Muljeid 2016. aasta naisekandmise MM-ilt Sonkajärvil
Tänavune naisekandmisvõistlus osutus eelnevatest sootuks eripärasemaks. Kuna lisaks meile oli
võistlustulle minemas ka kandjapaar Väike-Maarjast – Hans Kruusamägi ja Maris Kõrgmäe, siis
saime Sonkajärvile sõita üheskoos. Seltskonnaga sõit oli väga vahva ja tore. Bussijuht Aimar
Türbsal sai oma ülesandega edukalt hakkama.
Sonkajärvile jõudsime neljapäeva õhtul. Reede hommikul pärast võistlustele registreerimist olime
kutsutud Sonkajärvi vallavanema poolt vallamajja vastuvõtule. Sama päeva õhtul osalesime
naisekandmise sprindivõistlusel. Aimarile leiti kohapealt kandam ja ka tema võttis
sprindivõistlusest osa. Võistlusel jõudsime finaaljooksu, kus meil õnnestus tulla hõbemedalile. Meie
rõõmuks platseerus Aimar pjedestaalil koos soomlannast kandamiga kolmandale kohale. Esimese
koha saavutas sprindis kohalik jooksja Joni Juntunen koos kaaslasega.
Meiega samas ööbimispaigas olid majutatud ka Iisalmi Sandelsi raadiojaama reporterid, kes tegid
võistlustest otseülekandeid. Õhtul saabus majutuskohta koos raadioreporteritega Soome meister
akordioni mängimises Ilpo Kaleva, kes meenutas välimuselt suurstaar Elvist. Temaga oli väga soe ja
tore vestelda. Selgus ka, et soomlasi ja eestlasi ühendab Georg Otsa poolt kuulsaks lauldud
Raimond Valgre loodud „Saaremaa valss.“
Laupäeval (põhivõistluse päeval) oli hommikust saati ilus ilm, mis meelitas ligi palju osavõtjaid ja
pealtvaatajaid. Raadiomeestega eelmisel õhtul kokku lepitult andsime otse-eetrisse intervjuu meist
ja võistlustest.
Põhivõistlusest osavõtjaid oli ligi 50 paari paljudest erinevatest maadest. Koos meiega olid
stardijoonel Soome ja Austraalia paar. Rada oli meile möödunud aastatest tuttav. Kõige suurema
üllatusena oli tänavune veetakistuse läbimine, mis sai paljudele paaridele saatuslikuks. Tundus, et
seekordne veetakistuse põhjakate oli oodatust libedam. Ka meie libisesime veetakistuses ja selle
tulemusena kaotasime seeniorklassi kolmandale kohale kaks sekundit!
Naisekandmisvõistluse lõpetas autasustamine, mis toimus spordisaalis ja kuhu oli tulnud palju
rahvast. Autasustamine oli suurejooneline ja võitjaid võeti vastu tormiliste aplausidega. Pärast seda
olime oodatud kohalikku raamatukokku, kus vallavanem võõrustas meid muusikalise etteaste ja
piduliku toidulauaga. Rahulikus seltskonnas oli hea vestelda võistluskaaslastega ning tänada
vallavanemat võistluse korraldamise ja toreda vastuvõtu eest.
Pühapäeva hommikul alustasime varakult tagasisõitu, et jõuda Helsingisse laevale ja sealt edasi
Tallinnast Väike-Maarjasse. Reis möödus rahulikult, mille eest täname autojuht Aimarit ning
reisikaaslasi Marist ja Hansu. Samuti täname Väike-Maarja valda, kes võimaldas meile 19. korda
naisekandmisvõistlusel osalemise.
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