
Nordiska Mästerskapen 2001-11-05 
 
Sista helgen i oktober gick årets nordiska mästerskap av stapeln med Finland som värd. 
Tävlingsområdet var förlagt till Simo i norra delen av landet, i de stora skogarna mellan  Kemi och 
Uleåborg. En lång resa påbörjades för undertecknad redan 04.00 fredag morgon, jag var utsedd att 
vara lagledare för svenska laget men också vice provledare tillsammans med Päiviö Myllymäki. 
 
Efter sedvanlig presentation och flagghissning fredag kväll skruvades förväntningarna så sakteliga 
upp. Det talades om god fågeltillgång och vädrets makter tycktes vara på vår sida, vad månde bliva? 
 
Lördag morgon, gråmulet två till tre grader varmt och vindstilla. Tolv förväntansfulla hundägare drog till 
skogs med domare och vägvisare. Efter bastu och en god lunch började Päiviös och mitt arbete, 
med att förhöra domare om vad som skett i skogen. Trots att jag inte kan ett ord finska gick det 
mycket bra att följa med i de olika momenten som skulle bedömas, Päiviö tog sig tid att förklara 
hundarnas arbeten på ett mycket bra sätt. En efter en kom domarna in och snart kunde konstateras 
att fåglarna inte ville sitta, vilket var ett känt faktum sedan tidigare med tanke på lövfällningen. Det 
stod snart klart att tävlingen skulle avgöras under söndagen, för att det skulle bli ett resultat värdigt en 
”Nordisk mästare”. Efter lördagen ledde nämligen Norge dubbelt genom Röjbackens Janca 54poäng, 
äg. Trond Gundersen tätt följd av Pirri, äg. Martin Lövtjernet med 51 poäng, för övrigt de enda hundar 
som gick till pris under den första dagen. 
 
Lördag kväll, lagom till supén kom stormen och regnet, och många var de som förbannade 
regn- och stormguden, som uppenbarade sig här och nu. Vem dansade regndansen i smyg? 
 
Söndagsmorgon, och vädret var åter lugnt, några grader plus och dimma. 
Efter hand som hundarna kom in från skogen, märktes att fåglarna varit på bättre humör under 
söndagen än under lördagen. Flera hundar gick till pris och länge såg det ut att bli norsk seger genom 
Röjbackens Janca med 78 poäng. Med sitt första pris i Finland kunde hon lägga FINJCH & NORDJCH 
till sina tidigare titlar S & N J UCH. Grattis Trond. Lagtävlingen stod också och vägde i avvaktan på de 
sista resultaten. 
Men så kom han Nordisk Mästare 2001, Raita-Ahon Kiukku, äg. Timo Kettunen. 
Med tre fulla jobb på orre, med ett förnyat på 600 meter, uppmätt med GPS-kompass, skällde han 
ihop 90 poäng. 
Ett jättestort grattis till en mycket värdig vinnare. Tack vare Kiukku fanns inte heller något att göra åt 
Finland i Lagkampen, som vanns på 184 poäng, följd av Sverige på 151 poäng och på tredje plats 
kom lördagens ledare Norge på 138 poäng. 
 
Avslutningsvis vill jag tacka arrangörerna och Päiviö Myllymäki för ett mycket bra arrangemang, 
samtidigt som jag för önska de kvalificerade hundarna för nästa år välkomna till Sverige för ett 
revanschmöte. 
 
Roger Åström 
 
Resultat Nordiska Mästerskapen 2001 
 
1, Raita-ahon Kiukku           T Kettunen          Finland                    90 ( 9) 
 
2, Röjbackens Janca           T Gundersen       Norge                      78 (54) 
 
3, Tjäderbrännans Päivi        Bj R-Nilsen         Norge                      65 (39) 
 
4, ere                                 H Mähtetalo         Finland                   64 (38) 
 
5, Murakouran Reetu           R Jortikka            Finland                   55 (10) 
 
6, Rakki                             S Eriksson           Sverige                   54 (24) 
 
7, Pirri                                M Lövtjernet         Norge                     51 (51) 
 



8, Friesgårdens Remo         U Jonsson            Sverige                   49 (31) 
 
9, Rizzi                               M Persson           Sverige                   48 (10) 
 
10,Kirjalan Hussein              A Heikkilä            Finland                   30 ( 8) 
 
11,Byråsens Lottis               S Davidsson         Sverige                  28 (13) 
 
12,Lakka R                          T Björnbet            Norge                      9 ( 8) 


