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~10VUOTTA~ 

Jouko Turk
ka räväyttää 

jälleen 

Urheilussa pitää korostaa 
kuolemaa leikin sijasta, vaa
tii Turkka Sotilasurheilulii
ton järjestämässä valmen
nusseminaarissa. Miesten ul
timatemaajoukkueen pääval
mentaja Pekka Ranta kom
mentoi Turkan lisäksi juok
suvalmentaja Väätäistä ja 
jalkapallovalmentaja Kuuse
laa. 

SIVU 4 

Liitokiekkoilu 
olympia
lajiksi? 

Liitokiekkoilun kansainväli
nen kattojärjestö WFDF on 
hyväksytty viime syksynä vä
hän suurempaan urheilun 
keskusjärjestöön GAISF:iin 
(General Association of In
ternational Sports Federa
tions). Paitsi olympialajit 
myös muut urheilulajit kuu
luvat GAISF:in siipien suo
jaan. Ei-olympia-lajeille jär
jestetään neljän vuoden vä
lein World Games Maail
mankisat. 

SIVU 7 

Suomi-USA 
syynissä 

Espoolaisen liitokiekkoseu
ran Companyn pelaaja Pasi 
"Sisu" Pesonen vietti viime 
kesän Yhdysvaltain autoteol
lisuuden mekassa Det
roitissa. 

Työharjoittelun lisäksi Pasi 
pelaili ahkerasti turnauksis
saja sai kuvan siitä, miten 
jenkkipelaaminen eroaa mei
käläisten systeemeistä. 

SIVU 8 

UC Jokers 
uhoaa 

Pitkän aikaa hiljaisuudessa, 
ja paljolti Kari Hännikäisen 
olemuksen varassa, ollut Tu
run liitokiekkoitoiminta on 
nyt saamassa uutta väriä ja 
intoa. Turun Kauppakorke
an reippaat opiskelijat ovat 
alkaneet paiskoa kiekkoa oi
kein urakallaja nyt heillä on
kin Suomen parhaat talvihar
joittelutilat. 

SIVU 12 

Ansioituneet kunniaan 

Tästä vuodesta alkaen vali
taan aina syksyllä Vuoden 
Seura, Vuoden Kiekkogol
faaja, Vuoden Pelaaja ja 
Vuoden Liitokiekkoilija. 

Vuoden Seuran valintakri
teereinä pidetään harrastaja
määrää, harrastettavien liito
kiekkolajien määrää, järjes
tettyjä kisoja ja kursseja se
kä kilpailumenestystä. 

Vuoden Kiekkogolfaaja 
määräytyy kilpailumenestyk -
sen perusteella (vrt. viime
kesäinen Vuoden Kiekkogol
faaja -kilpailu). Vuoden Pe
laaja on se, joka on osoitta
nut parasta Pelin Henkeä ja 
lisäksi menestynytkin. 

Vuoden Liitokiekkoilija vali
taan jäsenäänestyksellä (yksi 
ääni per jäsen). Äänestys
kortteja saa lähettää vuoden 
loppuun saakka. Kriteereinä 
ovat joko hyvä menestys tai 
aktiivisuus liitokiekkoilun 
hyväksi Gärjestötyö, kisajär
jestelyt, opetusmateriaalin 
valmistus ... }. Jokainen päät
täköön omallatunnollaan, 
mitä pitää tärkeänä valintaa 
tehdessään. 

Äänestyskorttiin pitää kir
joittaa oman nimensä lisäksi 
myös perustelu. 
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PÄÄTOIMITTAJALTA 

Liitto 10 vuotta 

POIS 
•• 

LAPSENKENGISTA 

Petri Isola 
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Mitä merkitsee se, että 
vuonna 1978 Suomen 
Frisbee-liittona toimintansa 
aloittanut Suomen Liitokiek
koliitto täyttää tänä vuonna 
kymmenen vuotta? 

Hyppäämistä pois ahtaaksi 
käyneistä lasten kengistä. 
On aika aloittaa aikuistumi
nen, aseman vakiinnuttami
nen pesäpalloa, painia ja mä
kihyppyä jumaloivassa lii
kuntayhteiskunnassamme. 
Emme saa piilotella hienoa 
tuotettamme. Eivät ihmiset 
hakeudu lajin pariin, jos he 
eivät tiedä siitä. Tietoteknii
kan hyväksikäytön lisäämi
nen työelämässä mitä ilmei
simmin lisää ihmisten vapaa
aikaa. Vapaa-ajan käyttöä ta
voittelevat monet tahot. Ih
miset tarttuvat siihen, mitä 
heille tarjotaan. 

Jotta ihmiset tulisivat tietoi
siksi tuotteestamme nimel
tään liitokiekkoilu, tuotetta 
pitää olla vaivattomasti saa
tavilla. Tuotteen vaivaton 
saanti edellyttää seurojen ny
kyään lähes olemattoman 
markkinoinnin jyrkkää lisäys
tä. 

Jyväskylän yliopiston talous
tieteen laitoksen professori 

Matti Urrila pitää urhei
luseuran markkinoinnin tuki
pilarina sen tarjoamia tuot
teita: edustusjouklrue, aikuis
ja juniorijoukkueet ja ju
nioritoimintaan liittyvä kas
vatustyö. Uuden lajin seura
toiminnan tärkein tuote on 
mielestäni junioritoiminta, 
yleensäkin alkeiskurssien jär
jestäminen esimerkiksi kou
luissa. Kun seura saa juniori
toiminnan käyntiin, tulevat 
pian nuorten vanhemmat 
mukaan toimintaan ja vähi
tellen seuran organisaatio 
vahvistuu ja selkiytyy. Ja laa
jenee, mistä seuraa taloudel
linen vahvistuminen, jonka 
ansiosta voidaan järjestää 
yhä enemmän seuran moni
ilmeistä jäsenistöä tyydyttä
vää virkistystoimintaa. 

Roomaa ei rakennettu päi
vässä, eikä rakenneta tuhat
jäsenistä liitokiekkoseuraa
kaan. Seuramarkkinoinnin, 
niin kuin markkinoinnin 
yleensäkin, voima on pitkä
jännitteisyydessä, jatkuvuu
dessa ja johdonmukaisuu
dessa. Ei pidä tavoitella kuu
ta taivaalta - paria satelliittia 
kylläkin .• 

SUOMEN LIITOKIEKKOLIITTO ry 

PI 84, 00331 HELSINKI 

Puheenjohtaja 
Eero A1peri, puh (90) 412096 

Sihteeri 
Olli Visamo, puh (90) 698 3503 

Pankkiyhteydet 

Jäsenmaksutili 
SYP-Munkklvuori 217121-4675 

Joukkuepelitili 
SYP-Munkkivuori 217120-
101100 

FRISBARI 
on Suomen Uitokiekkoliitto ry:n 
(SLL) virallinen jäsenjulkaisu, jo
ka ilmestyy viidesti vuodessa. 

Jäseneksi voi liittyä maksamalla 
vuoden 1988 jäsenmaksun 60,
markkaa yllä olevalle jäsenmak
sutilille. 

Päätoimittaja 
Petri Isola, puh (90) 497 139 

Ulkoasu 
Petri Isola 

FRISBARln ilmoitushinnat 
1 sivu 1400 mk 
1/2 sivua 800 mk 
1/4 sivua 500 mk 
1/8 sivua 300 mk 

SLL ei vastaa ilmoittajalle mah
dollisesti aiheutuvasta vahingos
ta, jos ilmoitusta ei voida julkais
ta määrättynä päivänä tai 
käsikirjoituksen mukaan. Leh
den suurin vastuu ilmoitusten jul
kaisemisessa sattuneesta vir
heestä on ilmoituksen hinta. 

Frisbarin toimitus ei vastaa sille 
tilaamatta lähetettyjen kirjoitus
ten, kuvien ja piirrosten palautta
misesta. 

Painopaikka: Pika-Qffset 



Eero Alperi 

PITÄKÄÄ 

Kymmenen vuotta sitten 
Suomessa alettiin vakavasti 
harrastaa lajia ja harrastuk
sen edistämiseksi perustet
tiin Suomen Frisbee-liitto, 
jonka nimi sittemmin muu
tettiin Suomen Liitokiekko
liitoksi. Lajin menestys ja 
harrastajamäärä olivat heti 
alkuvuosina suuria, mutta 
uusille lajeille tyypilliseen ta
paan innostus hieman lopah
ti alkurytinän jälkeen. Ame
rikasta tulleena lajina sai lii
tokiekkoilu taakakseen mo
nia ennakkoluuloja ja asen
teita. Liitokiekko miellettiin 
rantaleluksi eikä nähty sen 
monipuolisia ominaisuuksia. 
Vielä vähemmän uskottiin 
sen sopivan vaativan jouk
kuepelin pelivälineeksi. 
Vaikka laji USA:ssa oli kym
menien tuhansien harrasta
ma, ei tietoja eri lajeista ja 
niiden säännöistä ollut levin
nyt Suomeen asti. 

Liitokiekkoilun leviämistä 
on ehkä eniten hankaloitta
nut se, että sitä ei kovinkaan 
moni ole mieltänyt urheiluk
si. Myös on ollut havait
tavissa epämääräistä vastus
tusta kaikkea uutta kohtaan 
ja on saatettu törmätä jopa 
siihen, että perinteisten laji
en piirissä on pelätty uusien 
lajien vievän harrastajia van
hoilta ja hyviksi koetuilta 
lajeilta. Tällaista ajat
telutapaa on vaikea ymmär
tää, sillä jokainenhan saa tie
tysti valita itseään kiinnos
tavat harrastukset. Tiettyä 
epämääräisyyttä on ollut 
myös julkisen vallan 
suhtautumisessa uusiin lajei
hin. Kenttävuorojen saanti 

PUHEENJOHTAJALTA 

SUUNNE AUKI 

on ollut vaikeaa, mikä tietys
ti on ymmärrettävää, jos 
kenttiä ei kertakaikkiaan 
ole, mutta jos se johtuu siitä, 
ettei lajia arvosteta urheilu
na, on asiaa vaikea hyväk
syä. Tilanne on kuitenkin pa
rantunut lajitietouden leviä
misen myötä. Selväähän on, 
ettei kokonaan tällaista uut
ta lajia levitetä maahan vii
dessä eikä edes kymmenes
sä vuodessa, vaan lajikult
tuurin rakentaminen vaatii 
ainakin muutamia harrasta
jasukupolvia ennen kuin voi
daan puhua pysyvästä tilan
teesta. 

Nyt kymmenen vuoden jäl
keen voimme olla saavutuk
siimme melko tyytyväisiä. 
Eri lajien SM-sarjat ja -tur
naukset ovat pyörineet sään
nöllisesti koko toiminnan 
ajan ja kansainvälinen me
nestys kaikissa lajeissa on ol
lut huippuluokkaa. Aktiivi
harrastajien määrä on koko 
ajan kasvussa ja liiton toi
minnan peruskuviot ovat 
kohtuullisen hyvin hallinnas
sa. Lyhyt lajikulttuuri näkyy 
kuitenkin pahiten osaavien 
ja halukkaiden kouluttajien 
ja valmentajien puutteessa. 
Onneksi valmentajapulasta 
huolimatta on uusia harras
tajia tullut sen verran kuin 
liiton organisaatio on pysty
nyt sulattamaan. 

Liitokiekkoilun edistämistä 
on helpottanut paljon peli
välineen monipuolisuus. 
Kiekkogolf, samoin kuin 
muut yksilölajit, antaa ke
vyen liikunnan lisäksi hyvän 
mahdollisuuden opiskella 

kon käsittelyä ja nähdä edis
tyminen välittömästi parem
pien tulosten muodossa. Ko
vaa fyysistä rasitusta kaipaa
ville Ultimate on peli, jonka 
nopea tempo ja vauhti teke
vät raskaaksi sekä hyvä että 
huonokuntoisille. Lisäksi 
Ultimatessa on piirre, joka 
tekee siitä poikkeuksellisen 
kaikkiin muihin joukkuepe
leihin verrattuna. Tuomarit
tomuus pakottaa pelaajat 
rehellisyyteen ja "pelin hen
gen" noudattamiseen. Tä
män itsekuria kasvattavaa 
merkitystä ei koskaan voi lii
kaa korostaa, ja vaikka sen 
merkitys ei lajia harrasta
mattomille helposti avaudu
kaan, on se ehdottomasti hy
vä tuoda esiin lajista kerrot
taessa. 

Sen lisäksi, että on hyvä saa
da lajille paljon uusia har
rastajia, on yhtä tärkeää le
vittää tietoa myös muille ur
heilunjapenkDurheilun 
harrastajille. Lajituntemus 
poistaa tietämättömyydestä 
johtuvia esteitä ja parantaa 
selvästi liiton ja seurojen toi
mintaedellytyksiä, kun joka 
käänteessä ei tarvitse selit
tää' mistä on kysymys. 

Liiton kymmenvuotisjuhla
vuoden yhteisenä tavoittee
na voisimme pitää lajitietou
den levittämisen suurelle 
yleisölle. Vaikka liiton halli
tus omalta osaltaan yrittää 
tehdä parhaansa, täytyy suu
ri osa tästä työstä sälyttää 
kaikkien jäsenten leveille 
hartioille, joten pitäkää 
suunne auki .• 
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Kuusela, Väätäinen ja Turkka 

Tekniikka, Asenteet ja Raivo 

SUOMALAISILTA 
URHEILUOILTA 
PUUTTUU 
APINANRAIVO 

Suomen Sotilasurheiluliiton 
valmennusseminaarissa ruotivat 
suomalaisurheilua ohjaaja Turkka ja valmentajat 
Kuusela ja Väätäinen. Tuttua 
asennek~atuslinjaa edustivat molemmat 
valment~Jat, mutta Turkalla oli sanottavana jotain 
muutakin, kuten tavallista. 

Pekka Ranta 
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Mitä puhujien sanoista 
voitaisiin sitten oppia? 

Martti Kuusela totesi aina
kin seuraavasti: 
- Kovaa työtä vaaditaan eri
tyisesti tekniikan kehittämi
sessä. Pelaajia on turha juok
suttaa, ennemminkin heille 
on annettava kiekko, jonka 
kanssa olisi vietettävä mah
dollisimman paljon aikaa. 
Meillä kitketään joukkueval
mennuksella pelaajien yksi
löllisyys pois. 

Saman totesi jo ajat sitten 
maajoukkueen entinen val
mentaja Harri Spoof. 
- Valmentajien tärkeimpänä 
tehtävänä on opettaa. Aina 

voidaan haukkua, mutta ku
ka osaa opettaa valmentaja
na. Pelaajien tulisi olla yksi
löllisiä, valmentajan pitää 
pystyä kokoamaan näistä yk
silöistä joukkue. 

Menestyäkseen suomalais
ten tulisi muuttaa asennet
taan. Ulkomaalaisia kunnioi
tetaan Kuuselan mukaan vie
lä aivan liikaa. 
- Kun suomalainen menee 
Englantiin pelaamaan vaik
kapa Southamptonia vas
taan, hän pyytää Kevin 
Keeganilta nimikirjoitusta. 
Keegan vastaa: "Odota het
ki, teen pari maalia." Keegan 
tekee maalit ja antaa nimikir
joituksen. 

Suomalaisten pitää saada eh
dottomasti lisää itseluotta
musta. Valmentajien tulisi 
muistaa se, ettei palaute oli
si aina vain moittimista, sillä 
ihminen käy kehumalla. 

Kehua vai moittia 
Kuuselan sanoissa on paljon 
vanhaa viisautta. Tuore ote 
on kuitenkin tipotiessä. Tut
kimusten mukaan ei ole luo
tettavasti voitu osoittaa ke
humisen vievän tilastollisesti 
merkittävästi parempiin tu
loksiin. On ehdottomasti 
muistettava, että tämä tulos 
ei ole lineaarinen, vaan 
esim. hyvien pelaajien koh
dalla moite ja negatiivinen 
palaute vie selvästi parem
piin tuloksiin. Heikkojen pe
laajien kohdalla vaikutus 
näyttää olevan päinvastai
nen. Kehumalla ja positiivis
ta palautetta antamalla 
useat pelaajat vain tyytyvät 
pysymään sillä suoritustasol
la, joka antoi kiitoksen. Se ei 
sinänsä vie eteenpäin, vaik
ka tuntuukin mukavalta ja 
tarpeelliselta. On myös muis
tettava, että hyvä pelaaja ei 
kiitosta edes tarvitse. Hän 
tietää sen muutenkin. Kiitos 
ei ole siis välttämätöntä edes 
itsetunnon luomiseksi. Voit
to ja pärjääminen luovat 
muutenkin luottamusta. Hei
kommat pelaajat taas joutu
vat helposti kiittelemisen ja 
paijaamisen alistavan kou
ran uhreiksi. Kiitos on alista
misen yksi muoto. Samaa pe
riaatetta ovat miehet käyttä
neet naistensa alistamiseen. 
Nainen on ylistämällä alistet
tu! Kuusela ei siis osaa sa
noa mitään neuvoa miten 
maamme urheilua voisi sel
västi siirtää eteenpäin. 

Vain voiHo 
ratkaisee 
Juoksujen päävalmentaja 
Juha Väätäinen korostaa 
myös asenteen ratkaisevaa 
merkitystä. Erityisesti Vää-



täinen korostaa urheilijan 
henkisiä ominaisuuksia. Hä
nen mukaansa menestymi
sen pohjalla on neljä sanaa: 
halu, usko, nöyryys ja uskal
lus. 
- Harjoitteleminen maail
man huipputasolla vaatii us
kallusta. Jos poikkeat har
maavarpusesta, saat ni
mikkeen hullu. 

Väätäisen mukaan kestä
vyysjuoksussa menestyy vain 
rajulla harjoittelulla. Määrä 
on erittäin ratkaisevaa. Ei 
lenkillä mitään sykemittaria 
tarvita. Kello on edelleen pa
ras kunnon mittaaja. Tämä 
ajatus sopinee ultimateen
kino Voitto on Väätäisen 
mielestä ainoa tavoite urhei
lussa. Muut tavoitteet kuulu
vat liikuntaan. Väätäinen 
kertoi omasta harjoittelus
taan vuoden 1971 EM-kisoi
hin. 
- Kaksi vuotta kävin päivä 
päivältä tarkasti läpi suunni
teltua ohjelmaa. Joka aamu 
herätessäni olin Stadionilla, 
juoksin kympin ja nostin 10-

pussa kädet pystyyn. Päivä
unillakin ennen nukahtamis
ta nostin kädet pystyyn. Kun 
olin kahden vuoden aikana 
kolme kertaa päivässä voitta
nut mielessäni kympin, mi
nun oli mahdotonta hävitä. 

Hupimielessä 
voiHoon 
Saman kaltainen voittamat
tomuuden tunne saadaan 
syntymään pelkällä peliin 
menemisellä. Suomalainen 
on niin onneton, että hän 
miettii liikoja. Jos mietit, et
tä saatat voittaa, olet jo hä
vinnyt. Parhaat joukkueet ei
vät mieti voiton mahdolli
suutta. He vain voittavat. 
Maaotteluissa on vaikea 
asennoitua välinpitämättö
män kaltaisest~ mutta on 
useasti todistettu, että suo
malainen menestyy parem
min silloin kun hän ottaa 
osaa vain hupimielessä. Tie- . 
tenkin pohjan voitolle luo 
vahva harjoittelu. 

Väätäinen ja Kuusela ovat 

selvästi alistuneita. He eivät 
itse osaa alistaa ohjaamaan
sa urheilujoukkoa tehok
kaasti. Alistamalla voidaan 
myös saada lisää tehoa ai
kaan. Tietenkin on ymmär
rettävää, ettei valmentaja 
paljasta kaikkia keinojaan, 
sillä poppakonstin paljasta
minen vie tehon siltä. Ihmi
nen - ainakin suomalainen 
on vielä pohjimmiltaan tai
kauskoinen. Urheilijat suo
rittavat vaikka minkälaisia ri
tuaaleja ennen suoritusta. 
Niillä saadaan aikaan tietty 
henkinen hulluus. Hulluutta 
ja kuolemaa tarjoaa ohjaaja 
Turkka neuvoksi valmennuk:" 
seen. Ensimmäisenä Turkka 
hyökkää kuitenkin amatöö
riurheilun kimppuun. 
- On mieletöntä edellyttää, 
että joku uhraa nuoruutensa 
ilman korvausta. Minä hal
veksin teitä kaikkia, kun 
myönnätte kannattavanne 
amatööriurheilua. Turkka 
kumoaa luulon, että suoma
laiset olisivat erityisen lahja
kasta kansaa. Pikemminkin 
suomalaiset ovat olleet kaut-

Ohjaaja Jouko Turkka 

ta aikojen ulkolaisten hölmö
jä orjia. Halu olla orja pesii 
edelleen suomalaisten syvis
sä riveissä. 

- Suomalaisilta ei löydy sak
salaisten röyhkeyttä, ei jenk
kien laajuutta, ei venäläisten 
estottomuutta. Me olemme 
askeettista kansaa, meillä on 
kyky kieltäytyä ja sulkeutua. 

Sulkeutumista Turkka pitää 
suurena voiman lähteenä. 
Monen suomalaisen ME
suorituksen takana on ollut 
hallittu raivo ei muuta. 

Hotellit pilaavat 
Urheilijat majoitetaan kisa
matkoilla hotelleihin. Hotel
lit eivät ole kuitenkaan oi
kea paikka majoittua, jos 
vaaditaan huippusuorituksia. 
- Jättäkää urheilijat kisakau
pungin kadulle. Jokaisen on 
saatava vapaat kädet. Joku 
iskee naisen, joku nukkuu 
rappukäytävässä, joku tekee 
murron. Silloin seuraavana 
päivänä alkaa kisoissakin ta
pahtua. 

Ajatus on räikeä Turkan ta
paan. Se sisältää kuitenkin 
totuuden jyvän. Viimeistele
mättömyys ja kurjuus sopi
vassa määrin synnyttävät rai
voa, kuoleman sisarta. Tyyty
väinen ei sisuunnu eikä tais
tele. 

Valmentajina Turkka näkisi 
mieluusti entisiä huippu-ur
heilijoita. Ihailemaltaan hen
kilöltä oppii paremmin ja 
enemmän kuin pätevältä. 
Turkka palaa vielä suoritus
kykyyn toteamalla, että on 
kaksi havaittua keinoa suori
tuskyvyn parantamiseksi. 
Seksi ja mielen tasapainon 
järkkyminen. Kukaan ei ha-
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lu saada selkäänsä lastensa 
nähden tai menettää naaras
taan. Tehokkaampi keino on 
kuitenkin hulluus. Huip
pusuorituksiin pyrittäessä 
Turkka on samoilla linjoilla 
kuin Väätäinen. Itsesuojelu
vaisto on suljettava pois. 
- Tehkää harjoittelustanne 
yhtä helvettiä. Tämän jäl
keen suuretkin kisat ovat lo
maa. 

Nämä ajatukset lienevät var
sin tuttuja useille valmenta
jille. Kovin harva vain osaa 
niitä soveltaa. Turkka on 
myös havainnut ärsyttämisen 
olevan erittäin tehokas vai
kutin. Tälläistä keinoa käy
tettiin ultimatessa MM-83 ju
niorienja MM-84 naisten 
kohdalla. 

Leikki hiiteen 
urheilusta 
- Joskus hävitettiin sodassa 
keittoastiat ennen taistelua. 
Jos haluat ruokaa hae astiat 
vastustajalta. Tästä on edel
leen paljon opittavaa. 

On vaikea sanoa, pyrkiikö 
Turkka esittämään jotain 
uutta jumalan teatteria vai 
haluaako hän toimia piilovai
kuttajana ärsyttämällä val
mentajia parempiin suorituk
siin. Paljastettu temppu ei 
ole enää temppu. Onkin ky
seenalaista kertoa urheili
koille kaikkia valmentajien 
käyttämiä keinoja, ainakin 
niiden psykologinen tausta 
kannattaa suojata. Lopuksi 
Turkka raivoaa: 
- Urheilijoita pyritään pitä
mään ulkona todellisuudes
ta. Mielestäni leikin teoria 
pitäisi kieltää urheilusta ko
konaan, korostakaa mielum
min kuolemaa! • 
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10-vuotis
gaalailta 

Lepakkossa 

Syys-lokakuussa järjestetään 
Helsingin Lepakkoluolassa 
(Radio Cityn ja ELMUn 
päämaja) 10. toimintavuo
den huipennukseksi juhla-

. gaala. Tilaisuus on pukujuh
la, jossa esiintyy huippuyh
tye Lepakon Zulut, freestyle
ryhmä, ja pidetään puttaus-

kilpailu. Juhlagaalaan kutsu
taan kaikki Suomen Liito
kiekkoliiton aktiivijäsenet 
Gäsenmaksu maksettu tänä 
vuonna) seuralaisineen. Her
kullisen juhlaillallisen valmis
taa Erkki E. Kastike. Juhlas
sa julistetaan myös Vuoden 
Seura, Vuoden Kiekkogol
faaja ja Vuoden Pelaaja. 

Ennen koko yön kestävää 
juhlaa pelataan mahdollises
ti ultimaten juhlaottelu Suo
mi-Ruotsi sekä naisten että 
miesten välillä. 

Jos olet kiinnostunut järjes
telytoimintaan osallistumi
sesta, ota yhteys mahdolli
simman pikaisesti joko Petri 
Isolaan (497139) tai Olli Vi
samoon (6983503) .• 

ULTIMATE & GUTS MM-SS 
Aika: Su 28.8.1988 klo 12.00 - 4.9.1988 klo 19.00 

Palkka: Leuven, Belgia. Pieni flaamllalnen kaupunki 20 km Brysselistä Itään. 

Osallistumismaksu: 7500,- Belgian frangia = n. 900,- mk /pelaaja 

Mitä osallistumismaksulla saa? 
Majoituksen (7 yötä), 7 aamiaista ja 7 päivällistä ja kisapaketin. Majoitus on opiske

lija-asuntolassa yhden hengen huoneissa. Kisapaketti sisältää 165-g:n WHAM-O 
kiekon, ison pyyhkeen, pääsyliput stadionille ja juhliin ym. 

Osallistumismaksun suoritus 
Osallistumismaksusta on suoritettava 6000,- Belgian frangia /pelaaja 25. maaliskuu
ta 1988 mennessä, jolloin on ilmoitettava myös tarkka osallistujamäärä. Mitä no
peammin osallistumismaksu maksetaan, sitä lähemmäksi pääsee pelikenttiä. Majoi
tus on viidessä eri rakennuksessa, joista kaukaisin on 3 km päässä kentistä. 

Joukkueiden koot 
Joukkueiden kokoja on rajoitettu majoituskapasiteetin vuoksi. 

Ultimate: Avoin 23 
Naiset 14 
Juniorit 14 

Guts: 14 

Pelisäännöt 
Ultimate: Noudatetaan Ultimate Players Associationin (U.P.A.) 8. versiota 

Turnausjärjestelmä 
Jos osallistuvia maita on enemmän kuin 12, joukkueet jaetaan kahteen ryhmään. 



World Flying Disc Federation on ottanut 
ensi askeleen kohti olympialaisia 

JÄSENEKSI KANSAINVÄLISEEN 
URHEILUJÄRJESTÖÖN 

Vuoden kestäneen arvioinnin jälkeen General 
Association of Intemational Sports Federation 
(GAISF) hyväksyi World Flying Disc Federationin 
(WFDF) ehdolliseksi jäsenekseen marraskuussa 
1987. 

lella ilmestyvästä julkaisusta 
löytyvät tiedot kiekkogolfra
doista, kilpailujen määrästä, 
seurojen määrästä ja muusta 
aiemmin tuntemattomista 
asioista. 

G AISF:iin kuuluu 68 kan
sainvälistä urheilujärjestöä 
ja sen päämaja on Monte
Carlossa. Järjestö on perus
tettu 1967. Järjestö koor
dinoi World Games -kisoja 
ja toimii myös urheilutietou
den kehittämisen ja välittä
misen kansainvälisenä 
areenana. Liittyminen järjes
töön on WFDF:lle tärkeä 
vaihe pyrkiessämme levittä
mään lajia ja saamaan hyväk
synnän maailmanlaajuisesti. 

Talvikausi on useimmille lii
tokiekkoilijoille "vapaa-ai
kaa", jonka ansiosta on hel
pompi saada taka-alalle jää
neitä, mutta tärkeitä tehtä
viä tehdyksi. WFDF:n kon
gressin jälkeen on tehty te
hokkaasti töitä monen pro
jektin parissa. 

Bill Wright, WFDF:n 
Freestyle-valiokunnan pu
heenjohtaja, edusti järjestöä 
GAISF:n XXI yleiskokouk
sessa, jonka teemana oli "Ur
heilu ja kasvatus". 

Toisen kerran lähetettiin 
kansallisille liitoille päivitys
kysely uusista ennätyksistä. 
Maailmanennätykset ja jä
senliittojen kansalliset ennä-

Hyvä Puheenjohtaja 

Mr Dan Roddick 
Puheenjohtaja 
World Aying Disc Federation 

Monte Carlo, 16.11.1987 

Meillä on kunnia ilmoittaa teille, että Colorado Springsissä ko
koontunut XXI GAlSF:n yleiskokous on yksimielisesti hyväksy
nyt World Aying Disc Federationin ehdolliseksi jäseneksi ja me 
haluamme onnitella teitä tästä loistavasta saavutuksesta. 

Jäsenyys on voimassa välittömästi, mutta teidän ei tarvitse 
maksaa vuoden 1987 jäsenmaksua. Vuoden 1988 alussa saatte 
laskun, joka on 750 Sveitsin frangia ja kattaa vuoden -88 jäsen
maksun. (XXI yleiskokous korotti jäsenmaksun 500 SF - > 750 
SF) 

Minulla on ilo ilmoittaa, että seuraava yleiskokous pidetään lau
sannessa 3. - 5. marraskuuta. Kokouksen teemana on "Urheilu 
ja lääketiede". Toivomme, että voitte ottaa osaa kokoukseen. 

Olemme käytettävissänne kaiken tarvitsemanne tiedon tai pal
velun saamiseksi ja toivomme jäsenyydellenne GAISF:ssa me
nestystä. 

Vilpittömästi 
Luc NIGGLI 
Pääsihteeri 

tykset julkaistaan vuoden 
1988 alussa. 

Jäsenliitoilta kerättiin perus
tietoja liitosta ja vuoden 
1987 tärkeimmistä tapahtu
mista. Vuoden -88 alkupuo-

Kunnianhimoisin ja aikaa
vievin projekti on ollut la
jisääntöjen muokkaaminen 
ja kokoaminen yhdeksi kir
jaksi. Projektia on johtanut 
Scott Lash, WFDF:n Sääntö
valiokunnan puheenjohtaja. 

Projekti on jaettu eri lajiva
liokunnille, jotka ovat ulti
mate, guts, kiekkogolf, kent
tälajit, freestyle ja tuplakiek
ko. Joissakin tapauksissa, 
kuten golfissa, on kauden 
1988 säännöt jo julkaistu ja 
kansainvälisesti hyväksytty. 
Joitakin sääntöjä, kuten 
kenttälajien, on jouduttu 
muokkaamaan huomattavas
ti. Tuplakiekon säännöt ovat 
kokeneet täydellisen uudel
leenmuotoutumisen, jonka 
ansiosta säännöt kuvaavat 
pelin tarkemmin kuin aiem
min. Valiokuntien kansain
väliset kokoonpanot ovat 
tehneet tehtävästä haasta
van, mutta tulos vaikuttaa 
hyvältä ja sääntökirja julkais
taneen vuoden -88 alussa. 

Elokuussa Fort Collinsissa 
pidetyt MM-kisat ja kon
gressiovat saaneet aikaan 
paljon positiivista palautet
ta. Ehdotuksia MM-kisoista 
on tullut useita. 

mtimate & Guts 
• 1988 Leuven, Belgia 
• 1989 Köln,Länsi- Sak

sa 
• 1990 Oslo, Norja 
• 1991 Toronto, Kana

da 
• 1990,91 tai 92 Tokio, 

Japani 
Yksilölajit 

• 1988 San Fransisco, 
CA,USA 

• 1989 Essex, Englanti 
• 1990 Ft. Collins, CO, 

USA 
Kiekkogolf 

• 1988 Cincinnati, OH, 
USA 

• 1989 Cedar 
Falls/Waterloo, IA, 
USA 

• 1990 Belgia 
Yksilölajit (seniorit) 

• 1988 Sonoma, CA, 
USA 

• 1989 Atlanta, GA, 
USA 

• 1990 Minneapolis, 
MN,USA 
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Motor Cityssä ei vain autoilla oli taata jokaiselle joukkueel
le vähintään viisi ottelua en
nen mahdollista karsiutumis
ta jatkopeleistä. 

MITÄ TEKEVÄT 

LÄHIÖLÄISET 

Versaillesin turnaus oli tasai
nen ja yllätystulokset-seurasi
vat toisiaan. Oma saldomme 
oli viiden ottelun jälkeen 3 
voittoa ja 2 tappiota, mutta 
putosimme jatkosta huonon 
maalieron takia. Tappioi
demme perimmäinen syy pii
Ii lukuisissa loukkaantumisis
sa eikä pelaaminen 35 as
teen helteessä kahdella vaih
topelaajalla ole herkkua. 
Turnausvoiton korjasi In
dianapolisin joukkue. 

DETROITISSA? 

Torstai 6.6. ja ekat treenit. 
Kundeja oli paikalla viitisen
toista. Outo vieras Suomesta 
ihmettelyn kohteena. Mitkä 
pläägät, mikä kiekko, pela
taanko Suomessakin? Kysy
mysten ristitulta. Hei epärei
lua, 15 vastaan yksi. 
Nopeasti baanalle. Man to 
man on homman nimi. 

Kyseessä oli pelitreenit. Kak
si tuntia taukoamatonta pu
serrusta. Tsemppi kiitettä
vää. Nice try! Good effort! 
Great toss! Nurtsi rullalle! 

Treenien jälkeen puhelinnu
meroiden vaihtoa, treeni
paikkojen ja -aikojen selvit
telyä sekä turnauskalenteriin 
tutustumista. Nopeasti koko 
kesä oli buukattu turnauksil
la. Hyvä, eihän tänne ole tul
tu velttoilemaan. 

Hämmästyttävää kyllä olim
me Detroitin ainoa ultimate
joukkue, vaikka Metro 
Detroitin alueella asuu n. 
4,5 miljoonaa ihmistä. Aito
amerikkalaiseen ultimatetyy
liin joukkueen nimi vaihtuu 
vuosittain ja kuluneen kesän 
olimme ytimekkäästi nimel
tämme The Suburbians. Ni
mi oli osuva sillä kukaan 
joukkueemme 25 pelaajasta 
ei asunut 12 mailia lähempä-
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Sen sijaan Pittsburgin tur
nauksessa (10th Anniversary 

----------~-----------I Mars Ultimate Classic) ei 

Pasi Pesonen vaihtopelaajista ollut puutet
ta. Kuudentoista pelaajan _____________________ .1 voimin vaihtokaruselli pyöri 

Viime kesänä minulla oli mahdollisuus tutustua kiitettävästi, ja jyräsimme 
yhdysvaltalaiseen ultimateen pelaajan silmin. tiemme aina semeihin asti. 
Kolme kuukautta Michiganin osavaltiossa vierähti Joukkueemme oli muodos-
nqpeasti töitä paiskien ja ultimatea pelaten. Tänä tettu entisistä Michigan 
aikana syntyi myös tietty mielikuva State Universityn pelaajista, 
valtameren takaisesta ultimatesta ja sen eroista ja koska kaksi Suburbians-
suomalaiseen ja eurooppalaiseen ultimateen. joukkueen pelaajaa oli 
TukikqhtCf,na,!i. oli Detroit, Motor City, jonne Michigan Staten kasvatteja 
saaVUln tllstal-lltana 26.5.1987. Ensimmäinen pääsin heidän siivellään mu-
viikko meni suurkaupunkia ihmetellessä. Ei meillä kaan tähän turnaukseen. 
Espoossa ... Joukkueemme oli taidoil

nä pahamaineista Detroitin 
ydinkeskustaa. Tasoltaan 
joukkue oli suhteellisen hyvä 
ja se oli rankattu osavaltios
samme kolmanneksi. Saman
tasoisia joukkueita löytyy 
Suomesta vain yksi. 

Turnaukset 
Turnaukset tulivat ja meni
vät. Olin mukana kaikkiaan 
viidessä turnauksessa, ja li
säksi pelasimme ystävyysot
teluita Michiganin osavalti
on muita joukkueita vastaan. 
Turnauspaikkoina olivat 
Versailles Ohiossa (13.-
14.6), Toledo (20.6), 
Pittsburg (3.-5.7), 
Kalamazoo (2.8) ja Grand 
Rapids (16.8). 

Versaillesin ja Pittsburgin 
turnaukset olivat isoja 16 
joukkueen turnauksia. Pooli
jako näissä kahdessa tur
nauksessa oli kuitenkin hie
man ihmeellinen. Pooleja oli 
vain kaksi ja monimutkaisen 
rankkaus- ja arvontasystee
min jälkeen jokainen jouk
kue sai pelattavakseen viisi 
poolin sisäistä ottelua. Kum
mankin poolin neljä parasta 
joukkuetta jatkoivat sitten 
kvartseihin ja näiden voitta
jat edelleen semeihin jne. 
Normaali eurooppalainen 
käytäntöhän on jakaa 16 
joukkuetta neljään poolin 
joukkueiden ranking-sijoitus
ta apuna käyttäen, jollo~ 
poolin sisällä kaikki joukku
eet kohtaavat toisensa. Jenk
kisysteemin tarkoituksena 

taan mahtava, ja sain kunni
an pelata todellisten ultima
tetaiturien seurassa. On syy
tä mainita, että M.S.U. oli ai
kanaan yksi USA:n parhaita 
joukkueita, ja voittipa se pa
riin otteeseen jopa USA:n 
mestaruuden. Nykyisin kun
dit edustavat monia amerik
kalaisia huippuseuroja, ku
ten Boston Hostages-seuraa 
(ent. Rude Boys), saman 
kaupungin Titanic-seuraa ja 
olipa meillä pelaajia Windy 
Citystäkin. Emme kuiten
kaan olleet turnauksen ai
noa kova jengi ja niinpä se
meissä tie nousi pystyyn. 

Toledon, Kalamazoon ja 
Grand Rapidsin turnaukset 
olivat pienempiä 5-6 jouk
kueen turnauksia. Pelasim
me round-robin-systeemillä 
(kaikki kaikkia vastaan), ja 



SB Condorsien Kelly Green 
yrittää purkaa 'O-Zonen 
paikkapuolustusta USA:n fi
naaleissa Miamissa viime 
syksynä. 

koska nämä turnaukset oli
vat yksipäiväisiä, otteluita 
kertyi yleensä 5 yhden päi
vän ajalle. Melkoinen hom
ma, mutta hengissä selvit
tiin. Kalamazoon turnaus 
voitettiin, Toledossa oltiin 
vähän kesympiä (toiseksivii
meisiä) ja sijoitus Grand 
Rapidsissa oli siltä väliltä. 

Vaikka varsinainen ultimate
kausi pyörähtää käyntiin 
J enkeissä vasta syyskuun 
loppupuolella, jolloin pela
taan osavaltioiden mesta
ruuksista (sectionals), on sil
ti mielenkiintoista tehdä 
pientä vertailua amerikkalai
sen ja eurooppalaisen ulti
maten välillä kolmen kesä
kuukauden kokemusten pe
rusteella. 

Tasaiset ottelut 
Ensimmäinen seikka, johon 
huomioni kiinnittyi oli tur
nausottelujen tasaisuus. Ot
telut menivät yleensä pahas
ti ristiin, ja monesti maali
erot nousivat avainasemaan 
jatkopaikkoja ratkottaessa. 
Perimmäinen syy jännittä
viin turnauksiin oli se, että 
turnaukset pyrittiin järjestä
mään samantasoisille jouk
kueille. Ei haitannut, vaikka 
sopivia joukkueita oli kutsut
tava vähän kauempaakin, sil
lä pitkiä välimatkoja ei pelät
ty. Oli täysin normaalia aloit
taa turnauspäivä istumalla 
viisi tuntia autossa turnaus
paikalle matkustaen. Perillä 
olikin sitten mukavan irto
nainen olo! 

Taistelutahto 
Aitoamerikkalainen fighting 
spirit oli nimensä veroinen. 
Tämä taistelutahto näkyi eri
tyisen hyvin silloin kun pe
lasimme ns. parempia jouk-

kueita vastaan. Mieleeni jäi 
lähtemättömästi ottelumme 
East Lansingin joukkuetta 
vastaan Versaillesin turnauk
sessa. Meidät oli rankattu 
turnauksessa 12:nneksi ja 
East Lansing kakkoseksi, jo
ten voittajajoukkueen piti ol
la jo ennalta selvä. Mainitta
koon vielä, että East 
Lansingin joukkue koostui 
pääosiltaan Michiganin osa
valtion ykkösjoukkueen 
Coffee and Donutsien pelaa
jista. Coffee and Donuts oli 
puolestaan pari kuukautta 
aiemmin voittanut itse Win
dy Cityn, joten ihan rupupo
rukka ei vastassamme ollut. 
Ennen ottelun alkua vastus
tajajoukkueen kapteeni kävi 
pahoittelemassa huonoa tuu
riamme, koska he joutuisivat 

nyt pudottamaan meidät jat
kosta. Tästä saimme tarvitta
van kipinän otteluun. Yli
mielisyydessään East 
Lansing pelasi ottelun alun 
käyttäen jonkinlaista paikka
puolustuksen ja miespuolus
tuksen välimuotoa ja saim
me 3-0 johdon puoli-ilmai
seksi. Nyt heräsivät vastusta
jammekin pelaamaan, mutta 
johtomme kesti loppuun 
saakka lopputuloksen oltua 
13-11. Joukkueemme "kak
kospelaajien" valtava yritys 
oli hetkessä tarttunut koko 
muuhun joukkueeseen, ja sa
nonta että joukkue on enem
män kuin jäsentensä summa 
piti kohdallamme paikkansa. 

Sen sijaan ottelut ns. hei
kompia joukkueita vastaan 

Häviöistä eivät amerikka
laisjoukkueet paljon välitä 
jutella. 

tuottivat usein suuria asen
noitumisvaikeuksia. Esimer
kiksi Toledo Landsharks oli 
joukkue, jota emme voitta
neet kesän kummassakaan 
ottelussamme, vaikka oman 
arvioni mukaan se oli selväs
ti meitä huonompi joukkue. 
Emme vain olleet otteluissa 
mukana koko sydämelläm
me ja turpaan tuli. 

Yllätystulokset olivat enem
män sääntö kuin poikkeus 
toisin kuin eurooppalaisessa 
ultimatessa, jossa hieman lii
kaakin kumarrellaan ns. pa
remmille joukkueille. Tosin 
on pidettävä mielessä, että 
eurooppalaisissa seurajouk
kueturnauksissa on yleensä 
mukana niin eritasoisia jouk
kueita, että tietty määrä sel
viä otteluja syntyy väkisinkin. 

Pelaajien ikä 
Pelaajien ikärakenne on hy
vin erilainen eurooppalai
seen verrattuna. Kun Suo
messa 25 vuotta täytettyään 
ryhtyy harkitsemaan lopetta
mista, uskoo hänen saman-
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ikäinen amerikkalainen kiek
kokollegansa parhaiden peli
vuosien olevan vielä kauka
na edessäpäin. Yksi syy tä
hän on se, että ultimaten pe
laaminen aloitetaan Yhdys
valloissa yleensä vasta yli
opistossa, joten pelinälkää 
riittää vielä myöhemmillekin 
ikävuosille. Monet oman 
joukkueeni pelaajista olivat 
yli kolmekymppisiä ja peli
into tuntui vain kasvavan. 
Kaverit olivat ikäänkuin kas
vaneet joukkueeseen kiinni 
eikä lopettaminen tullut mie
leenkään. Kentän ulkopuo
lellakin porukka piti tiukasti 
yhtä, joten liitokiekkoilu oli 
pojille elämänmuoto. 

Harjoitukset 
Harjoittelu käsitti peliä, pe
liä ja peliä. Kolme kertaa vii
kossa kaksi tuntia kerrallaan 
myllersimme harjoituskent -
täämme ja fiilis treeneissä 
oli aina rautainen. Pelaajien 
määrä harjoituksissa ei ollut 
suoraan verrannollinen sää
oloihin, vaan sadekelitree
neissä jengi oli paikalla yhtä 
runsaslukuisena kuin aina 
muulloinkin. Kuitenkaan 
harjoittelu ei ollut pelaajille 
"pakkopullaa", vaan treenei
hin mennessä tuntui usein 
samalta kuin olisi menossa 
hyviin bileisiin. Hyvä harjoit
telumotivaatio näytti olevan 
seurausta siitä, että kuivem
pia drillejä ja taktiikkahar
joitteita ei harrastettu. Y rit
täessäni saada kundit innos
tumaan muutamista perus
drilleistä huomasin tehtävän 
ylivoimaiseksi. Pelaajan, jo
ka on 8 vuotta pelannut ulti
matea, on hyvin vaikea kuun
nella ohjeita joItain nuorelta 
juipilta, joka kaiken lisäksi 
tulee jostain ihmeen Suo
mesta. Huomasinkin, että 
minun on sopeuduttava jouk
kueen harjoitusmetodeihin 
eikä päinvastoin. 

Taktiikka 
Soveltamamme taktiikka läh
ti siitä perustotuudesta, että 
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ultimate on yksinkertainen 
peli. Puolustustaktiikassam
me vartija pyrki ohjaamaan 
kiekkoa vain silloin kun se 
oli ns. kriittisissä pisteissä eli 
kentän nurkissa tai sivurajo
jen läheisyydessä. Muissa ti
lanteissa ohjaaminen katsot
tiin täysin hyödyttömäksi, 
koska tällöin heittäjä heittää 
kiekon ns. pimeälle puolelle 

Vauhdikkaat heittäytymiset 
ovat jenkki peleissä arkipäi
vää. 

ja puolustus on hetken pa
hasti sekaisin. Niinpä "pus
kureita" ei harrastettu tai ai
nakin ne pidettiin hyvin ly
hyinä. 

Hyökkäystaktiikkamme oli 
varsinaista pitkän linjan tak
tiikkaa, ja pieni nykertämi
nen rakennuksessa oli täysin 
pannassa. Mottona oli, että 
jos kiekko menetetään se pi
tää tapahtua mahdollisim
man kaukana omasta maalis
ta. Flow:ta käytettiin tehok
kaasti hyväksi, kuten myös 
ns. ristiheittoja. Lyhyitä syöt
töjä taaksepäin ei harrastet
tu lainkaan, ja jos lasku oli 

umpeutumassa kiekko räi
mäistiin vastustajan maali
alueelle ja halukkaat ampai
sivat perään. Tämän erikoi
sen hyökkäystaktiikan omak
suminen vei itseltäni muuta
man viikon, ja kun vihdoin 
olin sisäistänyt sen olin huo
maavinani joukkuetovereis
sani helpotuksen merkkejä, 
kun en enää tehnyt "niitä on
nettomia nykerryshakuja." 

Vaikka edellä kuvattu tak
tiikka saattaa tuntuakin hy-

vin huteralta, se toimi jouk
kueessamme yllättävän hy
vin. Pelaajiemme taktinen 
silmä oli melko hyvä eri peli
tilanteissa, ja yllättävillä imp
rovisoinneilla vastustajat saa
tiin usein tukaliin tilantei
siin. Kuten jokainen varmas
ti ymmärtää, pelitaktiikoita 
oli yhtä paljon kuin joukkuei
takin, joten mikään amerik
kalaisjoukkueiden vakiotak
tiikka tämä ei ole. Kuitenkin 
suomalaisille tutumpi Flying 
Circus-tyyppinen pelitapa 
on USA:ssa hyvin harvinai
nen. 

Tekniikka ja 
fysiikka 
Heittotekniikassa en havain
nut suuria eroja eurooppalai
siin joukkueisiin verrattuna. 
Hyvän jenkkijoukkueen jo
kainen pelaaja hallitsee pe
rusheitot idioottivarmast~ 
mutta varsinaisia heittovir
tuooseja näin melko vähän. 
Kuitenkin kärkijoukkueet 
hallitsivat tuulisen kelin kiek
koilun ihailtavan hyvin eikä 
heidän tarvinut tuulen takia 
oleellisesti lyhentää syöttö
matkojaan tai muuttaa peli
tapaansa. 

Vertailtaessa amerikkalais
ten ja eurooppalaisten huip
pujoukkueiden pelaajien fyy
sisiä ominaisuuksia vaaka 
kallistuu jenkkien puolelle. 
Ero ei ole suuri pelaajien no
peudessa eikä kestävyydes
sä, vaan nopeuskestävyydes
sä. Tällä tarkoitan pelaajan 
kykyä vetää hyökkäyksessä 
minuutin "sikadraivi" eli täy
sillä alusta loppuun koko 
ajan vapaata paikkaa haki
en. Pelin tempo nousee täl
löin ratkaisevasti kovemmak
si kuin Euroopan huippupe
leissä eikä peli ole nykivää, 
vaan kiekko liikkuu juohe
vasti pelaajalta toiselle. On 
tietenkin selvää, että tällä 
tyylillä pelatessa kiekon
menetyksiä sattuu enemmän 
kuin jos pelattaisiin varman 
päälle, mutta tälläisen jouk
kueen puolustus on yleensä 
niin kova, että se tuottaa 
myös normaalia enemmän 
katkoja. Lisäksi heikkokun
toisemman joukkueen fysiik
ka pettää todennäköisesti ot
telun loppuvaiheessa ja 
"juoksevan joukkueen" on 
helppo tehdä ratkaisumaalit. 
Saadessamme eräässä harjoi
tusottelussa Coffee and 
Donutsien pelaajilta edellä 
kuvattua juoksurumbaa en 
voinut hillitä katkeria ajatuk
siani, jotka suuntautuivat 
Suomeen. Olin nimittäin 
Suomessa oppinut, että täl
läinen peli On täysin vanhan-



aikaista eikä sillä enää me
nestytä missään. Lisäksi oli 
Suomessa saanut käsityksen, 
että juoksukuntoni on hyvä. 
Kumpikin väite osoittautui 
perättömäksi. 

Mielestäni hyviä taktiikoita 
on lukematon määrä ja tär
keintä onkin löytää kunkin 
joukkueen pelaajamateriaa
liin parhaiten soveltuva tak
tiikka. Ollaan pahasti hako
teillä, jos ensin valitaan tak
tiikka ja sitä yritetään jäärä
päisesti iskostaa siihen sovel
tumattoman joukkueen peli
tyyliin. On tietysti toinen 
asia, jos valmentajalla on 
niin paljon pelaajamateriaa
lia käytettävissään, että valit
tuaan käytettävän taktiikan 
hän voi poimia joukosta kOe 
taktiikkaan parhaiten sovel
tuvat pelaajat. Tämä on ai
nakin Suomessa toistaiseksi 
utopiaa. 

Joukkuehenki 
Joukkuehenkeä voi helposti 
tarkkailla kahdella tavalla. 
1. Miten joukkue suhtautuu 
kiekonmenetyksiin ja 2. mi
ten joukkue käyttäytyy tappi
on jälkeen. Suhtautuminen 
kiekonmenetyksiin ei ame
rikkalaisjoukkueissa eron
nut merkittävästi suomalais
joukkueista. Yleensä vir
heen tehnyttä pelaajaa kan
nustettiin kovaan puolustus
peliin aivan kuten Suomessa
kin, mutta suhtautuminen 
tappioon oli toisenlainen. 
Tappion jälkeen jenkkipelu
rit yleensä pitivät heti erään
laisen pikapalaverin, jossa 
nopeasti selvitettiin tappion 
yleiset syyt ja päätettiin muu
tetaanko pelitapaa. Henkilö
kohtaisten virheiden ruoti
minen ei tullut kysymykseen
kään. Tämän jälkeen tappio 
pyrittiin unohtamaan mah
dollisimman nopeasti eikä 
siitä enää puhuttu. Esimer
kiksi palatessamme penkin 
alle menneestä Toledon tur
nauksesta saaliinamme 4 
tappiota ja yksi voitto kului 
matka yksinomaan voitto-ot-

telumme tapahtumia kerra
ten. 

Ero on ainakin Suomeen 
verrattuna suuri. Me märeh
dimme tappioitamme ja 
teemme häviämisestä suu
remman numeron kuin voit
tamisesta. Olen ihmetyksellä 
seurannut ultimaten mies
maajoukkuettamme koske
via kisaraportteja Frisbaris
sa muutaman vuoden ajan. 
Kirjoitusten yleissävy on lä
hes poikkeuksetta ollut ne
gatiivinen. Voitot sivuute
taan maininnoin, mutta ai ai 
kun päästään herkuttele
maan tappioilla, silloin pals
tatilaa kyllä löytyy. Viimei
simmässä Frisbarissa ollut 
artikkeli miesjoukkueemme 
panoksesta Kölnin EM-ki
soissa oli malliesimerkki 
"kannustavasta" ja "innosta
vasta" kirjoitustyylistä. Siinä 
kirjoittaja innostui sätti
mään pelaajiamme ja moitti
maan pelisysteemeitämme 
niin voimakkaasti, että luki
jalle jäi väkisinkin turnauk
sesta sellainen kuva, että 
taas Suomi oli surkeasti epä
onnistunut. Ottelutuloksia ja 
maiden sijoituksia ei löyty
nyt artikkelin yhteydestä ei
kä muualtakaan lehdestä, jo
ten lukijalle jäi arvoitukseksi 
miten kisoissa oikein kävi. 
En malta olla lisäämättä, et
tä samalta suunnalta on 
usein esitetty piikikkäitä 
kommentteja mm. Floydista 
ja näin on rakennettu "ystä
vyyttä" myös yli seurarajo
jen. Sen sijaan Floydin vuon
na -87 voittamasta seura
joukkueiden Euroopanmes
taruudesta ja saman vuoden 
Adventspokalen voitosta on 
pysytty visusti hiljaa. Onnek
si sentään on aina muistettu 
mainita naismaajoukkueem
me hyvästä panoksesta arvo
kisoissa eikä heidän suori
tuksiaan ole (vielä) "asian
tuntijoiden" kommenteilla 
vesitetty. 

Tilastot 
Joukkuehenkeen vaikuttaa 

negatiivisesti myös henkilö
kohtaisten virheiden tilas
tointi. En näe mitään syytä 
laskea kunkin pelaajan har
hasyöttöjä, kun sen päätar
koituksena tuntuu olevan, et
tä pelaaja voi tappiollisen
kin ottelun jälkeen käysken
nellä itseensä tyytyväisenä 
todeten hammastahna
mainostyyliin: "Harhasyöttö
jä nolla." Kaiken lisäksi tä
män nollatuloksen voi saa
vuttaa monin eri tavoin ku
ten siirtämällä jatkuvasti vas
tuuta kanssapelaajille ja vält
telemällä ns. avaavia syöttö
jä tai pysyttäytymällä tiukas
ti vastustajan maalialueella. 
Eipä silti, nolla harhasyöt
töä on kunnioitettava saavu
tus, mutta sen merkitystä ei 
tulisi yliarvioida. Pistepörs
sin pitäminen on myöskin 
mielestäni tarpeetonta, sillä 
maali on yleensä vain pitkän 
syöttöketjun toinen pää, 
mutta alkupään syöttelijät ei
vät saa tehopisteitä. Lienee 
turha mainita etteivät jenkki
joukkueet yleensä pidä tilas
toja. 

Muita eroja 
Kaikki ei ollut jenkkiultima
tessakaan parempaa kuin 
kotimaisessa kiekkoilussa. 
Ottelujen alkamisajat olivat 
suuremmissakin turnauksis
sa usein vain suuntaa anta-

via eikä suomalaisesta jä
mäkkyydestä ollut tietoa
kaan. Sama päti myös harjoi
tusten alkamisaikoihin, ja 
niinpä puolen tunnin myö
hästyminen treeneistä oli 
täysin normaalia. Sääntötun
temus on mielestäni suoma
laisilla parempi kuin jenkeil
lä, mutta vertailua vaikeutti
vat hieman suomalaisista 
poikkeavat säännöt. Pysäy
tyslaskenta loppui jo kymme
neen ja lisäksi ainakin check
säännöissä oli eroavaisuuk
sia. Negatiivisena seikkana 
voidaan vielä mainita mariju
anan yleinen käyttö ultimate
piireissä. 

Lopuksi 
Reissu oli kuitenkin tekemi
sen arvoinen ja suosittelen 
jokaiselle lämpimästi yhtä 
pelikautta amerikkalaisessa 
joukkueessa. Matka sai mi
nut tajuamaan entistä pa
remmin kuinka paljon olem
me vielä jäljessä jenkkitasos
ta. Ero on nimittäin vielä täl
lä hetkellä kovin suuri. Lajin 
levitessä Suomessa ja muual
la Euroopassa tulemme kui
tenkin pikkuhiljaa saavutta
maan amerikkalaisia. Mutta 
tämä ei tapahdu hetkessä ja 
niinpä esimerkiksi MM-kisa
tavoitteiden asettelussa tu
lee lähteä realistiselta poh
jalta .• 

VIRHEITÄ JÄSENMAKSUISSA 
Pankkisiirtolomakkeen harhaanjohtava teksti Lisenssi
maksu + jäsenmaksu 60,- on erehdyttänyt muutamia 
jäseniä .. Pelkkä jäsenmaksu on tuon 60,- markkaa ja 
jos lisäksi lunastaa lisenssin on lisenssimaksu lisättävä 
tuohon 60,- markkaan. Vaihtoehtoja on neljä. 
1) Pelkkä jäsenmaksu 60,-
2) Jäsenmaksu + A-lisenssi(4O,) yhteensä 100,-
3) Jäsenmaksu + F-lisenssi (140,-) yhteensä 200,-
4) Jäsenmaksu + B-lisenssi (30,-) yhteensä 90,-

Lisenssi on pakollinen liiton kilpailuihin osallistuville. 
A- ja F-lisenssi on tarkoitettu yli 18-vuotiaille ja B-li
senssi alle 18-vuotiaille. Lisenssiin sisältyy tapaturma
vakuutus. Tarkempia tietoja lisenssistä löytyy pank
kisiirtolomakkeen (lähetetty vuoden 1987 jäsenille) ta
kasivulta. Asiasta voit myös tiedustella liitosta .• 
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Länsirannikolta jotain uutta 
- UC JOKERS 
Turkuun on perustettu uusi 
liitokiekkoseura, U C 
JOKERS (Ultimate Club 
Jokers). Nykyinenjouk
kueen kapteeni Jorma Alan
ne pelasi viime kesän espoo
laisen Companyn riveissä, ja 
voitettuaan SM:n hän siirtyi 
nostamaan Turkua Suomen 
liitokiekkokartalle. 

Koska paikkakunnalla oli jo 
ennestään urheiluhullu jen-

Vuoden 1988 
kiekkogolffaaja 
Vuoden kiekkogolffaaja-sar-
jaan kuuluu yhteensä yksi-
toista osakilpailua ( katso 
KISAKALENTERI). Tur-
nauksessa on ainakin avoin-
sarja. Jos on riitävästi osan-
ottajia, että syntyisi kilpai-
lua, voidaan järjestää ju-
niorit alle 16 tai alle 18-vuoti-
aille oma sarja. 

Osakilpailujen järjestäminen 
on tänä vuonna seurojen 
vastuulla. Liitto toimittaa 
seuroille tuloslomakkeet. 
Seurat ilmoittavat kilpailun 
tulokset liittoon, joka hoitaa 
kokonaiskilpailupisteiden 
laskemisen. Osakilpailun 
kymmenelle parhaalle jae-
taan pisteitä seuraavasti: 1. 
15 p., 2. 12p., 3. 10p., 4. 8p., 
5. 7p., 6. 5p., 7. 4p., 8. 3p., 9. 
2p. ja 10. 1p. 

Vuoden kiekkogolffaaja-tit-
telin voittaa pelaaja, joka ke-
rää eniten pisteitä seitsemäs-
tä osakilpailusta. Jos osallis-
tut useampaan kuin seitse-
mään osakilpailuun, otetaan 
huomioon seitsemän parasta 
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gi, ei liitokiekkoseuran pe
rustaminen ollut vaikeaa. 
Olemme lähes kaikki Turun 
Kauppakorkeakoulun vuosi
kurssin 1985 opiskelijoita. 
Joukkueemme jäsenet tunte
vat toisensa erittäin hyvin ja 
yhteishenki on kova. Harjoit
telemme Impivaaran jalka
pallohallissa (45x90m) kaksi 
kertaa viikossa kaksi tuntia 
kerrallaan. Harjoitteluolo
suhteemme ovat ilmeisesti 

Suomen parhaat. Treeneissä 
käy yleensä 10-13 pelaajaa. 
Yhteensä meitä on 15. 

Treenien alkuverryttelyn oh
jaa Ilkka "Iljevits" Miettinen 
ja lajivaImennuksesta huo
lehtii Jorma "Jallu" Alanne. 
Konsultointiapua on antanut 
entinen miesten maajouk
kuevaImentaja Juha Jalovaa
ra. Pelipaidat olemme saa
neet Mallasjuomalta. 

GOLFFAILLAAN 
sijoitusta. Tasapisteiden ta- mätöntä. Joukkueessa on 01-
pauksessa verrataan huomi- tava vähintään viisi pelaajaa. 
oon ötettuja sijoituksia siten, Kisa käydään reikäkohtaise-
että eniten ensimmäisiä sijo- na parikilpailuna eli voitetut 
ja saavuttanut pelaaja on reiät merkitsevät eikä kier-
voittaja. Jos tilanne on edel- roksen kokonaistulos. Jouk-
leen tasan verrataan kakkos- kueen pelaajat on järjestettä-
sijojen määrää jne. vä paremmuusjärjestykseen, 

koska periaatteena on , että 
Liiton perimä osallistumis- joukkueen paras pelaa aina 
maksu on 30 mklpelaaja (pe- vastajoukkueen parasta vas-
ritään jos kilpailija osallistuu taan, toiseksi paras toiseksi 
vähintään kolmeen osakilpai- parastavastaan jne. Jos ki-
luun) ja lisäksi osakilpailun saan osallistuu useita joukku-
järjestäjä voi periä osallistu- eita (8 tai enemmän), jae-
mismaksun peittääkseen taan joukkueet lohkoihin. 
mahdolliset kulunsa. Liitol- Lohkon joukkueet pelaavat 
le tulevista osallistumismak- yksinkertaisen sarjan, jonka 
suista vähennetään kulut ja jälkeen lohkojen parhaat jat-
loput käytetään palkintoihin. kavat eteenpäin. Jos on vain 

yksi lohko, pelataan yksin-

Kiekkogolf kertainen sarja ja sillä selvä. 
Osallistumismaksu on 

joukkue-SM 50mkljoukkue. 

Tänä vuonna joukkue-SM 
järjestetään yhtenä ainoana Edellä esitetyt turnaussään-

viikonloppuna 28.-29.5. Jos nöt ovat alustavia ehdotuk-

olet kiinnostunut kiekkogol- sia ja niihin tehdään mahdol-

fm joukkuekisasta, mutta et lisesti tarkennuksia, lisäyksiä 

kuulu mihinkään joukkuee- ja muutoksia. 

seen, tule kuitenkin paikalle, 
jolloin "vapaat" liitokiekkoili- Haastegolffla 
jat voivat muodostaa oman 
joukkueen, sillä ennakkoil- Liitokiekkoseura Team jär-

moittautuminen ei ole välttä- jestää kauden aikana haaste-

Suurista tavoitteista on vielä 
turha puhua, koska joukku
eemme on vielä kokematon. 
Mutta UC JOKERSILTA 
löytyy kyllä asennetta, joten 
taistelematta ei anneta yh
tään maalia. Ilman voittoja 
emme siis aio kahlata ensim
mäistä SM -sarjakauttamme. 

Erkki Tuomi 

golffia. Niin kutsuttu ran-
king-kilpailu käydään tiistai-
na 3.5. Meilahden radalla 
kello 18.00. Kun pelaajat on 
saatu paremmuusjärjestyk-
seen alkaa ykköspaikan ta-
voittelu. Pelaaja voi haas-
taa otteluun enintään kaksi 
sijaa paremmin sijoittuneen 
pelaajan. Pelaajan voi hylätä 
haasteen, mutta hänen on 
hyväksyttävä vähintään tietty 
määrä haasteita tietyn ajan 
kuluessa. Ottelu pelataan 
reikäkilpailuna eli voitettu-
jen reikien määrä ratkaisee 
voittajan. Jos haastaja voit-
taa, vaihtuu haastaja haaste-
tun sijaluvulle ja päinvas-
toin. Jos haastaja häviää, jää 
tilanne ennalleen. Jos halu-
aa liittyä haastekilpailuun 
kesken kauden, pelaaja sijoi-
tetaan listan viimeiseksi. 

Haastaa voi milloin tahansa 
ja ottelun voi käydä millä ra-
dalla tahansa, mutta tarkoi-
tus on pitää "haaste-ilta" tiis-
taisin Meilahdessa klo 18.00 
alkaen. Tarkempia tietoja ja 
sääntöjä sitten toukokuussa. 

Terveisin Olli Visamo 



VUOKRAA LIITOSTA 
Liitosta voit vuokrata lajin huippuvideoita. Viisi markkaa ka
setilta vuorokaudessa on naurettavan vähän. VHS-nauhoja 
voit vuokrata Olli Visamolta, puh (90) 698 3503. 
1. Ultimaten EM-82 Itävallassa (miehet) 

• Suomi - Englanti 
• Suomi - Ruotsi 

Velasquez-veljesten freestyleä ja muita lV-pätkiä 
2. Ultimaten & Guts EM-82ltävallassa 

Ultimate (naiset) 
• Suomi - Ruotsi 
• Suomj - Ruotsi (finaali) 

Guts (miehet) 
• Suomi - Ruotsi 
• Suomi - Ruotsi (finaali) 

Yksilölajien MM-kisat v. n ja 78 
Ultimate-ottelu vuodelta 80 

• Santa Barbara Condors - AIlstars 
3. Ultimaten MM-83 Göteborgissa (miehet) 

• Suomi - Itävalta 
• Usa - Ruotsi 

4. Ultimaten MM-83 Göteborgissa 
• Suomi - Usa (miehet) 
• Suomi - Ruotsi (naiset) 
• Suomi - Ruotsi Guniorit) 
• Suomi - Usa (miesten finaali) 

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

6. Ultimaten MM-kisat Sveitsissä 84 
• kuuden minuutin lV-pätkä 

7. Ultimaten SM-sarjan finaali &5 
• The Floyd Co - HESA 

8. Ultimaten EM-&5 Itävallassa Gun.) 
• Ruotsi - Itävalta 
• Ruotsi - Suomi 
• Suomi - Ruotsi 
• Ruotsi - Itävalta (finaali) 
• Ultimaten MM-84 Sveitsissä (miehet) 
• Ruotsi - USA 

9. Ultimaten EM-&5 Itäval1assa (naiset) 
• Ruotsi - Hol1anti 
• Ruotsi - Suomi 
• Italia - Ruotsi 
• Englanti - Ruotsi (finaali) 

10. Ultimaten EM-&5ltävallassa (miehet) 
• Suomi - Ruotsi 
• Ruotsi - Itävalta 
• Ruotsi - Suomi (finaali) 

Kiekkogolfkauden 1988 avaus: 
Spring Time Disc Golf Open 
Lauantaina 23.4.1988, Helsinki, Herttoniemen kartanon 
puisto 
Aikataulu: Ilmoittautuminen klo 10.00-11.00 

2 x 9 reikää klo 11.00 
Tauko klo 13.00-14.00 
2 x 9 uutta reikää klo 14.00 
Finaali 9 reikää klo 16.30 

Osallistumismaksu on 25 mkJpelaaja. 

The 2nd Annual FC Hesa Disc Golf 
Open 
4.- 5.6.1988, Helsinki 
Lauantai 4.6. 

klo 11.00 Sibeliuksen puisto 18 reikää 

LAJIVIDEO 

11. Ultimate PM-86 seurajoukkueet, Helsinki 
• SFMSC - SFC (miesten finaali) 
• Rothenburgin ultimateturnaus 
• SFMSC - Elvis from Hel1 (Houston, Texas) 

12. Ultimate PM-86 seurajoukkueet, Helsinki 
• Floyd - SFMSC (miehet) 
• Floyd - SFC (miehet) 
• SFC - Liito-oravat (miehet) 
• Floyd - SFC (naiset) 

13. Mazda U.S. Open 1981, La Mirada, Kalifornia 
• Kaikkia lajeja, paljon freestyleä. 

Kiekkogolfin MM-kisat 1985, Helsingborg, Ruotsi 
• Avoimen sarjan finaali 

Budlight US Open 1985 
• tunnin lV-ohjelma (kaikki lajit) 

14. The Frisbee disc Video, Venture Video, Kalifornia 
• Liitokiekkoilun opetusvideo, hauska 

15. Ultimate MM-84 Sveitsissä 
• USA (Windy City) - Ruotsi (miesten finaali) 
• Suomi - Ruotsi (naisten finaali) 

16. Ultimaten USA:n mestaruusotteluita 1986 
• Titanic - Santa Barbara Condors (miehet) 
• Windy City - Kaboom (miehet) 
• Santa Barbara Condors - Nemeheads (naisten finaali) 
• Texas Heat - Windy City (miehet) 
• Kaboom - Chainlightning 

17. Ultimaten USA:n mestaruusotteluita 1986(miehet) 
• Windy City - Flying Circus (finaali) 
• Windy City - Titanic 
• Windy City - Santa Barbara Condors 

18. Adventspokalen ultimate-turnaus 1985 
19. Ultimaten USA:n mestaruuskisat 1985 

• Santa Barbara Condors - Flying Circus (West Coast Regional 
Final) 

• Flying Circus - Tunas (National Semifinal) 
20. Ultimaten USA:n finaalit 1985 

• Miehet: Kaboom - Flying Circus 
• Naiset: Santa Barbara Condors - Animations 

21. Ultimate MM-86, Co1chester, Englanti 
• Miesten finaali: USA - Ruotsi 

22. Ultimate MM-86, Colchester, Englanti 
• Juniorien finaali: Suomi - Ruotsi 

klo 15.00 Munkkiniemen puisto 18 reikää 
Sunnuntai 4.6. 

klo 10.30 Herttoniemen kartanon puisto 18 reikää 
klo 14.30 Tullisaaren ulkoilupuisto 18 reikää 
klo 17.00 Finaali Tullisaari 9 reikää 

Osallistumismaksu on 30 mkJpelaaja. 

Molemmissa kilpailuissa on vaiti avoin sarja. Finaalissa pe
laa viisi parasta ja tasapisteissä olevat. Voittaja ja seuraa
vaksi paras saavat palkinnot. Palkinnot ovat riippuvaisia 
osanottajamäärästä. 

Järjestäjä: FC Hesa Nisa Ruuhinen puh. 90-323814 
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P ANKAAP A PAREMMAKSI 

PITUUSHEITTO MATKAKOPPAUS 
Avoin 
ME 186,83m 
EE 166,42m 
SE 161,55m 
Naiset 

Michael Cauci, Australia 
Morten Sandorff, Tanska 
Kari Vesala 

ME 124,73m Bethany Porter, USA 
EE 122,63m Liz Reeves, UK 
SE 106,80m Tuija Jääskeläinen 

Juniorit (alle 19) 
ME 149,9Om Martin Sievers, Ruotsi 
EE 149,90m Martin Sievers, Ruotsi 
SE 144,OOm Jari Saastamoinen 

Juniorit (alle 12) 
ME 86,OOm Anders Tulin, Ruotsi 
EE 86,OOm Anders Tulin, Ruotsi 
SE 72,55m Toni Asikainen 
Seniorit (35-44) 
ME 136,74m Tom Kennedy, USA 
EE 96,95m Hiro Fay, Ranska 
SE 92,20m Seppo Nieminen 
Seniorit (45-54) 
ME 95,62m Roger Morris, USA 

Seniorit (yli 55) 
ME 82,97m Jack Roddick, USA 

AIKAKOPPAUS 
Avoin 
ME 16,7Zs 
EE 14,9Os 
SE 13,50s 
Naiset 

Don Cain, USA 
Paul Francz, Sveitsi 
Harri Pellikka 

ME 11,47s Denise Garfield, USA 
EE 11,03s Carol Watcham, UK 
SE 9,50s Maini Schildt 

Juniorit (alle 19) 
ME 14,30s Niklas Lorentsson, Ruotsi 
EE 14,30 Niklas Lorentsson, Ruotsi 
SE 13,50s Harri P6llikka 

Juniorit (alle 12) 
ME 9,14s Eric Abraham, USA 
EE 8,83s Toni Asikainen,Suomi 
SE 8,83s Toni Asikainen 
Seniorit (35-44) 
ME 12,69s 
EE 10,OZS 
SE 10,OZS 
Seniorit (45-54) 
ME 11,28s 

Seniorit (yli 55) 
ME 8,63s 
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Phil Pollack, USA 
Seppo Nieminen, Suomi 
Seppo Nieminen 

Ron Widel, USA 

Jack Roddick, USA 

Avoin 
ME 88,70m Pekka Ranta, Suomi 
EE 88,70m Pekka Ranta, Suomi 
SE 88,70m Pekka Ranta 
Naiset 
ME 56,30m Sandy J arvis, Australia 
EE 47,79m Cissi Lauren, Ruotsi 
SE 45,50m Tuija Jääskeläinen 

Juniorit (alle 19) 
ME 79,40m Torsten Görke, Länsi-Saksa 
EE 79,40m Torsten Görke, Länsi-Saksa 
SE 68,BOm Visa Ruuhinen 

Juniorit (alle 12) 
ME 35,30m Timo Kuusakoski, Suomi 
EE . 35,30m Timo Kuusakoski, Suomi 
SE 35,30m Timo Kuusakoski 
Seniorit (35-44) 
ME 64,36m Tom Schot, USA 
EE 48,OOm Ulf Blanck, Ruotsi 
SE 37,20m Seppo Nieminen 
Seniorit (45-54) 
ME 58,05m Ron Widel, USA 

Seniorit (yli 55) 
ME 29,60m Jack Roddick, USA 

TARKKUUS 
Avoin 
ME 21/28 Tom Kennedy, USA 

Charlie Langdon-Mead, UK 
Charlie Langdon-Mead, UK EE 21/28 

SE 19/28 . Mika Keränen 
Naiset 
ME 16/28 Karin Karlsson, Ruotsi 
EE 16/28 Karin Karlsson, Ruotsi 
SE 11/28 Tuija Kohonen 
Juniorit (alle 19) 
ME 19/28 Kevin Callahan, USA 

EE 19/28 

Mika Keränen, Suomi 
Peter Bos, Alankomaat 
Mika Keränen, Suomi 
Peter Bos, Alankomaat 

SE 19/28 Mika Keränen 
Juniorit (alle 12) 
ME 13/28 Mikko Laakso, Suomi 
EE 13/28 Mikko Laakso, Suomi 
SE 13/28 Mikko Laakso 
Seniorit (35-44) 
ME 19/28 

EE 15/28 
SE 15/28 
Seniorit (45-54) 
ME 14/28 

Seniorit (yli 55) 
ME 15/28 

John David, USA 
Mike Schneider, USA 
Seppo Nieminen, Suomi 
Seppo Nieminen 

Paul Harris, USA 

Jack Roddick, USA 



Tapahtutnakalenteri 

la 23.4. Kiekkogolfkauden avaus: Spring Time Disc Golf Open 
Herttoniemen kartanon PUIsto, Helsinki 
Ilmoittautuminen klo 10.00-11.00 
Osallistumismaksu 25 mk. Katso sivu 13 .. 

la 7.5. VUODEN KIEKKOGOLFFAAJA 1. osakilpailu 
klo 12.00 Meilahti, Helsinki 

su 8.5. VUODEN KIEKKOGOLFFAAJA 2. osakilpailu 
klo 12.00 Sibeliuksen puisto, Helsinki 

la-su 14.-15.5. VUODEN KIEKKOGOLFFAAJA 3. ja 4. osakilpailu 
Ruissalo, Turku 

la 21.5. VUODEN KIEKKOGOLFFAAJA 5. osakilpailu 
klo 12.00 Kaivopuisto, Helsinki 

su 22.5. VUODEN KIEKKOGOLFFAAJA 6. osakilpailu 
klo 12.00 Munkkiniemi, Helsinki 

' su 22.5. GUTS SM-turnaus 
klo 15.00 Munkkiniemi, Helsinki 

la-su 28.-29.5. KIEKKOGOLF JOUKKUE-SM-88, Meilahti, Helsinki 
molempina päivinä klo 12.00 

la-su 4.-5.6. The 2nd Annual FC Hesa Disc Golf Open 
lauantaina klo 11.00 Sibeliuksen puisto 
sunnuntaina klo 10.30 Herttoniemen kartanon puisto 
Osallistumismaksu 30 mk. Katso sivu 13. 

la 11.6. VUODEN KIEKKOGOLFFAAJA 7. osakilpailu 
klo 15.00 Tullisaaren ulkoilupuisto, Helsinki 

su 12.6. VUODEN KIEKKOGOLFF AAJA 8. osakilpailu 
klo 12.00 Herttoniemen kartanon puisto, Helsinki 

ke 15.6. 165-G-OLF, Meilahti 

la-su 18.-19.6. VUODEN KIEKKOGOLFFAAJA 9. ja 10. osakilpailu 
Kauhajoki 

ma-su 27.6-3.7. US Open, La Mirada, Kalifornia, USA 

su 3.7. VUODEN KIEKKOGOLFFAAJA 11. osakilpailu 
klo 12.00 Tikkurila, Vantaa 

ma-Ia 11.-16.7. SENIORIEN YKSILÖ LAJI MM-88 

ma-su 18.-24.7. WFD F yksilölajikisat 
San Fransisco, Kalifornia, USA 

la-su 23.-24.7. World Cup Disc Golf 
Stockholm Disc Golf Open, Tukhoma, Ruotsi 

la-su 30.-31.8. World Cup Disc Golf 
Helsingborg Open, Helsingborg, Ruotsi 

la-su 6.-7.8. ULTIMA TEN PM-88 maajoukkueet 

la-su 13.-14.8. 4th Annual International Seppo Nieminen Disc Golf Classic 

la-su 20.-21.8. KENTIÄLAJIEN SM-88 (pituus, tarkkuus, 
koppaukset, discathon, freestyle, tuplakiekko) 
Helsinki, 

ma-su 29.8.-4.9. ULTIMATE & GUTS MM-88 
Leuven, Belgia 

la-su 10.-11.9. KIEKKOGOLFIN SM-88 

la-su 17.-18.9. ULTIMA TEN PM-88 seurajoukkueet 
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