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PIII .. 
FRISBARI on Suaren Liito
kiekkoliiton (SLL) ja sii
hen kuuluvien kerhojen vi
rallinen jäsenjulkaisu, 
joka toivottavasti ilmes
t yy 6 ker+ aa vuodessa. 

a;OITrEET: 

Pääkonttori -
Suomen Liitokiekkoliitto 
PL 84 
00331 HELSINKI 33. 

SLL:n puheenjohtaja -
Marko Tiloonen 
Ulvilantie 17 a D 58 
00350 HELSINKI 35. 
p. 90-551850. 

FRISBARI -
c/o Peik Johansson 
Maria Jotunin tie 6 B 11 
00400 HELSINKI 40. 
p. 90-582593. 

Allekirjoitettujen artik
keleiden mielipiteet eivät 
välttämättä ole Suomen 
Liitokiekkoliiton viralli
sia mielipiteitä. 

PANKKITILIT: 

PS-ti1i: 329 44-8 

SYP-Munkkivuori 
217121-4675. 

--------------------------
FRISBARIN IlM)ITUSHINNAT 

1/1 sivu ...... 800,-
1/2 sivua 500,-
1/4 sivua 300,-
1/8 sivua 160,-

_.- -----. 
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Pä~· • tOI · ittajalla 
HAKOI.'En..IÄ - ELI FRISBARIN TOIMITUS 
KAOCNNlTITA KESÄÄ ETS~ 

Onnettanuuäet:. alkoivat kun tässä 
joulun jälkeen huanasinme kesän kadon
neen. Eivät enää yhtä taajaan liitokie
kot ympäriinsä sinkoilleet. Ilmojen il
keät haltiat olivat sulkeneet vihreät 
nurrret ties minne. Asia oli selvitettä
vä, se oli perimnäinen velvollisuutsn-
~. 

Siis e i I'IUluta kuin kiekkore~ sel
kään, eväät kainaloon ja lehtemne uljas 
toimi.tus lipui jo I'IUlille maille. Aam.ln
koitto kertoi karua totuutta edellisil
lan ilojuhlista, vaan perusteellinen 
~iaami.ainen pötsiin valmisti ~itä 
tärkeään tehtäväärnne koko maailman li!
tokiekkoyhteisön p..1Olesta ja hyväksi. 

Hurabiirrrne energiaa ~ paikal
liseen hukkap.1tkeen ja cityssä lauoinme 
kolikot p.1helinaparaattiin. exlotus. 
Onko Ruotsin Liitokiekkol1itto? - Jaa, 
eikö vastaa, jaa onko vai lauantai, ai 
kiinni vai. Nasse-setä on HYVIN viha!-
nen ••• 

No, jahka sitten rientäi.ksemne 
Ahl~il1e, NK'hon, Stor 0 Liten' im 
toteamaan ettei StoJdksessa tähän ai-

Kannen kuva: - Annika. 

kaan wodesta ole l1itokiekkoja myytä
väksi, ja jos olisi niin leluosastolla! 
Elltnä on kärsimystä. 

Vaan ilJnaantuipi vakavanpi CX1kelma; 
toimituskaartiaalkoi nälättää ••• 
Tukholmalaisyl.eis&1 iloksi 14 virkis
tykseksi Py.tyn Jyske pani pystyyn Ser
gelsintorin kaildden aikojen hi?'"hCP
freestyle-esityksen 12 asteen pakkases
sa. KoleMin tuotto käytettiin IlUistoja 
lämn:i.ttävään kebaqläivälliseen, lopp,t
rahat heivas.1mne nalStopiin. 

- - - oli silti surumdeli -
- miss' on kesä, ystäväin -
- vihernunnet aurinkoiset -
- liitiskiekko vierelläin - - -

Tyhjin taskuin palas.1mne iltaruskon 
värittämään laivaan. Erkki kuitenkin 
lådutti ja osoitti, ettei ollut syytä 
huoleen. Kaikki johtuu maapalloo plane
taarisesta kierrosta ja sen akselin 
kallistunei8UOOesta kiertarataansa näh
den. Näin on kuulemna aina ollut. TUlee 
se kesä sieltä, vaikkei liikoja huoleh
di. 

Ja siihen asti voimne sisätiloissa
kin mainiosti pelata esimerkiksi ulti
matea, freestyleä tai tarkkuutta. 

Hauskaa kevättä, 

W~~U-
vt. päätoimittaja 



PUHEEN 
PAL TA 

TA"A 
Alkavan kauden toimintasuunni t e l maa 

tarkasteltaessa nousevat nvutamat ta
voi tteet ja tapahtumat varsin merki ttä
välle sijalle. 

Maai~ Lii t oki ekkoliiton ensim
mäinen kongressi on yksi tärke inmistä . 
Kongressi tullaan pitämään e lokuussa 
Helsingborgissa kiekkogolfin M1-kisojen 
yhteydessä. Kilpailuissa sinäns:;:' on j o 
historian siipie havinaa, p. ' lU"j ne 
järjestetään nyt ens.inmäiS~ i ye . .-ti'll. Eu
roopan maaperällä. y,Gil<JTessista OOl)te
taan rruo1ostuvan la jirTtre tähänastisen 
historian suuri n ja laajin kokous, jos
sa pelaaja järjestöjen edustajat istuvat 
saman pöydän ääressä . 

Eri maiden ja pelaaja järjestöjen 
edustajien lisäks i Helsi ngborgiin 010-
tetaan useiden kiekkoja valmistavien 
yritysten edustajia. Näioollen Helsing
borgissa keskustellaan maai~ii ton 
tulevaisuudesta, kansainvälisistä peli
ja kilpailusäännöistä j a mahdollisesta 
yhteistyöstä kiekkOllalmistajien kanssa. 

Olisikin tärkeää päästä ~imaan 
jonkinlaisista kiekkamarkkinoi den "pe
lisäännöistä", jotta vältyttäisiin ikä
viltä yllätyksiltä ja Päästäisiin ra
kentavaan yhteistyöhön pelaajia edusta
van liiton ja kiekkovalmistaj ien välil
lä. Toivottavasti Hel s ingborgin kong-

ressi tulee jäämään merkittäväksi kehi
tyksen virstanpylvääksi liitokiekkoilun 
aikakirjoihin. 

Kotoisissa ympyröissämme on liiton 
ja seurojen rekisteröintihanke yksi 
tärkeinmistä. Se on nuorelle j ärjestö
väelle haastava työ, rotta r eki steröin
nin mukanaan tuanat edut ovat niin huo-
mattavi a, että IOOiseen urakkaan kannat
taa ryhtyä. Rekisteröinnin myötä avar-

tuisivat yhteistyänal'rlollisuudet J'IO"li.en 
instanss ien, kuten esiIn. SVUL:n ja kun
tien, kanssa . Vain rekisteröidyillä yh
distyksillä on toiveita saada taloudel
lista j a nuuta tukea kunnil ta. 

Ehkä ajankohtaisin edistysaskel 
liiton toiminnassa on pelaajalisenssin 
ja sen s isältämän tapaturmavakuutuksen 
käyttööootto ensi kaudelle. Vaikka la
jinme onkin osoittautunut varsin tur
valli seksi tapatunnalukujen pysytelles
sä alhaisina, on nyt voimaan tuleva li
senssijärjestelmä vakuutuksineen varsin 
tervetull ut, taaten maksuttanan hoidal 
mahdollisten tapatunnien sattuessa. 

Liiton hallituskin tulee toivotta
vasti aloittamaan entistä vireänmän 
toimintakauden. Hallituksen toiminnan 
piristykseksi vuosikokous valitsi hal
li tuksen uusiksi jäseniksi ul timateja
oston aktiivit Eero Alperin ja Juha Ja
lovaaran. 

Qnasta puolestani toivon, että pys
tyn täyttämään ne odotukset ja toiveet, 
joita jäsenistö minulle asetti valites
saan minut puheenjcbtajan tehtäviä hoi
tamaan. 

Marko Tim:men 
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FLOVDIN 
VAUHDIKAS COM BACK 

Espoon Floyd Company rynnii jälleen 
voimalla Suanen ultimatehuipulle. Tapi
ola CUpin loppuottelussa Floyd päihitti 
Helsingin Liitokiekkoklubin numeroin 
9-4. Kolmannen sijan vei yllättäen Van
taan Maniacs. 

Muutoin vuoden ultirnateavaus sujui 
melko mallikkaasti, joskin lajin luonne 
huomattiin sisätiloissa hieman toisen
laiseksi. Turnaus pelattiin Tapiolan 
koululla 20. tammikuuta seitseffiän jouk
kueen voimin. 

Joukkueet oli arvottu kahteen loh
xOC'n. jotka rrolemnat pelasivat yksin
kertai sen sarjan. A-lohkossa kisailivat 
Helswqin Liitokiekkoklubi (Hesa), Van
t:aa., Frisbee Maniacs, Pyrjn Jyske Hel
singistä sekä naisten maajoukkue. B
lohkossa kohtasivat Lii t.Jkiekkoseura 
Team, Floyd Canpany ja Espoon Tsani . 

Si s .litiloissa joukkueesta on kerral
la kentällä neljä pelaajaa. Kuitenkin 
kahdeksan on ~1.näispelaaJamäärä yhtä 
ottelua kotrlen. Peliaika on 2x7 minuut
tia, nutta voitt .. cx:>n vaaditaan kahden 
maalin ero. Joten, jos varsinaisen pe
liajan jälkeen tilanne on tasan tai 
toinen joukkueista jd1taa maalilla, pe
lataan jatkoaika. 

Tällöin peli päättyy, jos kalDen 
maalin ero saavutetaan, jos toinen 
joukkueista saavuttaa kaksi maalia 
enemnän kuin mikä oli johtavan jookku
een maalimäärä varsinaisen peliajan 
jälkeen, tai, jos 5 minuutin jatkoaika 
kuluu unp!en. 

Uutena asiana olivat lisäksi sään
tö, ettei maalia saa syöttää keskivii
van toiselta puolin sekä tuanarin käyt
tööootto. TUanarin tehtävänä on valvoa 
peliä ja ratkaista kiistatilanteet, 
esim. oliko tilanne maali vai ei. 

Ultimaten tuanari pyrkii katkaise
maan pelin niin harvoin kuin maMollls
ta, jotta pelin jatkuvuus ei kärsisi ja 
jotta tuanarin rooli pelissä ei tulisi 
keskeiseksi. Onhan liit.okiekkoilu ~ 
rasmieslaji ja tärkeää on säilyttää w:
heillmieli, ·spirit of the qame". 

ITSE KISAIWl' 

Tapiola Cupin avausotteluna kiek
koiltiin A-lålkon ottelu Maniacs-Pyryn 
Jyske. Man1acsin erittäin iskukykyinen 
p:>rUkka sai vastaansa ihka uuden tulok
kaan Pyryn Jyskeen. T::inä oli siis pyry
jen ensimnäinen kunrnl ottelu, ja mel
koiseen pyöritykseen he jcutuivatkin. 
Man1acs voitti helpanlaisesti, Ari 
"lUtmis" Kiiskinen hytickäyksessä oli 
täysin pitelenätön. 

A-100kon toisessa ~lussa SUo
mermestari Hesa kåltasi naisten maa
joukkueen. Hesa lähinn! lätmitteli ja 
testaili uusia kuvioita. Mitään nurska
voittoa ei siis nähty. 

B-lohkon pelit alkoivat Teamin ja 
rajusti nuorent:uneen Tsanin välillä. 
Team kärsi äkillistä ja yllättävää pe
laajatW.aa jcutuen taistelemaan ilman 
vaiht:ope1aajia, mikä sisäu1 timatessa 
osoittautui hyvin raskaaksi. 
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Sen sijaan Tserni ja erityisesti ra
kentajat Makkonen ja Pesonen pelasivat 
vikkelä!' pirteätä peliä ja antoivat 
pahnaiselle Teamille kovan vastuksen. 
Tseni. Y.a ipaa vielä vähän ulottuvuutta 
ja kOKE!T1USta. Tällä kertaa Team voitti 
10-3. 

Vaan V\.Vrossa oli ottelu Hesa-Mani
acs. Alku oli tasaista tuoksintaa, kun 
Hesa ei oikein löytänyt kuvioita. Mani
acsin Petri Budde ?fsäytti Hesan korke
at heitot ja p.lOliajalla Hesa jahti -.. 

vain S-3. Toisella jaksol~ Hesan peli 
rupesi rullaamaan ja tulosta syntyi, 
kolme maalia yhdessä mimmUssa. 
Hesasta erottui my&lteisesti Harri 
"Tynnyri" Spoaf. lDppltulos oli 10-4. 

Seuraavaksi ottivat yhteen Floyd 
Co1pany ja sen kakkosjoukkue Taan1. Pe
lissä oli hienoinen harjoitusottelun 
maku Floydin pitäessä Tsemin juniare11-
le antoisan OR>1tunnin. 

Ul timate on varteeootettava urheilu myös sisätiloissa. Kuvan 
äärimnäisessä kaks~ilussa Pyryn Jyskeen Marko Hyvönen 
ja TeRJO Aarnio. - kuva: Harri Holma. 



Päivän jännittävin kisanto nähtiin 
Pyryn Jyskeen mi tatessa maailmarmesta
rittarien taidot. Naisten maajoukkue 
oli pamstanut eniten tähän ottelUWl ja 
se näkyi kyllä otteissa. Harjoituksen 
keski ttym:inen voirnalliseen puoleen kai
palsi parerrpaa liikkeiden hallintaa, 
ikäänkuin hierx>säätöä. M.lk.avaa on tyt
töjen heittotaitojen kOOentun:inen. 

Peli oli henoostunutta ja pudotuk
sia nähtiin liikaa. ottelun taistelupa
ri oli Jyskeen lupaava Marko Hyvönen ja 
naisten paras pelaaja Marja Swli, jotka 
vaikuttivat alati olevan napit vastak
kain. 

Tytöt ottivat ensin jctdon, rrutta 
kohta peli tasoittui ja näin edettiin 
varsinaisen pelin l~un saakka (6-6). 
J atkoajalla Pyryn Jyske selvästi vah
vensi. otetta ja voitti lcp..1l ta 8-6. 

B-l ahkon kärkiottelu Team-Floyd oli 
periaatteellinen välieräottelu . Voitta
ja saisi sareissä hei.kamlan vastuksen 
ja päinvastoin. Floyd pain::>sti ensimi
nuuteilla ja sai kolmen maalin etunat
kan. 

TinD .Luanan mukaantulo piristi Til
min peliä ja näin vauhti kasvoi puolin 
että toisin. M:>lenpien joukkueiden 
hyökkäys ontui, I1U.1tta puolustuksessa 
Floyd ahersi tuloksellisemdn päihittä
en Teamin ei nyt aivan niukastikaan (9-
6). 

Teamin peli pyöri parhaimnillaan 
Jouni Marmisen ~lla Pekka Ran
nalle ja edelleen Peik Jchanssonille 
maaliin. Floydin kaikki kaikessa oli 
TirrD Vaskio, joka tarkoilla syötöillä 
ruokki maalissa vipeltänyttä Raine LaIn
berg'ia. 

Maniacs juoksutti naisten maajook
kuetta ihan miten tahtoi. Vauhdikkailla 
seinäsyötöillä ja tarkalla p.lOlustuk
sella Maniacs masensi naisilta peli
ilon 10-2 lopputulcksin. Vantaalaisten 
kova panos on myönteinen seikka etenkin 
kun ajatellaan ensi kesän juniorimaa
joukkuetta. Tan Tele ja Jari Saasta
l'IDinen l'IUlOdostanevat jookkueen I'\.ln:}OIl. 

Jos Maniacs voitti helposti, niin 
Hesa suorastaan murjoi Pyryn Jyskeen. 
Rajuilla irtiotoilla Hesan miehet ehti
vät aina kaksi metriä edelle ja uusilla 
näwärillä kuvioilla sekä oopean tar
kailla syötöillä Hesa myllytti Jyskettä 
16-0. 

Vilkka1mnin myllyyn laittoivat 
vauhtia Eero Alperi, Johan Bischoff ja 
Kai Koivula. Pyryistä vaub:iissa pysyi 
rrukana vain Tuanas Paarlahti, joka piti 
Basse Baldestamin melko näkymätti'miSsä. 

B-lopp.lSarjan ottelussa Tsemi -Nai
set oli jälleen värinää. Tsen1. piti 
huolta vaub:lista, vaikka naiset teOOk
kaasti rauOOittivat peliä. M:>lenpien 
joukkueiden peli sujui nutkitta kunnes 
tuli maalinteco paikka ja hätäännyksis- · 
sä p.ldotettiin kiekko. 

Tsemin pairDstus alkoi laantua ja 
Helena Vän.skän jakamat tarkat syötöt 
tuottivat tulosta. Juniorit eivät oi
kein saaneet Tuija Kohosta ja Marja Su
ma kuriin ja peliaika päättyi tilan
teessa S-5. 

Jatkoaika oli sitten IIDlemn.:irlpJo
lista sähellystä ja maalista poikki -
tilanteessa 6- 6 yleisö eli kovasti rru
kana. Tsemi menetti kiekon analla peli
plOliskollaan, mihin tytöt vastasivat 
tuikkaarnal.la voi ttanaa1in 7-6. 

Välierissä asettuivat vastatusten 
Floyd-Maniacs ja Hesa-Team. Floyd lähti 
peliin takti.ikkanaan rauOOittaa Jari 
~~"~isenja ~tri~ 
5yÖttötyöskentelyä ja ehkäistä RLmtu
kaisen maalintekoaikeet täydellisesti. 

Floydin yri t t.eliäs peli palkittiin 
ylivoimaisella 10-3 -voitolla ja tässä 
ottel ussa kiitettävän ansa! tsee Juha 
Jalovaara. 

Hesa- Team oli löysä matsi, joka ei 
mit:.enkä.än yltänyt viime kesän ottelui
den tasolle. Hesa oli Pyryn Jyskettä 
vastaan r i ehuessaan löytänyt peliin 
herqen eikä laiska Team oikein viitsi
nytkään panna kampoihin . Johan ja Kaide 
Hesan kärjessä ja Klade Korpela alsrpa
na rakentaj ana esittivä t kauneinta lii
tokiekkoilua. 

Viimeisenä ennen pronssi-ja 10WU
otteluita pelattiin B-loppusarjakamp
pailu Pyryn Jyske-Tsemi . f.blermat jouk
kueet ovat ennen kaikkea hyökkääviä 
joukkuei ta, joten väsymyksestä huoli
matta saatiin nähdä vauhdikas taisto. 

Ensin Jyske yritti pelata korkeata 
peliä käyttäen hyväkseen suursrpaa 
ulottuvuuttaan. Tsanin Sakari Karvonen 
oli kuitenkin ylittämätön este ja ensi
arvoiseksi tulikin heittotarkkuus ja 
puolustuksen teho. 

Pyryn Jyske painosti, ItUltta koko 
Tsemin joukkue pelasi tasaisen vannasti 
vältellen pahEfll>ia virheitä. Pyryjen 
puolustuksen Mika Keränen ja Harri Hol
ma katkoivat TsEmin yritelmät ja Tuanas 
Paarlahden Iq)eiden hyökkäysten turvin 
Jyske voitti 7-5 . 

Pronssiotte1ussa koettiin ehkä jon
kinlainen yllätys Vantaan Maniacsien 
mäiskiessä Team' iä seinille. Teamin 
tuskin hucmaanatta oli Maniacsin johto 
jo 4-1 ja kohta 7- 3. Na~ ja '!'ele tun
tuivat aluksi liukkailta eikä. Rlmnista
kaan ensin oikein saatu kuriin. 

Kun Team sitten sai åljat käsiinsä, 
kävi niin kuin usein aiemdn .eli ero 
oli liian suuri tai aikaa oli liian vä
hän. Tean onkin harkinnut ehOOttaa ~. 
liajaksi 3 tuntia tai peliä 40:een. 
Maniacs oli parenpi 10-6. 

FIDiDIN JUHI.AA 

Vuoden -83 SM-lqp..1Ottelu.nähtiin 
uusintana Tapiola CUpin finaalissa. 
Floyd panosti hurjaan puolustukseen, 
nutta anassakin pelissä oli varaa juos
ta Hesalta jalat alta. 

Eero Alperi ja Basse Bon:iestarn pys
tyivät kyllä vastaamaan, ItUltta maalin
tekijöitä ei tahtonut löytyä. Toisaalta 
Hesa olisi pärjännyt, mikäli 5yÖttöjen 
sihti olisi ollut hieman tarkempi. 

Floydin Junnu Rinne ja Tim:> "Stidi" 
Vaskio osuivat syötöillään mirme piti 
ja Raine I.aIrberg oli aina oikealla pai
kalla. Koko Floyd pelasi upeasti ja 
turnausvoitto oli ansaittu. 

Tapiola CUpin palkintojenjaJcose.re
l'IOliaan huipentui viimesyksyisen SVeit
sin foM-matkan hU\J'lDrlllinen anti. Offi
cial kisavoittajille ojennettiin symb0-
liset kisakäsineet merkiksi, että b::mna 
on hanskassa, die Arbeit 1st in der 
HaOO. 

- Antti Einiö, Juha Jalovaara, Rai
ne Lamberg, Jouni ~ltola, Antti Rauti
ainen, Johan Rinr:le, Tim:> Vaskio . 

PELlN UUSI :u.nm 

Päivän aikana keskusteltiin paljoo 
sisähalliultimaten luonteesta, jåta 
eroaa merkittävästi OOI:1'Maliultimates
ta. Sisällä peli on ankea. Jo pelkäs-
tään tilanpuutteen ja heikon tuulen ta
kia karsiutuvat liitådekon ainutlaa
tuiset pitkät liidot ja tuulen kanssa 
leikkimiset • 

Se, että seinät ovat rajoina (tai 
parin sentin päässä kentästä) ensinnä
kin köytdyttää lajia. Kaarreheitot lai
taa pitkin, jotka lentävät kentän ul.ko
px>lella, rrutta palaavat sitten kent
tään, ovat kokonaan poissa sisäultima
testa. Toiseksi se, että seinät ovat 
rajoina, on suorastaan vaaraksi. Turna
uksen aikana I'IDni sai ruhjevarmr::>ja 19-
keytyessään seinään tavoitellessaan 
kiekkoa. Olihan Klaus Korpelan look
kaantun1nen loppuottelussa varoittava 
esimerkki. 

Sisällä pelaajalta ei niinkään vaa
dita ultimatelle aninaisia pitkiä llih
dytyksiä kentän pitkittäissuunnassa. 
Sen sijaan paino on lyhyissä, oopeissa 
läl'd5issä ja peli on nuut.enkin vauhdik
kaampaa. Selväähän on, että pi1:a'lmän 
päälle ulkona ja sisällä on erilaiset 
ultimatepelaajan ihannetyypit, sekä 
ruumiillisilta että herikisiltä aminai
suuksiltaan. 

Tämä ei ole välttämättä )del teinen 
asia, mutta tärkeää on, että se tiedos
tetaan. On hyvä, että ultJmat.ehai-rastus 
laajenee kokovuotiseksi ja va.xmasti ke
hitys sisätiloissa heijastuu kehitykse
nä ulkokentillä. Sisällä pelatessa CXl 

peli va~ ja vaarana on, että 
tämä kostautuu pelin aggressiivisuuden 
kaswna. Näin edetään toisaalta yhä lä
hemläs kunnan kilpaurheilua, rrutta sa
malla yhä kaUE!'llnaS ul timaten rauhan
anaisil ta juurilta. 

EI LIIAN VAKAVASrI 

Kielteistä turnauksessa ja yksit
täisissä otteluissa olikin juuri se, 
että pelit otettiin liian vakavasti. 
Vaikka kilpaillaan kansallisella huiIr 
putasolla, kannattaa harkita onko voit
to kaikkein tärkeintä. Eikö itse pelaa
misen ilo ole ensiarvoista? 

Team sijoittui· huancmnin kuin var
maan m::mi olisi osannut arvata. Silti 
turnaus oli mielestäni hyvä. Q1 kiva 
huanata, että nuut seurat ovat kehitty
neet, ja mikä parasta, vuorovaikutuk
sessa toistensa kanssa. 

Peikko, Team 
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A-IlHKO 

- Maniacs-Pyry 12-1, Hesa-Naiset 
10-1, Hesa-Maniacs 10-4, Naiset-Pyry 
6-8, Naiset-Maniacs 2-10, Pyry-Hesa 0-
16. - Hesa ••••••.••• 3 3 0 36-5 3 

Maniacs ••••.•• 3 2 1 26-13 2 
Pyryn Jyske ••• 3 1 2 9-34 1 
Naiset ••••..•• 303 9-28 0 

B-IlHKO 

- Team-Tseni 10-3, Floyd-Tseni 13-
2, Team-Floyd 6-9. 

- Floyd •... 2 2022-8 2 
Team ••••• 2 1 1 16-12 1 
Tsemi .•.. 202 5-23 0 

B-IDFPUSARJA 

- Naiset-Pyry 6-8 (ks.A-lohko), 
Naiset-Tsemi. 7-6, Tseni-Pyry 5-7. 

- Pyryn Jyske 2 2 0 15-11 2 
Naiset •••.•. 2 1 1 13-14 1 
Tsemi ••••.•. 20 2 11-14 0 

- Maniacs-Floyd 3-10 
- ~Hesa 3-12. 

PRCNSSIOITEIlJ 

- Maniacs-Tearn 10-6. 

WPFUaITEI1J 

- Floyd-Hesa 9-4. 

PIS'l'EPÖRSSI 

1. Ari I<i.iskinen, Maniacs ••••• 23+ 4 =27 
2. Jari Saastamoinen, Maniacs •• l+23 =24 
3. Kai Koivula, Hesa .••••...•• 17+ 5 =22 

Eero Alperi, Hesa ••••••••.•• 9+13 =22 
5. Johan Bischoff, Hesa ••••••• 14+ 6 =20 

Raine Lamberg, Floyd ••••••• 12+ 8 =20 
7. Tim:> Vaskio, Floyd •••••••••• 8+10 =18 
8. Tan '!'ele, Maniacs .•••••••••• 8+ 7 =15 

Sebastian BorXlestan, Hesa ••• 5+10 =15 
10. Peik Johanssoo, Team •••••• 11+ 3 =14 

1. Ari I<i.iskinen, Maniacs ••• 23 
2. Kai Koivula, Hesa •••••••• 17 
3. Jå1an Bisdloff, Hesa ••••• 14 
4. Raine Lamberg, Floyd ••••• 12 
S. Peik Johanssoo, Team ••••• ll 

1. Jari Saastamoinen, Maniacs ••• 23 
2. Eero Alperi, Hesa •••••••••••• 13 
3. Sebastian Bondestam, Hesa .••• 10 

Tim:> Vaskio, Floyd ••••••••••• l0 
S. Raine Lamberg, Floyd, Pekka Ranta, 

Team ja Harri Sp:x>f, Hesa ••••• 8 

Ultimaten luonteesta keskustellaan vilkkaasti. Yleisesti ollaan 
yhtä mieltä siitä, että seurojen itsenäistä toimintaa tulisi 
rohkaista. Pyryn Jyskeen harjoituksissa Peik Johansson ja Harri 
Holma. - kuva: Marko Hyvönen. 

VAIJ.1ENTAJAN AJATUKSIA 

Ul tirnatevalmennus ja systenaattinen 
harjoittelu on Suanessa keskittynyt 
maajoukkueiden ympärille, vali tettavas
ti. Jotta saataisiin lajin piiriin uu
sia pelaajia, tarvittaisiin paljon 
enemmän aloitteleville harrastajille 
suunnattua toimintaa. Sen järjestäminen 
käytännössä tulisi saada jo toimivien 
seurojen vastuulle, jolloin liiton roo
liksi tulisi aiIY::>astaan toiminnan koor
dimiminen, tiedonjakaminen ja tarvit
tavien sarjojen ja tapahtumien organi
soiminen. 

On myös sanottu, että maajoukkueen 
tiivis harjoitustahti vähentää toimivi
en seurojen mahdollisuuksia anien har
joitusten pitämiseen. Tämä on osittain 
totta, koska maajookkuepelaajat ovat 
usein aktiivisia myös anissa seurois-

saan. Kuitenkaan kaikki maajoukkuepe
laajat eivät saisi riittävää harjoitus
ta maajoukkueharjoi tusten ulkop.lolelta. 
On kuitenkin mahdollista vähentää har
joitusten määrää alkuka\Xlesta, mikäli 
riittävää aktiivisuutta seurojen anien 
harjoitusten järjestämiseen on. 

Kun maajoukkueelle tetdään pitkän 
ja keskipitkän aikavälin valmemussuun
nitelmia ja asetetaan menestymistavoit
teita, tönnätään aina niihin resurssei
hin, joita jo..1kkueella harjoittelussaan 
on. Tärkeimnät näistä ovat aika ja pe
laajamateriaali. Harjoitteluun on käy
tössä rajallinen määrä aikaa, jota tus
kin on mielekästä nykyisestään kasvat
taa. Se olisikin aivan riittävä, jos se 
pystyttäisiin aina täysipai.roisesti 
(kaikki aina paikalla) käyttämään hy
väksi. Pelaajamateriaali j~ on 
hyvää, vaikka eri pelaajien heikot ja 
vahvat puolet vaihtelevat melkoisesti. 

ULTIMATE PLAYERS 
KNOW HOW TO SCORE 
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Harjoituksia ei voida kuitenkaan 
suunnitella sen, ketkä kulloinkin ovat 
paikalla harjoituksissa. Viime kesä oli 
tyypillinen tilanne, jolloin jouduttiin 
t:.ekenään melkoisia karpranisseja har
joittelun laadun suhteen. Koska aikaa 
oli niukasti, oli pakko tehdä selkeitä 
valintoja keiroista, joilla Irenestymi
seen pyritään. 

Onasta mielestäni ainoa järkevä ta
pa sii.nä tilanteessa oli panostaa )run

toharjoitteluun siten, että rnahdolli
s:imnan suuri osa harjoi tteista pyri t
täisiin tekemään kieJwn kanssa. Oli 
pakko luottaa siihen, että vanha (ja 
hyvä) pelityyli puree, ja että ykSit
täiset pelaajat pystyvät tarvittaessa 
tekemään ratkaisuja tilanteen mukaan. 
Näin ei jäänyt juurikaan aikaa uusien 
kuvioiden tai kikkojen opetteluun ja 
olihan koko jookkue yhtä aik.ad kasassa
kaan . 

Koska puolustuspelissä joukkue on 
yhtä heikko kuin sen heikoin pelaaja, , 
ei riitä se, että j oukkueella o~ keski
määrin hyvä kunto, vaan pyrkimyk5(=>nä on 
saada kaikkien kunto vähintään tyydyt
täväksi. Tästä ailicubli "hy,,'äkuntoisil
len ehkä hieman turhaakin rehkimistä, 
mutta tuskin kukaan voi väittää olleen
sa turnauksessa liian hyvtizsä kUrID:>ssa. 
Taktiikka ja "jallat" ovat oleellinen 
osa peliä, JD.ltta totuus on, että niillä 
ei pärjätä maailman huippunai. ta vastaan 
jos eivät perusasiat (heittotekniikka, 
kunto) ole kunoossa. 

TUlevalla kaudella on tarkoituksena 
edelleen pitää kiinni hyvän kunnon vaa
t:irruksista. Harjoitukset pyritään suo
ri ttarnaan etupäässä kiekon kanssa, jot
ta he1ttotaito ja harkinta pysyisivät 
mukana myös väsyneenä. Tavoitteena tänä 
vuonna on kuluttaa paljon enemnän aikaa 
taktiseen p.1Oleen ja uusien pelikuvioi
den hianiseen ja muutenkin saada har
joi tukset mielenkiintoisiksi ja vaihte
leviksi. Tänä ei kuitenkaan tule tapah
tu'naan perusasioista tinkimällä, joten 

paljon on myös pelaajien harjoitusak
tiivisuuden varassa. 

Lisää harjoittelusta ja sen tavoit
teista tulevassa saunaillassa ja tule
vissa FRISBAREISSA. 

'1': Eero 

JarTA EI J.ÄISI MITÄÄN EPÄSELVÄÄ 

Palattuani V'.looen tauon jälkeen ul
timaternaajoukku 'en valrrennusjohtoon 
sain Hoko ' :1i todeta, että kehitys on 
koko ajan menossa nousevaan suuntaan. 
Uusia kavereita on saatu rrukaan ja muu
tenkin kaill.i vaikutt.aa pyörivän muka
v~s'" t. Hybs tieto edellisen kesän M+
l:i - j 1 loj stilvista tuloksista, niin 
na1s t (>n kum miestenkin osalta, länmit
. .1 ydän lf1i.. Onnitteluni rrolemdlle 
jl)uKk 11(~ i He . 

Mutta saadessani käteeni FRISBARIN 
4/1984 ja luettuani "UI t.imate-jaosto 
puhuu ' -palstan huanasin eräitä asioi
ta, j ' i L '\ mielestäni on pakko selven
tää. 

Pykälässä 4 väitetään, että maa
joukkue on ollut esteenä seurakehi tyk
selle. Tämä voi osittain pitää paik
kaansa, mutta olen sitä mieltä, että 
jos seuroilla on va~tajat ja organi
soitu toiminta, niin maajoukkueen har
jOitukset eivät ole olleet esteenä sil
le. Jotta pystyisimne saavuttamaan ne 
tavoitteet, jotka maajoukkueelle on 
asetettu, 6l1tE pysty ti.nkimään harjoi
tusnäärästä. 

Eräät seikat seuraavissa pykälissä 
ihrretyttivät minua erityisesti (sitee
raan eräitä lauseita FRISBARISTA 4/84): 
- 5) "va~tajalla olisi ollut finaa
liin yllättävä taikatarwu, jota en 
kylläkään voi paljastaa sen kipeyden 
vuoksi" 

- 5) '~önnän kyllä tehneen1 ktmnähdyk
sen annettuani tyttöjen hävitä USA: lle 
runkosarjan toisessa osaottelussa, sil
lä en huanannut miten tärkeää tytöiIIe 
olisi ollut voittaa" 

Ensinnäkin voin anan pitkän koke
I'Illkseni perusteella väittää, että mi
tään taikat:E!tWUja ei valmennuksessa 
ole, varsinkaan mitään arkalucnto1sia. 
Valmennuksen taktiset vedot ovat -suht
kaht" suoraviivaisia tekoja, joita ei 
yksikään valmentaja jätä käyttltnättä, 
mikäli valtit ovat kädessä. Sartcin yk
sikään valnentaja ei voi olla tietanä
tön otteluiden tärkeydestä; eikä kukaan 
valmentaja arma jookkueen hävitä. Tus
kin kukaan uhraa aikaa ja vaivaa -t:ap-
piotaktiikan" laatimiseen. 

Valmennuksen perimisestä saooisin 
sen verran, että olen aina paimttanut 
kiekollista juoksuharjoitusta. Mieles
täni kyseenalaista olisi myös ollut se 
"vanna" taR>io ruotsi ttarille. J(oska en 
ollut itse kisoissa, en pmu tästä sen 
enenpää. 

Eräs asia, jota myös suuresti ih
mettelen, on kritisointi Eeron takti
sesta ja peli teknisestä va.lmenn1sval
miuJesta sekä Kladen tietanättönyyåest! 
koskien paikkaI=UQlustusta (pykälässä 
1.1.) . 

Eerosta, jonka kanssa tällä l1etkel
lä valmennan miehiä, saooisin, että hä
nellä on niin pitkä kokstus yleensä 
jookkueurheilusta kuten myös ultimates
ta, joten voin vakuuttaa, että näit! 
prutteita ei löydy. 
Kladella taas 00 pisin mahdollinen )co

ksrus tästä lajista ja tietoa paikka
I=UQlustuksesta niin kauan kuin se tässä 
maassa on ollut. 

On siis syytä epäillä edellä kir
joi tettua tekstiä. 

Se siitä ja hyvää jatkoa kaikille . 
Pelataan ultimatea. 

Harri Spoof 
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VUO SIKOKOUS 
Tapahturnarikkaan alkuvuod~ toinen 

vilkas viikonloppu, 8-10. helmikuuta, 
rakentui Suomen Liitokiekkoliiton vu~ 
s ikokouksen ympärille. Hallituksen Ja 
puheenjohtaja n vaihdokse~ käv~vät ehkä 
hieman liiankin dramaattl.sestl., mutta 
yleisesti kokous sujui.~inteisten 
:nuodollis-.J.uksi en rrerkel.ssa. 

Pyryn Jyske otti tapahtumiin varas
l ähdön jo perjantaina, jolloin heitet
t i in kansallinen tarkkuuskilpailu ennä
tysten kera, lauantaina ultimatej aosto 
e s itti Lahden suurha l l issa liitoki ekko
näytöksiä Lahti Cupin jalkapallo-otte
luiden tauoilla, j a vuosikokouksen yh
teydessä puttailtiin SM~taleista. 

Lii wkiekkolii ton tovel- iseura ko
koontw 10 . helmikuuta Munkkini~ yh
~ ciskG\; lLlD (' s ääntänääräiseen vuos~o
kOtlKSeen. J-: ... rppäs tä pakkasesta ,huolJ.
mat ta paikalle 0li saapmut vaJaat 4? 
jäsentä e li v:;hän e~in kuin edell1-
sinä vuosina. 

~ NiemJlcn avasi kokouksen, pi
ti lyhyen puheen l~ ,:,i:ilre vuod~_ 
toi.mi.nnasta. Kilpailuto:iI1U.rlIlaSSa kehi 
t ys on ollut nopeaa, järjestöpuolel~a 
sen sijaan on saatu ottaa vas~ p~ 
rroitteita. Voidaan sanoa, että pieru 
"tosiaktiivien" joukko pitää järjestö
ärnre pystyssä. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valit
tiin Kainu Mikkola, joka ansaitsee suu
ret kiitokset to1minnastaan maarrme lii
tokiekkourheilun hyväY..si sekä 11i ton . 
sääntöjen uudelleerrnuokkaamisessa että 
asiantuntevana neuvonantajana urheilu
järjestöasioiden suhteen. Kokouksen 
sihteerinä toimi Marko Tirronen. 

VIIME VlODEN 'lDIMlNl'AI<ERItMUS 

Pakollisten muodollisuuksien jäl
keen oli esityslistalla viime vuoden 
toimintakertamlS, joka hyvin pitkälle 
seurasi edellisen FRISBARIN "puheenjoh
tajan palstan" kirjoitusta. 

Helmikuun vuosikokouksessa vali t
tiin uusi hallitus ja päätettiin nimen
muutoksesta . Suanen Frisbee-kiekko 
Liitto otti nimekseen suanen Liitokiek
koliitto. 
- Kilpailutoiminta alkoi tutuilla 
talvikilpailuilla ja varsinainen kesä
kausi kiekkogolfkisoilla Meilahdessa. 
Helsinki Open -kilpailussa kesäkuussa 
Maini Schildt liidätti aikakoppauksessa 
9, 5s, mikä on naisten EE. 
- Ermen kenttälajien EM-kisoja suana-
laiset liitokiekkoilijat ottivat osaa 
kahteen kansainväliseen turnaukseen. 
Freestyleporukka kahmaisi kärkisijoja 
styylariskaboissa TUkholmassa, seura
joukkueiden ul timaten FM-turnauksessa 
Västervikissä ei sijoituttu merkittä
vämnin. 

- Itse EM-kisoissa örebrossa pärjät
tiin hieoosti. Maini Schildt voitti 
sekä naisten pitu\.rlen että aikakoppauk
sen ja Mikko Laakso tähtäsi juniorien 
tarkku\.rlen mestariksi. Kari "Käwi" 
Vesala linkosi miesten pituusheiton EM
hopeaa upealla SE-tuloksella l47,6Ckn. 
FreestylerylTnittymä taiteili pronssia. 
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105 Angelesissa Sepp:> Nieminen 
voit ti parinaan USA:n Dan Roddick seni
oden maa:i. lmarJnestanruden tuplakiekossa 
j a o li yhteispisteissä kuudes. 

Kiekkogolfin SM-kilpailut olivat 
kauden kotiJna:inen huipenb.Jna. Kisat 
golff ail tiin elokuun alussa Helsingis
sä. Georg Nyman ei voittanut kilpailua, 
vaan oli toinen. 

Kent tälajien SMHmittelöt heitettiin 
Talissa e l okuun l opulla. Taso oli erit
täin korkea ja ylei snest.aru\.xUm kaappa
s i Jyrki Kaivola. Osa kilpailuista esi
tettiin televisiossa. 

Miesten ja naisten uI tiroatenaajouk
kueet vierailivat kesän aikana kahdesti 
Ruotsissa harjoitusleirien ja maaotte
luiden merkeissä. Miehet saivat tunnus
taa isäntien paremruuden, naisetrne sen 
sijaan pitivät lippua korkealla. 

Joukkuelajien ~kisat Sveitsin 
Luzernissa syyskuun alussa olivat Suo
men juhlaa. Naiset tseJt;pasivat maail
nannestaruuden (!) ja miehet olivat Yh
dysval tojen ja Ruotsin jälkeen kolman
sia. 

Koko kesän ajan pyöri kotimaassa 
miesten ultimaten SM-sarja , jonka voit
ti jo kolmannen kerran H:gin Liitokiek
koklubi. lDFPukesällä pelattiin naisten 
SM-turnaus • 

Yhtä lailla heitettiin koko kesän 
ajan kiekkogolf-cupin osakilpailuja ja 
pieI'lE!rt;>iä golfkisoja Meilahdessa, Kai
vop.rlstossa ja Tikkurilassa. On todet
tava, että kiekk.ogolf oli se laji, joka 
vuoden aikana keräsi sekä eniten 0san

ottajia että ItUutenkin myönteistä hoo
miota. 

- Elokuussa järjestettiin Pro Eira 
-yhdistyksen kanssa yhteistyössä huo-
mattava yleisötilaisuus. Kaivopuiston 
tapahtlmlan pääpaino oli eri lii tokiek-
kolajien esittelyssä. . 
- Syksyn mittaan Suanen Lii tokiekko
liitto hankki varoja kahdella diskoil
lalla, ultimatejaosto keräsi sanoin 
rahaa foM-kisamatkaa varten. 

- Lq:puVUOdesta Marko TiIronen ja Kai
IUl Mikkola toimivat Euroopan Liitokiek
koliiton kutsusta sen sääntökanitean 
työssä Ruotsissa rmrlden Pohjoismaiden 
edustajien kanssa. EFDF:n kansainväli
nen sääntökirja valmistui tämän vuoden 
alussa. 
- Liiton äänenkannattaja FRISBARI
julkaisu ilmestyi vuoden aikana viides
ti. 

Todettiin, että rahankulutus osui 
melko lähelle v11m:!vootista taloosarvi
ota. Tilinpidosta ja tuloslaskelman 
hoitamisesta kokoos kiitti ekon::m1 Rit
va Johanssonia toivoen, että hedelmäl
linen yhteistyö jatkuisi tulevai.suu3es
sakin. 

'I\1loslaskelma osoittaa, että liitto 
on kärsinyt hienan tappioita. Useat ak
tiivikiekkoilijat eivät es~kiksi 
maksaneet viime vuoden jäserJnaksujaan, 
ja erityisesti palk1ntoJrulut näyttävät 
yllättävän suurilta. 

Tilintarkastajat Kari Kaivola ja 
Paavo Laakso totesivat tilien olevan 
kunnossa ja puolsivat tili- sekä vas
tuuvapa\.rlen myöntämistä hallitukselle. 

- Uu:lesta tul~iosta ei keskustel
tu pi tkään ~ Kokous hyväksyi hallituk
sen esityksen, joka ~tti suurin 
piirtein viimevuotisia lukuja. 

PUHEENJCHl'AJUUS JA UUDEN HALLI'I'UKSEN 
VALINl'A 

Vuosikokrus hyväksyi u\.rlen säännön 
plheenjohtajan valit:seniseksi yhdeksi 
vuodeksi kerrallaan aiemnan kahden vu0-
den tilalle. UU:3eksi puheenjohtajaksi 
valittiin äänestyksen jälkeen Marko Ti
roonen ja uuteen halli t:ukseen Seppo Nie
minen, Eero Alperi, Petri Isola, Juha 
Jalovaara, Peik Johansson, 'Klaus Korpe
la, Pekka Ranta sekä Maini Schildt. 

Keskusteltiin pitkään käsityksistä 
puheenjohtajan asanasta sekä työnjaosta 
p.lheenjohtajan ja hallituksen jäsenten 
välillä. Vuosikokoos soosittaa Sefp:> 
Nienistä hallituksen varaplheenjohta
jaksi. Tällöin p.lheenjohtajan ja vara
p.1heenjohtajan roolit menisivät ikään
kuin lanittain, eikä nimityksillä mis
sään tapauksessa pyritä minkäänlaisiin 
arvovaltaselkkauksiin tai aiheuttamaan 
henkilökohtaista mielipahaa. 

Uusi hallitus kokoontuu lauantaina 
2. maaliskuuta. 

- -

Wben a Bali Dreams, 
It Dteams· 

It's a: Frisbee 



JÄSENMAKSU 

Iskä hei, 
voisinks mä 

lainata 
kilpeä? 

---::::~ 

Varsinaista vuosikokousta edel tänyt 
seurojen välinen kokous alusti jäsen
maksukysymystä. Jäsermaksu pyritään ra
han arvon laskenisista huolirnatta pi tä
mään 50 markan tasolla . 

Lisäksi vakuutusyhtiö POh jolan 
kanssa neuvotellaan erittäin edullises
ta tapaturnlavakuutukses ta. Tämä tahtoo 
sanoa sitä, että osallistuakseen SLL:n 
tai sen alaisten jaostojen tai jäsen
kerhojen järjestämään kilpailuun, kil
pailijan täytyy lunastaa 20 markan kil
pailulisenssi, johon s isältyy tapatur
mavakuutus koko vucxleksi. Vakuutus kos
kee kilpailuja, ohjattuja harjoituksia 
sekä kilpailu- ja harjoitusmatkoja. 

Kaikkia yksityiskohtia ei vielä 
tiedetä (korvausSUlllTlat, rnaksutapa ym.) 
ja asia on vielä avoin. Talven kilpai
luissa ei l1senssiä vielä vaadita, mut
ta palaanme asiaan, kun kesä lähenee ja 
tiedämne enarmän. Vuosikokous hyväksyi 
ehOOtuksen • 

SUaren Li! tokiekkolii tto tulee tu
lE!\Tan vuoden kuluessa lähettämään edus
tajiaan Irer'ki ttävirrq:>iin kansainvälisiin 
arvokisoihin. Näitä ovat kenttälajien 
~kilpailut Englannin Colchesterissa, 
ultiroaten ~turnaus Farunissa Tanskas
sa, kiekkogolfin lfi-kisat Helsingborg
issa sekä ultiroaten ~tumaus Itäval
lassa. 

Järjestöasioissa SUcmi osallistuu 
I-Bailrnan Liitokiekkoliitoo (WFIF) kong
ressiin Helsingborgin kisojen yhteydes
sä. Ja jos mahoollista, pyrinrne myös 
ErnF:n sääntökanitean kakoamist"yöli5n. 

Kotimaan kilpailutoiminta on kaik
kien aikojen vilkkainta, mutta siitä 
kerrotaan toisaalla lehdessltrrne (ks. 
kilpailukalenteri) • Koulujen välinen 
ultiroatesarja ja rru.rukin koulujen liito
kiekkotoiminnan akti vo1m1nen otettiin 
lisäksi tavoitteeksi. 

Pyr:imne järjestänään ohjelmaa 
Esp::>rt -vapaa-ajarmessuilla kuten aiem
minkin on tehty. T~ on todettu ainut
laatuiseksi rnahdolliSUl.deksi markkinoi
da lajiamne. 

Ja eräs tärkeimpiä työsarkoja Q1 

SVUL-projekti, jota tälläkin hetkellä 
käydään liiton sääntöjen uOOistallisen 
ja liiton rekisteröimisen Irer'keissä. 

r . tä nyt, bei.be, 
Yr~ 1.. takaa 
ottaa se an 

I~. 
; 

Myös yksittäise t seurat voisivat 
rekis teröi tyä ja paperihrnrnie:lldn osal
ta laajentaa toimintaansa. 'fulevaisuu
deSS () liitto PIityi se;, järj estösihtee
rin kautta hoi taa seuroille mallipape
rei t .Ll j a ant.:t.a byrokraat tista koulutus
ta. 

En71en kaikkea junior eihin seurojen 
tulisi kohdistaa huaniansa • Esitettiin 
yhteistyötä jo olemassa olevien nuita 
lajeja harjoittavien seurojen kanssa. 

Keskusteltiin ultiroaten asemasta 
Lii tokiekko liitossa . Sebastian B:>rrle
stam vakuutti, ettei ultirnatejaostolla 
ole separatistisia pyrkimyksiä, irroit
tautunineen ei ole mitään aihetta. 

Halli tuksen asettama rekisteröinti
valiokunta (Mikkola, Nieninen, TiJoonen) 
on tehnyt ansiokasta työtä lii tcn sään
Wuudistuksen hyväksi. Aiemnissa sään
nöissä oli kohtia, jotka eivät sovel lu 
yl'rlistysrekisteriin ja paikoittain tie
dot olivat vanhentuneita. 

SeRXl Nieminen esitti valiokunnan 
aikaansaannoksia, mitkä vuosikokous hy
väksyikin keskustelui tta . Sääntöuulls
tustyö jatkuu ja virallistamiseksi tar
vitaan vielä ylimääräinen liiton koko-
us. 

Vuoden todellinen tulokas Pyryn 
Jyske bailasi apean vakavamielisten 
ltilpareiden vastapainoksi hip-hop -kar
nevaalin tiinoi1la H: gin kakkos-Nors
silla 8.2. 

Teenana oli tarkkuushei ton asenan 
ja arvostuksen palauttaminen ja har
rastaneisuuden kehittäminen niin mää
rällisesti kuin tasollisestikin. 
Jatkossa tullaan järjestämään yhteis
näytöksiä ja -harjoituksia sekä ennen 
kaikkea saunailtoja. 

Pelien massiivisinmat tulokset vis
pasivat leppoisat kafrut, Euroopan~ 
pion Mikko "-Peruskoira " Laakso ja uusi 
tähti, sympaattinen Mika "Straycats" 
Keränen. Kuudestitoista läpi renkaan 
meinaa uutta juniori-SE:tä. HyVä IXJjat, 
tosi massiivista. 

Skabat voitti Mikkis ja Peikkis, 
vaikkei sillä nyt ollut niinkään väliä. 
Palkinoot azvottiin osanottaj ien kes
ken. Uudet pelit 1., 8. ja 15. maalis
kuuta (soita Peikolle vannuuden vuoks). 
'futise Tan Kennedy!! ! 

.. --------------

KORIINPAl'm SM-KISAT 

Liitokiekkoilun sisätilojen ~kil
pailun mielenkiintoisin laji eli putta
Us kiekkogolfkoriin sujui jännästi. 
Par~tä innokasta golffaria mitte
livät talvikuntoa ~ koulun kuului
salla freestyleareenalla, niin sanotus
sa Montussa. 

Neljästä etäisyydestä (5, 8, 12 ja 
15m) heitettiin kustaldn neljä kiekkoa 
koriin, tai sitten ei. Koriheitosta sai 
kustakin pisteen. 

Ensimnäinen kisailija Mikael Häst
backa vcu::misti jo alkuun l5--vuotiaiden 
juniorien mestaruuden tulåtsella 5. 
Naisissa kärjessä k.arlJ'Pililivat 'l\lija 
"TUju" Jääskeläinen ja Maini "Maisku" 
Schildt. TUija pani koriin kuin mies ja 
voitti ansaitusti. 

Miesten tasokas geim1 alkoi Kaivo
lan veljesten jåldolla. TUtut golffarit 
Jooni "Bex" Peltola, Georg Nyman ja 
Peikko pysyivät hyvässä vaulxiissa nu)ca
na. Henrik wooen ja Seppo Nieninen 
aloittivat lähipaikoilta tarkasti, nut
ta kaukopaikoilta ei amistanut. 

Ennakkosuosiki t Mikko Laakso ja Va
na Vaskio eivät kestäneet paineiden 
taakkaa ja heidän masentavat esityksen
sä osoittavat karun todellisuuden juni
orien ja miesten välisestä tasollisesta 
kuilusta. 

Lopp..1kilpailu IXlttail tiin heikoissa 
olosuhteiSsa ja tasaisessa taistossa 
johdossa jököttivät brothers I<a1vola ja 
ikuinen nelonen Bex. Niukkaakin niukem
malla erolla, SlXklen deathin jälkeen, 
Suanerunestariksi kruunattiin ikionnel
linen Jooni Peltola. Hopeakilvassa Jykä 
oli veli Karzania tarkempi. 

~JJ 

ftr~~,f,C{~\\1 11l~/fr. 
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MIKÄ SAA 
KIEKON LIITÄMÄÄN? 

"Kiekon heittely ilman halki on ki
vaa. Yksi syy tähän on se, että kiekon 
voi saada lentämään niin monella eri 
tavalla. Se kaartaa oikealle tai vasem
malle, voit heittää sen suoraan ystä
vällesi tai niin, että se leijuu hänen 
päänsä yllä ja hitaasti liitää hänen 
käsiinsä. Kiekon ja tuulen vuoropuhelu 
antaa kokonaisen uuden ulottuvuuden ur
heilullemne. On mielenkiintoista, että 
niinkin rikkaita ja monipuolisia om
naisuuksia voidaan löytää niin yksin
kertaisesta kohteesta kuin liitokiekko ." 

- Näin kertoo tiedemies, tutkija 
fDRI' FELKER. Hän on henkilökohtaisesti 
harrastanut liitokiekkoilua kymmenen 
vuoden ajan. Hänellä on luonnontietei
den bachelor-tutkinto, kiitettävät il
ma- ja avaruuspurje!Xluksessa , Massachu
settsin teknillisestä korkeakoulusta. 
Tällä hetkellä Fort Felker toimii Yh
dysvaltain Ilmailu- ja Avaruushallituk
sessa (NASA), missä hän johtaa helikop
terin aerodynamiikan tutkiIrustyötä. 

Fort Felker 

"Olen kuluttanut monia tunteja 
yrittäen ymnärtää ja selittää liitokie
kon lento-aninaisuuksia. Sen mitä olen 
oppinut, olen anmentanut useasta eri 
lähteestä, mukaan lukien kokeiluja ja 
keskusteluja muiden harrstajien kanssa. 
Olen soveltanut kiekon lennon ongelJnaan 
muutamia klassisen aerodynamiikan te0-
rioita." - Tässä kirjoituksessa Fort 
Felker polrliskelee joitain liitokiekon 
aerodynamiikasta löytämiään seikkoja. 
Kirjoi tus on aikaisemnin julkaistu 
V«Jrld Disc Championships -83 -kilpailun 
ohjelmalehtisessä. 

MIKÄ SM KIEKCN LIITÄMÄÄN ? 

Jokainen, joka on heittänyt kaverin 
kanssa liitokiekkoa, on nähnyt sen jos
kus pysäh~än ilmassa vastaanottajan 
l~ona, lelJuvan siinä hetken, ja sitten 
hi taasti laskeutuvan hänen käsiinsä. 
Oletko ikinä miettinyt, miksi se tulee 
alas niin hitaasti, silloinkin kun se 
ei liiku eteenpäin ? 
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. ~i~ään luulin, että ainoa S"jy, 
mikSl klekkO laskeutuu niin hitaasti 
O~i ilmanvastus. Ajattelin, että i~ 
hidastaa kiekon p..1toamista aivan kuten 
se hidastaa höyhenen p.ltoamista. 
Eräänä päivänä tein kuitenkin yksinker
taisen kOkeen, joka todisti, ettei il
~~as~us ollut ainoa tekijä, joka piti 
Pltl klekkoa ilmassa. Pyysin ystävääni 
auttamaan minua ja otin kaksi saman
laista kiekkoa ensimnäisen kerroksen 
oarvekkeelle, noin kolIren metrin kor
. ~eudelle maasta. Pudoti.rtma kiekot sa
maan aikaan, mutta minä laitoin kiek
kc:x:'ni enemnän kierrettä. Kiekko, jolla 
el ollut kierrettä osui aina maahan 
melkoisesti ermen kierteistä kiekkoa. 
T~.OSOittaa sen, että kierre jollain 
".dll.La nostaa kiekkoa. 

. Kun otat veitsellä purkista huna
Jaa, se tarttuu veitsecn ja hitaasti 
vr: ' uU)X?is ... Jos kokeilet samaa vaikkapa 
ruokaolJylla, huomaat, että se valuu 
F?is nopeamnin, ja jos käytät vettä, 
na~t, ettei se tartu veitseen juuri 
lainkaan. Kuvailemne näitä tuloksia sa
nomalla, että hunajalla on paljon VIS
K?S~IA (talJnaisuutta). Ruokaöljyl
la on vähemmän viskositeettia kuin hu
najalla ja vedellä pienempi viskosi
teettiarvo kuin klllTtTlallakaan. 

Myös ilmalla on viskositeettia. Kun 
heität kiekkoa ilman halki, ilma tart
tu~ kiekon pintaan aivan kuten hunaja 
veltseen. Ohutta ilmakerrosta, joka 
tarttuu kiekkoon ja seuraa rrukana ilman 
halki kutsutaan RAJAKERROKSEKSI (bound
ary layer) . 

Rajakerros Sl1S pyörii yn;>äri kie
kon mukana. Keskipakoisuusvoima raja
kerroksessa pyrkii painamaan ilmaa kie
kon reunoille (the rim). Vaikkakin ihan 
kiekon pinnassa oleva ilma tarttuu 
kiekkoon, muu rajakerroksen ilma lin
koutuu keskipakoisuusvoimasta kiekon 
reunoille. Mitä lähemnäs reunaa ilma 
~see, s~ tä vahverrmaksi tulee keskipa
kOl.S~~SVOlIt\a. Rajakerros kiekon Pohjas
sa l~~u hyvin nopeaan siirtyessään 
kohtl klekon reunaa, ja siihen tö~
tessään se muuttaa suuntaa alas. • 

Ja.m Fl ja F2 ovat 

ilmavirtauksia ja 

F 3 CIl kiekCll koho

mnisliike. 

Saa~ttaisiin olettaa, että raja
kerros kiekon päällä sinkoutuisi suo
raan poispäin kiekosta, kun se saavut
taa reunan. Näin ei kuitenkaan tapahju. 

Sen sijaan ilma pyrkii seuraamaan kie
kon pintaa niin pitkään kuin rnal'rlollis
ta, ja rajakerros kääntyy osittain alas 
kun se yrittää seurata kiekon pintaa. 

Newtonin dynamiikan kolmas perus
laki sanoo: - Kaikelle toiminnalle on 
yhtä suuri nutta vastakkaissuuntainen 
vastatoiminta ~ Tässä tapauksessa toi
minta on rajakerrosilman painuminen 
a las kiekon reunan vaikutuksesta, ja 
vastatoiminta on siitä seuraava kiekon 
kohoaminen. Siis, suuntaa nuuttanut 
rajakerrosilma saa kiekon nJllsenaaI1 

samasta syystä kuin raketin tyhjiin
laukaisu saa sen nousemaan. 

Kiekon kierteestä johtuvan kohoarni
sen lisäksi on kolrt'e muuta tekijää 
jotka vaikuttavat, kun kiekko liiKkuu 
ilman halki. Ilmassa lentävä kiekko ai
kaansaa nostoa ja laahausta (lift and 
drag) samasta syystä kuin lentokoneen 
siipi aiheuttaa nostoa ja laahausta. 
Kiekolla on myös taipumus vieriä, tai 
kääntyä ylösalaisin sen lentäessä. 
Seuraavissa kappaleissa selostan näitä 
tekijöitä yhtä kerrallaan. 

. N)S'ID (lift): Liitokiekon täytyy 
aikaansaada nostovoimaa vastatakseen 
painovoimaan tai se putoaisi välittö
mästi maahan. Kiekon ainutlaatuiset 
~~su~t herättävät joitakin kysy
myksl.a, kuinka tämä oosto aikaansaa
daan . LE tokiekon halkileikkaus esimer
kiksi ei muistuta lentokoneen korin 
halkileikkausta vähääkään. Onko liito
kiekolla eri nosto-aninaisuuksia kuin 
lentokoneen sE vellä ? Miten kiekon 
kierre vaikuttaa nostoon eteenpäinlen-
nossa ? . 

.. P~as tapa vastata näihin kysymyk
Sl1n l1enee tuuli tunne 1 ikoe . Tuuli tun
n~l~ok~ssa kiekkoa tutkitaan käytä
vassä, JOnka läpi p..lhal taa ilmaa. Kie
kon kohoaminen voidaan täsmällisesti 
mi tata . tuulen oopeudesta, kiekon kul
masta Ja kierteen määrästä johtuvana 
toimintana . 

70-luvun puolessavälissä saatettiin 
Mass~chuset~in Cambridgessä käytäntöön 
tuulltunnelikoe monenlaisille liito
kiekkanalleille. Toinen tuuli tunne 1 ikoe 
t~tiin Harvardin yliopistossa. r-Dlem
plen kokeiden tulokset olivat samat. 

Kiekon aikaansaama nosto on suhteessa 
ilman viskositeettiarvon neliöön. Kie
kon kulma normaalilennossa oli suoraan 
verrannollinen kiekon kohoamisnäärään. 
Kiekon kierre ei merkittävästi vaikut
~ut nostoon. Ilmeisesti kierteen pää
vaikutus eteenpäinlennossa on saada 
lento vakaaksi. Tietysti kierre edes
auttaa nost~, kuten jo aiemnin esitin, 
mutta sen aiheuttama oostanäärä oli 
varsin pieni verrattuna kiekon yli pu
hal tavan tuulen aikaansaamaan nostoon. 



LMHAUS (drag): Liitokiekon koko
naislaahaus voidåan jakaa kolmeen 
osaan: Dintaki tkalaahaus, painelaahaus 
ja "aiheutettu" laahaus. Kiekon ko~o
naislaahaus riippuu kiekon koosta Ja 
ilman viskositeetista. Laahaus kasvaa 
lineaarisesti ilman viskosi teetin mu
kaan ja toisaaltaverrannollisesti kie
kon halkaisijan neliöön. 

F\mktioiden teoreettiset kuvaajat 

~ 

xl = ilman viskosi teetti n CNs/rn2) 
x2= kiekon halkaisija ~ (cm) 

Ilman viskositeetti on pienempi kor
keilla alueilla ja kuumien päivien ai
kana. Siis, hyvä keino täräyttää pitkä 
heitto on tuoda halkaisijaltaan pieni 
kiekko Denveriin kuumana kesäpäivänä. 

- Pintakitkalaahaus (skin friction 
drag) on helfX)in yrnnärtää. Se on ykSin
kertaisesti ilman ki tkan aiheuttamaa 
laahausta kiekon pinnan suhteen. Pinta
kitkalaahaus on tärkeää virtaviivaisil
le kappaleille kuten lentokoneet, rutta 
se ei ole liitokiekon merkittävin laa
hau9Tlekanisni . 
Arvioni Il1.lkaan pintaki tkalaahaus vaih
telee hyvin hiljaisten lentonooeuksien 
8,5 g:sta (ooin 5% kiekon painosta) jo
re 40 g:aan (23% kiekon painosta) ää
rimmäisen korkeilla lentonopeuksilla. 

- Painelaahaus (pressure drag) on 
rronirrnltkaisanpaa kuin pintaki tkalaaha
us. Syynä painelaahaukseen ovat pai
neenvaihtelut. Liitakiekon pinnan yli 
virtaava ilna ei kykene tekemään terä
viä käänrX>ksiä. Kun ilnavirran on mah
dotonta kääntyä kyllin jyrkästi seura
takseen kiekon muotoa, se "lähtee irti" 
kiekon pinnasta. 

Paineenvaihtelualue kiekon pinnan 
vierellä täyttyy sekavalla ja järjes
telmättämällä ilnalla, joka pyrkii laa
hautumaan kiekon mukaan. Sekavan ilma
alan paine on matalampi kuin jos ilma
virta ei olisi "lähtenyt irti" kiekos
ta. Alapaineen vaikuttaessa kiekon pe
räosaan se aiheuttaa laahausta ja hi
dastaa kiekon kulkua. 

Kiekon painelaahauksen määrää on 
vaikea arvioida. Se vaihtelee paljolti 
kiekon muodon yksityiskohtien mukaan. 
Itse asiassa juuri erot painelaah.:mk
sessa selittävä t sen, miksi eräät .K.l.ek

kanalli t johdonmukaisesti lentävät pi
demmälle kuin jotkut toiset samankokoi
set ja -painoiset. Joka tapauksessa 
painelaahaus lienee kaikilla lentonope
uksilla rroninkertainen verrattuna pin
takitkalaahaukseen. 

- Aiheutetun laahauksen (irrluced 
drag ) saa aikaan kiekon nostovoiIna. 
Vaikka pintaki tkalaahausta tai paine
laahaus ta ei olisikaan, kohoavan kiekon 
lentoa hidastaa aiheutettu laahaus. Se 
kasvaa kiekon kulman ja nopeuden neliön 
mukaan. Heitolla, jolla on suuri kulma 
lentosuunnan tasoon nähden (kiekko on 
pystyssä, esim. airbounce -heitto), ai
heutettu laahaus saattaa olla jopa 115 
gramnaa (68% kiekon painosta). 

Aiheutettu laahaus on ilman muuta 
laahauksen suurin osatekijä hiljaisilla 
lentonopeuksilla . Korkeilla nopeuksilla 
kiekko on hyvin pienessä kulmassa vaa
katasoon nähden ja aiheutettu laahaus 
on alle 17 9 (11% kiekon painosta). 
Siis kovilla nopeuksilla aiheutettu 
laahaus on vähiten merkittävä kolmesta 
laahaustyypistä. 

KÄÄNIYMINEN YLÖSALAISIN (turnover): 
Eräs vaikeimmista asioista liitokiek
koilun aloittelijalle on taito kompen
soida kiekon luonnollinen pyrkimys 
ikäänkuin vierimään ilnassa. Jotkut 
kiekot vierivätkin useammin kuin toi
set, kevyet kiekot hyvin helposti. Pai
navat golfkiekot eivät käänny ylösalai
sin juuri lainkaan, mihin on syynä 
etenkin kiekkojen jäykkyyden kasvava 
merki tys eikä mikään aerodynaaminen il
miö. 

AI I SANO ITS~ 
IE" St \::.,,~,.. IA 

VAl ? II ... I 
I • 
II 

Tosiseikka, että vierimisen pohjim
mainen syy on aerodynaaminen, voidaan 
osoittaa heittämällä liitokiekko ensin 
vastatuuleen ja sitten samaa kiekkoa 
myötätuuleen. Hucmataan, että kiekko 
vierii paljon useammin lennätettäessä 
vastatuuleen kuin ml ten käy dem:::>nstroi
taessa myötätuuleen. Toisaalta ihmiset, 
jotka ovat heitelleet eri kiekkomalleja 
huomaavat, että pyrkimys kääntyä ylös
alaisin lennossa riippuu kiekon muodos
ta. 

Kiekon kierre antaa avaimet ymnär
tää, miksi kiekko pyrkii vieriInään tai 
kääntymään ilmassa. Koska kiekossa on 
kierrettä, se käyttäytyy kuin hyrrä. 
Hyrrällä on muutamia mielenkiintoisia 
dynaamisia ~suuksia. 

Jos painat alas sen reunaa, kohta, 
jota painat ei liiku alas. Sen sijaan 
hyrrä painuu alas pisteessä, joka si
jaitsee 90 astetta pisteestä, jota pai
nettiin. KlNitellaanpa kellotaulu hyr
ränä. Kello kuusi on meitä kohti, kel
lo kolme on oikealla ja kello kaksi
toista on meistä poispäin. Jos hyrrä 
pyörii myötäpäivään (clockwise) ja pai
netaan alas kahdentoista kohdalla, hyr
rän reuna painuu alas kellO kolmen koh
dalla. Jos hyrrä pyörii vastapäivään 
(counter-clockwi.se) ja painetaan taas 
kello kahtatoista, sen reuna liikkuu 
alas kello yhdeksän kohdalla. 

Liitokiekolla tämä tarkoittaa sitä, 
että vierimisliike aiheutuu oostotoi
minnan epätasapainosta kiekon etu- ja 
takaplOlilla • Jälleen kerran, kuvitel
laan kiekon päällä kellotaulu . Kello 
kaksitoista on kiekon lentosuuntaan, 
kello kolme on oikealla ja niin edel
leen. Oletetaan, että kiekko pyörii 
myötäp!livään • 

Jos kiekolla on enemnän oostovaiku
tusta sen etuploliskolla kuin takapuo
Uskolla , kello kolmen koota nousee 
ylös ja kello yhdeksän painuu alas. Jos 
kiekolla at enstmän J'X)Stoa takap.1olis
kolra kuin et.up.Joliskolla, kello kolme 
painuu alas ja kello yhdeksän liikkuu 
ylös. 

Useimnat liitokiekot vierivätkin 
tähän suuntaan hei tettäessä kierteellä 
myötäpäivään. Tämä sisällyttää sen, et
tä useinmat kiekot aikaansaavat suurem
man ooston takaplOlikkaalla kuin etu
plOlikkaalla. 
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Tuulen 
PIPPALOITSEW\AN: ! ! 

Sucmen Lii tokiekkolii tto juhlii 
taas ties mitä . 27 . 3. ja 12. 6. on Club 
Silvernight (Mannerheimintie 58, Hel
sinki) meidän käytössä klo 19 alkaen. 

Chjelrnassa brei.k:k.i1i, freestailia 
sekä upeita lii tokiekkovideoita. levyjä 
lennättää DJ KaiFPl. Tule ja tuo kave
risi . Ikäraja 18. 

l 'IKKUIUU GTLFKIsorS".u\ 

14 innokasta golffaajaa kokoontui 
Tilr.kurilaan, s~ 'Unretsän kE';ltälle (Ma
niac..;in kolikL'nttå) todella synkän sään 
völ.li te::>sa. l lnu i ttautumisen jälkeaJl 
lähdettiin tutus tumaan rat.aan. 

Sitten ~tiin aloittamaan. Nur
mikko oli s, ~ Pe1! 1·· uk.a:::: t.amd j a se t0-
della näkyi aloi tushei toissa. Valo
pilkkuna oli "Van.J II Vaskion uskanaton 
50 metrin puttaus min kaksimetrisen 
pusikon yli. 

Kilpailu eteni tasaiseen tahtiin, 
nutta jo ensimnäisen kierroksen jälkeen 
erot kärjen ja häntäpään kafrujen vä
lillä olivat melko suuret. 

Toiselle kierrokselle lähdettiin 
kärjen osalta pienin erOin. Suuria muu
toksia ei kärjessä tapahtunutkaan, 
vaikka tiheäpuustoinen metsäosuus lisä
si nonen kilpailijan heittojen määrää. 

Kilpailun lop..1ttua kolme parasta 
palkittiin upeilla kiekoilla. 

Maniacs 23.9.84 

JUNIORI - IKÄRAJAT SELvn'l'EEN 

Ikärajojen sekaanr11kset on nyt sel
vi tetty. Kansainvälisissä säännöissä 
sarjat OIJat tytöt-18, pojat-18, tytöt-
12 ja pojat-12 kalenterivoosien nukaan, 
eli kilpailija on jlD'liori koko sen vu0-

den, jolloin hän täyttää 18. 
S\.lCJ'OOssa ovat käytössä lisäksi sar

jat tytöt-15 sekä pojat-15, mistä hal
litus tehnee kansainvällsenk.in aloit
teen. 

Juniori voi anan sarjansa lisäksi 
osallistua myös miesten sarjaan tai 
vanhanpaan ikäluokkaan, mikäli se sopii 
kilpailun järjestäjälle. 

Poolalainen ystäv.!it'roo Radek on 
osoi ttanut kiinoostuksensa toimintaanme 
kohtaan. Pääkonttori vastaanotti tässä 
äskettäin seuraavanlaisen "kirjeen" 
(pienellä paperinpalalla tikkukirjai
rnin): Dear sir - 1 hrad very much 
abowit yoor fanous finn imapassiooate 
CXJW'eCtor ot te labels arXl pIlospect 
iask von toseno me sane Dlwjcty mater
lias fIa1\ yoor finn please send stcker 
bogoes prospect your faithflilly l'Cr:f 
adress: Radek Ken1g -. . 

No, l.ähetimne viime FRISBARlN sekä 
parisen frisbeetarraa. 
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tuo a 

Uumajan Magnus Nordin on kaunistel
lut aikak~u'<sen EE-tilastoa. Syksyl
lä Nordin voitti Norrbottenin piirin
mestaruuden tuloksella 14,07s. Kiekko 
oli Pro 1000. Samainen svenski heitti 
alkukierroksella 13,7s. 

Näin v~ctiin Suomen Harri Pellikal
ta Mie.:ten en:1ätystulos. Juniori-EE on 
kuitc.n'tin vielä 13,5s, heitetty Helsin
ki Oppni s sa -80. 

KIRPP: liDRlLIE 

L1 .L tto vuokraa alkukesällä viikoksi 
toripaikan Hietalahden Jd..rt:pJtoril ta 
Hels.ll1g.l.stä. Kyseessä on jonkinlainen 
ki.I:wutori eli myydään kaikkea krääsää 
(mutta poikkeuksellisesti ei mielellään 
vaattei ta) . 

IlJooitaITme tästä näi.nJd..n ajoissa, 
jotta ette heittäisi kevätsiivouksissa 
pois ro1naanne, vaan toisitte liitolle. 
Kaikki menee kaupaksi. Soi ta asiasta 
Peikolle (p. 90-582593) tai Markolle 
(p. 90-551850). 

Joukko kotimaisia liitokiekkoili
joi ta esiintyy keväällä erään urhellu
väl1nevalmistajan televisianainok.ses
sao 

Niinpä FRISBARI julistaa mielen
kiintoisen y leisökilpailtm: "Tunnista 
seitsenän idolia!" Lähetä kauniit nimet 
postikortilla toimitukseen aprillipäi
vään mennessä. Oikein vastanneiden 
kesken arvotaan yllätyspalkinto. 

KAHDESTAAN MINrru SEKÄ MARKO ••• 

Juhlauutinen kiirii toimi tuksEmne 
tietoon. S\.lCJ'OOn Liitokiekkoliiton rconi.
vu::>tinen t.yl:Xnyyrä, p..1heenjohta
ja sekä maamne kaikkien aikojen menes
tyksekkäin ja kunnioitetuin liitdU.ek
koilija Marko Tim:men on vilrloin mennyt 
kihloihin kera uskollisen awstajansa 
ja managerinsa, SUc:Iren liitokiekkotoi
m1rman äi tihahrron Minttu Ollilan. 

CNNFA koko lii tokiekkoperheEmne 
pDlesta. 

KIRJAIMET W\W\N SEKAISIN 

SeR;X> Niani.nen ••• Penne Ponimies 
Marko T.1nonen • •• Nik T. Marookone 
Pekka Ranta • •• Pera T. Ankka 
Klaus Korpela ••• E.K. ~la 
Petri Isola • •• Api L. Osteri 
Jyrki Kaivola ••. Raija Kulikov 
Kari Kaivola ••• K. Koiralaiva 
Mikko Laakso • •• Osmo Kakkila 
Kari KäWi Vesala ••• 

Ärla K.a.appikives 
Tui ja Jääskeläinen ••• 

Jelena U. Jätskiääni 
Olli Visano ••• Alm IsolOV'i 
Hannu Kahlos • •• H.N. Solunahka 
T.1no Vaskio Ii vo T. M:>sk.a 
Marja Suni • • • Arja M. Nisu 
Minttu Ollila ••• Mm L. Ilolintu 

T.N. TUolimalli 
Juha Jalovaara • •• Arja A. Hajuvalo 
Henrik lDooen ••• Dr KehooLenin 
Jari Saastanoi.nen ••• 

Mika Nordman 
'lUnba Kohonen 
Peik Johansson 

Marja ns. Aasineito 
• •• I<onna r+1 leid 

TR1BAOOURI CLAlJDIO 

Ken Bantutx:JtD 
Clloj K. Pissanen 

UI tirnatek.apteeni Rlaus Arpia 00 
bmnetllsti kirk.aSään1nen laulajaveikko, 
joka tapaa säestää itseään lurittamal.la 
kitaraa. Sve1tsirJnatkalla "ClaOOio" 
valloitti ita1ialaisnaisten sydänet, 
tytöt laulavat kuulemna treene1ssäänkin 
"Me ollaan sankareita ••• " 

Nyt on asia sitten niin, että ita
liattaret kansojen välisen ystävyyden 
nimissä pyytäisivät "Claudiota" laula
maan 5altDja suanalaisia (J • Karj alaisen) 
biisejä kasetille ja lähettänään sen 
Italian liitolle. 

Tyttöset ovat jo etukäteen sydan
mellisesti kiitollisia. Miten 00, Kla
su? 

'mRVEISIÄ TANSKASTA 

Tanska rrorjestaa näin kevään kyn
nyksellä. Sielläpäin on hallitus va1h
tlmut, nyttemU.n p.lheenjåltajan nuijaa 
heiluttelee entinen ulkanaankirjeen
vaihtaja Erik Hatrmer. 

. Danskit ovat vilkkaasti järjestä
mässä vuoden -86 EM-kisoja, paikka on 
todennäköisesti ~. Asia 
riiFP\lu lähinnä siitä, pystyttääkö kau
punki uuden, pysyvän kiekkCX)olfradan. 

DISC OOLF on sikäläisen kiekkogolf
jaoston julkaisema siististi taitettu, 
mielenkiintoinen AS-kokoinen läpyskä, 
joka ilmestyy tiettävästi 4-6 kertaa 
vuodessa. Lisätietoja saa suanen ll1tal 
kautta. 



Suaren Liitokiekkolii ton hallitus on kokouksessaan hyväksynyt 
seuraavanlaisen alustavan kilpailukalenterin koskien vucden 1985 
koti- ja ulkomaisia rientoja: 

- 16-17.3. Pirkkolan talv:i.nestaruuskilpailut, laj i t: ult.iJnate, 
pituusheitto ja kiekkogolf. 
Ohjelma: la klo 12 kokoontuminen alaparkkipaikalle, 
ultimateotteluita koko päivän ajan, su klo 10 pituus
heitto, klo 11 kiekkogolf, klo 12 uI timatelcwupelit 
(välierät ja loppuottelut) . 

- la 30.3. Kiekkogolfia Pirkkolassa klo 12, kokoontuminen jää
hallin kahvioon. 

- su 14.4. Kiekkogolfavajaiset Meilahdessa klo 12, lauantaina 
sii vous- ja kunnostustalkoot. 

- su 28.4. Kiekkogolfin jookkue-SM, Meilahti klo 12. 
- la 4.5. 
- ke 8.5. 
- ke 15.5. 

It klo 12. 
It klo 18. 
It klo 18. 

- la 17.5. 

- su 18.5. 

Kiekkogolfia Kai.vop.1istossa klo 12, kokoontuminen 
ravintola Kaivohuoneen parkkipaikalIe. 
Kenttälajiavajaiset Talissa klo 12. 

- ke 22.5. Kiekkogolfin joukkue-SM, Meilahti klo 18. 
- ke 29.5. It klo 18, viimeinen kierros. 
- la 8.6. Helsinki Open Talissa klo 10, lajit: pituus, koppauk

set, tarkkuus ja freestyle, M+KARSINl'AA !!! 
- la 29.6. Johan Rinne -kilpailu Kaivop.listossa klo 12, lajit: 

kiekkogolf ja freestyle, lfi-KARSINl'AA !!: 
- 20-21. 7. Kiekkogolfin 9o!-kilpailut, JCaivoplisto ja Heilahti. 
- 28.7 -

3.8. 
- 13-18.8. 
- 25-31.8. 

Kenttälaj1en fM-kilpailut, Colchester , Englanti. . 
Kiekkogolfin M+kilpailut, Helsingborg, Ruotsi. 
Joukkuelajien E»-kilpailut, Itävalta. 

- 6-8.9. 
- la 14.9. 

Kenttälajien SM-kisat, Tali ja Kaivopuisto. 
Juniorien kiekkogolf-SM, Meilahti . 

- su 15.9. Teamin "Ennätysten rikkojaiset", Tali. 

ENI1\S ULTIMATE ??? 

Kuten huanasi tte, ei ul timatejaosto 
vielä ole määrännyt SM-otteluiden ajan
kohtia. Todennäköisesti pelipäivä on 
perinteisesti keskiviikko. Sarja alkaa 
kesäkuun alussa, heinäkuussa on sitten 
luova tauko, kunnes elokuussa sarja 
ilokSE!rl'lre jatkuu loppJpelien nerkeissä. 

Miesten SM-sarjan lisäksi pelataan 
myös naisten ja juniorien SM-tumaus. 
Ja maajookkue kohtaa länsinaapurimne 
Rootsin ainakin kertaalleen ennen syk
syn EM-Jdsoja Itävallassa. 
Lisätietoja antaapi Klaus Korpela, jol
le myös voi ilm::>ittautua ult:i.maten SM
sarjaan. Kladen osoite Ko~tie 3 E, 
Hki 30, p. 90-576896. 

Ieppoisia kiekkogolfkisoja ja hei t
toiltoja tulee olenaan tiuhaan eli aina 
kun fiiliksiä löytyy. Jookkueiden väli
nen SM-kisanto on alkukesän päätapahtu
ma ja siitä kerrcmre toisaalla letx3es
s~. 

ViikonlOl?PJrla 20- 21. heinäkuuta hei
tetään miesten ja naisten kiekkogolf-SM 
viiroo vuoden malliin Kai. varissa ja Hei
lahdessa ja eri juniorisarjat pelaavat 
14. syyskuuta SM-arvoista. 

Pienempiä kansallisia kilpailuja, raha
skaboja ja eri seurojen järjestämiä 
pikkujuttuja pyritään järkkäämään eri 
paikoille (Tikkurila, 'J:'oI:pelurii, Turku, 
Kauhajoki jne). 

Juniorikeroo pyörii Peikon ja Mikko 
Laakson johdolla Meilabjessa koko kesän 
ajan. Ja jos on kysyttävää tai palau
tetta, kirjoittakaa kiekkogolfjaostolle 
liiton osoitteeseen tai soitelkaa Pei
kolle. 

KENITÄIAJI'rolMlNI'A KESKITl'YY SM: IIN 

.. Kotimainen kenttälajikausi ei näytä 
IHan vilkkaalta, mikä johtuu siitä, 
että Teamiä lukuunottamatta mikään seu
ra ei ole ilmoittanut järjestävänsä 
skaboja. 

SM: ät ovat poikkeuksellisesti vasta 
syyskuussa joukkuelajien EM-kisojen 
jälkeen • Kolmipäiväiset kisat heitetään 
siten, että perjantai-iltana juostaan 
Kaivop..listossa discathonin karsinta ja 
pelataan tuplakiekon alkuotteluita. 

Lauantaina heitetään Talissa pituu
den, k~usten, tarkkuuden, freestylen 
ja tuplakiekon karsinnat ja välierät ja 
naiset sekä juniorit hoitavat nuutaman 
finaalinsa. Lauantai-iltana juostaan 
Kai.varissa discathonfinaali. 

Sunnuntaina on varsinainen yleisö
tapahtuna Talissa, missä heitetään 
kaikkien lajien finaalit, pidetään sty
le-esityksiä ja pelataan ultimate-otte
lu Maajoukkue-Mestarit. 

KAKSI KtM-1AJAISTA 

Perinteiset Helsinki Open- ja Johan 
Rinne -kilpailut ovat karsintaa kenttä
lajien EPÄ'VIRAILISIIN M+kisoihin Kali
fornian Santa Cruzissa elokuussa. 
Kaikki miesten ja naisten sarjassa vä
lieriin selvinneet anaavat oikeuden 
osallistua kyseisiin World Disc Champi
onships -kisoihin. 

Valitettavasti kisat menevät EM-ki
sojen ja kiekkogolfin ~: ien kanssa 
päällekkäin, joten liitto ei katso jär
keväksi antaa taloudellista tukea woc
kisoihin matkaaville. 

KOJISFRISBAREILLE 

Guts on viime vuosina jätetty hie
man arvoksi, vain muutama kiloailu eikä 
niistäkään kunnolla tiedotettU. Johon
kin väliin heinäkuun lopulle tungetaan 
liiton järjestämä gutsin SM-turnaus. 

Sucrnen EM-gutsjoukkue valitaankin 
pääosin SM-sarjan perusteella. Kilpai
lutoirnikunta muistuttaa viimekertaises-
ta guts-SM:stä (-83), jolloin voitta
jakSi selvisi yllättäjä IngA. 

Kenttälajien ja kiekkogolfin EM-ki
sat järjestetään vuoden -83 isäntänaas
sa Englannissa, ja vieläpä täsmälleen 
sanassa paikassa, Essexin yliopistolla 
Colchesterissa. Aluksihan Saksan piti 
järjestää pelit, nutta heillä kun oli 
suunnattania talcu:1ellisia OB}elmia. 

Ajankohta on siis heinä-elokuun 
vaihteessa, asuninen yhden hengen huo
neissa yliopiston cartpJksen pilvenpilr
täjissä, kullakin kansakunnalla suurin 
piirtein ana kerros. Ruokailla saa kol
mesti päivässä, ja Englannin liitto on 
kuulemna tilannut samanlaisen sään kuin 
viime kerralla (aurinkoa ja hellettä 
aanusta harnaan il tahan) • 

Meille nerki tykselliSEflllää lienee 
kuitenkin se, että kiekkogolfin M+kil
pailut pelataan Ruotsin Helsingboigissa 
kaupungin 900-vuotisjuhlien yhteydessä. 
Elokuun kisoihin 5uani saanee lähettää 
kaksisenkyImentä edustajaa, jotka kil
pailevat miesten, naisten, juniorien 
tai seniorien sarjassa. 

Asuninen on puolihoi toinen 4-täh
tisessä CJHootellissa ja palkintorahaa 
POOA, Wham-O ja Ruotsin liitto lupaavat 
25000 dollaria. Tilaisuus tulee olemaan 
kaikkien aikojen laajin liitokiekkota
pahtuna ja siellä järjestetään Maailman 
Liitokiekkoliiton WFDF:n kon:Jressi. 
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GOLFFA ILLA AN 
Bcb Ranta kirjoitteli tähful läpys

kään kaksi vuotta sitten kerhogolfista. 
Silloin se ei nähtävästi vielä oikein 
sytyttänyt, mikä varmaan osaksi johtui 
siitä, ettei kilpailutoimikunta tehnyt 
mitään valmiita järjestelyjä, vaan jä
tettiin seuroille aloite. Nyt yri tltrme 
sitten uudestaan. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että kiekkogolfjaosto järjestää huhti
toukokuussa kiekkogolfin joukkue-SM
sarjan. Alustavasti sarjaan osallistuu 
kymnenisen kawa1etta 5-henkistä j ouk
kuetta, jotka sitten kohtaavat lähinnä 
arki-iltaisin Meilah:len kiekkogolfbaa
nalla Helsingissä. I~ittautuneet 
ovat tähän mennessä Team, Floyd, Tik
kw 'ila, Hesa sekä ~å. 

KilpailW1 kulku ei o l e ihan tavan
anainen : kisa v i edään läpi ns. reikä
kilpailuna eli lasketaan vain voitettu
jen reikien määrä eikä heittojen mää
rää. Tämä yksistä.äri luo wtta jännitys
tä peliin, koska tällöin ei yksi huo
oosti mennyt reikä ~ki tse niin pal
jon. Toinen uusi lisä on se, että jouk
kueiden parhaat pelaavat toisiaan vas
taan, toisiksi parhaat keskenään jne. 

Ajatus selviää parhaiten es:i.Jrerkil
lä. Oletetaan ottelu Floyd-Hesa. Kunpi
kin jOJkkue on karsintakilpailulla sel
vi ttänyt sisäisen paremnuusjärjestyk'" , 
sen. Ykköset Vaskio (Floyd) ja Marko 
T.inDnen (Hesa) pelaavat toisiaan vas
taan ja heittävät kmt>ikin reiällä 1 
neljä. Tällöin tilanne on 0-0, koska 
pisteen saa vain voitetusta reiästä. 

Reiällä 2 Vaskio hei ttää ko~sen 
Markon rävel täessä plttauksissa. Vaskio 
saa pisteen jne. Radan lop.1Ssa laske
taan pisteen yhteen ja huanataan esirn. 
Vaskion voittaneen 3-1. Näin Vaskio saa 
pisteen Floydille, joka johtaa siis 1-
o. 

Kohta crlotetaan kakkosten tulevan 
viimeiselle korille ja huanataan Bex' in 
(Floyd) ja Kladen (Hesa) tasanneen piS
teet 2-2,. jolloin joudtitaan heittämään 
sudden death eli yksi reikä kerrallaan 
kurmes löydetään ero. Oletetaan, että 
Bex vannana golffaajana voittaa heti 
reiän 1 ja vie Floydin 2-0 ~ohtoon. 

KW1 kaikki kaks~ilut on rat
kaistu, kokoonnutaan tenniskentän k,ah
vioon ja lasketaan kaksinkamppailupis
teet yhteen. Voittotulos on siis joko 
5-0, 4-1 tai 3-2. 

Kaikki joukkueet kohtaavat toisensa 
kertaalleen, samana iltana pelataan : 
siis kaksi tai kolJre ottelua. Tämä tie
tysti luo lärt;>imän yhjessäolon riemm 
maailman parha:inman harrastuksen pariS
sa. Myönteistä on se, että kaikkien pe
laajien paoos merkitsee yhtä paljon, 
jokainen parlottelu on tärkeä. 
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Ja i tse reikäkilpaHussa on ana lu
monsa . Tällöin on mahdollisuus rdlkei
si~n.put~uksiin , j oihin ei muuten ryh
tY1S1. To1saalta kiekkogolf kehittää 
nii~ aloitteli joiden kuin ultirnatepe
laaJien heit totaitoja j a näin saadaan 
~llisesti enemnän golffaavia seuro
Ja. 

. Jos haluat ilmoi t taa joukkueesi 
sa:J~~ ~ittele Peikoll e (90-582593) 
~ kirJ01 ta lii t to::m . Jos taasen hala
Jat mukaan, nuttei löydy seuraa , toimi 
kuten edellä . Me järjes tärrme Sinulle 
seuran. Päätarkoitus olis i , että kaikki 
~ukkaa~ pääsevät mukaan, ja eihän la
J1a tarv1tse ottaa liian vakavas ti . 

Joten, KILIS'l'ELLEN KESÄÄ ~ ! 

Laita päivämäärät muistiin: 

- su 28.4. - la 4.5. 
- ke 8.5. - ke 15.5. 
- ke 22.5 . - ke 29 . 5. 



JÄSSÄRI" , 

Hyvä ystävä! 01ethan rruistanut tä
män vuoden jäsennaksusi. Ellet niin 
toimitathan asiasi mitä pikimnin. 
KIl'.la)! . 

MroKSIA AIfe1EIJASTA 

Lauantaina 10.11. klo 04.40 

Istun hiljaa päi~istäjän pallilla 
yön ollessa piJreimnillään. Se1ai1en m:r 
nist.etta , joka antaa tarkat ohjeet, mi
ten tulee toimia, mikäli varuskunta
a l ueella tulee hälytys. Synkkää luetta
vaa, totisesti. Kukaan ei tohtine toi
voa, että mahdollinen hälytys tietäisi 
valmistautLlTlista tosi toimiin; Y leensä
hä11 0:1 kyseessä pelkkä harjoitus. 

Fyysisesti - ja henkiSfJstikin -
erittäin raskas a lokasajan palvelus
viikko on takana, ja 010 tällä hetkellä 
on help:>ttunut. - Enää pari tuntia 
su\mnistuskoulutusta ja kaks safkaa ... 
Sitt~n kello kaksitoista alkaakin kol
ITa) pä.i vän hyvinkin tervetullut lana. 

• ja lanan häänöttäessä tlmtien pääs
sä hiipuu väkisin mieleen frisbee, tuo 
kapistus, jota ~~s 1iitokiekoksi kut
sutaan, rauhan ja ystävyyden oivallinen 
symboli, esine, joka tuo mieleen kesän 
kauneuden, rakkaat ystävät ja iJdrIuis
toiset harjoitukset ..• -

Olen siis suorittamassa varusmies
palvelustani enkä siksi elrli (enkä jak
sa) uhrata aikaani esinerkiksi FRISBA.
RIN toimittamiseen täysipainoisesti. 
Olenkin luovuttanut FRISBARIN teon luo
tettaviin käsiin. lDt1'm on nyt Peik Jo
hanssonin hanskassa, ja hyvin näyttää 
Peikko uuden tehtävänsä ottaneen vas
taan. 

Uskoo, että FRISBARIN nykyinen vt. 
päätoimittaja (tai miksi tahansa häntä 
halutaankin kutsuttavan) pystyy lahjak
kuudellaan tekenään lehdestänme ja yh
dyssi teest.ärtma entistä pal ve1evamnan ja 
ytxlistävärnnän. Vanhana juttunikkarina 
Peikki kyllä tunnetusti suo1taa mielen
kiintoisen artikkelin miltei mistä ta
hansa pikkutapahtunastakin 1ii tokiek
koiluun 11i ttyen. Tämä seikka tekee 
lehdestä elävän ja läheisen. 

Sunnuntaina 2.12. -
Ennen AUK: ta 

Vietän nyt viiJreistä sunnuntaipäi
vääni Porin Prikaatissa (jossa myös ul
timatetähti Junnu Rinne suorittaa pal
velustaan). LäMen parin tunnin päästä 
kuntotalolle treenaamaan freesty1eä. 
Täällä Säkylässä siihen on loistavat 
pli tteet päinvastoin kuin Hästö-Busörl 
saarella Hangon edustalla, jonne siis 
1älrlen perjantaina. 

Olen lukenut FRISBARIN 4/84 JtllUta
naan kertaan ja olen iloisesti yllätty
nyt lehden erincmaisesta tasosta. Kun 
1äl'rlin inttiin, ajattelin, että miten
kähän mahtavat hcmnat hoitua juuri esi
merkiksi FRISBARIN suhteen. 010 on nyt 
help:>ttunut, kun Peikko on saanut hait
mat hienosti järjestykseen. 

Haluaisin rohkaista kaikkia 11i ton 
aktiivi jäseniä olenaan vastedes vielä
kin aktiivi~ia. Koulujen välisiä u1-
t imatesarjoja ja nuita hieooja hankkei
ta ei saa päästää luisumaan käsistä. 
Päästäkää lii w Jr Lekkourheilun yhteiset 
edut anienne edt..: l1e . 

Optimistisin terveisin 
Petri Isola FIN 033 

.JOTA:.!: VÄI'lTÅ'vÄT, ettei 11itokiekkoi1u 
ole urheilua, vaan elämäntapa. Elämä 
seuraa tiettyjä lakeja, jotka suurin 
osa lienevät meille kaikille tuttuja. 
Yksilölle on henkisesti terveenpää tun
nista."'. ja. yrnnärtää nämä vo:irnat, sillä 
tällöin osaarnne suhtautua 1uontevanmin 
tilanteisiin, joihin liitokiekkoilu 
tahtanatt.anme meidät jotdattaa • 

Seuraavassa nuutamia pykäliä: 
- Älköön ikinä ilmaistako "Hei kato 

tätä: II ennen jonkin uuden jipon esittä
mistä. Terppl on tuani ttu epäonnistu-
maan ••• 

- Mitä upeampi ja onnistuneempi on 
kiinniotto , ja mitä ansiokkaampi on se.'1 
ansai tsana kehu, sitä suuratmalla t0-
dennäköisyydellä vastaheitto tulee ole
maan todellinen rävellys. 

- Mitähelparpaa on esineen särky
vyys, ja mitä suuratmat ovat siitä t0-
dennäköisesti aiheutuvat kulut, sitä 
suuremnalla vannuudella liitokiekko 
osuu kyseiseen esineeseen ja tuottaa 
odotetun tuloksen. (Muista: kiekolla on 
positiivinen varaus - jepareilla ja 
m.mne1eilla vahvasti n3gatiivinen) 

- Paras ja yksinkertaisin kein:> saa
da kiekon 1ermolle lisäpituutta on kie
kon suunnan kääntyminen juuri sirU'le, 
minne sitä ei haluttu. (Goes the wro~ 
way - goes a long way) 

- Parhaita kätsejä ei kukaan ole 
näkenässä. (Did you see that? - See 
what?) 

- Joka ikisessä frisbeenäytöksessä 
on joku älypää ehdottarnassa -oartako
neenterien kiirmittlinistä ki~on reu
naan. (Toi lautanen vois teMä aika 
hauskaa jälkeä:) 

- Kaikkein vaikein liike 1ii tokie
kolla on laittaa se pois. (Kerran vielä 
hei ••• ) . 

Danna - Poynter: 
- Frisbee Players' HarxUlook 

TULOKSIA 

I<IEKKOGOLFIA 11.11.84 
- kansalliset kilpailut, Heilahti 
1) Pe1k Johanssan •••• 25 (-2) 
2) Mikko Laakso •••••• 32 (+5) 

Marko T1mJnen ••••• 32 (+5) 
4) TUija Jääskeläinen •• 

Maini Schildt ••••••• 
6) Mikael Hästbacka •••• 

Km<KOOJlEIA 1.12.84 
- kansalliset kilpailut, *dlahti 
Miehet: 
1) Peik Johanssan •••• 51 (-1,-2) 
2) SinD Tahkosuo ••••• 69 
3) JantD Tarvola ••••• 71 
JW'liorit: 
1) Mikael Hästbacka • • 80. 

PYRYN JYSKEEN kansalliset kilpailut 
- H:gin II oonraalikoulu, 8.2.85, 

tarkkuusheitto 

Miehet: 
1) Mikko Laakso ••••• 16 (jun.SE), 12, 13. 
2) Peik Jålansson ••• 13, 14, 13. 
3) ~i Holma •••••• 1l, 7, 11. 
4) Marko Hyvönen.... 7, 8, ' II. 
5) Mika I<eränen ••••• 8, 16 (jun.SE), 9. 
6) Ukko-Pek:ka I4Jh.ivaara •••• 

9, 7. 
7) Petri Hämäläinen 5, 5. 
8) TeRX> Aarnio ••••• 2, 2. 

JW'liorit -18: 
1) Peik Johansson •••• 13, 14, 15. 
2) Mikko Laakso •••••• 16, 14, 11. 
3) Mika I<eränen •••••• 8, 11. 
4) Marko Hyvönen ••••• 7, 6. 
5) TeRX> Aarnio •••••• 2, 2. 

LIrroKIEKKOnlJN SISÄTIUlJEN SM-KILPAIW 
- MJnkkinietel yhteiskoululla, 10.2.85 

plttaus kiekkogolfkoriin 

Miehet: 
1) Jooni Peltola •••••• 9/16 5/12 3/3 
2) Jyrki Kaivo1a •••••• 9/16 5/12 2/3 
3) Kari Kaivo1a ••••••• 8/16 6/12 1/3 
4) Peik Johansson..... 8/16 5/12 
5) Georg Nyman •••••••• 8/16 -
6) Henrik lDnden •••••• 7 
7) Seppo Nieminen ••••• 5 

Timo Vaskio •••••••• 5 
9) Petri Isola •••••••• 4 

Kari Vesala •••••••• 4 
11) Mikko Laakso •••••• 3. 

Naiset: 
1) TUija Jääskeläinen 5/16 6/12 
2) Maini Schildt •••••• 2/16 5/12. 

Juniorit -15: 
1) Mikael Hästbacka ••• 3/16 2/12. 

Freak Brothers 
- Fri1kJd1än Pojat: 'Takaisin 1ua1toal 
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'01 SALI 
Mikä on parempi lahja liitokiekkoilijalle, 

hänen tyttöystävälleen, poikaystävälleen , 

isoäidille, koiralle tai muuten vain tutulle 

kuin liitokiekko ? 

MUrl'A LllTOKIEKOLIA JA LllTOKIEKOLIA CN EROA '" 

Kekekin ajaa jo turbolla , valitse Sinä liitokiekkojen 

TURBO, AITO AMERIKKALAINEN F R I S B E E 
Vielä saatavana niitä kauniita, jotka sopivat ~ös heittelyyn: 

_ Professional............................... 30,
_ Su~ Pro............................···· ·· 38 , -
- Fantasy (Perhonen, Lohikää.rIre, Pegasos) •••. 45,-
- Amer ican Outdoor (3 vaihtoehtoa) ••••••• • • •• 60, -
- World C1ass 119 g •.•••••••••••••••••••••••• 40,-

141 g •••••••••••••••••••••••••• 48,-
165 g.......................... 65,-

- 1978 WFC 141 g (tarjous) ••••••••••••••••••• 50,-

I ULTIMATEKERHOILLE TAI ULTIMATEPEIMJILLE: 
- IIDX 80 - erikoistarjous - VAIN 50,-
- Wor1d C1ass 165 g - suuremmissa erissä 

• sopimuksen mukaan - soita jo tänään III 

GOLFKIEKKOJA: 

- 100 ITlC)ld ••••••••••••••••• 
- 86 ITlC)ld pun. (169-174 g) 
- 86 rno1d sin. (161-169 g) 
- 71 ITlC)ld pun. (180-186 g) 
- 71 rnold sin. (175-177 g) 
- 70 ITlC)ld pun. (182-183 g) 
- 70 rno1d sin. (169-173 g) 
- 50 ITlC)ld sin. (185-192 g) 

60,-
65,-
65,-
65,-
65,-
65,-
65,-
65,-

Rajoitettu erä vekkuleita POCKET PRO -minikiekkoja, \ 
JOKAISEN TASKUUN, ~ 12 cm ••••••••••••••••••• 15,-

JA TIErYSTI ••• EHIXJrCN PlWUSKIEKKO AERO 
eri painoisia kel1uvista l75-grammaiseen •••••••••••••••• 65,-

NarHING FLIES FARrHER 

Postiennako11a, vastaanottaja maksaa postiroaksun. 
Tilaukset to:iJnitetaan tilausjärjestyksessä. - II. EXPO 

..... --- ~", ~~.::ecC--"w4 

MAAHANTUOJA 61851 KAUHAJOKI- FINLAND 
• 963-21 721 - TELEX 72008 


