9.4 t
t0.2 t

Nurmi jervi
Lemi

t3.53
| 5.42SaariiSrvi

Jyveskyle
Espoo
Vehkalahti
Helsinki
Kirkkonummi
Helsinki
Savonlinna

t.3
1.5
l ,,
2.O
2.0
2.2
2,2

7 .06
2.t)
1.t2
0.13
1.4 8
0.49
5.25

| 5.20
| 5.25
t 5.r0

PALVAANJARVEN MARATON 5.-6.].I988
Keskipitkien matkoien SM-kilpailu
Avoin luokka

Jyvaskyle
Savonranta
Kirkkonummi
Humppila
Tampere

2x7Okm

* v5liaika
53.
loppuaika I v5liaika *

6.).
loppuaika yht.

l Juhani Heikkinen
2. founi Matila
3. Lasse Aaltonen
4. Joni Elomaa
5. Aimo Aaltonen

1.t8.22
t.t9.52
1.28.56
1..10.28
t.45.t2

9 2.59.t9
7 2.59.47
t0 3.19.03
8 \-32.t2
9 4.06.07

E t.26.)7 7
7 t.36.2t 7

l0 t.41.46 7
7 t.50.45 7

8 2.02.02 8

3,15.45
).)2.)1
3.4 t.41
l.r8.0l
4.12.52

5.15.04
6.32.20
7.OO.46
7.30.t)
8.38.5e

l0
l0
ll
t0
9

Keskipitkien matkoien 5m-kilpailu
6-koiran luokka 2 x 70 km
l. Matti Heinonen Kangasala 5
2. Hannu Koikkalainen punkaharju 6
3. Juha Lepplsalko Tampere 6

1.27 .J I
t.)6.5t
t.41.39

* = koiramdSrS, iolla jdljessi oleva aika on savutettu

, 1.45.08 4
6 t.48.42 5
4 2.09.46 t+

).59.57
4.O5.03
J.10.28

7 ,26.47
7.44.58
9.20.55

Vehkalahti
Vantaa

Vantaa
Kangasala
Kangasala

5 
'.26.506 ).39.55

6 4.t0.27
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Tarloa koirallesi herkkuateria. Anna sille uuna HerkkuSertia
Veteen sekoitettuna se on kuin herkullista lihamuhennosta.
Se tuoksuu hyvlil.le ia maistuu herkulle.
Uusi HerkkuSerti on valmistettu korkealuokkaisista kotimai
sista raaka'aineistr. Pelleftien lisdksi se sisdltdd mycis purjoa,
porkkanaa ja maissihiutaleiE.
Uusi HerkkuSerti on jokaisen koimn paaateria. Jos et usko,
anna koinsi peaffda.
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