
Nordiska Mästerskapen 2003 i Ylivieska. 
 
Årets Nordiska Mästerskap och landskamp genomfördes i Ylivieska, Finland, dubbelhelgen 1-2 
november, i ett grått och disigt novemberväder med någon plusgrad.  Det regnade också på söndagen  
under stora delar av provtiden. 
 
Som vanligt hade Finland dukat upp till stor fest med flagghissning som traditionen bjuder och många 
hälsningstal och gåvoutdelning till arrangörerna.   Ilkka Toumikoski och hans många hjälpredor hade 
lyckats mycket bra med arrangemanget och vi hade några trivsamma dagar tillsammans med våra 
norska och finska spetsvänner.  Under lördagssupén som åtnjöts  med klubbens eget framtagna 
rödvin, Metso, som betyder tjäder, framfördes många tal till alla och envar och framförallt för vår 
 
gemenskap.  Nordiska mästerskapen är ju en tävling med stor betydelse och ära för hundägarna som 
har fått förtroendet att tävla för sitt land.  Men den är också viktigt för vår gemensamma strävan, att få 
så bra hundar som möjligt i våra länder och att utbyta erfarenheter, som t.ex provregler, och annat 
som rör verksamheten. Den biten är nog så viktig.  Vi måste försöka behålla denna fantastisk fina 
tradition.   
 
Det är en ganska kostsam historia att arrangera ett NM, men nyttan är så stor att vi måste försöka att 
också klara det framöver. 
 
Provledare var Jorma Ängeslevä med vice Roger Eriksson, Vilhelmina. 
 
Norge vann. 
 
Återigen har Norge överraskat med sina hundar, att från sina starkt kuperade terränger hemma i 
Norge, komma till Österbotten med dess platta landskap och myrland och med bara tre hundar vinna 
både induviellt och i lag, i lejonens egen kula, är inget annat än en mycket stor bedrift.  Den fjärde 
norska hunden hade börjat att löpa, varför start var omöjlig. 
 

 
Segrare och Nordisk Mästare 2003, NJCH, 
NM-02 Vardos Ralli, Poäng 84.   
Äg.  Oddbjörn Nordhagen  
Uppf.  Clas Haraldsson, Storuman. 
 
Norska laget vann på 221 poäng före 
Finland 186 och Sverige 150. 
 
Vi  lyfter på hatten och utbringar ett grattis! 
 
Att vi inte lyckades kan det finnas många 
teorier om, men det var inte vår helg, trots alla 
förberedelser som vi trodde skulle räcka. Vi får 
ta nya tag till nästa år, med nya fräscha 
hundar förhoppningsvis och då arrangerar vi 
själva tävlingen i Västerbottens Lappmark med 
Roger Eriksson som provledare och en norsk 
som vice. 
 
Resultat övriga hundar: 
 
2, FIN  DCH  M-02, M-03 Junnu,     80 p. 
äg. Jukka Kytökorpi 
 
3, FIN DCH M-01 Kirmaisten Nero   73 p. 
äg. Kauko Kärkkäinen. 
 
4, NORD&N&FIN JCH, N&S UCH     
Röjbackens Janca.                        72 p. 
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äg.Trond Gundersen 
 
5,  Päivo,                                      65 p. 
äg. Martin Lövtjärnet 
 
6,  NORD INT JCH, S & N UCH        58 p. 
Tapion Paras  
äg. Bengt Persson 
 
7,  SJCH, SUCH Fångsjödalens Tuff  57 p 
äg. Kai Lappalainen 
 
8. SJCH, SUCH Råsjöskogens Tähti  48 p 
äg. Roland Lundgren 
 
9. Ålidens Sita,                                44 p 
äg Jan-Åke Jonsson 
 
10. FIN KVA Kirjalan Hussein            33 p. 
äg. Aarto Heikkilä 
 
11. FIN DCH Juntin Napsu                 22 p. 
äg. Erkki Touminen 
 
 
Bengt Persson. 


