
Suomen Liitokiekkoliitto ry 

1/93 



Päätoi m ittajalta 
Olen taas omakohtaisesti havainnut, että sanalaskun "Alku 
aina hankalaa ... " keksijä taisi tietää mistä puhui. Harjoitus
numerona toimineen FRISBARI 5/92 kanssa meni pieleen 
lähes kaikki mikä yleensä voi: aikataulu (koska meillä on 
joulu), tekninen toteutus (laitteistoyhteensopivuus) ja ulkoasu 
(kuva ois kiva). No, suoritusta lienee helppo parantaa ja 
harjoittelu tunnetusti tekee mestarin. 

Meille kesälajin harrastajille talvi on teoriassa kunnon luomi
sen aikaa. Pitkä sisäkausi antaa oivallisen tilaisuuden ahertaa 
voima- ja kestävyysominaisuuksien parissa, vaikka kuviota 
sotkevatkin talvikauden kilpailulliset tavoitteet ja henkilökoh
taiset II-lajit. Uusia haasteita harjoitteluun tuo lajin tason 
yleisen nousun myötä tapahtuva urheilullisten vaatimusten 
kasvu. Sisulla ja sydämellä pääsee pitkälle, mutta ratkaiseva 
tekijä on tieto; määrällä ei koskaan voi korvata laatua! 
Kuntopohja on osattava rakentaa sellaiseksi, että tarvittavat 
harjoitusmäärät voidaan viedä läpi ilman rasitus- ja muita 
vammoja. Toivotankin valmentajille intoa uuden tiedon 
hankkimiseen ja ennen kaikkea urheilijoille intoa tämän 
tiedon hyväksikäyttämiseen. Harjoituskaudella tehty työ saa 
palkkansa kesäisillä nurmikentillä. 

Vaihtelua harjoitusrutiineihin on tänäkin keväänä tarjolla 
runsaasti. Ultimatepelaajat ovat jo käyneet Ruotsissa kisaa
massa ja pelanneet ensimmäisen kotimaisen halliliigan. Halli
mestaruus ratkaistaan 13.-14.03. Espoonlahdessa ja Kaitaalla. 
Yksilöpuolella on käynnistetty kesän kisoihin tähtäävä toi
minta. Tästä kaikesta lisää toisaalla lehdessä. 

Ja sama vanha sanoma: tarttukaa kynään, jotta luettavaa riit
täisi! Mitä useampia kirjoittajia joukostamme löytyy, sitä 
monipuolisemman kuvan FRISBARI tarjoaa liitokiekkoi
lusta. Turnausjärjestäjät ja kv-kisojen kävijät kokekoot 
sanomatta selväksi velvollisuudekseen raportoinnin 
tapahtumasta. FRISBARI 2/93:n deadline on 01.05.93. 
Aiemmasta käytännöstä poiketen deadline tarkoittaa päivää, 
jolloin ko. lehteen tuleva materiaali on toimitettu minulle. Ei 
siis päivää, jolloin aloittelet jutun kirjoittamista, ei edes 
päivää, jolloin soitat: "Koska sä halusitkaan tän jutun?", vaan 
päivää, jolloin kaikki materiaali on minulla. 

Kirsti Rautavaara 
p. (90) 506 1552 tai (911) 36 857 arkisin klo 9-17 
Osoite: Ulvilantie 20 c 31, 00350 HKl 

2 FRISBARI 

fr~sbar~ 1/93 

Julkaisija 
Suomen Liitokiekkoliitto ry 
Radiokatu 20, 4. kerros 
00240 Helsinki 
puh. (90) 158 2580 

Puheenjohtaja 
Matti Suumäkki (90) 701 2873 

Sihteeri 
011i Visamo (90) 698 3503 

Pankkiyhteydet 
SYP Hki-Munkkivuori 
217121-4675 

Jäseneksi voi liittyä maksamal1a liiton 
jäsenmaksun liiton tili11e. 

Vuoden 1993 jäsenmaksut 
Al1e 18-vuotiaat60 mk 
Muut 100 mk 

FRISBARI on Suomen Liitokiekkoliiton 
vira11inen jäsenjulkaisu, joka ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa. 

Päätoimittaja 
Kirsti Rautavaara (90) 506 1552 

FRISBARIn ilmoitushinnat 
1 sivu 1 400 mk 
1/2 si vua 800 mk 
1/4 sivua 
1/8 sivua 

500 mk 
300 mk 

SLL ei vastaa ilmoittajal1e mahdo11isesti 
aiheutuvasta vahingosta, jos ilmoi
tusta ei voida julkaista määrättynä 
päivänä tai käsikirjoituksen mukaan. 
Lehden suurin vastuu ilmoitusten 
julkaisemisessa sattuneesta virheestä 
on ilmoituksen hinta. 

FRISBARIn toimitus ei vastaa si11e 
tilaamatta lähetettyjen kirjoitusten, 
kuvien ja piirrosten palauttamisesta. 



Puheenjohtajan pallilta 
Matti Suurnäkki 

Vuosi 1993 on Suomen liito
kiekkoliiton 15. toimintavuosi. 
Tätä juhlavuotta tullaan kesällä 
huomioimaan erilaisissa tapah
tumissa. Mm. kilpailukausi 
tulee huipentumaan kaikkien 
lajien SM-Ioppukilpailuviikon
loppuun 11.-12.09.93 Helsin
gissä. Tällöin ratkaistaan sekä 
yksilölajien että ultimaten Suo
men mestaruudet. Mikäli sinulla 
on ehdotuksia juhlavuoden 
tapahtumiksi tai haluat olla 
mukana erilaisissa järjestely
tehtävissä, pistä ideoitasi pape
rille tai ota yhteyttä joko liiton 
toimistoon tai hallituksen jäse
niin. Näin saamme tehtyä vuo
desta onnistuneen. 

Vuoden 1992 "vuoden seura ja 
liitokiekkoilija" on valittu. Vuo
den seuraksi nousi varsin selke
ällä erolla seuraaviin Liitokiek
koseura Team. Teamin valin
taan vaikuttivat etenkin määrä
tietoinen juniorit yö sekä seuran 
jäsenmäärän lisääntyminen. 
Myös seuran ja sitä edustavien 
pelaajien menestys kilpakentillä 
oli 1992 hyvä. Onnittelut 
Teamille ja menestystä myös 
tänä ja tulevina vuosina. Vuo
den liitokiekkoilijaksi valittiin 
yksimielisesti Toni Asikainen 
Liitokiekkoseura Teamista. 
Toni voitti 1992 yksilölajien 
yleismestaruuden ja oli yhtenä 
tärkeänä lenkkinä nostamassa 
Teamin avoimen sarjan ultima
ten hopealle. Lisäksi Tonilla oli 
merkittävä rooli ensimmäisissä 

KUULUMISIA MADISONISTA 

Japanilaisten maihinnousu?? 

ultimaten MM-kisoissaan avoi
men sarjan maajoukkueessa. 
Parhaat onnittelut Tonille, hä
nen nuori ikänsä antaa luvan 
odottaa tulevina vuosina vielä 
loistavampaa menestystä myös 
kansainvälisillä kentillä. 

Liiton toimisto on muuttanut 
SVUL-talon sisällä uusiin tiloi
hin. Uusi huone on tuplasti en
tistä isompi ja jaamme sen Hel
singin seudun yleisurheilu 
Helsy r.y:n kanssa. Helsyllä on 
kokopäiväinen toiminnanjohtaja 
ja on sovittu, että hän vastaa 
myös Liitokiekkoliiton puhelui
hin. Yhteistoiminnasta tulee 
olemaan hyötyä kummallekin 
taholle niin toiminnallisesti kuin 
taloudellisesti. 

Hyvää kevättä! 

Ultimaten seurajoukkueiden MM-kisoihin on osallistumishalunsa tuonut julki 17 japanilais
joukkuetta: 10 avoimeen ja 7 naistensarjaan. 

Ultimaten maailmankartta laajenee 

Tällä hetkellä kisoihin on tulossa 82 joukkuetta, joista 48 avoimeen, 22 naisten ja 12 mastersien 
sarjaan. Uusia maita karkeloissa ovat Columbia ja Meksiko. 

KISAJÄRJEST ÄJÄKSI??? 

Kiinnostaako sinua tai seuraan ne jokin erityinen liitokiekkolaji tai hauska hulabaloo. Ilmoittakaa 
itsestänne Hästikselle puh. 484 850 tai Visalle puh. 653 480, niin keskustellaan lisää. Kisakalenteria 
tutkimalla voi todeta, että tapahtumia riittää. Järjestelemällä kisat hyvin leivotte samalla pienen 
rahallisen kakun seurallenne, joten luuri räpylään reippaasti ja hahmottelemaan. 

PS. Edi Taponen hoitelee guts -turneen ja Team on myös lupautunut hoitamaan DDC-tumauksen, 
mutta kuka pääsee hoitelemaan SM-kisat onkin jo aivan teidän varassanne, joten linjat kuumiksi. 
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HALLITUSPALSTA 
SLKL:n uusi hallitus aloitti toi
mintansa vuoden vaihteessa. 
Yhtenä liiton sisäisen tiedotuk
sen muotona tullaan FRISBA
Rlssa vast' edes julkaisemaan 
palstaa, joka esittelee pääkoh
din hallituksen kokouksissaan 
käsittelemät asiat. Jutut ovat 
kussakin kokouksessa sihteerinä 
toimineen jäsenen käsialaa. 

VUODEN 
VIIMEINEN -92 

Mikael Hästbacka 

Tällä kertaa SVUL:n tiloihin 
saapui yhteensä 11 liitokiekkoi
lijaa, kun mukana olivat myös 
tulevan uuden hallituksen jäse
net haistelemassa ilmaa. 

Hästis kertoi partiolaisten har
rastusmerkkiuudistuksesta ja 
kuinka liitokiekko on mukana 

HALLITUKSEN 
HÖPINÖiTÄ 1/93 

Mikael Hästbacka 

Vuoden ensimmäiseen kokouk
seen raahautuivat lähes kaikki, 
ainoastaan Eero oli estynyt. 

Valittiin toimihenkilöt vuodelle 
-93. Sihteerinä jatkaa monivuo
tinen sääntöexpertti Olli Visa
mo. Liiton varapuheenjohtajaksi 
valittiin edelleen Seppo Niemi
nen. Kilpailutoiminnassa Jarso 
Mäkinen vastaa ultimatesta ja 
Mikael Hästbacka kenttälajeis
ta. Säännöt hallitsee Olli Visa
mo. Juhlavuoden järjestelyistä 
ja lajiesitteestä vastaa Visa 
Ruuhinen. Liiton tiedotuksen 
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kuvioissa. Odotamme Suomen 
Partiolaisten kantaa, nyt homma 
painii taloudellisissa ongelmis
sa. 

Seuraavaksi listalla oli naisten 
maajoukkueen valmentajakysy
mys. Keskustelun päätteeksi to
dettiin, ettei henkilövaihdoksiin 
ole tällä hetkellä tarvetta. 

Vuoden liitokiekkoilijan ja seu
ran valinta jätettiin pöydälle, 
kunnes neuvoa-antavan jäsen
äänestyksen tulokset saapuvat. 

Eri ihmisille jaettiin tarvikehan
kinnat: Olli hoitaa kenttälajit, 
Ismo 2 golfkoria hintaan 
a 1030 mk ja Jan tulostaulun. 

Ultimaten halli-SM 1993 annet
tiin Atleticolle järjestettäväksi 
mikäli 15.12.92 mennessä ei 
tule muita hakemuksia. 

Ensi kauden ultimaten SM-sarja 

hoitaa Kike Rautavaara, joka 
muuten ottaa vastaan kaikkea 
julkaisukelpoista fribamateriaa
lia. Ismo Lindberg ryhtyy hoita
maan koululiikuntaa ja Eero AI
peri pitää liiton talouden hoivis
saan. WFDF:n paperit selvitte
lee Seppo Nieminen, Stidi Vas
kio vastaa valmennuskursseista. 

Valittiin Vuoden Seura ja Lii
tokiekkoilija. Kahdeksasta pa
lautetusta seurakaavakkeesta oli 
toimikunta tuonut loppusuoralle 
kaksi: Team ja EUC. Team va
littiin yksimielisesti Vuoden 
Seuraksi ja Vuoden Liitokiek
koilijan pystin lunasti itselleen 
Toni Asikainen. Toisaalla tässä 
lehdessä lisää aiheesta. 

päätettiin pelata turnausmuotoi
sena kolmena turnauksena. Vas
tuuhenkilönä Jari Mäkinen. 

Liitolla on ollut Mäkelänrinteen 
koululla salivuoro, jota se ei ha
lua enää pitää. Timo Vaskio sel
vittelee halukkaita seuroja. 
Teamille annettiin etuosto
oikeus vuoroon, sillä seuran 
junioritoimintaa on pyöritetty 
siellä koko syksyn. 

Ilmoitusasioita: Kisakallion Ur
heiluopisto on ostanut 9 koria. 
9-14.8.93 on Ruotsin avoimet 
kenttälajikilpailut. Halli EM
turnaus on Saksassa 2.-4.4.93 ja 
kiintiössä tilaa kolmelle mies- ja 
yhdelle naisjoukkueelle. 
Ultimaten seurajoukkueiden 
MM-kisat: Madison, USA 
25.-31.7.93. 

Että näin tulevasta kaudesta ja 
siihen loppui kokouskin. 

Miesten ultimatemaajoukkueen 
valmentajaksi valittiin hake
musten perusteella Pasi Peso
nen, apunaan Jari Mäkinen. 

Vuoden kisakalenterista pyri
tään tekemään varsin kattava ja 
laaja, jotta osallistujia saataisiin 
useisiin kilpailuihin. Jarso, 
Visa, Hästis ja Seppo suunnit
televat kalenterin seuraavaan 
kokoukseen mennessä. 

Ilmoitusasioissa kävi ilmi, että 
liiton toimisto muuttaa käytävän 
toiselle puolelle saaden lisää 
tilaa. Mäkelänrinteen lauantai
vuoron jakavat Team ja Orava
Story. 

Sellaiset olivat tämänkertaiset 
höpinät. 



ULTIMATEN SISÄ-SM -93 
Matti Suurnäkki 
Järjestelytoimikunnan 
johtaja 

Ultimaten sisä-SM kisat järjes
tetään 13.-14.03.93 viikonlop
puna Espoonlahden kauppaop
pilaitoksessa Soukassa ja Kai
taan koululla. Avoimen sarjan 
alkusarjan ottelut pelataan 
Espoonlahdessaja naisten Kai
taalla. Sekä avoimen että nais
ten sarjan semifinaalit pelataan 
sunnuntaina Espoonlahdessa. 

Avoimeen sarjaan on määräai
kaan mennessä ilmoittautunut 
13 joukkuetta, joista yksi on 
ruotsalainen Enskede Tukhol
masta. Joukkueessa pelaa mm. 
kolme todellista ultimate konka
ria; Micke Norr, Danny Erick
son ja Tingström. On myös hu
huttu, että kaikkien ruotsalaisten 
maajoukkuevalmentajien isä Pål 
Erickson on joukkueen mukana! 

Turnauksen aikataulu on 
semifinaalien ja finaalien 
osalta seuraava. 

Sunnuntai 14.03. 
9.30 Miesten 1. semifinaali 
10.15 Miesten 2. semifinaali 
l1.ooNaisten 1. semifinaali 
11.45 Naisten 2. semifinaali 
14.15 Naisten pronssiottelu 
15.ooMiesten pronssiottelu 
16.00 Miesten finaali 
17.00 Naisten finaali 

Kaikki ottelut pelataan 
Espoonlahden kauppaoppi
laitoksessa. 

Suomalaisista joukkueista ovat 
viimevuoden 8 parasta mukana. 
Karsinnan kautta turnaukseen 
pyrkii 4 joukkuetta, joista 3 tu
lee lunastamaan paikkansa lo
pulliseen turnaukseen. Mielen
kiintoisin karsija lienee ensim
mäistä kertaa mukana oleva 
KY:n liitokiekkokerho, jolla on 
huhujen mukaan yllättäviä vah
vistuksia. 

Naisten sarjassa lyödään kaik
kien aikojen osallistujaennätys. 
Mukaan on ilmoittautunut 10 
joukkuetta, joista 7 on seuransa 
ykkösjoukkueita. Edellisvuoden 
neljä parasta ovat puolustamas
sa titteleitään, mutta kovina 
haastajina ovat uudet tulokkaat 
Tapanilan Erä, Discus ja Spirit 
-92. Etenkin Erän kuntopohjan 

antama etulyöntiasema saattaa 
osoittautua tappavaksi aseeksi 
turnauksen edetessä. 

Järjestelytoimikunnan johtajana 
uskon, että tämän vuotisesta 
SM -turnauksesta tulee kaikkien 
aikojen kovin. Suomalaiset 
joukkueet ovat harjoitelleet 
määrätietoisesti ja NOVA-liiga 
on antanut kaikille tuiki tarpeel
lista turnauskokemusta. 
Enskeden mukana olo nostaa 
turnauksen tasoa joukkueen 
kuuluessa Ruotsin eliittiin. 

Toivotankin kaikki liiton jäse
net ja muut liitokiekkoilusta 
kiinnostuneet seuraamaan kuin
ka Espoon Laatikko (avoin) ja 
Atletico (naiset) edellisvuoden 
mestareina kestävät nälkäisten 
haastajien rynnistyksen. 

MARKO MIETTINEN 
urheiluhieroja 

city gym/sas royal hotel 
puh. 90-694 6930 
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VUODEN SEURA 
Samat naamat 
saavat kehuja 
- ja seurat yö 
yleistyy lujasti 

Martin Glantz , 
Teaminjäsen vuodesta -86 

Vuoden liitokiekkoseurana 1992 
palkittiin helsinkiläinen Liito
kiekkoseura Team. Team on 
ollut - ansiosta - samassa yh
teydessä esillä ennenkin, joten 
lienee syytä selvittää, mikä 
nostaa yhden seuran aina 
muiden edelle. 

Syynä ei ole kilpailumenestys 
joukkue- tai yksilölajeissa, vaik
ka sekin tietysti vaikuttaa: kisa
vuonna -92 Team saavutti ulti
matessa ulkokenttien hopeaa se
kä naisten että avoimessa sarjas
sa, ja Teamin kakkosjoukkue 
nousi divisioonasta SM-sarjaan. 
Siinä sivussa teamiläiset napsi
vat yksilölajien mitaleja. 

Painavin peruste on kuitenkin 
seuran ja sen jäsenten toiminta 
suomalaisen liitokiekkoilun ke
hittämisessä, harrastajamäärien 
kasvattamisessa ja tapahtumien 
järjestämisessä. EUC:n hienosti 
järjestämiä ultimaten halli-SM
kisoj a, Atleticon ensimmäisiä 
naisten ultimateturnauksia ja 
joitakin golf-kisoja lukuunotta
matta Teamillä oli lusikkansa 
lähes jokaisessa kiekkosopassa 
viime vuonna. Sisäkaudella Pro 
3D ja karkauspäivän yöturnaus, 
ulkokaudella ultimaten avoin 
sarja ja yksilö-SM-kisat kilpai
lupuolella, erilaisia liitokiekon 
esittely tapahtumia, messuvierai
luja, peruskursseja jne jne. 
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Teamin pelaajia oli useita edus
tamassa Suomea Japanin MM
ultimatekisoissa ja lajin saama 
julkisuus on suurelta osin seu
ran toimittajajäsenten aikaan
saannosta. 

Teamiläisiä toimi useissa Suo
men Liitokiekkoliiton luotta
mustehtävissä. Maajoukkueiden 
valmennuksesta vastasivat seu
ran jäsenet, heitä toimi ja toimii 
liiton hallituksessa ja heitä nä
kee aina ja varmasti joka pai
kassa, jossa liitokiekkoilua voi
daan Suomessa edistää. 

Nykyisellään seura saa hallipe
leihin jalkeille kolme miesten ja 
kaksi naisten joukkuetta, junio
ritoimintaa on, peruskursseja 
järjestetään ja kotimaisiin kil
pailutapahtumiin otetaan aina 
osaa. Viime kauden sisä-SM
kisojen sijoitukset eivät 
oikeuttaneet Teamiä lähettä
mään joukkuetta Ruotsin tur
nauksiin tänä talvena, mutta 
asia korjaantunee entiseen mal
liin maaliskuussa. 

Vastaansanomatonta. Team ei 
kuitenkaan ole ainoa seura, jos
sa tehdään lajin eteen hartiavoi
min töitä. Nuoren voiman esiin
marssi erityisesti Espoon puo
lessa ja W eto W oiman kasvu 
Vaasassa sekä kiekkogolfhar
rastuksen lisääntyminen maan 
eri puolilla eivät ole tulleet 
ilman seurojen ja yksittäisten 
harrastajien aikaa ja vaivaa. Jo 
tänä vuonna "Vuoden seura" 
-kunniamaininnasta käydään 
kova kilpailu, sillä kursseja, 
esityksiä, kisoja ja myönteistä 
näkyvyyttä ovat ryhtyneet 
järjestämään muutkin seurat 
kuin Team. 

Vaivaa se vaatii, mutta on 
samalla ainoa tapa ja tie kehit
tää omaa seuraa. Pelkkä kilpai
lumenestykseen keskittyminen 
ja edustusjoukkueen vahvista
minen ilman perustyötä ei 
kannata. Jos kukaan ei pyydä 
ystäviään mukaan tai jos uusille 
yrittäjille ei anneta seurassa 
tilaa ja mahdollisuuksia, laji 
kuolee meidän mukanamme. 

Tämän on oivaltanut ja esimer
killään edelleen opettanut 
Teamin pitkäaikainen voima
hahmo, pelaajavalmentaja 
Pekka "Bobby" Ranta. Turhau
tumiseen asti aina käytettävissä, 
palkkana kiittämättömyys 
- mutta yhä useammin viime 
aikoina myös varmasti hyvä 
mieli siitä, että työ ei ole men
nyt hukkaan. 

Ei Pekka ole kaikkea työtä yk
sin tehnyt. Apuna ovat olleet 
mm. Olli Visamo ja Hartti Suo
mela ja vuorollaan varmasti 
jokainen teamiläinen, mutta 
tässä yhteydessä ojennan Pekal
le hengessä samanlaisen leijo
napatsaan kuin SM -loppuotte
lun jälkeen ojensi Jari Mäkinen. 
Ilman Pekkaa Team ei olisi 
vuoden seura. Olisiko seura 
ollenkaan? 

U skallatko Sinä olla omassa 
seurassasi Pekka Ranta? 



VUODEN LIITOKIEKKOILIJA 
Toni Asikainen 1992: 

Ultimate: 

Ultimate SM 2. (ulkokausi) 
Ultimate MM 5. (Utsunomya) 
Guts SM 3. 
Junioriturnaus X. (Ruotsi) 

Yksilölajit: 

tuplakiekko SM 1. 
discathon SM 1. 
freesty le SM 2. 
tarkkuus SM 2. 
joukkuegolf SM 3. 
golf SM 4. 

Pisteet: 

ultimaten sisä-SM, 
1. yhteistilastossa 
ultimaten j unioritumaus, 
1. syötöissä ja maaleissa 
Vintertrofe 92, 3. syötöissä 
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SKOGSHVDDAN'S 
VINTERTROFE 1993 

Maailman suurin ultimaten 
halliturnaus pelattiin 
Göteborgissa 8.-9.1.93. 
Turnaus oli järjestyksessä 15. 
ja joukkueita mukana jopa 36 
(24 avoin, 12 naiset). Osallis
tujat saapuivat Norjasta, Sak
sasta, Suomesta, Tanskasta ja 
isäntämaasta Ruotsista. 

Suomalaisia edustivat avoi
messa sarjassa Atletico, 
EUC, Laatikko, Liito-Oravat 
ja Waasa, naisissa Atletico. 

Tuloksia: 

Avoin sarja 
1. SFC (Ruotsi) 
2. Wettern (Ruotsi) 
3. Wexiö (Ruotsi) 
4. SFMSC (Ruotsi) 

9. Atletico 
12. EUC 
14. WWW 
15. Laatikko 
22. Liito-Oravat 

(Suomi) 
(Suomi) 
(Suomi) 
(Suomi) 
(Suomi) 

Naiset 
1. Carnegie US 
2. SFC 
3. SIS 
4. Viksjöfors 
5. Atletico 

(Ruotsi) 
(Ruotsi) 
(Ruotsi) 
(Ruotsi) 
(Suomi) 

Atleticotarten fiiliksiä 
Heli Tuulas 

Torstai 07.01. 
Onko kiire vai kiire? 

Taloudellinen tilanne jakoi läh
tijät kahteen leiriin: äveriäätl 
kiireiset matkustivat lentäen ja 
muut nauttivat rehdistä erähen
gestä painellen Svea-mamman 
lävitse nelirenkaisella metalli
hevolla. 

Perjantai 08. 01. Pitkä 
matka ei kotia näy ... 

Reilun kolmen tunnin yöunen 
turvin lähdimme uruttamaan 
kohti Göteborgia. 

Laivayhtiömme "muisti" meitä 
eväspaketilla, jonka turvin sel
visimme seitsemän tunnin ajo
matkasta hengissä. Unen paina
essa silmäluomia ja vatsan huu
taessa leipää luulin lähes
kadonneen -lompakkoni aiheut
taman paniikin olleen pahinta -
vaan olisinpa tiennyt! Elämän 
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tarkoitukseksi muodostui enem
mistön vaatimuksesta lKEA. 
Tuhannen vuoden ja 400 kruu
nun kuluttua pääsimme vihdoin 
etsimään murua rinnan alle, to
sin halvan ja avoimen pizzerian 
yhdistelmä tuntui olevan kum
majainen Göteborgin kaupun
gissa. But we survived. Ja illalla 
otin unelta, mitä unelta sain. 

Lauantai 09.01. 
Let's do it George! 

Hyvin nukutun yön jälkeen saa
pui Pirjo Rajala komppaniansa 
johdossa itseluottamusta uhkuen 
herättäen aamu-unisimmat ma
japaikasta. Kenttiä lähdettiin 
katsastamaan hyvissä ajoin ja 
yllätyksiä tippui yksi toisensa 
jälkeen. Ensimmäinen vastusta
jamme, 4. rankattu Pancake, oli 
perunut tulonsa ja tilalla toinen 
norjalainen jengi Stovner, joka 
luonnollisesti rankattiin viimei
seksi. Myös aikataulu oli radi
kaalisti muuttunut, ensimmäi-

nen matsimme oli siirtynyt 
11.45:stä 9.25:een. 

Sämpy länmurut suupielissä pu
napaidat asettuivat viivalle tut
kailemaan vastustajaansa. Alku 
kangerteli; puolustus oli kahvil
la ja vastustajan ensimmäinen 
maali tosiasia. Kun ylimääräiset 
adrenaliinit oli valutettu peli
kentälle, alkoi hyökkäyspeli 
rullata ja peli oli tuttua ticorum
baa. Selvä voitto 11-2 lämmitti 
mieltä. 

Toinen matsi ei tullut vastaan 
samanlaisella rytinällä kuin en
simmäinen. Ruotsalaisten yh
teisaerobic sai raivon nosta
maan kainalokarvat pystyyn ja 
toissakesäinen PM-kullan me
netys Brunnalle oli monella vie
lä hampaan kolossa. Tempoa oli 
selvästi enemmän kuin aamulla, 
joka näkyi myös foul-huutojen 
määrässä. Puolustuksemme oli 
jämerää ja omia virheitä vähän. 
Kun taululle jäi voittoluvut 11-
4, aloimme tähyillä vastustajien 



naamoja; missä olivat tutut tytöt 
Brunnan riveistä? 

Tiukat tilanteet vaativat myös 
veronsa, Julia Jouhki hävisi 
taistelunsa seinää vastaan ja 
täräytti ranteensa pahasti. 
Sitkeänä sissinä Julia kuitenkin 
jatkoi turnauksen loppuun asti 
ja paikalla oli myös akupunk
tion saloihin perehtynyt 
poppamies-Mara ... 

Poolin järjestykseksi tuli 1. At
letico, 2. Brunna, 3. Stovner. 
Vastustaja Ticolle löytyi SIS:n 
ja Wetternin matsista, jonka SIS 
selvästi voitti 11-3. 

Vasta 16.25. alkoi taistelu 
kvartsipaikasta. Pitkä tauko söi 
naista, hydevaihde iski päälle, 
vessat oli varattu ja nälkä kurni 
suolissa. SIS:n samanvärinen 
pelipaita pakotti punakoneen 
luopumaan omista paidoistaan ... 
sekö mursi Ticon selkärangan? 
Tiukassa pelissä tuli huomatta
vasti enemmän henkilökohtaisia 
virheitä kuin aiemmissa mat
seissa. Vastustajan peliä johti 
"vanha kettu" Lena, jonka nop
sajalkaisimmat ticottaret saivat 
prässättäväkseen ... vaihtelevalla 
menestyksellä. Ottelusta kehit
tyi hermoja raastava jännitys
näytelmä. Ticolla oli voiton 
avaimet käsissään tilanteen ol
lessa pisteestä poikki, mutta 
liian vaikean heiton seurauk
sena limppu siirtyi vastustajalle. 
Kotijoukkue nöyryytti nöyryy
tettyä ja upotti ratkaisevan kie
kon maaliin. Illalla ei lähdetty 
bailaamaan. 

Sunnuntai 10.01. 
Rock'n'roll 

Vastaamme asettui Wexiö tais
telemaan sijoista 5-8. Edellisen 
päivän tappio kummitteli vielä 
takaraivossa, mutta peli pelattiin 
antamatta yhtään pistettä il-

maiseksi. Wexiö pelasi yllätyk
setöntä ultimatea; rakentajat toi
vat kiekkoa ylös ja kärjiltä oli 
turha odottaa vastaanhakuja. Pi
tuusylivoimansa lisäksi Wexiö 
voitti meidät myös nopeudessa. 
Käytimme kuitenkin hyökkäys
vuoromme tarkemmin hyväk
semme' voitto 11-7 takasi mah
dollisuuden ehtiä yölauttaan. 

Turnauksen kohokohdaksi muo
dostui ensimmäinen ja ainoa 
matsi Valhalla A-hallissa katso
mon edessä. Harmittavasti kai
killa suomalaisilla miesjouk
kueilla oli matsi tai olivat kan
nustamassa toisiaan; katsomosta 
löytyi neljä suomalaista. Kiitos 
teille! Pelattiin sijoista 5-6 ja 
matsi oli oikeutetusti kova. Suo
malaisten tiukka tempo (mm. 
viivalle juosten) tuntui olevan 
Onsalalle liikaa. Pientä skismaa 
synnyttivät erimielisyydet aloi
tusheitoista, markkeritoiminnas
ta, pysäytyslaskennasta ... Onsa
la johti 7-5, mutta Atletico ko
kosi rivinsä ja voitti luvuin 10-
7. Ottelun kantaviksi hahmoiksi 
nousivat Anu Raasakka mahta
villa katkoillaan ja Niipo Salmi
nen tuloksekkaalla kärkityös
kentelyllään. Rakennusvastuuta 
jakoivat tasaisesti Hanne Hämä
läinen, Laura Kahlos, Pirjo Ra
jala ja Katri Härkönen. 

Viidestä matsista neljä voittoa, 
sijoitus viides. Niin tai näin, At
leticon naiset olivat menes
tynein suomalaisjoukkue Vin
terissä, se lämmitti! 

Aikataulu oli armoton, joten fi
naali jäi näkemättä. Oppia jäivät 
ottamaan lentokonematkaajat, 
joiden havainnoista seuraava on 
kirjattu. Naisten finaalissa koh
tasivat Carnegie ja SFC. Stenut 
aloittivat vahvasti (5-1), mutta 
sitten Carnegie pisti helmat hei
lumaan ja käänsi lukemat itsel
leen 5-9. Jotain uuttakin nähtiin 

länsirintamalla; Gamegien puo
lustuksessa. Markkeri ei pyrki
nyt katkoyrityksiin vaan pakot
ti heittäjän huonoon syöttöön. 
Tämä varmisti sovitun puolen 
kiinnipitämisen kämmen-pois -
periaatteella. Syötöt rystyn puo
lelle taas ovat hitautensa vuoksi 
helpommin muun puolustuksen 
katkaistavissa. Lopputulos 7-13 
Carnegielle, rankkaus piti paik
kansa kärkikaksikon osalta. 

Mitä tästä opimme? 

Suurin ero suomalaisen nais
jengin ja neljän edelle päässeen 
joukkueen välillä? Suomettarien 
fysiikassa ei ollut valittamista, 
kiekko lensi lähes poikkeuksetta 
sinne minne piti ja puolustus 
tiesi miltä puolelta prässätä. 
Puolentoista vuoden tauko edel
listä kansainvälisestä matsista 
näkyi. Peli ulkomailla on ko
vempaa ja varsinkin nopeam
paa. Hyökkääjien hakuvalmius 
ja pelin luku "eteenpäin" on 
ruotsalaisilla parempaa. 

Kaiken kaikkiaan hyvin järjes
tetty turnaus ja sellaisia saleja 
lähtee kauemmaksikin testaa
maan. Sitten onkin hyvä palata 
kotiin harjoittelemaan vähän 
lisää ... Ja vielä vinkki suomalai
sille naisten kärkijoukkueille: 
Menomono kohti Ruotsinmaata 
ja kansainvälistä tasoa. Siellä 
pääsee pelaamaan niitä kovia 
matseja ihan oikeasti, eivätkä 
ruotsalaiset niin kaukana ole 
ettemmekö me pärjäisi! 

Superkiitokset joukkueellemme 
hauskasta reissusta ja hatun
nosto pelaajavalmentaja Pirjo 
Rajalalle. Mukana olivat Hanne 
Hämäläinen, Katri Härkönen, 
Laura Kahlos, Johanna "Niipo" 
Salminen, Pirjo Rajala, Julia 
Jouhki, Anu Raasakka, Soile 
Kauppinen ja Heli Tuulos. 
Kiitokset myös Kari-kuskille . 
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HALLILIIGA JA 
1. NAISTEN HALLICUP 

- tuotteita tarpeeseen 
Martin Glantz 
"Alussa oli sana, ja sana tuli 
lihaksi. .. " sanotaan Raamatus
sao Näin mahtipontinen on juuri 
päättyneen hallikauden historia. 
Miesten maajoukkueen edelli
nen päävalmentaja Juha Jalo
vaara esitti ajatuksen hallilii
gasta jo toissa vuonna, mutta 
toteutus jäi Japani-projektin 
jalkoihin ja materialisoitui vas
ta tänä talvena kahdeksan jouk
kueen tumausmuotoiseksi halli
sarjaksi, jossa naisetkin saivat 
oikeita tosipelejä katkaisemaan 
talven toimettomuuden. 

Liiga ja Cup onnistuivat tavoit
teissaan: parhaat ultimatepelaa
jat saivat arvokasta kilpailuru
tiinia, tavoitettiin jonkin verran 
uutta yleisöä, nähtiin pari uutta 
peliareenaa ja kustannukset 
pysyivät pelaajaa kohden sie
dettävinä. Pienenä miinuksena 
on nähtävä useat otteluaikojen 
muutokset, mutta harjoituskier
ros sallittaneen järjestäjillekin. 

Hyvät, pahat ja kauniit 

Kahdeksan joukkueen avoimen 
halliliigan suosikkeihin lasket
tiin sisämestarijoukkue Laa
moista ja Atleticon pelaajista 
koottu Laatikko, hyvin harjoi
tellut Helsingin Team sekä aina 
vahva Atletico. Yllättäjän roolit 
jäivät EUC:lle ja vaasalaisille, 
kun Liito-Oravat ynnä kokoo
majoukkueet Disc Warriors ja 
Ma,ALi laskettiin "mukana
oleviksi". Naisten ennakko suo
sikki oli Atletico, haastajina 
EUC ja Vaasa. Yllättäjän rooli 
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oli Teamillä, cupin ensi kierrok
sen putoajan paikat oli kylmästi 
etukäteen varattu Helsingin 
Spiritille ja Discukselle. 

Hyviä olivatkin Atletico ja 
Team. Atletico, jossa rungon 
muodostivat kokeneet Jari Mä
kinen, Marko Kankkunen, Timo 
ja Tomi Bruns ja tukea tarjosi
vat nuoret Markku Härkönen, 
Esa Taponen ja Eerikki Mäki 
sekä lahtelaisvahvistukset Mika 
Hyttinen, Sami Holopainen ja 
Lauri Appelqvist, voitti runko
sarjan häviten vain kerran -yh
dellä maalilla EUC:lle. Team 
hävisi vain Atleticolle, ja keski
näinen ottelu ratkaisi sarja
voiton. 

Espoon Laatikolle Novahallissa, 
Vaasassa ja Viikissä pelattu 
runkosarja oli pettymys. Yhden 
maalin tappioita oli kolme, tu
loksena neljäs sija uhkarohkeaa 
hyökkäyspeliä pelanneen 
EUC:n jälkeen. Neljän joukku
een playoffeissa Laatikon ase
ma ei näyttänyt hyvältä, mutta 
EUC:n yllätysmahdollisuudet 
sitävastoin tiivistivät tunnelmaa 
ennen Espoonlahden välieriä. 
Vastakkain olivat Atletico -
Laatikko ja EUC - Team. 

Alemmassa välieräsarjassa mie
lenkiinto oli hieman hiipunut. 
Liito-Oravat ei saanut joukkuet
ta Vaasan turnaukseen, joten 
joukkueen kaikki pelit mitätöi
tiin, vaikka urheilullisuuden 
vuoksi pelit pelattiinkin. Näin 
Liito-Oravat oli automaattisesti 
runkosarjan viimeinen ja välierä 

viidenneksi sijoittunutta Vaasaa 
vastaan merkityksetön. Vaasa 
pääsi pelaamaan sijoista 5-6. 

Disc Warriors, jossa Discuksen 
ja UW:n poikien ryhmää olivat 
tukemassa Atleticon Matti 
Suurnäkki ja Teamista värvätyt 
Timo Tehikoski ja Petri Budde, 
oli yllättänyt MaALi:n Vaasas
sa. DW oli samassa turnaukses
sa lähellä kaataa myös Teamin, 
mutta Suumäkin loukkaantumi
nen pysäytti rynnistyksen ja 
Team pääsi pinteestä. Välieräs
sä Suurnäkki ei kentän laidalta 
kyennyt auttamaan nuorta ryh
mää voiton uusimiseen, vaan 
MaALi voitti tasaisen ensi jak
son jälkeen melko selvästi ja 
pääsi pelaamaan Vaasaa 
vastaan. 

Tässä vaiheessa oli jo Naisten 1. 
Hallicupkin loppuottelua vaille 
valmis. Team murskasi Nova
hallissa Discuksen ja Wetowoi
ma Vaasassa Spiritin. Joukkuei
den taitoerot ovat vielä melko 
selvät, mutta nähty vauhti ja yri
tys lupaa hyvää naisultimaten 
tulevaisuudelle. 

Atletico ja EUC pääsivät sisä
SM-sijoitusten (1. ja 2.) perus
teella suoraan välieriin - ja pe
lien perusteella loppuotteluun. 
Team ei hyvästä yrityksestä 
huolimatta pysynyt nuorella 
materiaalilla Atleticon vauhdis
sa Viikissä, eikä vaasalaisilla 
näyttänyt olevan uskoa EUC:n 
kaatamiseen Espoonlahdessa. 
EUC lähti loppuotteluun 
haastamaan Atletico tosissaan. 



Jyvät, akanat ja 
The Spirit Of The Game 

Liigan välierissä maksettiin kui
tenkin Atleticolle reiluus kar
vaana kaIkkina. Lauantaina 6.2. 
pelatussa Viikin runkosarjatur
nauksessa oli Atleticolla kolme 
kunnon kamppailua, joista vii
meiset peräkkäin Vaasaa ja 
EUC:tä vastaan. Välierävastus 
Laatikko pelasi vain EUC:ta 
vastaan aamuottelun ja lähti Es
poonlahden semifinaaliin levän
neenä. Tasaisen ja jännittävän 
ottelun käänsivät Laatikolle lo
pulta Atleticon väsymysvirheet, 
joista Laatikon kokeneet maa
joukkuekonkarit rankaisi vat 
huolellisilla maaleilla. 

Toinen välierä oli vastoin odo
tuksia selvästi Teamin. Helsin
kiläisiltä puuttui kisavoitto, ja 
finaalipaikkanälkä oli suuri. 
Teamin puolustus oli hyvin mu
kana pelissä ja otti monesti ta
kaisin omat menetykset kääntä
en ne maaleiksi. EUC masentui 
toisen jakson alussa ja taistelu 
oli ohi. 

Pronssikamppailussa välieräpäi
vän iltana EUC taisteli mukana 
toiselle jaksolle Atletico vas
taan, mutta sarjan maalikunin-

gas Jere Manninen loukkaantui 
ja EUC:n usko petti lopullisesti. 
Atletico hallitsi laajemman ma
teriaalin turvin ottelun loppua 
eikä antanut EUC:lle tilaa no
peisiin ratkaisuihin. 

Loppuottelupäivän aamuna No
vahallissa 14.2. pelattiin ensin 
Vaasan ja MaALi:n ottelu si
joista 5-6w. M.aALi johti pitkään, 
mutta pelaajavalmentaja Martin 
Glantz ei uskaltanut käyttää ta
saisesti koko pelaajamateriaalia, 
vaan yritti ratkaista ottelun kuu
della pelaajalla. Vaasa peluutti 
hyvin yhdeksää miestä ja kiri ti
lanteesta 15-12 voittoon (17-15) 
lähinnä paremman fyysisen 
kunnon ja entisten maajoukkue
miesten tiukan paikan koke
muksen ansiosta. Tasainen 
kamppailu jätti kummallekin 
joukkueelle hyvän mielen. 

Naisten cupin loppuottelu oli 
Atleticon näytöstä. EUC pyris
teli ensi jaksolla tilanteeseen 
7-5 ja ottelusta näytti tulevan 
jännittävä. Toisen jakson alusta 
hallitseva sisä- ja ulkokenttien 
mestarijoukkue kovensi puolus
tusta vielä pykälän ja ratkaisi 
ottelun muutamalla hyvällä kat
kolla ja nopealla maalilla. Atle
ticon talven mittaan tekemä 

Anu Raasakka (AtJetico) ja Merja Nieminen (EUC) naisten finaalissa. 

fyysinen harjoittelu näkyi tasai
sena kovuutena. Ottelussa erot
tuivat ratkaisupelaajana palkittu 
Atleticon Anu Raasakka ja EUC 
:n Tuuli Saarento, joka myös 
voitti syöttö- ja pistepörssin. 

Miesten finaali oli kaksijakoi
nen. Laatikko, jossa pelasivat 
Johannes Ervamaa, Timo Kuu
sakoski, Joakim Kärkkäinen, 
Mika Hämäläinen, Raine Lam
berg, Tuomas Makkonen, Johan 
Rinne, Jouni Tapiovaara ja Tuo
mas Tanska, johti aluksi ottelua 
Teamin hennoillessa. Helsinki
läiset nousivat kuitenkin kahden 
maalin tappioasemasta tasoihin 
ja ohikin, kun liigan pistepörssi
ja syöttökuningas Toni Asikai
senja Mika Niemenmaan lisäk
si vastuunkantajiksi nousivat 
puolikuntoisina pelanneet Hartti 
Suomela ja Marko Miettinen. 
LaatikoIta löytyi kuitenkin toi
sen jakson alun ratkaisuhetkillä 
enemmän tekijöitä, eikä Raine 
Lambergia ja Johan Rinnettä 
saatu kuriin kuin hetkittäin. Mi
ka Hämäläisen komea heittäyty
mällä tehty maali palkittiin 
ottelun upeimpana suorituksena, 
ja kun Teamiltä ei löytynyt vas
tausta moiseen henkeen, nosti
vat Laatikon pelaajat ottelun 
jälkeen hymyillen ilmaan kook
kaan mestaruuskiertopalkinnon. 

Liigan loppuottelua seurasi yllä
tysrunsas yleisö, joten eiköhän 
oteta ensi talvena uusiksi siten 
että: 
- ensimmäinen ja toinen turnaus 
ovat ennen Ruotsin turnauksia, 
jotta saadaan pelirutiinia 
- liigan voittaja on myös halli
mestari ja avoimen sarjan sisä
cup pelataan kuten aiemmin 
pelattu halli-SM. 

Mitäs sanotte? Vastauksia ja 
kommentteja voi antaa liiga
qzille eli katkokuningas Timo 
Vaskiolle ja Martin Glantzille 
pitkin vuotta. 
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Liito-Oravats Traditionella 
Golfturnering 19.9.92 

Är 1992's högklassigaste frisbee-golf-evenemang i Finland 

Text: Johan BischofJ, 
Ben Söderlund 
Bilder: Ben Söderlund 

En vacker höstdag (se bild 1) 
ordnade Vltimateföreningen 
Liito-Oravat (L-O) årets mest
prestigefyllda Frisbee-golf 
tumering. Den ansvarskännande 
styrelsen i Liito-Oravat hade 
beslutat att standarden i tume
ring skall vara den högsta 
möjliga allt vad beträffar delta
gare, utrustning, priser och inte 
minst tävlingsbana. 

För att kunna uppfy lla dessa 
krav måste tyvän: deltagar
antalet begränsas och endast 
vissa utvalda fick inbjudan tilI 
tumeringen. Inbjudan gick tilI 
Liito-Oravats medlemmar, med 
Harri Spoof, Sebastian Bonde
stam och Eero Alperi i spetsen, 
samt topnamnen inom finländsk 

Bild 1 

12 FRISBARI 

frisbee, Tuomas Tanska, Johan 
Rinne, Raine Lamberg, Juha 
Jalovaara samt Timo Vaskio. 
Inbjudan fick också en av 
europas bästa golfare Kjell 
Brandal från Norge. Deltagan
det var mangrannt (bild 2), 
endast Kjell Brandal måste 
tacka nej pga arbetsförhinder. 

Tumeringen ordnades på L-O:s 
friluftsområde invid Hertonäs 
Gård. Morgonen började med 
ett välkomsttal av styrelse
ordföranden bankdirektör Eero 
Alperi (bild 3). 

Därefter granskades deltagamas 
utrustning. Deltagandet förut
satte följande klädsel och utrust
ning: pressvecksbyxor, krag
skjorta, tävlingsdisc 165 G / 
175 G / V-MAX samt marke
ringsdisc ~ 7-15 cm. En del 
deltagare hade vissa problem att 

få markeringsdiscen godkänd 
men allt ordnade sig med litet . 
uppfinningsrikedom. 

Det tävlades i 3 serier: Handi
cap, Scratch och Årets börje (= 
Jumbo) och man fick deltaga i 
alla serier. Deltagama lottades i 
fyra pooler och täv lingen var 
redo att börja. Efter första 
rundan om 12 hål spelade de 
sex bästa i seriema Handicap 
och Scratch en finalrunda och 
de återstående spelade också en 
runda om de resterande place
ringama och inte minst om 
titeln Årets Börje. 

För at bibehålla hög standard 
även på eftermiddagen höl man 
mellan den första rundan och 
finalrundan en välkommen vilo
paus med förfriskningar (bild 4) 
och delikat 7 -sorters golfmid
dag som arrangörema bjöd på. 



Bild 2 

När första rundan var slutspelad 
var finalistema klara (se tabell). 

När andra rundan skulle starta 
kunde man skönja en viss ner
vositet hos en del av de på för
hand tippade vinnarna. Finaler
na var mycketjämna. När 
finalemas toI v hål var spelade 
hade vi två suveräna segrare, en 
i vardera serien. 

Bild3 

Jouni Manninen tätt följd av 
Mikael Salminen och Johan 
Rinne. Handicapserien vanns 
rätt så överlägset av ingenjör 
Harri Spoof, på andra plats kom 
Jouni Manninen och på tredje 
plats Johan Rinne. Efter den 
högtidliga prisutdelningen med 
oersättliga priser (bild 5) följde 
en två sorters läcker golflunch 
till allas förtjusning. 

Tumeringen började lida mot 

sitt slut och såväl deltagama 
som åskådama sökte sig hemåt 
för att förbereda sig för kvällens 
bal som gick av stapeln i en 
fömämlig restaurang i H:fors 
centrum. 

U nder kvällen diskuterades 
L-O:s golftumering flera gånger 
och varje gång kom man till 
samma resultat: 
-denna värdefulla tradition 

måste bevaras! 

Käännä! 
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Resultat . 
1 finalerna 

SCRATCH 
1 Manninen Jouni +3 
2 Salminen Mikael +4 
3 Rinne Johan +5 
4 Bondestam Sebastian +6 
4 Lamberg Raine +6 
4 Vaskio Timo +6 

HANDICAP 
1 Spoof Harri +3 
2 Manninen Jouni +3 
3 Rinne Johan +5 
4 Lamberg Raine +6 
4 Bondestam Sebastian +6 
6 Jalovaara Juha +9 

14 FRISBARI 

Återstående placeringar samt ÅRETS BÖRJE 

10 Koivula Kai 
10 Bischoff Johan 
12 Söderlund Ben 
12 Alperi Eero 
14 Kauppinen Jukka 
14 Tenström Peter 
15 Hämäläinen Mika 
16 Tanska Tuomas 

+4 
+4 
+6 
+6 
+7 
+7 
+9 
+ 11 Årets Börje 



KILPAILUTOIMINNAN 
SUUNNITELMA V. 1993 

ULTIMATE & GUTS 

Jari Mäkinen 

Vuosi on vaihtunut vauhdik
kaasti. Maailman suurimmassa 
halliturnauksessa Vintertrofessa 
oli ennätysmäärä suomalais
joukkueita; viisi avoimessa sekä 
yksi naisten sarjassa. Siihen ne 
meriitit Göteborgissa jäivätkin. 

Kotoisissa ympyröissä on tah
kottu jo 3D pro -tittelistä ja pe
lattu NOVA-liiga. Hallikauden 
kruunaa SM-turnaus 13.-14. 
maaliskuuta. Tässä artikkelissa 
keskitytään kuitenkin ulko
kauteen 1993. 

Ultimate 

Avoin sarja 
Liiton toimintasuunnitelmassa 
on kirjattu tavoitteeksi liitokie
kon tunnettavuuden parantami
nen. Pääkaupunkiseudulla lajia 
on pelattu jo kymmenisen vuot
ta, joten kilpailutoimintaa täy
tyy "siirtää" alueen ulkopuolel
le. Alla oleva teksti on vielä 
suunnitelmaa eikä faktaa, koska 
meiltä puuttuvat asianmukaiset 
turvalliset nurmikentät. Kun 
nurmikenttien varaukset on saa
tu vahvistetuiksi, voidaan myös 
lopulliset varaukset tehdä. 

Avoin sarja järjestetään turnaus
muotoisena kahdessa sarj assa; 
mestaruussarjassa sekä l-divisi
oonassa. 

Mestaruussarja koostuu kolmes
ta eri osaturnauksesta. Kahdessa 
ensimmäisessä turnauksessa pe
laavat 8 joukkuetta vain kerran 
vastakkain eli 7 peliä per jouk-

kue. Viimeisessä turnauksessa 
pelaavat neljä parasta keske
nään sekä neljä heikointa keske
nään. Näin ollen pelejä kertyy 
yhteensä 10 joukkuetta kohden. 
Kaikkien pelien pisteet laske
taan yhteen; kaksi parasta sel
viytyvät 12.9.1993 pelattavaan 
finaaliin ja kaksi heikointa pu
toavat suoraan sarjaporrasta 
alemmaksi. Pelit pelataan 18 
pisteeseen puolentoista tunnin 
aikarajalla. Seuraavassa on esi
tetty turnauspaikat, -ajat sekä 
potentiaalinen järjestävä seura. 

1. turnaus 
Espoo, EUC 29.-30.5 
2. turnaus 
Tampere, Talikko 10.-11.7. 
3. turnaus 
Helsinki, Team 7.-8.8 
Talikon nurmikentät ovat jo va
ratut turnaukseen. Onnittelut 
ripeästä toiminnasta. 

l-divisioonassa tullee pelaa
maan 6 joukkuetta. Paremmuu
det ratkaistaan kahdessa eri tur
nauksessa, jotka ovat myöskin 
kaksipäiväisiä. Molemmissa 
turnauksissa joukkueet kohtaa
vat toisensa kerran eli yhteensä 
tulee 10 peliä per joukkue. 
Ottelut pelataan 15 pisteeseen 
tunnin aikarajalla. 

1. turnaus ??? ??? 19.-20.6 
2. turnaus Salo SUC 31.7-1.8 

Salon kentistä on jo olemassa 
suullinen sopimus. Hienoa! 

Kysymykset ja ehdotukset kil
pailutoiminnan parantamiseksi 
Jari Mäkiselle p. 801 5346. 

Naisten sarja 

Myöskin naisten sarja järjeste
tään turnausmuotoisena, kuten 
viime vuonna. Turnauspäivä
määrät ovat: 

1. turnaus 19.-20.6. 

2. turnaus 14.-15.8. 

Naisten finaali pelataan myös 
12.9.1993. Turnaussuunnitelma 
on olemassa 8 joukkueelle. 
Rankkausten perusteella muo
dostetaan kaksi lohkoa, joiden 
kaksi parasta pelaavat ylemmäs
sä loppusarjassa sekä kaksi hei
kointa yllättäen alemmassa 
loppusarjassa. Pisteet ensim
mäisestä turnauksesta jäävät 
voimaan. Ottelut pelataan 18 
pisteeseen aikarajan ollessa 80 
minuuttia. 

Naisten sarjan vastuuhenkilö on 
Pirjo Rajala p. 423 273. 

Junioreiden sarjat 

Kyselyistä huolimatta ei ole 
löytynyt vapaaehtoista junnutoi
minnan pyörittäjää. Tiukkana 
tavoitteena on järjestää sekä tyt
töjen että poikien SM-karkelot. 
Ikärajan nostamista 20 vuoteen 
harkitaan joukkueiden kasaami
sen helpottamiseksi. Mikäli 
sinulla riittää aikaa ja energiaa, 
älä epäröi, pirauta J. Mäkiselle. 

Masters sarja 

Suomalaisjoukkueiden ikära
kenne mahdollistaa jo tämänkin 
sarjan pelit. Sarjaa kehitellään ... 

Käännä! 
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Guts 

Liiton kilpailukalenterissa guts
finaalit pelataan 18.heinäkuuta. 
Kenttäkysymys on vielä avoin. 
Suurmestari Esa "Eda" Taponen 
on luvannut järjestää kaikkien 
aikojen guts gaalan. Edan saa 
kiinni numerosta 803 9355. 

No guts, no glory! 
Aurinkoista kevään jatkoa ... 

YKSILÖlAJIT 

Visa Ruuhinen 

Kilpailutoiminta on suunniteltu 
siten, että jokaisella aktiivihar
rastajalla on mahdollisuus kil
pailla sekä yksilö- että joukkue
lajeissa. Kisakalenterissa on ta
pahtumien päällekkäisyydet mi
nimoitu, joten pelaajan tai jouk
kueen on helppo valita kisat, 
joihin haluaa ottaa osaa. 

Kausi huipentuu finaalipäivään 
12.9., jolloin pelataan avoimen 
sarjan pituuden, tarkkuuden, 
koppausten, tuplakiekon ja free-

stylen finaalit, sekä samassa 
paikassa naisten ja miesten 
ultimaten loppuottelut. 

Yksilölaj i SM -93 

Yksilölajeissa järjestetään kaksi 
karsintaturnausta, joissa pela
taan pituus, tarkkuus, koppauk
set ja freestyle. Turnauspäivät 
ovat 12.-13.6 ja 28.-29.8. Osan
ottajamäärästä riippuen etenee 
semifinaaleihin noin 25 parasta 
pelaajaa per laji. Pelaajan on 
osallistuttava vähintään toiseen 
järjestettävistä karsintatumauk
sista. Semifinaalit pelataan 11.9. 
Samana päivänä on naisten ja 
junioreiden finaalit. 

Tuplakiekossa järjestetään kol
me turnauspäivää 16.5.,4.7. ja 
24.7. Osanottajamäärästä riip
puen etenee semifinaaleihin 4 
tai 8 paria. Tumausmuotoa ei 
ole vielä lyöty lukkoon, siitä 
tiedotetaan myöhemmin. 

Discathonin Suomen mestaruus 
ratkaistaan yhdessätumaukses-

sa kaikissa sarjoissa. Joka sar
jassa heitetään alkuerä, josta 
viisi nopeinta pääsee finaaliin. 
Finaalit pelataan välittömästi 
alkuerien jälkeen. 

Kiekkogolfissa pelataan yhdek
sän vuoden kiekkogolffaaja osa
kilpailua. Sarja huipentuu The 
Ninth Annual Seppo Nieminen 
Finnish Flying Disc Golf 
Classiciin, joka on samalla Golf 
SM -93. Kisoille annetaan ker
toimet vaikeusasteen mukaan ja 
seitsemän parasta pistesijaa ote
taan huomioon laskettaessa 
sarjan voittajaa. 

PRO 3 -kenttälajikisa 

Kesän ehdoton kohtaamispaik
ka kaikille liitokiekkoilijoille. 
Lajeina pituus, tarkkuus ja aika
koppaus. Voit ilmoittaa kolmen 
hengen joukkueen ja kaikissa 
kolmessa lajissa lasketaan jouk
kueen yhteistulos. Kisoissa käy
tettävät kiekot ovat ultimate
kiekkoja; Wham-O, Umax tai 
Discraft ultrastar. 

f~n~al~Y~~konloppu 

11~~12~9~93 
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[_P_a_lv_e_lu_k_se_e_n_h_a_l_ut_a_a_n __ J 
Suomen miesten ultimatemaajoukkue on Euroopan ehdottomaan eliittiin lukeutuva liitokiekko
joukkue. Joukkue on reilun vuosikymmenen aikana saavuttanut 11 mitalisijaa EM- ja MM
kilpailuissa ollen kolme kertaa jopa Euroopan paras yhdistelmä. Vahvoista perinteistään johtuen 
Suomen maajoukkue on arvostettu ja myös pelätty vastustaja kaikkialla Euroopassa. 

Haemme nyt näille perinteille jatkajia. 

Oletko Sinä vuoden 1993 MAAJOUKKUEPELAAJA ? 

Sinulla on 
1. Hyvä fyysinen kunto 

* 60 m ~ 7.5 s 
* 400 m ~ 56.0 s 
* 2 400 m ~ 8.00 min 
* 5-loikka ~ 13.50 m 
* vatsalihastesti 45 krtImin 
* selkälihastesti 45 krtImin 
* etunojapunnerrustesti 45 krtImin 

2. Voittajan asenne 
3. Pelilliset valmiudet maajoukkuetehtäviin 

Tarjoamme Sinulle 
1. Kykyjäsi vastaavan pelipaikan joukkueessa 

2. Mahdollisuuden ylittää itsesi elo-syyskuussa 
pelattavassa turnauksessa 

3. Unohtumattomia elämyksiä Suomi-paidassa 

4. Mahdollisuuden mitaliin yhdessä 
14 - 16 kaltaisesi pelaajan kanssa 

Mikäli tunnistat itsesi, ilmoittaudu maajoukkue-ehdokkaaksi joko Pasi Pesoselle (921) 356558 
tai Jari Mäkiselle (90) 801 5346. Samalla saat itsellesi maajoukkueringin kevätohjelman. 

Yhteydenottosi on merkki asenteestasi ja asenne on ominaisuus, jota arvostamme. 

Yhteydenottoterveisin maajoukkuevalmentajat! 

Suomen Liitokiekkoliitto hakee valmentajaa junioreiden ultimatemaajoukkueelle. 
Hakemukset osoitteeseen: 

Suomen Liitokiekkoliitto ry 
Radiokatu 20, 00240 HKl 

Lisätietoja: Olli Visamo (90) 567 5393 
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Maaliskuu 
13.-14.3 
Huhtikuu 
24.4. 
Toukokuu 
8.5. 
15.5. 

16.5. 
22.5. 
23.5. 
29.-30.5. 
Kesäkuu 
12.-13.6. 
19.6. 
20.6. 
19.-20.6. 
Heinäkuu 
3.7. 
4.7. 
10.-11.7. 
17.7. 
18.7. 
24.7. 
Elokuu 
7.-8.8. 
14.-15.8. 
21.-22.8. 
28.-29.8. 
Syyskuu 
10.9. 
11.9. 
12.9. 
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Kotimainen 
kisa kalenteri 1993 

Ultimaten sisä-SM -93 Espoonlahti, Kaitaa 

VKGI Meilahti 

VKGII 
VKG 111, 
W orld Biggest Golf Tournament Sibeliuspuisto 
Tuplakiekon osakilpailu I 
VKGIV Kauhajoki 
VKGV Vaasa 
Ultimate SM I (Avoin) 

Yksilölajien SM-karsinta I 
VKGVI Tullisaari 
VKGVII Kisakallio 
Ultimate SM I (Naiset) 

PRO - 3, kenttälajikisat 
Tuplakiekon osakilpailu II 
Ultimate SM II (Avoin) 
VKG VIII Alppipuisto 
Guts SM -93 
Tuplakiekon osakilpailu 111 

Ultimate SM 111 (Avoin) 
Ultimate SM II (Naiset) 
VKG IX = The 9th Annual S. N. = SM -93 
Yksilölajien SM-karsinta II 

Discathonin SM -93 
Yksilölajien semifinaalit 
Suuri Finaalipäivä 



Heinä-elokuu 
25.7.-1.8. 
25.7.-1.8. 
6.-8.8. 
9.8.-14.8. 

Elo-syyskuu 
30.8.-5.9. 

Kansai nväl i nen 
kisa kalenteri 1993 

WFDF:n MM-kisat 
Ultimaten seura MM 
Stockholm Open Gofkilpailut 

San Diego 
Madison 

Ruotsin avoimet mestaruuskilpailut, yksilölajit 

Ultimaten EM -93 

Kiekkogolfin Euro Tour -93 kilpailupaikkoja voit tiedustella Seppo Niemiseltä. 

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

Jos tarvitset opetus- ym. rekvisiittaa liitokiekosta, ota yhteys Visa Ruuhiseen, puh. 653 480. 
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Suomen Liitokiekkoliitto ry 

Radiokatu 20 

00240 Helsinki 
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