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PR1SBARI on SPL:n ja siihen kuulu
viin kerhojen virallinen jäsenleh
ti, joka ilmestyy 3-4 kertaa vuo
de •• a. 
OSOITTEET: 
PUkonttori 
Suomen Priabee -kiekko Liitto 
PL 84 
00331 Hel.inki 33 
SPL:n puheenjohtaja 
Seppo Nieminen 
~eka 82 
61800 ~auhajoki 
IRISBARI 
clo Petri 1801a 
Ulvilantie 3 C 19 
00350 Helsinki 35 
puh. 556 848 
Allekirjoitettujen artikkeleiden 
mielipiteet eivät välttämättä ole 
SFL:n virallisia. 
PS-TILI: 329 44-8 
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ULTIMATE- • 
----PUO LUSruS 

Ensimmäinen puolustusmuoto on 
ns . mies-miestä -vastaan.Ni-
mensä mukaisesti tarkoitukse
na on ,että kukin pelaaja pi
tää tai paremminkin vartioi 
"omaa miestään".Tämä tyyli on 

jatkuu sivulla 8 

SFL: N VUOSIKOKOUS 
SFkL:n vuosikokous pidettiin lauantai
na 12.2.1983 Etelä-Kaarelan lukiossa. 
Samassa yhteydessä pidettiin Ultimate
joukkueiden kapteenien kokous sekä 
Freestyle talvikilpailu lukion urhei
lusalissa. 

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi 
veteraanipelaaja ja tunnettu järjestö
mies Kainu Mikkola. Kokouksen sihtee
rinä toimi Pekka Ranta. Paikalla oli 
yli 20 Jäsentä, lähinnä järjestön nuo
remmasta päästä. 
Liiton järjestöaktiivien keskuudessa 
oli tapahtunut melkoista katoa. Suomen 
Frisbee-kiekko Liiton uudeksi puheen
johtajaksi valittiin Amerikasta kotiu
tunut Seppo Nieminen, joka aikoinaan 
toi Frisbeen ja Frisbee-urheilun Suo
meen. Edellinen puheenjohtaja Marko 
Timonenhan on Hollannissa opiskelemas
sa. Toivottavaa on, että liiton toi
minta saadaan pian takaisin samaan 
järjestykseen kuin Marko sen saattoi 
avustajineen • Tällä hetkellä on vie
lä niin osa papereista kuin jäsenistä
kin hukassat 
Vuosikokouksessa ja sitä seuranneessa 
hallituksen kokouksessa valittiin 
muiksi hallituksen jäseniksi ja vir
kailijoiksi seuraavat henkilöt: vara-



puheenjohtaja Pekka Ranta, sihteeri 
Kai Koivula, rahastonhoitaja Elisabet 
Wrede, jäsenet Klaus Korpela, Urmas 
Rania, Marko Timonen, Petri Isola ja 
Antti Rautiainen. 
Liiton toiminnan päämääränä on nyt pi
kaisesti jäsen- ja muiden järjestöasi
oiden kuntoon saattaminen. Tähän kuu- 1 

luu tietysti myös liiton sääntöjen hy-, 
väksynnän loppuun vieminen. Samalla 
pyrimme edelleen Frisbee-urheilun 
edistämiseen ja tunnetuksi tekemiseen 
sekä frisbeen aseman tunnustamiseen 
muiden urheilumuotojen joukossa. Myös 
kilpailutoimintaa on pyrittävä kohen
tamaan sekä yhtenäistämään sitä kan
sainvälisen käytännön ja toiminnan 
kanssa. 
Kaiken tämän kuivan ja vakavan järjes
töasian päälle on kuitenkin muistetta-
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va: Frisbee on ajaton ja iätön urheilu; 
frisbee on nuorille ja nuorimielisille; 
frisbee on leikkiä silloinkin kun se 
on vakavaa. Frisbee on urheilu, joka 
palauttaa ilon ja ystävyyden myös kil
pakentille t 
Lennokasta frisbee-kautta. 

Seppo Nieminen 
FIN 001 

PIRKKOLAN TALVIKISAT 

Jälleen ovat ensimmäiset ki
sat ohi.Winter Champit pidet
tiin toistamiseen Pirkkolassa 
nyt jo kolmansina perättäisi
nä talvttapahtumina liiton hi& 
toriassa.Hiukan aikataulusta 
myöhässä kuten asiaan kuuluu 
alkoivat kisat ensimmäisellä 
lajillaan, pituudella.Kisojen 
nopeuttamiseksi heitettiin kak 
si kerrallaan -systeemillä.Ta
so oli melko odotetunlairten. 
Paras oli Jyrki Kaivola yli 90 
metriä kantaneella heitoll~~. 
Hyviä harjoitusheittoja esit
tänyt Klade Korpela epäonnis
tui monen katselijan suruksi 
pahoin · itse kilpailussa. 

Pituuden , jälkeen jatkettiin
Golfilla.Rankalan 9 -reikäi
sen radan mestariksi nous~ 
ennakkosuosikki K18.de Kor-
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~ ~ HUOMIO!! 
~ .""""", .... , .... , ............. """ ............. " ............................................................................ " .................... , ........................ , ........................ , ................ , ............ "It: ~ 
~ ~ 
~ pIIVlys ~ILPAILU PAIKKA ~ HUOM. Onko eellais1a, 
~ ~ jotka ~1vät ole l!!Iaa: 
~ M.. ~ neet . jäsennumeroa Ja 
~ 1'1.5'. DDC IVIuNnINIEMI ~ jÄ.8enkirjaa? ON. Siis 
~ 4. .-5 .6. FREESTYLE TOUR LI$) ESPORT-MESSUT ~ Sinä, joka et ole 8aa-
~ 11.6. HELSINKI OPEN TALI ~ nut e .11. a8ioi ta, ota 
~ 18.6. LIETO OPEN LIETO ~ yhteys SPL:oon joko 
~ 2.-3.7. DDC-SM TALI ~ kirjeitse tai pheli-
~ 10.-17.7. KENTTÄLAJIEN EM-KISAT ESSEX ~mitse(BOB: 8763410). 
~ 23.7. ESPOO OPEN SILKKINIITYT ~ Näin asia korjaantuu 
~ 30.-31.7. DISC GOLP SM-KISAT MEILAHTI ~ ja l!!Iaat eeinällesi 
~ 6.8. VAPAATYYLIN SM-KISAT HELSINKI ~ hienon IFA:n jäsen-
~ 7.8. ULTIMATE JA GUTS SM-PIN. HELSINKI ~ kirjan, jossa on n1-
~ 14.8. RECORD BREAKERS(PIT.,SCP) TALI ( ) ~ mesi ja jäsennumerosi • 

• ~ 20.-21.8. KENTTlLAJIEN SM-KISAT TURKU ? ~ 
~ 29.8.-3.9. ULTIMATE & GUTS MM-KISAT GÖTEBORG ~ 
~ ~ 
~ ~""""""""~*********************** ~ Nämä yllämainitut päivälläärät ovat ~ pela hienolla 30 heiton tu-

o ~ nyt sitten varmoja. Huollaa erityiees- ~ 10ksella.Hyvin pärjäsi 
~ t1 EM-kisojen päiväys. EM-kisojen ~ ensimmäistä kauttaan avoi-
~ poikkeokaellisesta pituudesta johtuen ~ messa sarjassa kilpaileva Pet-
~ put08iTat WEST COAST OPENIT pois. Uut- ~ ri Isola,tulos pisteen huo-
~ ta ajankohtaa yritetään kuitenkin löy- ~ nompi kuin Kladen.Naisista pa
~ tää, sillä pitäähän kareintakisoja olla ~ ras oli Maini Schildt. 
~ neljä kappaletta. ToukokulUl DDC-kieat ~ 
~ alkaTat kello 11 ja toivottavaa oli ei ~ 
~ että kilpailijat saapuieiTat paikalle ~ 
~ jo tuntia eDnen kilpailua, jotta sai- ~ 
~ eimme oeaaottajali8tat ja poolijaot ~ 
~ Talmiiks!. ~ 

~"""', ... ,""""""""""""""""""""'"""""""""', ..... ~ 

Viimeisenä ja kaikkein ko
vimpana ja tiukimpana laji
na runnottiin Discathonia; 
Henkihieverissä kolmen kil--
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ESPORT-83 - PIENOINEN 
PETTYMYS 

Käydessämme Peten kanssa pu
humassa Espoon fllessut oy:n 
edustajalle kisoista jotka -
meillä ol~si heille tarjotta
vana saimme heti kuitenkin 
ikäväksemme kuulla että tänä 
vuonna he eivät voi maksaa-
minkäänlaista korvausta ke
ne11ekkään ei edes meille. 
Emme Peten kanssa siis ede D 
ehtineet antaa meidän ehdo
tusta mahdollisesta pienestä 
korvauksesta ,noin 10 000 mk. 
Sen sijaan messut luovuttavat 
käyttöömme palloiluha11in , 
jossa me voimme järjestää o
man näytöksemme tai kilpailun 
ja niitäkin saa olla vaikka 
joka päivä kuitenkin kohtuul
linen määrä sillä halli on 
tarkoitettu myös mui11ekkin 
messuesiintyjille. 

Alustavasti puhuimme freesty-
le kilpailusta jolloin alku
karsinta olisi ollut lauantai-
na ja finaali sunnuntaina • Kun 
sitten näin salin koon tuli -
mieleeni heti ULTIMATE.Sa1is-
sa olisi todella hienot mahdol
lisuudet pelata jokin ULTIMATE
otte1uifantastisinta olisi maa
ottelu Ruotsi-Suomi.En kuiteRkaan 
tällä hetkellä tiedä josko a
jankohta sopii ruotsalaisille. 
Jos saamme ottelun pystyyn on 
meillä sittenkin hyvä mahdol
lisuus tienata kohtuullisesti 
eli noin 4 000 mk mutta s e 
edellyttää kovaa mainontaa 
messujen aikana eli meidän on 
pakkO saada niin monta kuin 
vain mahdollista messuvierais-
ta katsomaan ottelv2 .• 
Tapa jo11~ tuolloin voimme tie-
nata on asettaa pääsymaksu otte
luun:mutta mikä olisi se kannat
t~vin hinta.Hyvät neuvot ovat -
nyt tarpeen. Toinen keino tiena
t a lisää on hankkia otteluun ja 
näytöksiin sponsorit.Voi~~e myy
dä mainostilaa pelaa jien asuista 
ja kentän ympäri s töstä eli voim
me esim. pingottaa köyden hallin 
kattoon jA. s alin s e inil l e ja 
niihin sitten voimme rivustaa 
mainosky1ttejä joista pyydäm
me kohtuullisen hinnan. Siis-

' jokainen' nyt myymään mainos
tilaa esim. mainos-"lakanoi- -
hin", jotka naruihin ripustet
t aisiin.Kaikki r ah8t ovat nyt 
tarpeen sillä liiton kassa eh

,tyy jos ei tuloja saada.Toi-
lmikaa ••••• Bob 

ULTIMATE 
SARJA 83 
Tänäkin vuonna on taas ~arkoi
tus käynni s t ää ULTIMATE-1iiga. 
L~u1en että liiga tulee tänä
k1n ~onna pyörimään vain UUL 
tyypp1senä 81 Uudenmaan U1ti
mate Liigana .Tämä on sikäli 
harmi että U1timaten laajuus 
on tä~lHin kovin suppea mut-
ta t01saa1ta taas pelien j är
jestäminen on helpompaa kuin 
jos joukkueet olisivat koVift 
haja11aan.Itse toivois~lii
gaan mukaan niin monta jouk-



kuetta kuin mahdollista ja -
siksi pyydänkin aivan joka~s
ta liitokiekko-kerhoa otta
maan itseään niskasta kiin-
ni ja ilmottautumaan ULTI-
MATE-liigaan.Älkää vain ajä
telko . että eihän meillä ole·· 
minkää~aisia mahdollisuuk
sia voittoon;muistakaa että
tärkeintä liigassa on pelaa
minen ja onhan mytss taistel- -
tava kolmansista ja neljänsis
tä sijoista ,joista toistaisek
si ei kovin kovaa kamppailua 
ole käyty.Muistakaa mytss et
tä toinen erittäin tärkeä 
merkitys liigalla on silloin 
kun etsitään . pelaajia maa
joukkueeseen.Viimekin kau
della ltsytyi kokonainen uusi 
joukkue hyviä ULTlMATE-pelaa
jia1jotka -kaiken lisäksi vei
vät Liiga-82 voitonl~loyd Co. 
Jos tuntuu siltä ettei teil
lä ole tarpeeksi pelaajia muis
takaa mytss silloin laskea ju
niorinne ja tytttsnne.Esimer-
kiksi Team pelasi sekä 81 et
tä 82 kaudet junioreiden ja 
tyttöjen turvin, jotka etenkin 
tytöt~~elasivat loist~~i. 
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ult1mate-elektron1pel~, siinäpä vas
ta oiva lahJaidea kaikille la-
jin harraatajille(tilaa Finnit Bex) 

Tietenkin olisi mukavaa ; jos 
tytöt saisivat pystyyn oman 
liigan vaikka vain kahden tai 
kolmen joukkueen keskenlTeam, 
HPdC ja vaikkapa ~loyd Cosn 
Go Go -tytöt.Eikä joukkueideft 
tarvitse olla 7-miehisiä/na~
sisia vaan voihan sitä pela
ta pienemmilläkin joukkueil~. 
Siis kaikki joukkueet ,nyt mu- . 

kaan ja sehän käy kätevästi 
puhelimella tai kirjeellä. 
Kun nyt ilmoittaudutte il
moita joukkueesi täydelli-
nen nimi,kotipaikka,koti- . 
kenttä jos teillä on mahdol. 
lisuus kotiotteluihin,Koti
otteluiden-mahdolliset vii
konpäivät,~kello ajat,joukku
een yhdyshenkiltsn(kapteenin) 
nimi;osoite,puhelin numero ja 
muut vastaavat tiedot.Ottelu 
aikatau1ln saat ULTIMATE-kap
teenien kokouksessa tai postit
se ja jos kiire tulee niin 
puhelimitse.Tiedot voit lähet
tää osoitteeseenl 

Klaus Korpela elo Ultimate 
Korpasvägen 3 E 
00310 Helsinki 36 

Puh. 576 896 (Klade) 
tai 
Pekka Ranta elo UI timate 
Rajatie 38 
01230 Vantaa 23 

Puh. 876 3410 (Bob) 

Ja tietenkin olisi hyvin mie
len kiintoista kuulla jos Tu. 
run seudulle syntyisi oma lii
ga sillä alttii vista porukkaa 
siellä ainakin on.Kootkaapa 
vai~ka Lieto,Tarvasjoki,Tur-
ku -liiga. . 
Aivan lopuksi :Kirjoittakaa kun 
olette pelanneet otteluja niiden 
tulokset-ja mielellään jokninlai
nen opastava otteluraportii Pris
bariin niin saamme lukea jotain 
uutta • 

Hyvät Ultimate Vuodet,Bob 
~~~~~~tf~~~~~~~~~~~~;;:-r~w.p. 

TUMBA KERTOO TYT-
TÖJEN EM - KI SAMAT
KASTA: 

Vihdoin koko kesän odo~telun ja har
joittelun jälkeen koitti lähtöpäivä. 
10.Syyskuuta lähti tavanomaiselta pai
kalta postitalon edestä·vakiokuskimme" 
Kaitsun ohjastama bussi kohti Turkua 

ja Fennia purkk ia.Ensimmäistä kertaa 
matkassa oli myös meidän tyttöjen 
Ultimate joukkue,joka koostui 12 in-
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~okkaasta Ultimate pelaajattaresta. 

Hyvän yhteishengen vallitessa koko 
bussissa,matka sujui rattoisasti ilman 

suurempia hätkähdyksiä,kunnes päästiin 
Saksan ja Itävallan rajalleoOlimme 
nimittäin sinä päivänä ajaneet rutkas
ti yli sallittujen kilometrien, joten 
ei ollut ihme, että kuskiamme Kaitsua 
ei mielyttänyt liiemmin esitellä ajo
piirturia.Onneksemme Ceddie hoiti tod
ella näppärästi puhumisen tullimiest

en kanssa. Juttelun sj.irtyessä koske
maan ajokilometrejä tokaisi Ceddie 
jotain Keke Rosbergista ja juttu oli 
sillä selvä.Kaikki hereillä olevat 
huokaisivat helpotuksesta ,emmehän 
joutuneet maksamaan suuria sakkosum

mia. 
Yön pimeydessä ajoimme vielä muutaman 

sata kilometriä,kunnes olimme perillä 
Obertraunissa.YÖllä näki hämärästi 
jotain tuosta unelmapaikasta, mutta 
vasta aamulla tajusi tulleensa todell

iseen"paratiisiin",sillä niin kuvaama...! 
ttoman hieno paikka tuo urheilukeskus 
oli.Pari päivää vierähti totutellessa 
ilmastoon ja katsellessa Salzburgin 
ym.läheisten paikkoijen nähtävyyksiä. 
Noina parina päivänä myös Pepin tulo
iltana loukkaantunut käsi ehti paran
tua pelikelpoiseksi. 

Keskiviikkona 15.päivä alkoivat sitten 
pe~it meidän tyttöjen osalta.Päätimme 
pelata yksinkertaisen sarjan,kuiten
kin niin että finaali pelattaisiin 
paras kolmesta ottelusta systeemillä. 
Ensimmäinen ottelumme oli Ruotsia vas
taan.Perhosia mahassaan jokainen pelaa· 
jamme yritti parastaan sillä meillä ei 

ollut aavistustakaan minkä tasoisia 

pelaajia ~UOTgAlA13et olisivAt.Hermos

tunut pelimme alkoi hiljalleen tasaan-
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tua,kun kävi selväksi meidän heitto
ylivoimisuutemme.PaJin ~detessä yhteis

pelimme vain parani ja kahden 15minuu
ttisen tehoajan jälkeen numerot olivat 

18-3.01imme todella riemuissamme peli
esityksestämme,mutta mitään ei ollut 
viellä voitettu, jos ei ollut hävitty
kään. 

~UOMETTARIEN ONNELLINEN 
JOUKIUE POTRETISSA 
K.uva: ? 

Seuraavana aamuna ottelimme Itävaltaa 
vastaan.Heidänkin heittonsa olvat mei
käläisten heittoja huonompia. Pelimme 
ei luistanut aivan edellisen päivän 

malliin,mutta tähän vaikutti suuresti 

itävaltalaisten todella epäurheilija
mainen peli.Peli oli muutenkin kovaa. 
Puolivälissä peliä Marjan polvi vääntyi 

eräässä kiekontavittelu tilanteessa ja 
niin olivat epäonneksemme Marjan pelit ' 

pelattu tällä reissulla.Kaikesta huoli
matta peli jatkui meidän pillimme muka

an loppuun asti ja voittonumerot kirja

ttiin meille 16-6. 



Lounaan jälkeen alkoi ensimmäinen tosi 
koitoksemme eli ensimmäinen finaaliot
telu ruotsittaria vastaan. Siinä 300 

asteen helteessä olisi ollut mahdoton 
pelata,mutta onneksi takakenttä oli 
varjossa siihen aikaan päivästä. 
Saimme tehtyä ensimmäisen maalin, joka 

oli henkisesti hyvin tärkeätä. 
~ Hieman jaloissa tuntui aamuinen otte

l u,mutta hyvän yhteisen tsemppihengen i j a kannustus j oukon huutojen avulla 
j okainen puri sti itsestään yhä enemmän 
vo i mia. Ottelu olikin alkuun tiukka. 
Koko j oukkueemme oli päättänyt,että 
vo i tamme mestaruuden j a ni i n olimme 
j o askeleen lähempänä tavoitettamme, 
kun peli oli päättynyt 16-8 meidän 

hyväksemme. 

vaan suoranaisesti itkivät ja monet 
meikäläiset, etenkin Helena oli ihmeiss
ään mitä tehdä kun vastustaja vaan 
vollottaa.No pelattiin tietysti ja 

numerot 16-6 olivat meidän ensimmäis

ten kisojemme viimeiset voittolukemat. 

Oli aika avata Champgne-pullot,oli 
aika meidän tyttöjen todeta että 

olimme saavuttaneet Euroopanmestaruu
den.Me kaikki tytöt olimme onnistuneet 
saavuttamaan jotakin,kiitos siitä 

myös koko kannustavalIe matkaseuruee l 
lemme j a valmentajillemme Harrylle ja 
Jukalle. 

Tui j a 

~~~~~~~~o~~o~~oooo~~oo~~o~oo 
~ 0 
~ jatkoa sivulta 3 ~ 
~ ~ Seuraavana iltapäivänä koitt i s i tten ~ ~ 
~ pailijan ryhmissä purhallet- ~ 

H-hetkemme eli toinen finaali ottelu. 0 tiin tosi rankka ja kiperä ra- ~ 

Jos voi ttaisimme olisimme Euroopanmes- ~ ta läpi • Ensimmäisen lähdön -- 0 
~ voitti Peik Johansson onnis- ~ 

tareita,jos häviäisimme pelaisimme uud-g tuessaan juuri ennen maalia 0 
en ratkaisuott elun ' seuraavana päivänä. ~ ohittamaan Timo Vaskion,jolta ~ 

, . . . ~ tuntuivat voimat loppuvan tyys- ~ 
Kalkille joukkueemme pelaaJl11e 011 ~ tin.~oisen ryhmän voitti Klade ~ 
onneksi täysin selvää, ettemme olleet g erittäin kovan kuntonsa sekä- ~ 

~ erinomaisen hel ttotelmiikkan- g 
vielä voittaneet mitään.Ruotsittaret- ~ sa ansiosta.Kun kaikki ryhmtlt ~ 

kin olivat latautuneet matsiin aivan ~ olivat juosseet osoittautui k~ ~ 
~ ko kisan nopeimmaksi Klade.On- ~ 

uudella tavalla ja pelimme oli alkuun ~ e I ~ 
~ n a. ~ 

varsin hermostunutta.Ruotsalaiset ei- ~ 0 
~ Kysellessäni tulenpenaisilta ~ 

vät antaaneet meille enää niin paljon ~ kilpailijoita mielipiteitä Di~ ~ 
tilaa pelata kuin aikaisemmissa otte- g cathonista olivat kaikki koVin g 

. . . . . . ~ innoissaan kehumar:tn lajia to ... · ~ 
lUlsamme.Pelln kuluessa tUll eSl1n me1-~ delliseksi kovan luokan urhei- ~ 
dän toinen etumme eli pelaajamateriaa- ~ luksi.Myös paikalla ollut maa- ~ 
limme laajuus.Meitä oli enemmän ja jou-g joukkueen EUltimaten) va~en- g 
duimme siinä suhteessa juoksemaan väh- ~ taja Harri Spoof kehui la- g 
emmän.Hyvä yhteishenkemme ja omat sekä ~ jia ja oli sangen kiinnos- ~ 

~ tunut kokeilemaan sitä Ul- ~ 
kannustusjoukkueemme huudot :antoivat g timate pelaajien harjoitus g 

~ ohjelmaan.Ja olihan kisan 
vielä suuremman fiiliksen pelata hyvää ~ VOittaja Ultimaten vanha Z 
joukkuepeliä. ~ konkari. ~ 

Fl' naall' ssa suorastaan . k' t a ~ Siis seuraava raportti Suu-·- ~ 
JUo Slmme ruo s -~ rista DDC:n avajaisista g 

laiset kumoon ja ottelun edetessä alk- ~ toukokuussa. ~ 

oiva;t ruotsalaisten hermot kärytä.He g , g 
eivät enää kiukutelleet toisilleen ~ Bob ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~o~o~~~~~~~~Z 
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yleisin silloin kun Ultimate 
harrastus alkaa.Alkajat juok
sevat oman miehensä perässä 
minkä j~loistaan ~ääsevät.Tä
män takia mies-miestä -vaB
taan on erittäin raskas pe
litapa.Toinen ha ittapuoli on 
se että vartioija tuskin nä
kee missä kiekko kulloinkin on. 

\ -,\ 

l?~J ,-X~ 

IL 

~ 
18 

, 0 : 

__________ -L ____ __ 

Toinen ja huomattavasti vai
keampi tapa on ns. p~ikkapuo
lustus.Tällöin kullakin pe
laajalla on oma alue varti
oitavanaan.Tyypillisin paik
k~puolustus-tyyli on 2-3-2-
muoto.Tässä muodossa on puo
lustajia 2kpl ,keskuspelaa
jia 3 kpl ja hyökkääjiä 2 kpl. 
Tärkeintä tässä pelimuodossa 
on s e kuinka puolustajat sei
sovat alueilläan.Sopivasti 
sijoittuaall~ voidaan kaikki 
heittolinjat katkaista.Han
kaluus tällöin on pela'l,jien 
suuri etäisyys jolloin kommu
nikointi omien pelitovereide. 
kanss a huononee "pelin aikana. 
Hyvä puoli on kuitenkin tyy
lin keveys eli pelaajat j~k
savat pelata huoma ttavasti 
kauemmin kuin edellä m~ini
*u.sa tyylissä. 

'1.. 
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I ~ ~:'K 
' - 0 

...... , ....... 0 
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\ 
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\ 

'/.. I 
I X 
i 't. 0 
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Kolmas tyyppi on näiden seka
muoto.Tämä tyyli on monin ver
roin aikaisempia parempi koska 
tällön pelaaja voi seurata se
kä kiekkoa että vartioitavaa 
miestä.Tyylissä ei siis ro~ 
kuta aivan vastustajan kannoil
la muttei seisotakkaan aivan 
irrallaan omasta miehestä.Kos
ka tyyli on yhdistelmä kuuluu 
siihen siten niin hyvst kuin 

huonotkin piirteet jotka tu
livat esille jo edellä.Tyyli 
on mitä erinomaisin joukkueelle 
jolla on peli-silmää.Tälläi. 
pelaajat voivat aina tiettyi
nä hetkinä "levätä". 

Viimeiseksi esittelen paikka
puolustuksesta kehittynyttä ne. 
linjapuolustusta.Tavoit teena 
on katkaista kuten paikkapuo
lustuksessakin heittolinjat, 
mutta nyt niin että pelaajat 
asettuvat vastustaj~en väli
sille linjoille.Kukin pelaaja 
puolustaa tiettyä kahden vas
tust~jan muodostamaa syöttö
linjaa.Se mihin kohtaan puo-



lustajan tulisi sijoittua r11p
puu paljolti pelaajan koosta 
j~ nopeudesta.Nopea ja kookas 
pelaaja seisoo useimmiten 
täsmälleen puolessa välin Iin
jaa.Hitaampi valitsee tieten
kin jomman-kamman pään Iin
jasta.Tämä tyyli on vielä oi
keastaan täysin tuntematon ja 
itse en ole nähnyt minkään 
joukkueen sitä puhtaimmassa 
muodossa käyttäneen. 

Kuten selvää lienet on,on pa
ras tyyli näiden muotojen se
koitus maustettuna äärettömän 
hyvällä pelisilmäl1ä ja koko 
jOukkueen tasokkaalla yhteis
pelillä ja muutallalla"jallalla". 

Bob 

* * * * * * * * * * * * * * * ~ 
* * * * * * * * * * * * * * * * * -II-

* * * * * * * * * * * * * .********************************************** 

PIRX~OLA WINTER CHAMPIONSHIPS 
12.3. 1983 

TULOKSET: 

PITUUS, TYTÖT 
1.Tuija Jääskeläinen 66.75m 
2.Maini Schildt 55.60m 
PITUUS, JUNIORIT 
1.Peik Johaneson 59.50m 
2.Tiao Vaskio 57.90m 
PITUUS, MIEHET 
1.J7rki Xaivola 91.90m 
2.Xari Vesala 85.40m 
3.Pekka Ranta 84.05m 

GOLF, TYTÖT 
1.Maini Schildt 41 
2.Tuija Jääskeläinen 49 
GOLF, JUNIORIT 
1.Timo Vaskio, 33 

~eik Johansson 33 
GOLF, MIEHET 
1 .Klaus Korpela 30 
2.Petri Isola 31 
3.Pasi Pesonen 33 

Kari Vesala 33 

DISCATHON, JUNIORIT 
1.Peik Johansson 6.04 
2.Timo Va8ki~ 6.10 
DISCATHON, MIEHET 
1.Xlaus ~orpela 5.29 
2.Pekka Ranta 5.45 
~.~a~i_P!.~n!n_6~1Q 

t*******·***··**************************** 
: Moni on varmaankin ihmetellyt, 
: miksi on saanut tämän FRISBA-
: RIN, vaikka ei ole edes jäsen. 
* Syy tähän on se, että tällä 
: vuoei 1983 011 liittomme hieto
.:: rian 5-vuotis-juhlavuoai ja 
! halusimme lähettä kaikille 
: nykyisille että entisille jä
! eerlille tämän juhlavuoden en
: eimmäisen FRISBARIN. Varainai
: nen juhlanumero ilmestyy vasta 
: kesällä. Haluaiein toivottaa 
: kaikki ex-jäeenetkin tervetul
: leikei takaisin liiton toimin
... taan ! P. Ieola 
* .... 
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FRISBEE-TAIVAAN LOISTAVIN 
KOMEETT A-M A 1 N I 

S C H I L D T 

Szalama re~ortterimme iski 
jälleen.Täilä kerralla oli 
uhrina kauden-82 suurin ko
meetta-Maini Schildt,The 
Team.H~astattelusta ei keh
keyty~yt mitään erittäin 
sujuvaR;liekö syynä sitten 
haastattelijan sekoilevuus 
vai Mainin jännittynyt suh
tautuminen kiperiin kysymyk
siin?Eipä edes kaikki mieli
piteet olleet Mainin V~Rn o
san va.stauksista muotoili '.: 
Tuija Jääskeläinen. Ka tsotaan
pa nyt kuitenkin mitä tyttä
ret vastailiv~t. 

1.Missä tutustuit ensi ker
ran liitokiekkoon? 

No, se oli niitten AlI Ameri
can nuorisomessujen aikRna 
kun mä ensimmäisen kerran näin 
Frisbeen freestyleä.Heitteli
jä oli Petri Isola. 

2 .Entä kuinka sitten itse a
loit harjoittelemaan? 

Juu juu, ••• a loimme heitellä 
toissa kesänä The Teamin tree
neissä pirkkolas sR .Se oli vain 
sellaist~ viskelyä . Sitten me 
mentiin SM-skaboihin j a ~~h
tavaa - kuudes si ja MTA: ssR . 
Talvella treenattiin sitten 
Kaarelassa sisällä, salissR. 
Enimmäkseen treenasin MTA:tR
ja freestyleä.Si tt en yks ker- ·' 
ta kun me oltiin noikien kans
sa Talissa harjoittelemassa 
satuin .. hei ttämään muutaman hy
vän pituusheiton tai a inakin 
ne oli kundien mielestä hyviä. 
Aloin sitten treenata pituutta 
kun se meni niin mukavasti juu 
juu. 
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3.Kerroppa sitten hiukan saavu
tuksistasi? 

SM-81:MTA 6.,Ta1vitapahtuma 82 
p:i,tuus ja tarkkuus 2. "He1sinki 

open 82 kaikki 1ajivoito-t, 
ErJI-(kenttä1ajit)82 pituu
den voitto ja tarkkuuden, 
SCF,DDC,ja freesty1e 2. 
sekä golfissa jaettu 4 . si
ja.Ei kun SCF:ssä olin vas
ta neljäs enkä toinen. 'SM-82 
yleismestaruus eli kaikki 
muut lajit voitin paitsi 
tarkkuuden jossa olin vasta 
viides.Niin ja tietysti UL
TIMATEN euroopanmestaruus. 

4.Paras vastustajasi? 

Tuija Jääskeläinen, koska hän 
on niin hyvä(Enkä oo , huusi 
Tuija) ja pahin hän on sik
si että hän on niin mukava. 

5.Mistä lajista pidät kaikkein 
eniten? 

Ensin pidin sty1estä mutta 
kun huomasin etten osaa yh
tään mitään en enää oikein 
ole niin innostunut.Pituus 
on nykyisin se laji josta 
pidän kaikkein eniten ja 
ehkäpä juuri siksi kun tun
nen osaavani sitä. 

6 .Mi tä--pidät koko 1ii tokiek
koilu -urheilusta? 



Juu, juu onhan se ihan mukavaa. 
Eino, se on tosi monipuolista 
ja mukavaa kun on niin monta eri 
lajia.Mitä tohon nyt oikein osais 
sanoa?Vaikeita kysymyksiä. 

7.Seuraavaksi voieit lyhyesti 
kertoa tulevaisuuden tavoitteis
tasi. 

EM-83 sekä kenttälajien että 
joukkuepelien.Ois kivaa jos 
voisin parantaa vielä pituudeft 
enkkaa,kuka ties vaikkapa mui
takin enkkoja:Ja tietenkin hy
vä menestyminen kisoissa. 

8.Missä erityisesti haluaisit 
parantua jos nyt yleensä sitä 
haluat? 

Kaikessa, esim. freestylessä kos
ka en osaa sitä yhtään.Jokaises-

sa lajissa ja eri syistä. 

9.Mttä liitokiekkoilu on anta
nu sinulle? 

~(edellinen piti vetää tyt
töjen toivomuksesta yli).Juu teta 
monipuolista harrastusta ja hy
viä ulkomaanmatko~a,monia hyviä 
ystäviä niin koti- kuin ulko
mailtakin. 

lO.Mitä olisi tehtävä lajin edis~ 
tämiseksi+kehittämiseksi? 

Liiton toimintaa olisi kehitet- v ~ävä ja pitäisi saada kunnon pj. 
-Marko Timonen takaisin puheen
jOhtajaksi,hän oli niin hyvä. 
Kotiin sieltä ja äkkiä.Pitäisi
järjestää paljon enemmän infor
maatiotilaisuuksia yleisölle. 
Sellaisia pitäisi järkätä kou
luihin ja muihin vastaaviin jut
tuihin.Ja hommia olisi tehtävä 
liiton eteen paljon enemmän. 

11.Jos sinulla on joku idoli 
niin kuka hän on? 

Hmmm ••• Peter Jansson ••• aina
kin varamieheksi.lsola ehkä 
1 perintö prinssiksi ja Tui~a 
II perintö prinsessaksi.(On
ko pilaa vai ei:toim.huom.) 

l2.Miksi? 

'!II) H-AAS'f<tffdt.t on .f.e.I\~ ~D.vm.slwtlnn 1161. 

Jansson hymyilee niin kauniis
ti. 

13.~iten aiot jatkaa tästä eteen
päin? 

Pituutta aijon mennä ulos har-
jOittel~maan.h~ti vain kun ~ää
see.Tos1n v01s1han sitä nytkin
jo mennä kun on ollut niin läm
~ntä:Kesällä ja nyt täällä SR
l1lla paljon styleä.Lisää har
joittelua vaan. 

l4.Kun nyt olet niin innostunut 
tuosta p~~u~de~ta.ja olet Tuijan 
kanssa n11ta a1n01ta,ainakin Suo
messa,tyttöjä jotka käyttävät . 
turnoveria eli pyörähdys tyyliä. 

Rakas jäsenseura, 
Kuten huomasitte jo varmaan
kin on tänäkin vuonna melko 
monta kilpailua ykselölajeis
sa.Kuitenkin suurin osa näis
tä kisoista on langennut vain 
tiettyjen seurojen järjestet
täviksi ja sehän ei aivan ole
liittomme tavoitteiden mukais
ta.Olisi niin mukavaa käydä e
rilaisissa, eri seurojen jär-
jestämissä kisoissa vaijka ym
päti maan.Näkisi uusia kilpai
lijoita ja uusia kenttiä.Kiso
jen ei tarvitsisi olla isoja -
sillä yksikin laji riittäR ai
van mainiosti eikä kilpailun
tarvitse olla mikään SM-kiso
jen loppuottelu. Esimerkkinä 
voin mukavasta kisasta maini
ta The Teamin järjestämät En
nätysten rikkojaiset joissa 
kaiken lisäksi syntyi parikin 
loistavaa SE:tä. 
Kun nyt olen saanut teidät 
innostumaan järjestämään omat 
pienet kisat niin muistakaa en
sin lähettää liiton osoitteeseen 
kisanne päivämäärä, paikka ja ·
aika että muutkin voivat osal
listua niihin ja että tulokset 
olisivat virallisia.Siis nyt 
kynä kännyyn ja kirje liitol
le. 
Järjestättekö Disoathon kisan? 

Bob 
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Mitä mieltä olet siitä? 

No, se on hyvä.Esim.Talvita-
pahtumassa heitin ihan taval
line11~ tyylillä ja kiekko len
si noin nelisenkymmentä metriä. 
Sitten kun vaihdoin tyyliä ja 
opin sen jotenkin niin tulokset 
paraniv:=tt reilusti.(Tuija:"Täy
sin sopiva tyyli. II) 

15.Sitten tämä paperi eli Fris
bari.Mitä vikaa? 

Aikataulu on vähän kehno.Ilmes
tyy milloin sattuu ja tiedot on 
sitten vähän vanhoja.Enkat olis 
kiva saada joskus F!USBARIin siis 
muiden maiden( kunmt vr-tin toimitus 
tietäisi niistä jotain),. 

16.Naiset,mil1a inen on n8.isten 
tilanne nyky fr i sbeesuomessa? 

Naisia on kovin vä hän.Euroopas
sa j ~, miksei myös kot i maassakin 
riittävän kova t9 so. ~sim.Mari
anna S'Pie 3elhf1fer pärjäsi t"J,r k
kuudessa hienosti.Olisi muketv r-t R: 
j i=irjestää nR.isten ULTIMATE-lii
ga . V 8.?n kun on ni i n vähän h8,r
r asta jio. (toim.huom,Onkos pak
ko nelat::l. 7 np..isisilla joukku
eilla , hFi,h?). 

17.Miksi jännitit koko ajan? 

Juu, juu ••• tääon niin hirveetä 
kummallisia kysymyksiä enkä 00 

tottunut tä11aseen ja on väsy 
ja nälkä. 

18.01is kai tarve sitten vähän
etukäteen valmistautua kun täh
tireportteri yllättää? 

Juu,juu(eivoiollatotta) • 

Kiitto lukijoiden puoleste,Bob. 

ANDERS SVENSSONIN 
SSUPERRPUTTAUSYRITYS 

KUVA: Jukka Porko 


