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FRISBARI on SLL:n ja
siihen kuuluvien
kerhojen virallinen
jäsenlehti, joka ilmestyy n. 4 kertaa
vuodessa.
OSOITTEET:
Pääkonttori
Suomen Liitokiekkoliitto
-PI 84
00331 HELSINKI 33
SLL:n puheenjohtaja
Seppo Nieminen
Topeeka 82
61800 KAUHAJOKI
puh. 963/11 495
FRISBARI
clo Petri Isöla
Ulvilantie 3 C 19
00350 HELSINKI 35
puh. 90/556 848
Allekirjoitettujen
artikkeleiden mielipiteet eivät välttämättä ole SLL:n virallisia mielipiteitä.
PANKKITILIT:
PS-TILI: 329 44-8
SYP-Munkkivuori

217121-4675.

Jäsenmaksu
vuodelle
4
198 on 50mk, johon
sisältyy FRISBARIn
vuosikerta sekä oiI keus osallistua
,-_ SLL:n kilpailuihin.

UUSi frisbee-kausl - on

alkanut. Vai pitäisikö
sanoa liitokiekkokaus1. Liiton nimihän vaihdettiin virallisesti
viime vuosikokouksessa. Pääasia kui tenkin
lienee, että kausi on
alkanut: ennusteet lupaavat kaunista kesää,
juuri sellaista sopivaa liitokiekkokesää,
ja luvassa on runsaasti tapahtumia ja kilpailuja. Meille tärkeätä tietysti on, että
yksilölajien~:rvl-kisat

pidetään naapurissa
Ruotsissa. Toivottavasti mahdollisimman
moni kilpailija
ja
myös muu kiinnostunut
voi ottaa osaa tähän
tapahtumaan.

nn

JLein helmi-maaliskuussa matkan Kaliforniaan, liitokiekkoilun
Mekkaan ja syntysijoille.Vaikka matkan
päätarkoitus ei ollutkaan frisbee, os~in
Los Angelesiin juuri
Oak Grove Winter Time
Open -kisojen aikana.
Otin myös osaa kilpailuihin. Sijoitus nyt
talvikuntoisena ei 01lut mainittava, mutta
osanottohan se pääasia
muutenkin on. Oak Grove on muuten ensimmäinen frisbee-golfrata
maailmassa, jossa on
kunnon korit. Paikka
siJ·a.itsee La Canadassa, joka taas on ihan
Pasadenan kupeessa JOa
Riten Los Angelesin

~------------------~---------------------
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suurkaupungin alueella
Paikka on myös tulevan
kesän seniorisarjan
liitokiekkoilun maailmanmestaruuskisojen
pitopaikka. Käyntini
aikana kävin keskusteluja frisbee-maailman
merkkihenkilöitten
kanssa. Myöhemmin tapasin mm. ultimaten
grand (not-so-old) man
Tom Kennedyn, Dan
"Stork" Roddickin ja
monia muita. Näistä
keskusteluista vähän
lisääkin.

L

iitokiekkomaailmassa
on tiettyä käymistilaa, minkä olen aiemminkin todennut. Esim.
IFA on lopettanut toimintansa. Sen entinen
johtaja Dan Roddick on
edelleen frisbee-kiekkojen valmistajan
Wham-O:n palveluksessa
tittelinään Sports
Promotion Director •
Vaikka hänellä ei 51ten ole järjestöelämässä virallista asemaa, hänen puoleensa
yleensä käännytään ensimmäisenä hänen valtavan tietomääränsä,
kokemuksensa ja kontaktiensa takia. Yhdysvalloissa ei siis
ole yhtenäistä kattojärjestöä, mikä käsittelisi frisbee-asioita
Eri lajeilla on omat
1 aJ1
.. j..arJes
. t··onsä, mm.
ultimate, guts, freestyle, double disc
cour t se k·å Ri d ers 0 f
the Vlind kenttälajien
h arras t aJ·il1 e, Pro f es-
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sional Disc Golf Association,
! liitokiekkokerääjien yhdistys
jne . Danny McInnes, alkujaan
Teksasista, on tilapäisesti töissä Wham-O:lla ja hoita a omaan
lukuunsa US Disc Sports -yritystä, joka rekisteröi ja pitää
kirjaa kerhoista. Vaikka muodollista kattojärjestöä ei olekaan,
eri lajijärjestöjen johtajat
muodostavat eräänlaisen epävirallisen direktoraatin, josta
tarvittaessa hyvinkin nopeasti
ja vähällä vaivalla saisi kansallisen kattojärjestön.
l risbeen MM-kisoja ei järjestetä, mutta Mazda US Open -kilpailut ovat tavallaan perineet niiden aseman. Nämä järjestetään
tänäkin vuonna La Miradassa Kaliforniassa, ja kansainvälistä
osanottoa suuresti rohkaistaan.
Edelleen Santa Cruzissa järjes- (
tetään World Flying Disc Championships, joka tällä hetkellä
lähinnä on yleisesti hyväksytty
MM-kilpailua vastaava tapahtuma.
Kilpailun vetäjä Tom Schott pitää sitä omana tavaramekkinään
ja yksityisenä yrityksenään,
mutta mm. Wham-O tukee sitä taloudellisesti. Tilanne on siis
varsin sekava, mutta isoon maahan mahtuu. Olihan es1m. IFAlla
lopettamisaikana ilmeisesti yli
100 000 pelaajaa rekisterissään. Samoin taso on kova: väitän että esim. La Mirandan frisbee-kerhon seurajoukkue löisi
vaikkapa 10 -mi ehisin joukkuein
minkä tahansa muun maailman
joukkueen kaikissa mui ssa laje1ssa paitsi ehkä ultimates sa .
älineissäkin aina tapah tuu kehitystä. Euroopassa ja Suomessakin on kovasti käyty keskusteluja viime aikoina tästä. Valitettavasti esitetyt mielipiteet
ja kannat ovat joskus olleet ällistyttävän hatarin tiedoin ja
perusteluin esi tett y,jä . ~ '~ i i. n
sääntö jen kuin v ~ li ne itt enk in
suhteen keskus telua ja kehitystä on Yhdysvalloissa. tapahtunut
jo parin vuosikymmenen ajan. Tän ä aikana niin välineet kuln
säännötkin ovat muotout un e et ~a
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seuloutuneet t a rkoi tuksenmuka,i s i ksi. On kovin omahyväistä kuvitella, että e s im. Euroopassa
vaikkakin täällä on harrastaji~
monessa maassa, olisivat vhtäkkiä löydetty jokin viisasten
kivi, joka oikeuttaisi olettamaan, että jotain dramaattisesti uutta olisi keksitty. Muutamissa Euroopan maissa aktiiviharrastajia on kourallinen; kuinka voisi olettaa, että heidän
kantansa olisi yhtäkkiä niin
pa.ljon parempi tai perustellumpi kuin kymmenien tuhansien
harrastajien vuosien aikana k oettelemat säännöt ja käytännöt?
Tilanne on vähän samankaltainen
kuin jos Taka-Hikiän Urheiluautoilijoitten jokamiehen luokan
aktiivit pyrkisivät sanelemaan
sääntöjään Suomenmestaruuskilpailujen Formula-3 -luokkaan.
Ei toki niin, että pitäisi kaikki mitä ylhäältä annetaan ottaa vastaan ilman mielipiteitä
tai kritiikkiä, mutta ei pidä
luulla, että jostakin yhtäkkiä
on löydetty juuri se oikea ratkaisu asioihin, joista toiset
ovat käyneet keskustelua ja kokeilleet ratkaisuja jo vuosia.
1Tiime aikoina on kuumin peruna
ollut kiekkojen painot ja mallit. Kritiikkiä on esitetty
.
i
k'·
erityisesti kovin palnav a se a
lähinnä Champion Discs Inc:n
valmistamia kiekkoja vastaan .
Painoa lieneekin syytä rajoittaa, mutta ei kovin nopeasti
eikä radikaalisti. Maailmalla
yleisesti noudatetut PDGA:n
säännöt mahdollistavat esim.
70 ja 71 -muottisissa frisbee' kiekoissa 187g:n painot (8,3g
läpimitan senttimetriä kohden).
Varsin yleisesti lähestymisheittoihin käyt~tyt vakaalentoi-set 100-muottinen painaisi y11
200g jne. T~ll ~ hetkellä käyt öss ä. oleva 200 g ramman yläraja
on miel estäni ehdottomasti
paikallaan .. Varaa alemmaksikin
on kyllä mennä. Champion Discs
Eagle tai Aero saisi mainitun
säännön mukaazn painaa 183g.
Käytä nnössä painavimmat näkemä-

i
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keskustelua maailman johtvlen
frisbee-kiekkoilijoitten kanssa
esitän muutamia asiaa koskevia
näkökantoja.
Eagle/Aer~ ~osiaank~~ lentää
pienen harJolttelun Jalkeen
pitemmälle kui useimmat kiekot. Tosin ehkä ei kaikilla
mutta monilla on pelko, että
kentät loppuvat, koska se
lentää niin pitkälle. Pituuden ME on kuitenkin heitetty
70-muotin Wham-O:lla. Pitäi~
sikö sen käyttö siis kieltää?
Pituudessa käyttämämme kiekot ovat urheiluvälineitä.
Tosin pehmeämpiä kuin keihäs,
moukari tms., mutta urheiluvälineitä. Väline on vain
niin vaarallinen kuin sen käyttäjä. Kun heitämme pituutta
kilpaa, ei kentälläpidä olla
katselijoita. Jos pelaamme
golfia väkijoukossa, jokaisen
pelaajan harkinnan pitää olla
riittävä, jottei heitä paina-

ni kiekot ovat olleet 176 tai
177 grammaa. Suomen Liitokiekkoliiton hallituskin käsitteli
kiekkoasiaa.Tuloksena oli äänestyksen jälkeen, ei siis yks imielisesti, se että Suomi
suositteli EM-kilpailuissa kiellettäväksi Eaglen/Aeron käytön. Tämä tulikin ilmeisesti
päätökseksi. Mainittakoon, että
esim. Euroopan johtavasta liit okiekkomaasta Ruotsista ei
t ullut kantaa. Yksi maa ehdotti
119 gramman painoista Midnight
Flyeriä käytettäväksi. Saattai, 8i olla vaikea löytää sen painoista Midnight Flyeriä, eli se
1 näitten mielipiteitten tasosta.
t Muutamat Eaglea/Aeroa vastusta~l neet vastustivat kiekkoa siksi,
~I' että "kiekko lentää pidemmälle
:1 kuin muut", ja siinä on reunan
!i profiili erilainen kuin useim~ missa muissa kiekoissa, siis
[ terävämpi, ja siten "vaarallif
nen". Koska olen juuri käynyt
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Alan huippu, pi tkän kehi tteljm tulos. Lopullinen pituuskiekko
AERO, eri painoisia kelluvista 176 grammaiseen
65,EAGLE , muutama kappale
65 ,PUPPY, yksi kappale
05,AMF-Voit golf-kiekko, 23 cm, 2 kpl
65,WHAM-O Golf Disc 42 mold
60 , 100 mold
60,1978 WFC 141 g, TARJ.-9US!
50,HDX 80 (vihreä), TARtJOUS!
50,World Glass 165 g
60 , g

48 , -

g

40 , -

Uusi Super Pro
Pro
Kauneimmat näkemäsi kiekot:
American Outdoor, 3 v~ihtoehtoa
Fantasy (Perhonen, lohil<äärme tai Pegasos)

38,-

141
119

30,.:..
60 , -

45,-

Postiennakolla, vastaanottaja maksaa postimaksun. Tilaukset
toimitetaan tilausjärjestyksessä.

Keräilijälle!
Koko sarja WFC-kiekkoja 1979
(165 g, 141 g ja 119 g)
Fastback Christmas greeting, punainen 1 kpl
Fastback Cycle K-9, FB 7, 3 kpl
Amexpo/Luoti nimi v 1977
Discraft Sportsdisc, valkoinen

250, 20,20,20 , -

45,-

AMEXPO OY
PL 10, Keskustie
61851 KAUHAJ OKI.A.5 .
Puh.

(96 3 ) 217 21
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vaa/kovaa kiekkoa väkijoukKäyty keskustelu on ollut oiva
koon. Rantakiekkoilu on erikesimerkki sellaisista ylilyönseen, k.ilpailu erikseen. Golf
neistä, joihin Suomella ja Eu-kilpailussa katsojienkin turoopalla ei olisi varaa. On kolee pysyä poissa radalta.
vin Kyseenalaista lähteä nimeäFrisbee-golfin yksi perusmään yhtä valmistajaa tai valsääntöjä on toisen huomioonmistajia, joiden kiekkoa pitää/
ottaminen: se sisältää sen,
ei saa käyttää. Juuri näin on
ettei heitetä edellä pelaavikuitenkin käynyt. Ollaan siis
en selkään.
menossa takaisin vanhaan tilamteeseen, jossa yksi valmistaja
Eagle/Aero ja mahdollisesti
oli monopoliasemassa. On luonmuutkin uudet kiekot on tienollista,
että käytetyt välitääkseni testattu tuulitunneneet
pitää
olla saatavana
lissa. Ne siis ovat ilmeisesajoissa,
joten
viim e kesän
ti hyviä. Entiset ja nykyiset
kaltainen
tilanne
Englannissa
aktiivipelaajat ja maailmanei
toistu.
Samoin
välineitten
mestarit ovat ne suunnitelpitää täyttää jotkin tietyt
leet. Voisi sanoa, että ne
vaatimukset.
Tällaiset vaati- ·
ovat liitokiekko~en turbo~a.
mukset
ovat
olemassa,
ja nyt
Näkemässäni Oak Groven kiekkeskustelun
aineena
olevat
kiekokilpailussa lähes jokaiselkot
kaikki
täyttävät
ne.
Vaala kilpailijalla oli Eagle/
ratekijöitä on liioiteltu.
Aero ja ehkä 75% heitoista
heitettiin näillä kiekoilla.
Pitäisikö Suomen ja Euroopan
usko, että haluan takaraivapaaehtoisesti hyväksyä kävooni 187-grammaista 70-muotyttöön huonommat välineet
tista sen enempää kuin 160kuin maailmalla on jo käytösgrammaista Eagleakaan. Jos hasä? Pitäisikö Keken ajaa
lua riittää, golfratojen heitCosworth Fordilla, kun muut
topaikkoja on helppo siirtää
ajavat turbolla? Luulemmeko
taaksepäin kymmenen metriä.
tosiaankin, että voisimme saNäin on tapahtunutkin monella
nella Amerikan ja Kanadan
radalla USA:ssa, eikä se suinliitokiekkoilijoille, mitä
kaan johtunut F~glesta. Muutkin
välineitä he voivat käyttää?
kiekot ovat kehittyneet, samoin
Nimittäin se tässä ajatusmalkuin heittäjätkin.
lina taustalla on. HaihatteOlisi toivottavaa, että järki
levan hiekkalaatikkoaskarteja edistys voittaisivat niin
lun maku on lähellä.
Suomessa kui Euroopassa yleensäkin, emmekä putoaisi harkitDan "Stork" Roddick, jonka
semattomien, lyhytnäköisten
tietä.mys ja arvovalta lienemielipiteitten takia kehityksen
vät kiistattomat, sanoi Eagle
kelkasta. Meillä sentään on
/Aerosta, että se on hänen
liitokiekkorintamalla
jo perinmielestään kehitetty niin ·
teitä.
Kun
toivottavasti
saamme
pitkälle kuin liitokiekko
Helsingissä
jonkin
yleisötapahvoidaan kehittää. Hän, kiltuman pidetyksi, mihin kuuluisi
pailevan yrityksen edustaja,
mm.
golf-kilpailu, olisi se
sanoi mielipiteenään, että se
taas
oivallinen tilaisuus kokeilman muuta kuuluu nykyaikaiilla
kevyitä
kiekkoja. Näin y~
seen liitokiekkokilpaan.
leisöllä
ei
olisi
vaaraa ja keWham-O:lä:.a on jo uusi kiekkoveitä
kiekkoja
käyttävät
pääsiprototyyppi, joka muistuttaa
sivät
esittämään
taitonsa.
Eagle/Aeroa. Jos Champion
Kesän mittaan esim. Meilahdessa
Discs ei saa patenttia kievoisi
järjestää kilpailun, joskolleen, Storkin mukaan
sa
käytetään
vain kelluvia kiWham-O tekee lähes samanlaiekkoja
tai
vaikka
vain esim.
sen kiekon urheiluharrastaWorld
Class
11
9-grammaista.
Täjille. Millä sitten heitetää~
._•.
...._,_.-- .
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mäntapaisia kilpailuja on
muuallakin jo järjestetty. Tulee olemaaan mielenkiintoista
nähdä, ovatko samat helttäjät
kärjessä silloin. Muuten käytettäköön niitä välineitä,
joita maailman johtavissa frisbeekeskuksissa jo nyt käyte~
tään.
Harjoitteluintoa ja pitkiä
lentoja
Seppo Nieminen
FIN 001
P.S. Oletko jo maksanut jäsenmaksusi? Montako uutta jäsentä
olet värvännyt tänä vuonna?
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KAINU

MIKKOLA

/(fJMM1NTfJ/ :
L!rheilumuotojen keskinäinen vertailu on Suomessa
lapsenkengissä - tällä kohtaa Suomi on vasta kehitysmaa. Myöskään lii tokiekon vertai.lua muihin urheilumuotoihin ei liene missään suoritettu, niin
tärkeää kuin se olisikin lajille itselleen sen arvon osoittamiseksi ja sopivimpaan markkinarakoon
iskemiseksi. Tällä kertaa en kuitenkaan paneudu
siihen vaan urheilumuotomme sisäiseen lajihierarkian selvittämiseen. Taustalla on kyllä siinäkin
markkinarako-ajattelu; kysymys on siitä, mikä tavallista. ihmistä viehättää.
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LAJIHARRASTAJAN HARHA

~e

mikä eniten viehättää lajiin
jo perehtynyttä, tekniikan hallitsevaa aktivistia, ei välttämättä ole lajin perusta. Jos
tätä ei järjestötoiminnassa tajuta, vaan toiminta painotetaan henkilökohtaisten mieltymysten mukaan, tuloksena voi
olla koko lajin tyrehtyminen.
Sekään ei ~ tietenkään estäisi
- demokratiassa ja vapaassa
maassa kun eletään - jo olemassaolevien harrastajien jatkamista. Sen sijaan se estäisi
lajin pääsemisen suureksi urheilumuodoksi ~ laajoihin
harrastajajoukkoihin, suureen julkisuuteen ja riittäviin tcimintaedellytyksiin, niin varoihin
kuin
tiloihinkin.
u..-_
__
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ... __. __ --_ __._._...
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LAJIPAINOTUKSET
Ensinnä on todettava, että lajin perusta ei ole, ei voi olla
eikä saa olla iiitopeli, Ultimate. Ollakseen tyydyttävä
se
vaatii hyvin kehIttynyttä heittotekniikkaa, ennen kaikkea molemminpuolisen heiton hallintaa.
( joista kämmenheitto on alkajalle kohtuuttoman vaikea ) . Lisäksi se vaatii valmisteltua
tilannetta: soveliasta kenttää,
etukäteen sovittua harjoitusaikaa ja yhteenkoottua tasataitoista jo~kkoa. Näillä vaatimuksil1a ei lajia myydä tavalliselle ihmiselle.
Oikea lähtökohta on ihmisen
luonnollinen ympäristö ja hetkellinen tilanne: vapaa-aj an
hetki, loma-aika, viikonvaihde,
arki-ilta tai vaikkapa ruokatunti - ja ympäristö jossa ihminen
___
_ .• _ _ niitä viettää. Lajin pe-

rusta näissä olosuhteissa on
pakostakin vapaa pallottelu
vastakkain tai kolmiossa sekä
tarkkuusheitto lähellä oleviin
maaleihin ( josta on tosin lyhyt matka "irtogolfiin"). Sen
jälkeen kun välineeseen innostuminen on tapahtunut, seuraa
luonnollisena jatkona kilvoittelu siitä, kuka saa aikaan komeimman lennon: vakaimman lii~'
don ja pisimmän kaaren. On syntynyt pituuskilpa, jonka onnistumista tosin häiritsee se tosiasia, että hyvä pallottelutekniikka ei sellaisenaan sovi
pituusheiton riuhtaisuun. Tar- '
vitaan kärsivällisyyttä vaativa
uuden tekniikan opettelu.

l~estä

nouseminen puuhun on
tärkeää kaikessa urheilussa,
mutta erityisen tärkeää se on
liidäkin tapaisen aerodynaamisesti aran kapineen suhteen.
Liitokiekko välineenä on haaste - kaikessa vaikeudessaan mutta liian nopeasti edettäessä
haasteesta tulee taakka, ja
kiinnostus lopahtaa siihen.
Siispä liitokiekkoilun perusta
vielä kerran: vapaa pallottelu,
tarkkuuskilpa tiettyyn maaliIn
ja sen jatkoksi irtogolf ( se
joka vähimmillä heitoilla saa

liidäkin osumaan maaliin, saa
päättää seuraavan heittokohteen) •
Kakkosvaiheeksi soveliaat ovat
sitten pallottelukaarien
dentäminen, jolloin astei ain
opitaan pituusheiton riuhtaisu
Pallottelussa on syytä myös
käydä käsiksi tavanomaisen
rystyheiton lisäksi kämmenheittoon, jotta vähitellen syntyisi valmius varsinaiseen
golfiin ja pelaamiseen. Samalla avautuu tie haasteelliseen
ja näyttävään koppaukseen.

tt-,

Tarkkuuselementti tulee riittämiin esIlle pallottelussa ja
irtogolfissa, joten varsinainen tarkkuuskilpa vanteineen
ei ole lajille oleellinen.
Kun sitten satunnaisesta heittelijästä on tullut lajin harjoittaja, ovat vuorossa varsinainen Liitogolf, Liitopeli ja
Vapaaohjelma, mieluiten juuri
tässä järjestyksessä.

~iidäkln

·. FRISBEE

haasteellisuus, halu
tarttua siihen, kokeilla sitä
ja oppia sitä hallitsemaan, on
liitokiekkourheilun myyntivaltti. Sitä älköön ohjaajan
kärsimättömyydellä häiritkö.
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Koonnut: Kari Vesala
JÄRJESTYS: ~lE
RE
SE

PITUUS
MIEHET
166.42m
Morten Sandorff(DK)
21.5.83 K-hamina
152.45m
Pål Broström
13.8.82 Örebro
138.00m
Kari Vesala
20.8.82 Helsinki

NAISET
122.40m
Liz Reeves(UK)
14.6. Surrey
82.10m
Pernilla Bergström
17.8.83 Örebro
95.92m
Maini Schildt
12.7.83 Colehester

120.00m
Hannu Kahlos
20.8.82 Helsinki

NAISET
11.47s
Denise Garfield(USA)
5.10.80 Sonoma
8.4s
eieei Lauren
26.8.81 USA
8.4s
Tuija Jääskeläinen
13.8.82 Helsinki

JUNIORIT
13.5s
Harri Pellikka(FIN)
14.6.80 Helsinki
11.8s
Torbjörn Svensson
23.7.83 Tukholma
13.5s
Harri Pellikka
14.6.80 Helsinki

NAISET
49.70m
Barb Ulriek(USA)
28.10.79 Tempe
47.79m
Cieci Lauren
28.8.81 USA

JUNIORIT
63.70m
Roger Mag~usson(SWE)
12.8.82 Orebro
(ks. yllä.)

JUNIORIT
140.45m
Roger Mag~usson(SWE)
23.5.82 Orebro
(ks. yllä.)

MTA
MIEHET
15.53s
John Kirkland(USA)
6.8.81 Santa Cruz
13.40s(x
Tomas Lindell
11.8.82 Göteborg
13.49s
Kari Vesala
20.8.83 Turku

TRC
MIEHET
83.10m
Steve Bentley(USA)
8.4.82 Sacramento
79.20m
Jonas Löf
5.6.82 Göteborg
66.20m
Kari Vesala
20.8.83 Turku
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Maini Schildt

56.45m
Jouni Miettinen
1.7.82 Bryssel

TARKKUUS
MIEHET
21/28
Tom Kennedy(USA)
27.8.77 LA
20/28
Peter Jansson
1.8.80 Halmstad
17/28 '
Kari Hännikäinen
23.8.80 Helsinki

NAISET
16/28
Karin Karlsson(SWE)
20.8.83 Örebro
(ks. yllä.)

11/28
Tuija Kohonen

(X J· a Patr;ck Lj ungs t··
rom
Jo.

15.7.83

Colchester

JUNIORIT
19/28
Kevin Callaham(USA)
17.7.82 Philadelphia
17/28(XJ
J-P Gardshol
1979
14/28
Timo Vaskio
14.8.82 Helsinki

E_L

(X

Arvidson 1979,
Tomas Welwert 81
ja Tomas Palmers 82.

ULTIMATE -.JAOSTO
PUHUU:

ästä
FRISBARln numerosta
T
lähtien tällä palstalla kirjoitetaan ultimatesta ja sen

jaoston työstä ja saavutuksista
Jaostoon kuuluvat puheenjohtaja Klaus Korpela, sihteeri
Kai Koivula, rahastonhoitaja
Ellu Wrede sekä Maria Ahlström,
Helena Vänskä, Pekka Ranta ja
minä.
Olemme pitäneet näytösotteluita HNMKY:n ja ToPo:n otteluiden väliajoilla. Näistä näytöksistä olemme saaneet noin
tuhat markkaa. Pelasimme myös
Lahti Cupin otteluiden ohessa
kolmesti (pronssi- ja loppuottelun tauoilla). Lahden suurhallin isäntä Mauri Salmi
ja
hänen johtajansa innostuivat
tosissaan asiasta ja lahjoittivat meillle mitalin. He toivottivat meidät tervetulletksi ensi vuonna uudestaan.
Jaosto on järjestänyt myös
yhdistetyn juhla- ja videoillan
~ lkutalvesta. Tilaisuudessa

myytiin arpoja, ja jaosto sai
kassaansa tuhat markkaa lisää.
Tuo ilta oli tarkoitettu etupäässä Göteborgissa ~-kisoissa
viime vuonna(r\uk~~#. oned\~.

51LUER
17IL;HT

~7.5.

Seuraavat juhlat järjestetään Silver Nightissa ~.
Sinne ovat kaikki terveIUIIeita
(lisätietoja myöhem min).
Muitakin yrityksiä jaoston
kassan kartuttamiseksi on tehty. Sponsoreita on yritetty
hankkia - mutta tuloksetta toistaiseksi. Jos on tietoa
sponsoreista, soittakaa KLADELLE (90/576 896). Sponsoreita
siis tarvitaan syyskuussa Sveitsissä pidettäviin MM-kisoihin.
Olemme kokoontuneet 2-3 kertaa kuussa ja teemme voitavam-
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me ultimaten puolesta. Kritiikkiä ja toivomuksia saaivapaasti
esittää. Kirjoittakaa tai soittakaa minulle.
Sveitsinmatkasta myöhemmin.
BASSE
puh. 90/635 575
osoite: Östra Allen 12 aSe 1
00140 HELSINKI 14

rin, kunnioitetun urheiluaktivistin ja Suomen liitokiekkoilun parhaimman mahdollisen promoottorin Kainu Mikkolan - hyvinkin nokkelia ja osuvia - ajatuksia lajistamme. Meille
kaikille lajin nykyisille
ja
tuleville harrastajille on kovin arvokasta, kun joku Suomen
urheiluelämän sikariportaaseen
kuuluva henkilö"myy" lajiamme.
Kuten varmasti jo FRISBARln
numerosta 4/83 huomasit, on tämä jäsenjulkaisu nykyään kokoa

pl/R

lT1IJ7711-TRJRLTR
A4. Lehti on näin paljon tuhdimman, siistimmän ja arvokkaamman näköinen, eikä vain
nurkissa pyörivä mitätön vihkonen. FRISBARI ilmestyy tänä
vuonna ainakin neljästi ja jäsenpalvelua lehden välityksellä
pyritään parantamaan. Tämäkin
juttu onnistuisi tietysti tehokkaammin, jos lehden lukijat
itse lähettäisivät toimitukseen
ehdotuksia palvelun parantamiseksi.

SLL REAALIAIKAAN

ihdoinkin on YO-kirjoitusten

V ämmät ja ällät m-älläilty,
ja on jälleen aikaa paneutua

maailman parhaan urheilulajin
harrastamiseen. Anteeksi vaan
tämä FRISBARIN myöhäinen ilmestyminen, mutta viivytyksen syyn ,
voinen sälyttää alussa mainitsemieni kirjoitusten harteille.
Mutta tässä sitä nyt ollaan, ·edelleen uljaana ja aina vain
paremmaksi muuttumassa. Tästä
numerosta löydät vanhan konka-
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iin, jahka tuon henkilökohtaisen tietokoneen saan,
N
siirtyy liitonkin asioiden

hoi~

to pitkälti näyttöpäätteelle.
Liiton kirjanpito, jäsenrekisteri, kilpailutulokset, FRISBARln teko ja monet muut asiat
hoituvat enemmittä paperisoditta - siististi.
inulla itselläni mennyt talM
vikausi on koulun loppukokeista ja tenteistä huolimatta
ollut kiitettävän aktiivinen.

Olen Mika Nordmanin ja Kari Vesalan kanssa harjoitellut freestyleä kaksi kertaa viikossa
koko talven ajan. Rankan harjoittelun motiivina meillä on ollut tulevan kesän EM-kisat Örebrossa Ruotsissa. Valmis ohjelma on ollut jo marraskuusta
lähtien ja sitä olemme hioneet
ja parannelleet. Hyvin on tii • ..
vis yhteistyö kantanut hedelmää
- siitä on hyvänä osoituksena
maaliskuun 25 pnä Studio Polis~
sa pidetty esitys, joka onnistui paremmin, kuin itse olimme
villeimmissä haaveissammekaan
uskaltaneet odottaa. Esityksen
onnistuminen tosiaankin antoi
lisää intoa ja uskoa harjoitteluun. Ohjelma tulisi saada. niin
rutiininomaiseksi, että se menee vaikka silmät kiinni, mutta
tuntuu katsojalta, kuin sitä
tehtäisiin ensimmäistä kertaa:
innokkaasti ja yllättävän näköisesti.
Freestylen lisäksi olen alkanut jälleen sotkeutua joukkuepelikuvioihinkin. Olen käynyt
ultimate-maajoukkueen harjoituksissa, ja tU.tmelma on kyllä
aina katossa. Kavereilla alkaa
tekniikka parantua kerta kerralta, ja kunto kohenee koko
ajan. Yhteishenki on hyvä. Erityisen mukava on ollut huomata,
kuinka hyvin junioritkin pelaavat. Heistä eritoten Timo Vaskio lyö kyllä pelisilmällään ja
-taidoillaan monta miestä laudal ta. I\1yös Tuomas Makkonen ja
Petteri Pesonen ovat luotettavia maajoukkuetoivoja - nuoresta iästään huolimatta (tai siitä syystä juuri).

ultimate sopisi mitä mainioimmin koululiikuntamuodoksi, nns
vain liikunnanopettajilla olisi
pätevyyttä ja tahtoa liittää
tuntiohjelmaansa myös tämä laji.
On ollut suuri ilo jälleen
kerran huomata, miten Munkkiniemen Yhteiskoulun yläasteen
7-luokkalaiset ovat nyt lumien
sulettua alkaneet pelata ultimatea joka välitunnilla. Ja tätä on jatkunut jo monen vuoden
ajan. Suurena haaveenani onkin,
että kesällä alettaisiin vetää
junioreille tarkoitettuja kerhoiltoja, esimerkiksi juuri
Munkkiniemessä. Kun nämä koulussa pelaavat juniorit saadaan
ohjattuun opetustoimintaan, on
liitokiekkoilun tulevaisuus
paljon valoisampi. Kerhoilloissa lähdettäisiin aivan liitokiekkoilun aIkeista eli opeteltaisiin eri heittotyylit kunnollisesti, ja sitten vaiheittain esiteItäisiin ja opetettaisiin eri lajeja pituudesta
~oldiin ja lopuksi joukkuepeli
(ultimate) sekä freestyle. Ohjatun toiminnan ja opetuksen
kautta nuoret kaverit saisivat
paljon enemmän irti lajista, ja
kerhotoiminta takaisi aktiiviharrastajien määrän lisäystä ja
auttaisi solmimaan ystävyyssuhteita (joka ei suinkaan ole
vain vähäpätöinen sivuseikka).
Näyttää siltä, etteivät edellä mainitut kerhoideat ole vain
haaveita. Asiasta on keskusteltu hallituksen kokouksissa~ ja
ideaa pohtimaan on asetettu
Pekka Ranta. Myös Marko Timonen
on osoittanut suurta mielen~
kiintoa asiaa kohtaan, enkä toki voi kieltää omia intressejänikään tässä kerhoiltaideassa.

KERHOILLAT
ehellisyyden nimissä täytyy
todeta, että ,ultimate on
R
joukkuepelinä mitä parahin.

Toivottavasti urheiluelämän
päättäjätkin saataisiin tajuamaan tämä ennen pitkää, sillä

ielä ei olla varmoja järjesVtetäänkö
DDC-SM Liedossa.
ei, niin paikka on Helsingin Pirkkala ja aika 29.7.

Jos
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- - - - - - - - - - --- - --- ---- ---

HelsiRki Open -kisat alkavat
klo 11.00 kuten myös kenttälajien SM-kisat. Yleensä ottaen
Suomen kisat alkavat aina klo
12.00, ellei toisin ilmoiteta.
Ultimatesarjan ottelut pelataan arki-iltoina. Lisätietoja
ja sarjaan ilmoittautumiset:
Pekka Ranta, 876 3410.
Kisakalenteriin on merkitty
19.8. "Tapahtuma-. Kyseessä on
Pro Eira -asukasyhdistyksen
kanssa yhteistyössä järjestet·;
tävä liitokiekkoiloittelu,
eräänlainen festivaali, Kaivopuistossa. Festivaalin tarkoituksena on toimia lajin esittämis- ja edistämistilaisuutena.
Asiasta tarkemmin myöhemmin.
Mazda U.S. Open Frisbee disc
Championships -kisat pidetään
La Miradassa Kaliforniassa.
Palkinto rahat liikkuvat sadoissa ja tuhansissa taaloissa. Jos
joku on kiinnostunut osallistumisesta, ottakoon yhteyttä liit
toon ja saa tarkemmat ohjeet.
Eipä tässä sitten muuta tällä
kertaa, joten

ANTOISAA JA EDISTYKSELLISTÄ
KIEKKOVUOTTA
KAIKILLE
,
/
-

< i.-,_~,
Petri Iso1a

-\ ~\ _~ _
FIN 033

HUOIVI!
TOIMITSIJAKSI EM-KISOIHIN
AIKA: 8.-15.7. 1984
MITÄ SAAT?
-ILMAINEN RUOKAILU JA fv1JlJOITUS
PÄÄSYVAATINUS:
-OSAA RUOTSIA LITE.
Jos ole t kiinnostunut, ota yhteyttä ennen 25/6 henkilöön nimeltä
JONAS BENGTSSON
;

--------------

TULOK5IR_ _ _

----1

PIRKKOlA 24.3.
PITUUS
Miehet

1. Kari Vesala
2. Marko Timonen

3. Jouni Peltola

Juniorit

Seniorit
Naiset

104.70
95.40
90.10

1. Mikko Laakso
2. Timo Vaskio
3. Timo Kuusakoski

74.40
71.70

1. Seppo Nieminen
1. Maini Schildt

69.00
61.90

AlKAKOPPAUS
Miehet

9.3s

1. Vesala

2. Ranta

8.9s
7,.9s

3. 1s01a

Juniorit
1. Laakso

2.
3,.
Seniorit
1.
Naiset 1.

8.2s
Vaskio
7.3s
Kuusakoski 7.0s

Nieminen
6.2s
Jääskeläinen
6.1s
KIEKKOGOLF
Miehet 1 • Timonen
30
2. Peltola
32
Vesala
32
Juniorit
1 • Vaskio
28
2. Laakso
)n3. Kuusakoski 35
Seniorit
1 • Nieminen
34

MEIKKU 6.5.
1 • Peik Johansson 53
2. Jyrki Kaivola 54

3. Kari Kaivola
4. Timo Vaskio
5. Petri 1501a
6. Jouni Peltola
7. Kari Vesala
8. l~ika Nordman

~-6~

61 (+7
63
64
66
67
71

GUSTAV 1 11 VÄG

ll
14

70 11 DROTTi\TI NGHOLN
SVERIGE
(puh. 990-46-8-759 0476)
-------------

1____ ______________ _____

51.30

KISAKALENTERI
PVM

KILPAILU

PAIKKA

LAJIT

29/4
19/5
27/5

Golf-avajaiset
Avajaiskisat
Golfkisat
Helsinki Open
LänsirannIkon
kisat
DDC-SM

Meilahti
Meilahti
Tali
Lieto

G
P,K,T
G
P,T,K,F
P,T,K,F

Lieto

DOC

9/6
16/6
17/6
27/6
-1/7
30/6
6-8/7

Mazda US Open

l~unkkini em!

?

USA

P,T,K,F,G

Golfkisat
Kerhojen
EM-ultimate
EM-84

Me!lahti
Västervik

G
Ultimate

Örebro

P,T,K,F,G,D,DDC

Vapaatyylikisat
SM-Golf
"Tapahtuma"
SM-kisat

Kaivopuisto
Meilahti
Kaivopuisto
Tali

F

3.-b.'! .

MM-Ultimate

Luzern (SVI) Ultimate ja Guts

15/9
22/9
7/10

Syyskilpailu
Golfkisat
Lokakuugolf

Munkkiniemi P,T,K
Meilahti
G
jG
Meilahti

10-14
/7
28/7
4-5/8
19/8
25-26
/8

G
?

P,T,K,F

--~----~~~---~~---~---------~---~----~~~~~----~----~-- ----

+ Kilpailukalenteri on näiltä osin vahvistettu hallituksen
kokouksessa 18/3 +

P= pituus
K= koppaukset
T= tarkkuus
G= golf
F= freestyle
D= discathon
HUOM. Ultimaten SM-sarjan ottelupäiviä ei vielä ole päätetty.
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M E I K K U:

«MEIJAN
MESTA)-)----~--~

Kaksi hullua golfintoilijaa - Kari Vesala ja Petri Isola - otta~
vat tässä varaslähdön vappuaatonaaton kisoihin. KUVA: M.Timonen.

LÄTTY -

K

LYRIIKAN

LFJlIPEA LEHTO

evät oli lämmöllään sulattanut maan ja aurinko houkutteli puita avaamaan silmunsa.
Säteilevänä vappujuhlaa edeltäaeenä sunnuntaina kerääntyi luonnonkauniille Meilahden salolle puhdas joukko ilosta nauttivia liitokiekkokaunokaisia toivottamaan kiekkogolfkesä sydämellisesti tervetulleeksi. Tie~
noon peitti elämän ja toivon
heleä viitta. Liitokiekon
nautinto oli ylväs. Ah .. letun
lennätyksen romantiikkaa •••
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akollisen EAGLE -kiistelyn
ja vapaamuotoisen sananvaihP
don jälkeen voitiin kilpa

aloittaa. Ykköspoolissa Hyrylän
harmaissa treenannut Jysky Kaivola otti ohjat otsaansa. Kakkosryhmässä Vaskio ja Peikko
livauttivat kärjessä.
Esteettistä lumoa ammennettiin reiän 2 innokkaasta liitokiekkoystävästä, joka sai PUPPYstä päähänsä, masentui ja meni pois. Arkkitehtuurisesti
merkittävä asuntorakennelma jäi
onneksi ilahduttamaan mieliämme.
Kierroksen näyttävinmän suorituksen esitti Tikkurilan Mika
Latvasalo reiällä 7:aloitusheitto liiti korkealla pujottelumäkeä alas ja kaarsi lopussa
uljaasti vasemmalle. Kiekko
löydettiin metrin päästä korista.

- -_ .. _-_.__ .-.._----.. __._._------_.._-_._-- - - - - Toiselle kierrokselle lähdettiin uudella ryhmityksellä.
Johdossa oli Jyrki Kaivola (par
plus 3).
Aikaisemmin jo mainitulla
kakkosreiällä nähtiin hurjia.
30 metriä korista, metsäryteikön takaa Toppelundin ylpeys
Timo Vaskio jymäytti jyrkän
kaarreheiton vasemmalta. Lätty
nousi männynlatvojen tasalle,
kiiti alas lähes pystvsuoraan
ja kilahti koriin. Birdien riemu oli valtaisa.
Vähitellen Timppa saavutti
EAGLE - Jyrkiä kärjessä ja jätti Peikkoa. Tasaisesti seurasivat Nappe Saastamoinen, Käppi
Vesala ja Hana Kahlos. Loppua
kohden tilanne vakiintui. Vaskio ja Jykä olivat viimeisellä
korilla tasoissa (par plus 7).
Ratkaisu löytyisi ykköskorin
jyrkänteen viereltä.
Pojat olivat kahdella heitolla puttipaikoilla. Jysky otti varman päälle ja limpautti
korin alle. Nyt paineet kohdistuivat Vaskioon. Pitkä keskittyminen ja legendaarinen 'Timo
Vana Vaskio'-puttaus - koriin.
Taide-elämyksiä
eille, uljaat lukijat, minä
T
vielä omistan seuraavan hämmästyttävän tosikertomuksen.

Kotvasen verran ennen kilvan .
alkamista käyskentelin Meikun
metsässä tavanomaisella ammattilaisten lämmtttely- ja keskittäytymiskierroksella.
Sattuipa sitten niin somasti
että eräs tuntematon mieshenkilö osui reiti1leni ja -ei, en
heittänyt häntä päähän. Kaveri
katseli lähestymisvipsautustani
reiällä 6, suuntasi sitten kätösensä kohti korihäkkyrää ja
sanoi: "On tämä moderni taide
sitten mielenkiintoista." Hauskaa kesää.

·Peikko

Kuvassa poseeraa itse Peikkm-lyyrikko. Pituustempaisu on juuri
irronnut kädestä Prorkkolan talvikisoissa. KUVA: M.Timonen.

MEIKKU 29.4.84
Miehet:
1. Jyrki Kaivola 30+31=61
2. Peik Johansson 33+32=65
3. ,Eannu Kahlos
34+35=69
4. Kari Vesala
70
5. Ari Kiiskinen
71
6. Riku Koski
72
7. Kari Miettinen
73
8. Mika Latvasalo
75
Junnut:
1. Timo Vaskio
32+29=61
2. Jari Saastamoinen 33+33=66
3 ,. Timo Kuusakoski
37+35=72
4 Kim! Kärkkäinen
74
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Kun tätä FRISBARIA tehdessä ollaan vielä niin vappu- ((
tunnelmissa, omistetaan tässä nyt yksi mukamas hauskakin juttu kaikille PRISBARln lukijoille. Erityisesti tämä juttu on inside joke kaikille viime kesänä Englarmin EM-kisamatkalla olleille. Muistattehan?
Eino -/ oli köyhän kodin lapsi -/ hänen äitinsä oli
vedenneitona ja isänsä ilmakiväärin lataajana paikallisessa sirkuksessa./ Eino varttui/ nuorukaiseksi
hiekkalaatikolla/ kunnes lähti -/ kuusitoistavuotiaana seurojentalolle tansseihin./ Jo tangon ensiaskelten jälkeen hän tutustui SeImaan/ ja kuudentoista
vuoden seurusteluajan jälkeen he vihdoin/ avioituivat saaden kolmessatoista vuodessa onnellisesti/
viisi - / toista lasta./ Aah -/ mitä lempeä, ooh./
Vaan eräänä yönä/ Eikkaan iski hirvittävä viinanhimo./ Hetkessä hän joi kaikki rahansa/ ja saattoi
perheensä hunningolle./ Katkeroituneena Eikke päätti
lähteä merille./
Hän joi puolalaisessa satamassa/ kolme gallonaa viskiä,7 Pariisissa vetistä viiniä/ ja lopulta kanadalaisella tukki työmaalla/ tienreunalla virtsaa./
Eino sai vihdoin mereltä kenkää;/ hän joutui maihin
Aleksandriassa./ Hän toimi ekyptiläisen linja-autoaseman takahuoneessa nopanheittäjänä/ sekä Meksikon
pikajunassa -/ yölämmittäjänä./ Lopuksi Eino keräsi
Grönlannissa lokinpaskaa apulannaksi./
Eino alkoi tulla vanhaksi./ Hänen mieleensä muistui
vat -/ kaikki viisitoista -/ aikuisiksi varttunutta
lasta,/ jotka koto-Suomessa/ salossa/ savupirtissä/
vuolivat/ päreenvalossa/ kirveenvarsia./
Eräänä jouluyönä,/ kun jalkarätin kokoiset lumihiutaleet olivat tehneet maahan paksun hangen,/ Eino
astui koputtamatta pirttiin./ Silloin kaikki viisitoista lasta hyökkäsivät hänen kimppuunsa/ hakaten
Einoa vastavuolluin kirveenvarsin -/sekä hikisin
viIIasukin./
Silloin Selma nousi sairasvuoteeltaan/ ja sanoi: /
"lsi,/ 1si on tullut kotiin."/ Jaa kaikki huusivat
yhteen ääneen:/ "lsii,/ isii on tullut kotiin."/ Ja
krokotiilinkyyneleet/ valuivat heidän silmiltään./
Tämä tarina on TOSI./ Olen kuullut sen toveriltani
Taistolta/ ja Taisto ei pahemmin valehtele./ Loppu.
Hyvää matkaa.

;/ )._J_______._ ._____._ _____~_~~~~~_ikäi~_e~_~_____________/

