merparten av områdena. En efter en kom tillbaka
och många breda leenden kunde skonjas, framst
hos Raimo Johansson (Fin) med sin Kotirovan
Taiga. Raimo var så pass uppspelt att ingen kunde
misstro hans uppsyn. Det hade gått bra for Taiga!
Ttken hade får en kort tid sedan blivit forgiftad och
det var t.o.m. fara for hennes liv. Hon hade på alla
satt återhamtat sig och mossan sprutade under hela
provtiden på fyra timmar. For ovrigt så har Raimo
tatuerat in Taigas nuna å sin vanstra axel.
Resultatredovisningen på kvallen avslojade enbart
finnandemojligheter, finnanden, primarskall och
fornyade skall, man avslojade dock hur många priser som delats ut.
Landskampsresultatet lades ut och det visade sig att
Sverige låg i topp fore Norge och Finland! Genom
uteslutningsmetoden och ett visst domarkunnande
i den svenska truppen kunde man rakna ut att tre
av svenskarna tagit l :a priser. Stamningen var således fantastiske god i truppen. Sverige hade fått tre
nya Finska jaktchampions, namligen: Ukkos Lissa,
Sorlidbackens Chili och Bietarbaktes Nelli.
Alla med ett uns av matamatiskt kunnande såg att
Kotirovan Taiga (Fin) ledde stort infor sondagen.
Kvallen avslutades med bastu och en brakmiddag
som verkligen togs emot positivt av de hungriga
deltagarna. Kokspersonalen behandlade ekipagen
mycket val och en kansla av nobelmiddag smog sig
på har och dar. Vilket arrangemang!

ftotdilkG ma1tet1kapen
2-4/9 2011
Nordiska måsterskapen for skallande f"agelhundar
hplls i 1r i Finland, Norra Osterbotten, Taivalkoski.
Evenemanget anordnades av Taivalkoski kennelklubb tillsammans med Pudasjii.rvi Jaktspetsaroch Stovarklubb.
De t_:re fosta åren1988-90 och -92 hiills landskampen
barf!- mel/an Sverige och Norge (p.g.a. rabies bestdmmelserna). Från och med 1994 hålls landskampen mel/an de tre Nordiska ldnderna (Finland-Sverige-Norge).
I år annordnas den 16:e landskampen i Taivalkoski
och Pudasjdrvi.
Alla provområden låg inom Narra Osterbotten och
i områden kring Taivalkoski och Pudasjdrvi. Prov
områdena låg inom 20-80 km radie från tdvlingsforldggningen. De fiesta av områdena var inom Syotes
Nationalpark, som består til/ storsta del av gammal
~P.Æ~;g, _· Huvuddelen av skallobjekten var orrkullar
sorjj~-vTssa prorutor var stora.

Ledarstaben i Finland genom Kalevi Hirvonen och
IG.ri Sarajarvi halsade alla nationerna valkomna och
inl~ade Ya~'dskainpen med den sedvanliga fl.agghiss1].-ing,~~ ...Tolken lhommy Svevar var standigt narvarande och såg till att alla språkfårbistringar lastes på
ett enkelt satt. Ståmningen runt ceremonierna var
traditionsbundna och utfårdes med stor vardighet.
Att våra grannar i oster tar detta på storsta allvar
rådde ingen tvivel om. Arrangemanget kantades av
stort kunnande och nogrann planering. Samdiga
finska arrangorer var enhetlige kladda och det svenska och norska landslaget mottogs med stor gastfrihet. Det var en stor handelse att bara få vara dar och
'Ranna på stamningen som fanns hemma i lejonets
kula:.. -l'--
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Son dag
En ny dag med kanonvader och solsken. Ekipagen
fick en hårlig upplevelse i orord reservatsskog och på
de fiesta håll bra med fågel. Det gick in te att ta miste
på de smilande anletsdragen aven denna dagen, men
lyckligast av dem alla var Raimo Johansson (Fin)
som med sin Kotirova Taiga återigen gjort en
fantastisk insats!
Det svenska laget samlades for att summera dagen
och det var tydligt att vår regerande SM-mastare
Loukanjarkas Isabella agare Karl-Anders Karlsson
forbattrat sitt resultat rejalt. Ukkos Lissa agare Jan
Ottosson hade också fått till ett kanonprov.
Skulle det racka tilllandskampsvinst?
Det finska laget forutom Raimo såg håglosa ut.
Norskarna hade inte fått till någon storre okning
men Oddbjorn Nordhagen och hans hund Laris var
valdigt svårlasta. Det skulle bli en lång vantan till
kvallens resultatsredovisning...
Vad hade Laris (Nor) och Oddbjom gjort?!

-

Fredag
Lotti)ing av· provområden och do mare gick snabbt.
De finska domarna holl rakt igenom toppklass och
kunde .skogen som sin egen bakgård. Kvallen avslutades med sauna och ett valbehovligt kvallsmål.
Forvantningarna infor lordagens provomgång var
stor.
Lordag, Sverige i topp!
Ekipagen lamnade forlaggningen i strålande vader
och kunde snabbt konstatera att det fanns fågel på
33
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Redovisningen
Provledningen borjade bakifrån med prisutdelningen och svenskarna kunde sakta men sakert
borja rakna på den totala segraren. Når det var fem
hundar kvar var Finland bortraknade och når paangen borjade nårma sig åttio satt norska Oddbjorn
Nordhagen (Laris) helt tyst med en något blekare
ton i ansiktet. Jan Ottosson (Ukkos Lissa) satt med
samrna hudfårg och kunde folja det spannande
handelseforloppet. Ottossons skidframgångar med
OS-guld och fyra Vasaloppssegrar kanske kommer
i narheten av denna nervkittlande handelse? De ovriga i svenska truppen satt med miniraknare och såg
snabbt att Ukkos Lissa bor slå Laris om landskampen ska vinnas av Sverige. Provledningen ropar fram
Ukkos Lissa som trea och snabbt tappar svenskarna
allt hopp och får helt enkelt overgå till att gratullera- de duktiga norrmannen till annu en
landskampen. Norska Oddbjorn
(Laris) skiner upp som en sol
och inser att han blivit tvåa,
samtidigt som hela norska laget
brister ut i ett enat lyckorus. Det
svenska laget kande samma tomhet som finnarna ofta gor efter
en sen forlust mot Tre Kronor i
ishockey.
Taiga på knock 97p!
Det var ingen under helgen
som tvivlade på årets Nordiske
Mastare. Ingen var i narheten
av forstaplatsen individuellt som
Raimo Johansson, Finland och
Kotirovan Taiga på utklassningsvis vann med 97 poang!

Lagvinnarna
Det omojliga
norska laget!
Från vanster:
Per-Martin Korsmo
Bernt Enge Larsen
Tore Bjørnbet
Sittande:
Oddbjørn Nordhagen & Laris
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Prov ledare

Overdomare

Kalevi Hirvonen

Kari Sarajarvi

Sekreterare/provfun ktionar

Provområdesansvariga

Teemu Moilanen

Esko Taivalkoski
Jari Keranen

Tolk
Thommy Svevar

Information, resultat
Leena Taivalkoski
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