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Värdagårdet satsar på agriturismen. Isäntätilalla panostetaan maatilamatkailuun.

PM-kisaisännät 
toivottavat 
kisakansan 
tervetulleeksi

Tävlingsvärdar 
önskar alla 
välkomna
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Värdagårdet satsar på agriturismen. Isäntätilalla panostetaan maatilamatkailuun.

Tävlingsåker i Skarsböle. Kisapelto Skarsbölessa.

Kilpailupaikkana on Skarsbölen maatila Raaseporin 
kunnassa läntisellä Uudellamaalla. Tilan isäntäpari 
Hanne Riski ja Peter Rehn toivottavat kaikki lämpimästi 
tervetulleiksi, ja toivovat, että kaikki saavat hienon 
kilpailukokemuksen! Maatila on siirtynyt luomuun ja 
panostaa jatkossa säilöheinän ja polttopuun myyntiin 
sekä maatilamatkailuun. Lampaat ovat laiduntaneet tilan 
Lumo-alueita ja peltoja jo pitkään. Lisätietoja maatilasta, 
www.skarsbole.fi. AP

Tävlingsplats är Skarsböle gård i Raseborgs kommun 
i västra Nyland. Värdparet Hanne Riski och Peter Rehn 
önskar alla hjärligt välkomna, och hoppas att alla får en fin 
tävlingsupplevelse! Gården har gått över till eko-odling, och 
satsar i fortsättningen på försäljning av hösilage och vedklabbar, 
samt agriturism. Får har länge betat på gårdens åkrar och Lumo- 
områden. Mera information om gården, www.skarsbole.fi. AP
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Welcome from 
the SPKY

– Tervetuloa 
SPKY:n puolesta
A warm welcome to the 2018 Nordic Sheepdog Championship! 
It is an honor to get to organize these trials second time in 
Finland. I hope you have a pleasant stay and you will enjoy 
trialing here. 
A huge thank must go to Skarsböle farm and Annika Paarvio, 
the organizer of these trials. 
Thanks also to our sponsors and all of you volunteers worked 
in these trials. 
Good luck to all Competitors!

Best Wishes,
Helena Pesonen, 
Chairman of the Finnish Sheepdog Association SPKY

Helena Pesonen and Mac wishes you all very welcome to Finland. FOTO PAULA IMMONEN
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PUTKISALON
DORSET

Myymme ultraäänimitattuja ja rakenne- 
arvosteltuja dorset-jalostuseläimiä.
Tuotamme myös valmiita finndorset-  
risteytysuuhia lihantuotantokatraisiin.

Susanna Nuutinen ja Mikael Westerstråhle
p. 050 340 5130 
www.putkisalo.fi

T his year’s Nordic Championship judge comes from 
Northern Ireland with some heavy leverage within 
the sheepdog activities over 30 years of trialling and 
winning Open trials during that time. From the very 

beginning of his trialling career Seamus Gallagher has judged 
trials both in his home country as well as abroad. He has been in-
volved with sheepdogs all his life and he and his extended family 
is well known and respected around the sheepdog world.

Introducing judge 
Seamus Gallagher

Seamus Gallagher and Finn in Nursery Finals. FOTO BO DAVIDSON

Tämän vuoden PM-kisojen tuomari saapuu Pohjois-Irlan-
nista. Hän on kilpaillut yli 30 vuoden ajan ja tuona aikana 
voittanut useita Open-luokan kilpailuja. Saman aikaises-
ti hän tuomaroinut niin suuria kuin pieniä kilpailuja sekä 
kotimaassaan että ulkomailla. Seamus Gallagher on ollut 
paimenkoirien kanssa tekemisissä läpi koko elämänsä ja 
hänen sukunsa on hyvin tunnettu ja arvostettu kaikkialla 
paimenkoiramaailmassa. AK

To mention some Trialling Accomplishments / 
Muutamia kilpailuonnistumisia mainiten:

 � Irish Interprovincial Champion 
 � Irish Team member on 9 occasions since 1996. 
 � Irish Driving Champion 2008 
 � Irish National Champion 2008 
 � International Driving Champion 2008 
 � International Supreme Final on three occasions 
 � Ireland Team Member in World Trials: Ireland, England, 
Wales, Holland  

 � North v South Irish Trial 2007 
 � placed 4th in the recent North of Ireland Nursery final with 
Finn (dog in the picture) 

Judging Experience / 
Tuomarointikokemuksia:    
Numerous Open trials over 30 years 

 � North v South Irish Trial 2015 
 � Irish Interprovincial Final 2009 
 � Kingston and Canadian National Championship Final 2014 
 � Irish National Championship Final 2016
 � International Supreme Championship Final 2017 
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V i hälsar alla välkomna till årets Nordiska Mäster-
skap, som för andra gången går av stapeln i Fin-
land. Denna gång i Raseborg, på Skarsböle gård 
i Tenala.

Vi hoppas på stort intresse för tävlingarna och kommer att 
göra vårt bästa för att både tävlande och publik skall ha tre fina 
dagar 10-12 augusti.

Domare för tävlingen är Seamus Gallagher från 
Irland.

Som sekreterare för domaren arbetar Marjatta Jaatinen och 
Tiina Mäkelä, båda välkända från tidigare stortävlingar.

Som hjälp med poängräkning och publicering av resultat har 
de Petri Keski-Korpela. Han sköter tillsammans med Maarit Ky-
östilä också om att bilder och resultat kommer ut på facebook 
under tävlingen.

Sekretariat och info sköter Anne Konsti om, hon försöker ha 
koll på allt.

Fåren, en viktig del av tävlingen, är korsningstackor och 
tacklamm. De kommer från två fårfarmare, Annika Paarvio och 
Minna Pukkila, och har gått i samma flock en längre tid denna 
sommar.

Fåren hanteras under tävlingen av ett mycket erfaret team, 
Martina Bergström, Helena Pesonen, Pirjo Vanhala, Katri Piilola, 
Pia Franzen, Minna Lönnfors m.fl. 

Utöver detta deltar en hel del lokala medhjälpare, beredda 
att ta i där det behövs. Utan dem skulle inte tävlingen gå att 
genomföra! Stort tack!!

T oivotamme teidät kaikki tervetulleeksi tämänvuotisiin 
paimennuksen PM kisoihin Raaseporiin. Kisat käy-
dään Skarsbölen tilalla Tenalassa. Olemme innokkaas-
ti ja mielenkiinnolla järjestämässä, toivottavasti sekä 

kilpailijoille että yleisölle mitä parhainta paimennustapahtumaa 
kolmen päivän ajan 10.-12.8.2018.

Tuomari Seamus Gallagher tulee Irlannista. Hänen sihtee-
reinään toimivat Marjatta Jaatinen ja Tiina Mäkelä, molemmat 
erittäin kokeneita aiempien suurkilpailujen sihteereinä. Ratames-
tarina ahertaa kisakonkari Severi Hirvonen. Petri Keski-Korpela 
huolehtii tulospalvelusta. Yhdessä Maarit Kyöstilän kanssa he 
varmistavat tulosten ja kuvien päätymiseen nettisivuille ja Fa-
cebookiin. Kilpailutoimistosta vastaa Anne Konsti, joka yrittää 
pysyä tehtävie tasalla. 

Lampaat ovat tärkeä osa kisoja. Ne ovat risteytysuuhia ja –ka-
ritsoja tullen kahdelta eri lampurilta, Annika Paarviolta ja Minna 
Pukkilalta. Uuhet ja karitsat on yhdistetty yhdeksi katraaksi täksi 
kesäksi. Lampaita käsittelee kisoissa varsin kokenut tiimi: Mar-
tina Bergström, Helena Pesonen, Pirjo Vanhala, Katri Piilola, Pia 
Franzén, Minna Lönnfors jne. 

Kaikkien yllämainittujen lisäksi kisojen onnistumiseen ja 
järjestelyihin osallistuu iso joukko paikallisia ihmisiä, joil-
le jo etukäteen suuri kiitos avusta! Ilman heitä ei kisoja voisi 
järjestää!

Nordiskt Mästerskap 
2018, Raseborg, Finland

– Paimennuksen PM-
kisat 2018, Raasepori

Kisapelto tolpalta katsoen.  KUVA ANNIKA PAARVIO
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COMPETITORS – RUNNING ORDER 

Finals Sunday 12.8.2018
Judge: Seamus Gallagher, N. Ireland
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Suomen PM 
edustusjoukkue 2018 

– Team Finland 2018 
for Nordic Sheepdog 
Championship

BB Coel, Anja Lehtiö ja Kemi Rhys.  KUVA TANJA VAHTERA

Kapteeni / Team Captain Anja Lehtiö 
ja/and BB Coel ja/and Kemi Rhys
Ansaitsimme karsinnoista kapteenin nauhan ja osallistun PM-
kisoihin kahdella koirallani. Kemi Rhys on 8—vuotias, hyvin 
itsevarma ja vahvaluonteinen, eikä ole ollut helppo aloittelijan 
koirana. Se on edelleen yhtä kiihkeä kuin nuorena. BB Coel on 
Rhys´n poika ja sillä on sama innokkuus ja palo kuin isällään. 
Tiimipelaajana Coel on kuitenkin helpompi ohjata ja se on ollut 
pennusta saakka pikkuvanha ”aikuinen”. Molemmat ovat rehtejä 
koiria, jotka antavat kaikkensa koko ajan, ei väliä vaikka kysees-
sä olisi 5 tai 500 lammasta. Toivoisin olevani niiden arvoinen 
ohjaajana joku päivä.

I am honoured to enter these Nordic Championships as Team 
Captain and with my two dogs. Kemi Rhys is 8 years old, 
very self -confident with a strong mind. He wasn't easy to 
train for a beginner like me, he is still as keen as he was as 
a youngster. BB Coel is 5 years old and a son of Kemi Rhys. 
He has got the same eager and fire as his dad, but he is a 
good listener and more of a teamplayer and thereby easier 
to handle. He has been an adult in his mind since he was a 
pup. They are both honest dogs and gives everything every 
time, doesn't matter if it's 5 sheep or 500. I wish I could be 
a worthy handler to them one day.

PM-KISALIITE Paimenposti 2/2018



Minna Eronen ja Heili.  KUVA SANTERI KÄYHKÖ

Leena Jussila ja Valmis Mulder.  KUVA PAULUS HEINONEN

Elisa Kotikoski ja Musti ja Bell.  KUVA TANJA VAHTERA

Minna Eronen ja/and Heili
Pohjois-Karjalassa Kiteellä meillä on charolais emolehmien kas-
vatusta sekä lampaina gotlanninlampaat ja niiden risteykset. Koi-
rahoitola ja paimenkoirapalvelu toimivat Farmirekku-nimikkeen 
alla. Heili on 5-vuotias narttu ja omakasvatti. Olemme joukku-
eessa mukana kolmatta vuotta.

In Kitee Northern Carelia we are running a Charolais beef cattle 
and Gotland purebred sheep and crosses operation. We have a 
dog care kennel facility and sheepdog services that go under the 
title of Farmirekku. Heili is a 5 years old bitch of own breeding. 
This is our third year in Team Finland.

Leena Jussila ja/and Valmis Mulder
Koirani Nero eli Valmis Mulder ja minä työskentelemme Suomen 
suurimmalla vuohitilalla Ruotsinpyhtäällä Loviisassa. Työmaalta 
eläimiä löytyy n.1200 ja kotona on lisäksi pieni katras lampaita. 
Nero on 4-vuotias ja tämä vuosi on sille toinen maajoukkuees-
sa. Neron kanssa on aina ilo työskennellä ja olemme hyvä tiimi 
toivottavasti vielä pitkään.

My dog Valmis Mulder aka Nero and I work in the biggest 
dairy goat farm in Ruotsinpyhtää, Loviisa. There are all to-
gether 1200 animals on the farm and I even have a small 
flock of sheep of my own. Nero is now 4 years old and this is 
his second year in the Team. It is always a pleasure to work 
with him and hopefully we continue being a good team for 
many many years to come. 

Elisa Kotikoski ja/and Musti ja/and Bell
Olen Lampuri eteläisestä Suomesta. Tilallamme kasvatetaan te-
xeleitä ja gotlanninturkislampaita. Mieheni Karin kanssa olemme 
kisanneet maajoukkuetasolla useampana vuonna. Olen muka-
na PM-joukkueessa koirillani Bell ja Musti. Bell on 6-vuotias 
narttu ja kotoisin Irlannista. Musti on 5-vuotias uros ja oma 
kasvattini. 

I am a sheepfarmer from southern Finland. On our farm we 
have Texels and Gotland Sheep. For the last few years my 
husband Kari and I have been regular members of Team 
Finland. This time I am in the team with Bell and Musti. Bell, 
6 year-old bitch comes from Ireland and Musti, 5 year-old 
dog is of my own breeding. 
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Kari Kotikoski ja/and Sammy
Olen lampuri Etelä-Suomesta. Pidämme Vaimoni Elisan kanssa 
lammastilaa. Olen koirani Sammyn kanssa ollut useasti edus-
tamassa Suomea paimenkoirakilpailuissa. Sammy täyttää tänä 
vuonna kahdeksan ja on erittäin hyvässä kunnossa, toivottavasti 
ohjaaja osaa toimia oikein. Onnea kanssakilpailijoille ja nautitaan 
kisoista.

I am a sheepfarmer from South of Finland. Along with my 
wife Elisa we run professionally a sheep farm. My dog Sam-
my and I have often represented Finland at international 
level. This year Sammy is going to be 8 years old, and he 
is in very good shape, hopefully his handler knows what to 
do. Good luck to all other handlers and dogs. Let’s enjoy 
the Trial!

Minna Pukkila ja/and Dali
Olen pienen lammastilan lampuri Etelä-Suomesta Perttelistä. 
Olen ensimmäistä kertaa maajoukkueessa. Koirani on 5-vuotias 
bc uros Dali, minun ensimmäinen koira kolmosluokassa. Dali 
on myös erinomainen työkoira. Ei ehkä ole paras mahdollinen 
kisakoira, koska se on itsepäinen ja ei aina niin kuulolla. Olemme 
kumminkin maajoukkue paikan yhdessä saaneet viime kesän 
kisa suoritusten perusteella.

I am a smallholder sheepfarmer from Pertteli in South of Finland. 
This is my first time in the Team Finland. Dali is a 5 years old bc 
male, my first Open dog. He is an excellent worker, but maybe 
not the best type for trialling since he is quite stubborn and not 
always listening. Nevertheless, we made it to the Team!

Minna Pukkila ja Dali.  KUVA LAURA MÄÄTTÄNEN

Kari Kotikoski ja Sammy.  KUVA ELISA KOTIKOSKI

Mico ja Borderliz Sune. KUVA FRIDA WIKBERG

Michaela Wikberg ja/and Borderliz Sune
Ratsastava mansikanviljelijä Pohjanmaalta, jolla on 30, kasvi-
huoneiden ympärillä laiduntavaa uuhta. Hankin ensimmäiset 
lampaani 13 ja ensimmäisen paimenkoirani 12 vuotta sitten. 
Sune on 6-vuotias ja ostin sen pentuna Gunnel Boströmiltä 
Ruotsista. Sune voitti Junior SM kilpailut 2-vuotiaana ja viime 
vuonna korkkasimme Suomen Mestaruuden.

Horse riding strawberry grower from the Ostrobothnia region 
in Finland, with 30 ewes grazing around the greenhouses. 
Got my first sheep 13 years go, and my first border collie 
12 years ago. Sune is 6 years old, bought as a puppy from 
breeder Gunnel Boström in Sweden. He was the Finnish 
junior champion at the age of 2 and last year he won the 
Finnish National Championships.
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Marika Klossner ja Jymy.  KUVA KIMMO KLOSSNER.

Juha Moisander ja Sky.  KUVA MAARIT KYÖSTILÄ

Johanna Hirvonen ja Ronja  KUVA TANJA VAHTERA

Marika Klossner ja/and Jymy
Jymy on 6-vuotias työkoira n. 100 uuhen tilalla Somerolla. 
Sen paimennukseen sytyttely/koulutus on aloitettu 1-vuotiaa-
na. Ennen meille tuloa oli Jymy harrastekoirana. Jymy on ollut 
erittäin helppo kouluttaa ja se tekee mielellään töitä ohjaajan 
kanssa. EM-kisoissa se oli ensimmäistä kertaa kotikisoissa 2016 
Juvalla.

Jymy is a 6 years old working sheepdog on a 100 ewes farm 
in Somero. We started with his work schooling when he was 
1 year old. Before coming to us he was a hobby dog and a 
pet. Jymy has been extremely easy to train and he enjoys 
working with and for the handler. He participated the Team 
for the first time in Continental 2016 in Juva.

Juha Moisander ja Sky
Olen Suomen joukkueen vanhinta kaartia paimennusvuosiltani. 
Aloitin kansainvälisen kisaamisen jo 1990-luvulla ja paimenkoira 
meille tuli jo 1980-luvulla. Meillä on vaimoni Hannelen kanssa 
liuta paimenkoiria ja kasvatamme nupoa hereford pihvikarjaa 
ja suffolk rotuisia lampaita tavoitteellisesti Orimattilassa Etelä-
Suomessa. PM-kisakoirani on omakasvattiuros Sky.

My long and winding sheepdog lifespan makes me one of 
the elders in the Team. I started competing internationally 
already in 1990’s, sheepdogs we have had since 1980’s. 
My wife Hannele and I have several bordercollies, we breed 
purebred Poll Hereford beef cattle and Suffolk Sheep in our 
farm in Orimattila, Southern Finland. I enter these Nordics 
with my own bred, current working dog Sky.

Varakoirakko / Reserve Johanna 
Hirvonen ja/and Ronja
Hankimme mieheni Severin kanssa lammastilallemme paimen-
koiran harjoittelutilaltani Kaj Sunnesonilta Ruotsista jo 1989, kun 
otimme kotitilani hoitoon. Olemme Ronjan kanssa varakoirakko 
joukkueessa. Ronja on jo 4. sukupolvessa omakasvatti ja sen 
kanssa asiat hoituvat jouhevasti, hyvänä päivänä tuntuu kuin 
mikään ei estäisi meitä menestymästä. 

I have been a full-time sheepfarmer with my husband Severi 
for almost 30 years and we have had bordercollies on the 
farm since 1989. My first bordercollie I bought from Kaj 
Sunneson Sweden, where I did my practical trainership for 
agricultural studies. Ronja is a six years old bitch and is 
home-bred in the 4th generation. She is an invaluable help 
at the day to day sheepwork on our farm. We are reserve for 
the Team. 
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Trailer Agent Finland Oy Ab
Rejbölentie 300
10380 Karjaa, Raasepori

www.iforwilliams.fi
       040-5606434

Since 1958

Faba on arjen auttaja karjasi 
lisääntymisessä, kehittymisessä 
ja hyvinvoinnissa.

Tutustu koko valikoimaan:
www.faba.fi
webshop.faba.fi

SCHEDULE TIDTABELL

thu 9.8
registration 20.00 - 21.00 
walk the course 20.00 - 21.00 

fri 10.8
registration 7.00--
walk the course 7.00 - 7.45
briefing 7.30
first run 8.00
lunch 12.00 - 13.00

sat 11.8
walk the course 7.00 - 7.45
briefing 7.30
first run 8.00
lunch 12.00 - 13.00

sun 12.8 finals
walk the course 7.00 - 7.45
briefing 7.30
first run 8.00
lunch 12.00 - 13.00
prizegiving 17.00
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Paikka: Mikkolan tila, Hajala, Salo
Ajankohta: perjantai 3.8.2018
Järjestäjä: SPKY ry / kurssitoimi
Hinta: 70 euroa (alv 0%)
Bevis Jordan on englantilainen lampuri ja 
lihakarjatilallinen, joka sekä työkäyttää että 
kilpailee paimenkoirilla. Hän on myös tunnettu ja 
arvostettu kisatuomari ja ISDS aktiivi.

Kurssi on suunnattu kilpaileville koirakoille, 
tasoltaan II ja III luokan koirat. Kurssille 
otetaan 8 koirakkoa, vain yksi paikka/hlö. 
Kuunteluoppilaspaikkoja saa varikko- ja 
järjestelyvuoroja vastaan ilmaiseksi. 

Ilmoittautumiset ainoastaan sähköpostilla tai 
tekstiviestillä Helena Pesoselle osoitteeseen 
helemapesonen(at)gmail.com, puh. 040 760 2735. 

Osallistuminen vahvistetaan kurssipaikan 
varmistuttua maksamalla kurssihinta SPKYn 
tilille FI53 5068 0620 0227 54 viitteellä, jonka saa, 
kun on päässyt kurssille. 

Yöpymisestä ja ruokailuista:
Läheisessä Muntolassa majoittumismahdollisuus, 
ota yhteyttä majoituksen osalta Peppi Laineeseen, 
puh. 040 900 2957, peppi(at)mikkolantila.fi 

Varustaudu kurssille omien eväiden kanssa. 

TERVETULOA!

Bevis Jordanin paimennuskurssi kilpailijoille Salossa elokuussa

Aada Teittinen ja BB Mitch.
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In honor of the Nordic 
Sheepdog Championships 
a short history of 
Nordic trial herding
Text: Steen Larsen

The History of the Nordic Sheepdog Championship with emphasis on 
the participation of the teams from Finland and Denmark.

The first experience of Finnish and Danish 
teams in international sheepdog trialling
With lifting of the severe restriction of four months quarantine for 
dogs entering Norway and Sweden from outside the two count-
ries, which had prevented Norwegians and Swedes from taking 
their dogs with them abroad (except crossing the frontier bet-
ween them), it was from 1 May 1994 possible for people to travel 
with their dogs in Europe (except to the UK and Ireland).

By that time the Finns and the Danes had already taken part 
on the international trial scene.

The Danes had a team of four handlers Kaj Lawsen, Per B 
Jacobsen, Svend-Erik Pedersen and Palle Q Pedersen going to 
Germany in 1990 for the first Weser Bergland Trial, not far from 
Hameln, a trial, where they met handlers from Germany, Bel-
gium, The Netherlands and Switzerland. They met some of those, 
that the Finns were to meet in Amorbach a year later, but also, 
to name a few, from Switzerland Odette Lieber. She was the one 
who took the initiative to the European Sheepdog Championship. 
Jaap Zuidewind, who came third in the first EM and won it two 
years later. Not to forget Tjitse Terpstra, Serge van der Zweep and 
Jo de Meyst, whom you could see trialling in the Continental in 
Finland in 2016. For two more years the Weser Bergland Trial 
continued and more Danes went there, one of them was Helle 
Marcuslund. 

In 1991 in the Netherlands Denmark took part for the first 
time in the European Sheepdog Championship, as it was called 
until it was changed to the Continental Sheepdog Championship, 
CSC or just “Continental”. Two years later, in 1994 in Switzerland, 
Denmark had four dogs entering and Kaj Lawsen with Lynn came 
second, only beaten by Serge van der Zweep from the Nether-
lands with his Lynn. At the European Sheepdog Championship 
in Belgium in 1995 with 53 dogs starting, Svend-Erik Pedersen 
with Tjalfe was the winner of the Qualifier and placed third in 
the Final. 

In 1991 four Finns went to a Amorbach in Germany for the 
three (no dog for Sirkku Kyrö) to compete in a two days trial with 

dogs from Germany, Switzerland, The Netherlands and South Afri-
ca. Kyösti Kyrö with Urho, Juha Moisander with Jess and Con and 
Hannele Moisander with Oona. I think, there were three Amor-
bach trials, this one being the second year. Among others they 
met the Germans Claus Börner, Anne Krüger, Gisela Norrman 
and from the Netherlands Louise Liebenberg and Eric Verstappen. 
Some Swiss handlers, that the Finnish teams for the Continentals 
were going to meet again and again, Urs Imhof and Hermann 
Ammann, they were there. The Belgian René Maes came with 
his spectacular looking Spot of Kleine, bought trained from Ray 
Edwards. I believe it was offspring of Spot, that started off the 
trialling career for Patrick Vets, who was in Juva in 2016.

Then in 1992 to another international trial in Germany, this 
time on the island of Fohr. Annika Paarvio had joined and with 
Sheila came first in Class 1, Juha came third in Class 3 followed 
by Viola Hebeler with Tjarka and then fifth Kyösti with Urho. In 
class 3 Juha and Con came third, in front of Claus Börner with 
Sidney and Gisela Norrman with Leslie.

In 1993 Finland entered, for the first time, the Continental. 
It was in Switzerland in the month of October and it was Juha 
Moisander with his two dogs, Con and Jess, with Con having the 
best results of the two.

Then Finland was represented again in the Continental in 
France in 1994, this time by Riittaa Talvela with Lotta and Annika 
Paarvio with Kep. In the Qualifier Annika had the Best in-bye 
work (best shed and pen) of the 47 competitors. 

An achievement, for which she won what the Germans call a 
“Schäfershippe”, a shepherds stick with a little shovel at the end. 
Some of the Finns and Danes will have seen that kind of stick in 
trials with the German shepherd Herbert Sehner.

Again in 1995 Finland took part in the Continental, this time 
in Belgium. Annika Paarvio with Kep and Hannele Moisander 
with Oona.

So when we reached to 1995, when it was possible for the 
Norwegians and for the Swedes to take part in international 
trials, the Finns and the Danes had already been at it for some 
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time. The Norwegians and the Swedes had the opportunity, but 
did not make use of it except for Harry Thomson with Jen. He 
had been a spectator to the Continental in Wesel in Germany in 
1992. Berit Kiilerich and I then spottet this man in a light blue 
sweat shirt with the logo of SVaK, but could this English looking 
man be from Sweden? Who was he, “well, let’s go and ask him” 
and so we did. Later he came to judge trials in Denmark and by 
the time of the Continental in Belgium he knew what this event 
was like and already knew some of the handlers. The sheep were 
keen on going in the pen. Unfortunate for Harry the sheep arrived 
to the pen before he did, so by the time he had pushed the gate 
open and they were in, he had lost 3 points. Nothing unusual 
about loosing points at the pen, but on this day there certainly 
was, because 33 of the 34 competitors, who had arrived this far 
and completed penning, did it to full points. How to decide which 
penning was the best? Well, they gave the cup to Harry!

But why didn’t others from those two Nordic countries go 
now when they eventually, after all these years in isolation, had 
the opportunity? Well, the ”Landskamp”! They we having it the 
same weekend as the Continental and SvaK would not change 
the planned date, as DHK had suggested that they do. In any 
case to go to Belgium would have meant higher costs and having 
begun the procedure six months in advance, not as simple as 
now. As for the rabies precautions alone you then had to wait for 
four months after the rabies vaccination to have a blood sample 
taken and then send it off (applied to other countries too) to a 
certain laboratory in Norway or Sweden to have it checked for 
antibodies, that had to be above a certain level. Then you could 
add one more month before you had the results.

The first “Landskamp” between 
Norway and Sweden in 1985

The “Landskamp” (I have seen it being called “Vennskaps-
kampen” and by the Swedes “Norgekampen”), was a sheep-
dog trial between Sweden and Norway, which began in 1985 
by the initiative of Svend Åge Knudsen. This Swede was also 
known in Denmark, he had been giving training courses at a 
time in the 80s, when the Danish handlers needed new input. 
The Landskamp took place in Sweden in Bohuslän and the trial 
course was made by Swedes and after Swedish rules. It was won 
by Sweden!

The following year Norway hosted the Landskamp after their 
course lay-out and their rules. Norway won! According to the 
Norwegian Jon Sand in “Omkring”, the newsletter of SVaK: ”It 
could not go on like that with a victory each time to the hosting 
county, it would soon loose interest and excitement. Isi Awes 
from Sweden and I discussed what to do about it. The Norwegi-
ans didn’t really believe, that the runs could be managed with 
the handler standing still by the post, but they let me decide 
together with Isi. We had no trouble in agreeing about choosing 
English course and rules. The host country should provide the 
judge”.

Using the ISDS rules was ahead of what still went on in each 
of the two countries, even for their Nationals they still had a 
course, where the shepherd part of the drive walked in front 
of the sheep and some will remember giving points on a scale 

from 0-5 for the various obstacles. This happened in Finland, 
too. The first time the ISDS scale for points were used in Finland 
for the National was, as far as I know, in 1992. The first time in 
the Norwegian Championship, that the handler could stand by 
the post during the crossdrive, was in 1993. It was that year 
Torbjörn Jaran Knive won the Norwegian Championship for the 
first time.

The Danes had got their inspiration from the Swedes. Bree-
ders of the Gotland Pelt from Själland had gone across Öresund 
to look at sheep and then seen how useful sheepdogs could 
be and they went home and formed “Dansk Hyrdehundeklub”, 
DHK, in 1980. The connection to Sweden was strong until Danish 
handlers in 1989 got in touch with the Englishman Rob McLean. 
This was a turning point and from then on there was no looking 
back to the old ways. Still, ties remained to the neighboring 
country. In the generation of dogs that followed could be named 
Kaj Lawsen’s Lynn, that was bred by T. Axelsson’s Del, bred to 
Rob McLean’s Tom. Svend-Erik Pedersen’s Måsarps Tjalfe was 
bred by Karl Andersson, another of the Swedes, that at the time 
was known in Denmark and later came to judge the Danish 
“Landskonkurrence” in Ölstrup in 1990. 

Jon Sand wrote after the Landskamp in 1987: “The trial went 
really well, I had never thought, that it would go so well with 
the handler standing still by the post. A good course, good 
sheep, and a very good judge (Ulf Pyk)”. 

It took place at Ravlunda in Skåne. It was a one-day event. 
Around 150 spectators. No shed, a total of points 90. Groups of 
five sheep and 15 minutes allocated. The Landskamp was won by 
Norway. Jon Sand and Sandy with 78 points the individual win-
ner and best Swede, Karl Erik Tibblin with Zebb came fourth with 
70 points followed by Sander Hindenes with Ted. Harry Thompson 
and Lesley was placed 11th. 

After the trial in 1994 in Stören south of Trondheim in Norway, 
in an article in “Omkring” about the Landskamp, the Swede Nils 
Agerbjer tells, that the Swedish team did really well, but they 
didn’t succeed in beating the Norwegians that year either. “Had 
it been the total of points and not only the points of the 10 
best, Sweden would have won”, he said! 

Individual placing: 1. Torbjörn Jaran Knive with Jill, N, 2. Olav 
Tiller with Bill, N 3. Sander Hindenes with Tine, N. Judge was 
George Turnbull

The Nordic Championship
The first Nordic Championship was in 1995, it was held in 
Opphem, near Linköping in Östergötland, 26 August, the same 
weekend as the Continental in Belgium. On a Saturday in con-
nection with the Landskamp, which so far had been on a Satur-
day, but from now moved on to the Sunday. The Nordic Champi-
onship, “the Nordic”, “Nordisk Mesterskab”, NM in Swedish and 
Danish, PM to the Finns. To the Norwegians it is “Nordisk” and 
not NM, because to them NM stands for “Norsk Mesterskap”, 
which is the Norwegian Championship. Nordic Championship 
is a trial with participants from Sweden, Norway, Finland 
and Denmark, then made possible because the lifting of the 
quarantine. On the Sunday the Landskamp between Sweden 
and Norway takes place, which continued as it was before 
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except Finns and Danes were permitted to take part, though 
as individuals. 

This first Nordic Championship had a total of 37 dogs running, 
100 points possible and it took 10 hours to get through all the 
runs. Four handlers from Finland took part with each one dog. 
One handler came from Denmark, Helle Marcuslund with two 
dogs, Sanki and Mac.

Kyösti Kyrö and Sylvi had the first start of the day. Also from 
Finland ran Riitta Talvela with Lotta, Juha with Rock and Severi 
Hirvonen with Stout. Severi had won the Finnish Junior Champi-
onship the year before and this was his first trial in Open Class. 
Severi succeeded in becoming the best placed from “Suomen 
Paimenkoirayhdistys” or SPKY. The. The best five continued to the 
Final. As judge it had Raymond MacPherson. 
1996 Norway, Stavanger, 24 August (Continental 6-8 Sep-
tember in Denmark).

According to the invitation Norway and Sweden could have 
15 dogs each, Finland and Denmark 10 each as a maximum. A 
total of 37 dogs came to start, of these 17 from Norway, 14 from 
Sweden! Four from Finland and Denmark two dogs. 

Best Dane was Mette Bøgedal  with Susi, who came 9th. 
Mette also ran Bonnie). Best Finn was Riitta Huuskonen and Will, 
25 th. The other Finns were Hannele Moisander with Dona, and 
Juha Moisander with Jess and Rock.  
1997 Sweden, 23 August, Vårgårda, Göteborg (Continental in 
the Netherlands the following week). Judge Malcolm Priesly 
1998 Norway, 22 August (One week before the Continental 
in Austria).

One Dane, Henning Horstmann took part with his dogs Mur-
phy and Dundee. 
1999 Sweden, Linköping, 21 August (Continental the follo-
wing week in Germany, Heimburg).

39 dogs were starting. Two people and three dogs from Den-
mark, Henning Horstmann with Murphy and Dundee and Per 
Obling with Sandie.

From Finland four people and five dogs. Annika Paarvio with 
Moss and Kep, Severi Hirvonen with Floyd, Matti Janatuinen with 
Elsa and Juha Moisander with Flash. Annika and Kep came third 
in the Qualifier with the same total of points as the runner up and 
Matti with Elsa came 14 th. Judge Hefin Jones

Henning Horstmann number 19 with Dundee and Per Obling 
and Sandie 29th.
2000 Norway, Hamar (Continental Switzerland 13-15 
October)

A total of 30 dogs ran, 10 Norwegian dogs outside compe-
tition “to help the economy for the local, organizing club”. No 
Danish competitors, two from Finland, that each ran two dogs, 
Annika Paarvio with Kep and Jake, Severi Hirvonen with Floyd 
and Stout. Best of the two was Annika with Kep, Severi with 
Floyd had 1 point less.

Of the five in the Final only one Swede, Karin Söderberg with 
Vilda (Cayenne). The Final had a double fetch of 300 meters. In 
the shedding ring half of the group was to be separated and the 
other half to be penned. Judge Julie Hill (Simpson)
2001 Sweden, Ravlunda, Skåne, 18 August (Continental in 
Paris the following week).

It had a fetch of 450 meter on a slope towards to Baltic Sea. 
Judge Jack Chamberlain.

Next days Landskamp, fetch 250 meters, was held in a field, 
where they usually had their trials in Ravlunda.
2002 Norway, Valdres, 24 August. (Continental in Sweden, 
Stockholm, Djurgården, 28-31 August).

15 dogs from each of the four countries can enter. 
2003 Sweden, 2 August, Sandheim, between Jönköping and 
Falköping (Continental Belgium 29-31 August).

From Finland Annika Paarvio with Maj, Heikki Teittinen with 
Aksu and Juha Moisander with Flash. From Denmark Tony Ot-
tesen with Tweed (Zill) and Jill and Collin Seabourne with Zac 
and Zen
2004 Norway, Stavanger, 7 August (Continental in Holland, 
Zwolle)

Any Danes or Finns taking part?
Fetch 500 meters.

2005 Sweden, 6 August, Fjugesta, Norrtälje. (Continental in 
Denmark 25-28 August)

Four people from Denmark and seven dogs: Erik Holmgård, 
Moss and Bell, Tony Ottesen, Tweed  and Jill, Nicolai Wiig Hansen 
Jock and Jens Laugesen with Aron.

One from Finland, Annika Paarvio with Maj. Judge Derek 
Scrimgeour
2006 Norway (Continental in Austria 24-27 August)

Five Danes with seven dogs: Erik Holmgård, Dan and Moss, 
Tony Ottesen, Tweed and Jill. Nicholai Wiig Hansen with Jock, 
Helga Krag with Gismo and Rikke Andersen with Daff. Three 
Finns with may be four dogs. Severi Hirvonen with Siru and Ben, 
Annika with Maj and Heikki with Peppi.

Best placed Dane, Tony Ottesen with Tweed came sixth in the 
Qualifier, so no Danes in the Final.      

On the Sunday, Landskamp, as always the Norwegians and 
the Swedes can each have 15 competitors, but only the 10 best 
runs are counting. This time Denmark og Finland joined forces 
and made team “Danland” and could in that way try to beat the 
others, which they didn’t succeed in! Nicholai Wiig Hansen came 
best of the Danes in the individual placing on the day of the 
Landskamp being 5th.  
2007 Danmark, Vallø, 17-19 August (The Continental in Nor-
way, Drammen)

News! The “Landskamp” is done away with The Nordic Cham-
pionship now for three days, as suggested by the Swedes and 
Norwegians. Qualifier and team competition Friday and Saturday, 
and the 15 handlers with the highest scores for the two days 
combined go on to Sunday’s Final. 

For the first time Denmark had a full team of 15. New hand-
lers to the NM team were Conny H. Mikkelsen with Jill and Hel-
le Poulsen with Ivanhoe. For Finland five people and six dogs: 
Heikki and Peppi, Annika and May, Severi with Siru and Ben 
and Salomo Näkkäläjärvi with Tiksu and Maarit Kyöstilä with 
Tafie.  Annika got into the Final and Denmark had one. For the 
first time a Dane became Nordic Champion. Judge Serge van 
der Zweep.

The sheep were even groups and challenging, Texel /Gotland 
crosses. They were from the same flock that were later used for 
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the Continental in 2014.
2008 Sweden, Christinehof in Skåne, 8-10 August (Conti-
nental in Germany 21-24 August in Schleswig-Holstein). 

Same place, where the Continental would be held in 2011. 43 
dogs starting. A Danish team of ten with two new to the Danish 
team at NM, Peter Hélen with Bill and Gunilla Swedjemark with 
Bill and Yen. No one from Finland among the 43 dogs starting. 
Three Danes among the 15 best after two days Qualifier, Rikke 
with Daff, Erik with Joe and Tony with Bob. For the second time a 
Dane became Nordic Champion. Judge Val Powell.
2009 Norway, Tynset, 14-16 August  (Continental Switzerland 
24-27 September)

In the Finnish team were four handlers and seven dogs. An-
nika Paarvio with Maj and Luke, Salomo Näkkäläjärvi with Tafie, 
Maarit Kyöstila with Chili and June and Severi Hirvonen with 
Siru and Ben. Of the team Annika and Luke had the best run. 
Judge Ron Snoek.
2010 Denmark, Kerteminde, 10-12 September (Continental 
France, Liglet 19-22 August)

A full Danish team of 15, seven handlers from Finland with 
11 dogs (and a big delegation to see how to organize PM) and 
with the Norwegians and Swedes made it 56 starters.

I assume, that Petri Keski-Korpela with Spot and Kari Koti-
koski with Mirk this year had their debut in the NM. Annika had 
replaced Maj with Luke and Maarit and Salomo had two more 
dogs than the previous time in Denmark, June and Tor. Heikki 
had added Jake. Nilla Salonen competed with Svedu.

None of the Finnish competitors passed on to the Final, three 
from the Danish team did. Best placed was Tony Ottesen with 
Will, who came 4th. Judge Cyril Roberts 
2011 Finland 5-7 August, Somero, nearest big town is Turku. 
(Continental Sweden, Christinehof in Skåne, 18-21 August)

Finland had a full team. From Denmark only one handler, but 
one of the best, Finn B. Petersen, with two dogs. That makes it 
47 dogs starting.

Two from the host country, Nilla Salonen with Ukko and Elisa 
Kotikoski and CMM’s Pimu made it to the Final, where Nilla was 
placed 12th. Judge Simon Mosse
2012 Sweden, 14-16 September, Nörke near Stockholm. 
(Continental, 24-26 August in the Netherlands, Renkum)

58 dogs starting. The Finns had a full team for the first time 
outside Finland.

Nilla Salonen Ukko and Svedu, Severi Hirvonen Myy and Ben, 
Maarit Kyöstilä Chili and June, Heikki Teittinen Peppi and Jake, 
Juha Moisander, Roy, Annika Maj and Luke, Salomo Näkkäläjärvi 
with Tafie, Kari Kotikoski Pimu and Mirk, Juha Moisander with 
Shine. Denmark not quite a full team, 9 handlers with 12 dogs 
in all. Kim Samson Ross and Dodo, Finn B. Pedersen, Megan and 
Bess, Steen Kornum with Cindie, Rikke Andersen Tam and Kvik, 
Lone Hansen Hope, Per Kofoed Linn, Lars Petersen Cap, Anette 
Kofoed, Mack and Henrik Hjelholt with Lad.

Finn and Bess in the Final, Nilla Salonen with Ukko in 
the Final, none of them completing their runs. Judge Paul 
Thomkins
2013 Norway, 24-25 August (Continental 30 August-1 Sep-
tember, Belgium)

59 dogs starting. Full team from Finland, 14 from Denmark. 
Minna Jokisaari with Eira best placed Finn, 18th. One Dane 
in the Final, Kim Samson with Dodo placed 11th. Judge Nigel 
Watkins
2015 Denmark, Holstebro (28-30 September Continental 
in Italy)

60 dogs starting. Full team from Finland, 13 handlers and 
15 dogs. No Danes in the Final, one from Finland, Severi Hir-
vonen with Rokka. Sweden won the team competition. Judge 
Mark Elliott

Briefly about the Committee set up in 2015. A committee 
and a set of rules were formed with the model of the CCSC, the 
committee behind the CSC, the Continental Sheepdog Champi-
onship. Until then there had been no formal group from the four 
countries to organize things.The new committee was named “The 
Organising Committee of the Nordic Sheepdog Championship”, 
CNSC. The name ”Nordic Championship” have apparently been 
replaced with ”Nordic Sheepdog Championship”, NSC. It doesn’t 
tell what the name is in the different Nordic languages.

The four member-countries decided to cut the number of dogs 
starting to a maximum of 42, let “Føroya Seydahundafelag“ have 
two dogs to enter.

It was also decided not have NSC the years of the WT and 
have at least two weeks between the Nordic and the Continen-
tal. There is also guidelines for the lay-out of the trial fields and 
more.
2016 Sverige, Svanberga, Norrtälje, 16-18 September (Con-
tinental Finland, Juva, 26-28 August). For the first time with 
the new rules, 40 dogs starting, none from the Faroe Islands. 
Ten dogs from Denmark, seven handlers and eight dogs from 
Finland. Best Dane in Friday’s Qualifier Per Kofoed with Linn, 
13th. Second day Erik Holmgård and Shep came 10th as the 
best of the Danes. Friday Anja Lehtiö with BB Coel came third 
with a score only one point less than the winner of that day. The 
day after she came fifth with Kemi Rhys followed by Leena Jussila 
and Cowlow Jess with the same score.

Finals on Sunday: Six from Norway, four from Sweden, five 
from Finland and one from Denmark. Erik Holmgaard with Shep, 
8th place. Anja Lehtiö with BB Coel best placed Finn, 9th. Judge 
Andy Carnegie.
2018 Finland, Raseborg, I0-12 August (Continental Czech 
Republic 23-25 August).

I wish you a good Nordic!

NM 2013 in Norway. FOTO MAARIT KYÖSTILÄ
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Pohjoismaiden 
mestaruuskilpailujen 
kunniaksi lyhyt 
pohjoismaisen 
kilpapaimennuksen 
historia
Teksti: Steen Larsen

Tässä PM-kisojen historiakatsauksessa on painotettu Suomen ja Tanskan 
joukkueiden osallistumista kansainvälisiin kilpailuihin.

Suomen ja Tanskan joukkueiden ensi 
kosketus kansainvälisiin kilpailuihin
Kun Norjan ja Ruotsin ulkopuolelta tulevien koirien neljän kuu-
kauden vakava karanteenirajoitus poistettiin 1. toukokuuta 1994, 
oli ihmisillä aivan erilainen mahdollisuus matkustaa koiriensa 
kanssa Euroopassa (paitsi Isossa-Britanniassa ja Irlannissa). Tä-
mä karanteeni esti norjalaisia ja ruotsalaisia aiemmin ottamasta 
koiriaan muualle ulkomaille paitsi oman keskinäisen rajansa yli. 
Suomalaiset ja tanskalaiset olivat jo ennen tätä osallistuneet 
kansainvälisiin kilpailuihin. 

Tanskalaisjoukkueessa oli neljä kilpailijaa Kaj Lawsen, Per B 
Jacobsen, Svend-Erik Pedersen ja Palle Q Pedersen, jotka osal-
listuivat Saksassa vuonna 1990 ensimmäisiin Weser Berglandin 
kilpailuihin Hamelnin lähellä, johon osallistui kisaajia Saksas-
ta, Belgiasta, Alankomaista ja Sveitsistä. He kohtasivat joitakin 
handlereita tuolloin, jotka suomalaiset tapasivat Amorbachissa 
vuotta myöhemmin, mutta mm. Sveitsistä Odette Lieberin, joka 
teki sittemmin aloitteen Euroopan mestaruuskilpailuja varten. 
Jaap Zuidewindin, joka tuli kolmanneksi ensimmäisissä EM-
kisoissa ja voitti sen kaksi vuotta myöhemmin. Ei pidä unohtaa 
Tjitse Terpstraa, Serge van der Zweepia ja Jo de Meystia, jota 
nähtiin EM-kisoissa Suomessa vuonna 2016. Weser Bergland 
-kilpailu jatkui vielä kahden vuoden ajan ja tanskalaiset menivät 
sinne. Yksi heistä oli Helle Marcuslund.

Vuonna 1991 Alankomaissa Tanska osallistui ensimmäistä 
kertaa Euroopan lammaskoirien mestaruuskisoihin, miksi sitä 
kutsuttiin siihen asti, kunnes se muutettiin Continental Sheepdog 
Championship, CSC tai vain Continental. Kaksi vuotta myöhem-
min, vuonna 1994 Sveitsissä, Tanskasta osallistui neljä koiraa, 

ja Kaj Lawsen ja Lynn tulivat toisiksi, vain Serge van der Zweep 
Hollannista peittosi heidät Lynnin kanssa. Belgian EM-kisoissa 
vuonna 1995, jossa 53 koiraa starttasi, Svend-Erik Pedersen 
ja Tjalfe olivat karsintojen voittajia ja sijoittuivat kolmanneksi 
finaalissa.

Vuonna 1991 neljä suomalaista lähti Amorbachiin Saksaan, 
heistä vain kolme, koska Sirkku Kyröllä ei ollut koiraa, kilpaili-
vat kahden päivän ajan Saksasta, Sveitsistä, Alankomaista ja 
Etelä-Afrikasta paikalle tulleiden koirien ja ohjaajien kanssa. 
Kyösti Kyrö Urhon, Juha Moisander Jessin ja Conin ja Hannele 
Moisander Oonan kanssa. Mielestäni näitä Amorbachin kisoja 
järjestettiin vain kolmet, joista tämä kerta oli toinen. He tapasivat 
muun muassa saksalaiset Claus Börnerin, Anne Krügerin, Gisela 
Norrmanin ja hollantilaiset Louise Liebenbergin ja Eric Verstappe-
nin. Suomalaiset tapasivat myös joitakin sveitsiläisiä handlereita 
kuten Urs Imhofin ja Hermann Ammannin tämän jälkeen yhä 
uudelleen ja uudelleen. Belgian René Maes osallistui mahtavan 
näköisen Spot Kleinen kanssa, jonka hän oli ostanut koulutettuna 
Ray Edwardsilta. Muistelen, että se oli Spotin jälkeläinen, jolla 
Juvan EM-kisoissakin 2016 kilpaillut belgialainen Patrick Vets 
aloitti kilpailu-uransa.

Sitten vuonna 1992 järjestettiin toinen kansainvälinen pai-
mennuskilpailu Saksassa, tällä kertaa Fohrin saarella. Annika 
Paarvio osallistui Sheilan kanssa ja tuli ensimmäiseksi luokassa 
1. Juha tuli kolmanneksi kolmosluokassa, Viola Hebeler Tjarkan 
kanssa neljänneksi ja sitten viidentenä olivat Kyösti Kyrö ja Urho. 
Juha ja Conin edelle nousivat Claus Börnerin Sidney ja Gisela 
Norrmanin Leslie.

Vuonna 1993 Suomi osallistui ensimmäistä kertaa EM-kisoi-
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hin. Ne pidettiin Sveitsissä lokakuussa, ja Juha Moisander edusti 
Suomea kahden koiransa, Conin ja Jessin kanssa. Conilla oli 
parhaat tulokset. Sitten vuonna 1994 Ranskassa Suomi jälleen 
osallistui EM-kisoihin, tällä kertaa Riitta Talvela Lotan ja Annika 
Paarvio Kepin kanssa. Annikalla oli 47 kilpailijan keskuudesta 
paras in-bye suoritus (paras häkitys ja jako). Saavutuksestaan 
hän voitti, mitä saksalaiset kutsuvat ”Schäfershippeksi”, paimen-
sauvan, jossa on toisessa päässä pieni lapio. Jotkut suomalaisista 
ja tanskalaisista ovat nähneet tällaisen paimensauvan kilpailuissa 
saksalaisen paimenella Herbert Sehnerillä.

Myös vuonna 1995 Suomi osallistui Continentaleihin, täl-
lä kertaa Belgiassa. Tuolloin Annika Paarvio Kepin ja Hannele 
Moisander Oonan kanssa. Joten, kun pääsimme vuoteen 1995, 
jolloin norjalaiset ja ruotsalaiset pystyivät osallistumaan kansain-
välisiin kisoihin, niin suomalaiset ja tanskalaiset olivat jo olleet 
niissä jonkin aikaa. Norjalaisilla ja ruotsalaisilla oli mahdollisuus, 
mutta he eivät käyttäneet sitä, paitsi Harry Thomson ja Jen. Hän 
oli ollut Stuttgartissa Weselissä vuonna 1992. Berit Kiilerich ja 
minä sitten huomasimme tämän miehen vaaleansinisessä pu-
serossa SVaK: n logolla, mutta voisiko tämä englantilaisen nä-
köinen mies olla Ruotsista? Kuka hän oli, ”no, menkäämme ja 
kysykäämme häneltä”, ja niin teimme. Myöhemmin hän tuli 
tuomaroimaan Tanskassa ja Belgian Continentaleissa hän jo tiesi, 
mikä tämä tapahtuma oli ja tunsi joitain handlereitakin jo. Lam-
paat olivat innokkaita menemään häkkiin. Valitettavasti Harryn 
lampaat menivät häkkiin ennen kuin hän ehti paikalle. Siihen 
mennessä, kun hän oli työntänyt portin auki ja lampaat olivat 
sisällä, hän oli menettänyt 3 pistettä. Ei ole mitään epätavallista 
siinä, että pisteitä menetetään häkillä, mutta tuona päivänä sillä 
varmasti oli merkitystä, sillä 33 kaikista 34 kilpailijasta, jotka 
olivat päässeet häkille asti, tekivät sen täysillä pisteillä. Miten 
siis päättää, kenen häkitys oli paras? No, he antoivat sitten hä-
kityspalkinnon Harryille!

Mutta miksi eivät muut paimenkoiraohjaajat lähteneet näistä 
kahdesta Pohjoismaasta nyt, kun he lopulta, kaikkien näiden 

eristyksissä olo vuosien jälkeen saivat tilaisuuden? No, syy oli 
tietysti Landskamp eli maaottelu! Heillä oli se samana viikon-
loppuna kuin Continental ja Ruotsin paimenkoirayhdistys SvaK 
ei halunnut muuttaa kisaa suunnitellusta ajankohdasta, kuten 
DHK oli ehdottanut. Joka tapauksessa Belgiaan meno olisi aihe-
uttanut korkeampia kustannuksia ja kisajärjestelyt olisi pitänyt 
aloittaa jo kuusi kuukautta etukäteen, ei siis niin yksinkertaista 
kuin nyt. Pelkästään raivotaudin takia tarvittiin ottaa neljä kuu-
kautta rokotuksen jälkeen verinäyte. Se piti lähettää tiettyyn Nor-
jassa tai Ruotsissa olevaan laboratorioon vasta-ainetarkistusta 
varten. Vasta-aineiden täytyi olla määrätyn tason yläpuolella. 
Tulosten saamista varten piti vielä varata yksi ylimääräinen 
kuukausi.

Ensimmäinen Landskamp eli Ruotsi-Norja 
paimennusmaaottelu vuonna 1985
Landskamp - olen nähnyt sitä kutsuttavan Norjassa myös 
Vennskapskampeniksi ja Ruotsissa Norgekampeniksi - oli 
Ruotsin ja Norjan välinen paimennuskilpailu, joka alkoi vuon-
na 1985 Svend Åge Knudsenin aloitteesta. Tämä ruotsalainen 
tunnettiin hyvin myös Tanskassa, koska hän oli järjestänyt kurs-
seja 1980-luvulla, jolloin tanskalaiset handlerit tarvitsivat uutta 
paimennustietoa. Ensimmäinen Landskamp järjestettiin Ruot-
sissa Bohuslänin alueella ja ruotsalaisten sääntöjen mukaisesti. 
Ruotsin voitti!

Seuraavana vuonna Norja isännöi Landskampia omilla rata-
järjestelyillään ja säännöillään. Norja voitti! Norjan Jon Sandin 
”Omkring”-uutiskirjeessä julkaiseman lausunnon mukaan: ”Ei 
voida jatkaa näin, että isäntämaa voittaa joka kerta. Kilpailu me-
nettäisi pian kiinnostavuutensa ja jännityksensä. Isi Awes Ruot-
sista ja minä keskustelimme siitä, mitä tehdä asialle. Norjalaiset 
eivät todellakaan usko, että kisassa voitaisiin ajaa rata tolpalta 
paikallaan pysyen, mutta he antoivat minun päättää yhdessä 
Isin kanssa, mitä tehdään. Meillä ei ollut vaikeuksia hyväksyä 
englantilaisia paimenkoirakilpailusääntöjä. Isäntämaan täytyy 
hankkia tuomari kisoihin.”

ISDS-sääntöjen käyttäminen oli edistyksellisempää, mitä mo-
lemmissa maissa oli edelleen muuten käytäntönä. Heidän kan-
sallisissa mestaruuskisoissa käytettiin vielä rataa, jossa handleri 
käveli lampaiden edessä osan ajosta ja jotkut muistavat pisteiden 
antamista asteikolla 0-5 erilaisten esteiden suorittamisesta. Tä-
mä tapahtui myös Suomessa. Ensimmäinen kerta, kun ISDS-
pisteitä käytettiin Suomen mestaruuskisoissa, oli tietääkseni 
vuonna 1992. Ensimmäinen kerta Norjan mestaruuskisoissa, 
jolloin handleri ajoi tolpalta koko kisan ajan, oli vuonna 1993. 
Tuona vuonna Torbjörn Jaran Knive voitti Norjan mestaruuden 
ensimmäistä kertaa.

Tanskalaiset saivat inspiraation ruotsalaisista. Själlandin 
gotlanninlammaskasvattajat olivat matkustaneet Öresundiin 
katsomaan lampaita, ja nähneet kuinka hyödyllisiä lammaskoi-
rat voisivat olla. Niinpä he menivät kotiin ja perustivat vuonna 
1980 ”Dansk Hyrdehundeklubin”, DHK. Yhteys Ruotsiin oli vah-
va, kunnes tanskalaiset handlerit vuonna 1989 ottivat yhteyttä 
englantilaiseen Rob McLeaniin. Tämä oli käännekohta, ja siitä 
lähtien ei ollut enää vanhoja tapoja. Silti siteet pysyivät läheisinä 
naapurimaihin. Seuraavien koirien sukupolvista voidaan mainita 

Harry Thompson and Berit Killerich with Wag, the sire of John 
Dahlin’s Hip in Continental Wesel, Germany 1992. FOTO STEEN LARSEN
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Kaj Lawsenin Lynn (T. Axelssonin Del) joka vietiin Rob McLeanin 
Tomille. Svend-Erik Pedersenin Måsarps Tjalfen kasvatti Karl An-
dersson, toinen ruotsalaisista, joka tuolloin tunnettiin Tanskassa 
ja myöhemmin tuomitsi tanskalaisen ”Landskonkurrencen” Ölst-
rupissa vuonna 1990.

Jon Sand kirjoitti Landskampin jälkeen vuonna 1987: ”Kisa 
meni todella hyvin, en ollut koskaan ajatellut, että se menisi niin 
hyvin handlereiden seistessä tolpalla. Hyvä rata, hyvät lampaat ja 
erittäin hyvä tuomari (Ulf Pyk) ”. Nämä kisat pidettiin Ravlundas-
sa Skånessa, yhden päivän tapahtumana. Sinne saapui n. 150 
katsojaa. Ei jakoa, yhteensä 90 pistettä. Viiden lampaan ryhmät 
ja 15 minuuttia aikaa suorittaa rata. Norja voitti Landskampin. 
Jon Sand ja Sandy 78 pistettä voittajina. Paras ruotsalainen, 
Karl Erik Tibblin ja Zebb tulivat neljänneksi 70 pistettä ja Sander 
Hindenes seuraavana Tedin kanssa. Harry Thompson ja Lesley 
sijoitettuivat 11. sijalle.

Vuoden 1994 Störenissä Trondheimin eteläpuolella Nor-
jassa pidettyjen kisojen jälkeen julkaistiin Omskingin artik-
keli Landskampista, jossa ruotsalainen Nils Agerbjer ker-
too, että ruotsalainen joukkue onnistui todella hyvin, mutta 
he eivät onnistuneet voittamaan norjalaisia tänä vuonna. 
”Jos se olisi ollut pisteiden kokonaismäärä eikä vain 10 par-
haan handlerin pisteet, Ruotsi olisi voittanut”, hän sanoi. 
Yksilösijoittaminen: 1. Torbjörn Jaran Knive / Jill, Norja, 2. Olav 
Tiller / Bill, Norja 3. Sander Hindenes / Tine, Norja. Tuomari oli 
George Turnbull.

PM-kilpailut alkoivat
Ensimmäinen PM-kilpailu pidettiin Opphemissä, Linköpingin 
lähellä Östergötlandissa vuonna 1995, 26. elokuuta, samana 
viikonloppuna kuin EM-kisat Belgiassa. Lauantaina Landskampin 
yhteydessä, joka toistaiseksi oli ollut lauantaina, mutta siitä läh-
tien siirtyi sunnuntaihin. Pohjoismaiden mestaruuskilpailut, ”The 
Nordic”, ”Nordisk Mesterskab”, NM ruotsiksi ja tanskaksi, PM 
suomeksi. Norjalaisille se on ”Nordisk” eikä NM, koska heille NM 
tarkoittaa ”Norsk Mesterskap”, joka on Norjan kansallinen mes-
taruus. Pohjoismaiden mestaruuskilpailu on kilpailu, jossa osallis-
tujat edustavat Ruotsia, Norjaa, Suomea ja Tanskaa. Sunnuntaina 
pidettiin Landskamp Ruotsin ja Norjan välillä, joka jatkui kuten 
ennenkin, paitsi että suomalaiset ja tanskalaiset saivat osallistua, 
vaikkakin vain yksilökilpailijoina eikä joukkueena.

Ensimmäisessä Pohjoismaisessa mestaruuskilpailussa oli yh-
teensä 37 koiraa, 100 pistettä maksimipisteitä ja kisat kestivät 
10 tuntia kaikki radat läpiajettuna. Suomesta osallistui neljä 
handleria koirineen. Tanskasta tuli vain yksi kilpailija, Helle Mar-
cuslund kahdella koirallaan Sanki ja Mac. Kyösti Kyrö ja Sylvi 
kilpailivat päivän ensimmäisinä. Suomesta osallistuivat Riitta Tal-
vela Lotan kanssa, Juha Rockilla ja Severi Hirvonen Stoutilla. Se-
veri oli voittanut Suomen Juniorimestaruuden edellisenä vuonna 
ja tämä oli heidän ensimmäinen avoimen luokan kilpailu. Severi 
onnistui sijoittamaan parhaiten. Parhaat viisi jatkoivat finaaliin. 
Tuomarina kisassa oli Raymond MacPherson.
1996 Norja, Stavanger, 24. elokuuta (EM-kisat 6.-8. syys-
kuuta Tanskassa)

Kilpailukutsun mukaisesti Norjan ja Ruotsin joukkueen koko 
oli 15 koirakkoa, ja Suomi ja Tanska 10 koirakkoa kumpikin mak-
simissaan. Yhteensä 37 koiraa starttasi. Näistä 17 koiraa saapui 
Norjasta ja 14 Ruotsista. Neljä tuli Suomesta ja kaksi Tanskasta. 
Paras tanskalainen oli Mette Bøgedal ja Susi, jotka sijoittui-
vat yhdeksänneksi. Mette osallistui myös Bonnien kanssa. 
Paras suomalainen Riitta Huuskonen ja Will ylsivät 25. sijalle. 
Muut suomalaiset olivat Hannele Moisander ja Oona sekä Juha 
Moisander Jessin ja Rockin kanssa.
1997 Ruotsi, 23. elokuuta, Vårgårda, Göteborg (EM-kisat 
Hollannissa seuraavalla viikolla). Tuomari Malcolm Priesly 
1998 Norja, 22. elokuuta (viikko ennen EM-kisoja 
Itävallassa).

Yksi tanskalainen, Henning Horstmann osallistui koirillaan 
Murphy ja Dundee. 
1999 Ruotsi, Linköping, 21. elokuuta (EM-kisat seuraavalla 
viikolla Heimburgissa Saksassa).

39 koirakkoa osallistui. Kaksi ohjaajaa ja kolme koiraa Tans-
kasta, Henning Horstmann Murphyn ja Dundeen sekä Per Obling 
Sandien kanssa.

Suomesta osallistui neljä ohjaajaa ja viisi koiraa. Annika Pa-
arvio Mossin ja Kepin, Severi Hirvonen Floydin, Matti Janatuinen 
Elsan ja Juha Moisander Flashin kanssa. Annika ja Kep olivat 
karsinnan kolmanneksi samoilla pisteillä kuin kakkoseksi tul-
lut. Matti Elsan kanssa nousi sijalle 14. Tuomarina oli Hefin 
Jones.

Henning Horstmann pääsi sijalle 19 Dundeella ja Per Obling 
Sandiella sijalle 29.

Annika Paarvio and Kep in France 1994.  FOTO STEEN LARSEN
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2000 Norja, Hamar (EM-kisat Sveitsissä 13.-15. 
lokakuuta)

Kokonaisuudessaan 30 koiraa osallistui, joista 10 norjalaista 
koirakkoa kilpailun ulkopuolelta auttaakseen kisan taloudellista 
onnistumista pienen paikallisyhdistyksen järjestelyissä. Tanskasta 
ei osallistunut yhtään, Suomesta osallistui kaksi ohjaajaa, jotka 
molemmat ajoivat kahdella koiralla. Annika Paarvio Kepin ja 
Jaken sekä Severi Hirvonen Floydin ja Stoutin kanssa. Näistä 
kahdesta paremmin meni Annikalla ja Kepillä, Severi jäi Floydin 
kanssa pisteen päähän.

Viidestä finaalikoirakosta vain yksi tuli Ruotsista, Karin Söder-
berg ja Vilda (Cayenne). Finaalissa oli tuplahaku 300 metristä. 
Jakoringissä puolet lampaista piti erotella ja häkittää. Tuomari 
Julie Hill (Simpson)
2001 Ruotsi, Ravlunda, Skåne, 18. elokuuta (EM-kisat Parii-
sissa seuraavalla viikolla).

Haku oli 450 metrin pituinen ja loivasti alamäkeen Itämerta 
kohden. Tuomari Jack Chamberlain.

Seuraavana päivänä pidettiin Landskamp (haku 250 metriä) 
samalla pellolla, missä heillä tavallisesti pidettiin Ravlundassa 
kilpailuja.
2002 Norja, Valdres, 24. elokuuta (EM-kisat Ruotsissa, Djur-
gården, Tukholma 28-31. elokuuta).

15 koiraa kustakin maasta sai osallistua. 
2003 Ruotsi, 2. elokuuta, Sandheim, Jönköpingin ja Falköping 
välissä (EM-kisat Belgiassa 29-31. elokuuta).

Suomesta Annika Paarvio Majn, Heikki Teittinen Aksun ja Juha 
Moisander Flashin kanssa. Tanskasta Tony Ottesen Tweedin (Zill) 
jad Jillin sekä Collin Seabourne Zacin ja Zenin kanssa.
2004 Norja, Stavanger, 7. elokuuta (EM-kisat Zwolle, 
Hollanti)

Mahtoikohan kisaan osallistua yhtään suomalaista tai tans-
kalaista? Haku 500 metriä.
2005 Ruotsi, 6. elokuuta, Fjugesta, Norrtälje. (EM-kisat Tans-
kassa 25-28. elokuuta)

Neljä tanskalaista ohjaajaan yhteensä seitsemällä koiralla: 

Erik Holmgård, Moss ja Bell, Tony Ottesen, Tweed ja Jill, Nicolai 
Wiig Hansen, Jock sekä Jens Laugesen ja Aron.

Vain yksi osallistui Suomesta, Annika Paarvio ja Maj. Tuomari 
Derek Scrimgeour
2006 Norja (EM-kisat Itävallassa 24-27. elokuuta)

Viisi tanskalaista ja seitsemän koiraa: Erik Holmgård, Dan ja 
Moss, Tony Ottesen, Tweed ja Jill. Nicholai Wiig Hansen ja Jock, 
Helga Krag ja Gismo sekä Rikke Andersen ja Daff. Kolme suo-
malaista ja neljä koiraa: Severi Hirvonen, Siru and Ben, Annika 
ja Maj sekä Heikki Teittinen ja Peppi.

Parhaiten sijoittunut tanskalainen Tony Ottesen Tweedillä tuli 
kuudenneksi karsinnoissa eli ei tanskalaisia finaalissa.      

Sunnuntaina Landskampiin sai osallistua 15 norjalaista ja 
15 ruotsalaista kilpailijaa, mutta vain 10 parasta suoritusta 
laskettiin. Tällä kertaa Tanska ja Suomi sulautuivat yhdeksi ja 
muodostivat Team Danlandin yrityksessä päihittää muut. Yritys 
epäonnistui!

Nicholai Wiig Hansen sijoittui parhaiten tanskalaisista yksilö-
suorituksena ollen Landskampin 5. sijalla.
2007 Tanska, Vallø, 17-19. elokuuta (EM-kisat Norjassa, 
Drammenissa)

Uutta! Landskamp haudattiin, ja PM-kisat muuttuivat kolmi-
päiväisiksi ruotsalaisten ja norjalaisten aloitteesta. Karsinnat ja 
joukkuekilpailu pidettiin perjantaina ja lauantaina, ja 15 parasta 
pääsi karsintapäivien yhteispistemäärien tuloksilla sunnuntain 
finaaliin.  

Ensimmäistä kertaa Tanskalla oli täysi 15 kilpailijan joukkue. 
Uusia handlereita PM-kisoihin olivat Conny H. Mikkelsen ja Jill 
sekä Helle Poulsen ja Ivanhoe. Suomella oli viisi ohjaajaa ja kuusi 
koiraa: Heikki ja Peppi, Annika ja Maj, Severi ja Siru ja Ben, Sa-
lomo Näkkäläjärvi ja Tiksu sekä Maarit Kyöstilä ja Tafie.  Annika 
pääsi finaaliin. Myös Tanskalla oli finaalikoirakko. Ensimmäistä 
kertaa PM-kisojen mestaruus tuli Tanskaan. Tuomari Serge van 
der Zweep.

Lampaat olivat erittäin tasaisia ja haastavia texel x turkislam-
masristeytyksiä. Saman tilan katrasta käytettiin vuoden 2014 
EM-kisoissa.
2008 Ruotsi, Christinehof, Skåne, 8-10. elokuuta (EM-kisat 
Saksassa 21-24. elokuuta, Schleswig-Holstein). 

Kisat järjestettiin samassa paikassa, missä vuoden 2011 EM-
kisat tultiin pitämään. 43 koiraa starttasi. Tanskan joukkueessa 
oli 10 ohjaajaa, joista kaksi uutta kasvoa, Peter Hélen ja Bill sekä 
Gunilla Swedjemark ja Bill ja Yen. Ei yhtään Suomesta.

Kaksipäiväisten karsintojen 15 parhaan joukkoon pääsivät 
seuraavat tanskalaiset: Rikke ja Daff, Erik ja Joe sekä Tony ja 
Bob. Toisen kerran PM-kisat voitti tanskalainen. Tuomari Val 
Powell.
2009 Norja, Tynset, 14-16. elokuuta  (EM-kisat Sveitsissä 24-
27. syyskuuta)

Suomen joukkueessa neljä handleria ja seitsemän koiraa: An-
nika Paarvio, Maj ja Luke, Salomo Näkkäläjärvi ja Tafie, Maarit 
Kyöstilä, Chili ja June sekä Severi Hirvonen, Siru ja Ben. Annika 
ja Luke suoriutuivat parhaiten. Tuomari Ron Snoek.
2010 Tanska, Kerteminde, 10-12. syyskuuta (EM-kisat Rans-
ka, Liglet 19-22 elokuuta)

Täysi 15 ohjaajan tanskalainen joukkue, seitsemän ohjaajaa ja 

Ravlunda 2001 finalists.  FOTO SVAK ARCHIVES
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11 koiraa Suomesta (iso delegaatio suomalaisyleisöä, joka halusi 
nähdä, miten PM-kisat järjestetään) ja norjalaiset ja ruotsalaiset 
ynnäytyivät 56 starttiin.

Mielestäni Petri Keski-Korpela Spotin ja Kari Kotikoski Mirkin 
kanssa tekivät tänä vuonna debyyttinsä kansainvälisillä PM-
areenoilla. Annika vaihtoi Majn Lukeen. Maaritilla ja Salomolla 
oli kaksi koiraa enemmän kuin aiemmissa Tanskan PM-kisoissa, 
June ja Tor. Heikki toi mukanaan CMM’s Jaken. Nilla Salonen 
kilpaili Svedulla.

Suomalaiset eivät yltäneet finaaliin, kolme tanskalaista kyl-
läkin. Parhaiten tanskalaisista sijoittui Tony Ottesen Willin kanssa 
tullen neljänneksi. Tuomari Cyril Roberts. 
2011 Suomi, 5-7. elokuuta, Somero, lähellä Turkua. (EM-kisat 
Ruotsissa, Christinehof, Skåne, 18-21. elokuuta)

Suomella oli täysi joukkue. Tanskasta osallistui vain yksi hand-
leri, mutta yksi parhaista, Finn B. Petersen, kahdella koirallaan. 
Osallistujia oli 47 koirakkoa. Isäntämaan, Nilla Salonen ja Ukko 
sekä Elisa Kotikoski ja CMM’s Pimu pääsivät finaaliin, jossa Nilla 
oli 12. sijalla. Tuomari Simon Mosse.
2012 Ruotsi, 14-16. syyskuuta, Nörke Tukholman lähellä. 
(EM-kisat, 24-26. elokuuta, Renkumissa Hollannissa)

58 koiraa starttasi. Suomalaisilla oli ensi kertaa täysi joukkue 
Suomen ulkopuolisissa PM-kisoissa. Nilla Salonen Ukko ja Svedu, 

Severi Hirvonen Myy ja Ben, Maarit Kyöstilä Chili ja June, Heikki 
Teittinen Peppi ja Jake, Juha Moisander, Roy, Annika Maj ja Luke, 
Salomo Näkkäläjärvi ja Tafie, Kari Kotikoski Pimu ja Mirk sekä 
Juha Moisander ja Shine. Tanskalla ei ihan ollut täyttä joukkuetta, 
9 handleria ja 12 koiraa kaikkiaan. Kim Samson, Ross ja Dodo, 
Finn B. Pedersen, Megan ja Bess, Steen Kornum ja Cindie, Rikke 
Andersen, Tam ja Kvik, Lone Hansen, Hope, Per Kofoed, Linn, 
Lars Petersen, Cap, Anette Kofoed, Mack sekä Henrik Hjelholt 
ja Lad.

Finn ja Bess pääsivät finaaliin. Nilla Salonen ylsi Ukolla finaa-
liin, mutta kumpikaan heistä eri saanut rataa suoritettua. Tuomari 
Paul Thomkins
2013 Norja, 24-25. elokuuta (EM-kisat 30. elokuuta-1. syys-
kuuta Belgiassa)

59 koirakkoa osallistui. Täysi joukkue Suomesta, 14 Tanskasta. 
Minna Jokisaari Eiran kanssa oli parhaiten sijoittunut suomalai-
nen, 18.sijalla. Yksi tanskalainen, Kim Samson ja Dodo sijoittuivat 
finaalin 11. sijalle. Tuomari Nigel Watkins.
2015 Tanska, Holstebro (EM-kisat 28-30. syykuuta 
Italiassa)

60 osallistui. Täysi joukkue Suomesta, 13 handleria ja 15 
koiraa. Finaalissa ei tanskalaisia, yksi Suomesta, Severi Hirvo-
nen Rokan kanssa. Ruotsi voitti joukkuekultaa. Tuomari Mark 
Elliott

Lyhyesti valiokunnasta, joka perustettiin vuonna 2015. Valio-
kunta ja joukko laadittiin CCSC: n mallin, CSC: n, Continental 
Sheepdog Championshipin komitean tapaan. Siihen saakka nel-
jästä maasta ei ollut muodollista ryhmää järjestämään asioita. 
Uusi komitea nimettiin ”Paimennuksen Pohjoismaiden mesta-
ruuskilpailujen järjestelykomiteaksi”, CNSC. Nimi ”Pohjoismai-
den mestaruus” on ilmeisesti korvattu nimellä ”Nordic Sheepdog 
Championship”, NSC. Se ei kerro, mitä nimi on eri pohjoismai-
silla kielillä. Neljä jäsenvaltiota päätti leikata kilpailuihin osal-
listuvien koirien määrän 43 koirakkoon sekä antaa Färsaarille 
kaksi koirapaikkaa. Päätettiin myös, että PM-kisoja ei pidetä 
MM-kilpailuvuosina. Lisäksi väliaikaa on vähintään kaksi viikkoa 
PM- ja EM-kisojen välillä. Lisäksi laadittiin suosituksia ja ohjeita 
kilpailujen ratakaavioille. 
2016 Ruotsi, Svanberga, Norrtälje,16-18 syyskuuta (EM-
kisat, Juva, 26-28. elokuuta). Ensimmäistä kertaa kisat järjes-
tettiin uusilla säännöillä. 40 koiraa starttasi, ei ketään Färsaarilta. 
Seitsemän ohjaajaa ja kahdeksan koiraa Suomesta. Perjantain 
karsinnan paras tanskalainen Per Kofoed ja Linn, 13.sijalla. Toisen 
karsintapäivän paras tanskalainen Erik Holmgård ylsi Shepillä 
10. sijalle. Perjantaina Anja Lehtiö BB Coelin kanssa pääsivät 
kolmansiksi vain pisteellä häviten päivän voittajan suorituksesta. 
Seuraavana päivänä Anja oli Kemi Rhysillä viides. Leena Jussila 
oli seuraava samoilla pisteillä Cowlow Jessin kanssa. 

Finaalisunnuntai: kuusi Norjasta, neljä Ruotsista, viisi Suo-
mesta ja yksi Tanskasta. Erik Holmgaard ja Shep, 8. sija. Anja 
Lehtiö (BB Coel) oli parhaiten sijoittunut suomalainen, 9. sija. 
Tuomari Andy Carnegie.
2018 Finland, Tammisaari, I0-12. elokuuta (EM-kisat Tsekin 
tasavallassa, 23-25. elokuuta).

Toivotan teille hienoja PM-kisoja!

Winners of NM in 2009.  FOTO MAARIT KYÖSTILÄ

In Denmark 2010 judge Cyril Roberts at work.  FOTO MAARIT KYÖSTILÄ
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NORDIC CHAMPIONSHIP 1995 – 2018 
Year Location Judge Placement
1995 Opphem, Sweden Raymond MacPherson 1. Nils Agerbjer Albin S
   2. Annelie Carlsson Spy S
   3. Nils Agerbjer Rut S
   4. Helle Marcuslund Mac DK
1996 Stavanger, Norway  1. Torbjörn Jaran Knive Jill N
   2. Stein Svedahl Ikaros N
   3. Henrik Nilsson Harry S
1997 Göteborg, Sweden Malcolm Priesly  1. Tor-E Kilbraek Schakko N
   2. Sander Hindenes Glen N 
   3. Torbjörn Jaran Knive Jill N 
   4. Jörgen Olsson Jean S
   5. Annika Paarvio Kep FI 
   8. Per B. Jacobsen Glen DK
1998 Norway  1. Christer Frasson Jino S
1999 Linköping, Sweden Hefin Jones 1. Kjetil Vasstveit Rex N 
   2. Annika Paarvio Kep FI
   3. Liv Oddny H. Hindenes Craig N
2000 Hamar, Norway Julie Hill (Simpson) 1. Sander Hindenes Glen N
   2. Torbjörn Jaran Knive Lyn N
   3. Jon Sand Glen N
2001 Ravlunda, Sweden Jack Chamberlain 1. Torbjörn Jaran Knive Lyn N
   2. Torstein Ytre Tydd N
   3. Sander Hindenes Meg N
2002 Valdres, Norway  
2003 Sandheim, Sweden  1. Barbro Klingborg Lass S
2004 Stavanger, Norway  1. Jon Sand  Moss N
2005 Norrtälje, Sweden Derek Scrimgeour 1. Torbjörn Jaran Knive Lyn N 
   2. Tony Ottesen Jill DK
   3. Jonas Gustavsson Samantha S
2006 Norway 
2007 Vallø, Denmark Serge van der Zweep 1. Erik Holmgaard Joe DK
   2. Mosse Magnusson Fleet S
   3. Torbjörn Jaran Knive Hemp N
2008 Christinehof, Sweden Val Powell 1. Tony Ottesen Bob DK
   2. Torkjel Solbakken Sita N
   3. Erik Holmgård Joe DK
   4. Karin Söderberg Lotus S 
2009 Tynset, Norway Ron Snoek 1. Mosse Magnusson Roy S
   2. Henrik Nilsson Bozz S
   3. Karin Mattson Sammie N
2010 Kerteminde, Denmark Cyril Roberts 1. Torbjörn Jaran Knive Maico N
   2. Jo Agnar Hansen Sisko N
   3. Sander Hindenes Wisp N
2011 Somero, Finland Simon Mosse 1. Jo Agnar Hansen Sisko N 
   2. Jo Agnar Hansen Tika N
   3. Torbjörn Jaran Knive Maico N 
2012 Nörke, Sweden Paul Tomkins 1. Jo Agnar Hansen Sisko N
   2. Jo Agnar Hansen Tika N
   3. Torbjörn Jaran Knive Maico N
   4. Henrik Nilsson Bozz S
2013 Norway Nigel Watkins 1. Torbjörn Jaran Knive Maico N
   2. Jo Agnar Hansen Tika N
   3. Jo Agnar Hansen Sisko N
   6. Anja Holgerssen Sod S
2015 Holstebro, Denmark Mark Elliott 1. Jo Agner Hansen Kate N
   2. Barbro Klingborg Lillebill S
   3. Anja Holgersson John S
2016 Norrtälje, Sweden Andy Carnegie 1. Jo Agnar Hansen Sisko N
   2. Anders Vikström Ax S
   3. Sander Hindenes Gael N
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Lehmän hyvästä ja pitkästä elämästä rakentuu lypsykarjatilan 
kannattavuus.

Juha ja Raija Rissanen 
Ala-Korholan tilalta ovat 
tyytyväisiä Semexin eläin-
ainekseen. ”Tuotosta ja 
rakennetta tulee jalostaa 
tasapainoisesti niin, että 
saadaan tasaisesti lypsäviä, 
rakenteeltaan kestäviä ja 
terveitä lehmiä.”

Semexin eläinaineksen 
avulla parannat karjasi 
kannattavuutta. Terveet ja 
tuottavat lehmät tuovat 
hyvinvointia myös 
hoitajille. 

LAATUA
TILAN 
JALOSTUS-
TYÖHÖN

Raija Rissanen sekä kolme Brawlerin tytärtä samasta alkiohuuhtelusta, 
emänisä Goldwyn. Etummaisena 4 kertaa poikinut AK Jádorenita 
VG85-CAN, 305 pv (3.) 12604 kg, keskellä 4 kertaa poikinut 
AK J’taimenita VG85-CAN, 305 pv (3.) 11613 kg ja takana 3 kertaa 
poikinut AK Jabounita VG85-CAN, 305 pv (2.) 10907 kg.


