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Guva-
galleria

Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!

Lähetä otokset toimitukseen.

Menneen talven lumilla

Nuoska
Kuva: Saija Jämsä

Ruska
Kuva: Saija Jämsä

Taiga
Kuva: Johanna Jäntti

Ludvig & Ringo
Kuva: Johanna Jäntti

Tyyne
Kuva:Milla Toivanen
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ILMOTUSHINNAT
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KANNEN KUVA
Kuva: Tyyne, Milla Toivanen
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Hyvää alkanutta vuotta EGUlaiset! 
Uusi EGU:n hallitus on järjestäytynyt ja 
allekirjoittanut sai kunnian astua Päivin 
isoihin saappaisiin uutena puheenjohtaja-
na, kiitokset Päiville laivan luotsaamisesta. 
Pyrin tekemään parhaani tässä pestissä ja 
olemaan kaikkien luottamuksen arvoinen. 
Sieltä täältä ja monesta suusta on kuulunut 
jo tovin toiveita siitä, että me EGU:ssa 
tarvitsisimme uusia tuulia, uusia tekijöitä ja 
uutta virtaa tämän yhteisen harrastuksen 
tekemiseen. Uuden hallituksen voimin 
pyrimme synnyttämään uusia tuulia EGU:n 
taakse, mutta se puhaltava voima on meis-
sä kaikissa jäsenissä yhdessä! Olen tämän 

kynän varressa, puhiksena ihan aidosti kiin-
nostunut siitä, että jokainen jäsenemme 
kokee olevansa tärkeä osa EGU:n tiimiä 
ja saa äänensä kuuluviin tässä porukassa. 
Nippu aktiiveja tai hallitus eivät yksin muo-
dosta yhdistystä, eivät vedä kisapäiviä ja 
harkkoja läpi eivätkä tuo hienoa lajiamme 
tapahtumissa esiin. Toisaalta mitä olisivat 
pikkujoulut, yhteislenkit, uimareissut tai 
muut harrastuksen hurlumheit ilman jäse-
niä? Nyt siis kaikki mukaan ja tutustutaan 
toisiimme. Alkuvuoden suunnitelmissa on 
muun muassa:
• Yhteislenkkejä
• Koirien uimalavuoroja
• Panta- ja hihnan valmistuskurssi
• Hierontakurssi
• Otalammen ehostuspäivä ja palauttava 
iltatoiminta.
Yhdistyksemme suurin varainkeruutapah-
tuma RotuRace on saavuttanut osallistujien 
keskuudessa niin vankan suosion, että sen 
järjestäminen on jo kunnia-asia. Joten 10-
11.6.2017 nähdään sankoin joukoin!
Meillä on paljon tavoitteita, toiveita ja odo-
tuksia tälle vuodelle ja toivon, että meistä 
jokainen haluaa olla osa tätä suunnitelmaa. 
Iloista keväänodotusta kaikille EGUlaisille!

Johanna Jäntti

Puhiksen palsta

Manteli
Kuoppamestari 2017

Kuva: Milla Toivanen



5 ETELÄN GREYHOUND URHEILIJAT                     EGU  

EGUssa tapahtuu
13.5.17 Kaikille avoimet harjoitukset, Otalampi
Lisätiedot: https://www.facebook.com/events/1237060582998071/

5.6.17 RotuRace harjoitukset, Hyvinkää
Lisötiedot: https://www.facebook.com/events/1839126772968711/

10.-11.6.17 RotuRace, Hyvinkään vinttikoirarata
Lisätiedot: https://www.facebook.com/events/1617204811920495/

7.10.17 Otalampi Sprint, Otalampi
Lisätiedot: https://www.facebook.com/
events/1628926440457812/

EGU:n 2017 kilpailut: 
20.5 sijoituslähtöpäivä, Tampereen Kauppi
4.6 sijoituslähtöpäivä, Tampereen Kauppi
23.9 EGU Open alkuerät, Tampereen Kauppi
24.9 EGU Open finaali, Tampereen Kauppi

Näiden lisäksi uusia kerhon tapahtumia 
päivitetään sitä mukaan kuin niitä tulee:
Facebook ryhmään 
Etelän Greyhound Urheilijat EGU ry 
www.grl, foorumi, EGU:n ilmoitustaulu

Päivin pulinat,
Ei lähtenyt tämäkään pesti käyntiin ihan 
niin kuin oli suunniteltu. Pesti on ihan uutta 
ja outoa. Olen kyllä juttuja kirjoittanut 
lehteen aiemmin, mutta en ole joutunut 
muuten lehden sisällöstä murehtimaan.

Nyt yritän rutistaan ensimmäisen 
lehden kasaan. Lehti lähtee vähän laihana 
painoon, mutta seuraavaan lehteen olen 
jo paljon viisaampi ja valmiinpi. Vaikka 

lehden runko ja aikataulut olivat tiedossa, 
niin yllättävän vaikeaa on saada lehti ka-
saan osittain myös siitä syystä, että ei niitä 
juttuja kovin helposti saa. Nyt kohti uutta 
lehteä ja uutta kautta!

Kisoissa tavataan

Päivi Manninen
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Onnittelut hienoista ja 
arvostetuista titteleistä! 
Punaluu Black on jyrännyt kauden 
2016 parantaen ja todistaen 
potentiaaliaan, jopa 
rataennätyksen verran. 

Mitkä on päällimmäiset fiilikset kaudesta, 
näin puolen vuoden jälkeen? 
Koiriemme menestys viime kaudella 
oli tietenkin yllätys ja varsinkin Punaluu 
Blackin eli Petterin. Ykkös- ja kakkossijat 
sekä Tampereen rataennätys  olivat tosi 
kovat jutut. Petterin ostimme Reijalta ja 
Jonekselta palautuskoirana ja saimmekin 
täydellisen timantin.

Olette harrastaneet kauan, miten virititte 
koiran huippuunsa, oliko joku keino tai
treenikeino millä saitte koirasta parhaan irti?
Petteri on ollut pennusta asti tosi kova 
juoksemaan ja treenaamaan. Voitontahdon 
ja juoksulahjat Petteri on perinyt vanhem-
miltaan, isältä Bling it on ja äidiltä Run-up 
Hula girl.

Miten aloitatte treenit ensi kautta varten? 
Koiramme juoksevat koko vuoden vapaa-
na omalla pellolla ,remmilenkit aloitamme 

vasta kevättal-
vella. Lepokin on tärkeä muistaa.

Tavoitteita ja unelmia? 
Meillä on ensikesänä kolme kisakoiraa jos 
ja kun Hessukin, Huge Joy, saa kilpakirjat. 
Hessu on Petterin velipuoli ja vauhdikas 
koiruli.

Terveiset kanssakisaajille? 
Nähdään keväällä radoilla sankoin joukoin 
ja paljon osallistujia kisoihin. Annetaan 
koirille sitä mitä ne eniten rakastaa juok-
sukisoja

Vuoden 2016 EGU-PALKITUT

Punaluu Black
Bling It On - Hula Girl
s. 14.9.2014, musta uros
Om. Leila & Keijo Salonen
Kasv. Run-Up

Vuoden Egu-koira ja tulokas

Kuva: Erkki Ruusunen
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Vuoden 2016 EGU-PALKITUT

Svala eli Hemi voitti vsp-tittelin 
kaudelta 2016! Onnittelut. 
Svala voitti myös narttujen 
kovatasoisen OAKS-kilpailun! 

Mitkä on omistajien tunnelmat 
viime kaudesta?   
Tosi hyvät. Hemi oli aika hyvässä kunnossa 
jo alkukaudesta, ja siihen me tähdättiinkin, 
kun ei osannut yhtään sanoa milloin juok-
sut alkaa. Ainut mikä harmitti ihan hirveästi 
oli tuo SM-Finaalin siirtyminen, koska se-
hän jäi meiltä sitten justiinsa sopivasti väliin
 
Suoriutuiko Hemi paremmin kokeneena
kisakoirana, ja oliko treenissä tai muissa 
rutiineissa jotain erilaista kuin ennen?
Viimekauteen oli sellainen ero, että tällä-
kertaa kautta ei aloitettu valeraskausoi-
reisena  Fiksasin ruokintaa myös hieman, 
ja tuntuu että se auttoi aika paljon. Toki 
Hemillä oli ehkä enemmän rohkeutta ohi-
tuksiin ja ekaan kurviin, jossa sillä selvästi 
oli toissakaudella vaikeuksia. 

Miten olette talvea viettäneet? 
Aika rauhassa on menty. Ihan kelienkin ta-
kia. Hemi on saanut levätä kunnolla, ja nyt 
sitten lähdetään pikkuhiljaa rakentelemaan 
kuntoa uutta kautta varten. 

Millä mielin katsotte tulevaa kautta 
ja  valmistaudutte radalle? 
Lähdetään taas siitä liikkeelle että alkukau-
desta oltais jotakuinkin hyvässä iskussa. 
Harmittaa vaan kun kaikki alkukauden 
manttelikisat on noita sprinttejä. Hemi-
hän ei tosiaan mikään sprintteri ole, eikä 
se lyhyttä matkaa tälläkään kaudella tule 
juoksemaan Odotukset olis myös korke-
alla noita pidemmän matkan lähtöjä varten. 
Toivottavasti niitä saadaan tänävuonna 
edes parit, ja Hemikin pääsee sellaiseen 
osallistumaan. 

Onko teillä pentusuunnitelmia Hemille? 
On tässä taas jotain viritteillä. Nyt kuiten-
kin keskitytään Hemin osalta kisakauteen, 
ja pentujen osalta vipetteihin. 

Mitä Hemi sanoisi tästä kaikesta? 
Mä oon halmaa. 

Mikä on parasta greyhound racingissä? 
Ehdottomasti koirat. Ja se kuinka niistä 
näkee miten fiiliksissä ne on juoksemisesta.

Haastateltu: Leenalinnea Nurmi, Lohja

Svala
Collision - Titan Bluff
s. 30.3.2013, sininen narttu
Om. Leenalinnea Nurmi
Kasv. Sjudraget, Ruotsi

Vuoden Egu-koira VSP Kuva: Erkki Ruusunen
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Vuoden Egu veteraani 
ja sprintteri 
Capes Lee Cooper!
Leevi voitti veteraani 
SM kisan ja juoksi mon-
ta voittoa viime 
kaudella, onnittelut!!!

Capes Lee Cooper meni 
kovaa veteraani-ikäisenä,
mitä ajatuksia 
kauden tiimoilta? 
Lee Cooperin  eli Leevin kausi oli hyvä 
siihen saakka kun meidän Hessu aukaisi 
ulko-oven. Olimme Keksan kanssa työ-
huoneella, emmekä huomanneet kun neljä 
koiraa hilpaisi asfalttikisaan. Löysimme 
koirat kahden kilometrin päästä verta-
vuotavina ja päkiät palasina, paitsi Hessulla 
ei ollut mitään vaurioita. Näköjään mitä 
painavampi koira, sitä isommat vauriot, 
Petterikin pääsi vähäisin vammoin.

Mikä on Leevin vahvuus sprinttimatkalla?
Koira on elokuussa 6-vuotias, onko 
suunitelmia juoksuttaa vielä kesällä 2017?
Meidän veteraani haluaisi juosta ensikesä-
nä veteraanien kanssa jos niitä ilmaantuu 
radoille .

Millainen rooli Leevillä on teidän 
koiralaumassanne? 
Leevi on kotioloissa vahtikoira vailla vertaa 
mikään ei siltä jää huomaamatta,siksi se on 
hieman rauhaton.

Vuoden Veteraani & Sprintteri

Line Of Fire - Titan Bluff
s. 31.8.2011, 
sini-valk. uros
Leila & Keijo Salonen
Kasv. Top Vision

Capes Lee Cooper

Kuva: Erkki Ruusunen



9 ETELÄN GREYHOUND URHEILIJAT                     EGU  

Columba, tuo haaleanharmaa 
kyyhkynen, meni ja voitti kauden 
ainoan pitkän matkan kisan Vetman 
stake-sijoituslähdön Turussa! 

Nitrona tunnettu narttu kisasi hyvän kauden 
ylipäätään, saaden voittoja ja hyviä kisoja
alleen. Nitro juoksi kesällä 2016 kahdeksan
kisaa joista voitti viisi. 
Lupaava narttu vai mitä? 
Kyllä. Nitro on kiva harrastuskoira, jossa 
varmasti on vielä käyttämätöntä poten-
tiaalia. 

Koira juoksi toista kauttaan, ja paranteli
paljon aikojaan. Mitä olette oppineet 
kokemuksen kautta? 
Ajan kanssa oppii tuntemaan omat koiran-
sa ja niiden ominaisuudet. Hyvä, jos siinä 
on edistystä tapahtunut. Meillä on ollut pe-
rusajatuksena se, että kaudelle asetetaan 
tiettyjä tavoitteita ja keskitytään niihin. 

Miten lepokausi on sujunut? 
Miten aloitatte valmistautumisen 
ensi kesän kisoihin? 
Lepokausi alkoi Nitron kohdalla turhankin 
aikaisin, kun kuntopiikki osui vasta kauden 
loppuun. Kesään ja kisoihin valmistautu-
minen on aloitettu kovin maltillisesti, kun 
Nitro teki kiiman osuvasti keskitalvelle.

Mitkä on Nitron vahvuuksia kisakoirana? 
Nitro on kisapaikalla rento eikä liikoja 
jännitä. Sen olemus on ennen starttia rau-
hallinen, sellainen taivaanrannanmaalailija. 
Mutta koppiin päästyään se herää ja on 
täysin vieheen pauloissa. 

Mikä Nitrossa on lemmikkinä parasta? 
Lempeys, se on ehdottomasti yksi ykköso-
minaisuuksista!

Millainen persoonallisuus 
Nitro on ylipäätään? 
Nitro on suloinen sohvanvaltaaja ja ahne-
us tekee siitä mallioppilaan kaikenlaisissa 
temppuilussa. Äänekäskin tuo on, oman 
tahdon ilmaisuun riittää sointuja vaikka 
kuinka.

Mitä tavoitteita teillä on ensi kaudelle? 
Lähdetään siitä, että saataisiin koira 

Vuoden Stayer

Columba
You Know My Name - Lepus
s. 23.12.2013, sini-valk. narttu
Johanna Jäntti & Johanna Kakko
Kasv. Fast Friends

Kuva: Erkki Ruusunen
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Meryl Streep, ”Rili”
(Voodoo Talk At Kentfield – Hilton) 
s. 2.10.2014, sininen narttu
Om. ja treenari Sari Salminen
Kasv. Nopurin, Sari Salminen 

Vuoden 2016 Egu whippet Meryl Streep 
Meryl Streep eli Rili juoksi hienon kauden 
grl:ssä niittäen kuusi ykkösluokan aikaa 
sprinttimatkalla peräkkäin. Pienessä 
nartussa taitaa olla poweria aikalailla, 
niinkuin amerikkalaisessa kaimassaan. 
Nopurin kennelin kasvattaja ja Rilin
omistaja Sari Salminen vastaili 
kysymyksiin: 

Rili on oma kasvattisi, millä mielin teillä 
meni viime kausi? 
Viime kausi oli aikamoista tunnemyrskyä 
kaikkinensa. Rili ylitti kaikki hurjimmat-
kin toiveeni ja taisteli täysillä jokaisessa 
kisassa poikien keskellä. Keväällä olleen 
kiiman jälkeen Rilin kunto ja nopeus oli 
nousujohteista. 

Rilin pentue on kokonaisuudessaan vahva,
mitkä ominaisuudet on yhdistelmässä 
osuneet nappiin? 
Oma näkemykseni on, että suurimpana 
vahvuutena pentueella on vahva ajovietti 

kuntoon ja kisaamaan. Siitä seuraavana 
tavoitteena pyritään nostamaan koiran 
omaa tasoa.

Terkut muille?
Toivottavasti saadaan paljon kilpakump-
paneita radoille, jotta kisapäivät nousevat 
ja tittelit saadaan jakoon. Radan varrella 
nähdään!

EGU:n jäseneksi? YES!
Haluan liittyä Etelän Greyhoundurheilijoihin. Suoritan jäsnmaksun (20 euroa vars, jäsen, 
5 euroa perhejäsen) EGU: tilille FI96 3131 1000 4157 72. Saan 3 EGU-lehteä/vuosi

Etu- ja sukunimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin ja mail -osoite

Omistan koiran/minkä/kuinka monta?

Jäsenyydet muissa koirakerhoissa ja -liitoissa

Lähetä EGU:n sihteerille: Jonna Paronen, Vanha Rajamäentie 203, 05200 Rajamäki, jonnaparonen@gmail.com

Kuva: Erkki Ruusunen
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ja into ratajuoksuun. Kaikki ovat innokkaita 
juoksijoita myös vapaa-ajalla, mikä helpot-
taa treenarin työtä kummasti. 

Miten olette viettäneet lepokautta? 
Lepokautta on vietetty jatkaen samalla lii-
kunnalla kuin aiemmin ja mahdollisimman 
paljon vapaana ja hyvällä mielellä. 

Miten whippetin kanssa aloitetaan
treenaus tulevaan kisakauteen? 
Perusliikunta on meillä aina suurin piirtein 
samanlaista ja keväällä aletaan lisätä vetoja 
ohjelmistoon. Edelleen jatketaan siten, 
että koirat ovat mahdollisimman paljon 
vapaana ja niitä kannustetaan juoksemaan 
keskenään.

Minkälainen suunnitelma teillä 
on ensi kaudelle? 
Ensi kaudella on tarkoitus osallistua arvo-
kisoihin sekä GRL:n että SVKL:n puolella. 
Niiden lisäksi kalenteriin otetaan sopivia 
sijoituslähtöpäiviä GRL:n kisoista unohta-
matta lepoviikonloppuja niin koiralle kuin 
omistajalle.

Parasta Rilissä?
Rilissä on kisakoirana parasta sen sinnik-
kyys, periksiantamattomuus ja keskitty-
miskyky. Kotona se on meidän harmaa 
pikkukoirulainen, joka löytää aina tiensä 
ihmisen kainaloon sohvalle.

Parasta whippetracingissä ? 
Whippetracingissä on parasta jännät ja 

Vuoden Whippet

Meryl Streep

tasaiset kisastartit sekä mukavat kilpa-
kumppanit.

Parasta grl:n alaisissa kisoissa? 
GRL:n kisoissa parasta on, että voi toivoa 
sopivaa koppia ja että koirat jaetaan läh-
töihin aikojen mukaan sekä se, että näkee 
kisapäivän lähdöt jo edellisenä päivänä.

Terkut ja toiveet?
Hymyillään, kun tavataan ja toivon, että 
ensi kaudella jokainen osallistuu ainakin 
yhtenä päivänä kisoihin toimihenkilönä.
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You Know My Name - Lepus
s. 23.12.2013, brindle uros
Om. Jennika Eskola
Kasv. Fast Friends 

Minin kauden kohokohta saavutettiin 
heti alkuun ja siitä olikin hyvä ottaa 
rennosti loppukausi. 

Minin päätavoite on uusia Kuoppa-
mestaruus vuonna 2017 ja jäädä 
himotuimmalla tittelillä tyttökoirien 
suosioon. 

Minin treenari Arto Kovanen, 
millä mielellä nyt? 
Uutta kautta odotellen. 

Miten treeni alkaa 
Kuoppakisoja ajatellen? 
Vesitreenillä haetaan hapenottokykyä ja 
liikeratojen balanssia, sekä sulavan loikan 
perusteita. 

Mikä on Minin salainen ase ajatellen 
kevään mittelöitä? 
Tähän asti tähdistön veljeksillä on ollut 
hyvä lähtö, se auttaa niin greytä kuin hau-
keakin lähtemään rannasta. 

Miten laumajärjestys on muuttunut 
koiran itsetunnon kohoamisen myötä, 
eli  kauden himotuimman palkinnon 
saannin jälkeen? 
Mini kuvittelee olevansa iso sankari, vaikka 
on todellisuudessa mamman nyhverö. 
Suuret luulot ilmenee erinäisinä pörinöinä 
makuupaikasta ja ruokakupista. Mini myös 
odottelee kuumeisesti treffipyyntöjä. Hil-
jaista vaan on ollut….

Mitä Mini sanoisi kanssakilpailijoille? 
Nähdään viivalla, ja haistelkaa takatassu-
jani. 

Vastaukset: Arto Kovanen
Kuva: Jonna Paronen

Vuoden Kuoppamestari Greyhound

Vulpecula
Vulpecula
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Sylvester Stallone ”Rambo”
(Voodoo Talk At Kentfield – Hilton) 
s. 2.10.2014, musta uros. 
Om. Johanna Jäntti & Johanna Kakko,
treenari Johanna Jäntti, kasv. Nopurin.

Vuoden 2016 EGU whippet 
kuoppamestari Sylvester Stallone! 
Kauden alussa potentiaali mitataan 
vuotuisilla Kuoppakisoilla Vihdin Ota- 
lammella. Rambo tykitteli menemään 
upeaan voittoon, ja on ansaitusti 
arvostetun kisan kingi. 

Rambo voitti kauden himotuimman 
tittelin, miten virititte koiran ennen kisaa? 
Rambo on kova virittelemään itse itseään, 
joten sen kanssa saa toimia ennemminkin 
jarruna.

Onko kuoppamestaruus myös 
ensi kauden päätavoitteita? 
Toki himoittua titteliä on lähdettävä puo-
lustamaan, ei siitä ole soveliasta noin vain 
luopua. ;) 

Oletteko ottaneet haltuun Otalammen 
suoran salat jo monesti ennen Kuoppiksia?
Kyllä Rambo on pennusta asti käynyt sil-
loin tällöin Otiksen suoraa sovittamassa 
tassujensa alle, joten eiköhän sillä joitain 
lihasmuistisalaisuuksia ole. :D

Miten luulette että pieni Rambo suoriutuu
talven jälkeen pöllyttämään hiekkaa 
jotta pitää kyntensä kiinni tittelissä? 
Onhan mies taas vuoden vanhempi ja 

pari sataa grammaa painavampikin, joten 
eiköhän se tosissaan lähde suoralle pöl-
lyttelemään.

Onko teillä joku tietty rutiini ennen kisaa? 
Pyritään Rambon kanssa pääsemään 
”mustekalamerenpohjassa”-tyyppiseen 
tilaan. :D

Ramboa on kyselty jo jalostukseen, 
luuletteko että kauden himotuimmalla 
tittelillä oli merkitystä asiaan? 
Niin, mistäs sitä tietää! Ei siitä ainakaan 
haittaa ole ollut.

Onko vinkkejä onnistuneeseen 
Kuoppamestaruus-suoritukseen? 
Kyllä se on saatava nappi suoritus lähdön ja 
maalin väliin, ei se muuta tarvitse. 
Mitään terveisiä kilpakumppaneille?
Kun titteli laitetaan taas jakoon, niin toivot-
tavasti saadaan tiukka kisa pystyyn!

Vuoden Kuoppamestari Whippet

Sylvester Stallone

Kuva: Jonna Paronen
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 EGU:n talven   jäsentoiminta
Kuva: Jennika Eskola



16ETELÄN GREYHOUND URHEILIJAT                   EGU

jäi jostain syystä tänä talvena muutamaan 
kertaan. Tammikuussa lenkit mentiin  7.1. 
Jennikan ja 29.1. Päivin  johdolla. Mukana 
lenkkeiliöitä oli yhteensä 11 kaksijalkaista 
ja 13 nelijalkaista.

Uintivuorot
EGU Uintivuorot keväällä 2017. Paikkana 
oli tällä kertaa uusi koirauimala Nurmi-
järven Karhunkorvessa. Uintivuoroja oli 

yhteensä viitenä keskiviikkona kaksi vuoro 
/ päivä. Yhteen vuoroon mahtui max 4 
koiraa. Joka vuorolle oli varattu myös 
uittaja koirille. Kovin innokkaasti ei tätä 
mahdollisuutta käytetty hyväksi. Liekkö 
syynä ollut arki-illan vuorot vai mikä. Puit-
teissa ei ainakaan ollut mitään vikaa. Etua 
hyödynsi kuusi EGU taloutta.
Itse kävin kolmena keskiviikkona paikalla. 
Yhden kerran Neron kanssa ja kahdella 
seuraavalla kerralla mukan olivat Nero ja 

Yhteislenkkeily
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Simba. Meillä koirat pitävät kovasti uimi-
sesta, mutta veteen meno rampin kautta 
vähän pelottaa. Paikalla ollut uittaja oli kyllä 
kovin kannustava ja veteen päästyään pojat 
kyllä polskuttelivat innokkaasti. 

EGU järjesti myös viime vuonna suuren 
suosion saaneen pantojen ja hihnojen val-
mistuskurssin. Kurssit pidettiin viikonlopun 
aikana lauantaina ja sunnuntaina. Kumpa-
nakin päivänä mukaan olisi mahtunut 10 
hlö, mutta ihan ei kussit täyttyneet odo-
tetusti. Kaikki mukanaolijat olivat antiin 
tyytyväisiä ja uskon heidän osallistuvan 
myös ensi vuonna, mikäli kurssi järjeste-
tään. Valjasseppä Pia Sandbergin johdolla 
saatiin taas upeita pantoja ja hihnoja.

Teksti: Päivi Manninen
Kuvat: Saija Jämsä, Päivi Manninen, 
Jennika Eskola, Johanna Jäntti

Pantakurssi
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Pentupalsta
SYNTYNYT SUUNNITTEILLA

Deneview Snowtoe - Woodstock
Fast Friends
Jennika Eskola, puh 044 510 1476
Arto Kovanen, puh 044 979 4969
Hyvinkää
fastfriendsgreyhounds@gmail.com
Facebook: Fast Friends greyhounds
Pigpen - Neytiri
Whiskers
Inari Wallenius
Kirkkonummi
inari.wallenius@greyhoundracing.fi 
Puh 040 685 9977
Colorful Champ - Braka
Saija Jämsä , Hyvinkää 
saija.jamsa@gmail.com 
Puh 044 3031 031
Facebook: Peuranmaki greyhounds
peuranmakigreyhounds.wordpress.com

Loe La Bello-Joynight
9.2. 0+2 vapaana brindle narttu
Tough Hombre - Hula Girl
8.4. 4+4, fawneja ja brindlejä
Run-Up Reija ja Jouni Kiiski, Lohja
kennel@run-up.fi
Puh 0400 916996 / Jouni Kiiski

Greyhound narttu, synt. 26.10.2015
Elizabeth Bee 
(Scolari Me Daddy - Moment of Time)
SKL rekisteröity
Riikka Huoman, Ilmajoki
beevale@gmail.com
Facebook: Beevale pennut

KOTIA ETSII
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Pahoittelemme lehden myöhästymistä
Päivi ja Tuula

Tyyne
Kuva: Milla Toivanen

Nitro
Kuva: Johanna Jäntti

Ludvig
Kuva: Johanna Jäntti


