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rJuden vuoben tervefibgs kaikil[et

Kirjoittaess ni naitii riYejA onjouluun aikaa Yiikko. mutta ainakin tiiellA Ete-
le-Suomessa rallitsee vielii s1-ks1'. Dilen poimin pihan kukkapenkistii Yiimei-
set kehakukat mammalle maljakhoon !

lkikkialta maasta. Lapistakin, on kantautunut tictoja kaikliien aikojcn
erikoisimm sta alkutall esta. LLrmettonruus ja sulat |esistiit oYat vaikeutta-
neet kaikenlaisen talviurheilun harrastamista ja tietenkin myds ammatti-
maista toimintaa. Laskettelurintect ja csinr. safaritoiminta niin kelkoilla kuin
koiravaljakoillakin ovat joutuneet siirtAmiiiin kauden alkua jopa viikkoja ta-
vanomaista nrl'tihcmmiiksija tappiota loilain an'ailla. .\hdingossa ovat m] ijs
talviurheilularusteiden kauppiaar.

Ehkiipii temii ankeus ja todellinen kaamos t:ialle priakaupunkiseudullakin
ovat osaselitvs tamen vuoden viimeisen lehden viipymiseen. linakin osit-
tain on kylla sll'nii myiis se, etta tuleyan kilpailukalenterin viilausta on jou-
duttu tekcmdiin varuin pitknan. Sopii toil'oa, ettakalentcri nyt n?i)'tt:iisi edcs
liihiin valmiinrmaka kuin edellisell?i kerralla.

\Iuoden yiimeincn liiton lehden nunrcro esittclee myijs uudcn ulkoasunsr.
.{inakin toistaiseksi lehti luopuu sanomrlehtiulkoasusuan ja palaa yuosien

takaiscen ,\-l-muotoon. Teta muutosta on moni kaivannut, ainakin ne, joilla
on tapana seilyttiiii harrrstuslehtiiiiin kotiarkistossa. Ihrutoksen teki mah-
dolliseksi se, etre paiisimme liitolle edulliseen ! hteisrydhdn takaYuosina sekri
kilpaurilla ettA liiton hallinnossa vaikuttaneen .luhani Toirr:lan kanssa. Kii-
tokset jo etukiteen ja ten'etulor jiilleen joukkoomnre Juhani.

Lilkoasu on kuitenkin lchdess?i toisan'oincn asia. TiirkeintA on aina leh-
den sisiiltti. Talln hetkelle sisiilliin tuotraminen on cdelleen liian suppean
piirin varassa. Uskoisin, etta k]'ni (tai micluunrnin tictenkin neppaimistir)
pysl'1' useanrmankin lajeissammc mrrkana olevan h1'ppysissl. Omia ideoitx,
kokemuksia. selostuksia tapahtumisu jne. r'ain paperillcja toimittajalle muul-
loinkin kuin jurrri lehden mennessi painoon. Sama t<livomus koskee ehkii
konrstcttuna mvijs lehdeu kuvilusta. Kameroita udkec usein ka)'tdssii tapah-
tunlissamnre, mutta perin hanoin otoksia saadaan lehden kii]'ttotin.

l,ehden kiiyttrinlistii keskusteluareenana suosisin m.yds mielellAni. iloni
n1'kvajan tckniikkaan pcrchtynvt ajattelec, cttA han'akscltaan ilmestt.r e lehti
on rivan liian hidas keskusteluliiline. On kuitenkin h\.\'ii muistaa, erra lii-
hcskii?in kaikilla ei olc viel?i verkkol'hte1'ksiii. Dsim. liiton verkkosivujcn
keskustelupalsta muodostuu helposti suppean sisiipiirin taisteluareenaksi.

l,ehden sir,uille painetut keskusteluartikkelit saavat laajan lukijakunnan,
niiti voi itse kukin pohdiskella kotonaan kaikessa rauhassa ja son'ailla
mieleistaan vastinetta. Harrastuksessa mukana olevien mielipiteenvaihto rie
aina kchitystii etcenpain. Sit{i tayoirtelee varnrasti m}'ds tasse nunerossa
julkaistava varsin poleeminen mielipidckirjoitus aiheesta SIIS.

Licnee aiheellista korostaa, cttd julkaistava kirjoirus ei olc Iiiton kannan-
otto. r\iheesta kaYdvissai keskusteluissa olen tullut siihen kisitykseen, ertii
esim. liiton nykl-inen hallitus nrikisi hvvin miclellden SIIS:n uudelleen liiton
jiiseneni. ,\nelen llaimon jutun kin'oittavan jatkokeskusteluja. r\ntakaapa
kuulua

Ilallinrs on parin kokouksensa aikana sopitrut keskinlisestli t.ytinjaostaan.
Se on paiipiirteissaan kirianu hallituksen kokoonpanon 1'ht{]yteen. Sen ver-
ran olen chtinl't saada tuntumaa hallituksen toiminraan, etG Ioin kertoa
sielld piilev?in todellisia tviimy!riii, tehokkaita ja aikaansaavia jasenia, jr)i-
den piivdillc asiat eivat j?iii makaamaan. Niiyttan todella h\.i.iika.

II!'vA?i L'utt, \'uotta ja (minun k?i)'ttamani laskentatalan mukaisesti m)'ds)
uudcn yuosisadart alkua kaikille!
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IAPAIURMAUAITUUTUS
It I 1i irr.r'-t' SLI';rr.la
l/rrkrr rrtrr.s-ry'r t i6 l\ ltiok ot
st t1tittttttttt tr lrfccll'u(r-
krr rr rul<scert. .iolrrr .si-

sdltiiti kuksi erillistti
,-t t k u u t u s k t I rcl e t u r.

toitrtitttt t'-^ctstr r rrt rrk rr rr -

trrft scrr sakii .^tt1tt urcl r-
ro i.st-rrir r tctputurtnrL^u-
le rr rrrrrftscn.

/T1,rrnrintrn irsturrllrkurrnrs korvalr kol.
I rrrrrrrrt.ll. r,saprr,rlellc aihettt,:ttttt

hen kiltt- ja csinevilhilf,on. josta |lkuu-
teurr rrr k, rn'ir usrlrst r nrssrr. \'lhit:{,,r t'oi
aiheultaa tYtisuhtcine t\.t)ntekiiri tai va-

|;r:rehr,,istviinreki.iri S( kltt:r:r rrriis
liok0onturrrishirr rllrLrrisc iilrjcstiiirir]

t omaritoiff int . r'arainharrkinta. luot-
tarlusmiest|d. toinristot\'ai). llvtis nrNt-
k lla DiiihiD tiiihin tai tiiistii sattuncet
tirni|turnrirt kuulu\.flt r rrkurrlrrksr:n pii-
riin.
. Tapaturmal hoitokulut korvatartn
.i().000 nrk:aan sti. ( )nraYas(uu on .100

nrk.
. I') s)'\'iistii haitlsta kon rtaln luokitLrk-
scn mukaan enintlien 50.00() mk.
. Tlpaturmlisen kuolenran kon aus on
nrvtis 50 (XX) nrk.

\hkuutus ei konart urheilussa cikii
tl'i;suhteessa srttuYia t paturnria. Niil-
lit ,,rr ()ntirt vrtkrrrrtuksct. ntnt. lisuttssi-
tnktrutus.

Tdrrriirr jilkeerr ci erillisiri jiiricstriirin
vilstuutakuutuksifl eniiii siis t:ln it:1. l,ii-
ton palvehrtoinlisto antlrt tan'ittaessit li-
siitietoja vlkuutnksestl.

Milrlro Sernil ia seisoiautos l(ong
uanhassa uara [a]emlip

tillosemi
JivI]tert Yttolioinrs(rrftr
I inlrrrrr.l ['rr llirr Tcrrrt

KIMEN
VAUAKKOKOIR,ASEUS,I

2

\Tirm:i ;ri:rllrkse I 0r'lt ktl[ikirt tairtnee t

I\ ,,llr nr,,lenrnrin l)ur,lei\i;r. L,':\kl
rriilt:i xlkllliril):rlrilrrr oI kicrrinliirin iiiir-
nvt nluutirnlil lefendojir. ioitir Klnten
Vetokoirlscurlssa kcrrotaan uusillc
hiihtniille nrukx tosiiuttuin . \'htii krik-
ki. s,,fli\':l vh(listtjlnri lrr rill'r r-rrrhcilrrr.irr
vauhtlikasta liikuntaa koiran karssa.
aivll nrahtava lajil

,\luksi Kongirr periissii horjuen.ix n\.t

io r.ioitt cn jopir rtta\'asti hiihtiien on
lhtcincn u ramnre ollut positiivilen.
nluutamir viilinerikko .ir viinrc tahcn
diskaus or irt ttl()neet |ieli lisrivririii. ir)s-
kin ehkii tumnrar: puhuvaa. Kovia kil-
pailuia il rehtiii rYskettii \nrpriri Suo-
mcn. OpiskclLrt Lappeenrannitssa on
nrirhclollistlllut nriltei llunllttiDlaiscn
hlrjoittchrn. muttl edustustchtriliin ul-
kurr:rrillir pitiisi .pirrt.trrLccn hehtttri:t

lisiioptio.
Ilaiu harjoittelu krhdestailn riimpien

pinlcir.\ir liri rikri poskullrr srttrr';tritt-
(ecssii urirtii r:lst:rp:rinoksi r':relltrl'si:r tai
pli;riilenkkejii isonlrralll ponrkalla. S:r-

tccseer tiri pinlcvtcen se ei\.itikuta. nrut-
t:r \crrr .l:l tttttltcltttlt ,,tt ntit:t Parltlitl.i:t
koirat tvkk.iii. Kilpailtrmatkat. leirit .ia
lerlot \licllklssrr ovat hointtrrheilua prtr-

haimmillal n. jos vain itsr:tunto.iir \'1rtsl-
Iihakset sen kcstiirrit- tiinrii irmituincn
porukka' trtkalt sen.

\-r't rlkrvan trhcn taloittcct jl ku-
vi(lt o\ lt \.iel:i hirkan eprivarnrflt. \'alin-
noista huolinratrl. Iliihtrijiin kunto irl-
kal olla kolrdallu;rrr. ntutta Kongin sclkii-
v i\,at xihJuttavrt piiiinY i\,iul. Ilu[rten
tulcrastrr kilpailuklutlcsta tulee larntas-
ti nriclenkiintoint:l. orrhan larluilla mort-
trr rruttl |rl.iakko:r.

1(rrfterrr rrle scrr i l< tinur lrotrlu rrron isc sttr .iu 'tti.idtko-
Itiiltdr tstcr t i kut t tt s({ ln(r(. n ( t ikuun. Erl rr r"utrtt lt tt t
,lr i/r i,r sof/icrr(1rrin. /lnl ltihdin Vcktkoirasettrlot
nitku( t tl lisrrltttcett k(rrsorll(r({ rl 5) I-'ilcsrciti. Tirrr h rr

,r('(\'rf i (ri'L'cn ltullulru .itr l)(n'ukku o1i rrr u/rtrllfsiirr
.s(/rrcs/r piir-ci/l irr t( )t t t ttrc c I lc rlrcIft o orll irt{ i.strr.

I
,
t

vlrstuun silloin. hun'r'akuutettu on ti-
luisuuclcn. harjoituksen trri leiril iiirics-
ftiiri.

Vakulrtus sel\ ittiiri llkuutetrrl pur,-

I{jsta kon' lsv(jl\1)llisuurlert il Yahin{ort
nr,iiiriin hr,it,lx l]err\'oltelrrt. nr:rhdolli-
sen oilieutlenkiivnnin. siitii tulet'rtt kus-
l.rrrllrrkstt \uLi \ illrir4rrlIr,r\ :rukset
. \'ill,urrtcttujll ovirt SI.l rr hiiliitr,t. liit-
toicn piirit ja hlcct scliiijiisrnscLrriit.
. Kon auksen enintmiiisnriiirii on heu-
kilii- ia csinelahir)goiss:r .1.( ){){l.o(}0 nrk.
. \'akuutetutl 0nta|lsttrtr on ioliaisesslr
rlhin{ossir l.-l( )(l nlk.

UoDosomoisu0n
t0[8tu]m0ualuutus
Kon ra liittojcrr. ulueiden. piiriru.ix scu-
roieu tointelisiitnrtostit vitplrrchtoist:r
tvilti r|j[( \'ill( \jrlnr\ i:r IilPirllrrnlil
t l,sinr krlprrilrrtr n iir r:rlr,rlllrllicl j:rr-

icstii,linel. r'alntennrrs. liorrlrrttrs, ero-

-



uAltAtfl(0unH HlU lt Llstltsst
tfiultEllA 2000-2001
Liscnssi si sri/trifi urlrcilu-
'r'rrAtrtrItrAs.'n .fr r se .urrrr-

dinrcot.iokuisc/rc kil-
p oili.j al tu,.iokrr osrrllisru rr

.Srrrrnrr'rr I ?rlltrAArrrr r/rr'i-
li.ioidetr Liitrc rt': rt

tt tirtrc sm .i tir.lcsrerr.r'ih r'rr

ki I pail u i I r t t r. Aruo rto r

/iscrrssi r tn k o'koitettt t

kiIpcdli.iulIa, .ioku ntuk-
sulrctkellii ci ole ttil't-
tiirrl't 79 .cuottu.

f frlrr:iliil voi hrrkcnluks(sta \'irplutull
LJ liserrssiin liitt\'\'xstx rrkuutuk\(rstir
toinrittrrrrrrlll liit(,lle fl .,,. nrallirr nrtrkrrr-
sen vlkrmtustodistukscn. iosta ilmcnce.
cttii \.akuutus kattaa valjlkkourheilrrn
kilpllilutoinli11rlan. harjoittelutoinlirlnln
jfl niihin liitt)'\'icn nratkojen vhtcl'tles-
si sirttuneiJt trfrirturnrJt kotintartssrt .irt

ulkomailla.

llimal oual sGuraauat:

-\i[Lrrset rrl]e l't '
l,iscrssi +

lrrlirrrrtus nrl( 151).- IrlI( 5().-

Lisrnssi
ilrr;r n
\ I i li I r r r I I r I' I i I ntli 100.' lllli 5(1.-

liiton lisenssitili o[:
ilGrita Panlli 145f30{02809

\luist yiil)intlirin ticdot, ninri. svIltJ'I1lii-
rika+sotlr. sekri seurr jotlr etlustaa kil-
pailuvtrrrrnrr.

.'llll ll tll I
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UAI(UUru$llOISTUS

P)rynnoste vahvistamme, etta yhtiossamme on voimassa tapatu rmavaku utus,joka kattaa alla mainitun henkil0n valjakkourheilu
kilpailutoiminnan, harjoittelutoiminnan ja niihin liittyvien matkojen yhtydessa sattuneet tapaturmat kotimaassa ia ulkomailla.

Vakuutetun nimi

Seu ra

Henkilotunnus

Vakuutusnumero Vakuuutus voimassa saakka

Aika la paikka

Vakuutusyhti6n allekirjoitus ia leima

Aika ja paikka Allekirjoitus

I'ltlrtutctarrrt:

su0ttx ututilouiltfllu0ilrrx utTI0 nv
Biliolaru 20,00093 slu
ruh 09-3{81 3135, cm0ll: oua-liisa.aunlo@uulJi

.t

llS. \'ukuutusvhtiii Slnrpo on antanut
ohieet lS.1 l.9li lisenssin loimaantukr-

aiasta seurairyal: \hliuutusVhtiiin yastur.r

alkaa likaisintuan liscnssin maksun
maksuhetkellii. l,li jos jost;rin svvsti li-
senssi nlksetaan vasta kilprrilua cnnen
kilpxilurr .i:rric\ti.iill( tul(,r, .iirriesti.irirl
antaa nrllisustl kuitti liscnssin lunas-
rrjalle jokrr or nrtohr:rrlrrirr kilprrilij:rn
todiste. cttii hiin on mlkslnut liseus-
sinsri L.('. prii\':irii. l.iitt,, srr,rsitt:re krri-
tenkin. ettii lisenssi maksctlln trrpeeksi
ltjoirsrr PrrrtLliirt jr,llrirr :rsi:r,,rr trrrkis-
tettrrissl liit()l1 tililtri.

llalemus Su0mGn Uali0l0oulIciluliitolle uaDautlmasesta ml0llisGsla u][eiluualrutulsG$ta GdelH
0leuiin tiet0inin uiitatGn.
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E.SDRlrr uusissc

kilqxrilusiititu rrj issd on

crds rrrcrft rrr titii reetr

L- aru s t a i t u /c o s A c'r'(r

r?lUrrf(rs, .iolrctt tdtillti
Srrolrr cssrr lc in oll .s-\'-'\'rli

{ uruu t t tu ri i1t7tr t ntt ttttt
siitti. milloin ttitii
stititttdti nryos tdlillti
onrissrr ftisoissrr n ktcat

,toud( tunlctcot.

IS0RAn ualialloaion
seeInaiissii scisoo:

Luku 2:
.l-(>li-1{)-koiral ja rrrrimen Iuokan sii:in-
niit ( vrliakkoaio)

1.1.5 Reki tulee {)lLr \ilnrstcttu tarkoi-
trrkseen sopivllll jrlrnrlla. jrrrunrltolla.
rtlr killl rcllir. ltrtniitnkktrrill;r ja k,'irrr-
pussilla.

f.l.(r.llrrumaton trrlccolla liiinni recssii
kiintciillii. hvlil tointillllu slrlnasvs-
r(jenrillii (rip up s\.srcm ).

illllainen manohrrun sin0n
u0isi/ulisa 0llap
,lrrrrrrnrtton olen n;rhlvt llihitcllerr ll,:is-
trr:rrr :rirr,rl,irr I,ittrrrrrrrII:r r)r.'rl\,,rllj, j,

\l|llr(rrr]i\\jr li,,rr,rlrr,,l,ir.:r. ttttrtt,r lt\,r itt
h:rrr':rllrr olcn rtiillnvt \ illldittrtrl:r "\itrit-
tlils\streI1liii . r:llul tr\,lllisrsti nrirttr)

n)ikkuLr krltjrLicn txi kiivsien alullrt pe-

fiissri rli l lils nostetrunil. Siksi cjrttclill
kertori onrilstfl ratkrrisustani. jos se jol-
lekin unt:risi idcal onrrrr recn Iirittc-
lvln.

Itsc slrin ajatukserr onraan rakcr-
nelnrrani l,entiirlrr liorkirnlssa 11.)(xr

k.skipitLi.rr nrrrtk,,lert S\l-hisoissrr. j.i-
hin osallistui mvi)s it:ivirltllaisia ja srk-
s;rlrrisirt.,Lrill:rkirt h(ristii. D]lristallkslJni
nnr. (ierhard O[tcrilla oli reessiiiin kii-
t(j\ irrrirhiiiset jirrrunltlr):r\ \t( enrit. Dri:'-

s;i nlirlr )n :.lri kc\'\'rjsti \ in:ltcn p\'\\ rtliirirl
joko rrlhlllla tai l lhririllii.

Itle:r nticleert.jrr k,,tiin prrlattuir ntict.
timiiiin. kuinka sell toteuttrisi onlassn
reessiiiin..l() aikais(JrDnriu olin tullut vir-
kuut turrceksi jarnrrnltt(nr kiit c\'\'rdcst ii ,

nruttl trihiin saakkl rccssiiui oli ollut
vaiu ketjulll kiinnitr.tt\' 'pcrriss:i roik-
kuvil slstecmi, jollkrr toki voi nostlir
vlaiskin koukun vlrrarn.

\iirlri ruissrr rr rrrrliil'Lr:r:scert etsi-
nriin s,'pi\lln tahr',,.iit. nttrtta riittitlitn
kevlitii illum iillilistoil. ioistlr sittcn
k!hiiilin nrliis oheisissrr kuvissa niikr'-
viin { toi\'ottilvasti ) rakennclman.

.larrrrn idea perusturr scn kiirnitls-

{

u
)

l'

17,

J
, -/

-/

i
)

V
--

a

-J

I I \"\ RI'STUUT



l(ursu lmtAAlillt
tfllPAtlUtHtlt
3.- 4.3.2001

Ifilnailupailla on
uimpGlin umcilulGslus !(aiaanissa.

Ualiallohiihdossa Iilnaillaan molemIina
ffi iuine fi lamatloilla lailissa

!uolrissa,samoin loimnii[ilossa.
Ualialloaiossa 0n luolat f-I ia 6-I"
ltumtrilin nfliuil on oma lilDailunsa!

llmoittautumiset2l.2.mennesse Sari Penttinen
p. 08-62737 1 Ja 050-3671 392

osallistumismaksut: Hiihto 80 mU paiva kaikki luokat
Aio 80 mU peive tai 150 mU kaksi paivaa

Tilille Merita 201818-8512 viite '10074

Maioitus- ja muihin tiedusteluihin vastaa Sari Penninen

Itnurumt
lainmn Paluclusloarofidlsus ry

K1Pil1Uru10[StT

. Stiii tylni pilvinen. +11 . r'iihiin hostean sunruinen

.llatkl l()50 nr

. Iilrta kanfasnrrastol. jonkin verrur nliikiii. riepohiil

l. ,\nu .la;rkonsrrari
f. Kalevi \irinio
..L l'asi Ileirronen
J. Erkki llonrancn
5. \'-P l,chtomiiki

l,-sYt'
t.-sYI'
I,.S\'U
t_-s\1'
Krr-NIu

(r.5(r

7.5 I
7.5e
3.lt)

1 1.0+

Iso luokkl (7 tri cncnlrniill koirar )

I'ikl rlur rklia (l- () koiraa)

Vih ri
lierala
IilnClsllr
'l'arupcrc

.\nialanli.

nrdnlii.iri
krirrl
nrdnliijri
nri)nliijri
nri)nlii.iri

1. .lvri I'el:rnder
l. 'finto \ienri L

.1.I'itula'l'oironen l,
S\'L'
svt'

( )ri\'rsi
l'iilk?ir0
\urnriirin i

lllopo
lllopo
nriinki.i:i

9.5()
5()I

;

5

pisteiclen nostarniseen hirrkln jalasten
tasoa llcnrntiiksi, .iolloin jarrun alu-
nriinikiulren ntrrkkiin kiinnitctvt krrmi-
kitYdet roivat pit?iii jarrun halutussa
sijuinnissa - alhaalla tai \'lhnellii. -\las
nrlton slrr p,,lkrr isenrllla jrrlrrlla alunriini'
kairrett.irrrrtrrrrtlrktrrrtrttast;r nurk:rsta jlr
\,liis ti s vctrinriillii sllrnirtcn alunriini-
kaareen kiinnitctlstii kdl tlcstii, .ionkr
toillen piiii on kiinnitettl recn vliipoikki-
puuhun. KtiYtcen on kiinnitett! poikit-
trin pieni ptrtrpalikkr, joka helpotraa
ilrrun nosto. estlen keden Iipsunriscn
kiiYdess;i.

( )nlitiln jitrntuni olen lisirnnr t nttilr
rlim:iiiriiisen kumiliuskan nraton ja reen
vriliin. silli olerr kcrrirn srilr)ut ikii\iisti
liokerr .i:rrrrrrr ri'rnr;i:inli\(ju kart,,or j:r

hrluan tiilLi lisukkeclla estiin tiilLrisen
rr)i\tunrisco. Tiirnlin lisukkecu tlrkii roi
liiitt t i:r rornr:rirliir piikkijirrrurr lirirr
rrirttr)ilrnrr,rllcssll rrlhlclLr. ntrrrtrt se ci
rrinakaln minulle olc nrikriiin haittil. sil-
lir piikkijrrrrrrlr rn olc ruxttr)i:rrrun liri-
trksen jiilkcen tan'innut nruutl kuin ko-
lionaan rren pvs:ivttiicssiin i. Ilidastus
esim. alarnricssii on niin kritcyii hoital
rrr tor avulla. se pitiiii recn rriin nrukr-
rrlsti tr\ilpflin.ssil. n)iti I)iilikii:lrru r'i
nrissiiiin Iimessii tec.

l\r(lct siiiinniit ei|iit viclii sa11o.iarru-

nr;rloI| krn)\til rrilii;lr. nlutl;r usirrr. \ur-
nleliscr viinrctuotisilla kcskipitkillii tuo-
nr0ri |lilti. ettii jarrumator oD olta\'a
niin leycii, ettii sitii P\.st\'\' pain nraan
l.rrrtt:rpriillri jrtlrtksillrr scistess:i. Srrr:toirt
nritri llhirrsil kunriliuskal ei larnlasti
tulla jxrruksi l)vyiilisYnliiiin. iotcn lian-
natt kvsellri jost in nrrxrttoriliclk-
lirrliorirranroltil tclanrrton piitkiiii.

\iir cttii siitri! in omail nlattoirlrnlir
sr[rnnittelenrrrn. Onraani en licti ha-
hul vriittiiii tieteell \'iinleisinlnliiksi saa-
r utukscksi. r'likka sc varnraal aika lii-
helLi sitri on.
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I-SUU:n syysleilin lilrylilnailu 15.10.2000
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[uroomnmestalilla on uientit!
Kuvissa vuoden valjakkourheilija EM-kilpailujen
palkintopallilla Harlamowissa ( Kuva Merja Kapanen)
ja julkisuuden valokeilassa kotona Iisalmessa kisojen jiilkeen
(Kuva Ari Reinikainen).

-

lluorten taluileifl Hyytitltsst
Suomen Ualia[[ourheiliioiden Iiitto ie]iestflfl nalion toiuotun

nuottGn taluilGitin llyytifl!fln metseasemalla
20.-2l.ram milu ura 2001.

llr vti:tl:t sija it set I',,hjois-ll;i-
nr eessii .lLrupa.i0el1 kun n assa
sruv. hone hee.hclsin tirla

l.eirillii hirri,'itellrrrrrr n:rrLrlriihtoa koi-
rln klnssrr. .i;r hiih.lon lisriksi leiri-
liisillir on rrrrrlrckrllisutts k.kc;t k,'ir;t-
va ljir kkoirj, 'rr huisarr hlrrska trrnncl-
nra lrrnrisessa metsiissii. Luvitsst on
mliis pal.ior: mtttttrt koirrtnrlistrt oh-
jelmirl. jl oman koiranharr leirille sra
ottaa mukaan. [,eiriLiistcn ohjaajinl
toinrivI1t mnr. Sanna l\rlso. \innu
Ialkonen ia ,ll rki l'orsnrln.

llnr,,ittlrrrtlrrleirille.l.l.flrlJl ntrlllus-
!i l(L rro il0loittiutrrr:sr:rsi ltinrcsi.
,,s, 

'it t.:csi. ptrlrclirr rltn)er, r\i jrr \\'nI\'-

nriiaikasi. Ilnloittautunliset ottaa vils-
tatn lliitta Kempe. Leirillc mahtrru
muka r viisitoista. vli kvntmcnl.rro-
tiirsta r u, )rt ilmoittrrutunrisjrirics-
tr ksr:ssrr. .ir-rterr pid;i kiirerril: Ilnn)it-
tautumisen j{ilkeen leirilnisille l?ihetc-
t:i:ir t:lrkcmpi lciriolljclnll utuitr li-
siitietoj leiristii.

.l,cirin hinta on llil) rnUlenirrlr

. l-cirinrrlisu nraksctaan 17.1.1(n,1
r rc o ltr\sii Srr,,rn.rt [rrlj:rLk,,rrrlt,.ilr-
.ir ritlen liiton t ilille:
ilsrita Panlli |f 5430-10280S.
. l,cirinrrlisu sisriltiiri m:l i{rituliscu,
nrokliltrt il vulirrutulisen.

lassuGt0la l0lilsre:
Riittt Kcnrpc
p. (r.t- ll() I l.ll
riittil.kerll)c(1] \'lll.li.

J1'rki Forsmen
p. {)5-33{)l 599
j1'rki.lbrsman@r'ul.ti

Ifuleli Yainio
krrlcti@ cdrr. kerln lr.ii
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I(||IRAHIIHI|| SM .IA
t(0 r RAUAlrArfl(oAt 0 tfl I PAt lur
lU U MITII PAIUAAilIINW11I
2l .-28. rAM M I l(U UrA 20 0l

JABJESTAJA: Kaakon Musherit ry

AIKATAULU: Perjantai
Lauantai

ldhtoarvonta
kilpailijoiden kokous
ensimmainen liihto
kilpaililoiden kokous
ensimmainen liihto

klo 17.00
klo 09.30
klo 11.00
klo 09.00
klo 10.00

LUOKKA JA
MATKAT:

MAJOITUS JA
RUOKAILUT:

Sunnuntai

SlVl-koirahiihto A: M,N,P ja T
SM-koirahiihto B: M,N,P ja T
Valjakkoajo:
nuoret 1a 4-k
HU0M l0! aloittelijoille oma arvontaryhmd
10-k
6-k
Lastenluokka (vain la)

22.01 mennessa suoraan
Palvaanjarven Lomaan 05-46631 0

Ieruetuloa lisailemaan Paluaalle !

6,5 km
6,5 km

65km

16,5 km

11,5 km
'100 m

TUOMARI: Paula Toivonen

ILM0ITTAUTUMISET: 22.01. mennessd: V-P Lehtomdki,
05-3675907 tai 0400-75331 2

II I TTlllll, I

0SAN0TT0MAKSU: [Vlaksu paikan piidllii 150 mk, lapset 0 mk



I(UIsU

uAuA!0(0il01r
tGslfip!ilfiil ilfftmil sil-tfl lPAtluult

mil il u t(stll P! ru(u Rfil[llt
24.-25.2.2001

BIIilllr rstolA- SItUt- tst(01[

Kilpailuluokat: 4-koiran luokka (ei SM-kilpailu)
6-koiran luokka
8-koiran luokka
avoin luokka
retkisaria (ei SM)
Kilpailumatka kaikissa luokissa 2 x 48 km
reitillii Eskola - Sievi - Eskola
Kilpailusddnnot ESDRAN , ylituomarina Dick Enqvist
Kilpailun iariestaa Eskolan kyliiyhdistys ry.

Kilpailun aikalaulu: Lauanlaina24.2.
klo 10.00 Ajajien kokous
klo 12.00 Ensimmdisen luokan ldht0 Eskolasta
Sunnuntaina 25.2.
klo 11.00 Ensimmiisen luokan l2ihto Sievin Maasyddnjdrvelti
Maali Eskolassa, jossa palkintojen jako kilpailun piiiityttyii.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset vi imeistdd n 11.2.:
SariVehmasmdki 050-5433909ia06-872791
tai Jaakko Hautamdki 0400-881106

Osallistumismaksu 200 mt</ valjakko, tilille 106630-6101383, Merita Kannus

llalolur:
. Eskolassa Hanhinevan koululla (myOs aamiaismahdollisuus), Sievissi yhteismajoitus

tasokkaissa mokeissii (ruokailumahdollisuus) ,omat makuupussit mukaan. Maioitus- ja
ruokailuvaraukset ilmoittautumisen yhteydessii.

. Tarvittaessa on mahdollisuus saada auton siirto vililld Eskola- Sievi- Eskola.
(Ennakkovaraus)

. Kilpailijoilla ja avustaiilla on mahdollisuus osallistua lauantaina iltaohjelmaan Urjanlinnalla,

iossa Eskolan kyliiyhdistys jdrjestdd iltamat.
. Kannuksen kaupunki palkitsee kilpailun nopeimman valiakon ja SHS lisdksi SM-

sariolen nopeimmat sh-vallakot.

ITRUTIUlllA!

S



rGsrflPril(Alt MAilmil
SM.UAlIAIffilIAIllI
PIIfl(URAIIA11A

$afilrhmosmila

D irtirr)( \trrnrlrr(,.\r:tr-ro l.rrliunkrrrt
I\,,,r..,, .lernrrrc srrrrrrrrilclleel rrr t
liilpirilurltrrl. Tiin)rin hctlien suunnitel-
rttirrl rtlrk;r:rrt rcitti ol picuilt ntuutoksill
slnlil krriD r iinre tirlr cna. Kilpailu alkal
litrter: r'iirncksiliin Eskolastl. lr uttrr
nrr:rli orr rr\.t Sicvin Ilaasvdiiniiirvellii.
Sunnlrntilinlr stirrtlltlxn Sievistii ja nlatli
on Ilsholirssr. jossii (nr mviis pillkinto-
jen.iallr. \lrrtka, jolia on sama liailiissrr
Iuoliissit, on nrrlcntpina piiivinii -lS knl.

OIenr]lc l)an()stancet mviis liatso-
jiin. \leillc (nr tchtv hictrot nlainokser.
j,,ill;t kerr,'trntu nrirt sp,,nst,r,:ille kuirt
r'leisiilleli,irr nritri. nrissri ja nrilloin meil-
l:i tapahtuu.

Iiill)rilrrt.iiiricstutriirr jillterr kvliLii:'-
tr.rr trrlk,rrr',rinril Vrintc t:rh'en kilprri-
hrss:r tllk(x)\':iki r)li tosi innokkaasti mu-
krrnl jl prrllutc oli heilt:i sell incn, cttii
trrrii l)iririr 0r:rir pcriutcrscksi trlritir-
l)irhtunrlL\i Srrrrrirt rrsrr Lrl:irrunu rrruis-
ta trtprrhtunrista sijoittuu kesiiaikaan.
Vrrlinlikokilplihrrr nrviitri saadaan ['iliku-
radallc toinrintilr nrliis tllvella.

ilila oll0ar Pilluratop
Trir ii cIltincn krrpelraiteincn nletsiiriltu
lirrlkee crlellccnliin tuollit nlailst{)ssx.
tosin nvl ririr rrretsiilutotienii. (rS kiIr-
nretriii jur)aftltiH liipi suurtetr \'altion-
rrrutsir.rr t,ri \,trosrrr;r l'rlrl-(,1 n lj ll rtil-
tii.il toinlcentrrl()ir alue e lle mme . Pikku-
r:t,l:ut :t.ettt:tP;rihk;t,,li l'.'kullrrs'r Trirr-

rc leturit lctiviit puutolaralastcja vitl-
tion svdiirlllllrilta. ['ikku\.eturien r rru-
ruistir puu last ttiin edelleen suurenr-
piin Yll:n llrtrnuiltirr ntaailmannrarkki-
noille t'ietriliiksi.

l,skolrtn lrtnlta asem rakennus on-
kin kunllr)ste(tu k|liitaloksi ja pih lla
scisrxr liitpcrtntidelcturi muistonr -l{ )-

Iuotiscstir t\.iinrpcirmasta. Trinltii Usko-
lrtsta etencnrnre sitten pitkin Pikkuriltaa
vhii svvcnrmiillc svdiinmaillc. \latk;rn
r:rrrull;r ,,rr usuill rilnhojt kinlpftri-
pliklio jr.,luuri niissii kiimpissii hrkkuu-
rlich(jt cDncn yie(tiriit vdnsa. I)ikkura-
dallr oll jiirjestettY jo kvmmenen Yuo-
rlert ;rj;rrt kr.sir,'krirelv liikkol cttttc.itr.
haDnrrstl il tiime kcsiinii mukana oli
iS() rrreltajair. heidiin joukossaan nrnr.
rulcvir nr"rrIrrinrnlc [.rkki Rorrkallr. Tis.
sii rulikin nlielecni. ettri potkuttelen k\'l-
Ii lioiricni liirnssl pitkin tah'ista l)ikku-
riltilir nluttl kiirellen, sriiskien sviitii-
riinii 'i'i'i \o. chktijoskus tulevaisuudes-
srt... l,,istitisr.,ksi tvldvn vielli li(:'riisit)
t:rlk,,oi,rrrkli,,ilrin.{ l(irjoitt;rjlrr onrir rrriu-
lipidcl)

l(0iriGn mGllime Hhailun
dlana
'l rronrrrirr r rIrrstLrlisslli .)lcnllle lli!tti,
nee(. rttil!rl t,,intirr n:erliliaui,sr:n Iilrrr:-
srt tri:sii liilIrtilLtssrt Srtinrnrc sett tcr-trtrl
selr illt :rr:rlnilirtri. ettil Iiilptihr n .iriries-

If,dcstiiitt0iuottenl

ruitlrs rEhollHi

lllDallmbnetamllE

0ssllisruiillc.

tslolrn lylf,fitoisii
t0lu0m0 Eidtr lallll

IGtrGtulleilsl

PlllurEdall8mme

2L-2n.220tt

E s k r il u r r 1(1'/li1/r d f s r-t,s r-\, .iai ric.s r t i ti to i s e n
kc rrurt kt tirct,.^ ul.i ctkfu ./i"il puil u rt P ikkuruckil -
lurrtrttc 21.-25.2.2001. Kilpuiht orl tdtilld
ka r t uu rll-\'ds kes/r ip irA ior n uftko.i en sr{or}l cll -

rn csr( rrr u.sk i lp cdl u. I(i.srr.ssrr t u n t d atetaen
lisrh'rr n stitirttQi ti .i tt tu( )nt( Lritut ot1 Dick
lirrrytlisr upltttctcnt Drkki lloukulu.

t)

tiijriri ci \'oi velvoittaa hankkimaan si-
runlukiiaa. \'ielI cmme tiedii. r)nko
ntrrlttl, rllist:r srr da rcllaistn justliD liri-
n ksi. Kii\.tiissii tule|at olemarn jos
txin nlxhdollista kaikki merkklustlvat.
uli sirut. trnr()inti. r';irjiivs Irx;rlill:r tri
kiriallincn tarkka kuvaus tuntornerk-
keilteun vrtliltk,,ssr jrrokselist:r krriris-
ta. Kaavake,jonkr saa ennen ajajien ko-
li{)lrstir. t;iltctiiiil elncn kilprrilrur.irr
Ittotutetrtrttt tark;tstrjrllc. Sirutus ei siis
olc vielii niiissii kisoissa pakollinen.
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Uusia Callex-penlula

f) rrrrs:rasri ,rli tiha rrr:rttu pxit\i koi-
ftrille nrtc;s m\ \'ntikoiuille . rtrrh(1,,1-

lisuus oli tutustua recn r':tlntistuksecrr
ja monijunnuikiiinerV l hdcn tai kahtlen
klir:rrr ornistajl sili \,ilrrn;rsri Invi;s !,i-
lln idcan kesimenopelin valnristuk-
seen: p\'ajriin etuosa k:isii rruineen lii-
tcttvnii kolmiomaiseen polrjaan. taklna
oli kiksi pienta pviiftiii. Tosin itsc crl
rohlienisi kahdcn 1.-]-lrcvosvoinritiscl
turoshuskln kyvtiin niin kcvlellii vcnt-

paiurclla lihteri. mtrtta rauhrtllisentnrillc
otuksille suositeltala vaihtochto. ( lrtllc-r-
kennelin alaskanhLrsklpcnnut ihrtstut-
rirat eritvisesri lflpsi\leisi)ii. \'anhcnlpa
klnsaa ihhdutti tiedossa oletrrt hauskitt
ninr(t ( )l\ i. Krrrhrr jrt ntrrrrt nr(rki(. Kri-
rrul:risrn.\nirrl oli keritrrrr t hrrrjrrrt nlli-
riin htrskln karvax ii siitri oli kchriitt\'
suuria lanka'r'r'r'hte,.iii. \iistii olisi kuto-
nut useita hmpimiii sukkia. cikii trrlri-
pakkasilla varmastilirran olisi tullut kvl-

h

I(rrrrrrrr .surnlnitreill(r tilut ttil.it,L/.lt-

kr ttptifitnnu toteutettii,t ktkukuurr
'L.i in lcl.scr l(i sllrrnarntain( t Iliinrccrb
I i t r rttr rt /r tr ;;ee.s.sn. E del l it w t uii/t/to
(.)/i s{rtcillcll, tllutto tepelttuntupdi-
tiirrii uurittko paistoi, oli hiettttut
titlctiii .itt schli,r o/i futirillc oikctt
.s.\rr.s:\'in e u trcl t t7u.,l t t t tt o t u t kt i u I c k -

.s(r/r(r .L'(iAc(i ilrrresr-r'i ptifuillc. )lnt.
S]r'r-iriso r /r rrslc-r'r /<rrrsc/irrr r ft r r lic-
rrrsft()l)cist(r({n, ku n l(rr/c'ui I?rirrio
kc t.ir t t ti kt iriuot .i rt Nictttor Totrt i
s{r(rl)ui punutnetT tlliinki.iii uut()tt

I)cr(iss(i ftciftkuerr.

l0

It

nrii. Itse ostin talt'en hiihtoreissLrille
vetor'\'dn sanrojedi- ja alrrskanntala-
nr uutti-ih misille tutusra Srtlonraan kell-
nelisui. Siperianhttskvscuntn koitr oli
trivnri tl\ ilrilil. rrrrn. srrklil. Irrkk,,la.
kortte-ia jx tottit kai uusi :0(,1-klrlcntc-
ri. jokr niitli nttos otit:tlle suin;illeni
.lukka \\irrlijocn ulkoteltassl sai tutus-
tru valiakkoretkeilvritlerrrrt jrr santallrt
nraistella piinrkkaa sckri hiirppiiil[i kah-
via tai vain vrihtlclla kokcnruksirt.
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Kirjoitiaia ja lainakoirat Hrrsu ja Uipukka

'flpalrturlan kollrliohtana oli leikki-
nlielinen vetokilpiillr. ioka srarrrilsi rulii-
liohtana toimineen koulun kentiiltli. lt-
seiili hicman jiir)ritri. srlli {)lilti t riill;r
cnsimnriiircr kilprriluni. Ileitti liullii
piiiill:'iir\sir pllnrritt:ul pitl'ill iit I\r,kll ;li\-
pittttttL,hsi kcrtri llr,i|] -1.5 kilr,rrrerri;i
Ilatkttt ttttvttltirlitt lr'lus , 'li L,I)IrIrI)iijiI)
llihcs pvstvsuonr notrstr..jossl liilp:rill-
sii;inrliiissli mllinittu Pahollinel hantllcri
il iriil.iir.iuutlli\':lt Pili;r cooPurirr-test iirr
l';irttin prrku:r,,rrillt lrr I:rin:rl'',irillerri
rrl.irilt ja liihteii kiltsonlaan nlui(l(rn
vll.ilkoiden nrenorr. Onneksi kii\ in trrr-
klstlmlssa haukliuien voinniu cnnrtl
onraa vuoroani. sillji lehnriinliirjavl ['lpu
r)li rtIintt tirl.iir:r( riulirrlciLri. j,,r lirr riiP-
puirrt eniiii vain kaulass . IIirsu oclrt-
tcli rrtuhallisena (uisntln ja llt4rin kirns,
sA orllitA \,uoroitAtl. l'crlroset alkoitlrt
liidcllii rarsrssani. kun nriin val jlkoiclen
palilttan rciplstir \'ituhtia tith isin Ililll-
liin.

Ncljiin koinrrr luokassa kilprriltiiu
|:treittrrirt. t:rk;rir-rrirrirr l:ihti .1ll s1,|i1;1111111

\ iir et;llii cdcltrijins;i I\ riiiin. I )lin \ iitlut-
rr:n ljir.iir.iir Iiilldin txrr)ittul(,ntitJ 5\'r-
.irtstrrt rirliakknrr. tosil \c.iiii vitin ritrr)it.
tceksi, sillii liihdiin iiilkeen en uiihnvt
Iteist:i PiriLlltn ltelnta:rli;tttt. Johtit.iirt:r r:ri-
nLrlll toimivat Ift4rpi il Ilirsu. sckii takl,

lfilnailun tulolsGt:

Koliin lahddssA. Kalevin koiral hyppdsivat innolla kuljetuskoppiin

slinkin trin huuclcllrr kriskvjli. ntutta
.ivrkrissii vliintiicssli .iouduin nlinrikin
ialkitrrtrrntiriut. lleit irr r':r rrrlla ihntirct
lilnnusfi|at menoani .iit nluutama nitp-
s;riri lrrlolirrrrrrr uiin tlliitvksullisistti llli-
koistl. cttii koiranikill siipsrilrriv?it ihnte-
tellcn nloistl kiinn()stus(a.

Iiilicii oli muklursri paikalla. viile-
iistii ilnritsta hLrolintattit jl nroni sai v:rr-
nlxsti lsiilllista tietoit sel(i h|ti?i koke-
n]lrlisia rekikoiristrr. SiisPii kiitos i(lelln
kekriiiille Ileikki l.rrksredtillel

lroln:

1. Niemi

Rantanen

3. Vainio

4. Syrjdnen

'12 koiaa 7 .10

1 f 7.10

8 8.13

6 9.19

n 2

I
I

v
\
(

I
o.

Nt-
r.d
li\!

U
parissa.iur)ksi\ it ['lpu i Kuisrla. Liih-
ti;iin (,li eniili |ain muutirnLr sekunti-
Iiui\nlrr tilllillsir IrUkilitn kiir(it\,t\,i iiii-
rtcLkri:isti ltrrrrtrrun ja lrlPl)i(,n rlli-
d('tt t\'\'tYtrs\ii liiri\trintriiin liinlta riJ-
tl(,ttiintlisti h:r.krrti .nterrn:r:ttt- koi-
rat ponnistillrt laukkilan ja j() sxtll nlct-
riri tfli\ iiltir tllitcttuflni l1rieris kclin. .ic.rs-
kU t;iIrir kirrr. c(lL\s:i ll:tkl,rrii.i\ rkL:tii
.irr p(hntc rih iukLrrirtlr n:rrrk:rrr srr,,ritrrri-
sikaan.

IIr\inlrin sc nrcnijlr I4run ntirtkla

+lolnnluollr:
l.Syrjinen 9.42

2. Pasanen I0.18

3. Lintunen 10.24

4. Hauta-aho 10.28

5. Lahtinen 11.52

6. Purhonen 13.54

ll



lfi I Rai I iiaesitte lyssil

lliina l(onttaniemi

I Terokoireh:rrnrstukr,cli ill(,itin isrirl

V tr iik,,irrnu tnirtrileel saksitttpai-
nrenkoira Ponron kitnssa. Sill{)inen
hiihtiimiseni oli krritcnkin lrihinnii suk-
sill:l p\sl\.ssri p\s\.rtirti i\in nl'xrllr)ri'
kelkall perassii juosseen Pttmon tak:tuit.
Kun sittcn nrivtti. cttii valjakkohiihto
ilk:ra riedii menncssii;in, alettiin etsiii
krrir;rlr, .ionkrt k:tttssrt ltitrraslttstrt r',,i.i
tiedri pidenrnrllle. \iitrhiirt se sittett liiv-
t\.ikin. Pudasiiirvellii roukokuLrssa -()5

\\'nt\.llccsla Pcrltuurst . Kli-sllkslnrui\_
ojluros \enro liittl i pcrheesecntnlc sll-

ntitn luoden elokurtssit.
llnsinttt::iinen trtlti nteni r hcluss:i

v liaisiin ja hiihtiinlisccn tutustucssil.
[.ltt ipii \!rr,, irnsinlttt:iisen svkrr tts:i it i-

kilna jriiidii larerin allekin keksit(v:irin
nralntielli jotrin nlielenkiintoistl. orl'

OIcn Niirrrr l(ot-ttttutictni (-83) .itt rtstot /lo'uroticttlett
rnllr;ssrr, cli rrscirrftirr nufikuu /<isoihirr kcrr-l'-r' i/tnrr
/< ii te rrrl'crisrf . IIar.irtitrtsrttcrust()t ()L-ut ttiiillii hui-
rerrk irr ln t'tit, ku i n Lu nin i t t ti i n rt i t ttiti I i ih c s .i okcr

ilntrrttstt tt ttluatt. .frr Atttr (Ittf.)(r I({lr if(rtr tr. isr'i
(,1 on nu ) .i u tiiti ( ] I c r.i u ) toi r?1 l'u({f kul.i e tt t r.i i r t t r.

siitti Aiiros /rei//c.

neksi siitii sch ittiin saikiihd!lisellii.
Ensinrmiiise n kisani lriihdin Kajaa-

nissa. jolkrin 5 km meni rrikrtan 17..1(r

eriniiisten komnrellustcn iiilkecn. Sit-
temmin oll tullut sekri melrestvstli etti
tlppioit:r. l'arhrtillr srtatttttrl'rttt:tlli Pi-
din nlistc[ .l r 5 knt:n S]l-r icstikrrltaa
Iisalnren l':rloisvuoressa J)li lleirli Poh-
jolan ja I Ieli ,\lltrlon kanssa, seliri viinte-
tah'istir nlistetrsarjan henliiliikohtaistl
S\l-pronssirr Satonlintrtssrt. Iirtnltitt
pett\ nr$s t:ljls ,,rt ,'llrrt Il\lkirr r k0ti-
kisoissilni. cnsintniiisissii..ioissx hiihdin
naistcn sarjlssx. Ih'lkllkscn slv oli kal-
tumincn,.iossa \emo priiisi irti ja . lic-
neekii koulutuksen puutettlr, piiiitti
nrerurr rnrtrrliirt ilrtlr rlinlriirrili{tii Prli-
nollstilr. Sattumuksistll kerr0tlrtktxltl
\.ielii rttii riimc keviiiinii scltisintnte

riipiiriisti ratsalaukult kicrtYmiistii.
Yiinre kesiin hlrjoittclusta trrin lier-

tr,;t \cn. etIii :\llin titltttcttt;tjltkseni l),,ri,.
lliscn Tcro Oivutt .irr ltarjoittelu onkin
sujunur nrclko mukitr';tsti picniii selkri-
onlelnril Iukuur: ottlnlitta. Tr]\'oitteek'
seni olen asettanut nrtisttnsarjln S\l-
ktrllal. mikii toiv()ttilvrsti tulee tupalt-
tunririru \cnton li.rtttssa. \llaioukktree-
st,,;rr r:rlirttn ott tttittttll,: sttttri kttttttiit.
rtttrttrt re:rlistirrt (n :rsclir sirtne nltl:rrtrr
huimix tlvoitteitil. \':url tecr \-ain pilr-
hairni irr opiskclcn uusir juttujr. ntik:ili
srrrjlrrrrr trrltu lrrr|((ksi {r\ilnottil.iiir iir

Iriiiisert liisaamiutn. l'rlrin ruodcn sisiillii
on e(lcssii n1\'iis uu(lctt kttiran Iutrkittt:t
jl tr,(leDniiliijisesti sckitt ttn klrliclt-
lirtrvrrincn.

IrGsrrusr

IaIaus
sHs
I fl l-.rr lelrdrs::t .l/llrlrlr ollul llittltlll
V ll,,ultlnt,t,,l kirioittrs,tt asirtllist'tt

rurltuincn. jos lrsioistir ci olc pcrilliil \li-
nrrlle ol1 sl ntYnvt sc liiisitys. ettii SllS:tr
oslllistuminen \-t'1,:n toinlintailn (]i olc

kiinrti jlisertntrtksLrrt sutlrtludestx. vllllll
siitii tosillsiilstil. ettii Puhdllsr( )t uisillil
siperianhusklillii ei enriri taistell:r Stto-

nrclt nlestanlLrlisistit ntillliiin ntatkoilllt.
f irntit ott sc rtsirt. tttiLli rtiltettttrt:t ri:'_

tiriir,lurt. \lurrrrnr:rt SI IS:n aktiivit. nlnl.
l{luhamaa. olltt tikitnaan olettiltreet
ole-r'ansa parentpi;t li:{il kuin or:tt. lrs
niinrii rriehet t istclisivat su()lllentllcstrr-
nruksista. ongelntart ei rrlisi!

Tos:asia on. cttii SIIS on rlitrxliirl

koko 9{)-luvurr vlikeuttanut krriliirr ta-
loin \'t'1,:n toiruiDtra. SIIS:n kilpaurat
olat il\1)inul vain siperirnltuskvrt hi-
taanrnrille vlliakoille.

Jos kilpliluihin osallistuisi huontrt-
tala joukko alaskalaisilll ajrrvia. SIIS
keksisi jonkin hiinvinin tcntptrn. SIIS
niin kuin scn lehtiliin ovrrt tii!sin brcs-
neviliiisess;i l(rmcnnossa.il siel[i pelii-
tiiiin avoinld keskustelua asioista.

Ei Iftrlhnnissa laki kielLi llliakko-
rjoa rljkisteri,inriirriinrill;i koirilla. r'iran

kennelliitto on sielli asiatt hr)itoonsa.
Eli. kun hollantilaiset perustll!ilt oman
liiton jr anovitt kanslinliilisetr liiton
jiisenvlttii, on hommu sillii selvri. Se.

mitii SIls o11 Suomcn Kertnclliitossa
taistellut. ci nrcikliltiisen kon aa lotkau-
ta. liertrtelliitt,,. SIIS t:ri l{rr tt It:t nt rt:t ui

rrr;ijiriri. r:tillir Loirilll rttitrr rr.irrn lisint.
trinliirkin lioinlnliiiiriin reliistcriiirlrinen

Raimo Soario

ia nrivttellt tulisi nrtkslmaan noin
lr) tl{l(J ntli r uorlrs'rt Vitsti}'kucLsi ei

silisi nlitiirin. Tristri tirloudellisesta puo-

Iest:r SllS:n johto \ isusti vlikenee. joll-
lirl .i.p:r lrirrllrirt .\irrrrkrr:rn kaikki rr.i:r-

.lllt cir:tl hirllrir SllS:rr:r irir.iestijnri trrkrri-

sil \'t'1,:iin. Eli..irrs riitlinen akkl lrih-
tec tillostll, nrcnliiiiin. lrtl]sct palittltttott I

.\jatclkar sipcrirttthuskf ill ii aiavlt.
li:t|rrrrllirrk,) lirrin cI's,,tiikkinleslrlrill
penissii hiiltdelli sir uraiteelh. r'ai kitn-
rilttirisilio sipcrirnlruskv siiil\tt?iii Ict()-
li(,irrra. \lieti nii\.ttclvlinit. nritert (nt

lilivnvt srmojc(lin ja ntalrtntutttit kol:-
clall:r.

\irirllurnhan suonr:tlaisessa urheilrt-
elrirrri.sji,,llrt j;rsuttct:ri klltr.lers:t t:ti
r':rilik:r viidessiiliirt trrheiluseuntssa.
n:rrttrr kilpailtrkrtudclla ei voi edustrtrr
liuin lhli seuraa. ,Lrs cchtstlt kahta sett-

rrra lhrlessri lajissl. csirtt. ltiihdossa, rtr'

-',

Iiiml.ilEilcmi

I
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I lkrrrrikoinl serrrxn t,'inrillir {,li \il-

,( \k:tst:t..I:iscnii rrli pulir,,n lajin LoLrr-
naishrrrastajam:ieriirin nrihden. joskin
kaikki toiminta vrati akrii\ isempall
osanottoa kuin nvt. Koska nT'kTtek-
nolof,ian aikakausi ei ukrtu li\.an "kuu-
skvtlu\rllc . tanittiin silloin esirrrerkik-
si kilpailuja jrirjestcttriessii kaikki liiken-
ettit harrflstajflt railailemaan ja kun-
nostaman latuja. Seikka ei kuitcnkarn
larrnistanur hrrrrrslusirtoa. ftikcnlnlil-
kin p:iin\.astoin. sillii seurtrnnle iiiriesti
nrnr. r'rljlkkrrhiihrJ{'I I'll -kislr l rir)
kankailla vuonna 1977.

\-uosien varrella seuranrme on kun-
nostautunut useiden muidenkin nrerkit-
tivien kilpaihrjen -irirjestiijiinii ( nrm.
YL'I,:n ensimmiiiset S\l-kisat) ja seu-
rilstilmmc on n()llssut nt(rnia \.lrsitrlisiit
valjakkohiihtorirtr(x)seia. joistil tLro-
reintpina Ilarkku Kirnmo ja Kojak.
Yirtuoosien svntlii (nr edcsautttnut seu-
ran plrkimr-s kehitftiri laiia ia h rjoitte-
lua. Kiiros Kapasen .lrrnran ja uruiden
aktiivisten tietlon hankkijoiden |eto-
koirrrseurllnisilla onkir krirrurtili\siin
prtl.ion tiintchr:rkell tictoit trcrinititnli-
sest ja koiramateriaalista niir Str)nles-
ta kuin trlkomailtakin.

Trilln hul kqlli \(.urammc irktii\ i-
.iisuristii suurin oslr hirrj0irtele( Itjiiirli.
tietoiscsti. sinrikkriiisti. (rliiit jr,n trp;i-
toivoisesti ptiiistiiksccrr ta!oittelcntiinsa
piiinl:iiriirt..ir)tcr rrulltr toi tiI|niln itir-
.iristcl\'.iir rirci rhrlist\'st,,intir:t:r hrr jlii-

n\'t hienlfln takl-alalle. Ideoita ja nric-
likrl'itrrl.rellisilr suunnirl:lnlil \iitil nti-
tett s('rlrilirttntc i:r \u jiisunisti;ii \,r)isi
rtktiloitlrr rrorrser: kuitenkin useirt esiirr
j joitflin niistii on io toteutettu: \'uo-
sittaiscen ohjelnlaamnre krruluu kaikil-
lc tvoin. mutta lain r rk.\'asti otertalillc
kisrtrtjillu rporrsoroitrr hrn:ilt iri slksli-
sin. joko Llpissa tai Yr()kitissit, iossa
tiir?i vuonna olinrme. \lpaampinruo-
toista (,hjelmistoa. sen sijaln edustaa
perinleincn. nrrsokistirren koirtjuoksu
tapahtunril. jonka tlrkoitus on krxrtrr
tiit is kilpa iluhenkinen joukkomnre ke-
riiisin tai s|ksvisin traut iske le maa n
koirarrrhcilun parhrista paloistl ja avaa-
nrarn tai pritittlirniiiin kilpailuklLrsi. .. .la
huolimatta tai johruen serlriln surlrcstil
kilpailii krrrtistx. hiihtokisoiakin on
p\,ritt\'.iiiritr\tiillr:Irrt rrrositrrrin. TriIli
.i;iriest(,liirn rrronrlr Llrlrrlet \.hrles.ii
Kirngilsn icme n Kcnnelkerhon kanssa
l-1. 1 ia 15.1..( Ten'ljt(rl(,al )

.liisennliiiiriimrre o\'at serrran svntr-

vtrosistl laskeneet. .iohtuukohan siitii.
clt.i nr{Jilliikriiin piiin ei cniiii rampxt
latrr.ia ntiesvoinrin. eikli |ulrr a:r :rktrir'is-
ta kilpailenratontl ioukkoa tan ita': Ei.
Klikcnhinen seuran esilleruortti vaatisi
lisrr:r lsilttlr kiinnostutrr;itit hllrrllstllji;r
lrrkkl jrrka liidennen srrrrnral:risen pi-
tiiisi main kokonlliskoirxmainin penrs-
teella olh kiinlostunut koirlharras-
tuksista kutel laliakkohiihdostl... l,i-
sliri tietoja KYKS:stri saa soittanralla ke-
ttelle trrlt:rns .iirsuni\tiinrnltr .i:l tict\sti
hihlstrr rrvhirrlilLi kisaprrihr rillrr. fth isin
harjoittclenrmc Kouvolln \licllrkan
hlihtoladulla maananrnisin. keskiviik-
koisin ja lauantaisin. .lit nrrinoksen-
ontais(jsti \'oi todetit. cttii trl]cnrissiinllue
r,rt \lccD\ii encltnllit) hlrrr:rst:riitt ktrirt
keski\.crto kisoissir...

.\inakin 5l Kvnren \-etohoiraseuririr
ctlustar'an kilpitilc|an tilssun |uolesta.
Illrrjlrana.

I(-r'rrrcrr l'e u tkr tiru se uft r, I(1'1(S, o n l)crlrstcrtl I

ftrrs'Lrr'urrrr rr turpccsean.ullonna 19(r.5. ,l iArr rscln- rll in
-ixl.iukfuiltiilttii.itit rili.c-ttt r lcet litn .et ot
1)rrIt'c/rrsft oir'c .\'/l(/isr-\'fr -s en uluisuudcss(r. rll utt(r
/rrrs.r'rr.urr ltt ihtti.iti.i ri sc n- niitirii s(ri n.\'lr-\'isc,l
krr rr rr frriliscrr entnrc lictio,\itttt-ulunt e.iuttclcrnu(ot
orlr(ln sclrr'u n pcrllsr{r- r}t i stu liilnii.iilla.

lce kilpailukielto. .krsslrin'r'aiheessa
YI'1.:r: trrl:e th,.lt,nnlukiti.lltit :iiiitlIi{tsit
nruiden lajiliittojcn kllssa. Silloin aLr,

tonraattisesti SIIS:n lipun llla aja\'iltrr
sulkeutuYat Sll- ja kansainviiliset kil-
pailut.

Toisaalta. (nrko nlitriiin jiirkeii.iakaa
ajajia kahteen kolnreen osaln koiriel
perusreella': Eikti raljakhokilpaihrssa
kcllo huolehdi parcnrnruusjiirjestvh-
scst;i': Trinri trrlisi krrikkir:rr htriLsti.
Yaljrkkourheilu ol hieno nruttr kallis
harrastus. l)rilaiset koirat ovat lajin rik-
kaus.

Iliki sitten p:rlrit(rr n|lirriii': Iili-
kelh vst;irtldrllii. r'r:li Rirllt:rmr:r: Sin;i
osaat an'ioida tukholmalaisen pliiviileh-
dell tr)imiltir.ifl n kirioitlrst;l|;rir I l{u tsin-
laila), osaat arvioida \'t'1,:n virheet.
knikkien kilprrilui:iriu\taiicn rirh(ct jl
kaikki valiakor. lhrtta ar\'ioipa kerrfln
oma. \'ali kkosi. niill on aiiloastaan vksi
lopputulosl

Tiiriks sie. kcll rrn herrkrelit .irr slri
herne soppaa'.,

PI]ITUIA ilIYYTfiUfiilfi

Lk-saksanseisojan puhdasrotu isten pentujen odotetaan

synryven vuoden alussa.

Molemmat vanhemmat palkittu vetokoirakilpailuissa.

.l

Tiedustelut K.Byman, Sipoo
puh. 09-2396230

040-5028351
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Irlori Lrirrsi-Strontc rr lTil.iukkr trtrltcili.irrt .itit'.icsti l)crirlrdisc,l
.s't'r'shro-loitrclrrlcirilrsri.liintitr tttrttissrt lrl(Irlsr(,i.s.s(I
krftrrftrrrrrt prroli'r'rillssti. \'rrrsrrr sictlcrrti'ulissri .s1r'-r'ssrili.s.>^ri

.i-'icrcrtiin nunriltut ino t 'i'di/rorr1o7rp tr, .fulunr rrsrr//i.srrri

/rrr/r rrr rr llirtcn .lorrft/ro sc/i(i L-SI't'rrt ottt irr.irisotiii cttti rttuittr
t rut lvo'rt rstttiir r.

'T1,rlr:tltttrnt,ttt 
vltt. tt(un lritiltll)lc rilil_

I Jrr .llsi li(jrlirir Irlriis ;tlittl trtn'ikt-
rressur. joltotr olintnte iirttsutrcet kttirlttr-
ruokaiirrrojrt. \'arustekillrlli ita vnl-
Trillii kerrira emnle sa ntct ntcssttidelta
\ielii t,'inirririrn. silli llaik:rllL srrrtprri

rrrin pirri krrtrrtttLrt 1ritt;iiiir. l.lrlrl(l) ktli-
tenkin. ettri idell kehitclliiiil edclleen
jlr sa dl n .iltkossit nrenrst\.nliilin fll-
renrntinkir.

\lLrilta osin sunnnitelttl oltjelnta tr"
terrtui sel\ risti parcnlnlin. liirjes(el\'-
lrpuna olivitt paikallrt '[into .lrlkellrrt
sirfarikurssilrtiset. jotkrl olivilt s:lllPtlDcet
'l':rivalkoskclta rtstil

I . i r r r r r r : t : t i r : r t k,,keiltiitt I rt(nilcllkkielt
Ionrassa kuornutnlctrlt sulallrt ntoalla.
Yctoreen liitlirt osoittituttti kttitettkin sen

Ierntrt sttureksi. etlii r.rseinlnlilt k()irilt
lotesiriit {)lerilr)sa seiniissii kiirlni jll lo-
petti\'rt turhilnil pit:inliinsii rchkinliscn.
Edes Tinto \ienrctt Irttoliltntnt;tttilltisct

letohirDrut eivit saanect liikkeelle Iirrin
murto-osaD talvisista srl()ritulisistilfltr-
Ileisiin joukossrt kii\.tiin ankarrt;t polt-
dintar. mitcn kuiria olisi pitiintt hoIn-
rrr:rar: r'lhtti:r. [.nis rllielini(l( ,,1i. erlii
koirat hiinr?irintliviit. litrn krrskit lhtik'
kiii oliratkin eruprurlelh kutsuntasslt.

i,)tcn i'rke;r tekuiikk;r,,lisi,,lltrl s!istri
r,:ett l:tl';tt:rt niill Lllin till\,elLlI'in' l,ifrl
kuitcnkarl chtlittv kokcilla.

l.;rtt:rntitir 1riiritrtPrtlttttttt:t,,li settti-

rurari. johon oli sarllurrut tsilnlttntiilk-
si .lln Svcnsson l(tx)tsistil.

Kiitollisct kturlijlt srlivat kolnlcn tLrn-

ltin Ierrall tutustua varsi|r vksitl iskoh-
t isiirl rrcnetclnriin.-ioillit otr slta\'ulct-
tu nrnr. ntalilnrannrcstrnltlksi;l .irt run-
vra,iti ntuit;t t.ittrrirr Tiss:i r ltteltl:s'iri
\1)i vain prlloitella poisslt<tlleiden puo-

lestir. .liirllu rr,lnc\trl \ illj(cst:i Iilit:.i
esinl. siitli. nrikli nlerkit\s tulitikuilh on

laljakon hrrippuvirittksessii :

IUISU
ufllrArfl(0Al 0 1l $ Pn HTII ]llArl(0 I t 1l

slul-Ifl lPAlluull lfflllll[ 10.- 11.3.2001
IllDalllaalt tainlG[ aloluotlien, ef,6-f,8- f is auoin, SuomGn mGstl]uulsiste.

U$et$l ohlolmossa 0n l0irahiimouollo, iola Gi olc Sil'lilmilu.

I lmoittautu m iset vi i meisteen 23.2.2001
Paula Toivonen, p. 09-2507590 tai Kalevi Vainio, p. 09-2426607.^....

0sallistumismaksu 1 5b mUvaliakko (50 mk/koirahiihto) maksetaan L-SVU:n
Tilille 215918-12075 merkinniilld: SM-kilpailu/aiajan nimi.

Maloitusvaraukset Jamin lomakesukseen, p. 02-5471033.

TTRUtrUlO[
lilnsi-Suomen UaliaII0urficiliiat ry

1{

Sunnuntlina aamuohjclmassa oli
klrrvkilpailu. ioka ajettiin n. kolmen
kilornetrin pitr,risella mielenkiintoisella
ju hn'in merkitl'lLi radalla ajankohtaan
rriltdcn httissi olosttltteissl. Tli ntitt
kirjoittflitlla oli lun'inainen ilo napata
muulxlril hrn itt:tisia p;iirrahkojal Toi-
t,rttitril\ti sxxrttntc tirlrin lehteett nt\'iis
kilprillr) tulol'sel. \bin surrsitclll kir-
rvkilpailujr nruidettkitt seurojen tapah-
tumiin.

Sunnuntaina piti Olavi Kflrppi rieli
lvhtcn t')inlih'Jrkiliiiniorr uusille kilp i-

luic!r t0inrihcnkiliiille.
Tiimii olisi larsin tarpeellinen oh-

iclnrrInrnrero nruillekin kilp:rilujl ii r-
jestiitille scuroille. Koulutettujr kilpailtr-
toinrihenkilaiitii ei liene nrisseen liikal.
,liimin suurenmoineD nrtasto niiYtti taas
parltrtat prtolettsa jrt slinrtrle nlutlin nl:li-
niosta harjoitteluviikonlopusta muka-
yassa seurassa.



Henliliiesiilelyssf,

Q;rr',,1111nn",, S\l:sri .lrtri .Lrlr;rrrssorr
LJToi.irrl:rrt Seudur: K.irirk(rhost;r .iir
IIarri l,rrurilan dohcrnranni ,\ssi ottiyat
Suonren nlestaruutlcn nlonellc vlllitr.k-
sen;i. llilrrastajicn kesktruteen tun re-
nxrttonruutlesta nousseclle vrritta.jallc
rLtr)kisI llli vilstl tr)i|lu . rnUtril \'ltt(,is-
t\'iissiiriD.Llri ii .\ssi olir:tt lvijnlittilntiii.

,l;tri,h,hrrnsrortillrr. -1b. ltiilni.tiin:i
nitrhirirt ru{r(lct lierrer rit r ir:li rJessli
lliihto on ollut hrinellc aina liihcisin ur-
hcilrrl;r.ji. nttrtt:r,rlr.jelntoitrr hrrrjrritt,.,lu ei
aierunrin ole miellvttrinvt. joskin nruu-
t:ttrt:ttt Lcrrart t:rh'essrr nuntercrlrrPPrr rirt-
nassakin ollut. ll!r'ii |apaan t\'vlin tck-
niikkl rrrr rrlltrt kc\'\'lrilk(,nteiscn irr pic-
ttikokoiscr: rlrrttir r'lrir irrtrr L rltrr:rrr vrri-
nrahkaan hiihrrijiin |ahr Lrus.

Koskr kansallisellc tasolle ei liem-
nrin harrastelunielcllii harjoitclleen
Ir iilrta.irin kestrit\.vs , rh: riir rjirr\,r. ui h\'r'ri
hiihtrxekniikkakaarr ole silerin hiihtlrs-
sr piiiisslt oikeLrksiiDslr.

KesiilLi 1999 tIPtl Schaunrirn \\'isan
lllk)ihrliiiilrinii k')iri1;l lillntcltilllistJ.io
l95{)-hr1'ultil harrastanut IIarri Laurila
kts|i sanrassa paikassll tldskentelcviiltii
,llriltr, josko hlin olisi kiinnostunur ko-
keilemaan naruhiil:toa. ;\iatus tunrui
.laristl ensin oudollc. litrn ei olhlt tietoa

llilrm.h

()rr nr/'rcrr tris totnuntai .i( ulkrnur scirscrn(in ustettct
liinntlintii. Mcru rn sule.i( u\t'ultti kui.-^trtt. lriinrc
tttrrrrli.s/rtrrrss(r S'llorlrcll lllcsta rll u (Ielt Srr.i,rrnlitr rrror

^Sil-sprirr ri n A-srr rias.srr ( ) t totTt t t,l uri,l t uo ts st n t

kt t ri: utt p i t ktin h i il t toh u r.fu i tu ksc,l p.{ rir I f rr,l n ir I

rtikltiiltttiletlkillii. Ol( )su /rrei.siirr/ran hiihtti.ici
sol)er{ f rr rr stitit r c ikti kul c tttcrtn Dt ukaun. Tcsi.i ul t o t

scudullu 1'lttti lautott orr rrr.urr//iscs ti ktkukuun
rrltr ssrr.

lari lohansson
Ioiialan Seudun ftoirafte]no

eikii kokenrusta. oli vaiu ennakkoluuloja.
- Kun llarri kvsfi. en osannut kiel-

tiivtlri. Sanoin. crre voihan sitii kokeil-
ll. OIin katsellut Toijalan pururadrrlla
hiihdellessiini vr[iakkohiihtnjien harjoit-
lelua. Ka\'(rictr klnssa lldtrlla hamm:is-
reltiin. kun koira r.euid kovaa ja hiihtii-
.iii tulee suksilla perass:i, ntuistelee Suo-
nrcn nlest;rri nlrrrreskcllqrltikta j,rll{lirr
re(ohiihto tuntui hullultfl touhulta.

Kiinnrrstus lajil koht fln herisi jir
tulcyran krtutccn Jari Johansson on val-
lnistautunut nlotiyoitune(]sti. trlenossa
on ensimmiiitrcn kausi ohjelmoidusti

harjoitellen ja ta|oitteena on talven
J{tttl p'1 ,1,1n" 

'l', 
[.Il-Sprintri helmi-

kuussa Saksan Ilaidmuhlessa. Saksan
kisaan.lari valnristlrutuu vhdessii huol-
tajana nrukaan Lihter'?in IIarri l,aurilan
kanssa. joka on tehnvt taustalla trirkc-
ee rvirrii

koiricn ja kilpailuasioden i?irjesre-
h'issii . \ilorotrd yaneritehtlalla laatii
hi'Jmrln rri ljcmfiiii hllrjoil telu rvrnrii,
murta takana on ehjii perusharjoittelu-
kausi ja viikon lunrileiri Oloksella. 500
tunnin vuosiharj()itusmeerl tiivttynec
kevniilln.

ISII BA:n lolrouslru ul u misct I 0.-11.11. Btlotsista
l(oloulsessa liisn.i oliuat:

l,ars Svanteldt, \'llen llraurr. llvelvn
llarsch. .\rrd Ilekliers. lirhard \\eiss. .\ila
ft.ilr j:r sc ni(lettiil| \ilistldissir I{lr,,rsis-
sit.

Dl'ltoI'.\{)up kilpailut f0{)l on nlr
.i u lkaistrr. lii lpii l u.iri .irr ri(,stritrir'f ( : i-..

l)SS\'. SI)St'. NlIFil !'['ST. Cup-lillcnte-
ri ltil'tvl liSI)lL\:n ncttisivuka:
http://\\'\\ \'. r\'\'net. arlKt'\ t)E\-/
llSl)ILVestft rsup.htm.
IIuita Eurrxrpan alrrcellrr olevil kilplilu-
j:l lii\.t\'\' osoittecstx:
h ttp://\'\'\ .\r'net.r r,/Kt'\ t)t \/
ESDlLVevcnt.htm

Illrkus Luir lalitriin johtantaan kiir-
rrkilpailu konriteaa (Ri[ Itrcing (]om-
Dritrec ).

[.SDR\:rt i:r r )t u.ii ricst,;ji cdusrx\ i-
cn orgarisaltioiden Iiilisiii suhreira pa-
rrutttetitittt.irr keltitr. tiin.llrtk,'ss:r. l.ajir:
edistiimiseksi ja sen harrastl jien kannal-
til kiltsottUnlr i,ll par( tfli ,,ll;r Ylrtcir-
t\'itssri kuin rii(lellii.

ESDR\ aikrxr hclpotrla kilpailujensl
hakrrkriteere.iri. jotta saltlaan mukaan
enemmiin kilpailtria ja nruita tapahtu-
mill.

.latkossa sriiintiimuutokset aiot ;rn
tchJi! isonlntiss:r crissii eiLi thsittiiisii
\lttri siirinti,r koskctil nrrrutoksil crriiir

krisitcllii kuten ennen. Tiimii nopeurtaa
iltkosslr r uusik,,k,)uk\sn Iitlinlistri j;t
mah&rllistra intcnsiivisernmiin tviisken-
tclrtt tlcistcn rrsi,ritlen hoitlrr.sl .i,r
L.Sl )lL\:l toinrirrl;rn kchirrinti\cssi.

.lohtokunta krisirreli nuoris(,-ohjel-
ntir I)(,ru\t:rn)i\rir.ilr ensi elrrkuuss:r pi-
dettiiviiii nuorisoleiriri (lt-l6 r,uoriaille).
l-isiili tiek)a leiristii 0I rulossa nr\.iihem-
min.

Seuraava kokous pidetiiiin llarcelo-
nassir Espanjassl ensi kesdkuLrn 16.-17.
pAiYii.,\ d Ilekkcrs ilmoitti, ettci ole
cnji:r silloin ktirtr.,ltrilisse urheilrrkomi-
tean johtaiaa valittaessa.
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ESIIRA:n seenttimuutolrset 2000
Lrilortrmdla

Saenl6ihin liifiyen liedoksi kaikille, ene

ES0BA:n kilpailu-seann6t liiyryvet su0-

mennrttuina VlrL-nslist, osoilteosta:

htu//Hr.uul.n/csdn$ilmI
\lvi)s ll;SS:n sriiir)nilI on tlrlioitlrs sart-

,.1,i n"ttii,r suonrrln Ilct ttlin ir vielii rtllin-
trrh,:u rril,rrrt. liririttttilstiiiden vrrltllisttr-
rri\(r) l:rlk(url l'.Sltli.\:rl trr ll;55.rl ri,r-

t: rr, t II:r , 'II r r;r :, r:tr t t,,t;r \,ri l,:ril.i Il. l i.l:i.
lrl\ ii. til:rll.r llill\!,rilllr,Ll,,\\:t liil,rtl L,i-
Il)ist( )stlt.

Iollollohllhdon
s[[m0mun0l8ol
thljakkohiihdon luokkien iklrajoja
tarkistcttiin seurarrrsti:
- l'hclert koiran lturkkrr ja rnortilll.iakot
(l-'l koirrrrr) set.tiorcillc (\li f I vrxltta).
- \lorriv:rlirk,,r I l- I koinrt I r:titt
seniorcille (sli ll tur)ttt).
- \'htlen koirtn lturkliir juniorcille l7-l(l
lrrotrrr.,luniorit s;rrr rtt kilp;tillrt setti,,ri-
luoklrssl l9-r'uotiaitsta llkaetr.

Kilprrilijrn vanrsteidiJn siirintiiicnnru-
kaisuus jiiii kilpliliilll r'astuullc. Iiaik-
ki(n usiur(,1tirjicn tttlue itsr: htlrlultti:r sii'
tri. ettri heidiin varustttlisettsa on laarlit-
tuien sriiintdjen ntukrtinen.

K,rir:rhiilrt,,r'rrljrrk,,rt. tttttlirt:ttt lttl'iert
nlils koinrn. tulce y)rsiiht\ri liillt(ilii\'fl n

tr;tI'sr: etttlett krrirt \'lrlirrkl',, srtrt I:tltte:i.
\riirr,rllerr p!srihl\t)litlctl ellllLll lrilltUii
on sunltllit titvrtlllt Irtkollinen ktrin r':tl-
jakkohiihclossakin.

l\rlkiur l)fl illoj( rt rttirlinli-.iir tll:lk\lllli-
pain(,ririat poistuivxt. l\rlkan painoia lti-
sirtrlcvistri siiiinniiislri l)oistettiin lirlik-
ki riirrauksct nrininripllinoor (l{ k4)ji
nlaksinliplinoon (l5 li[). Jatllrssl pLrlk-

kriiut lJ\l:tttitril l);titlr),)n siis li('irillt l)lli'
no \ l).7 olipr koint Ininkii kokoinen hr-
\'1irlsai.

Iioirrthiihrolrurlirtt lisiittiin llSl)lt-\:n
mviintrinricl kilplilt{cn luolilirtlitlilioi-
nlaiur. nruttei \ iclii l)\l-kilpailtrien luok-
karalikointarr. I-isritvt luokat orrtt k<li-

nrltiihto trieltcr lrr k,'irrtl:iihto lutisrt.
Lisiiksi lioirrhiihto:r Iioskc\,iirl sriiinttii-
hin lisiirtiin ettii. \'l(sittiiisct kilp ilttt
olat kointhiihdossrt kaksipliiuiisiri. En-

sinrnriiisen piii\'iin kilPrtiltr kii\'diirin rrll-
lrrl'l',rlriihcl,,rr l-koir:rtt lrr,liirrl hir\llrr-
rrr:ill:r ntrlrrllrr irr toirtert liill':rilrr lirittl:i:rrr
liriv(trimiilLi nrdrtlla. Sanlrt lioiraa ttrlec
k:rrtt:r;i lirrrtt|:tttrrkirt prirr:rrrri lr I'i11,:ri-

lijrrrt Iopltr rrr iklrrr It llrsl'ctrr:ttt lirtlttlctt p:ir-

vrirr rrjrrt. Iioir:rltiiltt,,ltroL:rl,,\irt (rr\i
krutcrla kiilti;ssii El'll( )l'-\-cupissrt.

Udialloalon s{inl0muutolscl
.torrum{atr) tuli recn paliollisehsi vn'
rustukscksi. licki ttrlec siis ollrt vrtrtrs-

lettu riittiiviillri irlrntlll..irtrrtttusntittollrt,
cl rr Lirx rcll:r. ltrttti:tttl'l'trrtllrr i:t l',,ir;r-
I'rrs.illlr .lirrrtttttrttutt tttlee ollrl liiirtrti
rcessri kiinreiilli. hI!in toitnil,allrt srtra-

nlrs!steenrillii (tiP uP s\ stenl ) ,lilrrtl-

',,.111,11 
[i,'ko:r lrri ntiit\'ri:lirliir (t \(ll \i-

irar olc nLiilriitl\'.

YIGlseI siintaimuulols8t
['rireiluhont itean 1 s1n )rl\ c( nnr]l il ree )

rcllollisuulisia tarkerlncttiitr 1'xs(tlit-

maan purcnrmin urheiluliornitenn nr'
kt i\tii toimint{{. honritcu piiitliiii
nrm, Ell-kilpailujcn t lituomarir ni-
nrc0misestii ja kokoaa Duroopan nrri'
dcn liilpuilrrtapahturttut.

lilikestir kilpailrrr rtilirtttrt srrttltrstrt
irrustl tlllce rilpormidl Iiilpltiltrtt I littro-
0)irrillu \iilrtl,'tllil:'li t::.r:rlir iir rttl r litt:r-
n:isen jiillicert. llsinr. lirtntttnccn vrtlilt-
h,,rr tiri k,'ir;rtt Liir)ni,'ttilllli]ucn lrli liiill-
ni I)itiinrisccr) slriltu itl)ll l)itiiii illuoittilil.

]lrIrlir: l:rltestr ttli';rltr,.t ll,t. irrli;t .'trttt-

tiiicll nlukaitn r)tl Iillilltiirill S(l0 lll nrrlt-
Lr (nl(n rrirlltil. trrill:irrrt v;rl.i;rL,,ll'r ei
r)le etuilir)-{)ili(juttit nt:lltliin ttrleIarttt
r r r I i r r lt I' , , , , t t rt:rllrlutr. .\ ic ltt ttl I ll s:rill(,,
li,rsLi rrrirt srttttrttt ltr',L:rtt I'ilf,rilii,,ilir.
rlltlttil Ilrr te L,'.1'te lttr,'s cri ltr,'lii:'s:t
liilplilevirr.

liilllrriltri(rl l:r\t, llliliir,r\ l\ \ lrtsl(rl lil
lluorten iiir ntrrliartrt I-\(iSo:n (l-rrtrr'

lrcrrl \,,tr ( i,^'crlr)lcrllill 5l),,r1: { rrqiltli'

slrtion ) r'urxlclt:t 1()()S olcvien ttllieitletl
nrulirtiscsti.

Ohjcissa rrriiiiritclliiiin mnr. lapsiliil-
plilijoidcrr iliiiii ja liilprilrricrr tasol
tcuraavasli:

- llpset. joiden ikii on llle l.l vuotta

Pirriri liill)irillir rrrirt k,,tittutisissit kilp;ti-
Iuisslr.

- Lrpsct. ioiden ikri on tllc I () ruottil
slur':rt kilprtill:r \litl iJtr n)uklilll rrj,,i-
teluiss:r l , 

'kissir .iir IirPxhttlllliss;t (iullit)r
Iuokltt ).

KilpirilLrun ositllistrtl ictl kttirien tu-
lee olLr \.ksiliiilti\,issii nlieluitcn mik-
rosirun avullir. l atuttinti kclprttttetaan
nrviis toistaiscksi. t'likka ltrroopasslt
koirirt tlkavat olll piiiiosin jo nrt:rkitt\'
nrikrosiruin.

l,iihdiistii nr\'ithlistvttccn aikarln-
gflistusta nruutcttiilL Kilp ilijoidcn aiha

Irsketl n l.ihtiilistirun ntcrkit\.n liilttii-
ajan |crLrsteella. nlutta |llLiakkoa ran'
gaist:r:ur likarlnq:tistuksclla. .ioka on
k,rlnre liert:rt ltro[;ttt Iiltti]trilitt .tturtri'
nen.

t)Il-kilprilujcn kilpeiluluokkir lisiit'
tiin ja ikirrjoja tarkcnnettiin. DII-kil.
peilujcn liilpailuluokki{ ovat:
- rrrrrin Iuokkl. S-lioiran ltrokkrt. (r-lioi-

nrn luokkl. -l-koirart lLrokkrt. {-koiran
luokkl iunioreillc 15- l7 -vtrotiaille.
lirlilliliohiihto ntichet l -koiran luokka
jl nronilxljaliot ( l-l l(oinut) senittreillc
I r Ii I l -r u,,ti;r illu. \':rl.i;rkL,,hiiht,, I rrr istt
I-koirru lLrokkrt ia monitlljlkot (1-J

lioinrt ) scriorcille (vli ll-vrlotiaillc).
yulirrliliohiihto nriehet juniorit 17-:0 -

\lr)tiirlt. rirljirl'kolliilttrr tlrtisct ittttiorit
l7-:(l-\ uotialt .iir rrtli akk( )h iih toviesti.
I l\'\'lili\\'l\,issir liuslill)il hi('ll lllillkr)i( tl

kilprriluissa liilprrilLtltn rttointcssit luo-
hrrsr:r. i,rll,'irt r rrli:rL,,ssit,'rt tttitlilllii:'iiiill
7 koirla tfli {r-koirlrr lLrokrtssrt. jolIrin
r rrli:rk,,ssrr on Iririr))is\ii;itt -l ttt;tksintis-
silitn () koirita.

ll ritvspalliitl to ien jaollc listittiin lisii-
.ht,,. i,,k:r tttttkrt:ttt erillslrtlliittttrtl r,'t-
dlan.irrkltl vain. ios pllkittirlrrrt taliakott
Irpprritilia or] enintliiin 15{l'i ktlklr lrro-
klrr: r',rillrtttr:cn \itli:tl',,t1 tl.iilslil. EritYs'

ffllliintr)ir orrt csinl. pLrhdrtsrotuisille
nrYiirlllcttri\'.it |rtlkinnot.

DSI)R{-( irpin nimelisi voihdcttirn
EI R()P,\-(hp. t'usi ninli otctrrilrl lirivt-
tiiiil io elkrrr rrlIr li:tttrlelLr.

ES1)ILl: r r uuo.s i/r(r/ro tr.s piiii t ti kc siiktl tlss(r pirlcr.\'ssd kolro-
rr/r.scs.srr.lotrft on s(iiitlti;ttttl t I rofts i(1, .irlistrr osn '"-(tikuttuu
suorcroi nrcidtinkitt kilptiluilintrllc, siII(i rl.t)ss(r kiil'tctiitirt
L'SI)RI:rr stiti,tt6.iti. Ercrrlrirr /<rrilr/ricrr u.i(tiictt (),1 .s-l'-\'tri hlro-
ntit)(lu sd(i rt rairr l il I I ro.s, .i oss(r rccrl l).IL()lliscftsi'i'rrrttstcc/tsi
lisrirtiirr .irr rrun:rfi to. 1(orirrra isii rr kilpuilu ihin -orl tll loss(r

l)icnfin irrokkiirr s iirr-r'rrrritr ilec .iurrutttut(Dt.stlhrcol, ,rltlff(l' 
li NI -kilpu thiss(I sc ori p t tkr ill i nc r t ft rr i/< issrr lrr oft issa .io rrlltrr-
'"tilu kuudelkL.
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lhrelia Ghalm-
loi raua lia [[olrilRa i I u

16.-19.3.2001
Karelia charm -kansainviilinen koiravaljakkokilpailu aletaan io kolmannen kerran

Pielisen Karjalan lumisissa vaaramaisemissa.
Kilpailualueen keskuksena toimivat Bomba ja Hyvdrildn Matkailukeskus.

Edelliset kisat ovat olleet onnistuneita 1a jarjestelyt ovat jatkuvasti kehittyneet. 2001 Karelia Charm
kisoissa on panostettu entista parempiin ja toimivimpiin reitteihin. Maastotyot 1a reittien valmistelu
aloitetaan vuoden 2001 alussa. Kilpailun piiiijarjestiijinii toimivat Loma-Nurmes 0y ja Metsdnviiki 0y.

Tule kokemaan kilpailun luoma jannitys ja lammin jdlleen niikem inen Charmin tunnelmissa!

luolllt
Keskipitke - avoin 3 x 80 km
Keskipitke - kuuden koiran valiakot 3 x 60 km
Keskipitkd - neljan koiran valiakot 3 x 30 km
Sprintti - nellan koiran valiakot 3 x I km
Sprintti - kahdeksan koiran valjakot 3 x 16 km

?clll!!llot
Keskipitkii - avoin 3 x 80 km
Keskipitke - kuuden koiran valiakot 3 x 60 km
Keskipitkd - nelian koiran valiakot 3 x 30 km
Sprintti - nelian koiran valiakot 3 x 8 km
Sprintti - kahdeksan koiran valjakot 3 x 16 km

tatttrtrltr
900 mk
900 mk
450 mk
450 mk
450 mk

..frrfr.ltrl.lfltac
1200 mk
1200 mk
750 mk
750 mk
750 mk

1. sija) 3000 mk, 2. sija) 2000 mk, 3. sija) 1000 mk
1. sija) 3000 mk, 2. siJa) 2000 mk, 3. sija) 1000 mk
1 . sija) 1500 mk, 2. sija) 1000 mk, 3. sija) 500 mk
1 . sija) 1500 mk, 2 sija) 1000 mk, 3. sija) 500 mk
1. si,a) 1500 mk,2 sija) 1000 mk,3. sija) 500 mk

UsAfi G[0t, llm0lnaut[minen ia mai0itusuaraulsel:

Metsdnvdki 0y
Tuulentie 10. 75500 NURIV ES

Puh (013) 480 126 ta 040 576 3414
Fax (013) 480 216
metsanvaki @ovk.okkv.f i

www.metsanvaki.f i

Tervetuloa vietttmddn koiramaisla eldmfri Karelia Gharmiin ja Nurmekseen

Loma Nurmes
Jani Karjalainen

Toimitusiohtaja

MelsinYeki
Sanna Karkkeinen
Toimitusjohtaia
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Keskipitkila matkoilla yhteislAhddt ensimmeisena kahtena peivana. Kolmantena peivene takaa-aiolahto parhaiden
valjakoiden kesken. murlla yhteislehto.



Suomen Paluelusloimliiton ualiafilohiihtolalentefi 2001

3.2. PARI'|AVAARA, klo 12.00.
SARJAT: YKSIVALJAKOT PIKA|\ilATKAl KAIKKI LU0KAI
Jarj. Joensuun Seudun Palveluskoirayhd. Ylituomari Eija Koistinen

llmoittautumiset 26.1. mennessa Auh

l\4arjola, Kolmikankaantie 1 , 81230 Monn puh. 013-738750.

Osm. 1 00,-, 104030-306799. Viite 152.

4.2. PARilAVAARA, klo 12.00.

SARJAT: YKSIVALJAKOT PIKAIvIATKAI KAIKKI LU0KAI
Jeri. Joensuun Seudun Palveluskoirayhd. Ylituomari Eiia Koistinen

llmoittautumisel 26.1. mennessa Auh

Marjola. Kolmikankaantie 1 , 81230 lvlonn puh. 013-738750.

0sm 100,-,. 104030-306799 ,

Viitel52. Piirinmestaruuskoe. Avoin kaikille.

4.3. KAIAANI, Vimpelin urheilukeskus klo 10.00.
SARJAT, YKSIVALJAKOI PI KAMATKAT KAI KKI LUOKAT,

Jarj. Kainuun Palveluskoirayhdistys. Ylituomari Heikki Ryynanen.

llm. 21.2 mennessa Sari Penttinen, Velhontie 10 A 11 87700 Kalaani, puh.08-627371

osm. 100,.- 20'1 818-8512.
Piirinmestaruuskoe, Kuutos-Cup osakilpailu.

4.3. oULU, Kuivasiarvi Auran maia klo 11.00.
SARJAI YKSVALJAKOT PIKAMATKAT AIKKI LUOKAT, KAKSIVALJAKOT NAISET JA MIEHEI PIKAMATKAT

Jirj. 0ulun Palveluskoirayhdistys.
Ylituomari Veikko Koivula. llm. 23.2 mennesse Katia Karialainen Vesitorninmeki 6 b 19,90100 0ulu.
puh 08-3112550.
0sm. 100,-, 800013-2118097. &-cup osakilpailu, avoin kaikille.

10.3 KAI{GASALA, Kytilikkele klo 10.00.
SARJAT : YKSIVALJAK0T, PIKAIVIATKAT KAI KKI LUOKAI
Jerj. Tampereen Vetokoiraseura. Ylituomari Tapio Toivola.

llm. 28.2 mennessa Erja Juvakka

Iilakihuidantie 11/19,39130 Sasi. Tiedustelu l\ilatti Viljamaa puh 0400-627878

0sallistumismaksut: Harrastuslka 60,-, muut luokat 100,-. 573226-249411.

Piirinmestaruuskoe. Dobermannien mestaruuskoe, avoin kaikille.

1S

ualialtohiimolllmilu0 l0vt[ omen lalomodmmG listrlsi mfiis SPILIB.

xiissf, tihailuissa lilmlll0ossa lolilon tuloc 0lla rclislcdiuie.
14.1 KAiIGASNIEMI, Ulheilukeskus klo 12.00.

SARJAT: YKSIVALJAKOT PIKAMATKAT, KAIKKI LUOKAT,

Jerj. Kymen Vetokoiraseura.
Ylituomari Vesa Hakkinen.

llmoittautumiset 7.1 mennessa [,,1ikko Seppe Savonkatu 32 B 25. 53100 Lappeenranta puh. 040-5668553,05-4512373

osm. 1 00.- koepaikalla.

25.2 KANGASttIEMI, Ulheilukeskus klo 12.00.
SARJAT: YKSIVALJAKOI PI KAMATKAT KAI KKI LUOKAT

Jarj. Kangasniemen Kennelkerho,. Ylituomari Markku Korhonen.

llm 15.2. menneesa Suvi Komppa, Vaimosniementie, 51200 Kangasniemi puh 0400-720297. Tied. Janet Tervashonka 0400-

901921 . Osm 100,-, 2209'1 8-15045.



17.3 T0RNl0, Puuluodon hiihtokeskus klo 10.00,
SARJAT: YKSVALJAKOT PIKAMATKAI KAIKKI LUOKAI KAKSIVALJAKOT NAISET JA MIEHEI PIKAMATKAT
Jeri. Tornion Palveluskoirakerho.
Ylituomari Timo Heiskanen. llm. Eila juntikka Aapajarventie 1290, 95530 Karunki.
osm 1 00,-, 547 528-417330. 6-Cup osakilpailu.

18.3 KEMINMAA, hiihlokeslus klo 11.00.
SARJAT, YKSI- JA KAKSIVALJAKOT PIKAMATKAI I\iIIEHET JA NAISET SEKA HARRASTUSLUOKAT,

Jerj. Kemin Seura ia Palveluskoirakerho.
Ylituomari Allan Aula.

1|m.7.3. mennesse Kemin Seuraja Palveluskoirakerho ry,PL242 94101 Kemi.
Tiedustelut Kirsi Luukinen puh 040-5788826.
0sm 1 00,-, 1 34630-25093.
Kokoontuminen klo 10.00. &-Cup osakilpailu.

25.3 oULU, Kuiyasjeryi Auran maia klo 11.00.
SARJAT: YKSVALJAKOI PIKAMATKAT KAIKKI LUOKAI
KAKSIVALJAKOT NAISET JA MIEHEI PIKAMATKAI
Jiirj. 0ulun Palveluskoirayhdistys.
Ylituomari Veikko Koivula. llm. '16.3 mennesse Katia Karjalainen Vesitorninmeki 6 b 19, 90100 0ulu, puh 08-31 12550
0sm 1 00,-, 80001 3-21'1 8097. Piirinmestaruuskilpailu, avoin kaikille.
Kokoontuminen klo

31.3 -1.4. RoVAtllEMl, ounasvaaran hiihtostadion klo 11.00.
SARJAI YKSIVALJAKOI, PIKAMATKAT KAIKKT VIRALLISET LUOKAI VIESTII
Jarj. Rovaniemen Palveluskoirakerho
Ylituomari Juhani Petdjistd. llm. 7.3. mennessa Sanna Kaariainen lvletsataival 2-4 A 5,
96440 Rovaniemi puh 040-7019569. 0sm 150,-, viestijoukkue 210,-, 564002-41 51071
Tied. Anu Kylmiinen puh 040-73'14617. SU0MEN MESTARUUSKoE.

ll$S:n lomiteat 2000/2001
1l'SS orr t-'nliturut scrr-
ruu\^u I I e kuu d c ll e t r t u I c t
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lhnsainuillisel lrilnailut 2001
6.-7.1.

20.-21.

2.-4.2.

3.-4.2.

9.-11.2.

17.-18.2.

2.-4.3.

3.-4.3.

10.-11.3.

24.-25.3.

S0C-osakilpailu/EU R0PA-Cup, Hamar, Noria Aio/koirahiihto

S0C-osakilpailu/EUR0PA-Cup, Brumunddal, Noria Valjakkohiihto

EM-keskipitkdt, Bernau, Saksa

S0C-osakilpailu, Asker Noria (Europa Cup) Ajo/hiihto

EM-sprint, Haidmrihle, Saksa Aio/hiihto

PM-kilpail u, Ostersund, Ruotsi (N0M/Eu ropa Cu p) Ajo/hiihto

MM-kilpailut, Fairbanks, Alaska Alo/hiihto

Norlan mestaruuskilpailut (NM), Norla Hiihto

Ruotsin mestaruuskilpailut (SM) Ruotsi Hiihlo

SOC-osakilpailu, Giivle, Ruotsi (Europa Cup) Hiihto

iluila tilnailuia
. SHS:n tapahtumakalenteri (kaikilla mahdollisuus osallistua kisoihin, koirien ei

tarvitse olla puhdasrotuisia tai rekisteroityji; parhaalle/parhaille

siperianhuskyvaljako(i)lle annetaan erikoispalkinto sen lisdksi, ettd joka kisan

parhaat palkitaan normaalisti)

Suomen Paiveiuskoiraiiiton vaijakkohiihtokaienteri 2001

(koirien tulee olla rekisteroityiii)

ESDRA:n kokoama kilpailukalenteri Euroopan kilpailuista

Kilpailula Puolassa "Running Wolf Expediton" & "Musher's Triathlon"

Iuleuien Iflhiuuosien 4ruo[il0ailuia

2002 helmi/maaliskuu ESDRA, EM-2002 Sprint, Ruotsi

FSS, MM-2003 uusintahaku kaynnissi, Norla veti

hakemuksensa pois syksylli 2000,

uutena hakijana ainakin Saksa (Todtmoos/Bernau)

l0

2003 maaliskuu
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Iammilur 2001

27 .-28. Ato.4-k,6-k, 10-k, nuoret

SM-koirahiihto

IGlmiluu 2001

3.-4. Ajo: 6-k, avoin tai 4-k.8-k
(3.-4. SPKL:n valjakkohiihto)

17.-18. Aio: 4-k, 6-k,8-k
Koirahiihto: pikamatkat

24.-25. SM-keskipitkdt aio:

6-k, 8-k ja avoin.

Iilyds 4-k (ei sM-luokka)

teallsluu 2001

3.-4. Ajo: 4-k 7.5 km.6-k 12 km
(alossa 2-peiveinen kisa)
Hiihto: pikamatkat.

kaikki luokat
Koirahiihto: pikamatkat
(hiihdossa 1 -paiviiiset kisat)

10. -11. SIU-ajo: 4-k, 6-k. 8-k.
avoin. sm-nuoret
Koirahiihto

10. -11. SM-hiihto: pikamatkat,

kaikki luokat
SM-viestit
Koirahiihto

16.- 18. Aio: keskipitkat,
avoin3x86km,
6-k 3 x 58 km sprinttii
8-k 3 x 16 km, 4-k 3 x I km

llUL:n tilnailulalenteil 2001

Palvaanjarvi / Luumeki
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Vesa-Pekka Lehtomeki 05-367 5907 tai
040-753 312. osanotto maksut: aio 1 50,-, k0irahaihto 150,-
Sl\/-Koirahiihtokilpailu on kaksipeivainen, yhteistul0s ratkaisee.

Pdtnevaata
Tiedustelut: lvlerja Tammi 013-732 021 , T0iv0 Mantynen 013-641 476 (maloitus)

llmoattautu m iset: lvlerja Tammi, Tornitae 16, 81600 Kontiolahti,

email:merja.tammi@telekarelia.fi 0sanottomaksu:150,-

Rautalampi
Tiedustelut ja ilmoittaumiset: Marko Laitinen, 0400-481 7'19

osanottomaksu: 1 pu 75.-.2 pv 150.- (maksu paikan pdella)

Pikkurata-ajot, Kannus-Sieyi. Eskolan kyletoimikunta
Tiedustelut: Jaakko Hautamaki 0400-881 106

llmoittaumiset: Sari Vehmasmaki 06-872 791 tai 050-543 3909
Tiedustelut sahkopostitse:
tapani.vehmasmaki@kotinet.com (Sari Vehmasmaki)
0sanottomaksu: 200.- l\ilerita Kannus 106630-6'101383

Kaiaani/Vimpelin urheilukeskus
Tiedustelut. majoittumisvaihtoehdot ja ilmoittautumiset:

Sari Penttinen 08-627 371 , gsm 050 367 1392. email: nemes@tutka.net

llmoittautumiset 21.2.200'l mennesse

0sanottomaksut: Hiihto 80,-i paivd tai 150,- kaksi peivae, Ajo 150,
- viitteelle 10074 yhdistyksen tilille [/erita 201 818-851 2.

Jemiiervi
llmoittautumiset 23.2.mennessa Paula Toivonen 09-2507590 tai

Kalevi Vainio 09-2426607
0sallislumrsmaksut 1 50,-/valjakko (50,-/koirahiihto)
L-SVU:n tilille Merita 21 591 8-1 2075
l\ilajoitusvaraukset Jemin lomakeskus 02-547'1 033

Karelia Charm. l,lurmes
Keskipitkille matkoilla on yhteislahld 1. ia 2. piiivena la
3. piiiviine lahdetaen sijoitusten mukaan.

Koirahiihto: pikamatkat Xaiaani^retorieha
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Ahti Karkkeinen 08-687 3178 tai 050-534 7866
puhelimitse 1 5.3. mennesse

osanottomaksu: 80,- maksu paikan pealle

J.0.C. -sprrnt. Taivalkoski rs;avaraus)

't7 . Hiihto: pikamatkat kaikki

luokat

luh[l|lu 2001

7.-8. Aio: sprintti

lisalmi/Paloisvuoren hiihtokeskus
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Heino Jeaskelainen

email: heino.jaaskelainen@pp.inet.f i. Iax. 01 7-820 8880
0sanottomaksu: 1 00.rvaljakko. 50,rnuoret. viesti 1 50,.-/ioukkue
Merita 208818-5331


