2012. gadā no 2. līdz 4. novembrim Vācijā, Kristinslustā (Christianslust), norisinājās
bezsniega sezonas Eiropas čempionāts (EČ) kamanu suņu sportā. Šajās sacensībās ar
Garkalnes novada domes atbalstu piedalījās Garkalnes novada iedzīvotāji – Ilze
Dombrovska un Mārtiņš Kristons. Kopumā EČ piedalījās 300 dalībnieku un 1200
suņu no 22 valstīm dažādās disciplīnās: kanikross (suns velk skrējēju) 4,9 km;
baikdžorings (suns velk velosipēdistu); skūteru klase (viens vai divi suņi velk skūteru
jeb bezpedāļu velosipēdu), kā arī 4, 6 un 8 suņu vilktas velokamanas (6,3 km).
Sacensību organizētāji, lai veicinātu tradicionālo kamanu suņu šķirņu piedalīšanos
šāda veida sacensībās, katrā disciplīnā (izņemot kanikrosu) izdalīja ziemeļu suņu
šķirņu klasi. Šāds dalījums nepieciešams, lai uzturētu tradīcijas, kā arī ziemeļu suņu
šķirņu pārstāvji nevar konkurēt ātruma ziņā ar speciāli selekcionētiem suņiem sprinta
distancēm, kuru auguma parametrus neierobežo šķirņu standarti. Pārējie suņi startē
atklātajā klasē.

Sacensības notiek divas dienas, kas nozīmē, ka katram dalībniekam jāstartē divas
reizes. Distances veikšanas laiks tiek summēts, un uzvar tas dalībnieks, kurš
kopsummā visātrāk veicis distanci.
Ilze un Mārtiņš ar saviem ziemeļu šķirņu pārstāvjiem – Sibīrijas haskijiem –
jau vairākus gadus trenējas kamanu suņu sportā un ir palikuši uzticīgi šai šķirnei,
uzskatot, ka apmācīt Sibīrijas haskiju veiksmīgiem startiem sacensībās ir izaicinājums
un to spēj tikai retais. Abiem ir pieredze, startējot Baltijas kausa ietvaros sacensībās
Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, kā arī Polijā, Čehijā un Norvēģijā, un abiem ir čempionu
tituli un godalgotas vietas.

EČ Ilze startēja baikdžoringa disciplīnā sievietēm ar savu Sibīrijas haskiju
Hilux. Divus gadus vecais Sibīrijas haskijs Hilux trenējoties kopā ar saimnieci
izbraukājis simtiem kilometru Garkalnes mežos, un, lai arī sunim nav lielas sacensību
pieredzes, viņš sevi pierādīja jau 6.un 7. oktobrī, Lietuvas čempionātā kļūstot par
Lietuvas čempionu, .
Mārtiņš šogad izmēģināja startēt skūteru klasē (skrejriteni velk 2 suņi) ar
saviem Sibīrijas haskijiem – Ikiaq un Džimu. Šie darba līnijas Sibīrijas haskiji arī
kļuva par Lietuvas čempioniem šoruden.
Kopā no Latvijas startēja septiņi dalībnieki, divi no viņiem junioru klasē.
Sacensībās dalībnieki startē pirmā dienā izlozes kārtībā, otrā – pēc pirmās
dienas rezultātiem. Ilze startēja 32 dāmu konkurencē, no kurām piecas startēja
ziemeļu suņu šķirnes klasē. Lai arī konkurentu skaits šķiet mazs, šajās sacensībās
piedalījās pieredzējusi Vācijas sportiste, kas pērn pasaules čempionātā ieguva 3. vietu.
Mārtiņš startēja kopējā klasē 55 braucēju konkurencē, 11 no kuriem bija ziemeļu
šķirnes pārstāvji. Pēc pirmās dienas Ilze bija 2. vietā ziemeļu suņu šķirnes klasē,
atpaliekot no Vācijas sportistes 26 sekundes. Kopējā klasē – 24. vietā, atstājot aiz
sevis arī dažas atklātās klases sportistes. Mārtiņš pēc pirmās dienas ierindojās 7. vietā
ziemeļniekos un 37. kopējā klasē.
Svētdienas rītā ar lielu apņemšanos uzlabot rezultātus, Latvijas izlases sportisti
stājās uz starta līnijas. Trase bija palikusi vēl dubļaināka pēc naktī nolijušā lietus.
Norvēģi, poļi, kanādieši, francūži un citu tautu pārstāvji centās godam pārstāvēt savas
valstis, pirms startiem valdīja nopietns stress, jo pirmo dienu rezultāti bija ļoti blīvi .

Prieks, vilšanās, cerība, dusmas – krāšņa emociju buķete valdīja starta un finiša zonā.
Suņu rejas piepildīja veco mežu. Ilze startēja aiz Vācijas sportistes ar vienas minūtes
starpību. Pēc starta dubļi no velosipēda riepām un priekšā skrienošā suņa ķepām ātri
vien pārvērš sportista formas un pat sejas krāsas. Dubļainu un smaidošu sejas
izteiksmi Ilze pieņēma vācietes apsveikumus aiz finiša līnijas. Bija skaidrs, ka Ilze un
Hilux ir labākā reģistrētās ziemeļu suņu šķirnes komanda Eiropas čempionātā 2012
baikdžoringā sievietēm. Šāds tituls pielīdzināms Eiropas čempiona titulam. Kopējā
klasē Ilze ierindojās 22. vietā.
Mārtiņš darīja, ko varēja, tomēr suņiem īsti neizdevās iedegties azartā un
nostartēt tā, kā tie spēj, līdz ar to Mārtiņš kopvērtējumā saglabāja 7. vietu ziemeļu
suņu šķirnes klasē, un pacēlās uz 35. kopējā klasē, kas, ņemot vērā konkurenci un
pieredzi startos šajā kategorijā, ir ļoti pat labs rādītājs.

Abi garkalnieši ir atgriezušies un jau 17. un 18. novembrī dosies uz Igauniju
cīnieties par titulu “Igaunijas čempions 2012”. Savukārt 2013. gada 26. un 27. janvārī
Igaunijā, Otapē, notiks sacensības sniega apstākļos. Mārtiņš startēs skijoringā
(slēpotāju velk 2 suņi) 12 km distancē (2 dienas, 2 starti), savukārt Ilze cer sagatavot 6
suņu pajūgu dalībai 42 km distancē (2 dienas, 2 starti).

