Saareloiden viestit Mormuskoinnin MM- kisamatkalta Lipetskiin 19- 27.02.2008

Kotona ollaan!
Kotimatka kesti 36 tuntia, mutta kaikki sujui ongelmitta. Maantievessat kylläkin saivat voimaan osan
porukasta pahoin (asiaan saattoi tosin edesauttaa myös edellinen illanvietto). Reissuporukan henki oli hyvä
ja reissusta jäi hyvä maku suuhun. Erityiskiitos kapteenillemme, joka piti porukasta huolen tiukoissakin
tilanteissa!
Sukupolven vaihdos oli näkyvissä useissa kilpailujoukkueissa - niin myös Suomessa. Kilpailussa joukkueen
kokemattomuus tuli useissa tilanteissa esille. Tästä esimerkkinä suomen joukkueen jäsen sai kolme vuotta
kestävän varoituksen sääntörikkomuksesta. Sääntörikkomuksen aiheutti inhimillinen kisalipun unohdus
edelliselle reiälle. MM- kisa on väärä paikka kansainvälisten sääntöjen opiskeluun. Seuraavasta
henkilökohtaisesta varoituksesta seuraa kolmen vuoden kansainvälinen kilpailukielto. SM- mormuska
tulisikin järjestää oikeilla säännöillä sääntöjen sisäistämiseksi.
Nuori joukkue on kuitenkin tiedonjanoinen ja halukas oppimaan. Esa sanoikin, että toinen kilpailupäivä opetti
paljon. Hän pääsi seuraamaan huippupilkkijöitä ruudun ulkopuolelta Ollin pilkkiessä. Ruudun ulkopuolelta
sai kokonaiskäsityksen huippujen toiminnasta ja taktiikasta. Töitä joukkeen sisällä riittää tämän laajuisessa
kilpailussa kahdelle valmentajalle, etenkin kokemattomassa joukkueessa. Viikon mittaisessa reissussa
pelkästään toukkien huolto vaatii tuntien työn päivittäin. Harjoituspäivien ohjauksessa työtä olisi kahdelle
valmentajalle, kilpailun ohjauksesta puhumattakaan. Kokeneella ohjauksella ei tarvitsisi käydä 10. kertaa
lyömässä päätä karjalan mäntyyn. Esimerkiksi Latvian ja Puolan joukkueiden koko oli 10 henkeä.
No kaikki yhteen vedettynä: mukavaa oli ja Esan ottamat loppujuhlan kuvat taiteellisesta
venäläisestä tanssista aiheuttanevat yleisöryntäyksen tuleviin MM-kisakarsintoihin Puolaan. Ja tulihan
syvällä Venäjällä opettelemassa kuinka välivesiahventa syötetään ja pilkitään.
Terveisin,
Elisa ja Olli

Viesti jostain Moskovan tuolta puolen 25.02.2008 klo 19.18
Kotimaa häämöttää. Kohta junamatka kohti Suomea alkaa. Kisassa pärjätäkseen olisi tullut
hoksata, että voimakas juoksutus tekoaltaasta kilpailua edeltäneenä yönä aiheutti paineen. Paineen
vuoksi kalat nousivat 40- 80cm pohjasta. Syöttämisen tuli tapahtua myös tällöin ylemmäs. Asiaa
testattiin kisan aikana myös Suomen joukkuee toimesta, mutta tietotaito ei riittänyt asian
ratkaisemiseen.
- tapaamisiin, Elisa ja Olli -

Viesti Lipetskistä 24.02.2008 klo 14.53
Ei edelleenkään löydetty konstia isolle ahven- kalalle.Suomi kokonaistuloksissa kymmenes ja Elisa
parhaana suomalaisena vasta sijalla 35. Venäjä voitti, Liettua toinen ja Latvia kolmas. Nyt

kuuntelemaan Venäjän kansallislaulua.
- Elisa ja Olli -

Viesti Lipetskistä 23.02.2008 klo 14.48
Kalaa olis, jos osais pilkkiä! Sää mitä parhain mormuskointiin. Vettä satoi vaakaan myrskytuulessa.
Jää lainehti vedessä. Syöttää ei osattu riittävän paljon. Sijoituspisteet sektoreittain, Esa 10, Vesku 8,
Elisa 6, Timo 8, Toni 10. Olli pilkki huomenna Esan tai Tonin tilalla. Itse en alkanut ylisyöttämään
kalaa tarpeeksi aikaisin, ja lopussa olivat kaikki pienet morrit sotkeutuneet myrskytuulessa.
- Elisa -

Viesti Lipetskistä 22.02.2008 klo 13.00
Jos edes kalan sais. Toinen treenipäivä antoi niukasti kalaa. Vähäinen kala syö ahnaasti. Täytynee
lihottaa vähäsiä kaloja toukilla ennen ylösongintaa(!?!?!). Kalojen houkutteluun Vesa löysi hyvän
taktiikan. Jäätä 70cm, onkisyvyys 3-4 metriä. Ruutujen pitkät sivut patoaltaan rannan suuntaisesti.
- miliisisaattueessa matkaajat -

Viesti Lipetskistä 21.02.2008 klo 13.24
Normal, normal! Ruhtinaallisten tunnin yöunien jälkeen päästiin kilpailualueen ympärille
treenaamaan. Sektorit oli reijitetty 10 metrin välein.. No tietääpä ketä ruudussa tarkkailla. Kiiskiä,
ahventa, bassia. Kaikki käy, mutta sahahampaisten bassien irrotus on työlästä.
- Elisa ja Olli -

Viesti Moskovasta 20.02.2008 klo 17.58(Suomen aikaa)
Täällä Moskova- edelleen. Väki autossa, syöttien lastauksen( ahtauksen) jälkeen matka kohti
Lipetskiä alkaa.Eli läpi yön matkustetaan ja aamulla reenaamaan.
- Hyvissä tunnelmissa, Team Finland -

Lähtötunnelmia
Nyt sitten startataan. Tiistai iltana hyppäämme Tolstoi junaan Lahdesta josta kyytiin tulee myös Kapteeni
Seppo Pönni. Muut joukkueen jäsenet ovat Vesa Kuusela, Esa Hurri, Timo Hirvelä ja Toni Stenberg.
Keskiviikko iltana jatkamme yhdessä ruotsin, liettuan ja bulgarian joukkueiden kanssa matkaa 500 km
Moskovasta etelään LINJA-AUTOLLA. Taitaa olla aika kulttuurielämys. Igorilta saatujen ennakkotietojen
mukaan kalastetaan pientä ahventa ( ruutuvoittajalla noin 1 kg). Kuulostaa hyvin tyypilliseltä
venäläiskalastukselta. Mutta miksihän ruotsalaiset on tilanneet siikamorreja? Salainen kisataktiikka?

Lisätietoja reissun kulusta ilmestyy, jos perille pääsemme.
- Elisa ja Olli -

