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Jeff Felderbaum 
Marko Timonen 

rRlI 

TOl1771TTRJRLTR 
HEI . TAAS 

on hyvä olla jälleen kotona. Istah
taa päätoimittajan pehmeään nahkatuo
Li in. 

Kansalaisvelvollisuuden yksitoista
kuukautisesta ikeestä vapautuminen on 
tosiasia. Ollut jo viime syksystä. 
Kiitos Hangon Rannikkopatteristolle 
MYÖtämielisestä ja ymmärtäväisesti 
suhtautumisesta liitokiekkourheilua 
kohtaan. Vilpittömästi. 

COHB BACK 

Vuodenvaihde tuntui luontevalta 
ajankohdalta päätoimittajan valtik.n 
vaihtamiselle semminkin, kun Peik 
k •• kittyy hartaasti ylioppilaskirjoi
tuksiin. Kuullut on kuunneltu~ Lykkyä 
tykö toki jatkossakin, Peik. 

Teen kaikkeni täyttääkseni Peikin -
ja tietysti kaikkien luki joidenkin -
odotukset minusta "taitavana 
pakinoitsijana", niin kuin hän ki
teytti asian viime nuneron pääkirjoi
tuksessa. 

Päätoimittajan kiitollisen ja ar
vostetun toimen vastaanottamisesta 
olen sekä iloinen että hiukka ylpeä
kino Päätoimittajan tehtävänähän on 
vaatata lehden tekstisisällöstä ja 
ulkoasusta. Puhumattakaan lehden il
MeStymisestä ajallaan. En minä tätä 
lehteä suinkaan yksin tee, joten ha
luankin jo näin kauteni alkuvaiheessa 
kiittää uskollisia ja luotettavia 
avustajiani, juttunikkareita ja tie
don kerääjiä. Kiitos Olli, Peik ja 
Juha. 

JÄRJESTYS SB 
OLLA PITÄi 

FRISBARln il ... tyMisajankohtien 
kanssa on aina ollut vlhln nIIn ja 
niin. Jotta asian tiimoilta ... tai
siin jotain parannusta aikaan, asetan 
tlten viimeiset juttujen ja kuvien 
Ilsäänjättöpiivät kaiken kanaan' nIIt
täväksi. Tiedän, etteivät ne kuiten
kaan pidä, mutta on hyvä, että pyri
tlln edes jonkinlaiseen kurinalaisuu
teen. Kaikkien Ilokli. 

Viimeiset juttujen ja kuvien jltt6-
pllviMIirit kullekin FRISBARln ~
rolle vuonna 1986. 

FRISBARI 2/1986 13.5 
FRISBARI 3/1986 25.7 
FRISBARI 4/1986 8.9 
FRISBARI 5/1986 17.10 
FRISBARI 6/1986 2.12 

Noin. Noudattakaa. 

Materiaali kannattaa joko henkil6-
kohtaisesti ojentaa minulle tahi jlt
tiä postin kuljetettavaksi. Minun 
osoitteellani terästettyni luonnolli
sesti. 

"KENTÄN ÄiHI" 

Fiksumpi lukija ehkä huomaa tltl 
lehteä pitemmälle selaillessaan, että 
FRISBARlssa on uusi osasto KENTAN 
llNI. Kentän ääni -sivu on tarkoitet
tu FRISBARln lukijakunnan eli Suo.en 
Lfitokiekkoliiton jäsenistön (toivot
tavasti) äänitorveksi. Tervetulleita 
ovat kaikki juorut, jupinat, kehut 
(1), ilmoitukset, terveiset - yleen
säkin kaikki inhimilliseen kanssakäy
miseen liittyvä teksti- ja kuvamate
riaali. Hävyttämyyksiä emme julkaise. 
Treffejä kylläkin, mutta takuuseen en 
mene siitä, ehtiikö lehti ilmestyi 
ennen' treffiajankohtaa. Lycka till. 
Jutut voivat olla nimimerkillisil, 
MUtta lähettäjän nimi ja osoite tulee 
hyvän lehtimiestavan mukaisesti liit
tää mukaan. 
Kuoreen FRISBARln osoite ja tunnus 

KENT ÄN llN I • 
Kiitos. 



DISCUS JACTA EST 

Vuosikokous on pidetty. Uusi li i ton 
puheenjohtaja ja hallitus on valittu. 
Käymme vuoteen 1986 innokkaasti ja 
suurin odotuksin. Tavoitt ~e ~ on pal 
jon mitaleita yksilölaj '~n EM-kisois
ta Kööpenhaminas ta, uI t l"-'3 t0n maai l· 
manmestaruus ja ennen ka' k~~a : Mikko 
Laakso takaisin kotiin. Unohtaa ei 
myöskään sovi ultimaten seurajoukku
eiden PM-kisoja SUOMESSA kesäkuun 
t oisena viikonloppuna. Niihin on sat
sa t t ava. MUTTA. Kaikkea ki lpa ilume
nestystäkin tärkeämpi tavoi t e on lii 
tokl ekko i lun tunnet uksi t ekeminen 

laa joi l le kansanjoukoille (lue: 
perus junt eil le) . Ja sepä ei olekaan 
mikään vähäpätöinen tavoite. 

Si is . 
Sinä, armas lukija, hyvä ystävä, 

tiedät, että liitokiekkoilu on maail
man (kenties koko galaksimme) jaloin 
ja paras liikuntamuoto. Xlä pidä tie
toa itselläsi; ehkä joku muukin halu
aisi tietää TOTUUDEN. Xlä häpeä toi
tottaa, että harrastat muovi palan 
heittelyä. Ole ylpeä ainutlaatuisuu
destasi. 

"Jos pallo osa1S1 unelmoida, se 
unelmoisi olevansa li itokiekko_ " 

Lätty on Sinulla. 

P H N"OHTA"AN PALSTA 
EERO ALPERI 

VUOSI 1985: 
MUUTOSTEN ALKU 

Viime vuonna liiton tOlmlnnassa otet
tin iso askel eteenpäin hallituksen 
organisoitua toimintansa uudel leen. 
Perustettiin valiokunnat hallituksen 
alaisuuteen hoitaamaan oman toimialu
eensa tehtäviä. Näin pyrittiin vähen
tämään päällekkäistä työtä ja jaettiin 
töitä tasaisemmin eri henkilöiden kes
ken. Samalla kun selkiytetti in t ehtä 
vänjakoa oli tavoitteena mahdollistaa 
muidenkin kuin hallituksen jäsenten 
aktiivinen toiminta liiton toiminnan 
kehittämiseksi. Jäsenistön kannalta 
ehkä oleellisin muutos on se, että nyt 
kullakin toimintasektorilla on yksi 
vastuuhenkilö, joka asiasta ti et ää ja 
johon on helppo tarvittaessa ot taa 
yhteyttä. Uudessa järjestelyssä on 
ollut luonnollisesti hieman alkukan
keutta ja niin yksi tämän vuoden pää
tavoitteista onkin saada hyvin a loi
tettu valiokuntatyöskente ly s il le 
suunniteltuun muotoon. Tämä takaa asi 
oiden hyvän hoidon myös jäsenmäärän 
kasvaessa ja toiminnan laa jetessa . 

Liiton toiminta on viime vuosina melko 
paljon painottunut maajoukkuetasolla 
tapahtuvaan kilpailutoimintaan. Tämän 
ansiosta olemmekin menestyneet sekä 
joukkue- että yksilölajien kansainvä
lisissä kilpailuissa jopa erittäin 
hyvin lajin harrastajien lukumäärään 
nähden. Taso Suomessa on korkea, mutta 
kapea. Panostus lähinnä vain maajouk
kueiden toimintaan on johtunut paljol
ti resurssien rajallisuudesta ja ehkä 

myös organisaation aikaisemmasta haja
naisuudesta. On jaksettu tehdä vain se 
mikä on välttämätöntä lajin olemassa 
olon kannalta. Vaikka kansainvälinen 
menestyksemme liitokiekon eri lajeissa 
on ollut huippuluokkaa, meidän on 
muistettava, että tätä asemaa me emme 
pysty säilyttämään ellemme turvaa jat
kuvuutta kasvattamalla jatkuvasti 
lisää harrastajia lajimme piiriin. 
Viime vuoden aikana tehtiinkin töitä 
asian hyväksi. Järjestettiin koulujen 
välinen Ultimate-turnaus, käytiin 
SVUL:n nuorisoleiril lä esittelemässa 
liitokiekon eri lajeja ym. Näitä pon
nistuksia ei saisi lopettaa, koska 
näyttääkin selvästi siltä, että aina
kin koululaisten keskuudessa maaperä 
on otollista, kunhan vain käytämme 
tilaisuuden täysitehoisesti hyväksi. 
Jotta kiinnostus lajia kohtaan ei lo
pahtaisi, tarvitaan lisää harrastus
mahdollisuuksia uusille tulokkaille • . 
Käytännössä tämä tarkoittaa ohjatun 
seura ' ja muun toiminnan lisäämistä ja 
mikäli vain mahdollista uusien kiekko
golfratojen saamista Suomeen, sillä 
nimenomaan golf on lajeista se, johon 
uuden harrastajan on helpoin päästä 
sisään. Koska liiton on mahdotonta 
ryhtyä pyörittämään käytännön harras' 
tustoimintaa, lankeaakin suuri vastuu 
ja kunnia tästä nykyisille ja uusille 
seuroille. Seuroista pitäisi löytyä 
ri~tävästi vetäjiä, jotta nuoret ja 
miksei vanhemmatkin pääsisivät alkuun. 

ROHKAISUA 
SEURATOIMINTAAN 

Tärkeimpänä roolina liitolle näkisin 
seuratoiminnan ohjaamisen ja tukemi
sen. Jo nyt liitto tukee seurojen toi
mintaa antamalla apua valmennuksessa 
ja koulutuksessa sekä myös seurojen 
rekisteröintiin liittyvissä kysvmo/k
sissä. Pekka Ranta toimii koulutus- ja 
valmennusvaliokunnan puheenjohtajana 
ja Juha Jalovaara avustaa rekisteröin
tiasioissa. Eri lajien sääntöjä on nyt 
myös saat avilla, kun sääntötyöryhmä 
sai suururakkansa valmiiksi. Kaikista 
lajeista on olemassa suomenkieliset 
säännöt. Voimassa olevista säännöistä 
vastaa tällä hetkellä kilpailu- ja 
sääntövaliokunnan puheenjohtaja Olli 
Visamo, jolta myös voi sääntöjä tila
ta. Lisäksi liitosta saa vielä apua 
golfratojen suunnittelussa. 

MENESTYS TÄRKEÄÄ 

Vaikka jälki kasvun varmistamisen sekä 
harrastusmahdollisuuksien turvaamisen 
ja kehittämisen tulisikin aina olla 
toimintamme pohjana, pitää kuitenkin 
muistaa, että kansainvälinen menesty
minen on lajin kehittämisen kannalta 
myös varsin tärkeää. Se kasvattaa 
lajin arvostusta. Sen avulla ylitetään 
uutiskynnyksiä ja saadaan levitettyä 
oikeaa ja myönteistä kuvaa lajistamme. 
Menestyneet liitokiekkoilijat ovat 
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hyvinä esimerkkeinä muille harrasta
jille siitä, mihin voi päästä, jos 
todella haluaa panostaa liitokiekkoi
luun_ Ei pidä myöskään unohtaa talou
dellista puolta. Esimerkiksi golfrata
verkostomme parantaminen ja kasvatta
minen on mahdollista vain valtion, 
kuntien ja liikeyritysten tuen avulla. 
Edellytyksenä tuelle kuitenkin on 
oikea ja myönteinen kuva lajistanme 
Asioista päättävien mielissä_ 

SEURAJOUKKUEIDEN 
ULTIHATE-PM 

Ensi kesänä mei llä on erinomainen mah
dollisuus lisätä suuren yleisön liito
kiekkotietoutta, kun Suomen liitokiek
koliitto järjestää Ultimaten seura
joukkueiden pohjoismaiden mestaruus
turnauksen. Turnaus on tähän asti suu-

rin Suomessa järjestetty kansainväli
nen liitokiekkotapahtuma, johon on 
odotettavissa reilusti yli sata ulko
maista osanottajaa. Koska tällaisia 
tilaisuuksia tulee sangen harvoin, on 
välttämätöntä, että hyödynnämme tur
nauksen pr-mielessä parhaalla mahdol
lisella tavalla. Turnauksen yhteydessä 
kaikilla onkin erittäin hyvä mahdolli
suus antaa panoksensa lajin hyväksi. 
Järjestelyissä tarvitaan runsaasti 
avustajia toimitsija- ym. tehtävissä. 
Järjestelyistä vastaa Juha Jalovaara, 
joka varmasti tälläkin hetkellä istuu 
puhelimen vieressä odottaen innokkai
den vapaaehtoisten seurojen ja henki
löiden soittoa. 

LUOTTAVAISIN MIELIN 
ETEENPÄIN 

Näissä mietteissä lajin valoisaan tu
levaisuuteen yhä enemnän luottaen ol i
kin hyvä aloittaa liitokiekon ulkokau
si Pirkkolan talviturnauksessa ··pelaa
malla ultimatea puolen metrin hanges
sa. Samalla muistuu mieleen erittän 
hyvin tähänkin harrastukseen sopiva 
motto: 

"TOSISSAAN MUTTEI VAKAVASTI". 

Ps. Koska tulemme tänä vuonna kokeile
maan kiekkogolfissa "yksityypPill
luo~kaa, haluaisin kuulla konmentte-" 
janne a~iasta ja mielipiteitä sopivim
masta klekkotyypistä tähän jokamiehen
·sar jaan. 

VUO SIKOKOUS 
Suomen Liitokiekkoliiton sään
tömääräinen vuosikokous pidet
tiin 8. helmikuuta Munkkinie
men Yhteiskoulun tyttöjen kä
sityöluokassa. Paikalle oli 

saapunut kolmattakymmentä ak
tiivista liitokiekkoilijaa. 
Seuraavassu lyhyt katsaus vuo
sikokouksessa tehtyihin pää
töksiin. 

RUTIINIASIAT 

Kokouksen avauksen, järjestäytymisen 
ynnä nuiden nuodoll isuuksien jälkeen 
luettiin vuosi- ja til ikertomus, ti
lintarkastajien lausunto sekä vahvis
t ettiin tilinpäätös. 

Marko Timosen 1 uettua vuos i kertomuksen 
si ihen päätettiin lisätä Göteborgissa 
Kiekkogolfin MM-kisojen yh t eydessä 
pidetyn m8ailmankongressin osal l istu
jien nimet sekä maininta naisten ulti
matesarjasta. 

Marko jatkoi lukemalla vuoden 1985 
ti li kertomuksen. 

Todettiin, että hallituksen tulee jat
kosse kiinnittää huomiota siihen, että 
ki lpai lijat, jotka ovat Suomen viral
li si a edustajia kansainvälis issä ta
pahtumissa, NIMETÄÄN Suomen edustajik
si. 

luet t iin liiton toimintasuunnitelma ja 
ta lousarvio tä l le vuodelle. Toiminta
slU'nitelma on lähes sama kuin kilpai
lukalenteri. Toimintasuunnitelma ja 
talousarvio hyväksyttiin. Marko Timo
nen esitti Kainu Mikkol alle kiitok~en
sa hänen liitokiekkoilun hyväks i teke-

mästään työstä kuluneella toimikaudel
la - jälleen kerran. 

PUHEENJOHTAJAN JA 
HALLITUKSEN VALINTA 

Oli vuorossa liiton uuden puheenjohta
jan val inta. Ehdokkaita ol i kaks·i, 
Eero Alperi ja Seppo Nieminen. Seppo 
Niemisen kieltäydyttyä ehdokkuudesta 
Eero Alperi valittiin liiton puheen
johtajaksi. 

Valittiin liittohallituksen uudet jä
senet erovuorossa olleiden tilalle. 
Erovuorossahan olivat nyt Klaus Korpe
la, Petri Isola ja Maini Schildt. Eero 
Alperin siirryttyä puheenjohtajan pal
lille vapautui vielä yksi yl imääräinen 
paikka. Uusia jäseniä voitiin siis 
valita viisi (enimmäismäärän ollessa 
yhdeksän). Tiukan äänestyksen jälkeen 
uusiksi jäseniksi liittohallitukseen 
valittiin Olli Visamo, Petri Isola, 
Klaus Korpela, Elisabet Wrede ja Raine 
Forsman. Täten liittohallituksen ko
koonpano tällä toimikaudella on seu
raava: 

Eero Alperi (puheenjohtaja) 
Raine Forsman 
Petri Isola 
Juha Jalovaara 
Peik Johansson 
Klaus Korpela 
Seppo Nieminen 
Pekka Ranta 
Olli Visamo 
Elisabet Wrede 

Kiitett i in Ritva Johanssonia liiton 
tilien laadinnasta. Valittiin liiton 
tilintarkastajiksi Paavo Laakso ja 
Kari Kaivola sekä heidän varatilintar
kastajikseen Kari Miettinen ja Jouni 
Peltola. 

JÄSENMAKSU 50; 

Määrättiin liiton jäsenmaksuksi 50 
markkaa vuodelle 1986. 

Koska muita esilletulevia asioita ei 
ollut, päätettiin kokous. 
Vuosikokouksen jälkeen pidetystä put
tauksen SM-kisasta on juttu nuualla 
lehdessä. 



GOLFFAIL·LAAN ) 

PEIK JOHANSSON 

Uuden kauden aluksi Maailman 
Liitokiekkoliiton (WFDF) kiek
kogolfkomitean puheenjohtaja 
Ted Smethers muisti meitä pit
källä kirjeellä täynnä asiaa. 
WFDF järjestää tänä vuonna 
maailmanlaajuisen kiekkogolf
kiertueen (WFDF Pro Tour) , 
jonka eräänä osakilpailuna on 
Seppo Niemisen kansainvälinen 
ammattilaisturnaus elokuussa. 

EM-kisat järjestetään hei
näkuussa Saksan Essenissä, 
jonne Suomen maajoukkue mat
kustaa kymmenen pelaajan voi
min. MM-kisat ovat vielä kysy
mysmerkki. 

Tapahtumia ja tavoitteita on 
siis runsaasti. Tehdään tästä 
liitokiekkovuodesta paras 
tähänastisista ! 

WFDF-KIRJE 

Ted Smethersin kirjeessä on VllS1 

keskeistä aihetta, jotka on paras kä
sitellä erikseen. 

WFOF tarvitsee maailmanlaajuisen 
kiekkogoflkiertueen, sanoo Ted. USA:n 
kansallisella kiekkogolfliitolla 
(PDGA) on jo vastaavanlainen Pro Tour 
(Professional Tournament) ja tämän 
vuoden kilpailukelenteri käsittää ai
nakin 78 osakilpailua USA:ssa ja Kana
dassa. 

Nyt ollaan sitten järjestämässä WFOF 
Pro Touria, jonka osakilpailuja kaa
vaillaan eri puolille maailmaa. Suomi
kin saa osansa, kun Seppo Nieminen 
järjestää elokuussa Helsingissä The 
Very Second Annual International Seppo 
Nieminen Finnish Flying disc Golf 
Classic-kilpailun. 

Maailman eri mantereille äänestetään 
kullekin oma yhdyshenkilö, jonka teh
tävänä on on yhdistää maanosansa kisat 
toimivaksi kiertue kokonaisuudeksi. 
Euroopan yhdyshenkilöksi on ehdotettu 
Seppoa. 

Ted tekee työtä koko maailmaa katta
van kiekkogolfratatiedoston aikaansaa
miseksi. POGA on tässäkin asiassa e· 
delläkävijä, mutta tällä hetkellä 
kaikki Pohjois-Amerikan radat sisältä
vä luettelo on varmasti helppo laajen
taa koko maailmaa koskevaksi. 

Suomen vastauskirjeessä on tarkat 
tiedot Meilahden radasta osoitteineen, 
ajo-ohjeineen, yhdyshenkilöineen, rei
kien pituuksineen ja maininnat muista, 
vähemmän vakituisista radoista. 

Kiekkogolfin MM-kisojen pitopaikka 
on yhä avoinna. Järjestelyanonl.lkaen 
ovat jättäneet Toronto (Kanada) ja 
Charlo,tte (North Carolina, USA). Asi
asta päättävät WFDF:n puheenjohtaja 
Charlie Langdon-Mead ja liiton halli
tus. 

Kaikki maailman kiekkogolfradat ovat 
erilaisia ja omalla tavallaan ainut
laatuisia. Kuitenkin WFDF:n tulisi 
Tedin ehdotuksen mukaan eritellä ra
dalle asetettavat joko vaatimukset tai 
suositukset. Ehdotuksessa mm. 9-rei
käisellä radalla tulee olla ainakin 
yksi vähintään 100 metriä pitkä reikä 
eikä yhtään 40 metriä lyhyempiä rei
kää, ainakin kolme reikää, joilla vaa
ditaan vasemmalle kaartava heitto ja 
vastaavasti kolme reikää, joilla vaa
ditaan oikealle kaartava heitto. Esi
tyksessä on seitsemän pykälää ja jos 
se hyväksytään virallisesti, julkai
semme käännöksen siitä FRISBARISSA. 

Kun Suomessa säännöt vihdoin saatiin 
painettua, on PDGA juuri saanut val
miiksi uudet viralliset säännöt. Mi-

tään uutta ei sinänsä ole kysees.ä, 
lähinnä vain tarkennuk.ia. Vanhoi ... 
säännöissä ei esim. mainita it •• ko
rista mitään tai siitä, .illoin kiekko 
on hyväksyttävästi kori •••• 

Yleensä käytäntö on ollut, .ttl kori 
hyväksytään, kun kiekko jll .ilhen. 
Mutta kiekko voi jäidl koriin .anell. 
eri tavall., joista k.ikki. ei hyvlk' 
sytä. 

A. korin päälle (joskus kiekko noj .. 
nuneromerkkiä v •• ten):.i hyvlklytl, 
koska kiekko .i ole kunnolla koril· 
sa' 
B.'kiekko voi jäädä riippumaan korin 
ylänänneistä (joi.s. ketjut ovat 
kiinni):ei hyväksytä, vaikka tuuli 
sattuisi pudottamaan kiekon koriin; 
C. ketjujen väliin t.i keskelle: 
hyväksytään; 

Onko kiekko korissa vai ei? 

s. 



D. kiekko riippuu korin alanänneis
tä: ei hyväksytä 
E. kiekko on puristuksessa kahden 
korireunuksen pystysuoran raudan 
välissä (useimmiten kovan ja matalan 
lähestymisheiton tulos): ei hyväksy
tä, paitsi jos kiekko menee rautojen 
välistä koriin. Jos kiekko korin 
sisäpuolelta joutuu vastaavaan pu
ristukseen tai putoaa rautojen vä
listä pois korista, kori kuitenkin 
hyväksytään; 
F. korissa, korin pohjalla tai korin 
reunoja vasten nojaten: hyväksytään 
tietysti. 

MIKOLTA KUULTUA 

FRISBARIN Amerikankirjeenvaihtaja, 
maailmanmestari Mikko laakso voi hyvin 
ja treenaa hullun lailla putteja upo
uuteen takapihalleen tilaamaansa golf
koriin. Mikko liittyi PDGA:hankin (jä
sennumero 3222), saa järjestön jäsen
lehteä ja on tilannut muitakin liito. 
kiekkojulkaisuja, joten tiedonsaanti 
lienee turvattu. 

Innova-Ch8q)ion on tuonut markki
noille COUPE-nimisen kiekon, joka on 
kuulenma ~yvä putteiMn, myötätuul ipi
tuusheittoihin ja lähestymisiin. li
säksi jonkinlainen uutuus markkinoilla 
on Discraftin PHANTOM+, joita kylläkin 
näkyi jo Helsingborgissa. 

Koulu menee Mikolla siinä sivussa, 
vaan mepä odottelemme kilpailukuulumi
sia, kultaa ja kunniaa. 

SYKSYN KISAT 

Syksyn kotimaiset kiekkogolfkisat 
lysähtivät hieman osanottajien vähyy· 
teen. Usei...,ien kausi näytti päätty
neen kenttälajien SM-kisoihin_ Kahdes
kynmeneskolmas marraskuuta ei ollut 
kylmä, mutta tuuli rajusti puuskit
t ain. Meilahdessa handicap-kilpailun 
(tasoitus-) voitti Jyskeen Ukko-Pekka 
louhivaara niukasti ennen Maniacsin 

.~~ ~T()PpINtrr 

' ''1 N0IJT4MMN 7OS1 
~~/. 
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OSkari Niemeä, joka heitti pikkujunio
riksi hienot 4 yli. Kauden viralliset 
päättäjäiset pelattiin Joukon päivänä 
14. joulukuuta, jolloin oli luntakin 
maastossa. 12 tuopin-kisan voittaja 
sai 12 tuoppia. Onneksi olkoon vaan. 

JUPPI? 

KILPAILUKALENTERI 

Uuden kotimaisen kilpailukauden a
loitti vuosikokouksen yhteydessä ki
sattu puttauksen SM-kilpailu. Kokouk
. sesta ja kisoista lienee enerrrnän teks-

til muualla tässä FRISBARISSA_ Tämän 
vuoden kilpailukalenteri ei ole yhtä 
runsas kuin viime vuotinen eli ajatuk· 
sena on "mitä vähenmän ki lpai luja sitä 
enenmän osanottajia". 

Piätapahtumia ovat Sepon kisojen 
lisäksi, joukkuegolfin SM:t kolmena 
päivänä toukokuun lopulla, henkilökoh· 
taiset SM-kisat alustavasti 13. ja 14_ 
syyskuuta sekä "kiekkogolfviikko" ke· 
säkuun lopulla, jolloin pelataan vii
tenä arki-iltana kisat Tikkurilassa, 
Meikussa, Pohjolan puistossa, . Laajasa
lossa ja Sibeliuspuistossa, ja viikko 
huipentuu lauantaina Johan Rinne-kil· 
pailuun Kaivopuistossa. Eri osakilpai· 
luista 10 parasta saavat pisteitä ja 
kokonaiskilpailun voittajalle annetaan 
papukaijamerkki. Ja muistakaa myös 
tiistaiheittoillat Meikussa heti kun 
lunet sulavat. 

ESSENIIN 

Kiekkogolfissa järjestetään tänä 
vuonna oikeastaan kahdet EM-kisat. 
Varsinaiset kilpailut käydään Saksan 
Essenissä 10.-13. heinäkuuta, mutta 
heti seuraavalla viikolla yksilölajien 
EM-kisojen yhteydessä mittaillaan myös 
taitoja golfissa osana yleismestaruus
kilpailua. Tälläinen hölmöltä kuulos
tava ratkaisu on WFDF:n Helsingborgin . 
kongressin perua ja esimerkiksi Suomi 
oli tiukasti ehdotusta vastaan. 

Essenin kisoissa kilpaillaan vain 
miesten sarjassa ja Suomi on rankattu 
Ruotsin jälkeen toiseksi, mikä on saa
vutus jo sinänsä. Suomi saa lähettää 
kisoihin kymmenen miehen joukkueen, 
jonka valmentajana toimii Seppo Niemi
nen. Kahdenkymmenen pelaajan harjoi
tusrinki on seuraava: Mikko Laakso, 
Peik Johansson, Kari Vesala, Kari 
Miettinen, Petri Isola, Jyrki Kaivola 
(Team), Georg Nyman, Jacob Nyman, Hen
rik Londen (Goldeneye), Marko Timonen, 
Ukko-Pekka Louhivaara, Olli Visamo 
(Jyske), Jari Saastamoinen, Mika Lat
vasalo (Maniacs), Timo Vaskio, Jouni 
Peltola, Pasi Pesonen (Floyd), Seppo 
Nieminen (Kauhajoki), Kari Hännikäinen 
(WCdF) ja Sebastian Bondestam (Hesa) • 
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OLLI VISAMO 

(Helsinki 08.02.1986) 
Uuden kauden kiekkogolfosuus 

aloitettiin puttauksen SM-kil
pailulla, joka kisattiin Munk
kiniemen yhteiskoululla liiton 
vuosikokouksen jälkeen. 

Avoimessa sarjassa oli kym
menen kilpailijaa ja juniori-.. 
sarjassa oli kolme osanotta
jaa. 

Kilpailu käytiin ns. DISC
pudotuskilpailuna. 

"OIse"-KISAN 
SÄÄNNÖT 

Kos ka edes kaikki osanottajat eivät 
olleet selvil lä kisan säännöistä, ker
rotaan ne kaikessa lyhykäisyydessään. 

IIDISCII-kisa on puttauskilpailu, 
johon voi ottaa 2·8 pelaajaa. 

Ryhmän pelaa j ien he i ttojärjestys 
mää räytyy siten , että pelaajat heittä
vä t samanaikaisesti ja samalta etäi
syydeltä yrittäen saada kiekon koriin. 
Lähimmäksi koria saanut kilpailija 
heittää ensimmäisenä, toiseksi lähim
mäksi saanut toisena jne. 
PELI. Ensimmäisenä vuorossa oleva 

pelaaja valitsee paikan, josta hän 
yrittää putata koriin. Jos pelaaja 
onnistuu puttauksessaan on seuraavana 
vuorossa olevan pelaajan heitettävä 
samasta paikasta koriin, muuten hän 
saa rangaistuskirjaimen. Jos myös toi
nen pelaaja onnistuu puttauksessaan, 
on myös kolmannen pelaajan yritettävä 
samasta paikasta jne. Jos ryhmän kaik
ki pelaajat puttaavat koriin johtajan 
valitsemasta paikasta kahdesti tai 
useammin peräkkäin, saa johtaja (pe
laaja, joka valitsi paikan) rangais
tuskirjaimen. Jos pelaaja ei onnistu 
puttauksessaan, saa seuraavana vuoros
sa oleva pelaaja vapaasti valita uuden 
paikan. Jos pelaaja epäonnistuu itse 
valitsemaltaan paikalta, ei hän saa 
rangaistuskirjainta. Kun pelaaja on 
saanut IIkerättyä ll valitun sanan (esim. 
F-R-l-S-S-E-E tai O-I-S-C) kaikki kir
jaimet, putoaa -hän kisasta. 

Lisäksi on kaksi sääntöä, joilla 
peli saadaan vielä mielenkiintois~
maksi. Jos pelaaja epäonnistuu heitos
saan, voi kuka tahansa ryhmän pelaa
jista haastaa hänet heittämään uudel
leen siitä paikasta, johon kiekko py
sähtyy. Jos heitto onnistuu saa haas
taja yhden kirjaimen, epäonnistuessaan 
heittäjä saa kirjaimen. 
Pelaaja voi heittopaikkaa valitessaan 
ilmoittaa, että riittää kun osuu korin 
johonkin metalliosaan. Jos paikan va
linnut pelaaja osuu, niin välttääkseen 
kirjaimen tarvitsee seuraavien pelaa
jien vain osua korin johonkin metalli
osaan. Jos kuitenkin joku pelaajista 
puttaa kiekon koriin, saa johtaja' kir
jaimen. 

Jotta kilpailu ei olisi venynyt 
liian pitkäksi oli pudotussanaksi va
littu DISC. Avoimen sarjan osanottajat 
jaettiin kahteen ryhmään. Loppukilpai
luun pääsisi molemmista ryhmistä kaksi 
parasta. A-ryhmässä loppukilpailupai
kasta kamppailivat Jacob Nyman, Jouni 
Peltola, Olli Visamo, Timo Vaskio ja 
Juha Jalovaara. S-ryhmässä paremmuu
desta mittelivät Peik Johansson, Ukko
Pekka Louhivaara, Marko Timonen, Seppo 
Nieminen ja Tuomo Jalovaara. 

OLLI OPP:II 
TAVAAMAAN 

A-ryhmässä kilpailu oli melko tasa
väkistä, kun pelaajat esittävät vuoro
tellen yllättäviä onnistumisia ja epä
onnistumisia. Ensimmäisenä karsiutui 

Juha Jalovaara, joka oli muutamalla 
hyvällä puttauksella opettanut ' Olli 
Visamolle tavaamista jo kahden kirjai
men verran. Melkein heti Jouni Peltola 
järjesti yhden kirj'imen lisää Visa
molle, joka oli melkein kypsä putoa
maan. Hän onnistui kuitenkin pysytte
lemään pelissä ja järjestämään MUille 
kirjaimia ennen karsiutumistaan. Kol
mikko Nyman, Vaskio ja Peltola jatkoi
vat tasaista kilpailua niin, että lo' 
pulta jokaisella oli kolme kirjainta 
(O-I-S), joten kenen tahansa epäonnis
tuminen katkaisisi kisan. Karafutumi
nen tuli Nymanin osaksi, kun hän epi
omi stui puttauksessaan sen jälkeen 
kun sekä Vaskio että Peltola upottfvat 
kiekkonsa koriin_ 

TIMONEN YL:ITSB 
MUIDEN 
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pukilpailijoiden selviämfsti (eipäs 
ymmärreti tahallisesti viärin). Ensi.
miisenä karsiutui Tuomo Jalovaara, 
jolle hieman myöhenmin teki seura. 
Seppo Nieminen. Toinen loppuki lpai lu
paikka oli Ukko-Pekka Louhivaaran ja 
Peik Johanssonin vilinen kisa, joss. 
Louhivaaralla oli mahdollisuutensa, 
kun Johansson heitti alkuoo hieman 
haparoiden. Louhivaaran taktiikka va
lita pitkit puttausmatkat epäonnistui, 
koska hän ei itse onnistunut saamaan 
kiekkoa koriin. Lisäksi Johansson te
rästi otettaan jatkossa ja Louhivaara 
sai todeta Timosen ja Johamssonin 
vieneen loppukilpailupaikat. 

JUNIORI'l' SUORAAN 
FINAALIIN 

Juniorisarjan kisa oli suoraan lop- . 
pukilpailu, koska oli vain kolme osa-

nott.ja •• Mikael Histbacka, Sami Pent
tonen j. Petri · Milrinen .loittivat 
kisan tasaisesti ja muutaman heitto
kierroksen jllkeen oli jok.isell. yksi 
kirjain. Jatkoasa Sami Penttonen esit
ti ihailtevaa vanmuutta kartuttaen 
vastustajien kirjaintilil pitäen oman
sa yhdessl k i r j a i messa. Ens i lIIIIi i seni 
putosi kisaata Petri Mliränen, jittlen 
Mikael Hästbackan yrittämään Penttasen 
ylivoiman .urtamista. Histbacka ei 
onnistunut aaamaan lisiä kirjaimia 
Penttoselle, mutta päinvastoin se on
ni stui ja täten Sami Penttonen vei 
nimi insi j~iorien puttauksen SM-56 
tittelin. 

JOHANSSONIN 
RAJU NOUSU 

Avoimen sarjan loppukilpailu käytiin 
kolmikon Pel tola, Timonen ja Johansson 

kesken, koska Vaaklo ol I poist\ftrt 
paikalta. Hyviä otteita esittinyt ju
niori Sami Penttonen pyydettffn ryhInIn 
neljännekai pelaajakai, tosin pelaa
_an kflpafl~ ulkopuolella. Alkueriln 
nähden Johanssonin ja TiMOSen osat 
olivat vaihtuneet, Peltolan jatkaess. 
samaan vakaaaeen tyyliin kuin alkue
rissä. Timoselta oli ilmeisesti lataus 
kadonnut, sillä hän putosi kisasta 
melko nopeasti jääden kolmanneksi. 
Johansson oli päässyt eroon alkuerässä 
esiintyneestä haparoinnista ja,. upotti 
kiekon useasti koriin, upottaen vähi
tellen Peltolan haaveet mestaruudesta. 
Hyvällä taktiikalla ja varmoilla put
tauksillaan Johansson voitti loppukil
pailun selvästi, saaden ainoastaan 
yhden rangaistuskirjaimen. 

LIIKUNTALEIRILLE· 

BENKKUUN 30.&.-5.7.1986 MITEN PÄÄSEN MUKAAN? 

8. 

TULE JA TUO KAVERISrKI~ KOKEMAAN 

ILOINEN JA LIIKUNNALLINEN VIIKKO 

KOKEILE PURJEHDUSTA 

PELAA 

MELONTAA 

UL TIMATEA 

fUTlSTA 

SÄHLYÄ 
PES 1 S"T Ä 

LENTl STÄ 

KILPAILE LEIKKIMIELELLÄ LEIRI-

OLYMPIALAISISSA 

JA PALJON PALJON M~U~A MUKAVAA! 

KAIKKI ALLE lS-VUOTIAAT MUKAAN 

ET! ! ! 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

MERKITSEN AJAT KALENTERIINI 

KESKUSTELEN LEIRISTÄ KOTONA 

SOVIN VALMENTAJANI TAIOHJAAJANI 

KANSSA LEIRILLE LÄHTEMISESTÄ 

KERRON KAVEREILLENIKI N 

ILMOTTAUDUN AJOISSA - VAIN 
NOPEIMMAT EHTIVÄT MUKAAN !! 

LUONTO TAftJOAA . TtftVEELLlSEN YMPÄftlSTÖN 

LISÄTIETOJA SAAT SVUL:N HELSINGIN PIIRISTÄ 

PUH: 473 7416/0KSANEN 
1.12.85 JÄLKEEN PUH: 158 2416 



ULTIMATE • s 
JUHA JALOVAARA 

Ultimaten SM-sarja on jo pyö
rinyt usean vuoden ajan. Ny
kyinen sarjajärjestelmä ei 
liene paras mahdollinen. On 
pohdittu suurten t a soerojen 
aiheuttamia ongelmia pelimoti
vaatiossa. Tulisiko perustaa 
1. divisioona vai olisiko 

syytä alkaa panostaa seurata
solla harjoitteluun nykyistä 
paljon enemmän? Naisten maa
joukkuevalmentaja Juha Jalo
vaara on pohtinut ongelmaa ja 
päätynyt seuraaviin ratkaisu
ehdotuksiin. ottakaa kantaa. 

MUUTOKSIA 
SM-SARJASSA 

Ensi kesästä on tarkoitus tehdä Suo
men ultimaten toistaiseksi monipuoli
sin, vaativin, tasokkain ja toivotta
vasti myös menestyksekkäin kausi. Ta
voittelemista riittää, on seurajoukku
eiden PM-kisat täällä Suomessa, maa
joukkueiden PM-kisat Örebrossa elo
kuussa, MM-kisat Englannissa ja kotoi
set SM-kisat, joiden päivämäärät ovat 
vielä toistaiseksi avoinna. Tähän vii
meksi mainittuun kilpailutapahtumaan 
haluankin tällä jutulla puuttua. Var
masti kaikilla on tuoreessa muistissa 
menneen kauden tapahtumat; Naiset ko
keilivat vaihtelevalla menestyksellä 
omaa sarjaansa ja ros. maajoukkue osal
listui myös avoimeen sarjaan. Avoimes
sa sarjassa ei voittajasta ollut epäi
lystäkään ja ainoastaan kamppailu 
pronssista oli jännittävä. 

Ensi kautta ajatellen on tiedossa jo 
nyt seuraavanlainen muutos: naisten 
joukkuetta ei nähdä avoimessa sarjas
sa. Syykin tähän on ymmärrettävä, ot
telut alkoivat käydä niin selviksi, 
ettei niistä ollut hyötyä edes harjoi
tusmielessä. Näillä näkymin naiset 
pelaavat oman kolmen tai neljän jouk
kueen sarjansa, jonka toivotaan onnis
tuvan järjestelyiltään paremmin kuin 
viime vuonna. Ajatuksena on tukea 
viime kesänä alkuun päässyttä seura
työtä niin, että ainakin kaksi jouk
kuetta voisi osallistua seurajoukkuei
den PH-kisoihin. 

Miesten puolella tilanne on huomat
tavasti epäselvempi. Ongelma on lähin
nä SM-sarjan suurten tasoerojen ai
heuttamien turhautumien poistaminen. 
Toinen tärkeä näkökohta, etenkin maa
joukkueen kannalta, on kovien ottelu
jen lisääminen. Lähinnä tulevat kysee
seen sellaiset ottelut, joissa molem
milla joukkueilla on vähintään 14 pe
laajaa eli kaksi kentällistä, sillä 
ainoastaan silloin saadaan pelin tempo 
kohoamaan lähelle kansainvälistä 

tasoa_ suoritin pienen laskelman ja 
totesin, että viimevuotisen runkosar
jan 28 ottelusta ainoastaan kahdeksan 
eli noin 30% oli sellaisia, joiden 
lopputulosta ei olisi voinut erittäin 
suurella todennäköisyydellä arvata 
etukäteen_ Kukaan ei varmastikaan 
halua pelata "selviä" otteluita, ne 
ovat sekä voittajan että häviäjän kan
nalta epämiellyttäviä. 

TAVOITTEET 

Nyt o~isi aika kartoittaa tilanne ja 
päättää mitä parannuksia on tehtävä. 
Mielestäni yksittäisen ' pelaajan kan
nalta on kaksi tärkeätä asiaa. Halu~a
ko pelaaja harjoitella ja kehittyä ja 
ovatko hänen seuransa tavoitteet har
rastus- vai kilpailupohjalla. Suomessa 
on tällä hetkellä n. 30-40 kansainvä
lisen luokan pelaajaa, joista ehkä 25 
harjoittelee tosissaan. Näistä pelaa
jista puolet on keskittynyt mestari
joukkueeseen, joka on käsittääkseni 
ainoa säännöllisesti ja tavoitteelli
sesti harjoitteleva seura. Kun tämä 
ryhmä laitetaan 12-14 vuotiaita tai 
häthätää kyhättyä kaveri porukkaa vas
taan, ei tuloksesta voi olla epäsel
vyyttä. 

Ongelmana on myös se, että vanhem
milta seuroilta (Hesa, FFF, Team) 
puuttuu motivaatio harjoitella ja par
jätä kotimaisessa sarjassa_ Harjoituk
set ovat kuitenkin minkä tahansa ur
heiluseuran henki ja sielu. Harjoituk
sissa tavataan kaverit, luodaan yh
teenkuuluvuuden tunnetta. Siellä teh
dään suunnitelmat seuraavaan otteluun 
ja harjoitetaan oman pelin puutteelli
sia osa-alueita. Sinne on myös kaik
kein helpoin tuoda uusia pelaajia; 
kuka nyt suoraan matsiin lähtee, 
"enhän mä tiedä sääntöjäkään". Ilman 
harjoituksia seuralle käy kuten Hesal
le on nyt käymässä, se kuolee pelaaja
materiaalin puutteeseen . . Mielestäni 

olisi syytä varmistaa, että kotikenttä 
on kunnossa ennenkuin lähdetään maail
malle sokkailemaan_ 

PARAS VAIHTOEHTO? 

Tärkeä näkökohta uusien pelaajien 
kehittymisen kannalta on antaa heille 
ympäristö, jossa he voivat rauhassa 
harjoitella ja kehittää perustaito
jaan. Tämä on koko seurasysteemin tar
koitus. 

Ensi kesän sarjaa ajatellen on ole
massa ainakin seuraavat vaihtoehdot: 

1. Jatketaan kuten ennenkin, paitsi 
ilman naisia. 

2. Pelataan yksinkertainen sarja, 
josta 3-4 parasta selviää loppusar
jaan_ 

3. Jaetaan joukkueet kylmästi viime 
kauden sijoitusten (ja omien toivei
den) perusteella harrastelija- ja kil
pasarjoihin, joissa pelataan vastaa
vista SM-titteleistä. 

4. Sekoitetaan joukkueita niin, että 
saataisiin 'esim neljä vahvaa seuraa. 

5. Pelataan tavallisen SM-sarjan 
lisäksi esim. kolmen joukkueen maa
joukkueliiga (sekoitetut joukkueet), 
kuten koripallossa. Näin saataisiin 
muutamia kovia otteluita. 
Sekaan mahtuu pari radikaal in.,aakin 

ehdotusta, mutta toivon niiden herät
tävän keskustelua. 

Pienenä yhteenvetona haluan vielä 
esittää ne ajatukset, jotka mielestäni 
ovat Suomen ultimaten kannalta tällä 
hetkellä keskeisiä. 
Tavoitteet: 
1. Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. 
2. SM-sarjan tason kohottaminen. 
3. Maajoukkueiden menestys. 

Ongelmat: 
1. Kapea pelaajamateriaali. Vatvoi 

pelaajia miten tahansa niin aina löy
tää vain 30-40 "pelimiestä". 
2. Tiedon keskittyminen. Kansainväli

sistä kisoista saatu oppi jää suurim
maksi osaksi maajoukkueringin yksino-
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maisuudeksi ja kärjistää siten enti
sestäänkin suuria tasoeroja. 
3. Harjoituksen ja valmennuksen puut· 

teet seuroissa. 
4. Kiinteästi edelliseen liittyen, 

uusien pelaajien huonot mahdoll isuudet 
pääs tä IIIJkaan. 

MIKÄ ON MOTIIVI? 

Näyttää siltä, että olemme noidanke. 
hässä. Ja siellä varmaan istummekin, 
kunne~ tietoisesti tehdään ~raus seu· 

rotoiminnan hyväksi. Vaihtoehtojakin 
on kaksi, voimme aloittaa elvytyksen 
suunnitelmallisesti jo nyt tai vasta 
sitten, kun maajoukkue o~ pudonnut 
kansainvälisestä kärjestä. Jälkimmäi. 
sessä vaihtoehdossa on se paha puoli 
pelkään, että tietopankkiemme ( =maa~ 
joukkuepelaajat ) motivaatio voi ro' 
mahtaa helposti, kun ensimmäisen ker' 
ran tulee kisoissa pahasti takkiin ja 
seurauksena on lajinvaihto tai lopet· 
taminen. Haluaisin jonkinnäköisen ky
selyn, jossa kartoitettaisiin koko 
Suomen pelaajakaarti ja se miten ja 
miksi he harrastavat lajiamme. Tärkeä' 
tä olisi myös kuulla miten he haluavat 
pelaajina kehittyä_ Tällä ajan takaa 
sitä, että Teamin, Pyryn Jyskeen ja 

Tikkurilan kavereille annettaisiin 
samat mahdollisuudet parantaa taito
.jaan kuin esim. Tsemissä tai Floydissä 
on. Näiltä emo seuroilta odotan myös 
ensi kesänä paljon l. harjoittelua ja 
menestystä. Teamin ja Tikkurilan täh
det näyttivät viime kesänä kääntyneen 
laskuun, mutta tälläinen kehitys on 
vanm&sti vain hetkellistä. Toivon, 
että jollain muullakin seuralla, kuin 
Floydilla, on kanttia kaataa ne vanhat 
hajut, jotka luulevat, että Ladyssa 
istumalla opitaan pelaamaan ul~jmatea. 

VIli TBRT ROIJ B 
JUlIA JALOVAARA 

Ruotsin Göteborgissa vuosit
tain järjestettävä ultimate
turnaus VINTERTROFEN on Euroo
pan vanhin sisähalliturnaus. 
Koskaan aikaisemmin ei suoma
lainen seurajoukkue ole menes-

tynyt turnauksessa yhtä hyvin 
kuin tällä kertaa. Ja asialla
han oli luonnollisesti aina 
vaarallinen The Floyd Co, joka 
oli yllättää kovassa kansain
välisessä seurassa. 

EUROOPAN VANHIN 
SISÄTURNAUS 

The Floyd Co osallistui Euroopan van
hilJ1)8an ja suurilJ1)8an ul timaten sisä
turnaukseen, joka pidettiin Götebor· 
gissa helmikuun lopulla. Menestys oli 
tyydyttävä: kolmas sija. Seuraavassa 
kisaraportti. 

SUOMALAISET 
TURISTIT 

Rauhallisen junamatkan päätteeksi saa· 
vuimme Göteborgiin perjantai-iltapäi
vänä, kisojen aattona. Pienten odotte
lujen jälkeen sainme tavaranne vihdoin 
majoituspaikalle ja varasinme 13-
henkiselle joukollemme makuupaikat 
yösuojana toimivan koulll'l j~sal in 
kylmältä, mutta ah, niin kovalta lat
ti alta. Ei kestänyt hetkeäkään, kun 
olinme improvisoineet pienen harjoi
tuspelin, ja paikalle saapuvat ruotsa
laiset katselivat ihmeissään, kuinka 
suomalaiset turistit telmivät makuu· 
pussien peittämässä salissa. 
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BoRAs, PELKKÄ 
LÄMHITTELYVASTUSTAJA 

LaU8ntaia8mU valkeni melko levottoman 
yön jälkeen, ja suuntasinme askeleemme 
pelipaikkaan, Lisebergin huvipuiston 
urheiluhalliin, joka sijaitsee vain 
500 metrin päässä 
majapaikastamme. Ensimmäinen ottelum

me oli ruotsalaista Boråsia vastaan, 
joka on teknisesti melko kehittynyt 
joukkue, mutta fyysisesti meitä paljon 
jäljessä. Peluutin tasaisesti kahta 
viiden miehen kentällistä, ja podin 
itse penkillä flunssaa. Ykköskenttämme 
kokoonpano oli seuraava: Antti Rauti
ainen, Raine Lamberg, Jukka Kauppinen, 
Sebastian Bondestam ja Jari Mäkinen. 
Jukka ja Basse olivat kisojen ajan 
"vuokralla" joukkueessamme. Toinen 
kenttö koostui kuudesta pelaajasta: 
Timo Vaskio, Pasi Pesonen, allekir-

HAMBURG FC 
EI VAKUUTTANUT 

Toisessa ottelussamme saimme vastaamme 
mielenkiintoisemman joukkueen, Hamburg 
FC:n Saksasta. Olimme nähneet poikien 
pelaavan jo kerran ja tiesimme, ettei 
meillä olisi vaikeuksia voittaa tätä 
peliä, mutta kyseessä oli kuitenkin 
ilmeisesti ensimmäinen kosketus saksa
laisen ja suomalaisen 
seurajoukkueen välillä. Saksalaiset 

eivät valitettavasti urheilijanlah
joillaan vakuuttaneet ja lopputulos 13 
. 3 kertoo, että heillä on vielä pal
jon kivistä peltoa kynnettävänään. 
Juteltuamme selvisi kuitenkin, että 
monet heistä olivat harrastaneet ulti
matea jo 4-5 vuotta. Missä sitten lie
nee vika? 

joittanut, Johan Rime, Jou~i ~apio- PUHTAASTI NELJÄNNES-
vaara, Tuomo Jalovaara. Tallalsella •• 
rWlgolla pelasimme koko kilpailun vi i - ' . VALIERIIN 
meistä ottelua lukuunottamatta. Otte-
lu, joka pelattiin kolmeentoista pis
teeseen, ratkesi nopeasti ja päättyi 
Floydin seitsemän maalin voittoon. 

Vi imeisen alkulohkon otteh.mne ja lau
antain viimeisen ottelWl pelasimme 
isäntäjoukkuetta Skogshyddania vas
taan. Tämä oli etukäteen ajatellen 
päivän tärkein ottelumme, sillä siinl 



ratkeaisi, saisimmeko neljännesvälie
rissä jonkin toisen 
lohkon voittajan vai kakkosen vas

taamme. Kolmen muun lohkon voittajat 
muodostivat kovan joukon: Stenungsund 
FC, SFMSC Örebro ja Westervik FC, 
joten voitto Skogshyddanista parantai
si ratkaisevasti mahdollisuuksiamme 
päästä semifinaaliin saakka. Tukholman 
turnauksessa joulukuun alussa Skogs
hyddan oli ollut matkassa olleelle 
Suomen ykkösjoukkueelle ,heJpp.e' pala, 
~tta silloin heillä oli rivissä aino
astaan 6 pelaajaa. ' Nyt heitä 'oli yli 
kaksinkertainen määrä - 13. Etukäteen 
tiesimme heillä olevan muutamia todel
la kovia pelimiehiä, kuten maajoukkue
kärki ja Oslon PM-turnauksen piste, . 
pörssin voittaja Stefan Forsgren sekä 
kova juniori Christer Johansson. Luo
timme kuitenkin omaan puolustukseemme. 

Ottelu lähti käyntiin Floydin hienoi
sessa hallinnassa, ja tilanteessa 8 -
5 aloin uskoa ottelun jo ratkenneen. 
Skogshyddan kokosi vielä rivinsä ja 
muutamien epäonnistumistemme saattele
mana he onnistuivat nousemaan maalin 
päähän, 9 - 8. Sen jälkeen emme anta
neet heille enää mahdollisuutta ja 
voitimme komeasti 13 - 8. Näin selvi
simme neljännesvälieriin ja sunnuntai
aamun vastustajaksemme arvottiin Ruot
sin viidenneksi paras joukkue vuodelta 
1985, Kalmar. 

PELAAJAPALAVERI 
ILLALLA 

Illalla pelaajapalaverissamme analy
soimme päivän pelejä ja totesimme pa
himmaksi ongelmaksemme lukuisten har
hasyöttöjen lisäksi huonon kierron 
rakentajien ja kärjen välillä. Kärkien 
liikkuminen ei 'myöskään tyydyttänyt 
rakentajia, joiden mielestä flow py
sähtyi aina ennen maalisyöttöä. Tote
simme ongelmien olevien läheisesti 
toisiinsa kytkeytyneitä, sillä jos 
kärjet eivät osallistu pelin rakenta
miseen, heidän vartioimisensa maalia
lueella muodostuu turhan helpoksi. 

SUOMI VIHDOINKIN 
HUIPULLE? 

Sunnuntaina olimme vahvasti latautu
neita. Jälleen kerran, kuten n11n 
usein viime aikoina, tuntui siltä, 
että tästä muodostuu päivä, jolloin 
Suomen ultimate ottaa paikkansa tasa
veroisena läntisen naapurimme rinnal
la. Kalmar oli meille vain suupala. 6 
- 1 tilanteessa aloimme hellittää hiu
kan ja ottelu päättyi selviin 13 - 4 
lukemiin. Antti Rautiainen oli ottelun 
innokkain pelaaja: 3 syöttöpistettä, 

3 maalia ja 3 harhasyöttöä. Mielen
kiintoisena yksityiskohtana tilasto-

nikkareille mainittakoon, että näiden 
neljän ensimmäisen ottelumme ainoas
taan kaksi kertaa kävi niin, että vas
tustajan heitettyä aloitusheiton he 
tekivät maalin. Hyökkäyspelimme oli 
ollut tässä mielessä lähes satapro
senttista. No, ehkä asia ei ole kui 
tenkaan aivan näin yksinkertainen, 
sillä harhasyöttöjähän oli tullut ai
Icamoinen tukku. 

WESTERVIKIN 'YLIMIE
LISYYS KOSTAUTUI 

örebro ja Stenungsund hoitivat omat 
ne l jännesvälierävastustajansa myös 
tyylikkäästi, mutta viimeisessä otte
lussa koettiin todellinen yllätys. 
Vastakkain olivat Ruotsin tunnetusti 
kovin sisäjoukkue Westervik sekä oman 
alkulohkomme kakkonen Skogshyddan. 
Westervik hallitsi ottelun alkua suve
reenisti ja johti Johanssonin veljek
sien tahdittamana 6 - 1. Sitten alkoi 
tapahtua. Ylimieliset Westervikin pe
laajat heittelivät huolimattomia syöt
töjä ja Skogshyddan sai kirivaihteen 
päälle. Yllättäen havaittiin tilanteen 
olevan 9 - 8 Skogshyddanin hyväksi. 
Westervikiin iski kipsi; edes Micke 
Johanssonin loistava heittäytyminen ja 
katko puolustuspäässä ei saanut jouk
kuetta syttymään. Skogshyddan vei eri
nomaisen esityksen päätteeksi voiton 
numeroin 13 - 11. Tämä oli mielestäni 
suomalaispelaajien kannalta matkan 
positiivisinta antia: nähtiin, ettei 
ultimatessa kaikki olekaan ennalta 
selvää. Etukäteen heikompi voi viedä 
yllättäen voiton. Ottelun sankariksi 
nousi jo aiemmin mainittu Skogshydda
nin Stefan Forsgren, jonka kiinniotot 
olivat upeaa katseltavaa. 

Arvonnassa selvisi, että välierävas
tustajaksemme tulisi Stenungsund. 
Sääntöjen mukaanhan emme voineet enää 
kohdata Skogshyddania kuin finaalissa. 
Olimme tyytyväisiä arvonnan tulokseen, 
sillä pidimme Örebrota etukäteen ko 
vempana vastustajana. Meidän osaksemme 
tuli pelata ensimmäisessä välierässä 
heti naisten välierien jälkeen. 

LOPUN HÄTÄILY 
RATKAISI OTTELUN 

Latåutuminen otteluun oli mielestäni 
moitteeton, ja tarkasteltuani pelaaji
amme kriittisesti en voinut havaita 
kenessäkään oireita tutusta tappio
syndroomsta. Myös ruotsalaiset tuntui
vat ~skovan mahdollisuuksiimme, sillä 
selvä pettymys oli aistittavissa SFC:n 
leirissä, kun he kuulivat joutuvansa 
pelaamaan Floydia vastaan. Taistelu
tahtoamme lisäsivät myös Stenungsundin 
pelipaitojen selkämyksessä olevat 
kaksi sanaa "NESTE POLYETHENE". Huhu 
kertoi n. 20.000 kruunun sponsorisopi
muksesta. 

Ottelu lähtikin tasalsena käyntiin ja 
pian oltiin tilanteessa 4 - 4. Yhtäk
kiä onnistuimme kuitenkin repäisemään 
kolmen maalin kaulan ja johdimme par
haimmillaan 8 - 5. Omat pelaajamme, 
yleisö ja jopa Stenungsundin pelaajat 
tuntuivat uskovan voittoomme. Sitten 
tuli meidän vuoromme rähmiä kiekkoja 
seinälle. Tuntui siltä, että kiire 
voittaa ottelu kasvoi hieman liian 
suureksi. Ruotsalaiset tasoittivat 
.t:i lanteeksi 9 - 9, ja si lloin jouduin 
ottamaan ainoan aikalisämme. Emme kui
tenkaan ajatelleet ottelun tässä ti
lanteessa vielä ratkenneen, sillä kul
jettavana oli neljä maalia ja me såi
simme vastaanottaa aloitusheiton. Lo· 
pull iseksi kaatumisemme syyksi muodos
tui kuitenkin jo aiemmin mainittu 
liian selkeä jako rakentajien ja kär
jen välillä. Tätä käytti hyväkseen 
Stenungsundin "superpelaaja" Jon-,Peter 
IIJOI1l>P811 Garshold, joka pariin ottee
seen nousi katkaisemaan syöttöjä, 
joita ei ollut tarkoitettu hänen var
tioimalleen kärkipelaajalle. Katkoja 
seuranneet nopeat iskut olivat liikaa 
puolustuksellemme ja ottelu päättyi 
masentavaan 13 - 9 tappioon. 

PALKINTONA 
KAASUSÄILIÖ 

Toisessa välierässä Örebro pieksi 
Skogshyddanin täysin ja kokonaisvaiku
telmaksi jäi, että isännille tuntui 
riittäneen voitto Westervikistä. Fi
naali olikin sitten hieman yllättäväm
pia Vaikka olimme saaneet tut Stenung
sundin kovan taistelutahdon, niin ai
nakin itse pidin örebrota suosikkina. 
Toisin kuitenkin kävi. Garshold, Ing· 
var Kenne sekä Bo-Lennart Arvidsson 
kumppaneineen hallitsivat selvästi 
ottelua ja örebron oli tyytyminen toi
sena palkintona jaettuun valtavaan 
puolentoista metrin korkuiseen kaasu
säiliöön. 

LÄHEMPÄNÄ 
KUIN KOSKAAN 

Paluumatkalla oli arviointien aika: 
tavoitetta ei saavutettu, sillä tar
koituksena oli kaataa yksi "kolmesta 
kovasta". Osa syystä lankesi eittämät
tä valmentajan niskaan, joka viimei
sessä ottelussa pelasi selvästi lii
kaa, eikä osannut käyttää vierastyö
läisiä ~assea ja Jukkaa joukkueen kan
nalta edullisemmin. Esim. Jukan olles· 
sa kentällä hyökkäyksemme päättyivät 
83 prosentin varmuudella maaliin, kun 
oma lukuni oli 47 X. Jukka voitti myös 
suomalaisten pistepörssin 14 syötöl
lään ja 5 maalillaan. Myönteistä oli 
se, että pisteet jakaantuivat melko 
tasaisesti Tuoman 7:n ja Jukan 19:n 
välille. Parhaaksi pelaajaksi arvostin 
kuitenkin Raine Lambergin, jolle tuLi 
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ainoastaan yksi harhasyöttö koko tur· 
nauksessa, siitä huolimatta, että mies 
käsitteli kiekkoa jatkuvasti. Puolus· 
tuspelistämme on mainittava ainakin 
Jouni Tapiovaara, joka katkaisi tur· 
nauksen aikana yhteensä seitsemän ker· 
taa. Pieni kiitoksen sana kwlw IIIYÖS 
tilastonikkareillemme Päivi Vapaavuo· 

relle Ja Heidi Klenbergflle, Jotka 
afnakin välilll oliv.t hitäl k.r.f ... • 
•• .ani.utkaf.ten k .. v.kkefden kanssa. 
Kokonaisuudess.an Joukkue tU'\tut ole· 
van tyytyvltnen _tt..." ja vall ttseva 
tunnel_ Etelärantaan ... vutt ..... oli 
tuttu: -Koskaan et olla oltu nifn l.· 
hell. kuin nyt'-. 

HALLItUKSI. BGPIRGI!! 
Hallituksen höpinöitä 
-palsta luo katsaukseD 
liittohallituksen toi
mintaan ja pyrkii 
mikäli mahdollista 
valottamaan tavallisel
le lukijalle, kentän 
edustajalle, selväkie
lisesti, mitä mystistä 
niissä kokouksis.a 
oikein tapahtuu ja pää
tetään. 

HALLITUKSEN KOKOUS 
11.11.1985 

Petri Isola valtwtettiin lähettä· 
mään kutsukirje pohjoismaiden liitoil· 
le koskien ultimaten seurajoukkueiden 
PM·kisoja Helsingin seudulla 14. j. 
15.6. SVUL:n Helsingin piiri on jil· 
leen osoittanut kiinnostuksensa toi· 
mi ntaamme kohtaan. 

Juha Jalovaara teki ehdotuksensa 
vuoden -86 ultimatevalmentajiksi. Hal· 
lituksessa hyväksyttiin ehdotus, jonka 
mukaan miesten joukkuetta luots.avat 
kuluva lla kaudella Eero Alperi j. 
Harri Spoof, naisia Jalova.r.n Juha ja 
junioreita Pasi Pesonen ja Pekka 
Ranta . 

Keskusteltiin budjetista. Peik Jo· 
hansson ihmetteli, mikseivät ultimaten 
SM·tulot tulleet liitolle. Alperi 
ehdotti, että valiokunnat tekisivät 
yksi tyiskohtaisen tulo- ja menoarvion 
vuodelle 1986. Hyväksyttiin. . 

FRISBARI. Käytiin keskustelua lehden 
numerosta 5/85. Alperi, Ti.anen, Jalo· 
vaara ja Ranta kritisoivat eräitä kOh· 
tia. Jalovaara ke.rtoi yl itarkastaja 
Leena Jääskeläisen kannanotoista jul· 
kisuudessa. Toimituksen tulee tietii 
vastuunsa. Timonen vetosi, ettei FRIS· 
BARIn sivuilla tulevaisuudessa lieto 
sottaisi lajien vastakkainasettelua. 

Päätettiin kutsua koolle liiton yli· 
määräinen kokous 25.11. liiton .ääntö
muutoksen käsittelemiseksi. 
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Päätettiin julkaista liitokiekkola· 
jien sääntökirja ennen ensi kautta. 
Peik Johansson j. Olli ViselO il.oit· 
tivat perhaillaan kääntävlnaä eri la
Hen säintöjä sUOlleks f. 

Johansson ehdotti liiton siirtv-i.tl 
.yys. j. kevltkokouakäytäntÖön nykyf· 
.en epikäytännöllisen vuoafkokouak.y· 
tänn6n sijaan. Sääntömuutosehdotus 
hyväksyttiin. 

BALLITUKSBlf KOKOUS 
1.1.19.6 

Pefk JOhans.on t l_lttt t.ydell isen 
sllntökirJan olevan v.l.t. tarkastusta 
varten. Kokous "i tt i l...,i lnät k I itok· 
.et Joh_sonH le j. Vis8IIOlle hienoa· 
t. työstä. 

JOh_.on kertoi tulleesta postista: 
Di.cour.e-lehti, WFDF:n golfkOMiteen 
kirje (ks. GOLFFAILLAAN-palst.) .ja 
kutsu joukkuepelien MM-kisoihin. 

Valmisteltiin vuosikokousta. Halli· 
tus Hitti jäsen- ja lisenssimaksun 
.äilyttämistä entisellään. Asetetti!n 
vuoden ·86 jäsentavoitteeksi 150. T01· 
mitet.an kokouskutsu kaikille jäsenil
le postitse. 

HALLITUKSEN KOKOUS 
13.1.1986 

Ultimaten SM·sarjan joukkuekohtaiseksi 
osalli.tumismaksuksi päätettiin aset· 
taa 150 markkaa. 

Eri valiokunnat esittivät talousarvi
onsa kuluvalle vuodelle. 

HALLITUKSEN KOKOUS 
17.2.1986 

Ilmoitettiin, että Silja Line on myön. 
tänyt 151 alennuksen Göteborgin sisä· 
helliturnaukseen (Vintertrofen) mat· 
k.aville. 

Liiton varapuheenjohtajaksi valittitn 
Seppo Nieminen, sihteeriksi Peik Jo
hans.on j. varainhoitajaksi Petrf 
Isola. 

Valittiin edustajat eri valiokuntiin. 
Valiokuntien vastaavat ov.t lfsten 
_i ... i.inl. 

• TALOUSVALIOKUNTA: Petri Isole 
Ritva Johansson 
Elisabet Wrede 

• SUUNNITTELU- JA 
TYÖVALIOKUNTA: eero Alperi 

Petri Isola 
Juha Jalovaar. 
Seppo Nieminen 
Kainu Mikkola 
Marko Timonen 

· JÄRJESTÖ· JA JlSENASIAIN 
VALIOKUNTA: Juha Jalovaara 

Marko Timonen 

KILPAILU· JA 
SlÄNTÖVALIOKUNTA: Olli Visamo 

Pe; k Johansson 
Pekka Ranta 

· TIEDOTUSVALIOKUNTA: 
Raine Forsman 
Oll i Visamo 
Peik Johansson 
Petri Isola 

· KOULUTUS- JA VALMEN.:US· 
VALIOKUNTA: Pekka Ranta 

Seppo Nieminen 

Lisenssimaksuksi päätettiin 20 markkaa 
pelaajaa kohden. Siis ainoastaan li
senss i maksunsa maksanut jäsen saa o· 
s.llistua liiton virallisiin kilpei· 
luihin ja on oikeutettu saamaan kor
vausta mahdollisista niin harjoituk
siss. kuin kilpailuissakin tapahtuvi.
ta loukk.antu.isista. 



TALVIIIISfABUUSKISA! 
PETRI ISOLA 

LAUANTAI: 
ULTIMATEN HURMAA . 

IIViikonlopuksi on luvassa hienoa ul
koilusäätä etelä-Suomeen. Ennusteen 
mukaan aurinko paistaa ja lämpötila on 
reilusti plussan puolella. 1I No, ennus
teesta huolimatta Pirkkolan urheilu
puiston valkealle jalkapallonurmelle 
ilmaantui - kulloin kukanenkin - viisi 
joukkueellista ultimatepelaajia ja 
muuten vain liitokiekkoilusta innostu
neita kamppailemaan hyvän urheiluhen
gen ja aidon liikunnanilon merkeissä 
ultimaten hankimestaruudesta. 

Koska joukkueita oli vain viisi, pe
lattiin yksinkertainen sarja: kaikki 
kaikkia vastaan. Joukkueet olivat es
poolaiset Floyd Co ja Tsemi sekä hel
sinkiläiset Liitokiekkoseura Team, 
Pyryn Jyske ja kaikkien iloksi naisten 
sekajoukkue. 

Lumi ei ole mikään este. vaan hidaste. 
Korkeintaan hidaste oli myös Pirkkolan 
40-senttinen sohjohanki, siksi iloi
sesti ja kette~ästi pelaajat dyykkai
livat otteluiden tuoksinassa_ 

Ottelut pelattiin kymmeneen. Niisti ei 
sen kummempaa kirjoitettavaa ole. Tu
lokset puhuvat karua kieltään. Mainit
takoon kuitenkin, että Tsemin kundit 

tsemppasivat nimensä mukaisesti. Nai
set oli yllättää Pyryn Jyskeen. Joka 
tapauksessa kaikilla oli mukavaa, ja 
todettiin, että voi sitä liitokiek
koilla talvellakin. 

Voiton tässä hankirallissa vei aika 
yllättäen espoolainen joukkue: Floyd 
Co. Onneksi olkoon. 

SUNNUNTAI : . 
KIEKKOGOLF:IN 
EM-KARSINTA 

Kiekkogolfin talvinen EM-karsinta ei 
pelaajien määrällä kerskaillut - laa
dulla kylläkin. Kahdeksan Suomen eh
dottomaan kärkikaartiin kuuluvaa golf
faria vaivautui saapum8an koko maail
man mittapuun mukaan ainutlaatuiselle 
Pirkkolan talvikiekkogolfradalle. 

Kaikki pelaajat heittivät ensi~sen 
kierroksen yhtenä ryhmänä. Vanmoin 
ottein Peik Johansson vei ensimmäisen 
kierroksen nimiinsä tuloksella kolme 
yli parin. Tiukasti Peikin kannoilla 
oli kuitenkin Ukko-Pekka Louhivaara ja 
Seppo Nieminen vain yhden pisteen jil
jessä. Loput pitivät huolen jälkipään 
paikoista tasaisin piste-eroin. 

KIIT!!IT lIITI 
KENTÄN ÄÄNI on ·sinul

le, jolla on pu~natta
vaa, kiitettävää, muis
tutettavaa, terkkuja ja 
muita murheita. Tai 
muuten vain tarve pur
kaa sydäntä. 

LÖYTYNYT 

Oletko mahdollisesti kadottanut vii
ninpunaiset Nike-verryttelyhousut? Ne 
löytyivät autostani muun roinan jou
kosta kenttälajien SM-kisojen jälkeen. 
Jos kaipailet, soita Peikolle, 90·582 
593. 

Käppil Muista ottaa häkkisäkki mukaan 
kisikseen sunnuntaina. Xläkä unohda, 
mitä sä lupasit Mikalle. 

Pete. 

Kiitos FRISBARIn toimitukselle muka
vasta ja informoivasta julkaisusta, 
joka on koko ajan parantumaan päin. 
Olis mulla yx moitekki: vois ilmestyä 
vähän säännöllisemmin. 

Kiekkoilija savosta 

Hellu, nähdään Stockan kellon alla 
24~4. klo 18.05 

Poika Porista 

Ensimmäisen lähinnä kylmänkostean 
kierroksen jälkeen pistäydyimme kahvi
laan lämmittelemään ja tekemään ryhmä
jaon seuraavalle kierrokselle .. ' 

Toisella kierroksella ykkösryhmässä 
heittivät Peik, Ukko-Pekka ja seppO. 
Kakkosryhmässä loistokkaista palkin
noista taistelivat Kari Käppi Vesala, 
Petri Isola, Kari Miettinen ja Olli 
Vfsamo. Mika Nordman keskeytti ensim
mäisen kierroksen lopussa. 

Peik oli jo ensimmäisen kierroksen 
jälkeen päättänyt hoitaa voiton ko- .: 
tfin. Eikä mieli muuttunut toki toi
selllkaan kierroksella. Muiden epätoi
voisista saavuttamispyrkimyksistä huo
limatta Peik pystyi pitämiän niukan 
johtoasemansa loppu.n asti. Selvä ei 
Peikin voitto toki ollut. Vain pari 
turhalta tuntuvaa epäonnistumista 
kierroksen loppuvaiheessa erotti Upi 
Louhivaaran mahdollisesta sudden deat
hista. Vanhan konkarin Seppo Ni.isen 
otteen herpaantuminen ki lpai h., loppu
puolella ja Kari Klppi Vesalan uskOllB
ton loppurynnistys saattoivat k~
kin lopputulokset yhteen ja ni inpi 
kolmas sija jaettiin. 

Pidettiin palkintojenjako, vaihdettiin 
kuivat sukat jalkaan ja lähdettiin 
kuunaan kylpyyn. 

HEI t 

Luitko Helsingin Sanomista artikkelin 
Liitokiekkoilusta? En minäkään, kun 
sitä ei ollut. 

Nyt on aika laittaa suhteet lehtiin, 
radioon ja TV:hen kuntoon. Onko mummo
si tai joku muu tuttu median palveluk
sessa. Ilmoita suhteistasi, kaikki 
huomioidaan. 

Raine Forsman 
puh. 90-532317 
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LIITOKIEKKOILUN 
LEGENDOJA 

Fred Morrison 

Fred Morrisonin, losangelesilaisen 
rakennus insinöörin katsotaan olevan 
modernin liitokiekon isä. Juuri hän 
kehitteli Mama Frisbien leipomon pii
rakkavuoista ajatuksen alkaa valmistaa 
muovisia heittolautasia. Idea pysyi 
Morrisonin omana vuoteen 1956 asti 
jolloin hän myi sen leluyrityksell; 
~ham-O Mfg Co_, jonka aiempia tuottei
ta olivat hulahulavanteet ja superpal
lot. Tämän jälkeen on pelkästään Yh
dysvalloissa myyty yli 130 miljoonaa 
Frisbee- ja liitokiekkoa. Patenttimak
suilla (pat.nro 3 359 678) Fred Morri
son on ehtinyt tienata jo yli miljoona 
taalaa. 

Vaan palatkaamme 50-luvun alkuun, 
jolloin Morrison ensi kerran näki Mema 
Frisbien lentävät piirakkavuoat. Muo
vinen lätty hahmottui mielessä j. 
niinpä Morrison palasi Los Angelesiin 
mukanaan iso kasa piirakkavuokia. Nyt 
piti saada ajatus leviämään ja kyllä
hän Morrison keinon keksi. Yhdessä 
oppipojan kanssa matkusteltiin Etelä
Kalifornian markkinoilta toiselle 
myyntiartikkelina näkymätön lanka. 
"Tehkää tilaa näkymättömälle 
langallel" ja kun tarpeeksi väkeä oli 
keräytynyt ympärille, Morrison 
jatkoi:"Aion todistaa, että lanka on 
olemassa, vaikka te ette sitä näe. 
Tämä kiekko, joka minulla on kädessä
ni, tulee nimittäin liukumaan lankaa 
pitkin kanssapelaajalleni. 1I 

Näytöksen jälkeen alkoi kaupankäyn
t i. IITaala suorasta langasta, taala j. 
viisikymmentä kaartavasta. Kiekon 
saatte kaupan päällell Ja ihmiset osti
vat. 

Ashley Whippet 

Noin vuosi sitten poistui yksi l.
genda joukostanme. Hän oli lajinsa 
luoja ja sen suurin ammattilainen. Hän 
pystyi juoksemaan 55 kilometriä tun
nissa ja ottamaan kiekon kiinni ilmas
sa n. 2,7 metrin korkeudessa. Hän oli 
Ashley Whippet, K-9 tähti, lajin ura
nuurtaja ja kolminkertainen llnoucta & 
ota ki inni ll (catch & fetch) kilpailun 
mestari . Hänellä ol i varminmat leuat 
~aikk ien nelijalkaisten joukossa. Maa
liskuun 11. päivänä 1985 Ashley Whi~' 
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pet, 13, kuol i vanhuuteen kotonaan 
Sierra Madressa Kaliforniassa. 

Ashley tutustui Frisbee-kiekkoihin 
jo pentll"la, k&.l'l hänen isäntänsä, Ohio 
State yliopiston opiskelija Alex 
Stein, käytti kiekkoja Ashleyn ruoka
ja vesiastioina. Jo kuuden kuukauden 
ikäisenä Ashley veti satamäärin ihmi· 
siä yliopiston kentälle esitellessään 
akrobaattimaisia kiinniottojaan. 

Pian Stein tajusi minkäläisen tähden 
hln omistaa ja sen takia he muuttivat 
Hollywoodiin vuonna 1974. Esiintymis
ten järjestely ei kuitenkaan sujll"lut, 
koska esiintyjiä välittävät toimistot 
eivät tienneet mistä Stein puhui. Jot
kut toimistot ilmoittivat etteivät ne 
järjestä esiintymisiä eläimille j. 
useat toimistot eivät edes vastanneet 
Steinin kyselyihin. 

Eräänä päivänä Stein kuuli, että NBC 
televisioyhtiö tulisi kaupunkiin ku
vaamaan Dodgers-Reds baseball-ottelua. 
Silloin Stein oivalsi mahdollisuutensa 
tulleen. 

Juuri ennen kuin Dodgersit tulivat 
kahdeksanteen sisävuoroon, syöksähti
vät Stein ja Ashley kentälle ja aloit
tivat esiintymisensä. Yleisö kannusti 
ja NBC tarkensi kameransa useaksi ar
vokkaaksi minuutiksi Ashleyln, joka 
otti jopa 80 metriä liitäneet kiekot 
alas viehkeydellä, josta olikin tuleva 
Ashleyn tunnusmerkki. 

Kun Stein poistui kentältä hänet 
pidätettiin luvattomasta kentälle me
nosta (hän sai lopulta 250 dollarin 
sakon) ja samassa hälinässä hän joutui 
eroon Ashleystä. Muutamaa päivää myö
hemmin nuorukainen, joka oli ottanut 
Ashleyn hoitoonsa, luki lehdestä Ash
leyatä ja palautti hänet Stefnille. 

lillä välin oli R ... joukkueen puoli
.ikaohjelmien järjestäjä ottanut yh
teyttä Steiniin ja sopinut kahdesta 
esiintymisestä. Ashley esiintyi myös 
Frisbeen MM-kisoissa (silloin kisat 
olivat ainoastaan ihmisille) ja muuta
.. ssa tv-ohjelmassa. Ashleyn esiinty
lItisten ansiosta llnouda & ota'ltiimPI 
kilpailu sisällytettiin vuoden 1975 
MM-kisoihin. 

Vuosina 1975-1977 Ashley oli Frisbee 
... ilmem huippukoira. Vuonna 1978 oli
vat muut saavuttaneet Ashleyn etumet
ken ja mestaruuden voittikin tilli 
kertaa Dink, joka oli keltainen Labra
dorin noutaja Marylandista. 

Vuoma 1984 Ashleyn ol i aika jäädä 
eläkkeelle ja kiertueet ottikin hoi
ta.kseen Ashleyn tytär Lady Ashley, 
Joka esittää vastaavia akrobaatin tai
toja kuin isänsä. 

Ashleyn perintö jatkw hänen 60 
pojan ja tyttären ja näiden 12 pervu1 
kautta. Ashleyn jättämä swrin perintö 
on kuitenkin hänen luoma urheilu. 

"Kaikki rakastivat Ashleyla," sanoo 
Stein. II,Hän ol i swrin. Koskaan ei 
tule. olemaan toista koiraa, joka pys
tyiSl samaan kuin hän. Hän oli niin 
viisas ja hänen kykynsä hallita liik
keet oli Tri. J:n tai Michael Jordanin 
tai ••••••• Baryshnikovin luokkaa. Hän 
ol i mestari. II 
Läh~: Disc Flights, N.Brooks Clark: 

In r~rance of Ashley Whippet, the 
surest Jaws on all four paws 

WORLD GAMES 19871 

Maailman liitokiekkoliiton (WFDF) 
ruotsalainen sihteeri Johan lindgren 
on neuvotellut kansainvälisten urhei
luliittojen keskusliiton (GAISF) kans
sa liitokiekkoliiton mahdollisesta 
liittymisestä ' kyseiseen järjestöön 
(päämaja on Monacossa). 

GAISF koostw kolmesta alaliitosta: 
kesäolympialajit, talviolympialajit ja 
muut lajit. Liitokiekkoilun kohtalona 
olisi luonnollisesti päätyä osastoon 
'muut lajit l , jonka koko toiminnan 
kohokohta on joka toinen vuosi järjes
tettävät World Gamesit. 

WFOF, neuvottelee asiasta ensi kesän 
kongressissaan Englannissa joukkuepe
lien MM-kisojen aikana. Jo ensi syksy
nä GAISF voi hyväksyä liittymisanomuk
senme. 

Asettakaamme tavoitteeksemme World 
Gamesit Frankfurtissa vuonna 1987. 



ENNÄTYKSIÄ 
MAAILMAN 
TURUILTA 

Ihmisen kädellä pisimmälle lingottu 
esine on AEROBIE-heittorengas. Pituus
heiton maailmanmestari Scott Zimmer· 
mann (Californian Pasadenasta) heitti 
vastikään rengastaa~ 319,10 metriä. 
Kukaan ihminen ei ole koskaan heittä
nyt mitään esi nettä - siis saapasta, 
palloa, kananmunaa tms - niin pitkäl
le. Ei läheskään . Guinnessin Ennätys 
ten kirja on hyväksynyt pituusennätyk
sen muiden uskomattomien suoritusten 
joukkoon. 

OUT-OF-BOUNDS 

Eräät jäsenet ovat jälleen osoitta
neet olevansa fiksumpia kuin lehtemme 
toimittajat. Tästä lähtien FRISBARIs
sakin osataan kirjoittaa "rajojen ul
kopuolella" oikein. 

siä. 
Sori vaan, mekin ol emme vain ihmi· 

LIITOKIEKKOILU 
KIINASSA 

Kiinan kansallinen tasavalta eli 
Taiwan on WFOF:n uusin jäsen. Kuulos· 
taa eksoottiselta, vai mitä. Mutta 
Taiwan ei olekaan mikä tahansa liito· 
kiekkoilumaa. Kaksitoistatuhansine 
jäsenineen se on yksi lajin suurval
loista~ . 

Taiwanin pituusheittoennätys on 120 
metriä ja paras aikakoppaustulos on 
11,8 sekuntia. Naisten taso ei ole 
tulosten perusteella kova (pituusennä
tys 60m). 

UUSI PELI 

Entinen Dest iny Discs, nykyään OYna
mic Oisc, vai oliko se toisinpäin, 
valmistaa Whizbo-kiekkoja ja järjestää 
myös mestaruuskilpailuja, joissa on 
käytettävä nimenomaan Whizbo-kiekkoja. 
Mestaruuksista otellaan kiekkogolfissa 
ja freestylessä, jotka ovatkin tuttu
ja , mutta lisäksi otellaan uudessa, 
joukkuepelissä nimeltään Whizbo-jalka
pall o. Whizbo·jalkapallon säännöt pe
rustuvat amerikkalaiseen jalkapalloon, 
mutta jalkapallon sijasta käytetään 
Whizbo-kiekkoa. 

Pelissä ei saa taklata, vaan välte
tään kehokosketusta kuten ultimatessa. 
Puolustaja pysäyttää hyökkääjän kos· 
kettamalla tätä kädellä. 

Pelin aloitus: Pelin aloittaa 
"velho" (whizard), joka vastaa amerik· 
kalaisen jalkapallon pelinrakentajaa. 
"Velho" ja pelaajat asettuvat aloitus· 
muodostelmaan ja "velho" poimii kiekon 
peräytyen neljä askelta ja koskettaa 
Id ekolla maata, pel i alkaa kun "velho" 
poimii kiekon uudelleen. Aloitusvuoro 
joukkueen pelaajien kesken vaihtuu , 
kuten lyöntivuoro pesäpallossa. 
Joukkue saa kuusi pistettä (touch· 

down) onnistuessaan syöttämään tai 
kuljettamaan kiekon vastustajan maali· 
alueelle. Epäonnistuneet syötöt palau· 
tetaan siihen pisteeseen, josta syöttö 
lähti. Toisin kuin amerikkalaisessa 
jalkapallossa, useat syötöt eteenpäin 
ovat salt ittuja . 

Hyökkäyksellä on kolme yritystä 
edetä tai tehdä ma9l i. Ainoa wsi en
simmäinen yritys saavutetaan, kun yli· 
tetään kentän keskiviiva. Pelissä ei 
ole amerikkalaisen jalkapallon potkua 
vaataavaa menettelyä. 

Kenttämaalia (kiekon mentävä maali · 
tolppien välistä) voi yrittää mistä 
tahansa ja milloin tahansa. Kenttämaa
lista saa kolme pistettä. 

Kwden pisteen maal in jälkeen jouko 
kue saa yrittää vapaaheitolla lisäpis· 
teitä. Vapaaheitto annetaan myös viro 
heiden ja rikkeiden takia. Vapååheitto 
heitetään aikakoppauksen tapaan. Jouk
kue saa yhden pisteen jokaisesta kahta 
sekunntia kohti jonka kiekko on ilmas
sa. 

WFDF:n LOGO 

WFOF haluaa hyviä ehdotuksia liiton 
logoksf, jotta olisi valinnan varaa, 
kl.l'l on lopull isen päätöksen aika. Jos 
ah"Jlta on hyvä ehdotus toimita se 
FRISBARIN toimitukseen. Jos et itse 
osaa piirtää, kuvaile ideasi sanoin, 
niin yritetään saada joku piirtämään. 
Tämän hetken ehdotus on oheisen kuvan 
näköinen. 

'NorId flying disc lederation 

KUTSU 
KONGRESSJ:J:N 

Kutsu WFOF:n kongressiin 1986. 
Kongressi pidetään Colchesterissa, 

Englannissa ja se alkaa perjantaina 
22. elokuuta kello 19.00 ja kestää 
sunnuntaihin 24. elokuuta asti. Jouk
kuelajien MM-kisat pidetään 25.8-30.8 
välisenä aikana, joten jos tarvitaan 
lisää kokouksia voidaan ne pitää vii
kon aikana. 

Tarkempi osoite on Essex University, 
Wivenhoe park, Colchester, England. 

Kongressin osallistumismaksu on 35 
puntaa, johon s isä l tyy yhden hengen 
huone, kaksi ateriaa päivässä ja kong
ressi aineisto. Jos haluaa jäädä MM
ki sojen ajaksi, on maksu "turi steil tali 
80 puntaa ja pelaajilta 100 puntaa. 

lS. 



ERITYISSÄÄNTÖJÄ 
MEILAHDEN 

KIEKKOGOLFRADALLA 

- aloitusheit~ aaa suorittaa kauem
paa kuin 30 cm:n päästä merkkiviivas
ta, jos sääMÖn 6.1 noudattaminen 
saattaisi koitua pelaajalle vaaraksi. 

- mitkään tiet tai vastaavat alueet 
(pysäköintialueet ym.) eivät ole ulko-
na. 

- reiällä 8 laskettelurinteen vauhdi
nottolava ei ole ulkona. Lavaa ei 
myöskään tulkita säännön 14.1 mukai
sesti ihmisen rakentamaksi esineeksi 
joten sen alla olevaa lieta ei sa~ 
jättää pelaamatta ilman rangaistuspis
tettä. 

EHDOTUS 
KIEKKOGOLFIN 

HM-KILPAILUIKSI 
1986 

Ted Smethers, POGA:n puheenjohtaja 
ehdottaa että POGA mestaruusturnauk~ 
seen yhdistetään WFOF:n kiekkogolfin 
MM-turnaus, jolloin kOe turnauksen 
voittaja olisi kiistaton maailmanme,
tari. PDGA:n turnaus pidetään vaikka 
WFDF ei hyväksyisi ehdotusta. 

Turnauksen aika ja paikka. 
23.-26. heinäkuuta 1986 
Charlotte, North Carolina 
USA 

Turnauksen johtaja. 
Russell Schwarz 
1516 School Street 
Charlotte, North Carolina 28205 
USA 

ULTlMATEA 
YHDYSVALLOISSA 

SporHng News lehden toimHtaja Bob 
McCoy kertoi 28.10.1985 ilmestyneessä 
lehdessä ultimatesta Yhdysvalloissa. 
Artikkelin nimi oli Ultimate 
Condi t i oner. Seuraava on l yhemelmä 
McCoyn artikkelista. 

Urheilu on nime l tään ultimate ja 
maan parhaiden joukkueiden nimet ovat 
sellai s ia kuin Tunas, Kaboom, Boston 
Rude Boys, Capital Offenders of Ground 
Zero, Flying Circus, Chain Lightning 
Windy City, Fishheads, Condors j~ 
Cr imes of Passion. Pelaajat ovat fyy
siseltä kunnoltaan parhaasta päästä 
verrat tuna mihin tahansa muuhun urhei
luun. 

16. 

Ultimatessa yhdistyy amerikkalaisen 
jalkapallon, jalkapallon ja koripallon 
piirteitä. Pelaaja juoksee ottelun 
aikana 6-8 kilometriä. Lukuunottamatta 
kiekon heittämistä ja kiinniottoa, 
peli ei muistuta paljoakaan sitä fri.
been heittelyä, jota näkee puistoissa. 

Ultimate sai alkunsa New Jerseyssä 
VUOMa 1968, kun nuoriso Maplewoodissa 
Columbia High Schoolissa muutti koulun 
pysäköintialueen pelikentäksi. Marras
kuun kuudentena 19n pelatti in ensim
mäinen collegeiden välinen ottelu sa
malla paikalla, jossa pelattiin 103 
vuotta aikaisemmin ensimmäinen colle
geiden jalkapallo-ottelu Princetonin 
ja Rutgersin välillä. 

Vuodesta 1978' lähtien on Ultimate 
Player, Association (UPA), johon kuu
luu yli 900 joukkuetta, järjestänyt 
kansallisen mestaruusturnauksen. Nai
set ovat otelleet mestaruudesta vuo
de.ta 1981 lähtien. 

Peli.sä ei ole tuomareita, vaan pe
laajat itse tuomitsevat virheet ja 
rikkeet. Mestaruutta puolustavan St. 
louis Tl.M\8s joukkueen pelaajavalmenta
ja Dee R&nt>eau sanoi :"Pelaaminen ilman 
tuomareita on yksi lajimme ainutlaa
tuisista piirteistä. Pelaajien kesken 
on eripuraisuutta tuomari kysymyksessä. 
Jotkut ovat tuomarien kannalla ja toi
set ehdottomasti vastaa." UPA:n vara
puheenjohtaja Larry Schindel toteaa 
tuomarittoman käytännön johtavan rei
luun peliin ja synnyttävän oikeaa ur
heiluhenkeä, jota ei löydy muista 
lajeista. 

Ketkä p'laavat ultimatea? Monet 
heistä ovat juppeja. Useimmat pelaa
jista ovat kolmannella kymmenennel
lään. He ovat harrastaneet urheilua 
collegessa, mutta he eivät on ns. suu
ren luokan urheilijoita. Tälläisellä 
urheilijalla saattaa olla minä ongel
ma. Hän ei jaksaisi osallistua sataan 
harjoitukseen vuodessa, juosta kymmen
tä kilometriä päivässä, koska hän saa 
vain vähän tunnustusta. 

ltIEKOISTA 

Kiekkomarkkinoilta kuuluu taa. 
uutta. Kitty Hawkien valmi.taja Ed 
Headrick DGA Olscs) on jälleen uudis
tanut valikoimaanea. Entinen Sureshot 
on muuttunut entiatä auorareunai, .. -
aksi ja sen lentorata on täysin 
.uora. Kiekon nimi on Putter ja johan 
Helsingborgin MM:issä muutamat jenkit 
käyttivät sitä putteihinsa. Entinen 
Hooker on nyt Oriver; sen valttina on 
vakaa lento tuulessa kuin tuulessa. 
Headrickin uusi pituuskiekko Streamli
ner on väittämän mukaan tarkempi kuin 
muut vastaavat. Lisäksi saatavilla on 
vanha kunnon lähestymfskiekko Soft 
Touch. Kesään mennessä luulisi kiekko-
ja olevan Amexpollakin. . 

Viime syksyn komeetta lightning on 
tänä vuoma jo hyväksytty kilpailu
käyttöön. Suomessa kiekkoa on vain 
muutama kappale eikä aiitä tiedetä 
muuta kuin, että se lentää yhtä pit
källe kuin Aero, ellei pidemmälle. 
Steve Howlen kehittämä lightning on 
matalampi kuin muut markkinoilla ole
vat, joten ilmanvastus on pienempi. 

GOlffafllaan-palstalla Amerikankir
jeenvaihtaja Mikko Laakso kertoo Inno
va-Championin COUPE- ja Oiscraftin 
PHANTOM+-kiekoista, joista muu FRISBA
RIN toimitus ei tiedä mitään. Odotel
laan. 

Kari Käppi Vesalalle kerrottakoon 
ilouutinen: EAGLE-kiekkoja on kaupan 
oklahomalaisella Disc Flights-yhtiöl
lä. Malli on yhä se vanha alkuperäi
nen, jota muualla ei ole myyty vähään 
aikaan. Eageleiden paino vaihtelee 130 
grammasta 159:ään. lentelemisiin. 

--

Tanskalaisen Lars Flemingin :_ 
näkemys Meikun ykkösreiästä'. \. 



KISAKALENTE I 
Tämä on alustava kilpailukalenteri ja joidenkin kilpailujen 

ajat voivat vielä muuttua. Seuraavassa FRISBARISSA on kesäkuun 
alun jälkeisien kilpailujen tarkemmat alkamisajankohdat 
(kellonajat). Kilpailuissa tul l an tarkastamaan, että jäsenmaksu 
-86 on maksettu ja lisenssi on voimassa, joten kuljeta ensimmäi
sissä kilpailuissasi maksutositetta mukana, jos emme olisikaån 
vielä saaneet pankista omaa tositetta suorituksestasi. 
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20.4. 

4.5. 

17.5. 

18.5. 

21.5. 

24.-25.5. 

28.5. 

7.6. 

8.6. 
14.-15.6. 
22.-28.6. 

29.6. 
5.-10.7. 

10.-13.7. 

19.-20.7. 

16.-19.7. 

23.-26.7. 

2.-3.8. 
9.-10.8. 

13.8. 
16.-17.8. 
23.-30.8. 

6.-7.9. 
13.-14.9. 
20.9. 
21.9. 
27.9 

KIEKKOGOLFIA Meilahdessa klo 12.00; kauden 
avajaiset (Olli Visamo p.90-6983S03) 
KIEKKOGOLFIA Sibeliuspuistossa klo 12.00; 
(Oll i Visamo p. 90-6983503) 
KENTTÄLAJITi kauden avajaiset Talissa 
klo 10.00 (pituus, koppaukset, tarkkuus) 
(Peikko p.90-582593) 
KIEKKOGOLFIN JOUKKUE-SM Meilahdessa klo 12.00 
(1/3) Ilmoittautumiset Olli Visamolle 12.5. 
mennessä. 
KIEKKOGOLFIN JOUKKUE-SM Meilahdessa klo 18.00 
(2/3) 
KIEKKOGOLFIA "Danish Open PDGA Championships" 
Odense, Tanska (Per Kronvold, Pilevangen 1, 
5210 Odense NV, Tanska) 
KIEKKOGOLFIN JOUKKUE-SM Meilahdessa klo 18.00 
(3/3) 
KENTTÄLAJIEN HELSINKI OPEN Talissa (Järjestää 
Liitokiekkoseura Team) 
TUPLAKIEKKOTURNAUS Talissa 
ULTIMATEN SEURAJOUKKUEIDEN PM-KISAT, Espoo 
KIEKKOGOLFVIIKKO (su Herttoniemi, ma Tikkurila, 
ti Meilahti, to Laajasalo, pe Sibeliuspuisto ja 
la Kaivopuistossa JOHAN RINNE-kilpailu.) 
DISCATHONIN SM Kaivopuistossa 
YKSILÖLAJIEN EM-KISAT, Kööpenhamina, Tanska 
KIEKKOGOLFIN EM-KISAT, Essen, Saksan 
Liittotasavalta 
FREESTYLEN SM lauantaina ja GUTSIN SM 
sunnuntaina Munkkiniemessä. 
SENIORIEN YKSILÖLAJIEN MM-KISAT, Minneapolis, 
USA 
KIEKKOGOLFIN MM-KISAT, Charlotte, 
North carolina, USA 
ULTIMATEN PM-KISAT örebrossa, Ruotsissa 
TUPLAKIEKON SM-KISAT Talissa 
ULTIMATEN SM-FINAALIT Pallokentällä. 
2nd Annual Seppo Nieminen Golf C~assic 
JOUKKUELAJIEN MM-KISAT ja WFDP:n 2. KONGRESSI, 
COlchester, Englanti 
KENTTÄLAJIEN SM-KISAT Talissa 
KIEKKOGOLFIN SM-KISAT 
ULTIMATEN SUOMEN CUP Maunulassa 
TEAMIN Ennätysten rikkojaiset Talissa 
The 2nd Annual Meikku Peikko Disc Golf Pro 
Tour-kiekkogolfcup 
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JOS MATKAAT MAAILMALLA TÄSSÄ SINULLE MUUTAMIA KILPAILUJA LISÄÄ 

KILPAILUJA SAKSAN LIITTOTASAVALLASSA 
Frisbee, Hacky Sack, Yo Yo kiertue 1986 on seuraavan 

aikataulun mukainen. 29.5. Köln, 8.6. Stuttgart, 17.6. Hampuri, 
21.6. Braunschweig, 22.6. Hannover, 6.7. Dortmund, 13.7. Essen, 
26.7. Ulm, 27.7. Niirnberg, 10.8. Frankfurt, 17.8. Kassel, 6.9" 
Berliini, 7.9. Diisseldorf, 14.9. Diiren, 21.9. Wiirzburg 
Lisää tietoa saa kirjoittamalla osoitteeseen: Torsten Görke, 

Gollierstrasse 25, 8000 Miinchen 2. 

Saksan liitosta osoitteesta: DFFV, Deutscher Frisbee sport 
Flugscheiben Verband, Postfach 37, 8137 BERG 1 saat tietoa 
seuraavista kilpailuista ja tapahtumista: 26.-27.4 
Ultimateturnaus Berliinissä, 17.-19.5. kansainvälinen 
ultimateturnaus Rotenburgissa, 23.-24.5. kiekkogolfin 
kansalliset mestaruuskisat, 14.-17.6. yksilölajien kansalliset 
mestaruuskisat, 27.-28.9. Alpen Golf Open Oberammergaussa, 
karsinnat hallimestaruuskisoihin ovat 11.-12.10. 
Wolfenbiittelissä ja Baden Badenissa sekä 15.-16.11. 
Weilheimissä, 1.-2.11. Frozen Disc Golf Munchenissä ja 29.-30.11 
kansalliset hallimestaruuskisat Essenissä (lajeina ultimate, 
freestyle ja tarkkuus). 

KILPAILUJA YHDYSVALLOISSA 
PDGA järjestää kiekkogolfkisoja ympar1 mannerta (yhteensä 

n.70). Jos matkustelet rapakon takana ja olet kiinnostunut, ota 
yhteyttä Olli Visamoon puh. 90-698 3503. 

ULTlMATETURNAUS BELGIASSA 
Toukokuun 8. - 11. järjestetään Brysselissä perinteiset ulti

mateiloittelut. 

, ~ MUITA MAHDOLLISIA KISOJA 
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Kiekkogolfkisat Raumalla ja Kauhajoella sekä syksyllä lisää 
kiekkogolfkisoja. 

ULTlMATEN SM-SARJA 
Ultimaten SM-sarjan ottelupäivämääriä ei vielä ole päätetty. 

Ilmoitetaan kyllä ajallaan. Joukkueiden on ilmoittauduttava 
30.4.1986 mennessä Pekka Rannalle, Rajatie 38, 01230 VANTAA, 
puhelin 90-8763410. 

YKSILÖLAJIEN (Tanska) JA KIEKKOGOLFIN (Saksan Liittotasavalta) 
EM-KISAT 

Kiekkogolfin EM-kisoihin saa osallistua kymmenen (10) pelaa
jaa. pelaajat valitaan pääasiassa ryhmästä, jonka löydät GOLF
FAILLAAN -palstalta. Jos kuulut ryhmään ilmoita Olli Visamolle 
(puh . 90-6983503) lähtisitkö kilpailuihin vai et, jos sinut va
littaisiin. Jos et kuulu ryhmään ja sinulla olisi halua ja mah
dollisuus (ajallisesti ja taloudellisesti) lähteä kisaan ilmoit
taudu myös Olli Visamolle. Jos kiintiö ei tule täyteen on sinul
la mahdollisuus päästä mukaan. 

Yksilölajien EM-kisoihin osallistumisesta kiinnostuneet il
moittautukaa Olli Visamolle (puh. 90-6983503). 



TULOKSI 
KIEKKOGOLFIN 

MM-KISAT 

.Helsingborg -85 (joukkuekilpailu) 

1. USA 1546 
2. Ruotsi 1356 
3. Saksa 268 
4. Tanska 233 
~ . 

:J. Suomi 231 
6. Austral ia 199 
7. Kanada 185 
8. UK 142 
9. Itävalta 66 
10. Japani 53 
11. Sveitsi 39 
12. Norja 19 
13. Irlanti 16 
14. Belgia 15 
15. Italia 11 
16. Ranska 6 
17. Jugoslavia 4 
18. Hollanti 3 

TANSKAN 
MESTARUUSKILPAILUT 

1985 

Miehet, yleismestaruus 
1. Finn Lindegaard 14 
2. NiLs Ole Dalby 20 
3. Flenming Larsen 22 

Sören Larsen 22 
5. Erik Hamer 30 
6. Carsten Jörgensen 45 
7. Henrik Larsen 49 
8. Martin Fredriksen 50 

Juniorit, yleismestaruus 
1. Sören Larsen 5 

Miehet, pituus 
1. Nils OLe DaLby 124m 

koppaukset 
1. Flenming Larsen 

tarkkuus 
1. Finn Lindegaard 

kiekkogolf 
1. Nils OLe Dalby 

freestyLe 
1. Peter Jepsen - Martin Fredriksen 

SCANDINAVIAN 
DISC GOLF OPEN 

- Tukholma 6.9.1985 

1. MikaeL Belaew (S) 
2. Mats Bengtson (S) 
3. Per Bergström'(S) 

KOTIMAISTA 
KIEKKOGOLFIA 

. Sibeliuspuistossa su 20.10_ kansal
liset kilpailut, par 54. 
1. Peik Johansson 57 
2. Ukko· Pekka Louhivaara 65 
3_ Olli Visamo 72 
4. Tapio Ahonen 97 

. Meilahdessa la 23.11. kansalliset 
ki lpai lut. 
1. Peik Johansson 58 
2. Ukko· Pekka Louhivaara 61 
3. Oskari Niemi 65 
4. Sami Penttonen 69 
5. Marko Törrönen 72 
6. Petri Määränen 74 

- Meilahdessa La 14.12. kansalliset 
Joukon Juorutukset, Kauden viralliset 
päättäjäiset, 12 tuopin kisa. 
1. Peik Johansson 
2. Oll i Visamo 
3_ Ukko-Pekka Louhivaara 

TARKKUUTTA 

- Helsingin II normaalikoululla pe 
1.11. Jyskeen kansalliset kiLpailut. 
1. Harri Holma 17, 14 
2. Peik Johansson 13, 14 
3. Olli Visamo 14, 7 
4. Pekka Ranta 10, 14 
5. Ukko-Pekka Louhivaara 11, 10 
6. Petri Isola 10, 10 
7. Mika Kerönen 9 
8. Juha Kaivolainen 6 
9. Tomi Mannermetsä 5 

- HeLsingin II normaalikoululla pe 
15.11. Jyskeen kansa lLi set k il pa'il ut • 
1. Peik Johansson 16 
2. Olli Visamo 14 
3. Sami Penttonen 12 
4. Marko Törrönen 10 

Jukka Karen 10 
6. Petri Hämälöinen 9 
.7. Mika Keränen 7 

Petri Määränen 7 
9. Ukko-Pekka Louhivaara 6 

Marko Huovinen 6 

PUTTAUKSEN 
SM-KILPAILU 

AVOIN-sarja 

1.Peik Johansson 
2.Jouni Peltola 
3.Marko Timonen 

(Sami Penttonen, kilpailun ulkopuo· 
lella> 
4.Timo Vaskio 
5.Jacob Nyman, Ukko-Pekka Louhivaara 
7.0ll i Visamo, Seppo Nieminen 
9.Juha Jalovaara, Tuomo Jalovaara 

JUNIORI-sarja 

1.Sami Penttonen 
2.Mikael Histbacka 
3.Petri Miärinen 

ULTlMATE 

ADVENTSPOKALEN 
30.11-1.12.1985 

Epäviralliset seurajoukkueiden sisiti
lojen PM-kisat 
Kungsingen, Tukholma 

Miehet, lohko 1 
Vixjö - Skogshyddan 4-11 
Westervik - Kalmar 11· 0 
Suomi - Vixjö 11- 3 
Westervik - Suomi 11- 4 
Kalmar - Vixjö 0·11 
Skogshyddan - WFC 4-11 
Suomi - Kalmar 11- 0 
Skogshyddan - Suomi 6-11 
Vöxjö - westervik 4-11 

WFC 4 4-0-0 44-12 8 
Suomi 4 3-0-1 37-20 6 
SIS 4 2-0-2 32-26 4 
Vixjö 4 1-0-3 22-33 2 
Kalmar 4 0-0-4 0-44 0 

Miehet, lohko 2 
CSICA Stockholm - Uppsala 11- 3 
SFMS~ - Slit 0 Sling 11- 0 
Uppsala - Team 1-11 
CSICA - Slit 0 Sling 11- 3 
Team - SFMSC 6-11 
CSICA - Team 11- 9 
SFMSC - Uppsala 11- 0 
Uppsala - Slft 0 Sling 5-11 
CSKA - SFMSC 2-11 
Sli t 0 Slång - Te. 11-12 

19. 



SFMSC 4 4-0-0 44- 8 8 
CSKA 4 3-0-1 35-26 6 
Team 4 2-0-2 38-34 4 
SoS 4 1-0-3 25-39 2 
Uppsala 4 0-0-4 9-44 0 

20. 

Miehet, seri.dinilal i 
WFC - CSKA 
SFMSC - Suomi 

Miehet, sijat 3 ja 4 
Suomi - CSKA 

Miehet, finaali 
WFC - SFMSC 

Naiset, lohko 1 
Skogshyddan - BorAs 
SFMSC - BorAs 
Skogshyddan - SFMSC 

15-12 
15-11 

15- 8 

15-11 

9-2 
9-1 
3-9 

SFMSC 
SIS 
BorAs 

2 2-0-0 18- 4 4 
2 1-0-1 12-11 2 
2 0-0-2 3-18 0 

Naiset, lohko 2 
Westervik- Slit 0 Släng 9-1 
Slit 0 Släng - Suomi 0-9 
Suomi - Westervik 5-9 

WFC 2 2-0-0 18- 6 4 
Suomi 2 1-0-1 14- 9 2 
SoS 2 0-0-2 1-18 0 

Naiset, semifinaali 
SFMSC - Suomi 
WFC - SIS 

Naiset, sijat 5 ja 6 
SoS - BorAs 

Naiset, sijat 3 ja 4 
SIS - Suomi 

Naiset, finaali 
WFC - SFMSC 

Pistepörssi 

Miehet 
Maalit 

11- 8 
11- 4 

8- 4 

4-11 

15-10 

1. P-O Mörn, SFMSC 17 
2. Danny Eriksson, SFMSC 13 

Magnus StrAhle, CSKA 13 
4. Stefan Forsgren, SIS 12 

Kai Koivula, Suomi 12 
6. Eero Alperi, Suomi 11 

Syötöt 
1. Micke Johansson, WFC 23 
2. Anders Botvidsson,SFMSC 17 
3. Timo Vaskio, Suomi 15 
4. P-O Mörn, SFMSC 14 
5. Lars Botvidsson, SFMSC 13 

Raine Lamberg, Team 13 
7. Pekka Ranta, Team 11 

Katkot 
1. Peter Bergström, SFMSC 11 
2. Raine Lamberg, Team 10 

Heinz Ädel, Sos 10 
4. Jukka Kauppinen, Suomi 8 

Christian Tingst röm,WFC 8 

Maalit + syötöt + katkot 
1. P-O Mörn, SFMSC 37 
2. Micke Johansson, WFC 32 
3. Raine Lamberg, Team 31 
4. Anders Botvidsson,SFMSC 29 
5. Peter Bergström, SFMSC 26 
6. Magnus StrAhle, CSKA 24 

Naiset 
Maalit 
1. Camilla Wigander, WFC 22 
2. Cilla Jonsson, WFC 7 

Lena Lönnfors, Suomi 7 
4. Carina Burman, SFMSC 6 

Madeleine Edberg, SIS 6 
Hanna Jalovaara, Suomi 6 
Susanna Tiainen, Suomi 6 
Petra Viheriävaara,Suomi 6 

Syötöt 
1. Cilla Jonsson, WFC 
2. Anna Ludwigs,WFC 
3. Erica Bertilsson, 

Gunilla Blomberg, 
Marja Suni, Suomi 

14 
13 

SIS 9 
SFMSC 9 

9 

Katkot 
1. Ann-Sophie Carlsson,SIS 9 
2. Lena Lönnfors, Suomi 8 
3. Camilla Wigander, WFC 7 

Maalit + syötöt + katkot 
1. Camilla Wigander, WFC 33 
2. Cilla Jonsson, WFC 26 
3. Anna Ludwigs,WFC 22 
4. Ann-Sophie Carlsson,SIS 19 
5. Lena Lönnfors, Suomi 16 

Marja Suni, Suomi 16 

TAPIOLA CUP 
2.2.1986 

- Tapiolan lukio 

1. Kierros 
Lohko A 
Floyd - Tsemi 
Floyd - Naiset 
Naiset 1 - Tsemi 

Lohko B 
Hesa - Naiset 2 
Hesa - Pyryn Jyske 
Pyryn Jyske - Naiset 2 

Lohko C 
Tikkurila - Kenttälajit 
Tikkurila - Team 
Team - Kenttälajit 

2. Kierros 
Lohko 1 
Floyd - Tikkurila 
Floyd - Pyryn Jyske 

Lohko 2 
Hesa - Tsemi 
Hesa - Team 
Team - Tsemi 

10- 2 
10- 0 
1-10 

10- 3 
10- 4 
10- 2 

10- 2 
8-10 

10- 3 

10- 1 
10- 1 

10- 5 
10- 6 
10- 7 

Lohko 3 
Naiset 1 - Kenttälajit 
Naiset 1 - Naiset 2 

Loppuottelu 
Hesa - Floyd 

Si joftukset 
1. Floyd 
2. Hesa 
3. Team 
4. Tikkurila 
5. Tsemi 
6. Pyryn Jyske 

Piatepörssi 
Maalit 

10- 9 
5-10 

8-10 

1. Kai Koivula, Hesa 24 
2. Timo Vaskio, Floyd 12 
3. Raine Lanberg, Floyd 11 

Peik Johansson, Team · 11 
5. Eero Alperi, Hesa 10 

Tom Tele, Tikkurila 10 
7. Sebastian Bondestam, Hesa 9 
8. Raine Forsman, Teant 8 

Ari Kiiskinen, Tikkurila 8 
Sami Sarivaara, Pyryn Jyske 8 

Syötöt 
1. Klaus Korpela, Hesa. 16 
2. Jukka Kauppinen, Hesa 12 
3. Juha Jalovaara, Floyd 11 

Pekka Ranta, Team 11 
Petri Budde, Tikkurila 11 

6. Raine Forsman, Team 10 
Timo Vaskio, Floyd 10 
Pasi Pesonen, Floyd 10 

9. Marja Suni, Naiset 1 9 
Eero Alperi, Hesa 9 
Jari Saastamoinen, Tikkurila 9 
Kari Vesala, Kenttälajit 9 
Petri Jsola, Team 9 

Maali t + syötöt 
1. Kai Koivula, Hesa 31 
2. Timo Vaskio, Floyd 22 
3. Eero Alperi, Hesa 19 

Raine Lamberg, Floyd 19 
5. Raine Forsman, Team 18 
6. Klaus Korpela, Hesa 17 

Juha Jalovaara, Floyd 17 
8. Jukka Kauppinen, Hesa 16 
9. Pekka Ranta, Team 15 

Kari Vesala, Kenttälajit 15 
Tom Tele, Tikkurila 15 

Naiset 
Maalit + syötöt 
1. Marja Suni, Naiset 13 
2. Maija Sundberg, Naiset 2 9 

Sigrid Hatakka, Naiset 2 9 

Ultimate ystävyysottelu 
- Tikkurilan lukio 29.1.1986 

Maniacs - Pyryn Jyske 15 - 10 



TALVXMESTARUUSXISAT 
8. ja 9.3.1986 

ULTlMATE 

Nai set - Floyd 
Pyryn Jyske - Tsemi 
Floyd - Team 
Naiset - Tsemi 
Naiset - Team 
Pyryn Jyske - Floyd 
Floyd - Tsemi 
Naiset - Pyryn Jyske 
Tsemi - Team 
Team - Pyryn Jyske 

0- 10 
4-10 

10- 5 
0-10 
3-10 
1-10 

10- 4 
7-10 
4-10 
2- 2 

1. 
2. 
3. 

5. 
6. 
7. 
8. 

KIEKKOGOLF 

Kierros 
1. 2. yht 

Peik Johansson 30 29 59 
Ukko-Pekka Louhivaera 31 30 61 
Seppo Nieminen 31 31 62 
Kari Vesala 32 30 62 
Petri Isola 32 32 64 
Kari Miettinen 35 31 66 
Oll i Visamo 35 38 73 
Mika Nordman (kesk.) 43 - 43 

Radan per on 27. 

EflJ7HTHK51H 
PITUUSHEITTO 

AVOIN 

ME 167,88m Frank Aquilera, USA 
EE 166,42m Morten Sandorff, Tanska 
SE 161,55m Kari Vesala 

AlKAKOPPAUS 

AVOIN 

ME 16,72s 
EE 14,90s 
SE 13,50s 

Don Cain, USA 
Paul Francz, Sveitsi 
Harri Pellikka 

MATKAKOPPAUS 

AVOIN 

ME 83,10m 
EE 79,82m 
SE 66,20m 

Steve Bentley, USA 
Nigel Thompson, UK 
Kari Vesala 

TARKKUUS 

AVOIN 

ME 21/28 

EE 21/28 
SE 19/28 

T om Kennedy, USA 
Charlie Langdon-Mead, UK 
Charlie Langdon-Mead, UK 
Mika Keränen 

NAISET 

ME 122,63m Liz Reeves, UK 
EE 122,63m Liz Reeves, UK 
SE 106,8Om Tuija Jääskeläinen 

NAISET 

ME 11 ,47s 
EE 11,03s 
SE 9,50s 

NAISET 

ME S6,3Om 
EE 47,79m 
SE 36,2Om 

NAISET 

ME 16/28 
EE 16/28 
SE 11/28 

Denise Garfield, USA 
Carol Watcham, UK 
Maini Schi ldt 

Sandy Jarvis, Australia 
Cissi Lauren, Ruotsi 
Maini Schildt 

Karin Karlsson, Ruotsi 
Karin Karlsson, Ruotsi 
Tuija Kohonen 

JUNIORIT 

ME 149,9Om Martin Sievers, Ruotsi 
'EE 149,9Om Martin Sievers, Ruotsi 
SE 144,00. Jari Saastamoinen 

JUNIORIT 

ME 13,50s 
EE 13,508 
SE 13,50s 

Harri Pell i kka 
Harri Pellikka 
Harri Pellikka 

JUNIORIT 

ME 78,OOm 
EE 78,OOm 
SE 61, 15m 

Torbjörn Svensson, Ruotsi 
Torbjörn Svensson, Ruotsi 
Peik Johansson 

JUNIORIT 

ME 19/28 

EE 19/28 

SE 19/28 

Kevin Callahan, USA 
Mika Keränen, Suomi 
Peter B08, Alankomaat 
Mika Keränen, Suomi 
Peter Bos, Alankomaat 
Mika Keränen 

21. 



IIIS!ARI. VALI.!A 

TEE NIIN KUIN MIKKO - OSTA SI POLTA 

- GOLFKI [KOT ~ '7 (1 ')-

- C;O LFKORI .. . .. ... ~) .~O ,-

JA AMEXPOLTA SAAT MYÖS LI LTIMATEKI I:KOT 

WORLD CLASS 165 g ....... 65 ,-

Postiennakolla, vA s taano ttaja m a l- Sdd 

postimaksun. Tilau ksel toimit e td u Il 
tilausjärjestyksessä. 

H~lsingin myynti: 
Peik Johan sson , p. 90-5 875C13 . 

_u • 

Museo-offset , LAhti I986 
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