Joukkueenjohtajan kuulumiset kilpailusta
Torstai – ensimmäinen kilpailupäivä
Joukkue on kokonaisuudessaan päässyt paikalle tätä kirjoittaessani. Kokoontuminen,
ensimmäinen joukkueen kokous, avajaiset ja ensimmäinen kilpailupäivä on jo takana.
Kilpailupaikkana toimiva Nybron kaupunki sijaitsee Etelä-Ruotsissa, Kalmarin
läänissä noin 30km länteen Kalmarin kaupungista. Kilpailukeskuksena toimii
Svartbäcksmålan ulkoilu- ja vapaa-ajanvietto alue. Alueella on yksi etelä Ruotsin
laajin reitistö niin kesä- kuin talvilajeille. Kisaradat ovat leveitä, turvallisia ja
Ruotsalaiseen tapaan hyvin merkittyjä. Torstain ja perjantain kilpailijat eli pyöräilijät ja
juoksijat kiertävät käytännössä saman radan. pyöräilijöille on tehty radan alussa
n.400m lisälenkki jotta sääntöjen määräämä minimimatka täyttyy. Juoksijoiden
kisarata on n.4,3km ja pyöräilijöiden 4,7km.
Kisaurakkansa koirapyöräilyssä tänään aloittivat miehissä, Matti Laaksonen, VesaPekka Jurvelin, Tuukka Turkka, Juha Lipponen ja naisissa Heidi Liimatainen, Kati
Mansikkasalo-Jurvelin, Jonna Lipponen, Henna Lappi, Tuire Mikkonen-Kalpio ja
Maria Viitahalme. Koirajuoksussa starttiviivan ylittivät, Hanna Kaipiainen, Henna
Lappi, Katri Pirilä, Marika Tiiperi, Ari Rastas ja Marko Punavaara sekä juniorit, Aliina
Mäkinen ja Lotta Ahlström.
Ensimmäiseen kilpailupäivään mahtui niin ilon kuin pettymyksenkin kyyneliä. Erittäin
iloisia ilmeitä esittivät konkariosaston naiset Marika ja Maria. Marika johtaa omaa
luokkaansa (DCWV) n. 25 sekunnin erolla ja Maria starttaa toiseen päivään
koirapyöräilyssä sijalta kolme n.10 sekuntia hopeasijasta. Iloinen suoritukseen oli
myös miesten yleisessä sarjassa ajava Matti Laaksonen, joka starttaa toiseen kilpailu
päivään sijalta 6. n. 22 sekuntia kärjestä jääneenä Myös Tuukka Ja Juha olivat
tyytyväisiä omiin suorituksiinsa. Naisten pyöräilyn kärki on todella tiukka,
ensimmäisen päivän jälkeen. Seitsemäntenä oleva Kati on n.10 sekuntia jäljessä
johtavaa Puolan Agnieszka Jareckaa, joka pitää kärkipaikkaa vain 0,2 sekunnin
erolla. Heidi, Henna sekä ensimmäisissä aikuisten arvokisoissa ajava Jonna lähtevät
parantelemaan sijoituksiaan sijoilta 14, 16 ja 18.
Koirajuoksussa Suomen naiset esittivät hyviä suorituksia erittäin kovatasoisessa
kilpailussa. Hanna starttaa huomiseen sijalta 10. sekä Henna ja Katri sijoilta 14 ja 16.
Pettymyksen kyyneliä oli havaittavissa Aliina Mäkisen silmissä, kun nuori urheilija
huomasi kesken matkan, että ajanotto siru oli unohtunut kiinnittää jalkaan? Pettymys
vaihtui kuitenkin ilon kyyneliin, kun maalikamera kuvaa jokaisen maaliintulijan ja näin
varmistetaan se, että jokaiselle saadaan kilpailuaika vaikka ajanottosirua ei olisikaan
tai se ei jostain syystä toimisi. Mutta uskon vahvasti siihen, että Aliina ei tule enää
koskaan urallansa starttaamaan ilman sirua? ja mikäs on Aliinan huomenna startata
juniorien koirajuoksuun sijalta 1. Toinen juniorimme Lotta juoksi myös hienosti
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ensimmäisissä arvokisoissaan ja starttaa huomiseen kolmannelta sijalta.
Hieman pettynyt oli myöskin monikertainen arvokisa mitalisti Vesa-Pekka Jurvelin
jonka nuori koira Robin päätti kesken kisan käydä ?tervehtimässä? katsojan koiraa ja
parin kuperkeikan jälkeen Veskun ja Robinin hyvin alkanut kisa olikin sitten siinä..
Maaliin kaksikko kuitenkin tuli ja tässä onkin hyvä esimerkki siitä kuinka tärkeää on
uskaltaa lähteä kisaamaan myös nuorien koirien kanssa, jotta saadaan kokemusta
kartuttavaa kisakokemusta.
Huomenna jaetaan siis näiden kisojen ensimmäiset mitalit ja toivottavasti pääsemme
kuuntelemaan maammelaulua, kuten paikallisen television haastattelussa nimeltä
mainitsematon joukkueen johtaja sanoi? We are the best team in the Word!!!
Tällaista tällä erää ja jatketaan huomenna lisää?
Med vänliga helsar, JJ-Jukka

Perjantai – toinen kilpailupäivä
Maamme laulu soi tänään, ei yhdesti vaan kahdesti... Paljon onnea Marika ja Aliina.
Naisten koirajuokun veteraani luokassa Marika Tiiperi voitti Euroopan mestaruuden
jopa ylivoimaisesti ja saman teki juniori juoksija Aliina Mäkinen. Ja kyllä, Aliinalla oli
tänään ajanottocippi jalassa.. �
Hienon Suomalais päivän täydensi Maria Viitahalme ajamalla veteraani naisten
pyöräluokassa upeasti pronssille sekä Lotta Ahlström junioreissa pronssille. Paljon
onnea vielä Marika, Aliina Maria ja Lotta. Myös muut Suomalaiset suorittivat oman
urakkansa erinomaisesti. Suurimmaksi osaksi kaikki vähän paransivat suorituksiaan
edelliseen päivään verrattuna joten joukkueen johtaja on enemmän kuin ylpeä koko
suorittaneesta joukkueesta.. Hyvä te kaikki!!!
Huomenna aloittavat urakkansa kärryluokat. Eli yhden- ja kahdenkoiran scootter eli
kick-bike luokat sekä 4, 6 ja 8 koiran kärryluokat. Ilmojen haltijat vain saattavat
aiheuttaa ylimääräistä huolta kun lauantai illaksi on luvattu tänne jopa lunta mutta nyt
kaikki suormet ja kädet ristiin että näin ei käy..
Nyt nautitaan Musher Dinneristä ja juhlitaan Marikan, Aliinan, Marian ja Lotan
mitaleita..
Täältä tähän,
JJ-Jukka

Lauantai – kolmas kilpailupäivä
Kolmas kilpailupäivä meinasi aiheuttaa harmaita hiuksia yhdelle jos toisellekin, kun
meteorologit lupailivat, milloin lähes vanhoja akkoja tai on lunta tulvillaan ja raikas
talvisää ennustuksillaan mutta onneksi mikään edellä mainituista ennustuksista ei
toteutunut ja nyt näyttää vahvasti siltä, että huominenkin päivä saadaan kilpailla
hyvissä olosuhteissa.
Kolmanteen kilpailupäivään starttasi 20 Suomalaista urheilijaa 24 eri luokassa.
tänään lähtöviivalla olivat siis:
Tuomas Notko, Petri Kiiski, Vesa-Pekka Jurvelin, Kai Immonen, Jorma Sääskilahti,
Maija Nivala, Maria Viitahalme, Kirsi Immonen DS1 luokassa ja Erkki Bürkland,
arktisten puhdasrotuisten luokassa eli DS1 RNB ja juniorit Aliina Mäkinen ja Santeri
Kiiski DS1J. Vesa-Pekka Lehtomäki urakoi kahdessa eri luokassa eli DR8 ja DR6.
Tapio Mansikkaniemi DR8 RNB. Kurt Köcher DR6. Erkki Bürkland ja Tero Asula DR6
RNB. Teemu Lojamo, Antti Mäkiaho ja Katariina Milojkovic DR4 sekä Susanna
Bürkland ja Jaakko Pitkänen DR4 NRB. Vesa-Pekka Jurvelin ja Maija Nivala DS2 ja
Antti Mäkiaho DS2 RNB.
Yhden koiran kärryluokat eli DS1 (DogScooter) aloittivat kolmannen kilpailupäivän
n.4,3km radalla. Kolmantena kisaan startannut Tuomas kellotti heti sellaisen pohjaajan joka säilyikin lähes loppuun asti. Tuomas starttaa huomenna takaa-ajoon sijalta
2. n. 14 sekunnin takamatkalta. Taso tässä 24 kilpailijan luokassa on todella kova.
Siitä kertoo kello karulla tavalla. Kilpailua johtavan Norjan Viktor Sinding-Larsenin ja
meidän 13:sta olevan Jorma Sääskilahden ero on vain 45 sekuntia.. Petri Starttaa
huomiseen sijalta 6. Vesku 9. ja Kaitsu sijalta 10. Eli mitä vain voi vielä tapahtua?
Naisten luokka on ainakin yhtä tiukka, jollei jopa tiukempi. Maija lähtee huomisen
sijalta 4. vain 0,7 sekuntia pronssimitalista. Maijan perässä sijalla 5 vaanii Marja vain
13 sekunnin päässä. Kirsikin on vielä hyvissä iskuasemissa sijalla 8 eli jos tossu
vaan pitää potkiessa mitä tahansa voi tapahtua. Ja jottei tilanne kävisi yhtään
tylsemmäksi, niin junioreissa Aliina on sijalla 4 vain 4 sekuntia pronssista ja takana
väijyy Santeri VAIN 0,5 sekunnin päässä Aliinasta.
Kahden koiran kärryssä DS2, tilanne on yhtä jännittävä. Vesa-Pekka Jurvelin lähtee
huomiseen, kolmannelta sijalta vain 4 sekuntia hopeasta ja Maija sijalta 13. tosin vain
45 sekuntia kisaa johtavan Tsekin Veronika Navrátilován perässä. RNB-luokassa
Antti jatkaa huomenna sijalta 5. 10 sekuntia pronssista.
Kärryluokissa eli DR (DogRig) eletään myöskin todella jännittäviä hetkiä. Vesa-Pekka
Lehtomäki avasi pidemmän n.5,4km radan ensimmäisenä DR8 luokassa ja suuri
yleisöjoukko siirtyi, tässä kilpailussa suurta huomiota saaneen n.180 asteen kurviin
katsomaan kuinka V-P siitä selviytyy.. Tuo kurvi ei aiheuttanut hallitsevalle
valjakkoajon Maailman mestarille minkäänlaisia ongelmia ja V-P jatkaa huomenna
sijalta 3. Toiselle kasin kuskille eli RNB-puolella kisaavalle Tapio Mansikkaniemelle

kurvi meinasi tehdä tepposet, kun Tapion koira vähän ihmettelivät kurvissa ollutta
yleisöä ja Tapion kärryn vetoliina pääsi pyörähtämään parikierrosta vasemman
etupyörän ympäri ja Tapion hyvin alkanut ajo tyssähti ns. siihen. Harmitus oli
Suomen leirissä kova vaikka Tapio pääsikin jatkamaan matkaansa mutta arvokkaita
sekunteja siihen tuhraantui.
Kutosissa Erkki, voisiko sanoa, räjäytti potin huippu huskyillaan. Lumikiisan huskyt
innostuivat sellaiseen laukkaan, että Erkki starttaa homenna n. 21 sekunnin
johdossa. Lisäksi kutoshuskyjen päivää täydensi Teron hieno 4. tila vain 14 sekunnin
päässä pronssista.
Jos oli lentoa oli kutosissa, niin samaa voi kyllä sanoa myös nelosista sekä
avoimessa että RNB-luokassa. Avoimessa kilpaileva Teemu Lojamo on tuloslistalla
vasta seitsemäntenä MUTTA Teemun suoritusta kun tarkastelee kellolla niin kaikki
tuloslistalla olevat sijat 1-7 mahtuvat 30 sekunnin sisään ja sijat 2-7 15 sekunnin
sisään? Eli huomenna voi sijoitus olla Teemunkin osalta, ihan mitä tahansa muuta
mitalia odotetaan. Katarina jatkaa huomenna sijalta 11. ja Antti 12. joka joutui
lähtemään kilpailuun vajaalla valjakolla yhden koiran sairastuttua.
Jos joskus haluatte nähdä hienoa koiran hallintaa ja yhteyttä koirien ja ohjaajan
välillä niin seuratkaapa joskus Jaakko Pitkäsen ja koirien toimintaa esim. lähdössä.
Jaskan Huskyt makailevat ihan rauhassa lähtöalueella ja odottavat Jaakolta lupaa
juoksuun? ja kun lupa tulee niin silloin koirat lähtevät sellaiseen juoksuun johon
kenenkään muun on erittäin vaikea vastata millään lailla. Tänään kello kertoi
ylivoimasta ja Jaakko starttaa huomiseen n.35 sekunnin erolla toisena olevaan
Ruotsin Mattias Ellströmiin. RNB nelosissa myös Susanna ajoi hienosti lähtien
huomenna matkaan sijalta 6.
Huomenna on siis luvassa jännitystä oikein urakalla. Useampaa mitalia huomenna
odotetaan, jotta päästään taas kuuntelemaan Maamme laulua.
Yksi kohokohta huomenna on myös THE viesti? Tunnelma siinä canicrossin
yhteislähtöaloituksessa on jotakin sanoin kuvaamatonta. Koirien haukunta,
urheilijoiden keskittyminen, toisien psyykkaaminen, joko katsein tai sanoin mutta
kuitenkin täysin sulassa sovussa? ja kun lähtölippu heilahtaa niin tuo
monikymmenpäisen joukon lähtö on jotakin todella upeaa..
Tänä vuonna Suomelta on ilmoitettu mukaan kaksi joukkuetta. Joukkue koostuu siis
juoksijasta (CC), potkuttelijasta (DS) ja pyöräilijästä (DB). Suomen viesti joukkueiden
koostumus on seuraavanlainen: Joukkue 1. CC Ari Rastas, DS Tuomas Notko ja DB
Matti Laaksonen Joukkue 2. CC Marko Punavaara, DS Petri Kiiski ja DB Tuukka
Turkka. Uskon vahvasti siihen, että Suomen joukkueilla on täydet mahdollisuudet
ihan mihin vain? Jopa Maamme lauluun!!!!
Kiitos vielä kaikille jotka ovat seuranneet meidän edesottamuksia täällä Nybrossa
LIVE-lähetysten ja sosiaalisen median kautta. Deva jätte kiva juttu!!!
Huomenna kannustamaan Suomi voittoon!!!!

Näihin tunnelmiin lopettelee JJ-Jukka, joka lähtee nyt saunaan heittelemään
jääpaloja saunan kiukaalle ruotsalaiseen tapaan?

