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Enengialataus
aanisuonituksiin
Tositilonteisso koiron suorituskyky punnitoon. Ylt6okseen porhooseen lopputulokseen
sen toytyy soodo ruuosloon torpeeksi korkeolootuisio rovintooineito. Kovosso
pitkcikestoisesso rosituksesso oinoo riittovcin tehokos energiolcihde on rosvo. Lisciksi

torvitoon loodukkoito io hyvin sulovio volkuoisoineito, vitomiineio, kivennciis- io
hivenoineito sekci ontioksidontteio.
ENERGY 43d) io CNERGY 48(Xl +uuol ovot koirille, ioiden
honostusloii toi ty6 voolivot erityistci fyysist6 kestdvyytlci
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Voit vaihtaa

43q)

Torkoitettu koirolle. ioko ioutuu kohtuullise€n rositukseen, muulomon tunnin
suorituksiin. kr.rten eiimeiliksi oqilitu-, TOKO toi lPGkilpoiluisso, rolrciuoksusso

toi poliisikoiron tehkivissci. Sisdlkid volkuoisoineito 28

6/"

io rosvoo 21

I

tsanpeen rnukaan
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ENERCY

Torkoiunu 'I8OO
koirolle. ioko bimii pitl<i<in rositlovisso io kesltivwttti vootivisso
olosuhteisso. kuteri irsimerkiksi voliokkourheilun, taiden xiii<in metsdsryksen,
poimennuksen toi roiovortiolyiin gbrisso. Sixilr<iii iolkuoisoineifit 32 7. io

iosvoo 30 %.

Kun oloitot En€rov-ruokovolion, totuto koirosi siihen vdhitellen 3-4 viikon oion.
Nciin sen ruuoni(r'lotus ehtii sopeutuo muubkseen. los voihtelet Energy-ruokio
kesken<i<in, totufeluo

€i lorvid.

Mui5to onloo tyiikoirolle kunnon ruokolepo ennen rosituksen olkomisio.

teooioksoillo suositblemme koirollesi Rovol Conin
MlNl.. MEDluM.. MAxl. roi G|ANTruokbvolioito.
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TOIMITUKsELTA
Toimitus se vaan oli hiihtelemdssd melkein viisi piiiviiii
Oloksella kun RPKK piti perinteiste ensilumen leiriii pohjoisessa. Olosuhteet olivat mahtavat ja meillii kiivi leirillii mytis
vieras "naapuriseurasta" eli Ounasjukilaakson kennelkerhosta
kun Auerin Tiina kdvi lauantaina tekemdssi vetotreenin meiden kanssa. Mutta, mutta tiiste riemustahan seuraa se, ettAjos
ei tee melkein viiteen plivddn lehtihommia, jotka kasaantuvat
ensimmdiselle deadJinen jiilkeiselle viikolle, niin sitten tehdiien leirh jelkeen ytite mydten..
Tavallisesti olen kirjoittanut toimitukselta -palstan ajoissa
ennen tete viimeista viikkoa, jotta asiat olisivat positiivisempia ja olisi jotain kirjoitettavaa. N),t alkaa takki olla taas aika
tyhje ideoista.
Luin Samulin pj-palstaa dsken ja siindhdn se oli talvi kattavasti paketissa. Soc-kisojen soisi onnistuvan isossa mittakaavassa, jotta Soc-mitalien saaminen olisi ensinndkin mahdollista ja toisekeen niitl yoisi arvostaa. Hiihdon SOC-kisojen kannalta surullista on, ettd Alaskan MM-kisat ovat yhte
aikaa ja ndin ollen muutama Suomen kdrkiurheilija puut-

J
tuu, samoin puuttuu todenndktiisesti norjalaisia ja ruotsalaisia. Koitetaan kuitenkin saada aikaan hyvdt kisat ja kannustetaan samalla urheilijamme tuomaan Alaskasta taas MM-mitaleita Suomeen. Ehkd ensi vuonna presidentin linnan itseniiislyspdivdn vastaanotolla ndhdiidn myih valjakkokurheilijoita.
tehden osalta plyd?in kaikkia seuroja taasen tarkistamaan lehdessd olevat yhteystiedot. Ovatko ajan tasalla ja ovatko kaikki
uudet seurat listalla,
Huomenna lehti menee painotalolle ja sinen voidaankin
keskittya olennaiseen eli valmistautuajouluun ja kiiyde hiihtemdsse. Lunta on tullut tdle viikollajo Rovaniemellekin vaikka
lumensSlyskartoilla meiddn kohdalla on monta viikkoa ollut
tyhjii liiiskii. Ehkapii saan koirankin kuntoon ja pedsemme
yhdessii retkeilemean pime6,in metseen.. Siinehan site olisi

tavoitetta kerrakeen.

Ni,i.r-

PUH€€NJOHTAJALTA

I

Talvi on saapunut koko maahan. Lumi on tuonut mukanaan paljon mukavia treenitunteja koirien kanssa. Toivakassakin saadaan nukkua rauhassa, kun lumi peittie kisareitteje.
Robur Sprint avaa perinteisesti talvisen kisalauden. SOC -jarjestejat ovat tytintouhussa. Suome€n orl taas tulossa h],vet kansainvdliset kilpailut. Meilld ei ole mitaen hevettavea kisajerjestelyiss?i. Jiirjestejet ovat motivoitureita ja reitit ovat hlvie.
Aina liiltly parannenavaa, mutta me la ei kuitenkaan kisata

kapealla sillalla rautatien peelu, ei tehdii kovin usein kaksisuuntaista reittil kapealta metsltielE, eike ainakaan j aeta sita
kapeaa uraa muovinauhoilla jotka on ripustettu keskelle uraa
tdkiittyihin terlviin harjateriistankoihin. Jos hsoihin sattuu
tulemaan yli 3oo kilpailijaa, rzoo koiraa ja tuhansia kasojia
niin y'leensi on parlikipaikkoja enemmiin Ltin kapeat met$iautotien varret. Saksan sulanmaan EM-kilpailut oli hieno tapahtuma, mutta puineet aika hurjat. Sitten olen ylped, kun suomalaisista lii)'tly niin paljon itsetuntoa, efta laittavat kisat pystyyn
yhtii surkeisiin olosuhteisiin. No eipe siihen ole tarvetta. Tehdiiiin meillii hl.riit kisat hyville paikoille. Ja urheilijat, osallistukaa altiivisesti. Ilmoittautukaa ajoissa kisoihin. Terretuloa,
Suomen SOC kutsuu.
Sykyllii sattui muutama ikdvi, onneftomuus koirapyiirdilyssd. Pahimmalta onneksi veltlttiin. Kisajerjestijille heiten
haasteen, ette ottavat jatlossa huomioon ensihoidon entistl
paremmin. Tapaturmia emme voi kokonaan ri ttee. Olennaista
on saada ammattilaiset onnettomuuspaikalle ripeesti. Tehkeii
hyr'dt suunnitelmat alun hdl).ttemiseste ja auttajien ripeasta
ohjaamisesta kohteeseen. Jarjestejelle on hlvii lisiiksi olla ensi-
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Jiimillii koulutettiin valjalkoeliiinliiiikiireitd. Paikalla oli
parilgmmentd eldinlddkdrid ja opiskelijaa. Kilpailunjiirjestiijillii
on iso haaste saada eliiinliiiikiirit mukaan hlpailuihin. IGnnattaa miettiii miten eldinlddkirin kulut voi kattaa. Vinttikoirfilpailuissa koirien omistajat maksavat osallistumismaksussaan
summan, joka on jlvitetty kilpailueleinlaiikdrille. VIJL makaa
kilpailuja jii{estnville seuroille seuratukea, jota voi hakea mm.

eliiinldikiirin kulujen kattamiseen. Eldinliiikiireiden saaminen mukaan kilpailuihin nostaa lajirnme tasoa kilpailullisesti
ja eldinten hlvinvoinrin kannalta. Veitan, etta heilta saa apua,
joka lisdd suomalaisten valjakoiden menestymismahdollisuuk-

\(JL:n hallitus on myiis tehnlt peetdksen
koirien doping-testaamisen tehostamisesta kotimaan kisoissa.
Piddn tdrkednd, end Suomessa )mmerreteen ja otetaan tosissaan koirien doping-asiat. lajimme puhtaus ja hyvl julkisuussia kansainvdlisesti.

Luva tulee
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CILIJA JA VUOD€N

NUOR I VAUAKKOURH€ILIJA
Vuoden valiakkourheiliiaksi on valittu Vesa-Pekka Jurvelin Rovaniemelta ia vuoden nuoreksi valiakkourheilijaksi on valittu Saara Loukkola Oulusta. Onnea molemmille saavutusten johdosta!
Vesku voini syksyn sulanmaan EM-kilpailuissa yhden koiran karryluokan EM-kultaa. Viime talven Ranskan
EM-kisoista Veskulla oli tuomisinaan EM-pronssi koirahiihdosta seka Ruotsin SOC-kisoista kultaa yhdist+

ty$a ia hopeaa koirahiihdosta.

Saaralla oli Ranskasta tuomisina nuorten yhdistetyn ja koirahiihdon Euroopan mestaruudet. Lisaksi talven
SM-kisoissa Saara oli aikuisten luokassa toanen koirahiihdossa.
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3 ?ole

valjaklrourheilu

VALJAKKOU RHCILUN LAJILIS€N55I
vakuutuskausi l.9.aole
-

-

3l.a.eOl3

Div€r ldefltituati([l Numb€r (Dlo)' di

L4ilisenssin laudelle 201 2-2013 voi luflaslaa malsJ-

[rsxrrE 0

pavaia alkien WL:n jesenseunan

lcrsainvrhff kbaluhcnssi. Dltrnmeoa bniban

kuuluva henklo.

nidf ldpa ir ai@
Lriilisenssi

sisfiie

vuod€n yoimassa deyan uriei-

hvabutulsen WL:n iis€flsairdan h,ulurih ia Wtleiden wosikeflan (3 rurmma) 20'12-20'13. taf,isenssivaihlodl0ia on rdje, ii$a hlrinen voi yaiita
itselleen sodvan vaihtoehdofl .

p61s$, bi

Cm

ongelmatapauksissa ole hyva ja ola yhteytti liiton

tdmisloon, pirh. 0g-3,481 2005.

osffi ra EM-*rpalrrn.
xiril

.

Klpalulis.

vahJutrksella

l.

5l €

.

Halnstaialis.

Lisenssin vakuuluskausi on

.

ESDBA:n kv.

2.

Lisenssiliedot Tarkista he0krlotietosi ja vaiitse
sinulle sowlhrva lisenssi s€ki lisenssisruEsi.

Yabuuksella

36

€
€

3.

18

Hyve{syminen: Ta isla valits€masi lisenssin
tiedot ja tjtrstr tJoteselosteeseen ja vaklutus

20

€

Han"ashialis. ilmaa

vakuutrsh

ehtoihin. Vakuutusehdot 0n hyveksyMve

D|D-liseassi

ennen kuin siirryt kohtaan 'Maksaminen'.

4.

Maksaminen: Tulosta tai bllenna lasku.

ki}tta,

ValoutuIsen osuus liseflssimaksusta 0n 1 8,30 €
(vain kansallisessa lisenssissii). Lisenssi sisdle,
ufieiluvakrutuIsen WL:n jiisens€uBan louluville

viitenumeroal Siaulla on oltava eilline0 pankli
yhteys, kirjautrmistjlast peeset suonan vain

ja WL-l€hdeo wosikernn. Kilpailulisenssi vaadi-

Nordean

lpailiialla, Fka osallistuu Suomen
Valjald(ourheiliirid€n tilto ry:a tdmesla iirjest€,tlyihin hlpaluihin (pdkleuksena canicoss, val-

han iokaisella

XilDailulisenssi vaadihan jokaiselta krlpailiialta,
joka osallistu Suomen Valia[ourheiliioiden Ljitlo
ry:n toimesta iaiestettyihin hlpailuihin. bkkeuksen muodostavat ainoastaan koirajuoksu- ja har-

henkilotedot

€

1.9.2012 -31.8.2013.

Liscnssivaihloehdol

Ta[i

33

(sis. VUL.leNi)

Lilton lisenssitili o[
fl02 r426 3000 1216 71

usExssril

YahJutush

Kilpailulis. ilman
(sis. WLletrtj)

.
.

$fi

Heniilolbdot

ohjeidefi mukaisesli.

(sis. WL-lehti)

nro 356-0369858-K

YtsilyislapatumaYaluutus

&&

ESoffAn Emqpa

HUoMI Akaa mahako lisenssil ilman viiteti!!

Maksaessasi muisla ehd0t0masli

wrllopanlfiin.

k

jaktohiihdon ia -aim hanastis- hi alokasluokat).
Usenssin vd lunasha aifloaslaan WL:0 iasen-

mstussuial. Fissa laiilisenssi ei ole pakollinen kansallisissa kjlpajluissa (VIJL kansalliset seannot).

seuman louluya henhlo. Hentilo

Harrastairlis0nssi anha vakuutustrrvafl urheilijoille, jotla harrastavat vallaklourheilua saenn0l
lisesli, mutta eiyet kbaile aldiivisesli. Hanastus.

se on ydmassa niin kauan kunnes mal$aja loisin

Solosh Yahulubesla:
Tapiolaa urheiluvalouhrk$ea sovelletaan ylGi'
tldstapatumvakjubsehtoja. W jaklourtEiluliitofl
kaikh hiit 0vat vallui,ksen tii,issd. Vabutrs on

eiluvammat mak-

ldlpailuissa ia harjoituksissa seke naihin yelittome$ Iiltyyien mafrojen

saa liseflssin ilman valcrutusta ia toimittaa vakuu-

ailana kaikkalla maailmassa. Vak[utuksesla ei kor-

trsyhtionse vakuutustodistuksen liiton toimistoon. Todistus kr)ataan Sporttirckjsteriin jossa

vaklutrs joka korvaa myos

u

irla 0n

oma

voimassa urteilutoiminnassa,

kansallisen hson hlpailun tai SM-kjlpailun muttei

vah fysikaalista hoitoa eikii niihin liittyyia mafiakuluja. Vakuutus ei ole voimassa ammdtjurteilussa.
Vakuulus Bi jato yksitiisen vakuuletun osalta
henen Uytettyinn 70 wo&. Tapaturman hoitokuluish vakuutrksenotaialla on 0 euon omavasluu

luja (esim. MM, EM, SoC, Eurooppa taiWodd.cup).

kansainvalisia arvompailuja.

jokaisessa vahinkotapauksessa vahrutetun h0it0-

Lriilso[ssi illrla0 vah,ut$b. lhnhl6,l

Unasla lisenssi nelin laulta:

kl-

ilmoittaa. HaInstajalisenssilE saa kilpailla yhde0

SM-kilpaiiun, muta ei kansainvafisia hlpai-

lisenssille saa kilpailla yhden kansallisen tason
pailun

hj

kulujen osalta.
a

m o.na

vahutrs, ioka korvaa my6s urtleiluvarnmat valjalkourt8ilun kilpaflddminnassa, maksaa lajilisenssin ilman vahluusta. Valoubksetonh lisenssa
hankhessa i rjestelma pyyti.i hdaarnaan korvaa-

hth://rw.YUl.Misenssi.ilm
Liselssh vd ianEia tahdell, tayalla:
1

.

van vakuutrksen numeron ja vakuutisytijon. Todis-

tusta eitarvilse toimittaa enei fiittoon.
ESonA:n tansainvelinen DID-lisenssi DID'numero
on Euroopan liitof (ESDRA) yaatima 'Ajajan tunnis-

2.

Suonan vefilopankjn kautta Nordean Solo
-tunnulsilla.
Muiden panlkjen asialdeat voival tuloslaa

Vabutuh€o korvaussunrnat

.

hdtololi

.

5 'r00 €
pys'tve hai[a. brbk0rvaus

@maa

erinti&

20m0€
. hdtok bin omavasM 0 euoa

laskun tai kirioittaa sen tjedot itselleen muisliin ja maksaa laskun valitsemallaan hvalla
tavallisena laskuna.

1
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lngrid Wiik Haugbjorg,
JEm U aPVt - osa

't

Jamilla jarjestettiin kilpailuiden yhteydessa eldinliikirikoulutus. Koulutuksen saapui pitimiiin lngrid Wiik
Haugbjorg, Norjasta. Koulutus koostui kahdesta osiosta, perjantai-iltana paikalle oli keraantynyt noin 20 ajajaa
kuuntelemaan luentoa. Lauantaina oli elainlaakareiden
ja elainlaakariopiskelUoiden vuoro saapua luennolle.
Paikalle olikin saapunut lauantaiksi viisi valmista elainliAkArid ja 17 opiskelijaa. Lauantain luentoon kuului
myos kaytannon harjoittelua, kun kisapaikalle saapuvat
eliinliikdrit ja opiskelijat tutkivat koiria kilpailuiden yhteydessa.
Tdssa artikkelisarjassa on tarkoitus esitella keskeisia
asioita, jotka nousivat esille luentojen aikana. Ensimmaisessa osassa keskiMaan tarkastuspisterutiineihin.
INGRIO WIIK HAUGBJORG

.
.

.
.
.

.

ensimmainen siperianhusky 1983
valmistui elainlaakariksi Norges Veterinar
Hogskole 1992
kilpailut sprintissa, keskimatkoilla ja pitkilla
matkoilla
Golden Stethoscope in the lditarod 2005
Animal Chiropractor Mars 2009
Chief veterinarian Femundlopet from 2010

MIKA SAA REKIKOIRAN JUOKSEMAAN?
. Koirat juoksevat juoksemisen ilosta, sita ei

.

.
.

tarvitse niille opettaa.
Vain terve, onnellinen koira voi voittaa.
Kaikessa koulutuksessa tarvitaan positiivisia ia
negatiivisia virikkeita. Valjakkokoiralle negatiivinen
viesti on eilstop ja positiivinen viesti on, mennaan/
kylla ja kun paestetaan jarru.
Valjakkokoirat tekevat mita vain paastakseen
juoksemaan! Siksi niiden palkka onkin

juokseminen.
KOIRIEN KUOLEMAT KILPAILUISSA
. Koiran kuolema kilpailuissa on harvinainen.
. Jos verrataan hiihtajien kuolemia, jotka ovat

.

.
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i.l

t

t

I
.

.
.
.

.
.
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Elainlaakari tarkastaa.
ettei koira ole kuivunut.
Se tehdaan katsomalla, etta silmat ovat valkoiset
(ei saa olla punaisia isoja verisuonia nakyvissa),
testaamalla nahka, huuli ja painamalla ienta (varin
pitaa palautua nopeasti).
Eldinlaikiri tarkastaa etujalan jannekuopat, seka
taivuttaa jalan kaikki nivelet kerralla koukkuun.
Tarkistavat myos, efta jalat taipuvat normaalisti.
Mitataan koiran syke, jonka on oltava alle 120,
noin tunnin kuluttua.
Tunnustelee lihakset jos on vuodoista johtuvia
kovia patteja tai paleltumia -> ovat kovia
lantteja, jotka tulevat helposti ajettaessa jaalla
kovaa vauhtia. Jos takki on liian tiukasti
koiran paallii on myos paleltumien vaara suuri.
Elainlaakari ei herata nukkuvaa tiimia!
Elainlaakari voi myos tutkia ja venytella koiran
makuulla.

Elainlaakar toimivat kilpailuissa haaslavissa olosuhteissa. Rekikoirien kanssa tydskentelevat elainlaakarit
ovat kilpailuolosuhteiden armoilla, ehka keskella eramaata, ilman erityisia valineita (vahatkin valineet saattavat olla jaassa) ja pakkasta saattaa olla jopa -40 astetta.

He tekevat kilpailuissa tyota yota paivaa. Aikaa ei ole
varattu paljon per valjakko, joten tarkastuksen on sujuttava nopeasti. He voivat anlaa neuvoja koirien suhteen,
mutta viime kadesse vastuu koirista on aina ajajalla.
Ajaja nakee teamiaan 98% ajasta, eldinlddkiri vain 2%.
Elainlaakari nakee kuitenkin 98% teameistir.

'All times the main goal lor the veterinary team: Have
as many happy and healthy dogs at the linish line as
possible!"

1/13 000 miestd/tunti, lditarodilla kuolee koirista
1n2 000 koiraa/tunti (60 tiimia, 11 paivaa, juostaan
10 tuntia paivassa, jokaiselle tiimille tulee
'l .210
koira/tuntia x 60 tiimiti = 72.000 tuntia)
Viimeisen kolmen vuoden aikana ei yhtaan
kuolemaa lditarodilla!

El-AtNI-AAKABlTARKASTUS TARKASTUSptSTEELI-A
. Koirilta tarkistetaan
. pulssi
. kuivuminen
. keuhkot ja sydan
. valsa
. lihakset ja nivelet

I

Emmi Vilokkinen

I

paino

. jalat
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Haastattelussa LD-SOC
kilpailupe5llikk6 Juha Hgv6nen
I

f'
.r.

N

N).t on esittel)sse LD SOC:n pitopaikka
Lieka ja Carelian Eastpoint. Haastateltavana on Eastpointin aktiivinen puuha-

ja kilpailupni likkii Juha Hyltinen,
joka on toiminut alitiivisesti hlpailuiden
jarjestajiid ja tuonut Lieksan Suomen
kartalle MD- ja LD-kisojen pitopaikI..ana. Lis.iiksi Juha on ollut akiivisesti
mukana Lieksan reitistiitytiryhmasse.
Reitistiiprojekien ansiosta PohjoisKarjalassa Lieksassa ja Nurmeksessa
on us€ampi sata hlomehi?i virallista
valjakkouraa (IGrelia Charm-ura ja
Karhunpolku).
I
Tiine ruonna SOC-kilpaiI
( 1 lun pituus on 3oo lon ja kilpailun formaatti noudattaa myits
mies

muissa pohjoismaissa keltavid
LD-kilpailuita. Pohjolassa LD-

kilpailuiden mdiird, ja osallistu-

jamiiariit ovatkin kasvaneet niin, ettd esimerkiksi helmil-uussa ltiltyy skandinaviassa jokaiselle viikonlopulle oma ldlpailu. Aika n?i1tt?iii mitka kilpailutjiievat elamaen, toivoftavasti h. evaisuudessa myiis Suomessa on mahdol-

lisuus kisata LD-matkaa, mikii helpottaa aloittelevien kilpailijoiden mahdollisuukia peeste hjin saloihin sisdin. Tehtdvd ei
ole helppo, sillii kilpailujiirjestiijien kesken on koraaja vain laadulla piirjnii.

Missi vaiheessa SOC:n jdrjestamisqssa Lieksassa tdlld betkelld mennldn?
Muutama kisapalaveri on pidetty ja jaettu yastuualueita.

Mitki lajit ja luokatP
Pitkematka 3oo km. Avoin luokka / startissa min. 9 max
koiraa. Rajoitettu 8 koiran luokka / startissa min. 6, mar
8 koiraa.
14

uutuutena, etta eDsiwonna mennden eteEen HatunlryH - Pitkiij?iwi alueella. Vauhdillraat urat vaardmaisemissa, suhteellisen vaativat ja Ruunaajervee lukuunottamatta ei kuskille paljon huilitaukoja tule.

Odotuks€t osa llistuja m5i nist67
Noin 4o valjakkoa olisi ihan kiva meihe. Odotellaan z5 valjakkoa Suomesta. venejalte oll jo osoitettu suurta kiinnostusta
kilpailuun eli itiirajan taake on suuria odotuksia. Norjasta ja
Ruotsista ehkd muutamia t"ljakoita, ja joku Kesh-Eurcopasta.

Onko kilpailull€ oma sivusto ja jos on niin mite
sinn€ tul€€ tarjoll€?
Kilpailusirusto on www.racinghusky.com ja sielld perusinfo kilpailuista aikaisempien vuosien videoita, tulokset jne...

K€tke ovat kilpailun pAavastuunkantajat?
Olisiko heisti saatavilla pi€nte €sitt€lg:iP
Kisasivuille tulee tarkempi esittely kilpailuhenkiltikunnasta :
Kilpailun jiirjestiin VULja liitoha tulee tuomaristo, Kari Tolkkila
on piietuomarina. Carelian Eastpoint Ry rastaa kilpailun tekniseste toteutuksesta ja meilh on rtosien saatossa kouliintunut
kisatiimi. SHS jiujestiii kilpailussa kilpailukokeen.

Millaisla palkintoja tarjolla?
SOC- ja SM-mestaruudet, lisiiksi neuvotellaan koiranruokapalkinnoista. Ei rahapalhntoja.

Tarvitaanko lis55 vapaaehtoisia 5OC:n
tot€uttamis€n avuksiP Jos tanvitaan. millaisia
t€htsvie tarjolla ja k€n€ll€ voi ilmoittautua?
Aika hyvin on kisapomkka koossa, mutta varmaan lttytly
ajanotossa ym vielii tilaa muutamille viisymattdmille. Jos kisahandlaus kiiffrostaa ja on valmis valvomaan rdhdn enemm6,n

kuin viimeiset valjakot voi ottaa yhteytte osoitteeseen: info@
racinghusky.com.

5aisiko pi€nte €sitt€lg5 unista?

Mitke odotuks€t kilpailustaP

Kilpailu-urat kulkevat Lielcan iteosisssa osittain ihan Venlijiin rajan pinnassa, vanhoja tunuja retkeily ja kisareittejii

Vamasti hrlee tasokas kilpailu ja uskallan toivoa, ettii kisassa
on sama voittaja kun finnmarksliippetin 5oo km kisassa.

a

Kalevala Sled Dog Race aOl3
Venajan suurin kansainvalinen valjakkokilpailu jirjestetaan jalleen 9.-16.3.2013, Kilpailua on jarjestetty vuodesta 2010. Kilpailureitti on pisimmillaan pituudeltaan
440km ja luokkia on jdlleen eripituisia seka hiihdossa
efla ajossa. Luokkina ovat: ajo 6-8 koiraa 440km, 4-6

Z

koiraa 23km:n esikisa ja 100km:n kisa, koirahiihto 2
koiraa 440km, koirahiihto 1-2 koiraa 23km:n esikisa ja
1 00 km:n kisa. Kalevela-kilpailun koirahiihtoluokat ovat
ainoa jokavuotinen pitkanmatkan hiihtokilpailu. Palkintoina kilpailussa 20'12 Jaettiin noin '17 500 euroa. Viime
vuoden kilpailun voitti suomalainen valjakkoajaja Jussi
Pietikainen. Kilpailun ylituomarina toimii yhdysvaltalainen Terry Hinsley, joka on ollut valjakkourheilussa
mukana jo 30 vuotta. Kalevala-ajon tuomarina han on
nyt toista kertaa. Kilpailuun voivat osallistua kaikki koirarodut. Kilpailun ohjelma alkaa 9. maaliskuuta kisojen avauksella, johon kuuluu esikisa ja ohjelmaa, 10.
maaliskuuta ajetaan reitti No 1,77km, I1. - 13. maaliskuuta ajetaan reitti nro 2, 220km kahdella yopymisella, 14. maaliskuuta on kilpailussa vapaapaiva ja talloin
starttaa Fedor Konjuhovin ja Vihor Simonovin Arktikaretkikunta koikravaljakoilla reitille Karjala-PohoisnapaGronlanti, 4000km, 15. ja 16, maaliskuuta aletaan reitti
nro 3, 150km yhdella yopymisella. Koko kilpailun ajan
keskuksena toimii Kalevalan kylA. Kilpailun jarjestAat
toivottavat kaikki tervetulleiksi madlmaan tarujen Kale-

IE
'--

valaan - Eepoksen maalle. Kilpailuhakemuksen voi tayt-

taa kilpailuiden kotisivuilla osoitteessa http://huskygo.
karelia.ru.
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SULAN MAAN €M.KISAT SAKSAN

CHRISTIANSLUSTISSA
r!{m{n luedc.n sulanmaan EM-kilpailut kiiytiin Pohjoispuistoalueella joka
I Suk u..u Christianslust nimiselld
I sijaitsi noin roo km Hampurin pohjoiseen. Kisarata oli
puiston reiteilld menevd noin viiden kilometrin mittainen kierros. Sateenjdljilte rata oli mutainenja liukas. Radassa oli myiis
useampi tiukkaja liukas kun'i,jotka vaativat ajajilta taitoa.

tirni. Kilpailin koirapydreilyn naisten juniorsarjassa,
Sarjassani oli seitsemdn
kisaajaa

ja ldhdin

7--]
I'-' i

radalle

kolmantena. Lahtii sujui
hlvin ja koirani Falcon teki
ns. riijiihtiiviin liihdiin. Jopa

Tanja lngnatius s€uranaan V€ra lngnatius ja
Nea Kuosmanen
Jo siite hetkeste asti, kun sain L-uulla piiiiseviini edustamaan

Suomea Sakaan sulanmaanlajien EM kisoihin, olin jennitten1t siskoni Vera Ignatiuksen kanssa hurjasti millaista olisi
kisata jossain muualla kuin Suomessa. Kisamatkalle lfidimme
yhdesse vetoharrastuksen kautta tutuksi tulleen Nea Kuosmasen kanssa. LisS,ksi matkassa oli mukana kuskeiksi lupautuneet
diditja neljd koiraa.
Kisat alkoivat pedantaina 4.rr. avajaiskulkueella ja juhlalla.
Suorituksel aloitettiin kuitenkin vasta lauantaina 5.u. Suomen
maajouklrueessa oli t4 kilpailijaa, joista viisi kilpaili juniorisarjoissa!
Kisojen ensimmdinen luok*a oli junioreiden cani-cross
-sarja, jossa kisasi nelje suomalaista, myiis Vera ja Nea tltttijen luokassa. Olimme kiiyneet kiertiimiissd radan jo edellisend
pdivdnd; kahden kilometrin lenkki vaikutti yksinkertaiseha ja
suhteellisen hyr'dkuntoiselta.
Veran koira oli kisannut aikaisemmin vain muutaman kerran ja Nean koiralle tiimi kisa oli aivan ensimmainen. joten
liihdtit hiukan jiinnittivat. Molemmat koimt liihtivet kuitenkin
aivan loistavasti! Kumpikaan ei vdlittdnyt suuresta yleistimddresta ja starttasivat hyviillii vauhdilla.
Veran koiran, Frigen, vatsa oli mennl sekaisin ja tdmd vaikutti parinkisasuoritukseen hidastavasti; vdlillii piti pysiihdellii
tarpeille. Matka jatkui kuitenkin maaliin asti. Nlt odoteltiin
endd suomalaisista Neaa maaliin. Nea ja hdnen koiransa Flinda

saapuivatkin pian ja hlvdllii
vauhdilla. Flinda oli vetdny

at

(l tl
I
(

loistavasti koko matkan ja
ei ollut hinnittiiny't mitddn
huomiota radan varrella

olleisiin ihmisiin.

Veran

ja Nean sijoitukset ensimmiiisen pdivdn jdlkeen oli-

vat 6. ja 4. Mytis suomalaiset Kiicherin sisaruket
Jasmin ja Patrik pedasivat h),vin. Jasminin sijoitus oli t].ttiijen cani-crossissa ensimmdisen pdivdn
jiilkeen kolmas ja Patrik oli
poikien puolella nelj6ntend.
Muutamaa tuntia mycihemmin oli minun oma lfi-

to

selostaja kommentoi

liihtti-

amme: "Wow! That was a
very fast start!". Hienosta
ldhdtistd huolimatta vain
noin puolen kilometrin jdlkeen reitin petollisuus kiivi
ilmi. Yiin sateiden takia
radan vesilammikot olivat
kasvaneet ja niiden ).rnperistti oli muuttunut entiste

i

I

,*fit

mutaisemmaki. Muta oli
hyvin liukasta ja pytiriini eturengas luiskahti alta. Liiysin itseni
pusikostaja hyppelehdin takaisin Falconin ja pytiriin luo. Koira
oli kunnossa ja innoissaan jatkamassa matkaa, joten ei muuta
kuin menoksi! Valitettavasti noin radan puoliviilissii periiiini
lihtenlt ruotsalainen sai meiddt kiinni. Ohitustilanteet olivat
hankalia ja reitti hlvin kapea. l,opulta ruotsalainen koirakko
piiiisi Lunolla ohi ja onnistui jatkamaan matkaansa. VieH loppusuoralla toinen motsalainen koirakko meni ohi ja maaliin
tulimme aivan toistemme perdssi. Koira sai paljon kehuja ja
mine kevin tutustumassa paikallisen ambulanssin henkiliikuntaan. lGikki onneksi kunnossa ja loppupdivd sujui muita suomalaisia kannustaessa.

Valiteftavasti pdivddn sattui vielii lisiiii harmia. Radalle
minun perdeni hhtenltja minut ohittanut ruotsalainen olitehnlt protestin radan tapaltumista. Protestin pedsD.tiiksene oli
aggressiivinen koira ja ohittamisen estdminen. Kilpakumppanini veitti koiraani aggressiiviseksi vaikka minkhAnlaista fyysistd kontaltia ei koirien viilillii ollut. Ohiftamista olin kuulemma estanlt ajamalla itse eri laidassa kuin Falcon jolloin
kuulemma ylipitkii namni oli tul&inut tien. Tilannetta puitiin
iltapiiiviilld kaikkien liihtiijen jiilkeen jouLkuejohtajamme Kurt
Kticherin, tuomarien ja ruotsin joukkuejohtajan sekd protestin
tekijan kanssa. Onneksi neuvottelujen p:ietteeksi todettiin etta
koirien viilillii ei ollut mit55r ongelmaa koskaan ollutkaan ja
ohitustilanteista sain suullisen varoituken.
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Sunnuntaiaamuna kil-

Osallistuin EMkisoissa koirajuok-

vdsti etenkin Veran ja
Frigen liihdiissi. Nean ja

jaan seki yhden koiran junioreiden kirry-

Flindan kilpailu ei suju-

nut sunnuntaina

t-

Jasmin K6ch€r

pailupaikka olijo tuttu ja
koirat paljon rauhallisenrpia. Tdmd ndLkf sel-

niin

aivan

mallikkaasti kuin

lauantaina. ninda jdi katselemaan takana tulevaa
FrigeA joten viililii koiran ja Nean osat vaihtuivat. Frigen ja
Veran kilpailu taas sujui hyvin. Tiillii kertaa ei tullut ylimee-

riiisiii pysihdyksiii ja neiti vetikin oikein h1vin. Mytis Jasmin
juoksi hienonjuokunja Patrik paransi omaa aikaarsa melkein
minuutilla. Ny olivat jo kaikkijunioreiden cani-cross kisasuo
ritukset ohi. Vield oli kuitenkin edessii minun oma suoritukseni, Nean ja Jasminin kickbike-.kisa sekd kaikki muut suomalaiset kannustettavana.
Minun ja Falconin sijoitus ensimmdisen piiiviin jdlkeen oli
viidesja vielii liiytyi pienen pieni mahdollisuus nousta palkintosijoille, joten odotukset olivat kovat! Ldhtii sujui samaan tlyliin lauantain kanssa, eli taysilla mentiin. Rata oli lauantaihin

verrattula menn,.t vieu huonompaan kuntoon, mutta hankalat kohdat olivat vield tuoreessa muistissajoten tella kertaa

vdltlttiin kaatumisilta. Hankaluuksia aiheutti L-uitenkin radan
kapea kohta ja vastaantulijat. Falmn ihmetteli suuresti "vddriSn suuntaan" kulkeria koirakoitaja peatti lfitee "moil&aamaan" kaveria. Tdstd yllittdvdstd suunnan vaihdokesta johtuen Falconin vetonaru so&eutui pytirdnrenkaaseen, j a tdmdn
sotkun selvittely vei jonkun verran arvokasta aikaa. Maaliin tultiin hyvdlld vauhdilla ja suoritukseen tyytyvdisend.
toppupdivii sujui yleistin joukossa juoksennellessa ja joukkuekalcrcita kannustaessa. Iltapaivan huippukohtia olivat useamman koiran luokat ja viesti. Tiimd nlkyi myiis yleistimS6rissa. Ihmisid oli paljon ja tunnelma huipussa! IGnnustimme
suomalaisiajoka viilissdja kovaan aaneen. Jopa selostaja huo-

masi meiddn kovalinisen kannustusjoukkomme ja hurjasti
liehuvat lippumme. Kun illan palkintojenjako vihdoin koitti,
alkoivat ;ieret ollajo kiheinii hurjasta kan nustukesta, j a liseii
oli tulossa! Suomi kahmi nelja mitalia;yki kulta, kaksi hopeaa
ja yksi pronssi! Me ensikertalaiset nuoret emme padsseet palkintopalleille, mutta kauas eijiSty. Nea
oli hienosti neljls, Vera viides tyttiijen
cani-crossluokassa ja minii selviydyin
mytis viidenneki tlttiijen koirapyijrei11ssd. Suomen nritalisaldosta kultamitali meni Vesa-Pekka Jurvelinille yhden
I koiran kickbikeluokassa. hopeat menivdt Marika l iiperille naisten cani{rossluokassa sekd Jasmin K<icherille tiltiijen cani-crossluokassa ja pronssimilali
l<iysi paikkansa Teemu Kaivolan kaulasta tiukassa kisassa neljdn koiran luo-

sarjaan. Koirajuoksuun
starttasin saksanseisoja lprdin kanssa sar-

jassa kuudentena. z,z
kilometrin juolsumat-

lordi ehti moikata
paria kuvaajaa ja minii
ehdin sotkeutua juok-

ka.lla

-: Po.+*
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sunaruun, mista s€urasi

muutaman sel'unnin
p1s?ihdys. Ensimmdisen peiven jiilkeen sijoitus oli kolmas ajalla 7:39,5 ja kiirkeen
eroa oli 39 selrntia. Seuraavaksi piti jernittAd yhden koiran
k[rrysarjan starttia, johon lfidin x-rotuisen Sunnlm kanssa.
Tulos oli ihan odotusten mukainen eli viides ajalla r3:r3,5 4,5
km matkalla (todellisuudessa n.4,9km). Karjessa olelan Eira
Aasebyn aika oli ro:26,6. Seuraavafla peivane koirajuoksussa
selviniin ilman minkiiiinlaisia ongelmia ja otimme kiinni toisena olluftaThea Bjombakkenia. Toisen piiiviin aika oli 7:46,6
ja sijoitus nousi EM kakkoseksi ltrteisajalla 15:26,r. Sarjan voittajan Julie Thue Holthen yhteisaika oli r4:o3,4. Kolmanneki
tulleen Thean voitimme kokonaisella yhdelld sekunnilla. Sen
jnlkeen olijiiljellii yhden koiran kiirrysarja, jossa sijoituimme
viidenneksi yhteisajalla z6:35,o. EM-hopean jnkeen hyville
mielin odoftelen seuraavia kisoja.
Jasmin Kiicher

Marika Tiip€ri
Juoku sujui kumpanakin peivene kohtuullis€sti. lauantaila oma suoritus oli parempi ja aikakin oli sunnuntaita parempi. Tdnlkin ruonna, niin kuin muutaman kerran aiemminkin, tuntui, ette kropasta pitaisi saada enemmdn irti. Juoksu oli varsinhn lauantaina liian mukavan tuntuista ldhd6stii maaliin, jos ndin voi koirajuoksusta ikind sanoa. Jatkossa piteisi saada itsesta kaikki irti
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kan kakkospaikasta.

Palkintojenjaon jdlkeen oli aika ldhteii ajelemaan kohti kotia. Kokonaisuutena EM-kisamatka oli huippuhieno
kokemus ja onnistunut yli odotusten!
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sun naisten juniorsar-
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Tanja Ignatius
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niin, ettd maaliviivalla tuntuisi oikeasti pahalta. Ilmeisesti
pitea kaiintye Heikkisen Matin puoleen... loren suoritusta
ei taaskaal voi moittia. Koira teki parhaansa ja koiran puolesta mahdollisuudet olisivat olleet L-ultaankin. Martinan tiesin
aiempien ruosien pemsteella erittiiin kovaki vastukeki, joten
ei hdnen voiftonsa hirvedn suuri ylliitys ollut. Hieno suoritus
hiineltd ja koiralta jdlleenl Kisarata oli juoksijan ndkiikulmasta
ok. Paikoitellan hiukan liukkaan tuntuinen, mutta juostavassa
kuanossa. Pahempaa kuin oma suoritus, oli jiinnittae junnujen,
Timin ja Mion, suoriutumista Miikiahon Antin kanssa kahden
koiran kdrryluokassa.
onneki kaikki meni kohtalaisen mukavasti tdmdnkin kolmikon osalta Antin sunnuntaisia kaatumisia lukuunottamatta.
Tiiy[y tiiliitin kautta kiittee kaikkia mukana olleita mukavasta
kisareissusta! Erityiskiitoket haluan osoittaa meidin hienolle
ja iloiselle junnupoppoolle, jotka jaksoivat omien suorituksien
jdlkeen kannustaa meitd muita. Toivottavasti olette mukana
j

atkossakin

;

/l

V€sa-P€kka Ju rv€lin
Timh kertaisiin syksyn

arvokisoihin

lfidin

t.

I

,
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tiin puhtaasti rata hpi. Yngve saatiin puolella minuutilla kiinni
puolitoista kilometrid, ennen maalia ja mentiin ohi. Maalissa
tiesi! etta on tuItu hwin, mutta tuloksia sai odotella tovin. Reilun r3 sekuntin johto toisena olleeseen Svein Ivar Moeniin oli
yletteviin suurija Hoel oli tassa vaiheessa kolmantena. Taste
oli h),\r'e jatkaa toiseen pdivldn.
Toinen piiivii alkoi taas pydreilylld, siine ajatuksetjo hieman
karkailivat kiirryluokan kisaan. Mutkat otettiin varman piidlle,
ettei mitadn ylimdiirdisie kaatumisia tulisi. IGrkikolmikko tuli
lujaa mytis toisen paivdn, joten meidfu oli gltyminen siihen
huonoimpaan eli neljenteen sijaan. Toki olin ihan t$t)./ainen
siihenkin sirulajissaja taliana tulevat olivat o4 ja o,5 sekunnin
piiiisse, joten sija olisihelposti !'oinut tippua huonommakikin.
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Kiirryyn liihdettiin ensimmdisend matkaan ja Moen heti
perddn. Puolen minuutin lehtiivdlit tdssa sarjassa antoiyat
takana tulijoille hieman etua kun pitk e suorilla meni kokoajan syiitti edessd. Puolessa viilissd Moenilla oli vdliaikojen huutaja ja hen olikin siihen mennesse saaluttanut meita
muutaman sekunnin. toppu tultiin Lnitenkin Remun kanssa
lujaa, mista tulokena toiselle pdivdlle mytis nopein aika ja
uran ensimmdinen Euroopan mestaruus! Voitto tuli reilulla z4
sekunnin erolla. Kisan jilkeen oli hieno pidstd vihdoin sinne
korkeimmalle pallille L'uuntelemaan Maamme -laulua. Paras
fiilis kuitenkin oli heti kisan jdlkeen L-un menin kikkaria pesemddnja ehdin itsekseni rauhassa mieftia, ettd nyt ollaan mestareita...
Vesa-Pekka Jur-velin

MITALISTIT
Vesa-Pekka Jurvelin: kultaa DS1

Jasmin Kticher: hopeaa DCWJ
Marika Tiiperi: hopeaa DCW

ll

Teemu Kaivola: pronssia DR4
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Parhaana puhdasrotuisena valjakkona
DSr luokassa palkittiin Eeva lijjale.

Anni Mikiaho ajoi DR6 luokassa
parhaan ajan puhdasrotuisista.
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tavoittelemaan

mestaruutta yhden koiran kiirryssi Remun kanssa ja Redin
kanssa oli tavoitteena katsoa riitteisikti meidiin vauhti koirapyiiriiilyssd aina mitaleille asti. Remu oli koko syksyn kelpo
vauhdissa joten ldhdin luottavaisin mielin kisaan kirkastamaan
kalaien edellisten kisojen hopeisia mitaleja. futiriiillssii ei taas
ollut mitaen tietoa omasta rauhdista muihin vermttuna, mutta
sen Lallii tiesi ettii muut menee kovaa..
Eka startattiin pyiirdilprr ja ajo meni puhtaasti. Oma polkeminen olisi voinut olla parempaakin, mutta treeneissd olin
painottanut enemman potkimiseen ja se ndh',i. Rata kierrettiin hritenkin neljenneksi nopeiten, 10 sekuntia kerjesta ja 8
sekuntia mitaliin. Tdmd tiesi sitii, ettii jos kdrki ajaa puhtaasti,
niin meillii ei ole mahdollisuuksia mitaliin.
Seuraavaksi oli sitten kdrrysarjan uroro ja siinii oli hyvii
l:ihtiipaikka Yngve Hoelin perdln. Ensimmdisesse tiukassa
mutkassa meinasi takarengas ldhtei alta, mutta muuten tul-
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Marika Tiiperi
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Ounasjokilaa kson Kennelkerho
KO! RAU R HE I LU LAJ I 5TA RI I PPU MATONTA
YHT€ISTYOIV VOIIURE
p dustamani Ounasjokilaakon Kennelkerho sai Suomen
F vetourheiluliiton jdsenyyden sylayllii zotz, jonka kunniEaksi sain tilaisuuden esitelle teille seuraamme. Kennel-

rastajia emme viela tavoittaneet
Iajin pariin, mutta siihen aiomme
panostaa ensi kesdna. Tulevana

kerho on perustettu \uonna zooT isommalla porukalla ja koti-

talvena rakennamme pelasfus-

paikkana on Kiftile. Toimintamme ulottuu myiis liihikuntiin.
Pdlseurassamme on alajaostot Ounasjokilaakon Kennelkerhon palvelus- ja seurakoira-alajaosto eli OPSA seke Metsdstys-

koirien kettensesteet Kitt aen.

koira-alajaosto. Olemme mytis Suomen Kennelliiton jiisenseura.
Pienelld paikkahr:nalla yhteistyiin jalo taito on velttametttimDs. Velttameftdmlyden lisiiki olemme saareet OPSA:ssa
huomata, etti metsdstysvaen kanssa tyttskentely on ollut antoisaaja koirakokemukia on talkoilun lomassa vaihdettu. Yhteistyti Kennelkerhossamme peiiseuran ja alajaostojen kesken toimii

hlvin riippumatta siitd, mike koiraurheilulaji kunkin taustalla
on. Kennelkerhon hallitus on ottalut upeasti vastaan ehdotukja harastulGista. Kysyessdni Kennelkerhon
mahdollisuufta liittyii Vetourheiluliittoon sain heti vastauksen,
ettl kerho haluaa ehdottomasti antaa mahdollisuuden hauastaa valjakkourheilua.
Vetourheiluliiton jiisenyyden saatuamme syksyllii uskaltauduin eldmlni ensimmiiisiin vetokisoihin oman koirani kanssa.
Seuraavista kisoista voitimmekin Kennelkerholle canicrossista
SM-hopeaa. Vetourheilutapahtumat, joihin olen osallistunut,
ovat olleet mukavia ja hlyin jiirjestettyjii. Toivoisi vielii, ettii ne
saaluttaisiyat suurempaa niiky4yttii niiden katsojaystiviillislyden ja vauhdin hurman luoksi. Tate liikunnan sekd koiran
ja ohjaajan tiimitydn riemua py,rin jalamaan myiis seuramme
set uusista ideoista

harjoitukissa.
Vetoharjoitukset ovat alkaneet teydella teholla seurassamme
syltsylld. Harjoitusporukassamme on t?illii hetkelld noin 5 altiivista harrastajaa. Takana on muun muassa canicross- ja bikejoringtreeneja seka sauvarinnettd. Lumien tultua olemme kuumeisesti odoftaneet koiralatujen avaamista. Hiihtovauhtia koirille olemme hakeneet potkureiden a!,ulla.
Valaisemattomia koiralatuja Kittilen kunnalla on yhteensi
2o,7 hlometria. Valojen puutteen nroksi anoimme harjoitusr,uoma valaistulle ladulle, koska koiraladuilla on vaarallista harjoitella pime na. Kittil?in tekninen toimikisitteli anomuksen koko-

ukessaan 26.r.2o12 ja mf iinsi treeniryhmdllemme harjoitusruomn jokaiselle pdiudlle klo zr jiilkeen Lerin valaistulle ladulle.
tatu on 4,8 km pitke. Harjoitusvr.roron mytintamiseste suurkiitos Kittilen teknis€lle toimelle! Saimme ndin mahdollisuuden
treenata kaamoksen aikana tyiipiiviin jiilkeen vetohiihtoa.
Koiratoiminun nostaessa pdetd:in on Kittiliin kunta ldhtenl,t
tukemaan hyr'dd hanastusta latuworojen mytintlmisen lisiiksi:
ensi luoden budjettiin on varattu rahaa kahden koulutuskenten rakentamiseen. Toinen tulee Kiftiuan ja toi[en 20 kilometrin piiiihiin twille.
Agilityesteet talkoilimme Kennelkerholle viime kevddnii ja ne
ovat olleet kovassa kdyttissi koko viime kesdn. Nuoria koirahar-

Muoniossa sellaiset jo ovat.
Vetourheilun ja agiliqn lisdksi
seurassamme harrastetaan nelt-

"g{'

telyite, PK-lajeja, PEKo-toimintaa, tokoa, lammas- ja poropaimenlusta, hirvenhaukkukokeita,
kanakoirakokeita ja lintukokeita.
Seuramme jdrjesteii mytis luoDnetesteje sekd arkitottelevaisuus- ja pentukursseja. Kurssien vetljind ovat toimineet kaki
valmistuvaa eliiintenkouluttajaa. Tulevaisuuden haaveissa on
mycis saada lShiruosina rauniorata kd1'ttiitimme. Tiill?i hetkelld
seurassamme pytirii sddnntillisesti viikoittain vetotreenien lisiki
myds tonelevaisuusheenit. Harjoitushallin puutteen ruolai lajikirjo on lumiseen aikaan suppeampi.
Oma polkuni Kennelkerhon toiminnassa alkoi otettuani elokuussa zoto ensimmiiisen oman koirani - monirotuisen Mooritzin. Tarkoituksena oli hank*ia monipuolinen hanastuskoira
ja lenkkikaveri tdnne Kittiliin kairaan. Monipuolisuushan ndlgy
jo koirani elsoottisesta ulkondiistdkin, heh. Mooritz, tuttavallisemmin Maukka, on nyt 2,5-luotiasja harrastamme vetourheilua, PEKo-lajeja ja tokoa. Koirassali on saksanpaimenkoiraa,
rhodesiankoiraa, suuNnautseria, rottweileria ja dobermannia.
Maukka on eEvd todiste siita, etta myds monirotuisen koiran
kanssa voi harrastaa mite vain. Tulevana tallena ovat tehteimessa vetohiihtokisat.

Kennelkerhon tul€vat koitoks€t
Match Show, sunnuntai 3.3.2012
miillivetokisat kevittalvella zor3
luonnetesti 18.-19.5.2or3
PEKO-leiri 15.-16.6.2o13
ryhmiiniiynely (ryhmet 1 & 5) 17.5.2014
Kennelkerhon valjakkourheilun yhtelshenkilti, Tiina Auer
Peaseuran kotisil,ut:
www.ounasjokilaalaonkennelkerho.fi
seka uudet hienot OPSA:n kotisiwt:
nurv.ounasjokilaaksonopsa.com

Kiitos Kittilen \?K ja Kittildn alueen yrityket Kennelkerhon
toiminnan tukemisesta.
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Sport Riesen Klub ng
Fl port tuesen Klub ry on perustettu 23.2.2oo3 udhikkd\U*ra. ftairtut "en kotipaiklu on Jand<kala ja toimiduKennelpiiri. lhdistyken perusta\Jeena on Etelii-Hiimeen
jajdsenten ajatulGena on ollut edistee suuEnautsereiden ldlttG
ja harrastustoimintaa, seki lisdta kiinnostusta suursnautsereiden koulutukseen ja kilpailemiseen palveluskoiralajeissa.
Toimintatarkoitukensa toteuttamiseki Sport fuesen Klub
on jerjestiinlt l,uosien varr€lh ke],tt6- ja palveluskoiraharrastukeen liito.lie koulutuksia, leirejii, palveluskoirakokeita, luonnetesteje ja tukenut jdsenildn taloudellisesti mahdollistaen heiddn kilpailuma&ojaan.

Kesaisin koulutuket ovat painottuleet kansallisiin lajeihin, mutta talvella on suursnautserin rauhdille sopivan vetohiihdon ruoro. Osalle jdsenista laji on talvisin kunnon ylldpitoa,
mutta jesenistiistdmme lttltn' eriftiiin aktiirinen, seki osallistuva porukka joka sasaa lajiin tdysilld.
Jarjestamme wosittain tammi-helmikuussa, lumitilanteesta
riippuen vetohiihtoleirin. Kahtena viime urotena on ollut Hlvinkeiin hiihtajista hiihdonopettaja Patrik Lindfors ja hdnen poikansa Alfons avaamassa hiihdon tekniikkaa leiriliiisille. teirille osallistuneet aloittelijat vetohiihto on peeseiintiiisesti vienlt mennessaen. kjiin on huraldettujopa niin kovasti, ettd on
Iiihdetty lainakoiran kanssa Vindeldlvsdragetiin.
Vindeldlvsdraget on noin 4oo km ja 4 plivdd kestdvd valjakkourheiluviesti, joka starttaa Ammamiisin tuntureilta j a peatBy
Umeln liihetqville Viinnasbyhln. Maaliskuussa 2or2 joul(kue
Riesens frin Finland osallistui toista kertaa tapahtumaan joka
tituleeraa itseeen maailman suurimmaksi valjakhourheiluviestiksi. Joukkue koostuu suurimma}si osaksi Sport Riesen klubilaisistaja viime ruonna joulkuejohtajana toimineen Anu Mdkisen johdolla pdiistiin tavoitteeseen, voitettiin Ruotsin joukkue!
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Kwa foni Hoyldnen. Joukkueen Riesens hen Finland etelejrEn timi
hhddsse kohti pohjoista. Kwassa vasemmalta PAivi ReikkAnen,
lute Mikkonen-klpio, NiinaVainio, hnika Kariste, Sami Mekineo,
Ngar Aflas ia s6tu Halonen.
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alk,tl'te avoin valjakkourheilun tehoviikonloppu jdriestettiin srrskuussa Rokuan maastoissa, Utajdnellii.
on tunnenu kuntokeskukestaan, mutta se on
myiis koiran kanssa liikl.:uvan "Mekka" pehmeine jiikdliikankaineen ja polkuverkostoineen, jotka risteilevdt sekd kansallispuiston alueella ette sen yrnpiirilld. Anu Mekinen ja Harri
Hatunen olivat syksyllejiirjestet),n leirin vetejine ja mukana leirilli oli sekd vasta-alkajia ettii pitkiiiin lajin parissa viihqneita
harrastajia. l,eiri sisiilsi monipuolisesti harjoittelua sulanmaan
lajien parissaja mukana oli mytis Anu Mdkisen kirjoittamaan,

\

J\
I \otr.

/,
V€totr€€nit
ldhdiissii rauhoittuminen /
rauhallinen liihtittilanne ja keskitq,rninen
oikeaan asiaan
motivointi + oikeanlaisen palkkap6dmddrdn vahvistaminen
jokaiselle koiralle "rditdliiity palkka maalissa"
hiiiri6iden lisiidminen koiran sietoky^qn mukaan, esim.
rinnetreeneisse pari-Aimppaldht6je ja toisten
ohituksia yms.
vasta-alkajille koira kerrallaan, yksiliiitlnii treenind
enemmen harrastaneille ja kilpailleille pidempi intervalliElppinen treeni 1-3 x r-3 km vedoillajuosten,
kickbikelle tai maastopytirilla

aiemmin Canis-lehdessi 4/zotz, julkaistuun lehtiartikkeliin
perustunut luento harjoittelusta koiran kanssa ja ilman. Anu
on kerinn),t juttuun oman ndkiikulmansa harjoiftelun pddgreriaatteista ja erityisesti palveluskoirarotuisten koirien kanssa
harjoittelusta. Julkaisemme teman jutun n1,t mytis \rlll-lehdesseja toivottavasti siita liiltlyjotain uutta sekd harjoittelua
aloitteleville, etta jo pitempeen harrastaneille.

€ri tr€€ni€n pAet€€moja

Ohitustr€€nit

Jokainen pdivd alkoi koirien treenamisella ja aktivoimisella,
mistii jatkettiin'ihmisten tekniiklatreeneihin", luentoihin yms.
kirillii painotettiin koko ajan valmistautumista treeneihin ja
koiran huoltoon, koirien juottoa ja huoltamista ),rns., mutta tite
olisi voinut painottaa vield ponnekkaamminkin

.

Sosiaalisuus > ghteisverrgttelgt tkivelgt
porukalla koiPat mukana

.
.

velinpitametttimlyden opettaminen toisia koiriakohtaan,
toisiin kylliistYriiminen
koirat eivdt saaleet olla aktiivisessa kanssakdymisessd

/

seurustella / verkete toistensa kanssa (oltiin ikii?in kuin

.

normaalilla kdvelylenkilld)
ohjaajat vaihtelivat paikkojaan / juftuseuraa ryhmdn
sisdllii koko ajan
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Harrin maalimiestaustoistaja -taidoista oli niiissii
treeneissd valtavasti apua erityisesti temperamenttisempien
koirien kanssa.

vasta-alkajilla em. asiat kuntoon oehtijtilanne +
palkkapeemeAre)

koira kerrallaan, ykilitit,'na treenina
hiiiriiiiden lisddminen vlhiin kerrallaan ohitustilanteeseen
arat ohittajat / rohkaisu
paellekey/at ohittajat - oikean ja vdariin palkkapadmddrdn
vahvistaminen:
sujuva ohitus, oikeaan palkkapeemiiariiiin keskittyminen =
mukava asia/"taivas" = valtava kehu/palkta
toisten kiilailu / hytikkiiily / aggressiivisuuden osoittaminen
= ei kiva asia/"helvetti" = rankaisu koiran sietokl yn/

kowuden mukaan

l5

3 20tz

valiaklrourheilu
/ koiran tr€€naamin€n (Anu MAkin€n)

Kickbik€ -tekniikka:

Lu€nto

.

Kickbike -tekniikoiden liipikiiynti tekniikka kerrallaan

.

luento muistiinpanona ja sisiilttini Anu Mikisen Canislehteen 4/zorz kirjoittama artil,ikeli, joka onjulkaistu mytis
tdssd lehdessd

.

Kai Immoselta saamieni oppien mukaan (Juntta",
"pyiiritls", "steppi", esteiden ylitt'dminen, laslutekniik.ha) >
L-unkin tekniikan paeasioiden harjoittelu
Kickbike -lenkki Rokuan kuntokesl'ukselle ja talaisin 6 km

'
.

keskittyrninen valjakkourheilun yksilcilajeihin, erityisesti
valja.kkohiihtoon [a palveluskoiriin)
siurttiin myiis koiraurheilijan "keltiinntinldheistii ja aikaa
sadstavae" harjoittelua
pddsisdltti: kuntotreenaaminenjasiihen olennaisesti
liitty/at asiat seke peruseroja pah'eluskoiran ja esim.

.

ja opittuihin asioihin keskitBminen maastonkohdat
huomioiden
Harri keskittyi v6linepuoleen: korjasi, sadteli ja hioi
leiriliiisten pyiirien, kildereiden ),rns. seetiije

Ku

ntosalitreenit:

.

seisojan treenaamisen vdlilld

.
.
.
.
.
.

Velin€-€sitt€lqt

RokuanKuntokeskuksenliikuntasalissa
- kiitos Hurmagroup / fQtri Matttila, Rovaniemi,
B,mstickien, tasapainolautojen ja kuntopallojen lainasta!
uusiin voimaharjoitusmetodeihin perehdltt:iminen +
tdrkeiden asioiden korostaminen liikkeissii/liikkeitii
suoritettaessa (Huomio! tajinomaiset liikkeet, liikeradat ja
-suoritusrytm i !)
polttopalloa + altiivi venlttelyii alkuverkaksi
kiertiivii L-untopiiri g,mstickejd ja tasapainolautoja apuna
keltteen (r5 eri liikette / 4 hlii teki jokaista kerrallaan +
paikan vaihto)
yhdistettykoordinaatio-/nopeusharjoitus + voimaharjoitus
kuntopalloa hlvdkikefteen (2o hlii jaettiin kahteen

.
.
.

Ujl-asutilauslaatikon sisiiltdiin tutustumiren ja
mahdollisia tilauksia
varsinaista vdlineluentoa ei tdle kertaa pidetty, kattava
sellainen pidettiin tammikuun leirilld
valjakkourheiluviilineet olirat niihtiiville, soviteftavissa
ja ostettavissa (ManMat, Non-Stop, Zero DC) joka viilissd
ja harjoituksissa, pe.iltana pidimme aLtiivisemman
vdlineporkkausillan Rokuan Hovin luentotilassa
Kiitos Iemmieliiinliike Jdlkj, Rovaniemi ja Heidi K11'riinen!
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Yaljaltltourheilu
Anu
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VATJAKKOU RHE I LU KOI RAN KU NTOHARJOITTELU

- ja vihEn koinanohjaajankin

Iassd artlkkeliss a Anu Mdkinen keskittyy valjakkourheilun vauhdikkaaseen maailmaan ja antaa oman nak1kulmansa sen "suurimpaan suolaan", kuntoharjoitteluun yhdessa koiran kanssa tavoitteena valjakkourheilulajien yksil6matkat
(valjakkohiihto, 1 -2-koiran kdrryajo, koirapyordily
ja koirajuoksu). Valjakkoajon harjoittelu ja suuren koiramddrdn treenaus samanaikaisesti onkin
jo hieman toinen juttu.

VAUAKKOURH€ILUSUORITUS JA

VAUAKKOURH€ILIJAN ROOLI
Valjakkourheilusuorituksessa koira/koirat antavat urheillijaa veteen suoritukselle penuvauhdin, jota valjalikourheilija
mytitdilee omalla suorituksellaan mahdollisimman sujuvasti.
Youhti varsinkin suurempien ja nopeakintuisempien koirien kanssa on yleensii huomattavasti kovempaa kuin ettljuoksisi, hiihtdisi, potkisi tai pytiriiilisi ilman koiran apua. Huippukoiraloilla viisi kilometrid hiihtden ja pltiriipeleilld nopeatempoisella radalla sujahtaa alle 10 minuutinja koirajuostenkin 12
minuutiin tuntumaan. Suorituksen rltmi taas on riippuvainen
koiran temperamentista ja juoksutlylista. Toiset koirat harp-

povat pitkiilld rauhallisella loikalla, toiset taas tikuttavat lyhyelli askeleella. Myiis suuret koirat saattavat juosta "tikuttaa".
Molemmilla juokury.tmeillii perusvauhti ja lopputulos voi olla
sama.

Parkourissa plritddn liiklrumaan mahdollisimman nopeasti,
tehokkaasti ja katkeamattoman sulavalla liikkellS paikasta toiseen. Mytis valjakkourheilusuorituksessa pitiiisi plrkid siihen,
ettd koira saisi juosta mahdollisimman lujaa ja tehokkaasti,
ilman etti siihen kohdistuu ylimldrdisid nykdl'kiiija hiiiriditii.

Hyuii ohjoaja pystyy omo.lla jouhevalla suorituk-

sellaan, nopeilla rytminuaihdoksilloan jo su.;'uualto
koiron oh.faomisellaan hellntto.m.o.o'n koiron eteaemistd hpinkin paljon riippumatta siitd millaisella rauhdilla ja
rytmilld koira juoksee. Maaston vaihtelut, mutkat, riste)salueet
ja ohitetta!'at koiralot ovat useimmiten suurimpia suorituksen
kompastuskilia. Hln'd koiranohjaaja osaa ennakoida tilanteita
ja toimia tarpeen tullen nopeasti. Jos haluaa ylldpitdd koiran
vauhdinja innon ruodesta toiseen huipussaan, koiran perdssi
ei saisi koskaal roikl-ua taakkana, ellei Lase ole varsinaisesta
voimaharjoihrksesta.
Koirahiihto vauhdikkaan koiran kanssa on parhaimmillaan erdiinlaista "pitkiinmatkan sprinttihiihtoa pitkAlki suksenliutuksella". Taitava hiihtiijii omaa hlviin tasapainon, osaa

liu'uttaa susta, hallitsee nopeat hiihtotekniikat (wassberg,
mogren, sauvoitta luistelu) ja lqkenee tekemeen [opeita r].t-

minvaihdoksia eri maastonkohdissa. Yhtiilailla tekniikka-,
taito- ja kunto-ominaisuudet nousevat esiin muissakin val-

t7

valjalrlrourheilu
jakkourheilun lajeissa. Huipputason valjakkourheilija tuntee

lqjirrsa omincisuudet, on kouakuntoinerjo teknisesti

taitauo urheilf a j a koiranohj o.qjoJ

Kaikista ei onneksi tarvitse kehkelt'e huippu-urheilijoita
eikii "kukaan ole mestari s]ntyess;an" -sanonta patee valjakkourheilussakin - mestariksi hrllaan harjoittelemalla ahkerasti
ja oppi tulee usein kokemuksen ja kantapaan kautta. On taysin itsestl kiinni, L-uinka paljon on valmis kdlttdmiiiin aikaansa
hadoifteluun tai "hifutelemddn" vdlineiden ja haioituksellisten
1'kityiskohtien kanssa. Huomattavasti pienemmdlld,kin sasaukella piiiisee nauttimaan valjakkourheilun hurmasta, kilpailemaan, kuntoilemaan ja kehitt medn yhdessd ihmisen parhaan ystdvin kanssa!

TR€€NIOLOSUHTEIO€N VAIKUTUS
HARJOITT€LU UN
Koiro'noltjo.qja on urheilijo ja ldhestulkoon aina mytis
oman koiransa valmentaja, joka harjoittelee yhdessd koiransa
kanssa. Parasta harjoittelua urheilijalle olisi kunhn lajin lajinomainen tapa hadoitella ftoirahiihtiijiille hiihtejen, koirapytirnilijiille pyiiriiilij2in jne.), mutta koiran kanssa yhdessd harjoittelu tuo lisiihaasteita harrastamiseen mm. ajankeltdn ja
treeniolosuhteiden suhteen. Tarpeeksi motivoitunut harrastaja osaa keentee "huonotkin" olosuhteet hyviksi mielikuvitukensa tuwin.

Harjoitteluolosuhteet muodostuvat useista seikoista,
kuten mm.

.

Asuinpaikasta ja mahdollisuudesta juoksuttaa koiraa

.

vapaana (esim. yleinen koirien kiinnipitoaika, mm. EteldSuomessa tiuha asutus/ tieverkosto, eikd aina lunta, Iappi
poronhoitoaluetta ja talvisin pitkid kovia pakkasjaksoja)
Treenirnahdollisuuksista - onko kotipaikhakunnalla

Koiraseurojen harjoituslatorot normaaleille hiihtoladuille:
+ Plussaa: ladut ovat hlvin kunnostettuja, valaistuja, turvatli-

ja riittdv6n lweitd vauhdiklqaseen koirahiihtoon, Vuorojen
ovat seurojen jdseni6, jotka on perehdltetty lajiin seld
noudanamaan saantitje ja hlvi:i tapoja.
- Miinusta: Joillain paikkakunnilla uroroja on vaikea saadaja
ne ovat yleensl mytihiiiin illasta klo r9-zo alkaen.
sia

kii,ftijet

Muut reitit - eivdt useimmiten

Aikaa harjoitteluun voi siiiistiiii mm:

.

Treenaamalla yhdessd koiran kanssaja vdhentden
sellaisten lajier kiyttiid harjoitusmetodina, joihin koiraa
ei voi ottaa mukaan (mrn. kuntosali, rullahiihto,

.

YhdistelemelH treenimetodeja jirkevisti (esim. koiran
uittaminen + oma melontalenkki samalla reissulla)
Ottamalla ha{oitukellisen hyddyn irti arkiliikunnasta
(tyiimatkaliikunta, metsa-/puutarhatyt t jne.).
Harjoittelemalla oikein ja jiirkeviisti sekA hlviillii suoritustekniikalla ja -temmolla flaatu korvaa meeriin).

.

.

maantiepydrlily).

koirahiihtoruoroja tai -latua

' lytiqioistaja

mahdollisuuksista peestii
harjoittelemaan

.

.
.

esim. seuran harjoitusuroroilla ja yhdessd muiden kanssa
Muista asioista (perhe, lapset, muut harrastuket )ms.)
- vaatii enemmdn jdrjestely\11-r'd ja riitseliaisDtte ldhtei

harjoitukiin.

sovellu huipputason koira-

hiihtoharjoitteluun, mutta niilla piiiisee alkuun hanastamisen
kanssa. Koiran kanssa kannattaa hiihdelld muutenkin kuin
vedetteen jo peruskunnon kehittimisen ruoksi. Tiillaisen hifitelyln soveltuvat kaikenlaiset reitit (kelkkareitit/-urat, metseautotiepohjat, polut, jopa umpinenkin). Palas valinta hiihtiijiille on tiill6in perinteisen sukset.
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Koirien midristii - z koiran kanssa liikkuminen on
helpompaa kuin suuren koiralauman kanssa
Koiran iiiste - koiran pentuaika on erinomaista aikaa
\'dsteA vaikkapa omaa kuntoa ja suoritustekniikliaa,
kun koiraa ei roi riela vaminaisesti kuntotreenata.

\

Koirah iihtoma hdollis u ud€t
Yleinen koirahiihtolatu!
+ Plussaa: voi mennh milloin haluaa.
yleensri kapeita ja huonokuntoisia sekii keltejakunta on hyvin sekalaista. Vauhdikkaan koirahiihdon harrastaminen tellaisella ladulla voi olla jopa vaarallista, kun ei voi
koskaan tietda mite seuraavan mutkan takana tulee vastaan.

- Miinusta:

Kotrahiihtohaioilus Nte 1lv ia Peto I lv. Kwa Susanna Tikka

ta

Kuva
Koirau

Anu N4akinen

VAUAKKOURH€ILUKOIRAN OM I NAISU UD€T
ValjaLtourheilua uoi hatr.asto.a rnelkeinpii millaisen koiron l(cnssa tohonso, eritlisesti koirajuoksussa ihminen on ldhes

inla kaiakin
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valjalon hitain lenkki,jopa aivan pienimpien koirien kanssa
juostessa. Suksilla ja pycirillii liikuttaessa (valjakkohiihto, valjakkoajo, koirapyiirdily ja kiirryajo) perusvauhti on sen verran
kovempi, efte aivan pienimmdt kaapidrodut tuppaavat j edmddn
jalkoihin. Jalkavampien juokuhaluisten ykilciiden kanssa piiiisee nauttimaan todellisesta vauhdinhurmasta, mutta ison koiranja kovan vauhdin hallitseminen yhdessd voi olla hankalaa
esim. junioreille - Iuotettquirnpis ju,l',1.uj en uetojuhtict
oo o'tkin us eiltr ug'tthot uetourien kisakonkqr"t. Tavoitteellisesti kilpailtaessa koiramateriaalilla on iso merkitys.
Valjalkourheilussa koiran merkitys on aina suurempi kuin
urheilijan - yhteen urheilijan osuutta vdhekslmette - silla
, koira(t) antaa aina perusvauhdin suoritukselle.

aina

i

I

HANT€ELLI NEN VETOKOIRA ON:

.

Fgysisesti:

luokissa tavallisin niilry on alaskanhuslg ja muut ris-

nopea. kestdvdja voimakas.

. Rqr(enteellisesti:

terve, terverakenteinen, isohko
(ihannesdkd 68-7o cm), jalkava ja samalla riittdvdn

te$skoirat

pitkdrunkoinen, jotta sen Jalat mahtuvat liikkumaan"
sen alla sekd myiis keq,trakenteinen; lihaksikkaammilla koirilla suuri lihasmassa llmpenee juostessa liikaaja koira vdsly helposti pidemmilld matkoilla.
. Psgykkeeltiiihl: juoksuhaluinen ja kilpailuviettinen. Kilpailutilanteessa lisdksi "sopivan sosiaalinen"
eli koiran pitdd pystye tekemean oma suorituksensa
muiden joukossa muita hdiritsemattii, muista piittaamatta, dhiniiimdfte tai pelkdamefte (mm. ohitustilanteet, yhteislahdiio.
. Tydhaluinenja oftjcftauc: Mm. monen itsendisemmd,n rodun edustajia voi olla vaikeaa motivoida
lekemaen yhteistydte hiihtej5n kanssa.
. Saolisuiettinen: "Metsestysviettinen" koira lenkkeilyttiiii itse itsensd "saalista hakiessaan" liikl:uen
luonnostaan paljon ja pitkiiikin matkoja itsemotivoituneena. Vapaana liikunta on kaiken treenaamisen ja
kunnon peruspilari.

den merkitys ja koirat usein ovat kooltaan

.

Suosituimmot rodut ouct; lyhltkarvainen saksanseisoja, suursnautseri, dobermanni, sakanpaimenkoira sekd belgianpaimenkoira. Paljon nhlgy myds karkeakarvaisia sakanseisojia, hovawarteja, beauceroneita,

ja bordercolleita,

Ruotsissa myiis setteitii ja huskyje.
IGnsallisen tason koirajuolaukilpailuissa nekee rotuja
laidasta laitaan kddpiiikoirista tanskandoggiin asti.

. Valjakkoojossa

/

monenkoiran luokissa:

Pie-

nemmissd 4-koiran luokissa koiralta vaaditaan enemmdn kokoa, nopeutta ja voimaominaisuuksia. Ndissd

seke lyhltkan ainen saksanseisoja. Isommisso luor<issa nopeuden lisdksi korostuu kestdqy-

pienempidja/

tai erityisen kesteviksi jalostettuja alaskanhuskyja sekii
puhdasrotuisia arktisia vetokoiria kuten siperianhusky,
alaskanmalamuutti, samojedi ja grtinlanninkoira.
LA hA tkaruaiset saksanseisojct f o clos/<anhuskyt) ovat valjakkourheilumaailman ldmminverisidL formuloita, jotka useimmitcn perivdt jo didinmaidossaan
ihanteellisen valjakkourheilukoiran ominaisuudet.
Lyhltkarvaista seisojaa jalostetaan ainoana puhtaana
rotuna maailmalla valjakkourheilun tarpeet silmiilliipitaenja kansainvalisen tason kilpailuissa ei muita rotuja
juuri ndekddn lk. seisojien ja risteytyskoirien ohella.
Huolimatta metslstyskoirataustastaan, seisojia hankitaan nyl<yiiin paljon pelkiki valjakkourheilukoiriksi,
silld harrastamisen aloittaminen ja kilpailuissa pdrjd6minen niiden kanssa on usein paljon vaivattomampaa
kuin usean muun rodun kanssa - myiis kilpailu paremmuudesta on useimmiten totisempaa.
ltseasiassa hyuinkin molt.e.n rodun Imrista liiytyu loistauio Ulcilditii ualfokkourft eiluun! Eike
s1y p?irjddmdttcimyyeen ole ldheskden aina koira raan
vetonarun toinen pee seki mahdollisesti vddrdnlaiset
harjoittelumetodit ja vbhdinen panostus harrastukseen,
mm. monelle eriryisesti ei-juolsulinjaisen koiran omaavalle koiraharrastajalle valjakkourheilun lajit ovat enemminkin kuntoilu- ja harrastuskilpailumuotoj a L:uin pealajeja, jolloin tiimd nelgy harjoittelun medrdssiija laadussa -ja tietenkin myiis tulostasossa.
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valjalrlroulheilu
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KoIRAN TR€€NAU5 €RI IKAKAU5INA
Pentuikli 3-6 kk
Pennun liikuttamisen voi aloittaa melko pian koiran tultua taloon, kunhan liikkuupennun eftdoillq. SiUe pitee olla
mahdollisuus itse valita liikkuuko se vai lepiiiikti - kaikenlainen
pakkotahtinen liikunta ja palottaminen on kiellettyd. Liikunnan pitiii olla mielllttdvdd ja tarjota uusia eldmyksid - aivan
kuten lapsilla urheilukouluissa. Tdllaiselle vapaamuotoiselle lii-

kunnalle ei ole mddriirajoja.

P.trosta liikunto's on leikki toisten pentujen ka nssa
ja irtoliikunta umpimcostosso, missd pentu voi turvallisesti kokeilla rajojaan, juosta, kiipeilld, tasapainoilla, hlppii
esteiden yli ja kulkea erilaisilla pinnoilla. Pennusta kehitBy
pieneste pitaen itsevarmaja rohkea liild<uja. Samalla koordinqqtiorerrqr, taito, tasapaino ja lihastenhallintalq,ky kehittyvet, mike on vdlftemdttintii taloudellisen ja tehokkaan juoksu-

tekniikan omaksumiseki. Myiis htkiro.nko, lihcksisto ja
niuelet uqhuistuvat uiihiin kerlrsllaan kestemean tulevien luosien kovempaa rasitusta.
Jotkut kasvattajat varoittavat liikuttamasta pentua ennen
ensimmiiistd paria ikawotta tai ennen lonkkien L-uvaamista.

Todellisuudessa koirqn liikuttomisen qloittqminel
uastc p.ri ttuotiaana on rislciqltista, koska koiralla
on

jo paljon

mc.sso.a kannettauona

jc siltikin uield

'beltot" j a kehirym&ftii,,rat lihakset i s niuelet. Pentu
ei uo.hingoita its€dtin soodessqan liikkua omastc
uolpo.a.sta t.rhdostaan. Eikds ihmislapsiakin kehoteta liikkumaan z 3 h phiviiss?i pienestii pitden, jotta viiltlteen isompana tukirangan ja luuston ongelmilta?
Liikunnan lisiiksi pennulle pitae tarjota sosioalisio /<onto.ktejc rnuiden koiien, pentujenja ihmisten kan-ssa.
SitA pitie tutustuttaa uusiin paikkoihin ja tilanteisiin. H) /ie
tilaisuuksia tdllaisiin eld,myksiin, on ottaa pentu mukaan kilpailureissuille ja ha{oituksiin pienestii piteen ottamaan mallia kokeneista konkareista. Harjoituksissa pentu voi osallistua
yhdesd muiden kanssa kevellnr'auhtisiin alku- ja loppul€rrlttelyihin ja leikkiii vaikkapa muiden pentujen kanssa.
Koirahiihtovaljakon veturina koira taruitsee hyuiiii i*eIuottomusto juostakseen urheilijan ede[e joka tilanteessa.
"Tossun alla" oleva koira ei uskallajuosta rennosti, silla se on
oppinut odottaamaan apuja ohjaajalta. Suositeltavaa olisi, ette
myiis tavallisilla lenkeilla pentu saisi "henkistd tilaa" tutkia,
juostaja kulkea - kurittomuus ei ole sallittua.

Pentuik2i

nen parinsadan metrin matka tiiysilld juosten mistean )'mperile olevasta piittaamatta. Hdiridita (ohitettavia ihmisid, koiria, vetovdlineitd kuten sukset, pydrejne.)ja lopulta vetomatkaa lisiitiiiin viihdn kerrallaar kun koira )mmertea ensin "juonen". Ndin opettaen vdlStddn varmemmin ohitusongelmilta
tulevaisuudessa kuin jos opettaa pennun juoksemaan aina toisten perd,ssd. Tehdystii pohjatyiin miiiiriistii riippuu, miten nopeasti voidaan edetd, mutta jollei osaa itse arvioida, h1.rii nrkki-

saantii on etta vetoa aina mieluummin liian vlhdn kuin liikaa
alle ruoden ikdiselle koiralle.

Nuori koira ro-r4 kk
Riippuen koira lehtdtasosta (kuntotaso / osaamistaso)
voidaan noin ro-rz kk ik?iiselld junnulla veddttdd jo hieman pidempiii vetoja vdhen kerrallaan matkaa pidentden.

Hlvd matla voisi aluksi olla vaikkapa r-3 km, matkaa vdhitellen 5 km ja yli pidentd,en. MitA parempi / keryempi hiihtaje, sen nopeammin peasee etenemAan, koska koiran veto-

Motiuoction siiilgttdninen ja hyuii
palkka ouat edelleen eriftiiin tiirkeitai! koiran pitiia
c'ina ho,lutojuostrr tdysillti, raviaskeita ei saisi sallia. Mycis

taakka on pienempi.

sosioclista puolto Ja kol.,]"akoniaktej(r kannattaa pitee ylld
koko ajan, sillii koiralle kehittj.], erilaisia murrosikdvaiheita.
Itse treenin aikana koirat eivet kuitenkaa saa "seurustella kesken?i?in", sillii valjakkourheilukoiran tulisi oppia reippaan ja
ystev lisen viilinpitamiittdmeksi muita koiria kohtaan. Koko
nuoruusiain kuntopuolta kehitetddn edelleen mchdollisim-

man paljon koiraa ucpo'ana moostossa liikuttaen.
Site voi alkaa muutenkin treenaamaan kuten aikuista koiraa

totuttamolla sitA tuleuaisuuden treentnuotoihin ja
-tapoihin (koirauinti, yliimiikitreenit, vetotreenit eri valneilld,
pyiird-/potkupydrd,juoksutus). Nuorelle koiralle namd treenit
tehdean tosin viela huomattavasti kevennettvind versioina.
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6-ro kk
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Noin 6 kk idstd alkaen pennun kanssa voi vehitellen (esim.

r-z krt/vko) aloitella ua{jakkorheilun alkeiden

telus, k,l.te,n uetokiiskgn opettarnista, ohitul(sia

jq

suuntolctiskgjd. Aluksi pentu puetaan valjaisiin ja totuteaan
vetovdlineisiin. Harjoittelu aloitetaan muutamista lyhlste noin
1oo-2oo metrin vetopdtkista harjoitusta kohden. Urheilija mieluiten juoksee alkeisvedoissa pennun takana, ndin ylimdlrdinen viilinehdssdkkd jde ensimmdisilla \€tokerroilla pois. KeskitRmiskm.ttdmele junnulle tulee osoittaa seluii piiiimiiiirii
(maali) minne sen tuleejuostaja maalissa pitdd saada "macilman po:ras palkka" tehdastii taiistA. Neme treenit on
hlve tehde aluksi "oman lauman / perheen tmv. kesken. Pddmderana on opettaa koiralle vetokdskyja nostattaa uetomottuo.a'tio huippuunso. Koiran pitiiisi lopulta osata edeta lvsei-
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Kellerfys I koordinaalo. Kwa Anna Pakkanen
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Joillakin asioilla ei leikiti.
Kuten ulkoloisilla.
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EFFIPRO ON FTPRON LTVALMISTE KTRPPUJA
JA PUUTIAISIA VASTAAN. YKSI PIPETTI
NISKAAN KERRAN KUUKAUDESSA.
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Nouda rEPPEA koirallesi
K-Maataloudesta!
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Lue lis66: www.biofarm.fi
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Pald(ed6€t Xbsa:4 r 0.5 m Kdrat4r0.67ml
(2-1 0 k! pam,ralle loralle). 4 r 1.3{ ml (10 - 20 |q)
4 r 2 68 ml (20 - 40 l({). 1r 4 tP ml {40 -60 k)
ttMrtiuvan halt6: Vite SA. Raftl€.
Maiftnota: Bdafln
Puh 09-225 2560
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Varmista, ettd koirallasion riittdvdsti energiaa koko kilpailukauden ajaksi. Eukanuba Working & Endurance antaa koirallesi juuri
ne ravinteet, joita se pitkdkestoiseen suorittamiseen tarvitsee.
Usein tuijotamme koiramme ruokapussissa proteiinin ja rasvan
m55radn, mutta olennaisempaa ravinnossa on proteiinin ja
rasvan laatu ja sen hyvdksikdytettdvyys. Eukanuba Working &
Endurance ravinto on ylivoimaista juuri sulavuutensa ansiosta.

Kun haluat koirasityoskentelevdn 100%:lla teholla koko sen kilpakauden ajan, valitse Eukanuba Working & Endurance.
Laadukas ravinto auttaa koiraasi palautumaan rasituksesta nopeammin ja minimoi
turhat sairaspdiv6t.
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Hyvtiti
Joulua!

Eukanuba Working & Endurance tuotteeseen
luottavat myos kovassa rasituksessa olevat
tyokoirat mm. puolustusvoimat, poliisi, tulli ja
rajavartiolaitos.

Eukanuba toivottaa
valjakkourheilijoille HyvSd Joulua &
Menestystd vuodelle 201 3!

EukanubaS3'
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Cronvallin koiraverkko - markkinoiden kestosuosikki!
Verkkojen silmdkoko soveltuu ldhes kaikenkokoisille koirille.
Liihimmalta jalleenmyyjaltasi.

S7ARKK'

RAUIANEI

L r-lxxlpiiA

www.cronvall.f
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Tuotteet ovat Suomessa kehitettyiii ia valmistettuja

lislravinteita tyii- ia urheilukoirille
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ruoritukrcn rcunukgona koinn energlrvarartot
tyhJenfiit keho viryy le nertetatapaino kirall,
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palautuoluomajauhe

Rarltukrcn lilkeon alkar villtt6migtl palautumlrvalhc,
ja
Jonka alkana ellmld6n onerglavarattot
nostotriapeln0 pitii taar raatlaa normaallln tlhil.

rlailtii nopoartl
lmeytyvli hlllihydnattelr, vltamllnelr ja magnulumlo,
lottr vamlrtavat nopean lr tehokhaan palautumlecn
nnkanlln nsitukmn jilkeon.
Recovery palautusluomalauhe

Jilleenmyyjdt ltiyddt sivuiltamme:

uuu.litilou.li

FitDog Finland Oy
sales@fitdog.fi
*358(0)44 2748200
+358(0)44 551 0185

. Vuositqsollo:

Peetavoite on tiedossa, treenimetodien ja
painotus
ha{oittelun
eri ruodenaikojen mukaan paetavoitetta

T

tukien.
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. Orrrinoi.suudelrkehittdminen: treenil 3-4 krt/vko (esim.
voimatasot, kestaWTs jne.).

. Omincisuuden ylliipito: treenid

I
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NYRKKISAANTOJA HARJOITT€LUUN
- H(rioitella.(r,tr tehokkaasti jajiirkeuiisti seki keskitytiien tekemhen yksittiiiset harjoitukset hf/in.
. Pidetldn ylld hyud

ii lojinomo.ista rytmiai ja keskitlteen
hyuiiiin suoitustekniikko,o.n.
. Pidetidn koirq kotkeo.ssa motiuootiotososso erityisesti vauhti- ja vetoharjoituksissa, mutta myiis peruskesta-

I

qysharjoituksissa, jotta koira liikkuisi mahdollisimman paljon ja tehokkaasti itsenaisesti - ohjaajasidonnaisten koirien/
rotujen kohdalla tdmd tarkoittaa lenkkien suuntaamista umpi-

-

maastoon.

. Noin kalcsi uiikkoa ennen
I

MAkiharlaiftelua. Kwa Artu Makinen

Aikuinen, kisaik?iinen koira r4 kk Kun koiralle on pennustq qlkqen rutkqtnettu hyviitja
ug'huot pohjat uoidoon siirtyti uorsinaisen harjoitte-

Iunporiin. Pari ruotiaaksi asti on koiran kanssa hp'i edetd
hieman maltillisemmin, jotta kisauraansa aloittelevan koiran
intoa ei pilata alkumetreilld. Koiran koruus harjoitella kehittly
mukavien ja eri tavoin haastav.ien kilpailu- ja treenikokemusten kautta. Vuodenaikojen mukaan etenevistd harjoitusmetodeista lisdd mltihemmin tassa artikkelissa.
Ikeentlye kisakoira / vanhus noin 7 v -

Valjakkourheilukoira on parhaimmillaan 2-7-\uotiaana,
mutta oikein treenattuna, terveena ja hlvdkuntoisena lgkenee kilpailemaan viela yli lgmmenuotiaanakin. ftiidntyuiid
kisolcoiraa pitfiisi "ajo,a alo-s" r:iihitellen. Vanhus pysyy
sitd kauemmin vetredssd kunnossa ja pslykkisesti virkednii,
mite pidempean se saa touhutaja urheilla muiden mukana.

Koirat oppivat mallista. ,Elyuti/cuntoinen uqnftus on

oiuo esirnerkki pennulle

krt/vko (esim. voi-

matasot, kestewys jne.).

I
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r-:
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ja nuorelle koiralle

koulutet-

lajin alkeita ja harjoitustapoja. Vanha,
osaava koira on mytis luotettouin opeftaja, h.een'i- ja
taessa minkd tahansa

kiso/raueri perheen ihrnisjunnuille valjakkourheilu-

piiiikisoja kersennetiiiin

harjoitusmddrid ja kertoja ldhes puoleenja keskitltedn 1oo %
vauhtiin ja motivaatioon lyhllld ja helpoilla intervallivedoilla.
. Hadoittele kcikissa olosuftteissoja kaikilla keleilld, kisoissakaan ei voi valita kelie.
. Piiletiiiin gllii mielenkiintoa vaihtelevilla ha{oitulGilla
ja vaihtelemalla treenimaastoja.
. Talvilajien koirat "leivotaan" kesdlld/syksylli ja kesdlajien koirat sykylld/talvella.
. Pfdii hcus/<ao;:o

nauti liikkumisesta koirasi

kanssa!

lild

ota hommaa liian vakavasti.

TRE€NIT VUOD€NAIKOJEN MUKAAN
Harjoittelukaudet rrtmitetddn ruositasolla sen mukaan, mik5,
tulee olemaan piiiilaji tulevaisuudessa tai pdiikilpailu woden
aikana. Tissd viitteellinen esimerkki kilpailuihin tehteeven
hiihtokoiran treenamisen rltmittamiseste ja treenimetodeista
eri ruodenaikoina. Treenin m6drd vaihtelee keryestd viikosta
kovaan viikkon (esim. 2 kovempaa viikkoa + r kevlt).

Kese (toukokuu - elokuun puoliviili)
. Koima ei vedateta keltdnntisse lainkaan
, z-3 krt/uko pentslenkkeily& jalkalenkein metsemaastossa, koira mahdollisuuksien mukaan vapaana.

, z-3 krt/uko koirauinti z-5 km kerrallaan olettaen, ette
koira osaa uida hyvin ja nauttii uimisesta. Koiraa voi uittaa
vaikkapa kajakin / veneen perdssi Idmpimln veden aikaanja

jatkaa koirauinnin jdlkeen esim. tunnin lenkilld ykin meloen.
, t-z krt / uko pyiirdlld uquhtir.estdoygstreeni iaterkoira juosten irti pycirdn mukana esim.

uran alussa.

ualliharjoitukseno:

HARJOITTELUN RYTM ITYS

nolla ravilla. Mieluiten edeteen metsaautotiepohjia, ei kuitenkaan asfalttilla tai liian kovapohjaisilla alustoilla. Keltanndssd
ha,oitukesta muodostuu itsestaen intervallitreeni, kun polkee vauhdikkaat osuudet lujaa. Vaativammilla maasto-osuuksilla koira pd?isee luonnostaan helpommalla.

r-3 x 3-5 km vauhdikkaasti ja viilissd palautellaan 1-2 km ren-

. Treenitosolkt alkuverrlttely + peiiharjoitus (ia harjoituksen aikaiset palauttelujaksot intervalliharjoituksissa) + loppuverryttely (koskee erityisesti vauhti- ja vetoharjoinrksia).
. I4ikkotasollo: r-2 kovan harjoitusp?iiv?in jiilkeen keryempi

r-z krt/vko lepoa.
. Kuu&ousitosolla: kova viikko r:-r5

pdivd,

h, lepoviikko 6 h.

h, normaali viiL'ko

ro

.

Kesiil"r/l/'mo.llu lenkit tulisi qjoittca uiileisiin ptii
uiin tai ai/<oihin kuten aiko.iseen o.olrl.uun to'i tnyi;hdiseen iltcan.

2l

3 ?ol2

valjalrltourheilu
. Urheilija lisdksi: z krt/vko kuntopiiri/voimaharjoitus + r
krt/vko koordinaatio-/taitoharjoitus. Toinen voimaharjoituksista voi olla vaikkapa lajinomainen rullahiihtoharjoitus (tasatyiinttj / sauvoift aluistelua).
Syksy (eloLrrun

puolivlli - marraskuu)

. Uinti j?iii pois vesien
paan harjoitteluun.

potkuilla,

tai muulla tavoin olosuhteidcn mukaan (kuten syksylld).

.

Koirqa voi alkutaluests opefto.o myiis uetamaan
ja ho.o.sta,rr,oaIr itsedan (kehiftiiA toiste-

"to,akko.a"

viilennyttyi ja siirrl'tdin lajinomaisem-

. Harjoittelu on miidriillisesti ja rehollisesti kouimmillg.an.
. S- krt/uko jrrtketo,arr penlslenkkeilg ii j alkalenkein,
vaeltaen ja koiraa vapaana juoksuttaen monipuolisessa ja
vdlilld haastavassakin maastossa (suo, vaaramaasto...). Itselle
voi ottaa lenkeille sauvat mukaan!
. z krt / uko pgi)riilld uauhtikesttiugrysbeeniinterualliharjoituksena kesdn tcpoan - mattaa voi hieman pidentiiii ja vauhtipetkiii lisdte, jos tuntuu silte.
. r krt/oko yliimiikihorjoitus, esim. roxloo m tai pidemmdlld rinteelld vlhemmen toistoja, palautukset alas kevellen.
Mien pddlli koiralla motivoiva palkka odottamassa!
. l krt/oko kesdbjien uetoharjoihrs (koirajuoksu, koirapytiriiily, kickbike) tkrt/vko. Vetojen kohdistus erityisesti ylemdkiosuuksille. Tasamaalla veddtettdessd saa haastetta "roikkumalla" koiran painona ainakin osan matkasta.

. Urheilija lisdksi: z krt/vko

Ensilumen aika (marras-joulukuu)
, peruslenkkeily jatkuu kuten $VksAllA.
. 2- 4 ktt/uko uetohcrxioituksio suksilla j a

kuntopiiri/voimaharjoitus +

r krt/vko koordinaatio-/taitoharjoitus. Toinen voimaharjoi-

lutahtoaJ) aisallisella pulkalla ja juosta/kavele itse mukana.
Tdlltiin koira voi esim. ilahduftaa perheen pienimpid pulkkavedolla tai vetdi omat mokasil<it tai perheen ruokaostokset kotiin
kauppareissuilla. Taakkaa veddtetteessa kannattaa ottaa lyhyitd
juoksupiitkia koiralle tasaisilla ja yldmdkiin, niin ettd menee
vaikkapa itse edeltd yltis palkkaamaan koiraa. Niiin koira oppii
juoksemaan kovanlin taakan kanssa - tdmd on tdrkedii, jos
tehtee tulevaisuudessa pulkkaluokkiin.
. UrheiliT:a lis&ksi: mahdollisimman paljon hiihtoa ensilumenladulla (tekniikkaa, taitoa, tasapainoilua, rytminvaihdoksia, eri vauhdeilla harjoitellen...) seke hrntopiiri/voimaharjoitus r-z krt/vko + Iajinomainen voimahaioitus (tasatytjntii /
sauvoittaluistelu)

Talvi ( oulu-huhtikuu)

. 1-2 k:rt/uko Ahtiisoiftoinen pidetnpi oetoharjoitus
hiihtiien esm. 8-ro km kerrallaan (riippuen kuntotasosta)
, 2-3 ktt/uko uetoharjoitus intervallityyppisesti hiihtd€n esim. 2-3 x 3-5 km, vdlissd r-z km rentoa hiihtoa/ravia
tai lepoa.

tukista voi olla lajinomainen rullahiihtoharjoitus (tasatytintii

. 1-2 kobahiihtoho{ioitusta uoi kor.uata potkuriue-

/ sauvoittaluistelu), ensilumen tultua sen voi tehdd suksilla.
Muista harjoitella myds hiihtotekniikkaa ja -taitoal

dollo,jolloin koiralle tulee hieman enemman voimayetoa.
, 1 - 2 krt/vko t h per-uslenkki koira oo.paa:ra rovoterr.,
itse perinteista hiihtaen, potkurilla potkien, kdvellen...
.

r kt't/uko pidempi z h larkki koira oapo.oro llaoaterr.,
potkurilla potkien, kdvellen...

itse perinteistd, hiihteen,
Sosiaalisuus, valiakkohiihdon yhteislehb.
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Kwa

peruskuntolenkin uoi tehda
ua'ikkapa hankiuo.ellukseno'kin lroroin umpihangessa
, Toisino,an lyhyerIrt'ra,r

kahlaten, ruoroin kovalla alustalla edeten, hiihtden, kdvellen,

lumikenkdillen. Tdllainen harjoitus on samalla erinomainen
lihastenhuoltotreeni sekd koimlle ettd hiihtajalle.
. Urheilfia lisd&si: Haioittelua suksilla monipuolisesti kuten
ensilumen aikaan. Tehoharjoitteluksi riittdi koirahiihdon har-

joituket.
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Svein Oksnevad
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K€vet
Kevedla kawatetaan/ylliipidetiiiin perrrskunt o a rennon
letkeiisti hiihilellenjn retkeillen niin pitkaan kuin lurta
riitt{d. Toisaalta taas totutellaan r(€siiisempiia liikuntomuotoihin. Muutaman viikon treenitou ko ennen uud.en
tteenikauden alf'ua tekee itselle ja koiralle hlvdd! Tauon
aikana voi keskiftya puuhaamaan muita juttuja. Varsinkin palveluskoiralajeja tmv. harrastavilla valjakkourheilijoilla toukoelokuu sujahtaa melko tiiviisti lajeja hadoitellen kesen kuntotreenien Iomassa.

Sosiaalisuud€n hanjoitt€lu
KivelF,auhdilla tehtavet akr- ja loppuverrlttely on samalla

T

oiva sosiallinen treeni, L'un kaikki ottavat koiralsa mukaar ver-

rrttelemeen. Koimt eivdt saa olla kontaktissa keskenldn. Len-

kin aikana voi vaihdella viems-/juttelukaveria pitJ<in matkaa.
Sopii mytis junnuikdisille koirille.

??

KOIRAN HUOLTO

- lghgt oppikirja

Valjakkourheilija laittaa aina koiran tarpeet omiensa edelle,
rarsinkin kilpailu- ja leirimatkoilla. Hiin pitea urheilija,steviist?i?in kaikin mahdollisin tavoin hlviid huolta. Tesse rnuutamia
terkeite asioita.

Valmistaudu j okaiseen harj oitukseen kuten ualmistaudut kisoiftin:
. Juota koirasi z-3 h ennen harjoitusta (vetta + "makua"
kalasta, jauhelihasta tmv.).
J

tonni-

. Muista alku- ja loppu!'errlttebi (ldvelltls/irtijuokutus trnv.)
kiilttdii koirasi tarpeilla ennen harjoitusta.
. Anna palauttavajuoma mielellddn noin puolen tunnin sisdll,
harjoitukesta (hiilihydraattipitoinen juoma, esim. o,5-t I vette
+ malto r,5-z g / paino kg + "makua" tmv.).
. Palkkaajajuota koiraa vedellii mytis vetojen viililld.
. Anna ruoka aikaisintaan kaksi tuntia harjoituksesta.
selcd

Kckbikeajotteeni. Kwa Lea Haanpee

Vetoharjoittelu (hiihtoi k€salajit)
. Kiiytii mielikuuitusta, jofta koirasi motivaatio siiilly

kor-

kealla ruodesta toiseen.
. Harjoittele erilqisillo

Huolehdi tnuutenlcin /<oirosi yleiskunnostaJio hyuinUoinnistq..
. Hiero ja ven)'ttele koiraasi aika-ajoin, esim. lepopiivind tai
raskaiden ha{oituspdivien / kisapdivien lomassa.
. Pidii lgnnet lyhyendja tassunpohjat kunnossa.
. Tarjoa laadukastaja monipuolista ravintoa. - Trimmattavilla
roduilla mytis turkki olisi h,./a pit*i lyhyena ja siistine, nSin
koira ei liikiihdy turkkinsa alle.
. lile hadoittele riskialttiissa oloissa L-uter liian kireillii pakkasilla, kovalla helteelll tai liukkaalla/jdisellii alustalla.

rodoillo.;ilI aloira vedattamiste aina
samasta pisteestd tutuilla radoilla.
. Treenaa myt s toiselle kierroksella ldhtemistA.
. Tee toisinaan yhtd;iaksoisio pidempiii uediitgksiii ja

Huo o, nesteyts kisan peele. Kwa Lea Haanpee

larl

interrra lliuetoja.
. Harjoittele yksinjo poru&ossa.
. Treenatkaa mltis yhteisldhtdjti, ohituksid jo toisten
rin nollo juoksutrrstc.
. Muista korl(ea motirnatio ja sekeii palkkaliiiimiiiirii

woroin

taas

-

koiralla! Hguii palkko kl,r.uno.a tehdyn tydn!

Makiharjoitt€lu
Erimittqisilla rinteill&

.

- treenaaminen lyhyessd rinteessd

on suositeltavampaa, koska silloin jaksaa varmemmin tsempata itsensaja koiransa too % intensiteetilld miien piiiillejokaisella toistolla.
.

Eriloisillq olustoillo

(kova pohja, hiekkarinne).
kdyellen sauvojen kanssa tai ilman rinnettii yliis itse.
. Ved.iittiien koiraa tqiiuoksuttaer irti. Kunhan muistat,
ette maen pe? U on aina hlvd palkka odonamassa (makupala,
lelu, sine itse tai jok-u rnuu mukava ihminen)
. -Erinomoisiq ssurloJ'en
Ahteistreenien kohteito. Samaa
M),ttii rinneftajuostaan useita kertoja yliis-alas. Jokainen voi
tehdii itselleen sopivan treenin yhdessd toislen kanssa.

.

.

Ei

tauoin (ulheilil:a): juosten, loikkien,

Erikoistilonteider horjoittelu:

yhteislehddt, ohitukset,

-

I

*l
r
\

3I
\l

\

rr!
t'

l

e

toisen ri n nallajuoksutus 1nns.
. Muista korkea motiuootrioja se&ed po

lkkapiiiim Lrii
koiralla! Hgoiipalkka kruunos tehilyn tyiin!
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ULKOMAILLC
KILPAILEMAAN
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I I iti Diti, onaa huomioon kun ldhtee koirien kanssa
ll fl tiir"if r."i*tulle ulkomaille? Ensimmeiseksi tietysti
I U l.oLoat- j a muul terve)svaatimuket. osoineesta
www.evira.fi liiyRviit ajankohtaiset koirien matkustusslenntikset. Sielta kannanaa aina ennen matlaa kiiydii katsomassa
mite tarvitsee ottaa huomioon. Seediikset saattavat vaihtua eli
ei kannataluonaa puoli \uotta sitten katsottuihin sddnniiksiin.
K'dltdnn6ssii koirien kanssa matkustaminen ulkomaille on
todella helppoa. Koirilla pitdl olla lemmikkieleinpassit. Passeja saa elainlaakdriasemilta ja ne maksavat n. 5-loe. Lisaki
koirilla tulee olla rabies-rokotus voimassa ja td,md rokotus on
joka tapauksessa oltava voimassa jos aikoo kilpailla Suomessa.
Rabies-riruken vasta-ainetesteje ei enee vaadita EU:ssa. Koirien on oltava tunnistusmerkit,l ulkomaille mentaesse, mutta
joka tapaukessahan niiden on oltava Suomen kilpailuissakin
tunnistusmerkio't. Kun ulkomailta saalutaan takaisin Suomeen, on koiralle annettava ekinokokkoosiledkitys. Suomen
naapurimaista vain suoraan Norjasta saaluttaessa (ei Ruotsin kautta) ei tiillii hetkelld vaadita ekinokokkileekityste. OIen
itse hoitanut sen niin, etta olen ostanut Suomesta reseptivapaata ekinokokkoosiEiiketta ja kilpailupaikalla eliiinliiiikiiri on
katsonut kun annan tabletit koirille ja tehr,'t merkinnet passiin. Se annetaan Suomen ulkopuolisessa maassa t-5 wk ennen
maahantuloa. Lidkette ei siis voi antaa eneii rajallajuuri ennen
rajan ylitysta. Tame seentd on voimassa tate juttua kirjoittaessani eli 3o.rt.zorz. Kannattaa tarkistaa ennen matkaa onko
tdmii siidnntis ennallaan. Kannattaa myirs aina tarkistaa maakohtaiset sadnniikset. Lis6ki eri maissa saattaa olla maakohtaisia siiSnniikid rabies-rokofteen voimassaolosta eli kannattaa
tarkistaa kuinka kauan kunkin koiran rabies-rokotus on voimassa kohdemaassa.
LJlkomailla kilpailut ovat hlvin samanlaisia kuin Suomessakin. Seiinndt ovat usein samat IFSS:n seenndt kuin mihin
Suomessakin olemme tottuneet. Ihikki muukin (kilpailuun
ilmoittautuminen, varikhoalue, liihetys 1T n.) toimii h1'vin paljon samalla tavalla kuin Suomen kisoissa.

Baltian maihin matkustaminen on helppoa koska laivamatka on lyhlt. Omat koiramme nukliuvat aina tl,)'t)"raisend
pakettiautossa parin tunnin laivamatkan ajan. Myiis Ruotsiin
matlustettaessa laivamatka on sen verran l1'h1t, end koirat voi
vat olla koko matkan ajan bokeissa. Yleensii koiria pdd,see kat-
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somaan kesken lailamatkanjos pr.tee siti laivan infossa.
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Lllkomaan kisamatkoille pakataan mukaan samat varusteet
kuin Suomen kisamatkoille. Eri maissa saattaa olla rarusteiden
suhteen omia sidnniikie. Esim. Ruotsissa valjakon johtajakoirien seisingissi tulee toisen lukon olla muovilukko. Tiimd sen
takia jos koirat juoksevat esim. puun eri puolilta. Muovilukolla
varmistetaan, etta seisinh irtoaa todenndkdisesti toisen koiran
kaulasta. Jos haluaa, voi ottaa mukaan koirille vette reilut meerat. Me emme ole ottaneet eikii ikind ole ollut mitddn ongelmia
ulkomaan veden kanssa.
Olemme kalneet tane luonna kilpailemassa ulkomailla
nelj6 kertaa, joista kaksi kertaa Ruotsissa ensin talvella SOC:ssa
ja n1t syksylli Ruotsin sulanmaan mestaruuskilpailuissa, kerrar Virossa sulanmaan mestaruuskilpailuissa ja kerran taMassa sulanmaan mestaruuskilpailuissa. Jokaisesta r€issusta on
jiiiinlt mu\avia muistoja ja tullut uusia tuttawuksia. Kilpailupaikoilla meihin on suhtauduttu todella lstdvdllisesti. Juttukavereita on riittenlt ja voitosta on tuItu onnittelemaan, jopa
halausten kera. Suomessa valjakkoajossa on hln/e taso, joten

menestysta on odotettavissa mytis ulkomaan kilpailuissa.
Olemme kilpailleet siperianhuslgvaljalollamme NBluokassa
ja jokaisessa kilpailussa olemme voittaneet.
Kdvimme Virossa sulanmaar kilpailuissa 17-r8.11.2or2.
Ohessa muutama kuva kilpailuista. Virossa jerjestetaen tammikuussa koiravaljakkoajo- ja hiihtokilpailut. Kilpailun nettisirut liilt}^r'at osoitte€sta www.otepaasleddograce.eu. Si!'ut ovat
myiis suomeksi. Viron kilpailuun on liihdiissd Suomesta kilpailijoita.
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Kurr Ki;cher
Katjr Juntunen

MetsEkartanon leiri nuorille valjakkourheilijoille
metsekartanon leiri aloiteHiin petantaina
heti
alussa huomasimme Kaitsun kanssa, ehd
4.9.
ikiijakauma oli mahtava. Olin suunnitellut leirid etukdteen, mutta paatin heti alussa, ettd ohjelma vedetiiiin vihdr
niin kuin tuulen viemll; eli ei tiukan ohjelman mukaan. Kaitsu
veti vahvalla ammattitaidolla juoksutreenit ja sitten leirinjatkossa kickbike -osion. Metslkartanolla oli lauantaina myiis
oma ohjelma eli avoimet ovet. Perinteinen lauantain saunailta
oli mytis yksi leirin kohokohdista. Alussa oli epdselvdd, menevdtkd naiset sdhkiisaunan puolelle vai perinteiseen puusaunaan. Tiukkojen diplomaanisten neuvottelujen jdlkeen pdddyimme sopimulaeen ja kaikki pedLsivet saunomaan. Myiis

flerinteinen
ja
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Kaitsu peesi saunaan vaikka matka majoituksesta saunaan kes-

tikin pitkiiiin. Niiimme leirillii myos
yhden kaatumisen kickbiken
kanssa, mutta onneksi "ei" oll ut
kyparae piiassii ja mitiidn

piiiisslt tapahtumaan. Kiitokia kaikille
leirille osallistuneille,
Kaitsulle ja Metsekartanolle
ja tietysti WL:lle, joka tamen
leirin mahdollisti.
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vakavaa ei
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Rautavaaran Mets5kartanolle ollaan puuhaamassa valjakkourheilukeskusta kattavine reitteineen, jotta Suomeen saataisiin kansainviiliset mitat teynavd valjakkourheilukeskus. Met-

sikartanon nuoriso- ja matkailukeskuken Ehiymparistttsse
sijaitsee nlt useita reitist6je, jotka palvelevat alueen luontomatkailijoita ja mooft orikelklailijoita (http://www.infokartta.
fr/psavo/). Reitist6t on kuitenkin suunnattu piiosin kesdaikaiseen vaelluskiy.tttiin tai talviaikaiseen mooftorikelkkailuun
- alueella ei ole laadukkaita talviaikaisia monildlttirreitistiija.

Metsdkartanon alueella on jaiestetty useita valjakkourheilutapahtumia ja -klpailuja. Tapahtumiin tarvittayat reitisttit
on jouduttu rakentamaan jokaista tapahtumaa varten erikseen
hytidlntiien mm. alueen tiesttijd ja moottorikelkkauria. Reitit
o1?t olleet k'dltiisse ainoastaan tapahtumien ajan, jolloin niiden
matkailulliset vaikutukset ovat jiiiineet rajallisiksi.
Metsdkartano uudisti strategiaansa !'uonna 2012. Strategian

yhdeksi havainnoki ja painopisteeksi nousi talviaikaisten palvelujen kehittdminen. Strategiatytin tulokena Metsekartanon
kehittemistavoitteeksi otettiin kohteen talvimatkailun kakinkertaistaminen luoteen zo2o mennessi. IG-srmtavoite toteutetaan kehittemalla mm. alueen talvimatkailupalveluita ja -rei-

i

i-

taa keskuksen vdlittdmden ),rnpe-

risttitin noin z5 kilometrir pituinen monike),tttireitistti,
joka palvelee mm. alueen koiravdjakko- ja hiihtoke),ttiie.
Uusi reitistti mahdollistaa nylaistd vahvemman kum ppanuuden valjakliourheilijoiden kanssa, mike johtaa edelleen mm.
pitkajdnteiseen tapahtuma- ja leiritys).hteisB'iihirn (mm. kansallisen ja kansainv?ilisen tason koiravaljakkosprinttikilpailut,

nuorille tarjottavat leirisisiillij|. Liseksi tavoifteena on, etta
uusi reini lisdd ja monipuolistaa Metsekartanon lmpiiristiivastuullisia tah.imatkailupalveluita - jajohtaa ndin koko alueen matkailijamaerien ka-*uun.

Hanhkeen ensimmdisessd vaiheessa tehdddn reittisuunnitelma ja toisessa yaiheessa toteutetaan reitin rakentaminen.
Reittisuunnitelmassa kuvataan mm. reitin L-ulku ja muoto,

kalttibikeussopimukset, rakenteet ja opasteet, turvallisuus
sekd reitisttitapahtumien edelllttemat rakenteet. Suunnitelma
ja projeltihakemus on laadittu ja reittien paiklioja on kdyty katsomassa myiis paikanpddlld. Valjaklourheilijoiden Liiton edus-

tajana hanl*eessa toimii Ari Iaitinen. Hankkeen tydtehtavien
toteutus resuEoidaan siten, ette suunnittelutytiste vastaa maardail<ainen reitistiisuunnittelija. Suunniuelijan B'iinohjaul$esta

tisttttapahtumia.

vastaa Metsekartanon kehittamispeiillikkd Jani Karjalainen.

Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussiieti6 on tehnlt peetiikMetsiikartanon alueella sijaitsevia talviaikaisia reitistiijii sekii niihin Lltke6vid palveluja. Tavoitteena on raken-

palveluresursseja.

sen kehiftae

Lisaksi suunnittelutyiin toteutukseen varataan asiantuntija-
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SULANMAAN KAUD€N SM.MITALI5TIT EOIE
D5a

DBM

DCR

r. Vesa-Pekka Jurvelin

r. Rovaniemen Palveluskoirakerho
(Maija Nivala, Vesa-Pekka Jurvelin,

Marko viitahalme
3. Jukka Heikl(onen

2.

z. Maija Nivala
3. Niina Forsblom

1

(Petri rciski, Vesa Kosonen,

DsEJ

Teemu hjamo)
3. Kymen vetokoiraseura 2
(Marko Viitahelme, Kirsi Tikka,
Kai lmmonen)

r. Jasmin I(6cher
2. Roosa Friman
3. Roosa Friman

DCM

o5t

DRA

l. Kai Immonen

r. Vesa-Pekka

z. Samuli Nissinen

ocw

t. I(ai Immonen
r. Vesa-Pekka Jurvelin

l€htomiiki

2. Riku Seti e
3. l4entijr Beets

3. Pasi Heinonen

3. Kati Mansikkasalo.Jun elin

DR6

t. MarikaTiiperi

r. Kimmo H1'ttinen

TiinaAuer

:. Anni Mfiaho

3. Maija Nivala

3. Vesa-Pekka Lehtomeki

DCMV

oR4

r. Petri Kiiski
2. vesa Kosonen
3. Marko viitahalme

I

t. Teemu Kaivola
2. Kimmo H),ttinen

3. Pasi Heinonen
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Lapin luonnon grteistE kehitetgissE
el5 inten i honhoitotuotteissa
YH DISTWAT PERI NTEET JA H U I PPUTEKNOLOGIA
(

Fl ovaniemelSinen luontaistuotteita valmistava Detria Oy
l{on kehittiiny,t eldimille oman hoitosarjan - Relaxant
I le"i*d, joka on vaihtoehto eldinten iho-ongelmien
hoitoon. Hoitosarjan tuotteet on tarkoitettu lemmikkieliiimille,
kuten koirille ja kissoille, hevosille seke tuotantoeldimille. Tuotteet siseltavat luonnollisia, mikobien kasrua estdvid kasviyhdisteita. Tehoaineet estevdt vaurioitunutta ihoa hrlehtumasta,
rauhoittayat kutisevaa ja afti'nltte ihoa sekd suojaavat ulkoisilta rasitukilta. Tuotteiden k;)ttille voidaan monissa tapauksissa estdd ldlkkeiden, esimerkiksi antibioottien tarve. Relaxant
Animal -tuotteiden tehoaineet on saatu lapin luomukeruualueiden yrteistdja ne pemstuvat Detrian osaamiseen turve.ja ),rttiuutoksissa. Nykyaikainen bioteknologia, tutkimus- ja tuotekehitystieto, puhtaassa pohjoisen luonnossa kasvaneet raakaaineetja vanlka keltenndn kokemus tekeyet Detrian hoitovalmisteista ainutlaatuisia, tehokkaita ja ernen kaikkea turvallisia
kelttaa", toimitusjohtaja Tenho Pitkdnen sanoo. Tuotteet ovat
ihoystdvdllisid eivdtki sisiillii alkoholia, joten ne tarjoavat hellevaraisen mutta tehokkaan keinon erilaisten iho.ongelmien
hoitoor. Niiden kiiltiiste ei s€uraa myiiskian doping-raroaikaa.
Vaikuttavina aineina toimivat siankersemiiste, turpeesta,
katajasta, veiniinputkesta ja mesiangervosta erotetut uutteet,
muun muassa ihovaivoja hoitava arbutiinija tulehduksen taltuttaja salisylaatti. lapin puhtaat ,Ttit ja kasvit ovat erityisen

I
!

t

1

\i .1,
Katajan antimikrobisia ominaisuuksia ke),tetaen hlveksi
esim. Rela\ant Animal Hajunpoistajassa. Suihke on laajakirjoinen mi}cobilasrnra ehkiiisevii roo % luonnon omiin aineisiin
perustuva liuos. Se tappaa mikobit, jotla aiheuttavat pahaa
hajua varusteissa. Sille voidaan poistaa mm. kissan pissan haju
matoilta, hiekkalaatikoista, makuualustoilta tms. Sitd voidaan
k?iyttii?i myiis haju- ja teweyshaittoja aiheuttayan bakeerikasurn estdjdne jaloissa tai vaikkapa urheilu- ja tyitjalkineissa seke

hlviaja sis tevet poikkeuksellisen paljon tehoaineita, jos niite
vertaa muualla kasvaneisiin kasveihin.

\pnrissii.

Uusimpana tuotteena sarjaan on tullut Relaxant Animal
Pihkaseerumi. Pihka on ikivanha lappilainen luonnonldS,ke,
silld se ehkijsee infektioita aiheuttavien balteerien kasrua.
Pihka on puun suoja-aine kasvitauteja ja tuholaisia vastaan.
Niin puu hoitaa itseddnkin: se paikkaa katkennutta okankohtaa, lumivaurioita tai kolhua pihkapurseella, joka on synt ,rl),t
ehkdjo useita ruosia sitten.

myiis sdeskikarkotusaineen, joka valmistetaan pihkasta, ilman
mlrklq?ineita tietysti", paljastaa Pitkinen.
Relaxant Animal saian tuotteita myyr'et apteekit, luontaistuotekaupat seka lemmikkieliin- ja hwostarvikeliikkeet, esim.
Musti ja Mirri -mlyrni etja Agrimarketit. Lisetietoja mrw.rela-

"Ihmispuolella olemme juuri saaneet markkinoille tatuoinnin hoitovoiteen. Ehkiipii ensi kes6n5 saamme marlddnoille

xantanimal.fi.

Pihkan keruu

ea

,

?olz
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KILPAILUKAL€NT€RI TALVI EOIE-EOI3
29. - 30.12.2012
11. - 13.1.2013
2. - 3.2.2013
2. - 3.2.2013

s.2.2013
15.2. - 17.2.2013
16.2. - 17.2.2013
2.3.2013
8. - 10.3.2013
8. - 10.3.2013

Robur Sprint, Toivakka
Vallakkourheilun tehoviikonloppu, Rokua
Ruuhirod, Kruunupyy
0unasvaaran koira- ja valjakkohiihdon SM-kilpailut, Rovaniemi
Powerline sprint & MD, SM-kilpailu, Rautavaara
Eastpoint 0pen, LD SOC, Lieksa
0hkolan talvi, Miintsiild
(
Dobermannien kelkkailumestaruus, Kouvola
\
Valjakkohiihdon S0C, 0ulu
Sprintin ja keskimatkojen SOC, Rautavaara

YUL

e9. - 3O.le.eOl3 Robur Sprint, Toivakka
Tu0mari: Kati Kettumaki, Riitta Kempe

Siienn.il: IFSS / VUL
Jerjesteia: SiSuva
Kisapaiillikkd & ralameslari: Kimmo Hytonen,050 5981337, kimmo.hytonen@versowood.fi
Luokal: Sp8 12km, Sp4, Sp4J 6km, lapset alle I v. 1-2 koiraa, harrastusluokka (max. 3 koiraa) 6km, NlrISl
NWS1 A-luokat '12 km ia 8-luokat 6 km, koirahiihto harrastus 6km.

,

Aikalaulu: toimisto aukeaa klo 9.00, aiaiien kokous klo 10.00,
ensimmainen slarttr/luokka klo I 1.00 (ensin hiihtotu0kat)

llmoiltaulumiset: 23.12. mennessa, Kimmo Hyt(inen, 050 5981337, kimmo.hytonen@versowood.fi
Hinta: Hiihtoluokat 25 €/pv, aioluokat 50 €, harrastussariat 25 €/pv (ilman lisessia 25 + 10 =35 €
vakuutusmaksu), lastenluokka ilmainen, Nordea 105430-6101262 viite 1384
Muuta: www.vul.ly'seuravsisuva Majortusvaraukset: paikalliset mokit. Lastenluokka lauantaina. Uralla muutamia
ysikymppikurveja. Hiihdossa palkinnot yhteenlaskettuien aikoien perusteella (la+su).
Sp8 ja hiihtoluokissa 6 km:n rata kierretaan kahdesti, Jos luokassa alle 5 kilpailijaa, luokkia voidaan yhdistae. Ajoohjeet: Toivakasta 7 km Lieveslu0reelle pain. Tienviitassa lukee ampumarata. Huikontie 630, Toivakka.

e. - 3.U.eOl3 Ruuhirod. KruunupgU
Tuomari: Hannu Miettinen
Saannait: IFSS / VUL

Jiiriestili:

SHS

Kisapdiillikkii & ralameslari: Marko Myllymaki,044 3433494, x-acl@anvianet.{i
Luokat: l\.{06, MD4 4 x 20km, Sp42xn.8km, harrastusluokka (max.3 koiraa) 1 x 20km,
Aikataulu: toimisto aukeaa klo 10.00, ajajien kokous klo 11.30, ensimmainen startti/luokka klo 14.00

llmoitlaulumisel: 24.1. mennessa, Kaisu Salminen, 045 8444211, kaisu.salminen@kpedu.ti
Hinta: 8MD, 6MD ja 4MD 35€, Ruuhisprint 20€ ia harrastusluokka 20€, Fl67 5553 0320 01 12 99(0K0YF|HH)
Muula: 8MD, 6MD ja 4MD kilpailukoe, koemaksu 10€ maksetaan kateisella paikan paalla.
Majoitusvaraukset ia aio-ohieet: lisatietoja Larekin sivuilla.
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KOIRAHIIHDON
TSHOVilKONLOPPU

ffixT,

Rokua, UtajdrYi 1 1.-13.1 .2O13
a

Kiinnostaako koirahiihtoP Haluatko oppia vapaan
hi htotekniikoita? Ka paatko neuvoja ja vi n kkeji?
... €nt5 innostavaa treeniponukkaa seuraksesiP

( VUL

i

\

i

Jos yastasit A t<VttA yhteenkin kysymykseen, tdmd on sinun
leirisi karvoihin katsomatta - junnuhiihtdjid unohtamatta!

SUO EI YAUA(XO-

unHflUJ0t0Et UtTT0
tB

tr

Kouluttrl.t:

Koirahiihtohaidtuksia, \Epaan hiihte
bkniikan harpituksia, lu€nloa, saliha4oitus. Leiille ilmoittautun€€l saaval tarkemman ohiglman sahk6poctitse. L6ari alkaa
perjantaina klo 12. f\okoontuminon Fokuan hiihtostadionilla.
Vuonna 201 2

pe 31

ela

. 1

2.U,0

1

lunastaneel ilmaiseksi,

muul40

E Ohralrnatla fim.:

Tlodu.tolut la llmoltt utumlaot!

Hlnta: VuL-valjakkourheilulisenssin

6/h16, muut koulutukse€n osallistwat saman p€rheenjesenet 10 o/trl6). Maksetaan Suomen valiakkoufieilijoiden tilille

Anu Mekin€n, Harri Hatunon ja Parvi Rytivaara

I

2 menn66sa (vain ki4allisesti

/

sehk6postilso): Anu Makin€n, anlJmakite!@p!2jngu,
puh. 04G7314 617 (vain tiodustelul puhelimitse)

Fl361454arm1(r28og (No.dea (NoEAFIHH)
viitetnuorisoloiminta,/Rokuan leiri

a I{oltuk

ot / Hotolll eoturnhovl (lelrlt rrou.
Suo.t!.n va[akkourtolluolden Uilolle]:
Jaakonjarventie zE. 91670 Rokua, puh. (08) 5454 1O0,
rokuanhovi@rokuanhovi.f , w\Nw.rokuanhovi.li

.

f

Loiin pakkasr4a on -1 I . Mahdollis6ta leirin p€ruuntumis€sla eslm. paklasen vuoksi ilmoitetaan ma 7.1. tvlyos Rokuan
Hovin maFitukset voi viqE silloin porua ilman fisamaksua.
lmolllaufu m laen mu kaa n :
Nim6si (+ pefieenjas. nimet), ikasi, kolrasi rotu/'ika seke Vhyt
kwaus hiihto-,&aljakkourheilulaustastiafi ne. Voit my6s esittae
toivomuksja leidohielman suhle€nl Ljna myo! mukaan kuitti
maksott,sla osanotlomaksustatai lisenssista fiausi 201213).
I

.
.

'

2-hengen holellihuon€essa 4{} € / hld / vrk
1 -hengen holellihuonoissa
63 € / hld / vrk
2.hengen m6keissA 38 € / hl6 / vrk
3-4 hengen m6keissa 32 € / hl6 /

v*

Hinloihin sis. majoiltuminen, aamiainen, lakanat, kokorrslilan
kayn6 ja iltasauna hotellin saunoissa. Ta4ouspaikkoja rajoitetustj,
jol6n varaa omasipikaisesti. Lemmikit sallittu. Paivalln€n nouto-

poydasle

14

€

Lomam6kkeia voi teduslella my66 mm. Matkakeskus
Supan kau a: into@suppatravel.li tai puh. (08) 55a 55m.

Rokuan koarahiihtoleiri[,a tarnmikuussa 2012 / kuvat Susanna Tikka.
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Ounasvaaran

koirahiihdon ia
valiakkohiihdon SM-

,

{

kilpailut Rovaniemelld

^H

2.-3.2.20t3

It

I

,l

Lauantaina Ounasvaaralla kilpaillaan
koirahiihdon SM-mitaleista ja sunnuntaina
valjakkohiihdon SM-mitaleista.

,Y

L,'

trlr

la: NMSl & NWS1 A- ia B-koirat, NMS veteraani & NWS veteraani A- ja B-koirat, NMSJ &NWSJ A- ja B-koirat,

iuniorit 13-16v T+P koirahiihto

sur NMPl & NWP1 A- ja B-koirat, NMP veteraani
Ia & su harrastussarja 5 km.

& NWP veteraani A- ja B-koirat, NMPI & NWPJ A- ja B-koirat

Molempien kisapeivien aikataulut
10:00 kisakanslia aukeaa
11:00 rataselostus
12:00 ensimmiinen startti
Ilmoittautum inen 2 2.1.2 013 mennessa kati.mansikkasalojurvelin@gmail.com
(Saarenpuistontie 3, 96900 Saarenkyla, 0405651959)
Osaottomaksu: Kilpailuluokat 25€, harrastusluokka 10€ (lisenssittdmat 10€ enemman).
JAlki-ilmoit tau t umisesta perimme l0€.
Pohjolan Osuuspankki 564002-4151071, viite 56999, maksukuitti ilmoittautumisen mukaan.
Harrastussariaan voi ilmoittautua molempina peivina viele klo 11.00 asti. Maksu paikanpa;lle kateisella.
Jdrjestava seurar Rovaniemen palveluskoirakerho ry

Kilpailupaallikkii: Kati Mansikkasalo-lurvelin
Tuomarina: Kauko Ruokolainen
Lisatietoa: vul.fi / kalenteri, rpkk.com
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Powerline Sprint & MD 9.-LO.2.20L3

Rautavaa ra, Metsd ka rta no

VUL:n Suomen mestaruus kilpailu
.5p8 ja SpU, MD6
Kansallisena luokkana
'Sp4,Sp4J, Juniorit 10-13v., lasten
luokka
SKL:n Suomen mestaruus kilpailukoe
Sp4, Sp8 ja MD6, nyt kaikki SM-REK-13
luokat sa massa kilpailussa

Matkat

'SpU 2xn.24km
.SpS 2xn.L6km
'Sp4 2xn.8km
.MD6 2x30-45km
Osa llistu m is m

a

Jiirjestdji: SHS
Kilpailupiiiillikko ja koetoimitsija:
Aija Mdkiaho
Kilpailutuomari: Hannu Miettinen
Kilpailukoetuoma ri: Ka ri Tolkkila

llmoittatum iset: '1..2.2013 men nessd
atl a.ma kia ho@ oo.inet.fi tai
Aija Mdkiaho, Miikiahontie 20,
42100 Jdmsii
Kilpailukokeeseen koirat ilmoitettava
etuketeen koetoim itsija lle

ksu ilm. myohemmin
Majoitusvaraukset:
www. metsa ka rta no.com

Seuraa nettisivuja

ikkien osallistujien kesken arvotaan
kuormareki!
Ka

llmoittaudu mukoon! Jos et itse kisoo tule
na

to

utt i mo o n to lv i p d iv i std to i m itsij o n o,

op uo

rvitoo n I uod o kse m m e o n n ist u n e n

si

.rE-;h.

j

topohtumon

Yhteistyossa: Powerline, VUL, SHS
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15.2.

- 17.?.?O!3 €astpoint Open, LD SOC, Lieksa
Tuomari: Riitta Kempe, Hannu Miettinen
Sdiinndt: IFSS, S0C

Jirjestiilti:

Carelian Eastpoint

Kisapaallikkai & ralamestari: Juha Hyvonen,040 3710095, inlo@racinghusky.com

Luolal: LDU, LD8 300km
Aikataulu: toimisto aukeaa14.2. klo 17.00, ajajien kokous 14.2. klo 20.00,
ensimmainen startti / luokka 15.2. klo 1 1.00
inf o@racinghusky.c0m
Hinta: 200 €, IBAN Fl83 5343 0720 0757 82,osuuspankki Lieksa
Muula: www.racinghusky.com, Kilpailukeskus, Ruunaan Matkailu, Siikakoskentie 47,81750 PANKAKoSKI
www.ruunaanmatkailu.li

llmoittautumiset: 15.1 . mennessa, Juha Hyvonen, 040 3710095,

-Bv LJ

Ohkolan Talviajot
L6.-L7.2.2OL3 MHntsdlii, Ohkola
Kilpailu paikka: Rauhalantie 50,

Luokat:

.
.
.

SM-Sp4&SM-Sp4J2x8km
SM-Sp6

?x72km

Sp1 & Sp2 4 km (vain lauantaina)

Osallistumismaksu: SM-luokat 50 €,
muut luokat 25 €, maksetaan tilille:
Ldnsi-Suomen Valjakkourheilijat
Nordea 215918-12075 Viite: 16023

llmoittautu misel: 3.2.2Ot3 mennessd
timo. ma kia ho @ p p. inet.fi
(kuitti osallistumismaksusta mukaan)
Kilpailupaellikko:
Timo Mdkiaho
o40 553 7021
Tuomari: Kalevi Vainio

ohkola, Mantsele
Aikataulu:

.
.
.
.

Kisakanslia aukeaa klo 9:00
Rataselostus klo 10:00
Ensimmainen lehto klo 11:00

Luokkakohtaiset lahtoajat
ilmoitetaan paria piiivdii ennen
kilpailua netisse

Ma.ioitusta pyriteen jArjestemean

kilpailupaikalle, lisetietoja myohemmin
Lisetietoja: www.l-svu.f i ja www.vul.f
Kalevi Vainio 040 513 4020

i

HUOM ! llmoittautumisissa oltava

vihintaan seuraavat tiedot xilpailiian

nimiia luokka, iohon osallistuu; seura,

www.l-svu.fi

jota edustaa seke tosite maks€tusta
osallistumismaksusta
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e.

3.eOI3 Dobermannien kelkkailumestaruus. Kouvola
Tuomari: Teemu Kaivola
Saenn6l: IFSS / VUL

Jeriestaie: SOY Kymenlaakson alaosasto
Kisapeellikko & ralamestari: Kati Karkkainen, 0405113628, katii.karkkainen@gmait.com

llmoinautumisel: 20.2.2012 mennesse, Maria Kokkola, 040 751 7038, makoa@luukku.com
Hinla: osallistumismaksu: 15€ (+ mahdollinen kilpailukohtainen lisenssimaksu), F|853636301 0184083
Muula: wwwsdykymenlaakso.c0m Miehet ia naiset kilpailevat eri sarjoissa. Dobermannien mestaruus yhden k0iran
valjakkona. Lisaksi harrastesariana yhden- ia kahdenkoiran valjakot.

A.

- IO.3.2O|3 Sprintin ja keskimatkojen SOC. Rauta\Eara
Sddnn0l: IFSS, S0C

Jeriesteia: VUL, IKSY
Kisapeellikk6 & ratameslari:
Luokat: Sp4J, Sp4JB, Sp4JC, Sp4, Sp4B, Sp4C, SpOA, SpOB, Sp6C, SpBA, Sp8B, Sp8C, SpUA, SpUB, SpUC, MD6A,
t\4D68, t\4D6C, MD12A, MD128, i/D12C

llmoitlautumisel: 18.2. mennessa, Tuula Laitinen,050-5125031, laitinen tuula@hotmail.com
Hinta: iunioriluokat 50€, muut 75€, jelki-ilmoittautumiset '100€, kilpailun osanotto-maksut maksetaan viimeistaan
'18.2.20'13
lisalmen seudun seura- ja kayt(ikoirayhdistys ry:n tilille: IBAN FtgS 4600 1020 0525 06; BtC HELSFTHH
Muula: Kilpailukeskus Metsakartano, Rautavaara, lletsakartanontie 700. RAUTAVAARA
http://wwwmetsakartano.com

A. - lO.3.eOl3 Valjakkohiihdon SOC, Oulu
Tu0mari: Hasse Fredriksson ja Kati Kettumaki
SaannOl: IFSS, SoC

JeriesEia: VUL, oPKY
KisapAallikl(61: Katri Loukusa, Saara Loukkola,osocflntand@gmail.com
.PERJANTAINA*

Luokal:
A-luokat: NMP1,NWP1,NMP1 (45-v.) NWP1 (45-v.), NMPJ, NWPJ, NMPJ (14-16v.) +
NWPJ(14-16v.) B-luokat: Pulkka: Nl\4P1, NWP1, NMP1 (45-v.) NWpl (45-v.), NMPJ, NWPJ, NMPJ (14-16v.) + NWPJ
(14-'16 v.); JA Sprintti: miehet, naiset, juniori Mot + p0lat (ei SoC)
.LAUANTAINA'

A-F B-luokat:

.SUNNUNTAINA.

Nl\.,1S1, NWS1,

NMS1 (45+ ) NWS1 (45-v.), NMSJ, NWSJ, NMSJ (14-16 v.)

+

NWSJ (14-16 v.)

A-luokat: NCM1, NCW1, NMC1 (45-v.) NWC1 (45-v.), NCMJ, NCWJ, NMCJ (14-16v.)
+ NWCJ (14-16 v.), B-luokat viestit miehet, naiset (SM{uokka, ei SoC)

Aikataulu: Torstai-ilta: 0hjattu rataan tutustuminen,
Periantai: Ensimmainen startti klo 10.00, B-koirien sprint-kilpailu kilpaillaan valitt6masti SoC-pulkkasarjoien ialkeen.
Palkintolenjakotilaisuus 0n pian kilpailujen paatyttya. lllalla 0hiattu ralaan tutustuminen.
Lauantai: Ensimmainen startti klo 10.00. Palkintoienjakotilaisuus 0n pian kilpailulen peatyrya. Yhleisillallinen. (Lisaa tietoa tulossa pian!)

sunnutai: Ensimmeinen startti klo 10.00. Palkintojenjakotjlaisuus on pian kilpailujen peatyttye.

llm0ittautumiset: Nettiin tulee maanantaihin mennessa ilmoittautumiskaavake, joka Iahetetaan spostitse sihteerille Maiia
Pajalalle. maija.pajala@mail.suomi.net

Muuta: Kilpailukeskus: 0ulu, Virpiniemen hiihtokeskus, Hiihtomajantie 27, 90810
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rnaan -saiat bol$oon no 111loirdi ruohnaa ia hofo (ftoAoda MaascJtJteshlsM Lii[0 2l]05).Ksrl ssurashsitar
tyopaikaltasi porukka ja Ulaa usoampi kirja kolnlla
!toF: www wl n Bdo@toicrjia.ttn bl Rihb Xompe 05&347 8356
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Liiton vanhat
lehdet z etpt

Biofarmin tuotteet

&ADG Un - damirtuy{,ffrysdru kir*
3 re t?.m € .5 q 28,30 €
$"Exm Xl.EnTL - hivenarnol&nnyyBtu k0il6.

Terdksinen
ruokakuppi
1,8 1.4,50 e 124 €6kpl
1.

Srrtit

.H5:29€+ldriUlshli

Autotarra

3,0
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ftoAgh l(€shEtn liuo .

-

'.'+fi."^'-'"{

hoito

iz+ssi-ao*zro-11

0nro h a'm -sarF. nro r, rsBft
.
Riih &mps. irryB L6pprr0n,

3

$

OY
{D BIOTARM
t
U.aa o{tctte
vuL-ncutrat

€. 5 t0 22,m €.t0 r! {2,al €
tffi Jffe lit ia m...1 m hlk [r& k tb[tu h, k ldruua vt tii,*n i. kivffi,isfin

t1,70

tliddrm'n

BsapaiFissa toralto kitybtsan kd. E yhd'sbim,nrhfta (esim. hrv&uot +hha+oliy) Sl0ddo0
0d py,ttylhn. mrH mddoilisba seid vlbmiiiitn 8t kvfinebtrfl
rn annostjkssn enlasnn
itEhrlb- ia rdatlairE rajhbihtoitin. im'dalks0n 'kalparfttiirsioa' saat
ruo*i En suJn ltbtxn Ekitetln
Rt,orcUiartuXlohforiaohirmar (ercd). ixlb rw[a voil ibr $uno dh ydidloldBlosi larapaimis€o ookavalion

r&ms€rn ildiorssa.
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LAADUKKAAT VALINEET

VALJAKKOU RHE ILU U N
www.vul.f i/posti

-

^A M^Nttur

Ib-rr,r-r

nti2.htm

pulkka-'yndistetyn
vallas (

MANMAT-VALIKOMASTA l6yda lalle kat(a hr.

1-la 2-korran

vitsomasi: 1- ja 2-koiran vetonarut, vetoryot usoila €ai
valjasmalleja kuten perushuskyvallaat, puDdqrrdjaal
distancevaljaat, lakrl, tossut.-.
Kay tutuslumassa laajaan valikoimaan
osoitleessa www.vul-f il

velonarLrt

spflntlihusky

L

\
drst

vallas

perushusky

Z€roDC FAST€R -VALJAS on e nomisestr
err-en
lw las.lo aon

muololfurl

suunnilellu erityisesti syvdrintalsille koinlle. mutta se
sopii myos muille koiratyypeille. Vallaan leikkaukset
on suunnittelu niin, ette s€ 6stae valjasta liukumasla
sivuun 'kainaloon". Leveiden hihnoien ansiosta ve.
tovoima lakautuu tasaisemmin ja laajemmalle
alueelle. [,{alli on suojanu patentilla.
. soveltuu koirahiihtoon, koirajuoksuun,
koirapydrailyyn ja valjakkoaloon
. Useita varivaihtoehtoja.

tot r truset o ot:

.]

r()
,

Toimitusaika on rnaksimissaan kaksiviikkoa tilauksesta. Toimitus posliennakolla. Vastaanottria maksaa postimaksun ia postienmkkomaksun. Tavara toimitetaan varastdnventaarion mukaan, oikeus hinnanmuutolGiin pidateEen. HUOM! Tavaiat vd my6i nartaa vatlikliotapatr
tumi-8n yhtoydeasa. Mikali noudat tavatat ibe, mainitss fisabdoissa, kGka ja mi$e haluat tavarasi noutaa. TarvikevaliEian yhtsystiedot dtna-Riiika
Syvanen. f€tumante 17 a t5, 13250 Hameenlinna. puh. 04+8486358, email: ta.vikevalitys@vul.fi. TaMkwatntaian tavdna; puhetime a pariflisi a
viikoilla klo $12 ia parittomilla 15-20. Helpoimmin yhteyden saa sahk6posti[a.
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Relaxant Animal
-tuotteista apu mm.
kuiviin polkuanturoihin
varvasvaliongelmiin
ihottumaan ja hilseeseen
ihovaurioihin
hyt nteisten puremiin

-

Relaxant Animal on luonnollisesti antimikrobinen tuote-

iho-ongelmien hoitoon.Tuotteet sisakevat
luonnollisia, mikrobien kasvua esteviS kasviyhdisteit6.
Tehoaineet estAviit ihoa tulehtumasta seka rauhoittavat
kutisevaa ja ertynytte ihoa.Tuotteet tehoavat moniin
bakeereihin seka sieni- ja hiivamikrobeihin.
sarja elSinten

Mwnti: Musti ia Mirri, Aqrimarketit, K-Maatalous, hwinvarustetut apteekit,
trdv'oiiarvite-, iemmikki6lain- 1a luontaistuotekaup;t seka www.relaxantanimal'fi
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