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PAA TOIMlrIYIAJALTA 

Seurat ovat 
toimintamme 
tukipilari 

•• 

A skettäin pidetyssä Salon 
Viestin 75-vuotisjuhlassa 
SVUL:n pääsihteeri Mauri 

Oksanen kehui suomalaista urheilu
seuratyöskentelyä. IlMeidän urheilum
me perustuu kansalaisten omatoimi
seen haluun tehdä yhdessä urheilu
seuroissa v~paaehtoista, ilmaista 
työtä urheilemisen tilaisuuksien 
luomiseksi liikunnasta kiinnostu
nei lle suomalai sille. 1I 

Oksasen kuvaamaa aktiivista seura
työtä peräänkuulutan myös liitokiek
koilijoiden keskuudessa. Seurat, 
niiden järjestäytynyt ja aktiivinen 
toiminta sekä uusien jäsenten han
kinta on Suomen Liitokiekkoliiton 
koko toiminnan vakiintumisen perusta 
- selkäranka. 

Liittomme pääsyvaatimukset SVUL:n 
siipien suojiin on IIlajin vakiintu
minen kaikkialla maassaII. 
Oksanen:"Urheiluseurojenme olemassa
olo, niiden jokaiseen kuntaan ulot
tuva perustyö on aina ollut se ihme, 
jolla meidän pieni kansakuntamme on 
menestyksekkäästi kilpaillut monta 

elinvoimainen liitokiekkoseura on 
saanut itäisen vastineensa Kuopios
ta. Kuuleman rukaan myös Ta~reen 

yliopistopiireissä on ilmennyt kiin
nostusta lajiin ja seuran perustami
seen. Tietysti myös pääkaupunkiseutu 
on saanut monta uutta seuraa. 

Suhteellisen hyvin alkanutta lajin 
leviämisprosessia ei missään tapauk~ 
sessa saa jäädä pällistelemään itse
tyytyväisyyttä uhkuen, vaan liiton 
puolelta on pönkitettävä olemassao
levia seuroja antamalla järjestöt yön 
alkutaipaleella taapertaville seu
roille riittävästi arvokasta tietoa 
vauhtiin pääsemiseksi. Ja jos jos
tain päin Suomea kuuluu kuiskauskin 
liitokiekkoseuran perustamisaikeis
ta, on hetkeäkään viivyttelemättä 
luotava yhteydet kyseiselle paikka
kunnalle oikeisiin ihmisiin. Tässä 
asiassa on avainasemassa järjestö
ja jäsenasiain valiokunta. 

Te, olemassa olevat liitokiekkoseu
rat, paiskikaa töitä toimintanne 
vakiinnuttamiseksi paikkakunnallanne 
ja oman identiteettinne ja imagon 

kertaa suurempien 
kanssa. II 

kansaklJntien muokkaamiseksi, sillä "urheiluli ike 
on todella halukas ja kyvykäs otta
maan vastuun entistä laajemmasta ja 

Hyvää vauhtia lajimme onkin vakiin
tumassa kaikkialle maahamme, slllä 
viime syksynä Vaasaan perustettu 

suurenmasta roolista Suomessa". 

PETRI ISOLA 



Monta uutta seuraa 
viime FRISBARIn 
yhteydessä oli lomake, 
jolla pyydettiin 
ilmoittamaan olemassa 
olevista seuroista ja 
niiden 
yhteyshenkilöistä. 
Tietoa onkin kertynyt, 
järjestö- ja 
jäsenasiain valiokunnan 
suureksi iloksi. 
Yhteyshenkilötietoja 
tuli vanhoilta 
seuroilta, joiden 
viimeisiä tietoja ei 
ollut rekisteröity. 
Ilahduttavaa oli myös 
huomata viiden uuden 
seuran syn.tymä. 

-Kultasilmät 
kultarantein 

Lehtisaarelaiset kovaa puttaavat vel
jekset Jacob ja Georg Nyman tottelivat 
pitkään yhteistä nimittäjää Goldeneye, 
nutta järjestäytymisen jälkeen seuran 
nimeksi muovautui ytimekkäästi Goldeye 
Flying Oisc Club. 

Kiekkogolfin lisäksi pojat vannovat· 
gutsin nimeen, joten kaikki kiinnostu
neet ottakaa yhteyttä kummalla kielel
li tahansa, eller hur Georg? Puh. (90) 
486 825. 

Kymmenen pientä 
neekeritvttöä 

Kokonaan naisumeHuun keskittyvä li i
tokiekkoseurakin on olemassa_ Black 
Ultimate Girls otti jo viime kesänä 
osaa ultimaten seurajoukkueiden PM-ki
soihin ja menestyikin ihan mukavasti. 
Bugsin yhteyshenki löt ovat tumettu 
pioneerikaksikko, siskokset Jutta · ja 
Tuija Kohonen (puh. (90) 572 217), 

Tosi on. 

Liito-oravat on vanhojen FFF:n ja Hel
singin Liitokiekkoklubin yhteenliitty
mä. Nämä kaksi seuraa huomasivat ole
vansa luonteeltaan samanlaisia ja löi
vät päänsä yhteen. Pääasiassa ultima
teen keskittyvästä seurasta löytyy 
kyllä innokkaita kiekkogolffaajia ja 
kenttälajistejakin - aivan liiton his
torian ensilehdiltä. 

Liito-oravien yhteyshenkilöt ovat 
Klaus Korpela (puh.(90) 576 896) ja 
liittomme puheenjohtaja Eero Alperi 
(puh.(90) 412 .096). 

Tikkurilan 
yli-intoilijat 

Tikkurilalainen Maniacs edustaa liito
kiekkoseurojen perinnepuolta. Jo vuon
na 80 toimintansa juniori seurana a
loittanut Maniacs on ollut välillä 
aktiivisemmin elossa, välillä vähemmän 
aktiivisesti. Nyt kun seuran vastuu
henkilöiden kansalaisvelvollisuus on 
suoritettu, voi Maniacsin uusi nousu 
alkaa. 

Kaikki Vantaan liitokiekkoilijat, ot
takaa yhteyttä Petri Buddeen Vanamon
kuja 1 0 122, 01350 VANTAA tai Ari 
Kiiskiseen, Ristipuro C 34 01390 VAN
TAA. 

Waasasta Wetoapua 

Liitolciekkoilu leviää kulovalkean ta
voin kaikkialle Suomeen. Elävänä to
disteena siitä Vaasan Korkeakouluun 
perustettiin viime syksynä (pääasias
sa) ultimate-seura nimeltään Waasan 
Weto-Voima (\NJ). 

WWY:n lYhyestä iästä huol imatta me
riittiä on ehtinyt kertyä. Mainittavin 
on viime marraskuussa järjestetty 0-

piskelija-ultimaten sisäturnaus. Paras 
koskaan järjestetyistä suomalaistur
nauksista. \NJ:n yhteyshenkilöt ovat 
ennen Floydista tuttu Johan Rinne, 
joka .yös vastaa ultimaten SM-sarjan 
onnistumisesta, ja Hannu Järvikallio, 
Ahventie 29-31 B 12, 65200 VAASA. 

Kuopiossa tuopitellaan 

Linsi-Suomen hyvänä vastapainona on 
Kuopioon perustettu vi ime vuoden lo
pulla seura, joka tottelee nimeä Kuo
pion Tuopit. Näinköhän joucllmne kohta 
todistamaan ensimmäistä liitokiekkoi-
lun Itä-Länsi -ottelua. . 

Yhteyshenkilöt Kuopiossa ovat Jussi 
Taskinen (puh.(971) 226 650) ja Marko 
P.rtanen puh.(971) 343 155). 

·PerInteisesti 
Helsingissä 

Ainakin nimensä perusteella perintei
seltä tuntuva seura on Helsingin Lii
tokiekkoilijat, joka keskittynee kiek
kogolfiin. Asiaan saa varmistuksen 
ottamalla yhteyttä seuran yhteyshenki 
lään, Tapio Ahoseen, Korsholmantie 9 A 
10, 00900 Helsinki. 

FC HELSINKI 

"Olerrme perustaneet uuden liitokiekko
seuran nimeltään F.C. Helsinki. Seuran 
toiminta keskittyy pääasiassa Kannel
mäkeen ja treenaamme ultimatea pari 
kertaa viikossa Etelä-Kaarelan 
koululla." 

"Seuramme kaipaa kovasti uusia jäseniä 
ja jos et vielä kuulu mihinkään seu
raan, niin messiin vaan. Jos kiinnos
tusta rittää ota yhteyttä Tuomas Pur
sioon puh. (90) 536 241 tai Visa Ruu
h i seen puh. (90) 323 814. 11 

Haukilahden Atleetit 

Tammikuun 1. päivänä perustettu Atle
tico Gäddvik, uusi kaksikielinen hau
kilahtelaisseura on oleva kova kilpai
lija toistaiseksi Espoon herruutta 
hallussaan pitävälle The Floyd Co:lle. 
Muutaman pelaajasiirron ansiosta Atle
tico Gäddvik saattaa saada aikaan ai
kamoista säpinää kesän ultimatesarjan 
tilastoissa. 

Atletico Gäddvik koostuu pääosin vii
mevuotisesta junioreiden ultimate
maajoukkueesta. Harjoitukset ovat sun
nuntaisin Tapiolan Yhteiskoululla klo 
12 - 13 ja maanantaisin Matinkylän 
yhteiskoululla klo 16 - 18. Yhteyshen
kilöt ovat Janne Kerttula (puh.(90) 
424 587) ja Petteri Pesonen (puh. (90) 
428 817). 

Join the Team 

UOn vain yksi guru·seura, ainoa lajin 
pi oneeri , godfather, The T eam", sanoo 
jo Kaippakin. Ni in, ehkäpä Suomen 
ainoa kaikkiin liitokiekkolajeihin 
keskittynyt seura on Liitokiekkoseura 
Team. 

Teamilaisten haaveena olisi perustaa 
myös nais·ultimate-seura, joten kaikki 
kiinnostuneet tytöt ottakaa yhteyttä 
joko Pekka IIBobll Rantaan (puh.(90) 694 
0098) tai Petri Isolaan (puh.(90) 556 
848). 

Floyd is Floyd, 
lalaa ... 

Moninkertainen ultimaten Suomen mesta
ri niin naisten kuin miestenkin puo
lella on kansainvälistäkin mainetta ja 
menestystä saavuttanut The Floyd Co 
Espoosta. Floydia voi pitää tienrai
vaajana suomalaisessa ultimatessa. 

Ultimaten SM-voitoista kiinnostuneet 
(ja muutkin) ottakoon yhteyttä seuran 
yhteyshenkilöihin, Pasi Pesonen 
(puh.(90) 428 817) tai Antti ~autiai
nen (puh.(90) 803 0618). 
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Suomen rock-maailman näyttävimmän ja ehkä odotetuimman 
comebackin teki heti alkuvuodesta yhtye nimeltään Broadcast. 
Broadcastin aiempien lp-levyjen rento kalifornia-rock oli mitä 
mainiointa liitokiekkomusaa. vastikään ilmestynyt 3. pitkäsoitto
levy Step On It on vieläkin nautittavampaa nykyajan AOR-kamaa. 

Mutta Broadcastin poikia yhdistää liitokiekkoiluun muukin kuin 
rento beach-musa. Yhtyeen keulahahmot Esa Kaartamo, Edu Kettunen 
ja Miri Miettinen ovat olleet Suomen liitokiekkoilun pioneereja 
ja kovia tekijöitä kukin omassa lajissaan. 

Suomen paras ('frjbajleva'J 

YHTYE 

Broadcastin liitokiekkoilijat Edu Kettunen (vas.), Esa 
Kaartamo ja Miri Miettinen (kesk.takana) sekä muu poppoo 
Kim Lönnholm (istuu), Masa Maijanen ja Jarmo Nikku. 



"Gutsia pitäisi harrastaa 
paljon enemmän." 

Esa Kaartamo oli 
BO-luvulle tulta
essa tunnettu nimi 

freesty1essä. Aivan 
kuten säveltämässään 
musiikissa, myös frees
ty1essä hän kokeili 
aina uutta - sellaista, 
jota muut eivät tee. 
Mainittakoon myös, että 
Esa oli ensimmäinen 
suomalainen freesty1e
ri, joka osasi molemmat 
jengat. 
Mie1eenpainuvin esitys 
oli vuoden BO Helsinki 
Open -kisoissa Talissa, 
kun Esa heitti yhdessä 
nykyään u1timatessa 
kunnostautuvan Sebasti
an Bondestamin kanssa. 
Ja tiesittekö, että Esa 
oli voittamassa Suomel
le Euroopan mestaruutta 
u1timaten ensimmäisissä 
EM-kisoissa Pariisissa 
BO? 

Miten ja milloin aloit harrastaa Lii
tokiekkoilua? 
- No ernmä oikein muista, onnan siitä 
aikaa. Se oli silloin kouLuaikoina, 
silloin pari vuotta ennen niitä skabo
ja Munkassa. 

Mistä sait kipinän? 
- Mä luulen, että se oli joku Leffa, 
joka me nähtiin joissakin bailuissa. 
Joku Rose Bowlilla kuvattu MM-kooste. 
Me tsiigattiin, et mitä ne oikein 
tekee ja sit kolahti. 

Mikä on lempilajisi ja miksi? 
- Lempilaji? Guts ja freestyle. Gutsia 
pitäisi harrastaa paljon enemmän. Joo, 
siit mie tykkään. 

Mitä mieltä olet liitokiekkoilun nyky
tilasta? Et varmaan ole pahemmin ehti
nyt seurata? 
. Mä en tosiaankaan ole ehtinyt seura
ta. Mutta mä tapasin just Spoofin 
(Harri) tossa yhtenä iltana ja se 
kerto, että ihan okei. Ainakin ultima
tessa. Se sanoi kyllä myös, että laji 
ei ole levinnyt samaan tahtiin kuin 
ennen (v.79), vaan se on Jäänyt taval
laan siihen, että sama ryhmä heitte
lee, mutta kovin paljon uusia ei ole 
tullut. Tää on mun käsitys tilantees 
ta. 

Mikä olisi se liitokiekkolaji, joka 
parhaiten menisi kansaan? 
- Mä uskon freestyleen ja kiekkogol
fi in. 

Paitsi että freestylen aloittamiskyn
nys on aika korkea. 
- Siis yleisölaji on semmonen, jota 
jengi tsiigaa, Esa valistaa toimitta
jaa. 

PETRI ISOLA 

Mutta siis harrastaa, tivaan. 
- Mutta mitä suuret massat vois ruveta 
pelaamaan, olisi tietysti kiekkogolf. 

Onko liitokiekkoilussa ideologiaa? 
- Mun mielestä siihen ei saa liittää 
mitään ideologiaa. 

Mutta esimerkiksi tuomarittomuus. 
- Niin no joo. Mut lähinnä mua aikoi
naan harmitti se, että liitokiekkoilu 
yhdistettiin tähän jenkkikulttuuriin 
sillei, että se on yhtä vakavasti o
tettavaa kuin rullalautailu. Se mua 
otti päähän alkuaikoina. Sellainen 
ideologinen juttu ei sais olla urhei
lun kanssa tekemisissä. Ihan niin kuin 
jenkkifutiskin on täällä mennyt ihan 
hyvin läpi, niin miksei tääkin vois 
mennä. Ilman mitään sarvia ja hampai
ta. 

Mitä haluaisit vielä sanoa Frisbarin 
luki joille? 
- Lätty lentämään! 

Tuletko joskus vielä heittelemään? 
- A i nak i n ens i kesänä täytyy memä 
golffailemaan. Me oltiin Kimi (Lönn-

holm, yhtyeen laulusolisti), Klade 
(Korpela) ja Spoof -(Harri) yhtenä il
tana ulkona ja suunniteltiin, että ens 
kesänä mennään heittämään golffia. Kyl 
sitä aikaakin varmaan irtoaa. 

Kiitos ja menestystä rundille. 

f1MTA kolahtaa muhun 
ihan kympillä." 

Edu Kettunen, len
täjän poika, oli 
lukioaikana hyvin 

kiinnostunut nostovoi
maa aiheuttavasta hori
sontaalisesta pyörimis
liikkeestä. "Varokaa!", 
kaj ahti Edun suusta 
hänen aste1lessaan mää
rätietoisesti Munkki
niemen Yhteiskoulun 
lukion aulasta yläas
teen aulan läpi toiseen 
kerrokseen uskonnon 
tunnille kirja oikean 
etusormen päällä vin
hasti pyörien. Vai 
oliko niitä kirjoja 
peräti kaksi? 
Edu oli myös mukana 
legendaarisessa 
Broadcastin guts-jouk
kueessa, joka pieksi 
Olympiastadionilla 
Ruotsin vuoden BO SM
kisoissa, kolmetuhat
päisen yleisön hurra
tessa. 

Milloin aloit liitokiekkoilla? 
- ööö - milloinkahan mä aloitin? Se 
oli varmaan 78. Mä aloin varsinaisesti 
silloin, kun mä olin jenkeissä vuoden 
vaihto-oppilaana. Silloin mä rupesin 
viskeleen. Emmä nyt muista, oliko se 
78 vai 79. Varmaan me oltiin Mirin 
kanssa vähän viskelty jo ennen kuin mä 
lähdin jenkkeihin. Ja sit siellä nyt 
ei ollu muutakaan tekemistä, niin mä 
rupesin viskeleen. 

Mikä on lempilajisi? 
- Toi noin toi ••• MTA. Sitä mä silloin 
siellä nimenomaan heittelin. Se on mun 
mielestä nastaa. Guts on toinen. Se on 
niinku sit tasan äärimmäisyys. Mut toi 
MTA kolahtaa muhun kans ihan kympillä. 

Pyörititkö koulussa ikinä kahta kirjaa 
yhtä aikaa? 
- E-en. 

Entä onko liitokiekkoilulla tulevai 
swtta? 
- Kyl, kyllä uskoisin. Emmä ••• mä en 00 

seurannu pitkään aikaan tilanteen ke
hittymistä. Mutta luulis. Koska se on 
hyvin visuaalista ja ••• kaikkee. 

Teillä on varmaan pitänyt kiirettä 
keikkojen kanssa. Aiotko vielä heittää 
ensi kesänä? 
- Joo, no mulla on himskutin hyvät 
heittomaastot. Mä asun siellä Perniös
säe Siel on pelkkää peltoa ympärillä 
niin maan perusteellisesti. 

Kiitos ja onnea rundille. 
- Samoin. 
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Miten ja milloin aloit harrastaa lii
tokiekkoilua? 
- Kuinkahan se tapahtui? Vissiin Marko 
Timonen toi sen lätyn joskus ja näyt
ti, että tällanen on tullut jenkeistä. 
Siit se lähti sitten ja me ruvettiin 
heitteleen World Class Frisbeellä 
tuolla Kone oy:n - nykyinen Kone Par
tek - takana nurtsilla. Siellä vaan 
ruvettiin heitteleen; siit se lähti. 

Olit ensimmalnen kierähdystyylillä 
heittävä suomalainen. Miten keksit 
tyyl in? 
- Mä blokkasin sen ihan kiekonheitos
ta. Ajattelin, että voi sitä kierähtää 
toiseenkin suuntaan. Siitä tulee hyvä 
keskipakoisvoima - lennättää lättyä 
paljon pitemmälle. Ja sit toi Edun 
faija, ku on lentokapteeni, niin silt 
me kyseltiin vähän tietoja, miten 
lettu lentää parhaiten. 

Sähän siis tosiaan funtsasit tota jut
tua? 
- Joo, joo, se on pitkälle viety 
juttu. 

Varmaankin muualla maailmassa muut 
ovat keksineet saman jutun itse. Tus
kin kaikki sitä sinulta ovat oppineet. 
Vaikkakin varmaan kaikki suomalaiset. 
- Joo Suomessa - saattaa olla, että 
sitä kyll ••• no sille vähän naurettiin 
ja sitä katottiin, ku muut sai melkein 
yhtä pitkälle tavallisellakin tyylil
lä_ Mä en vaan vienyt sitä niin pit
källe, kun harrastus lopahti keikkojen 
takia siihen. 

Nykyäänhän Suomen paras pituusheittäjä 
Kari Vesala heittää yli 160 metriä ja 
hänellä on täydellisin kierähdystyyli, 
jria olen nähnyt. 
- Kippi on paha jätkä, mutta lettu ei 
00 enää sama. Mutta kyllä Käppi heit
täisi 119-grammaista yli sata metriä 
kelillä kuin kelillä. 

Mikä on lempilajisi? Onko se pituus 
vai kenties golf? 
- Kyl pituus on hyvä joo. Golffi on 
vähän kypsää, jos on kauheesti itikoi
ta. Mutta sitten toi guts on kyllä 
ehdottomasti ••• Kaivarissa on tietty 
kiva golffata, se on ihan nasta mesta. 

Onko liitokiekkoilussa ideologiaa? 
- Onhan se kaunista. Lettu lentää kau
ni isti. 

JGri "Miri" Mietti
n~n, "Rumpali" on 
a~na luotettava 

autokuski ja intissä 
kolme vuotta soittamas
sa viihtynyt pörröpää. 
Vuoden 1979 Espoo Open 
-kisoissa Miri yllätti 
täysin kilpailevat pi
tuusheittäjät. Hän oli 
keksinyt kierähtää 
ennen kiekon irroitta
mista. Tyyli ,oli sil
loin suomalaisille en
nennäkemätön. Nythän 
sitä käyttävät kaikki. 
Kierähdyksestä oli 
apua, sillä 119-
grammainen World Class 
Frisbee lensi 89,90 
metrin päähän heitto
viivasta (silloinen 
SE). Olimme Marko Timo
sen kanssa mittaamassa 
ja supisimme, että jos 
kuitenkin 90 ... Onneksi 
tekijä itse riensi pai
kalle ja huomautti, 
että eipäs huijata. 

"Potkupalloa on paljon 
helpompi potkia kuin 
saada kiekko lentämään." 

Siinä on siis jokin voima, joka pitää 
sen elinvoimaisena? 
- Joo, se on vähän rajoittuneempi kuin 
pallo, mut siitä on saatu runsaasti 
hyviä pelejä aikaan ja kyllä se on 
hyvä, rut ihmiset ei ikinä paneudu 
tarpeeksi si ihen; potkupalloa on pal
jon helpompi potkia kuin kiekkoa saada 
lentämään. Kiekkoa on vaikeampi halli
ta kuin palloa, Miri kiteyttää. 

Liitokiekkoilu ei ole Suomessa vielä 
suuri laji. Onko sillä tulevaisuutta 
SlJ()Me5sa? 
- Riippuu, miten markkinoidaan, tulee 
vastaus ennen kuin olen ehtinyt kysy
mysmerkkiä lausua. - Mutta on. 
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Edellytyksiä siis olisi, jos vain saa
taisiin kunnon voimat taakse? 
- Tottakai. Se vaan vaatii duunia ja 
hyviä henkilöitä. Silloin 79 se oli 
kauhee muoti-ilmiö. Se tuli niinkuin 
BOH, yhtäkkiä, et mikäs juttu tää 
on.Mut sit se vähän lopahti, ku duunia 
ei tavallaan tehtykään sen eteen, vaan 
annettiin sen mennä omalla painollaan 
ja ensi-innostuksen tuomaa hyötyä ei 
käytetty hyväksi. Sitten tuli ultima· 
ten maajoukkue ja SM-sarja, mutta ne 
jätkät ei 00 oikeita jannuja tekemään 
liitokiekkoi~un eteen töitä, vaan sii
hen vaaditaan vielä kauhee markki noin
tisysteemi. 

Jenkkifutis osoittaa sen hyvin. Sehän 
on oikein periamerikkalainen laji. 
Hyvällä markkinoinnilla se saatiin 
kuitenkin Suomeen. Lajihan oli SVUL
lissa vuoden etenijä. 
- Varmasti. Tottakai se on ihan siitä 
kiinni, miten markkinoidaan. 

Mikä laji lyö itsensä läpi? Ultimate 
vai olisiko kiekkogolf jonkinlainen 
kansanlaji? 
- Golffiin mä en usko sillein. Mut mä 
uskon, että ultimate on, koska suoma
laiset on vähän sellasii jouk
kuepelaajii. On lätkää ja fudistai 
siinäkin on pärjätty jonkin verran. 
Mut mä uskon, et tuplakiekko ja ulti
mate vois olla ne lajit, jotka lyö 
itsensä läpi. Sit freestyle tietysti. 
Aloittamiskynnys siinä on aika korke
alla ja sit se vaatii hitosti treenaa
mista. Ultimate taas vaatii kuntoa 
paljon • . 

Olisiko Sinulla jotain sanottavaa 
Frisbarin lukijoille? Nähdäänkö Sinua 
kilpakentillä ensi kesänä? 
- Toivottavasti nähdään. Se riippuu 
noista rundeista, miten noi keikat nyt 
lähtee menemään. Mei l on tossa pari 
muutakin bändiä, varmaan tehdään aika 
tiiviisti keikkaa. Ei rulla 00 muuta 
sanottavaa kuin lettu lentämään vain. 

Esa uhkasi tulla golffailemaan kesäl
lä. 
- Joojoo. Aina ku jotain tulee. Fris
bari tulee kotiin ja siinä on kisaka
lenteri. Kyllä sieltä aina jotain blo
kataan. 

Kiitos. 
- Ei kestä. ~ 

KILPAILU JÄSENILLE 

Luettele Broadcastin LP-levyjen nimet 
ilmestymisjärjestyksessä. Kirjoita 
vastauksesi, nimesi ja osoitteesi pos
tikortille ja lähetä se 15.5. mennessä 
osoitteeseen: 
Suomen Liitokiekkoliitto, 
PL 84, 
00331 HELSINKI 
Kaikkien tänä vuonna jäsenmaksunsa 
maksaneiden, oikein vastanneiden kes
ken arvotaan neljä Broadcastin Step On 
It -LP-levyä nimikirjoituksilla. Voit
tajien nimet julkaistaan seuraavassa 
numerossa. 



henkilökuva 

, 
Tänä jltana 

dj KAIPPA' 
PETRIISOLA, kuvat: OLLI VISAMO 

K aippa, kunnioitettavan neljän
nesvuosisadan saavuttanut yo
merkonomi, on ammatiltaan 
studio-ad. Suomeksi se tar

koittaa, että hän työskentelee ääni-
mainostoimistossa äänimainosten muok
kaajana ja valmistajana. Tiedättehän 
nuo Radio Cityn vekkulit piristeet. 

Miten aloit harrastaa liitokiekkoilua? 
- Oliskohan ollut näin, että v. 79 tai 
80 tuolla Jäähallissa oli Great Ameri
ca -messut (mikä nimi!) ja mm. haas
tattelija siellä kiekkoa vei keäst i 
heilutteli. Sieltä alkoi innostus sit
ten. 

Kenen kanssa aloit harrastaa? Yksin 
vai oliko joku kaveri? 
- Ensin yksin ja sitten tuli koulussa 
välitunnilla, Oulunkylän yhteiskoulus
sa, Pekka Bob Ranta sieltä tyylikkääs
ti. 

Saavutuksesi? 
- Emmä muista .•• niin no tärkeimmät. 
Kaikki SM-voitot ja EM-kolmosia muuta
mati ja yx EM-voitto. 

Miltä se vuoden 85 freestylen Euroopan 
herruus maistui? 
- Tietysti hyvältä. Hajut voitti. 

Oliko se ansaittu? 
- Ol i se sinä . vuonna, tai ni inkuin 
siihen tilanteeseen nähden. Kokonai
suutena meidän joukkue oli kovin, 
mutta sitten yksilötasolla Jannen 
(Ekman, Ruotsi) joukkue oli parempi. 

Mikä on mielestäsi parasta liitokiek
koi lussa? 
- Ei siihen voi sanoa muuta kuin, että 
se on ollut aina freestyle ja sit ku 
Suomessa se on kesälaji ja kaikki 
hauskanpidot ja viskelöinnit ovat ta
pahtuneet silloin. Se on siis kesäaika 
kokonaan. Myöhenmin, kun lopettaa 
freestylen, golf on ihan nastaa; tuol
la Meilahdessa pippalointi. 

Kaikki tuntevat Kaipan 
KY Exitistä. Tuon 
veikeän levyvirtuoosin, 
joka sanojen sijasta 
puhuu maxisinkuilla; 
skrätsäten ja mixaten 
hän on luonut 
äänielämyksiä, joilla 
on heltynyt mixauksen 
Suomen mestaruus ja 
sijoittuminen 
seitsemänneksi lajin 
MM-kisoissa Lontoossa 
viime vuonna. Mutta 
Kaipan menestys ei jää 
vain äänilevyjen 
pyöritykseen. Kuinka 
moni tietää Kaipan 
voittaneen 
liitokiekkoilun 
freestylen EM-kultaa 
vuonna 1985 
- puhumattakaan 
lukuisista Suomen 
mestaruuksista? 

Miksi freestyle on lähinnä sydäntäsi? 
- Ei sitä osaa sillai sanoa. Se on 
jotain musiikkia ja sit semmosta ••• se 
on tanssia. Noi on semmosii kysymyksi
ä, joihin on vaikea antaa vastausta. 

Onko kenties haaste saada kiekko käyt
täytymään haluamallaan tavalla? 
- On. Ihan niinkuin jokaisella. 

Olet useaan otteeseen niittänyt mai
netta ja ihailua pyörittelemällä levy
jä. Vieläkö kiekko on pyörinyt sormen
päällä? 
- Kotona on yksi HOX siellä eteisen 
nurkassa väijymässä. Muutamat kiepau
tukset joka toinen kuukausi. 

Vieläkö aiot jatkaa joskus aktiivina? 
- Mahdollisesti. Nyt on ollut niin 
paljon duunia, ettei ole millään ke
rimyt. 

Mikä on mielestäsi Suomen liitokiek
koilun tila nykyään? Onko Suomen lii
tokiekkoilulla tulevaisuutta? 
- Tulevaisuutta on mutta tilasta tällä 
hetkellä en tiedä, kun en ole ollut 
kuvioissa mukana vähään aikaan. Junio
rityötä on tehnyt paljon Bob ja muut 
veijarit. Ultimaten kautta se tulee 
laji kasvamaan, ja sit golffia on hei
tetty mun miel~stä kans aika paljon. 
S i t ens kesänä,· kun on ne j enkk i fut i k
sen EM-kisat ja ultimaten PM-kisat. 
Kaikki tällanen tuo lajia esiin taas. 
Koska jenkki lajit on taas nousussa 
jenkkifutiksen ansiosta nyt tällä het
kellä. 

Siihen ei siis välttämättä sisälly 
jenkkikulttuurin ihannointia itseisar
vona vaan lajit vain sattuvat viehät
tämään yleisöä? 
- Ei, ei, ei. 

Onko vika markkinoinnissa, että liito
kiekkoilu ei ole levinnyt tämän laa
jemmalle? Että edellytyksiä olisi, jos 
kunnon kundit (henkilöt) vetäis pää
työkseen lajia eteenpäin? 
- Parenmin olisi edellytyksiä. Seppo
han (Nieminen) tätä nyt on yksin vetä
nyt sen jälkeen, kun Jukka (Porko) 
lopetti. 

Just esimerkiksi jenkkifutiksessa on 
käsittääkseni tyypit, jotka ei muuta 
tee k~in lajinedistämistyötä tietämät
tä välttämättä, mikä on TD. 

Mistä liitokiekkolajista pidät eniten? r, J< J< 
_ ••• ul timate. • •• 0 s a jenJ<J<ilajit ovat taas 

jenJ<J<ifutiJ<sen ansiosta." nousussa 
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- Seppo kunnostautuu vaihtamalla tuot
toisampaan vesi sänkyyn. (Inside
naurua.) 

Freestyle on hyvin suosittua USA:ssa, 
Kanadassa, Saksan liitto- tasavallass& 
ja Ruotsissa. Suomikin on menestynyt 
kansainvälisesti, vaikka harrastajia 
on vähän. Mi ksi Suomessa ei harrastetai 
enemmän freestyleä? 
- Emminä osaa siihen vastata. 

Onko aloittamiskynnys liian korkea? 
- Ei. Freestylen aloittamisen ensim
mäisenä vaikeutena on oppia pyörittä
mään kiekkoa kynnen päällä. Mutta sen 
jälkeen se on .•• Suhteellisen nopeasti 
pääsee kohtalaiseen tasoon. Sitten se 
huipulle vieminen, piruettien tekemi· 
nen ja muu, vaatii lisäksi muuta tree
naamista. Mun mielestä kynnys on mata
la. Yhen kesän kunnollinen harjoittelu 
takaa sen, että nauttii työskentelys
tään kiekon kanssa, pääsee itse kehit
tämään jotain. Mutta se alkutekniikka 
täytyy ensin oppia. 

Kävikö Sinulla juuri näin? Opitko no
peasti? 

Eiku hitaasti. Kun ei ollut, meillä 
aloittaessamme niinku sullakin, niin 
ei ollut ketään mallia, josta katsoa. 
Itse piti keksiä kaikki kikat. Nykyään 
me voidaan näyttää, että tee näin. 
Olimme eräänlaisia pioneereja Suomessa 
- niin lättyilyssä kuin mixailussakin. 

Kuulemma donkkaat. 
- Kevyesti, kevyesti. 

"Vuonna 77 olin 
koriksen Suomen 
mestari." 

Oletko harrastanut muitakin lajeja 
kuin liitokiekkoilua? 
- Olen, korista. Vuonna 77 olin Suomen 
mestari koripalloilussa, mineissä. 
Seura oli Helsingin NMKY, joka tietys
ti tänä vuonna luultavimmin voittaa 
mestaruuden. 

Paitsi että TOPO •.• 
- ••• taistelee kovasti Kotkaa vastaan, 
I1lJtta jos ..• 

Toimittaja oli liian toiveikas. Topo
han putosi lopuksi finaalista ja Nami
ka taistelee mestaruudesta • 

. Mitä seuraa edustitkaan? 
- Liitokiekkoilussako? 

Jep. 
- Ei ole kuin yksi guru-seura, SllS 

ainoa lajin pioneeri, edelläkävijä, 
godfather, The Team. 

Molenmat yhteen ääneen: "Jes!". 

Mikä on tämän hetken paras maxisingle? 
- On niin paljon hyviä. Hmmm ••• Al Jar
reaun Lightning. Kerro vähän viime 
Englannin reissustasi. Sähän tulit 
just mixauksen MM-kisoista. Miltä vai
kutti, menikö oma osuus putkeen? 
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"Yhden kesän harjoittelu 
takaa sen, että 
freestylestä JO nauttii." 



~aiPpa on ylpeä ido
listaan. .. 
Keskittynyt ilme osoit
taa, että biittien pi
täminen hanskassa ei 
ole lasten leikkiä. 

Kaippa on tunnettu 
hauskoista yhteiski

,koistaan. 

Mitenkäs sen Victory
merkin laita olikaan? .. 

"Mua ennen esiintyi 
Janet Jackson. n 

Kun alettiin puhua Kaipan leipätyöstä, 
alkoi juttua tulla tulvimalla. 

Se oli ihan kiva reissu. Semmonen 
kakspäivänen happening. Jälkimmäisenä 
päivänä oli artisteja esiintymässä ja 
lisäksi kilpailijoita 16 maasta. Oli 
aina neljä kilpailijaa, sitten artisti 

No menikö Sun oma osuus hyvin kaikesta 
huolimatta? 
- Omaan osuuteen olen tyytyväinen. 
Kuukauden sisällä saamme tie' tää, 
mikä oli lopullinen sijoitus. Se illan 
tilaisuus vedettiin parhausjärjestyk' 
sessä sillä lailla, että erimerkiksi 
mua ennen esiintyi Michael Jacksonin 
viehättävä sisar Janet Jackson ja sen 
jälkeen tuli vielä parhaimmat tähdet. 

Lehdessä luki, että kisoissa olivat 
voittaneet tyypit, jotka satsasivat 
visuaaliseen puoleen, skrätsäsivät mm. 
jalkapallolla. 

Se ei ollut ••• siis heillä oli visu
aalinen puoli myös mukana, mutta se ei 
vaikuta itse arvosteluun. Ääni on se, 
jolla kilpaillaan. Se tuppaa vaan ole
maan, että tällaisissa kilpailuissa, 
jotka järjestetään kotimaassa... ku 
Royal Albert Hall i in mahtuu kynmenen 
tuhatta ihmistä, jos siellä on suoma
laisia esimerkiksi 30 ja niitä vastaan 
huutaa kuus; tuhatta englantilaista, 
kll1'ln8s- ta lähtee enenmän metel iä? 
(Suomalaisista. Latojan huom.). 

Vieläkö Sinulla olisi jotain sanotta
vaa Frisbarin lukijoille? Terveisiä 
kenties . 
- Ei ei. Annetaan Esa Kaartamon vasta
ta tähän kysymykseen. 

Selvä. Kiitoksia ja paljon menestystä. 
- Kiitos, kiitos.'" 

ja taas neljä IdlpaHijaa. Sellaisen _ ............... ... 
vaikutelman sai, että taso kasvoi koko 
ajan illan vanhetessa. Mä sain kilpai ' 
lijoista huonon esiintymisnumeron, 14, 
että joutui ihan lopussa kilpailemaan 
ja kuuntelemaan kaikki muut kilpaili
jat ennen sitä. Se ei siis ole kuin 
hiihdossa, että on hyvä tietää, mitä 
tapahtuu, vaan toistepäin. Joku pääsee 
mahdollisesti mahdollisesti käyttämään 
samoja omia ideoita jo' aikaisemmin. 

Kaipan kisaohjelma Lontoon Royal 
Albert Hallissa koostui seuraavista 
levyistä: African Bambaata, Renegates 
of Funk; Rochelle, My Magic Man; Frank 
Sinatra, Stranger in the Night (joka 
soitettiin ylinopeudella); Herbie 
Hancock, Rockit; Hot Chocolate, You 
Sexy Thing; Whistle, Just Buggi'n; Run 
DMC, Itls like that; Dauy Dnx, On for 
the Treble; Run OMC, Jam "aster Jay . 

KIINNOSTAAKO HIXAUS? 

Miksaaminen on äänilevyjen soittamista päällekkäin 
niin, että biitti eli rytmi eli potku pysyy koko 
ajan samana. Asiaa tuntematon ei tai tavassa mixauk
sessa edes huomaa, että kappale on vaihtunut tai 
useampi kappale soi päällekkäin. 
Nykyään mixaukseen kuuluu läheisesti skrätsääminen, 
raaputus. Levyä nykytetään edestakaisin; hoetetaan 
esimerkiksi yhtä sanaa. (Kotilevarilla ei muuten 
kannata koettaa skrätsäämistä.) Koko touhuun liittyy 
lisäksi paljon juttuja, joita on mahdoton sanoin 
kuvailla. 
Jos Sinua kiinnostaaa levynpyörityksen ja naarmutta
misen eri mahdollisuudet, mene viikolla (yleensä 
keskiviikko ja lauantai) KY:lle tai lauantaiaamupäi· 
vänä Vuorikadun Street Beat -levykauppaan, jossa 
Kaippa on myymässä. 
Kaippa on myös levyttänyt. Ei, ei. Ei hän itse sen' 
tään laula. Hän on mixannut tunnetun suomalaisen 
hevilaulajan, Kirkan, kappaleen Illl be Yours maxi' 
sinkuksi diskoon sopivampaan muotoon. 
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"Ultimate on yksi harvoista lajeista, joissa puolustus 
VOl toimia matemaattisen kauniisti." 

PUOLUSTUSPELI 
"Puolustuspel:i" on kolmiosainen ultimaten ratkaisevinta element
tiä, puolustusta käsittelevä sarja. Toisen osan kirjoittaja on 
Pekka "Bob" Ranta. Bobi pelaa liitokiekkoseura Teamissa ja on 
junioreiden uI timate-maajoukkueen va.lmentaja. 
Hän on myös laatinut Ultimate-harjoitteita -vih.kosen, jota voi 
tilata liitosta. 

U
l timaten MM-kisojen jätkeen on 
vahvasti kaivattu uutta tietoa 
hyökkäyksen pysäyttämisestä. 
Tässä suhteessa ultimate on 

yksi harvoista lajeista, JOlssa puo- . 
lustus voi toimia matemaattisen kau
niisti. Vaikka mikä tahansa kova puo
lustustyyli voikin olla tehokas itse 
puolustuksen kannalta, se ei välttä
mättä ole edullinen koko pelin voitta
misen kannalta. Tällä tarkoitan sitä, 
että pelattaessa esim. kovaa miespuo
lustusta periaatteella ·ihan kiinni 
miehessä" voidaan saada aikaan nopeas
ti katko, mutta ikävä kyllä myös vas
takatko on silloin yhtä todennäköinen. 
Tiukka vartiointi näet väsyttää pelaa
jaa, ja väsyneenä tulee tehtyä paljon 
virheitä. Näin ollen on järkevää osata 
säästää voimia ja toisaalta tehostaa 
puolustusta oikeaan hetkeen. 

Esittelen muutamia pääpiirteitä takti
sesta puolustuksesta. 

Vartijan taktiikka 

Koko puolustus perustuu ainakin vielä 
nykyään vartijan taktiikkaan. Kfekol
lisen pelaajan vartijan asettumisella 
voi eliminoida 50 prosenttia heitto
sektorista. Suunnat, joihin kiekkoa 
halutaan, voivat vaihdella suuresti ja 
itse asiassa eri vaihtoehtoja kannat· 
taa kokeilla aina tilanteen mukaan. 
Aina vakiona pysyvä puolustus on hel
pompi murtaa kuin joustava ja jatku
vasti uusia ongelmia tuottava puolus· 
tus. 

Voidakseen ohjata kiekkoa vartijan on 
muistettava ainakin muutama periaate. 

2. lähesty heittäjää mieluiten toden
näköisen etenemissuunnan vastaisesti. 
Siten estät kiekon etenemisen. Mikäli 
pelataan laita kiinni -puolustusta 
(eikä pelkästään mennä lyhyintä tietä 
heittäjän eteen), on järkevää laskeu
tua laitaa pitkin alas kohti heittä
jää. Tämä periaate on muutenkin melko 
yleispätevä, sillä vaikka pelattai
siinkin esim. sideline-puolustusta, on 
järkevää yrittää antaa aikaa muille 
puolustajille päästä oikeisiin asemiin 
esim. laidan vaihdon jälkeen. laita 
kiinni - puolustuksesta voi sitten 
muutaman sekunnin kuluttua luopua ja 
jatkaa sovittua (muuta) taktiikkaa. 

3. Koska heittäjällä on noin koLmen 
metrin heittotila tukijalkaa käytettä
essä, vartijan on melko vaikea ehtiä 
est'-iän kaikkia heittoja (oikeastaan 
mahdotonta)_ 'Siksipä, pidä kiinni so
vitusta asettumistyylistä äläkä mene 
liikaa harhautuksiin mukaan. Pidä kä
tesi melko alhaalla, sillä 80 prosent
tia heitoista heitetään käsien ali. 
Käsien yli heitetyt rysty ja kämmen
heitot ovat yleensä surkeita ja epä
tarkkoja. Xlä kuitenkaan riehu ja hosu 
heittäjän edessä; väsytät vain turhaan 
käsiäsi. Vaani mieluummin katkoa. Tie
dät, minne kiekkoa halutaan, joten ole 
valppaana lyömään heittohetkellä kiek
koa. Yleensä vain yksi sadasta heitos
ta onnistutaan katkaisemaan jo tässä 
vaiheessa. Rento ja valpas vartija 
pystyy helposti sieventämään tilastoa. 

0 ), - "?e ,lt 
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Seiso matalana, päkiöilläsi. Katso 
' mieluiten kiekkoon. Harvoin on hyötyä 
tuijotella maagisesti heittäjän sil
miin. Et kuitenkaan ymmärrä toimia 
niiden mukaan. Eihän tennispelaajakaan 
yritä osua palloon tuijottamalla vas
tustajaa jatkuvasti silmiin. Rauhalli
sella olemuksellasi saat heittäjän 
luulemaan olevansa turvassa ja unohta
maan oikeaoppisen tuki jalan käytön. 
Niin sinun ei tarvitse kurottautua 
paljon osuaksesi kiekkoon. Tosin sil
loin tällöin kannattaa riehua ja hosua 
heittäjän edessä; saa heittäjän pa
niikkiin ja heittämään edes huonon 
heiton. Tällaisia tilanteita on joskus 
tiukoissa otteluissa aivan ratkaisu
hetkillä. Kehotankin olemaan rentona 
mutta ei laiskasti. liika jännitys 
hidastaa katkoyritystäsi ja et koskaan 
ehdi kiekkoon. Oleellista on oppia 
nopeasti, mistä heittäjä tyypillisesti 
heittää. Tunkemalla kätensä heittäjän 
heittoalueisiin heittäjä pakotetaan 
hänelle vieraampiin heittoihin. Niin 
toimimalla osoitat jo todella haluava
si katkaista heiton. Tahto onkin var
sin tärkeää. 

o puolustaja 

e hyökkääjä 
-----> syöttö 
___ > juoksu 

.\~ 
)II 

o ~ .", 
-' e' 

1. Kun vartioimasi pelaaja saa kiekon, 
sinun on pyrittävä aina pysäyttämään 
sen kulku. Havainnoi nopeasti, mihin 
kiekko on todennäköisesti menossa, ja 
päätä, kannattaako mennä mieheesi heti 
kiinni vai onko järkevää asettua ensin 
todennäköiselle heittolinjalle 'estä
mään seuraava syöttö. Jos muut puolus
tajat ovat ajan tasalla, on syytä 
lIIennä väl ittömästi omaan pelaajaan 
ki inni. 

"Eihän tennispelaajakaan yritä osua 
palloon tuijottam~lla 
vastustajifa jatkuvasti silmiin. II 
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VOIT VUOKRATA LIITOSTA LAJIN HUIPPUVIDEOITA. 
VUOKRAUS MAKSAA VIISI MARKKAA PER KASETTI PER VUOROKAUSI. 
JÄRJESTELMÄ ON VHS. 

VIDEOT 
SOITA: PEKKA RANTA, (90) 694 0098. 

Kasetin 
numero 

1. 

2_ 

3. 

4. 

Sisältö 

. Ultimaten EM-82 Itävallassa (miehet) 
- Suomi - Englanti 
- Suomi - Ruotsi 

Velasquez-veljesten freestyleä ja 
muita TV-pätkiä 

- Ultimaten EM-82 Itävallassa (naiset) 
- Suomi - Ruotsi 
- Finaali 

- Guts 
- Suomi - Ruotsi 

- Yksilölajien MM-kisat v. 77 ja 78 

- Ultimate-ottelu vuodelta 80 
- Santa Barbara Condors - Allstars 

- Ultimaten MH-83 Göteborgissa (miehet) 
- Suomi - Itävalta 
- Usa - Ruotsi 

- Ultimaten MM·83 Göteborgissa 
- Suomi - Usa (miehet) 

Kasetin 
numero 

7. 

8. 

9. 

10. 

Sisältö 

- Ultimaten SM-sarjan finaali 85 
- The Floyd Co - HESA 

- Ultimaten EM-8S Itävallassa (jun.) 
- Ruotsi - Itävalta 
- Ruotsi - Suomi 
- Suomi - Ruotsi 
- Ruotsi - Itävalta (finaali) 

- Ultimaten MM-84 Sveitsissä (miehet) 
- Ruotsi - Usa 

- Ultimaten EM-8S Itävallassa (naiset) 
- Ruotsi - Hollanti 
- Ruotsi - Suomi 
- Italia - Ruotsi 
- Englanti - Ruotsi (finaali) 

- Ultimaten EM-8S Itävallassa (miehet) 
- Suomi - Ruotsi 
- Ruotsi - Itävalta 
- Ruotsi - Suomi (finaa l i) 

- Suomi . Ruotsi (naiset) 
- Suomi - Ruotsi (juniorit) 

11. - Seurajoukkueiden PM-86 Helsingissä 

- Suomi - Usa (miesten finaali) 12. - Ultimaten Usa:n mestaruuskisat 85 
Kasetti 1. 

5. - Ultimaten PM-kisat Tukholmassa 84 
- Suomi - Ruotsi (2 x miehet) 
- Suomi - Ruotsi (2 x naiset) 

6. - Ultimaten MM-kisat Sveitsissä 84 
- kuuden minuutin TV-pätkä 

Santa Barbara Condors - Flying Circus 
Flying Circus - Tunas 

Kasetti 2. 
Kaboom - Flying Circus 
Naiset: 

Santa Barbara Condors - Animations 

LISÄKSI PEKALLA SAATTAA OLLA JOITAKIN UUSIA NAUHOJA, 
JOITA EI OLE TÄSSÄ LUETELTU. KYSELE. 

4. Opi tarkkailemaan, kuka hakee seu
raavaa syöttöä ja pyri hetkellisesti 
rruuttamaan perustakti ikkaasi. ·· Toiset 
puolustustyylit suovat siihen selvästi 
paremmat edellytykset kuin toiset. 
Esim. sideline-tyyppisissä puolustuk
sissa on aivan helppoa tarkkailla mui
den pelaajien toimintaa. Esim. jos 
huomaa jonkun oman pelaajan menneen 
hyökkääjän harhautukseen, voi hetkel 
lisesti sulkea sen alueen, johon hyök
kääjä hakee syöttöä. Toisaalta myös 
muut pelaajat voivat ohjata vartijaa 
muuttamaan puolustustaan tilapäisesti. 
Tällöin ovat erityisesti vaihdosta 
tulevat pelaajat tärkeässä asemassa. 
Joukkue voi sopia jonkun pelaajista 
vastuulliseksi tilapäisestä ohjaami
sesta. Kaikkien ei tietenkään kannata 
huutaa ohjeita, sillä käytännössä oh
jeet menevät vanmasti päällekkäin eikä 
vartija enää· tiedä, minkä mukaan pi
täisi toimia. 

5. Vielä jokin aika sitten oli tyypil
listä asettua vartioimaan joko kentän 
pituus tai leveyssuuntaan. Mielestän; 
silloin menetetään jonkin verran var -

tijan tehosta. Siksi kannattaakin y
leensä asettua viistoon vartioitaessa 
kiekollista. Tämä pätee erityisesti 
sivurajojen tuntumassa. En pidä järke
vänä pitäytyä puhtaassa laita kiinni 
-puolustuksessa tai sidelinessä. Kum
massakin menetetään osa vartijan peit
toalueesta kentän ulkopuolelle tai 
muuten vain väärään suuntaan ja anne 
taan hyökkäykselle liikaa mahdolli 
suuksia harhauttaa puolustusta. Viis
tolla asettumisella pienennetään enti
sestään heittosektoria. 

Seuraavassa Frisbarissa on puolustus
pel i -sarjan kolmas ja vi ilJleinen osa, 
joka on jatkoa tälle osalle. ~ 

KIINNOSTAVATKO 
ULTlMATE-HARJOITTEET? 

Jo vuosi sitten lupail
tiin seuroille PIAN 
ultimaten harjoitusoh
jeita. Nyt ohjekirjanen 
on sitten ihan oikeasti 
valmis. Pekka Rannan 
väsäämä opus . on kaiken 
kattava manuaali kai
kille liitokiekkohar
joitusten vetämisestä 
kiinnostuneille. Olli 
Visamon kuvitus on ha
vainnollisuudessaan 
huippuluokkaa. 
Vaikka lehdykän · nimi 
onkin Ultimate-harjoit
teita, se sopii kyllä 
mainiosti myös muihin
kin liitokiekkolajeihin 
lukuisine heittoharjoi
tuksineen. Ultimate
harjoitteita voi tilata 
Pekka Rannalta (puh. 
(90) 694 0098) hintaan 
20 markkaa. 13 



KABOOM 

S. Disc Sports on 
siitä harvinainen 

+yhdysva1ta1ainen 
liitokiekkojärjestö, 
ettei se ole omistautu
nut ainoastaan yhdelle 
lajille. USDS on Wor1d 
F1ying Disc 
Federationin jäsenliit
to ja edustaa niitä 
lajeja, jotka eivät 
kuulu yhdysvaltalaisten 
lajiliittojen 
Professiona1 Disc Golf 
Association {PDGA}, 
U1timate P1ayers 
Association {UPA}, 
Freesty1e P1ayers 
Association {FPA}, Guts 
P1ayers Association 
"etupiiriin". Nämä 1a
ji1iitot ovat myös 
WFDF:n jäsenliittoja, 
sillä tällä hetkellä 
yhdysvalloilla on lajin 
uranuurtajana erikosa
sema WFDF:ssä. 
Artikkelin tiedot pe
rustuvat USDS:n seura
luetteloon vuodelta 
1986. 

Suokilpikonnat ja 
kuolleet koirat 

Suurin osa seurojen nimistä on yhtä 
mielikuvituksettomia kuin Helsingin 
Frisbee-klubi, mutta myös piristäviä 
poikkeuksiakin löytyy_ lentävät Suo
kilpikonnat (Minneapolis Flying 
Terrapins), Kuolleet Koirat (
Stonersville Dead Dogs) ja Teräskau
pungin Kuona (Steelcity Slug) ovat 
mielenkiintoisimmasta päästä. Monelle 
tuttu newyorkilainen ultimate-seura 
KABOOM on lainannut nimensä erittäin 
ravitsevalta marshmellow-makeisilla 
höystetyltä kauramurolta. Muutamat 
seurat olivat valinneet nimensä siten, 
että lyhenteistä syntyy sopiva sana, 
kuten Gang of Disc (G.O.D.) ja Sout
hampton Ultimate Frisbee Fed_ For Ed_ 
Rec. (SUFFER). 
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OLLI VISAMO 

Suosikit kiekkogolf 
ja ultimate 

USDS:ään kuuluu n_ 100 järjestöä ja 
kerhoa, joissa jäseniä on yhteensä n. 
5000. Jäsenistöstä vain neljännes on 
naisia. Seurat ilmoittivat kiinnostuk
sensa eri lajeihin numeroin 1 (vähäi
nen) - 10 (fanaattinen). Eri lajien 
keskiarvot on esitetty kuvassa 1. Kes
kiarvoja laskettaessa ei ole kiinnos
tuspisteitä painotettu seurojen koon 
mukaan. 

Suosituimmiksi lajeiksi nousevat ulti
mate ja kiekkogolf. Tämähän on myös 
yleinen suuntaus. 
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Ultimate-seura on 
ultimate-seura 

Luettelosta löytyi viisi seuraa, joil
le ultimate oli kaikki kaikessa, eikä 
muut lajit kiinnostaneet lainkaan. 
Vain yksi kiekkogolfille omistautunut 
seura ei jaksanut innostua ultimates
ta, mutta sitäkin kiinnostivat lisäksi 
freestyle, tarkkuus ja pituus. 

Jos s'euran ykköski innostus ol i ul tima
te, niin seuran kiinnostus muihin la
jeihin oli yleensä vähäinen_ Jos yk
köslaji oli joku muu, niin kiinnostus 
muihin lajeihin oli kohtalainen. Use" 
alla seuralla, kuten keskiarvoistakin 
voi päätellä, ovat ultimate ja kiekko" 
golf ns. päälajeja ja muille lajeille 
ei riitä aikaa. Poikkeuksena on Team 
Fun (Massachusetts), joka ilmoittaa 
kaikkien lajien kiinnostuspisteiksi 
10. Team Fun on omistautunut iloiselle 
liitokiekkoilulle. 
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Kuva 1. Lajien kiinnostavuuksien 
keskiarvot. 



Jääkö osa lajeista 
unholaan? 
Kiinnp$tus ultimateen ja kiekkogolfiin 
on huomattavasti suuren.,aa kuin rwihin. 
lajeihin. Kiekkogolf- ja ultimate 
-turnauksia järjestetään yhä enemmän 
ja rwut lajit jäävät taka-alalle_ 

MT 

Wy 

NO 

SO 

Liitokiekkourheilulle olisi menetys 
jos jokin laji kuolisi "sukupuuttoon", 
sillä jokaisella lajilla on omat ai 
nutlaatuiset piirteensä. Monesta la
jista on helpompi löytää itselleen 
sopivin_ Jos luonne ei sovi ultimateen 
tai kunto ei kestä kiekkogolfissa, voi 
kokeilla vaikkapa gutsia.~ 
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USDS:n jäsenkerhojen ja -järjestöjen jakautuminen 
Kirjaimet = osavaltion nimilyhenne 
Ylempi numero = jäsenjärjestöjen määrä 
Alempi numero = henkilöjäsenten määrä 

KIEKKOGOLF -KAUDEN 
AVAUS 

sunnuntaina 03.05. 
Meilahden kiekko-
golfradalla klo 
12.00. 

***** 
Haluatko järjestää 
kisat tulevalla kau
della ? Oletko halu-· 
kas osallistumaan 
liiton toimintaan 
muutenkin kuin kil
pailemalla? Kilpai
lun jälkeen pidetään 
kilpailu- ja sääntö
valiokunnan kokous, 
jossa keskustellaan 
tulevasta kaudesta. 
Kaikki asiasta kiin
nostuneet liiton 
jäsenet ovat terve
tulleita. 

SCANDINAVIAN 
ULTlKATE CUP 

Toukokuun 29.-31. Uddevalla, Ruotsi 

Kilpailu on avoin kaikille jouk
kueille. Viimeinen ilmoittautumispäivä 
on 30.4. 

Lisätietoja saat Olli Visamolta 
(puh.(90) 698 3503). 

YKSILÖLAJIEN MM-87 

Elokuun 17.-23. Fort Collins, Colora
do, USA. 

Olli Visamolta (puh. (90) 698 3503) 
saat lisätietoja ja tarpeelliset · il
moittautumispaperit. 

YKSILÖLAJIT EK-87 

Heinäkuun 6.-12. Oslo, Norja. 
Lajit: pituus, tarkkuus, koppaukset, 
kiekkogolf, discathon, freestyle ja 
tuplakiekko. 
Tarkempia tietoja ei vielä ole. Majoi
tus on todennäköisesti Oslon urheilua
katerniassa kahden hengen huoneissa ja 
osallistumismaksu pyritään pitämään 
900 markan tienoilla. 

ULTlKATE , GUTS EM-87 

Syyskuun 7.-12. Köln, Saksan liittota
savalta. 
Osallistumismaksu on 275 DEM/pelaaja 
(n.680 mk) ja se sisältää 

- majoituksen 
- aamiaiset ja päivälliset 
- T-paidan ja kiekon 
- bai lut 

Majoitus on retkeilymajassa 2-, 4-, 6-
ja 8-hengen huoneissa. 
Pelikentät ovat n. 10-15 minuutin au
tomatkan päässä majoituksesta. 
Jos ei halua asua retkeilymajassa on 
osallistumismaksu 130 DEM (n.320 mk). 
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Liittohallitusv.1987 

Liittohallituksen puheenjohtaja on 29-
vuotias diplomi-insinööri Eero Alperi. 
Eero oli viime vuonna ensimmäistä 
vuottaan puheenjohtajana. Eeron seura 
on Liito-oravat Helsingistä. Puhelin: 
koti 412 096, työ 526 2756. 

43-vuotias lehtori Pohjanmaan lakeuk
silta, Kauhajoelta, Seppo Nieminen 
(FIN 001) on liiton varapuheenjohtaja. 
Seppo on sikäli merkittävä henkilö, 
että hän on Suomen Frisbee liiton pe
rustaja (v.·78). Seppo on myös ehtinyt 
voittaa seniorisarjan (yli 35v.) maa
ilmanmestaruuden. Seppo edustaa Kauha
joen Karhuja. Puhelin: (963) 11495. 

Liiton sihteerin (ja yleishenkilön) 
virkaa hoitaa 26-vuotias inslnoorl 
Olli Visamo Helsingin Laajasalosta. 
Olli on myös kilpailu· ja sääntövalio
kunnan vastaava, joten hän hoitaa myös 
sääntöihin ja kilpailuihin liittyvät 
kysymykset. Ollin seura on Liitokiek
koseura Team. Puhelin: koti 698 3503, 
työ 567 2393. 

Liiton rahallisesta omaisuudesta ja 
FRISBARIn toimittamisesta vastaa 21-
vuotias tuleva datanomi Petri Isola. 
Hänen seuransa on Liitokiekkoseura 
Team. Puhelin: 556 848. 

25-vuotias veteraanikiekkoilija yo
merkonomi Klaus Korpela tietää kaiken 
kisamatkojen järjestämisestä. Kladen 
seura on Liito-oravat. Puhelin: 576 
896. 

25-vuotias Elisabet ~rede opiskelee 
Helsingin Yliopistossa kutttuuriantro
pologiaa. Ellu on ollut kuvioissa ha
masta alusta lähtien. Ellun seura on 
Hesan Tytöt. Puhelin 488 216. 

23-vuotias Antti Rautiainen on teknii· 
kan ylioppilas ja 1. peramles (joskus 
oikea lentäjä) Antti on The Floyd Co:n 
poikia. Puhelin: 803 0618. 

22-vuotias kauppatieteiden ylioppilas 
Raine Forsman on vastuussa kaikesta 
liiton tiedottamisesta. Hyvien toimit 
tajien ja halukkaiden sponsorien nimet 
ja osoitteet voi lähettää hänelle. 
Raine edustaa Liitokiekkoseura Teamia. 
Puhelin: 532 317. 

Tekniikan ylioppilas, 23-vuotias Maija 
Sundberg on järjestö- ja jäsenasiain 
valiokunnan puheenjohtaja. Maijalta 
saa kaikkea seuratoimintaan liittyvää 
aineistoa jäsenmaksulomakkeista rekis
teröimisohjeisiin. Maijan seura on The 
Floyd Co. Puhelin 802 5229. 

Luokanopettaja Pekka Ranta, 24 vuotta, 
on koulutus- ja valmennusvaliokunnan 
puheenjohtaja. Pekka on myös ultimaten 
juniorimaajoukkueen valmentaja. Hänen 
hallussaan on matkakoppauksen maailma
nennätys. Pekan seura on Liitokiekko· 
seura ' Team. Puhelin: 694 0098. 



Golffaillaan 
Vuoden kiekkogolffaaja 

Vuoden kiekkogolffaaja-sarjaan kuuluu 
yhteensä kahdeksan osakilpailua ( 
katso KISAKALENTERI). Turnauksessa on 
kaksi sarjaa: avoin ja tasoitus. Jos 
kilpailija ei toisin ilmoita, hänelle 
lasketaan tulos molempiin sarjoihin. 
Käytännössä kaikki kilpailevat avoi
messa sarjassa ja tasoitussarjan tulos 
lasketaan avoimen sarjan tuloksen pe
rusteella. 

Tasoitustuloksen laskentamenetelmän 
ovat kehittäneet George Horris, Dan 
Roddick (nykyinen WFDF:n puheenjohta
ja) ja Dan Mangone. Tasoitusmenetelmä 
on tarkoitettu innostamaan keskitason 
pelaajia. Yleensähän kilpailuja hal
litsevat mestaruustason pelaajat. 
Tämän tasoitusmenetelmän käyttö ei 
vaadi tietoja pelaajan taidoista ja 
aikaisemmista tuloksista. 

Tasoitusmenetelmän käyttö edellyttää, 
että pelataan vähintään 18 reikää, 
joten jokaisessa osakilpailussa pela
taan ainakin 18 reikää. 

Osakilpailun viidelle parhaalle jae
taan pisteitä seuraavasti: 1. 7 p., 2. 
5p., 3. 3p., 4. 2p. ja 5. 1p. Vuoden 
kiekkogolffaaja-tittelin voittaa pe
laaja, joka kerää eniten pisteitä vii
destä osakilpailusta. Jos osallistut 
enempään kuin viiteen osakilpailuun, 
otetaan huomioon viisi parasta sijoi
tusta. Tasapisteiden tapauksessa ver
rataan huomioon otettuja sijoituksia 
siten, että eniten ensimmäisiä sijoja 
saavuttanut pelaaja on voittaja. Jos 
tilanne on edelleen tasan verrataan 
kakkossijojen määrää jne. 

Liiton perimä osallistumismaksu on 30 
mk/pelaaja ja lisäksi osakilpailun 
järjestäjä voi periä osallistumismak
sun peittääkseen mahdolliset kulunsa. 
Jos haluaa osallistua vain yksittäi
seen osakilpailuun liiton perimä osal
listumismaksu on 10 mk/pelaaja. Lii
tolle tulevista osallistumismaksuista 
vähennetään kulut ja loput käytetään 
palkintoihin. 

Jotta sama pelaaja ei haalisi kahta 
palkintoa, ei avoimessa sarjassa pal
kittu pelaaja voi saada palkintoa ta
soitussarjassa. 

Kiekkogolf joukkue-SM 

Tänä vuonna joukkue-SM järjestetään 
yhtenä ainoana viikonloppuna 23.-24_5. 
Jos olet kiinnostunut kiekkogolfin 
joukkuekisasta, mutta et kuulu mihin
kään joukkueeseen, tule kuitenkin pai
kalle, jolloin "vapaat" li itokiekkoi
lijat voivat muodostaa oman joukkueen, 
sillä ennakkoilmoittautuminen ei ole 
väl ttämätöntä. 

Turnaussäännöt 
OLLI VISAMO 

Joukkueessa on oltava vähintään VllSl 

Pelaajaa. Kisa käydään reikäkohtaisena 
parikilpailuna eli voitetut reiät mer
kitsevät eikä kierroksen kokonaistu
los. Joukkueen pelaajat on järjestet
tävä paremmuusjärjestykseen, koska 
periaatteena on , että joukkueen paras 
pelaa aina vastajoukkueen parasta vas
.taan, toiseksi paras toiseksi parasta 
vastaan jne. 

Jos kisaan osallistuu useita jouk
kueita (8 tai enemmän), jaetaan jouk
kueet lohkoihin. lohkon joukkueet pe
laavat yksinkertaisen sarjan, jonka 
jälkeen lohkojen parhaat jatkavat e
teenpäin. Jos on vain yksi lohko, pe
lataan yksinkertainen sarja ja sillä 
selvä. . Osallistumismaksu on 
5Omk/joukkue. 

Edellä esitetyt turnaussäännöt ovat 
alustavia ehdotuksia ja niihin tehdään 
mahdollisesti tarkennuksia, lisäyksiä 
ja muutoksia. Jos haluat vaikuttaa 
asioihin, kilpailu- ja sääntövaliokun
nassa sinulla on siihen mahdollisuus. 
Kiekkogolfin kauden avauskisan (su 
3.5. klo 12.00 Meilahti) yhteydessä 
pidetään valiokunnan kokous, jossa 
pohditaan mm. turnaussääntöjä ja tule
vaa kilpailukautta, muun kuin ultima
ten osalta. Jos olet kiinnostunut, 
olet tervetullut. ~ 

TASOITUSHENETElHÄ 

Parhaan tuloksen ja Vähennykset 
oman raakatuloksen ero 

o .......•......• 
1 - 3 
4 - 7 

ei vähemyksiä 
1/2 toiseksi huonoimman reiän tuloksesta 
2. huonoin reikä 
2.,3. huonoin ja 1/2 seuraavaksi huonoimmasta 
2.,3.,4. huonoin ja 1/2 seura huonoimmasta 
2.,3.,4.,5. huonoin ja 1/2 seura huonoimmasta 
2. ,3. ,4.,5. ja 6. huonoin 
2.,3.,4.,5.,6. huonoin ja 1/2 seura huonoimmasta 
2.,3.,4.,5.,6. ja 7. huonoin 
2.,3.,4.,5.,6.,7. huonoin ja 1/2 seura huonoimmasta 
2. ,3. ,4. ,5. ,6. ,7. ja 8. huono i n 

8 - 11 
12 - 15 
16 . 19 
20 - 23 
24 - 27 
28 - 31 
32 - 35 
36 - 39 
40 - 43 
44 --> 

2.,3.,4.,5.,6.,7. ja 8. huonoin ja 1/2 seura huonoimmasta 
2. ,3. ,4. ,5. ,6. ,7. ,8. ja 9. huono i n 

1. Tarkistus. Jos kuuden huonoimmin pelaamasi reiän keskiarvo on 2.6 
pistettä tai enemmän suurempi kuin kuuden parhaimmin pelaamasi reiän 
keskiarvo, unohda tasoituskilpailu - taisit yrittää huijausta. 
2. Vähennä kierroksen paras tulos omasta tuloksestasi 
3. Katso taulukosta vähennykset. 
4. Vähennä taulukon mukaisesti. Yhteenlaske jäljelle jääneiden reikien 
tulokset. Summa on tasoitustuloksesi. 
5. Säästä raakatulos tasatilanteiden varalta. 

Tasatuloksen tapauksessa voittaa pelaaja, jolla on pienin raakatulos. 

Jos reiän tulos on pariton ja siitä pitää vähentää puolet, pyöristä 
ylöspäin ja vähennä. 
ESIMERKIKSI: Puolet kolmesta = 3-2=1 , puolet viidestä = 5-3=2 

ESIMERKKI: Paras tulos 46 pistettä ja oma raakatulos 62 => ero 16 pistettä 
Katso vähennykset taulukosta. 

Reikä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Yht. 
Tulos 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 3 6 3 3 4 = 62 
Tasoitus -2 
Yhteensä 3 3 3 3 1 3 3 0 3 3 3 0 0 3 6 3 3 o = 43 
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EmCe lahjoitti liitolle 
Kirjanpitåjiin 

Liiton pitkäaikaisen, tunnollisen ja ahkeran 
kirjanpitäjän, Ritva Johanssonin poisjäänti 
kirjanpitotehtävistämme Unicefin kirjanpito
tehtävien vuoksi saattoi talousvaliokunnan 
uuden haasteen eteen. (Kiitos vaan, Ritva, 
arvokkaasta työstäsi.) Talousvaliokunta ajat
teli, että ratkaisu löytyy tietotekniikasta. 

K 
21 Hc.k i en tl.lltecnan vei keän Li i -

. . tokiekkoilijan,sitoutumatto-
mien kansanedustajaehdokkaan, 
Peik Johanssonin kiltti äiti 

piti kaksi vuotta kirjaa Suomen Liito
kiekkoliiton hämärääkin hämärimmistä 
tilitapahtumista. Kärsivällisesti hin 
jaksoi selittää tositteiden selittä
mättömyyksiä liittomme tarkalle tilin
tarkastajalle. Paavo Laaksolle (niini
kään tunnetun liitokiekkoilijan, kiek
kogolfin juniorimaailmanmestari Mikko 
laakson reilu isä). Ritva sai kuiten
kin luOttamustehtävän Suomen Unicefil
ta ja vaihtoi alaa. 

No, hätä ei ollut sen kummemman näköi- . 
nen_ Talousvaliokl.llta koostuu kokonaan 
tietotekniikan ammattilaisista. Siksi
pä sille oli tuttu mikrokäyttöisten 
kirjanpito-ohjelmien helppous ja teho_ 
Mutta mistä saada ohjelma? Ei liitolla 
ole oikein varaa ostaakaan Ohjelmaa_ 

Jostain oli kuultu, että EmCe Oy -ni
misen ' ohjelmistotalon Kirjanpitäjä 
olisi paras markkinoilla oleva kirjan
pito-ohjelma myös meidän tarpeisi inme. 

Talousvaliokunnan ahkera vastaava, 
Petri Isola otti kirjeitse yhteyttä 
emceläisiin, ja tuloksena pyynnöstä 
Suomen LiitokiekkoLiitto sai käyttöön
sä tuhansien markkojen arvoisen kir
janpito-ohjelman. 
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Taloushallinnon 
moniosaamls'ta jo 
vuodesta -82 

EmCe Management Consul t i ng Oy on vuon
na 1982 perustettu ohjelmistotalo, 
joka tekee taloushallinnon perus- ja 
erikoissovelluksia IBM-yhteensopiville 
mikrotietokoneille ja Apple Macintos
hille. EmCen ensimmäinen ohjelmistopa
ketti oli Saldo Rahanvartijat. Perus
versiota on kehitetty edelleen, ja 
vllmelslmmän ohjelmistokokonaisuuden 
nimi on FinAnssi. 

Kirjanpitäjän lisäksi FinAnssiin kuu
luu Varastopäällikkö, Tuotepäällikkö, 
Myyntipäällikkö, Projektipäällikkö, 
laskuttaja, Osoitteistonhoitaja, Myyn
ti- ja Ostoreskontra ja Palkanlaskija. 
Kaikki toimivat nykyään myös mikrover
kossa. 

lisätietoja EmCe Oy:n taloushallinnon 
ohjelmista saa EmCe:n puhelinnumerosta 
(90) 701 5900/JOhan Andersson .... 

OTULOKSIA. 

UlTlMATE-TURNAUKSIA 

ADVENTSPOKAlEN 6.-7.1986 
Tukholma, Ruotsi 

Miehet 
1. Stenungsund, Ruotsi 
2. SFMSC, Ruotsi 
3. Floyd Co, Suomi 

8. Team, Suomi 

Ottelu sijoista 3.-4. 
~estervik - Floyd Co. 14 - 15 

Pistepörssi 
(parhaat suomalaiset) 

Miehet 
Katkot 
2. Jouni Tapiovaara, Floyd 7 

Juha Jalovaara, Floyd 7 
Maalit 

10. Pasi Pesonen, Floyd 11 
Syötöt 
7. Pasi Pesonen, Floyd 15 

Maalit+ Syötöt 
5. Pasi Pesonen, Floyd 26 

VINTERTROFEN 3.-4.1.1987 
Göteborg, Ruotsi 

Miehet 
1. Stenungsund, Ruotsi 
2. SFMSC, Ruotsi 
3. ~estervik, Ruotsi 
4. Floyd Co, Suomi 

Ottelu sijoista 3.'4. 
~estervik - Floyd Co. 

Naiset 
1. Stenungsund, Ruotsi 
2. Floyd Co, Suomi 
3. Pancake, Norja 

Finaali 
Stenungsund - Floyd Co. 

Pistepörssi 
(parhaat suomalaiset) 

. Miehet 
Maalit 
20. Antti Rautiainen 11 

Syötöt 
23. Timo Vaskio 12 

Juha Jalovaara 12 
Maalit+ Syötöt 
20. Juha Jalovaara 19 

Naiset 
Maal it 
4. Janina Koppinen 13 

Syötöt 
2. Marja Suni 16 

Maalit+ Syötöt 
1. Marja Suni 22 

13 . 12 
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Tuulen tuomaa 

Lisenssi ei 
yksin riitä 
Saadessanne jäsenma~suloma~~een löytä
nette sen oi~ean puoleisen osan vasem
masta reunasta ~eskivälin alapuolelta 
kolme neliötä. Ainoastaan kahta niistä 
käytetään. 
Mikäli haluat olla vain jäsen. saada 
kotiisi Frisbarin vuosi~erran ynnä 
muun jäsenmateriaalin, panet rastin 
~es~immäiseen ruutuun (SOmk) ja ma~sat 
viisikymmentä mar~kaa. Jos haluat li
säksi osallistua ~ilpailuihin ja saada 
~orvausta mahdollisesti sattuvien 
loukkaantumisten johdosta, sinun tulee 
paneman rasti al iq:>aan ruutlUl (yh
teensä lOmk) ja ma~saman seitsemän~ym
mentä markkaa. 
Olkoon asia nyt selvä älköönkä kukaan 
maksako enää vain ka~si~ymppiä tai 
jopa sataneljäkymppiä. 

Kassisti 

Joukkuepelien MM-SS 
Belgiassa 

Joukkuelajien seuraavat MM-mittelöt 
pidettäneen leuvenin vanhassa yliopis
tokaupungissa 28.8.-4.9.1988. Järjes
täjät ilmoittavat pystyvänsä majoitta
maan korkeintaan 150 pelaajaa. Emmekö
hän täytä ~aikki huoneet. Belgian lii
ton tiedotteen mukaan järjestelyt ovat 
viimevuotisten Essexin kisojen tasoa. 
Osallistuja~ohtainen ~ustannus lienee 
korkeintaan 215 Sveitsin frangia (n. 
825 mk). 

Emme ole yksin 

Maailman liitokiekkoliittoon kuuluu 
viimeisten tietojen mukaan 23 kansa
kuntaa. Kaikki länsi-Euroopan maat 
Islantia ja Irlantia myöten ja itäi
semmästä Euroopasta Puola ja Jugosla
via kuuluvat maailmanlaajuiseen jär
jestöön. 
Euroopan ul~opuoliset jäsenvaltiot 
ovat Japani, Australia, Uusi Seelanti, 
Taiwan, Kanada ja USA. 

Disc Golf Magazine 

Englanninkielistä lehteä voi tilata 
osoitteesta 

OLLI VISAMO 

Disc Golf Magazine 
Tornbjerg 73 
8732 Hovedgaard 
DENMARK 

Vuoden tilaus (4 numeroa) maksaa 80 
Tanskan kruunua_ Lehdessä on kisaku
vauksia, kiekkotestejä, opastavia ar
tikkeleita, mielepidekirjoituksia, 
tuloksia, kisakalenteri ym. Älä unohda 
omaa osoitetta tilauksestasi. 

UPA:n jäseneksi 

Ul timate Players Associationin Jase
neksi voi liittyä lähettämällä nimen
sä, osoitteensa ja 13 US dollaria 
UPA:n varainhoitajalle. 

UPA Treasurer 
Box 2600 
Mesa Az 85204 
USA 

Kolmellatoista dollarilla saa vuoden 
jäsenyyden, johon sisältyy UPA News
letterin vuosikerta. 

Olli tekaisi 
uuden logon 

Käännäpäs takaisin sivulle 2 ja katso, 
mitä liiton englannin~ielisessä logos
sa lukeekaan. Kauan oli puhuttu, että 
liiton logon sana 'frisbee' pitää 
muuttaa sanaksi 'flying'. Kai~~ien 
piti homma hoitaa, mutta loppujen lo
puksi kukaan ei tehnytkään mitään. No, 
Ollia - liiton yleismies-jantusta
alkoi pänniä, kun mitään ei tapahdu. 
Hän otti ja suuntasi kulkunsa Wulffil· 
le, osti tykötarpeet ja tuli Mäkelän
rinteen ultimate-treeneihin uusi logo
originaali kädessään. Ottakaa opiksi. 

Uusia kiekkoja 

P-41 THUNDERBOLT 

Uusi kiekko Lightning Disciltä. Kiekko 
on profiilitaan matala ja reuna on 
kiilamainen kuten Lightningissa. Val
mistajan mukaan Thunderbolt on vakaam
pi ja helposti hallittavissa. 

Disc Golf Magazinen testaaja piti 
kiekkoa kuitenkin vaikeasti hallitta
vana, varsinkin tuulisissa olosuhteis
sa. Kiekon reunuksen ainutlaatuinen 

muotoilu takaa ettei kiekko juutu kä
teen, mutta toisaalta se ei anna mah
dollisuutta kunnon otteeseen. Muista 
että suhde ~iekkoon on hyvin henkilö
kohtainen. Kiekko, josta toinen ei 
pidä, voi olla oivallinen sinun käsis
säsi. 

THUNDERBOLT täyttää sääntöjen vaati
mukset ja .sitä valmistetaan 155 
117.6 granmaisena. 

!II-HF LlGHTNING 

CRUISER 

Discraftin kokeellinen golfkiekko, 
joka on profiililtaan matalin golf
kiekko markki'noilla. Valmistaja lupaa 
epävakaat lento-ominaisuudet ja tästä 
syystä kiek~o nousee äkkiä pystyyn ja 
pysyy siinä asennossa; väittävät, että 
se olisi tämän takia hyvä rollerikie
koksi. DGM testaaja arvelee, että 
kiekko olisi sopiva Pohjois-Amerikan 
metsäisille radoille, joissa kiekon 
pitää läpäistä tiheää kasvillisuutta. 
Voisi olla oivallinen kiekko Meilahden 
radalle. CRUISERia valmistetaan 170 -
174 g:n painoisena ja hal~aisija on 
21.3 cm, joten näiltä osin se on sään
töjen mukainen. 

Visaista kerrassaan 

Sunnuntaina 8.3. pelasimme Kaivopuis
tossa käydyn Kiekkogolf Hanki-turnauk
sen jälkeen oman F.C. Hesan sisäisen 
kiekkogolf mittelön. Heitimme yhden 
rundin ja voittoon taisteli vanha 
konna Marko Miettinen (+1), joka ker
tomansa mukaan ei ollut heittänyt 
golffia kahteen vuoteen. GREAT! Suomen 
juniorilupaus Tuomas Pursio tuli toi
selle sijalle (+2) ja Sami Suomela 
hyväksi ~olmoseksi (+3). Muista tulok
sista ei sen enempää paitsi että alle
kirjoittanut "puttasi puihin". 

Visa Ruuhinen 
FIN 575 
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Tapahtutnakalenteri 

su 

la 

la-su 

la-su 

pe-su 
la 

la-ma 

la-su 

ti 

la 

su 

ma-su 
ti-la 

su 
la-su 

la-su 

ti-ke 

pe-su 

to-la 

su 

ma-su 

la-su 
la-su 

ma-la 

3.5. 

9.5. 

16.-17.5. 

23.-24.5. 

29.-31.5. 
6.6. 

6.-8.6. 

13.-14.6. 

16.6. 

27.6. 

28.6. 

6.-12.7. 
14.-18.7. 

19.7. 
25.-26.7. 

1.- 2.8. 

4.- 5.8. 

7.- 9.8. 

13.-15.8. 

16.8. 

17.-23.8. 

22.-23.8. 
29.-30.8. 

7.-12.9. 

Kiekkogolf, kauden avaus, 
klo 12.00 Meilahti, Helsinki 
VUODEN KIEKKOGOLFFAAJA 1. ja 2. osakilpailu 
klo 11.00 Meilahti, Helsinki 
klo 14.30 Sibeliuksen puisto, Helsinki 
VUODEN KIEKKOGOLFFAAJA 3. osakilpailu 
Ruissalo, Turku 
KIEKKOGOLF JOUKKUE-SM-87, Meilahti, Helsinki 
klo 11.00. Osallistumismaksu 50mk/joukkue. 
Scandinavian Ultimate Cup (Avoin PM) 
TUPLAKIEKKO-turnaus, 
Munkkiniemi, Helsinki klo 12.00 
ULTIMATE SEURAJOUKKUEIDEN EM-87 
Rothenburg, Saksan liittotasavalta 
VUODEN KIEKKOGOLFFAAJA 4. osakilpailu 
Kauhajoki 
165-G-OLF, Meilahti, Helsinki, klo 18.00 
Osallistumismaksu 15mk. 
VUODEN KIEKKOGOLFFAAJA 5. ja 6. osakilpailu 
klo 11.00 Herttoniemi, Helsinki 
klo 14.30 Laajasalo, Helsinki 
VUODEN KIEKKOGOLFFAAJA 7. osakilpailu 
klo 12.00 Johan Rinne -kisa, 
Kaivopuisto, Helsinki 
YKSILöLAJIEN EM-KISAT, Oslo, Norja 
SENIORIEN YKSILöLAJI MM-87 
San Diego, Kalifornia, USA 
GUTS S~-87, Munkkiniemi, Helsinki klo 12.00 
KENTTÄLAJIEN SM-87 (pituus, tarkkuus, 
koppaukset, discathon, . freestyle, tuplakiekko) 
Helsinki, Talin urheilupuisto klo 9.30. 
World CUp Disc Golf 
stockholm Disc Golf Open, 
Kärsö, Tukholma, Ruotsi 
World Cup Disc Golf 
Helsingborg Open, Helsingborg, Ruotsi 
World Cup Disc Golf 
Danish Open, Bygholm-puisto, Horsens, Tanska 
World Cup Disc Golf 
Munchen, Saksan liittotasavalta 
VUODEN KIEKKOGOLFFAAJA 8. osakilpailu 
klo 12.00 Tikkurila, Vantaa 
YKSILöLAJIEN MM-87 
Fort Collins, Colorado, USA 
ULTlMATEN PM-KISAT, Helsinki 
KIEKKOGOLFIN SM-87 & 
3rd Annual International Seppo Nieminen 
Disc Golf Classic 
ULTIMATE & GUTS EM-87 
Köln, Saksan liittotasavalta 

Jos kaipaat lisätietoja, ota yhteyttä 
Olli Visamoon, puh. koti (90) 698 3503. 


