
Tervehdys kaikille!
Toissa viikon tiistaina lähdimme puolenpäivän aikoihin Tampereen linja-autoasemalta kohti 
Helsinki-Vantaan lentokenttää. Edessä oli viikon mittainen kisareissu Unkarin Szegediin, jossa 
järjestettiin ratamelonnan junioreiden ja alle 23-vuotiaiden MM-kilapilut. Budabestin lentokentälle 
saavuimme tiistai iltana ja sieltä kisajärjestäjät kuljettivat meidät suoraan hotellille, joka sijaitsi 
Szegedin kestustassa. Raskaan matkustuspäivän jälkeen kaikki olivat todella väsyneitä ja 
painuimmekin heti unten maille.
Seuraavien kahden päivän aikana ohjelmassa oli vuokrakajakkien virittely ja kisaan valmistavat 
melontaharjoitukset. Kisapaikka sijaitsi n. 15km päässä Szegedin keskustasta, keskellä peltoja, 
jonne on tehty noin kahden kilometrin mittainen tekoallas aiempia arvokisoja varten. Olosuhteet 
olivat koko viikon ajan erittäin lämpimät (jopa +40 C!!) ja kahtena ensimmäisenä kisapäivänä (to, 
pe) myös melko tuuliset. Kahtena viimeisenä kisapäivänä (la, su) viilentävää tuulta ei ollut lähes 
ollenkaan ja näin ollen lämpötila tuntui entistäkin kuumemmalta.


Kilpailut alkoivat omalta osaltani perjantai iltapäivänä K1 200m alkuerällä. Olin melko onnistuneella 
melonnalla eräni 5. ja näin ollen mukana seuraavan päivän semifinaaleissa. Lauantain 
semifinaaleissa melonta tuntui irtonaisemmalta kuin perjantaina mutta ylirasitustilan mukanaan 
tuomat vaikeudet tuntui sekä näkyi hyytymisenä viimeisellä 50 metrillä. Sijoitukseni oli semifinaalin 
7. ja olin ensimmäinen joka tippui sunnuntain B-finaalista pois. Ensimmäisenä fiilis oli pettynyt, 
mutta annoin kaikkeni ja se ei tällä kertaa riittänyt. Pystyin kuitenkin vetämään tämän hetkisen 
kunnon mukaiset suoritukset ja olen siihen erittäin tyytväinen! Nälkää ja motivaatiota on kuitenkin 
erittäin paljon, ja uskon että minulla on vaikeudet voitettuani potentiaalia kehittyä paljon lisää!




Kilpailut olivat siis omalta osaltani ohi lauantaina. Halusimme kuitenkin hyödyntää Szegedin 
loistavat olosuhteet ja kävimme sunnuntai aamulla tekemässä vielä melontatreenin. Loppupäivä 
kului finaaleja katsomosta seuraillen ja jätskiä syöden ;-)


Kokonaisuudessaan reissu oli aivan mahtava kokemus! Opin paljon uutta ja nyt on varmasti 
helpompaa lähteä ensi vuoden arvokisoihin kun tietää miten homma sielä toimii.
Tämän viikon keskiviikkona lähden nuorten Pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin Norjaan. Odotan 
reissua innolla vaikken pysty koko matkavalikoimaa melomaankaan. PM-kisojen jälkeen 
ohjelmassa on koulun alun lisäksi ylimenokausi, jonka aikana kroppa saa palautua perin pohjin! 
Kisakauteni loppuu siis tänä vuonna poikkeuksellisen aikasin pitkään jatkuneen ylirasitustilan takia. 
Ylimenokauden jälkeen melon kotiareenalla Kangasalla järjestettävissä miehistökanoottien SM-
kisoissa, jonka jälkeen katse suunnataan kohti seuraavaa kautta ja tulevan syksyn harjoittelua. 
Odotan erittäin positiivisin mielin ja innolla tulevaa harjoituskautta! :-)
Hyvää loppukesää kaikille!
Reetta H.


