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Pääkirjoitus 
Hallikausi on lehden ilmestyessä huipentumassa: avoimen 
sarjan ultimatefinaalit 12.-13.3.94 Espoon Leppävaarassa ja 
naisten ultimatefinaalit 19.-20.3.1994 Helsingin Viikissä. 
Toivottavasti katsomot täyttyvät, kentillä pelataan tasokasta 
ultimatea! 

Uusi hallitus on käynnistänyt toimintansa innolla. Tehtävää 
on enemmän kuin tarpeeksi, ja delegointihan on hyvän 
johtajan tunnusmerkki. Siis: jokainen halukas on tervetullut 
liitokiekkotalkoisiin. Tekijöitä kaivataan lajiesittelyihin, 
tiedotus- ja markkinointitoimintaan, turnausjärjestelyihin ... 
Jos sinulla on aikaa ja ideoita, tartu haasteeseen. Alkuun 
pääset ottamalla yhteyttä hallituksen jäseneen, joka vastaa 
sinua kiinnostavasta osa-alueesta. Yksi kaikkien ja kaikki 
yhden ... 

Takooapu on tarpeen myös lehden teossa. Laita ajatuksiasi 
liitokiekosta ja siihen liittyvistä asioista paperille, Suomen 
400 muuta kiekonheittelijää haluavat lukea ne! 
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Puheenjohtaja 
Jouni Manninen (90) 444 532 

Sihteeri 
Soile Kallinen (90) 608 791 

Jäseneksi voi liittyä maksamalla liiton 
jäsenmaksun liiton tilille. 

Vuoden 1994 jäsenmaksut 
Alle 18-vuotiaat 60 mk 
Muut 120 mk 

Pankkiyhteydet 
SYP Hki-Munkkivuori 
217121-4675 

FRISBARI on Suomen Liitokiekkoliiton 
virallinen jäsen julkaisu, joka ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa. 

Päätoimittaja 
Kirsti Rautavaara (90) 5061552 

tai arkisin (941) 615 629 
Kannessa Vuoden liitokiekkoilija 1993 

Tommi Lehto, kuva: Tomi Kaminen 

FRISBARIn ilmoitushinnat 
1 sivu 1 400 mk 
1/2 sivua 800 mk 
1/4 sivua 500 mk 
1/8 sivua 300 mk 

SLKL ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti 
aiheutuvasta vahingosta, jos ilmoitusta ei 
voida julkaista määrättynä päivänä tai 
käsikirjoituksen mukaan. Lehden suurin 
vastuu ilmoitusten julkaisemisessa 
sattuneesta virheestä on ilmoituksen 
hinta. 

FRISBARIn toimitus ei vastaa sille 
tilaamatta lähetettyjen kirjoitusten, 
kuvien ja piirrosten palauttamisesta. 
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Levykkeellä (pc/Mac) ja paperi
tulosteena määräaikaan mennessä 
osoitteeseen: Kirsti Rautavaara 
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Puheenjohtajan pallilta 
Suomen Liitokiekkoliitto elää nyt 
kuudettatoista vuottaanja voi hyvin. 
Valtakunnalliset urheiluliittojätit 
murskautuivat ja liittomme pysyy 
kehityksessä mukana. Liiton toimi
tilat pysyvät tämän vuoden osalta 
vielä Pasilassa SVUL-talossa. 

Liiton uusi hallitus tuntuu voimak
kaaltaja asiansa osaavalta. Tehtävä
kentät hallituksessa ovat jakautuneet 
seuraavasti: 

Hanne Hämäläinen 
- koulutus, lajiesittelyt 
Leena Mannermaa 
- naisten ultimate, kilpailukalenteri 
Essi Manni 
- ulkoinen tiedotus ja markkinointi, 

valmentajakoulutus 
Jere Manninen 
- miesten ultimate,kilpailukalenteri 
Jouni Manninen - pj, WFDF 
Kirsti Rautavaara 
- sisäinen tiedotus, valm.koulutus 
Visa Ruuhinen 
- yksilölajit, kilpailukalenteri 
Jaana Toivanen 
- ulkoinen tiedotus ja markkinointi 
Timo Vaskio 
- valmentajakoulutus 
Juha Vihervaara 
- vpj, ulk. tiedotus ja markkinointi 

Panostusta on selvästi siis lisätty ul
koiseen näkyvyyteen: tiedotukseen 
ja markkinointiin. Lisäksi on liittoon 
löytynyt aktiivinen jäsen hoitamaan 
juoksevia asioita: isot aplodit Soile 
Kalliselle, joka on lupautunut vuodel
le 1994 liiton varainhoitajaksi täyttä
määnisoaaukkoa,jonkaOlli Visamo 
jätti jälkeensä. Kiitokset vielä Ollille ! 

Uskoisin tehtäväni ja koko hallituk
sen sekä varainhoitajamme tehtävät 
helpoiksi,jos Te hyvät lukijat ja liiton 
jäsenet toimitte reippaasti. Ensisijai
sesti tarkoitan liiton tähtäimessä ole
vaa seurajäsenyyttä (mahdollisesti 
jo vuodelle 1995). Seurajäsenyyden 
onnistumiseksi vaaditaan Teiltä seu
roittumista ja seurojenne rekiste
röintiä. Tehkää se jo tänä vuonna ja 
maksakaa liiton j äsenmaksunne seu
roittain: 120 mk/aikuiset ja 60 mk/ 
juniori-ikäiset! Pitäkää huolta, että 
seuranne jäsenistö on liitossa ajan 
tasallaja että seuranne yhteyshenki
lö(t) on (ovat) liiton tiedossa.! Tämä 
onnistuu vain kirjaamalla jäsenenne 
paperille (sotuineen, osoitteineen ja 
puhelinnumeroineen) ja lähettämällä 
paperi liittoon maksukuitin kopion 
kera. 

Hall ituspalsta 
Kokous 1/94 

Uusi hallitus oli kokonaisuudessaan 
paikalla; 9+ 1. Pohdittiin hallituksen 
tehtäviä ja toimitapoja, tuloksena 
syntynyt vastuualuejako on esitelty 
puheenjohtajan palstalla. 

Käsiteltiin liiton toimitila- ja osa
aikatyöntekijäkysymyksiä. Puheen
johtaja hoitaa toimiston juoksevat 
asiat toistaiseksi. 

Nimettiin työryhmä Leena Manner
maa, Jere Manninen, Visa Ruuhinen 
työstämään 1994 kilpailukalenteria. 

Todettiin, että SLKL pyrkii rakenta
maan seurakohtaisen maan kattavan 
verkoston. Alueorganisaationjärjes
täminen on myös mahdollista . 

Naisten halli-SM 1994 myönnettiin 
Helsinki Flyersien järjestettäväksi 
Viikissä 19.-20.3.1994. Tehtiin peri
aatepäätös: SLKL tulee kiinnittä
mään erityistä huomiota alaistensa 
kisojen järjestelyihin. Kisoissa on 
oltava riittävät katsomotilat ja tar
peeksi suuri kenttä. Aikataulun muut
tamista kesken kisojen ei sallita. 

Seurajäsenyyden tarkoitus on toimia 
kaikkien meidän hyväksi. Sen tar
koitus on luotsata meitä kohti 1) no
peampaa tiedonvälitystä liitolta sen 
jäsenille ja päin vastoin, 2) kontrolloi
dumpia kisojaja kisajärjestelyitä, 3) 
pysyvämpiä liitokiekkoseuroja, 4) 
helpompaaja tehokkaampaa lehdis
tötiedottamista ja 5) edelleen näky
vämpää liitokiekkoilua Suomessa. 

Se polemiikki, mikä aiheutui lausah
duksistani syyskokouksessa ulti
matenjakenttälajien vastakkainaset
telun osalta on kaiketi onnellisesti 
laantunut ja toivonkin kaikille liito
kiekon harrastajille oikein onnistu
nutta urheilukautta 1994. 

Löton puheenjohtaja 

Jouni Manninen 

Kokous 2/94 

Paikalla oli 7+1 jäsentä. Valittiin 
Soile Kallinen liiton varainhoitajaksi. 
Hyväksyttiin alustava kisakalenteri. 

Käsiteltiin työryhman esitys liiton 
sisäisen koulutuksenj ärj estämiseksi. 
Harkittiin liittymistä Nuori Suomi -
toimintaan, mutta todettiin ettei se 
ole vielä tarkoituksenmukaista. Nyt 
hyväksytty koulutusmalli mahdol
listaa liittymisen tulevaisuudessa. 

Rankkausten perusteella järjestys 
ultimatenseura-EM-kisoihin 19950n 
1) Atletico, 2) Team, 3) FD Cowboys. 

Hyväksyttiin työryhmän esitys Vuo
den Liitokiekkoilijaksi:Tommi Leh
to ja Vuoden Seuraksi: Espoo Ulti
mate Club. 
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Suomen liitokiekkoliiton hallitus 1994 

Pj Jouni Manninen pk. 90-444 532 
pt. 90-6828 240 

Hanne Hämäläinen pk. 90-754 4274 

Leena Mannennaa pk. 90-780 131 
pt. 90-179 775 

Essi Manni pk. 90-629 497 

Jere Manninen pk. 90-480 479 

Vuoden Liitokiekkoilija 1993 

Suomen Liitokiekkoliitto on valinnut 
Tommi Lehdon (EUC) Vuoden Lii
tokiekkoili j aksi. Valintaan oikeut
tivatkilpailullinen menestys ja aktii
vinen toiminta lajin pari~sa .. 

Meriitit pelaajana 1993: 

2. sija SM-ultimate 

2. sija EM-ultimate 

2. sija EM-guts 

Meriitit valmentajana. EUC -93: 

2. sija SM-ultimate 

1. sija ha1li-SM-ultimate, naiset 

2. sija SM-ultimate, naiset 

Suomen Liitokiekkoliitto valitsee 
vuosittain myös Vuoden Seuran. 
Kriteereinä on lajin edistämis
toiminta, juniorityö, monipuolisuus 
ja kilpailullinen menestys. 

Tänä vuonna tunnustuksen sai Espoo 
Ultimate Club. EUC:n miesten ja 
naisten joukkueet saavuttivat 1993 
ulkokenttien SM-kisoissa hopeaa, 
lisäksi naisten joukkue voitti halli
mestaruuden. Molemmat joukkueet 
kävivät hakemassa kansainvälistä 
tuntumaa Ruotsin kovatasoisista 
turnauksista. Miesten maajoukkuees
sa oli kaksi EUC:n pelaajaa, naisten 

Kirsti Rautavaara pk. 90-506 1552 
ark. 941-615 629 

Visa Ruuhinen pk. 90-653 480 

Jaana Toivanen pk. 90-4584004 

Timo Vaskio pk. 90- 653 480 

Juha Vihervaara pk. 90-533 960 
pt. 90-503 4608 

Huom! Puhelinnumerot väärin edellisessä numerossa! 

maajoukkueessa kuusi. Vuoden 1993 Liitokiekkoilija Tommi Lehto 
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Ultimate avoin halli-SM -94 
Jere Manninen 

Toinen SM-turnaus pelattin 19.-20.2. 
Vaasassa. Kaikilla joukkueilla tuntui 
olevan paljon pelissä, sillä tie semi
finaaleihin saattoi katketajo Vaasassa. 
Joukkueiden latautuminen näkyikin 
tasaisina otteluina. 

LauantailIe osattiin odottaa tiukkoja 
otteluita mm. AtleticonjaAkun, Discuksen, 
Flyersin sekä Team II välille. Nämä pelit 
olivatkin todella nautinnollista katsottavaa. 
Sarjan tasaisuudesta puolestaan toi todisteen 
Flyersin ja Red Rabbitsien antamat kovat 
vastukset EDClle ja Tampereen ilahdutta
van ennakkoluuloton peli Cowboysseja 
vastaan. 

Myös sunnuntai oli täynnä toinen toistaan 
kovatasoisempia otteluita, joissa joukkuei
den latautuminen oli aistittavissa. Päivä oli 
sel västi Atleticon, joka sai ri veihinsä eniten 
tsemppistä. Ensin kaatui Cowboys vain 
yhden maalin erolla. Päivän toiseksi vii
meisessä ottelussa oli Team ajan loppuessa 
kolmen maalin johdossa, mutta jatkoaika 
meni Atleticolle 5 -1, koko ottelu siis 13 -
12. 

Seuraava ja samalla viimeinen 
osaturnaus pelataan 12. -13.3. 

Leppävaarassa. 

Lopuksi vielä kiitokset turnauksen järjes
telyihin osallistuneille vaasalaisille ja koko 
viikonlopun toimitsijan tehtäviin uhran
neelle Heli Tuulokselle. 

Tilanne kahden osaturnauksen jälkeen: 

ottelut voitot tappiot maalit pisteet 

Atletico 8 7 108-48 14 

FDC 7 6 97-58 12 

EUC 7 6 97-67 12 

Team 7 5 2 97-52 10 

Akku 7 5 2 88-50 10 

WWW 8 5 3 97-60 10 

Flyers 8 4 4 77-92 8 

Team II 7 3 4 72-81 6 

Red Rabbits 8 2 6 79-112 4 

Discus 7 6 56-99 2 

Tampere 8 7 62-114 2 

Sipoo OS 8 0 8 23-120 0 
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Heli Tuulos 

Vintertrofen perinteinen talvitur
naus keräsi 8.-9.02.1994 jälleen 
kerran kaupungin täyteen van
noutuneitafrisbeen ystäviä; avoi
men sarjan 22 joukkuetta ja nais
ten sarjan 12 joukkuetta miehitti
vät ansiokkaasti Valhallan ympä
ristöineen. 

Etujoukot saapuivattaistelutantereel
le auto kyydillä jo perj antaina iltapäi
välIä kevyen kenttähysterian valli
tessa. Aikaa riitti hyvin tarkastaa peli
paikat- ja aikataulut, hankkia viikon
lopun eväsnyssykät ja etsiä se perin
teinen pizzeria. Majoituskoulu kut
sui, mutta perillä odotti pettymys. 
Missä oli se suuri remuava pleksiä 
viskelevä villikkolauma, joka niin 
usein on pilannut koko viikonlopun 
sitkeät nukkumisyritykset?? 

Yö sujui siis vastoin odotuksia rau
hallisesti ja aamulla ennen auringon
nousua herätyskellon pirinä havah
dutti koko luokkahuoneen hereille. 
Kun jäähuurre oli sulateltu makuu
pusseista ja morgonmål syöty, suun
nattiin kulku kohti Valhallaa, jossa 
keräiltiin heittotatsia ja odoteltiin 
porvarijoukkojen saapumista lento
kentältä. 

Ensin Ruotsin 
mestareita vastaan 

Klo 10.30 siirryimme Valhallasta 
Lisebergiin, jossa alkoi meidän val
mistautumisemme ensimmäistä 
ottelua varten. Vastustaja oli Viksjö
fors: hallitsevaRuotsinmestarijouk
kue ja siten turnauksen ykköseksi 
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VAPISE SVEAMAMMA ... 

rankattu. Tutustuminen Göteborgin 
ulkoilmaan herätti kivasti horteesta 
ja rituaalit ennen ottelua sujuivat 
tuttuun tyyliin. Ottelu alkoi pelotta
vasti Viksjöforsin pillin mukaan, 
mutta pikkuhiljaa mekin saimme 
kiinni ruotsalaisten vauhdista ja maa
leja alko ropista myös meidän tiliin. 
Iso kenttä tuotti meille hankaluuk
sia.Tottuminen pieniin saleihin sai 
aikaan sen, ettei peliä osattu levittää 
koko kentälle, maali aluetta ei osattu 
käyttää kokonaan hyväksi ja jo 
kotomaassa tutuksi tulleet upsit ja 
killerit tuntuivat purevan meitä 
vastaan hyvin. Ottelu kuitenkin päät
tyi meidän iloksi 11-9. Olihanjouk
kue hallitseva Ruotsin mestari! ! 

Tunnin päästä vastassa oli poolimme 
toinen vastustaja 9. rankattu Onsala. 
Ottelu lähti jälleen tahmeasti liikkeel
le. Mutta kovan taistelun tuloksena 
saimme ottelun käännettyä voitoksi 
niinikään pistein 11-9 ja selvisimme 
poolimme ykköseksi. 

Suomalaiset semeissä 
vastakkain 

Alkulohkossaan EUC oli hävinnyt 
harmittavasta Carnegien joukkueelle 
(ranking 2) 5-11 mikä ei ymmärrettä
västi tyydyttänyt joukkuetta, sillä 
vastustajan peli ei ollut niin ylivoi
maista. Lohkon toisesta vastustajasta 
Wexiöstä EUC sitten väänsi täpärän 
voiton 11-10 ja sijoittui poolinsa 2. 
Niinpä suomettaret kohtasivat toi
sensa päivän kolmannessa ottelussa. 

Eucot pelasivat meitä vastaan huo
mattavasti vapautuneemmin kuin 
päivän muissa otteluissa, joissa oli 
näkynyt hermostuneisuus ja turhat 

virheet. Atleticon mielessä kirveli 
vielä viimevuotinen niukka 1 pisteen 
häviö semifinaalipaikasta ja tietysti 
Suomen hallimestaruuden luovutta
minen kilpasiskoille. 

Peli kulki tuttuja raiteita Merjan ja 
Tuulin pyörittäessäEUC:n peliä. Oli 
helppo pelata puolin ja toisin, kun 
tunsi vastustajat ja heidän pelityylin
sä. Siitä huolimatta ottelu oli todella 
rankka ja omasta mielestäni päivän 
kovin. Punapaidoilla oli lopulta 2 
maalin verran enemmän rutistus ta, 
tahtoaja onneaja niinpä Tico raivasi 
tiensä semifinaaliin maalein 9-7. 
EUC Taistelisi vuorostaan sijoista 
5-8. 

Lauantai-iltana paikalliset pippalot 
jäivät väliinja Ticon porukat lähtivät 
viettämään valmentaja Pirjo Rajalan 
syntymäpäiviä aivan mainioon ra
vintolaan (kiitos Tuuli vinkistä!). La
sien kilistely jäi tosin vähiin ja lähes 
koko katras oli ennen puoltayötä nuk
kumassa: olihanfmaalipaikka tyrkyl
lä aamulla klo 8.30. 

Pelataan sijoituksista 

Pimeyden vallitessa vielä ulkona e
mäntäjoukkue SIS ja punakone koh
tasivat toisensa Valhalla A:n lähes 
tyhjän katsomon edessä. (Kiitos Ove 
hallintäyteisestä kannustuksesta.) 
Ottelu oli äärimmäisen tiukka eikä 
tuumakaan luovutettu ilmaiseksi 
puolin eikä toisin. Ottelun kovuutta 
kuvaa hyvin se, että aikaraja 30 min. 
tuli vastaan ja ottelu pelattiin 11 pis
teeseen tilanteen ollessa 10-10. Muu
taman kauhudraivin ja tuhannen turn
overin jälkeen Tico teki sen viimeisen 
ratkaisevan pisteen ja suuntasi kul-



... ELI VINTERTROPHE 1994 

kunsa hymyssä suin finaaliin. Vain 
kerran aikaisemmin turnauksen his
toriassa on suomalainen naisjoukkue 
yltänyt finaalipaikkaan (1990). 

Mutta toisaalla EUC kävi omaa tais
teluaan. Kateeksi kävi kyllä viher
paitoja , kun heitä vastaan asettui 
hallitseva Euroopan mestari ulkoken
tiltä-hollantilainen Red Lights. Liekö 
hollantilaisilla jotakin ruotsalaisia 
vastaan mutta hollannittaret kohteli
vat ja kannustivat Suomen tyttöjä 
niin Hollanissa kuin nyt Göteborgis
sakin mieleenpainuvalla tavalla. Red 
Lightsilla oli selvästi vaikeuksia pe
lata sisäpeliä näin nopealla tempolla 
ja niinpä Stenut (SFC) pudotti vie
raansa tylysti pois semifinaalitais
tosta. Erinomaisella heittotaidollaan 
ja monen vanhankonkarin kokemuk
sella Red Lights sitten korvasi hi
taamman pelityylinsä ja voitti otte
lunsanumeroin 11- 7.EUC:nluovut
ti ehkä liian helposti päänahkansa; 
omalla vahvalla pelillään suomettaret 
olisivat taatusti antaneet kunnon pur
tavaa vastustajalleen. 

Turnauksen viimeinen vastustaja 
EUC:llaolijo toistamiseen harrmaa
paitainen Wexiö ja porkkanana sijat 
7 -8. Ottelu oli aluksi tahmea, vaikka 
vastustaja oli selvästi EUC:ta huo
nompi. Kunnialla eucot kuitenkin 
käänsivät ottelun hyväkseen ja saa
vutti vat turnauksessa rankkauksen 
mukaisesti 7. sijan. 

EUC:n pelissä näkyi kautta turnauk
sen ettei kokemusta kovista turnauk
sista joukkueena juuri ole (unohtaa 
ei toki sovi joukkueen vahvaa panosta 
maajoukkueessa ulkokaudella 1993). 
Joukkue ei päässyt näyttämään 

todellisia kynsiään ruotsittarille, vaan 
sortui hätäisiin ratkaisuihin ja luovut
ti kiekon pois liian helposti. 

Jos EUC olisi pistänyt vastustajansa 
yhtä koville kuin meidät, sijoitus olisi 
varmasti ollut parempi. Mutta erin
omainen suoritus ensikertalaisilta 
maailman suurimmasta sisäturnauk
sesta, ja kokemushan kasvaa vain 
kokemusten myötä. Oma osansa oli 
varmasti myös sillä, että valmentaja 
Tommi Lehdon oma peliaikataulu 
meni pahasti ristiin tyttöjen ottelui
den kanssa. Pelaajat jäivät vaille jä
mäkkää ohjausta, josta vamasti olisi 
ollut hyötyä monessa kovassa 
tilantessa. 

Finaali! 

Finaaliottelut pelattiin Lisebergin 
hallissa,jossa lattia oli synkän tumma 
mutta kadehdittavan pitävä. Finaali
vastustajana meillä oli Stenujen vah
vajoukkue (ranking 3.),jokaoli se
mifinaalissa raivannut tieltään CUSC 
:in maineikkaan joukkueen. Pitkä 
tauko oli ehtinyt vetää olon heikoksi 
ja perhosparven vatsaan. Alkuläm
mittelyssä kiekot tippuivat maahan 
pahaenteisen monta kertaa ja hermos
tuneisuus näkyi kaikkien otteissa. 

Joukkueemme lähti otteluun taas ker
ran altavastaajan asemasta vastusta
jan mentyä jopa neljän pisteen joh
toon. Taisteluhenki syttyi ajoittain 
ja kentällä mentiin kovaa. Finaali oli 
harmittavan katkonainen ja epäsel
vyyksiä syntyi puolin ja toisin. On
gelmia ilmeni varsinkin pysäytyslas
kennassa, ruotsalaisilla kun sekuntit 
kuluvat paljon nopeammin kuin 

täällä koto-Suomessa. Puoliaikaa ei 
pidetty ja Tico sai vielä pelirytmistä 
kiinni - mutta liian myöhään. Aika 
loppuikeskenjaSFC saavuttiansait
semansa voiton. Ticon leirissä ei silti 
yrmeitä naamoja juuri näkynyt; mo
nelle riitti saavutettu hopea. Mutta 
henkilökohtaisesti uskon, että rah
keet olisivat riittäneet finaalin voit
toon, jos tahtoa olisi ollut tarpeeksi. 

Summa summarum 

Allekirjoittaneelle turnaus oli jälleen 
kokemus muiden joukossa. Järjes
telyt ontuivat ja bailut oli sikakalliit, 
mutta tärkeintä oli päästä pelaamaan 
kovia matseja Euroopan kovimpia 
jengejä vastaan ja nähdä ,missä Suo
men naisten taso kulkee. Erityisen 
iloinen olin siitä, ettäEUC uskaltau
tui myös matkaan kokeilemaan 
siipiensä kantavuutta. Lohduttavaa 
oli huomata, että kummankaan jouk
kueen osalta matka Euroopan huipul
le ei ole pitkä. 

Se, mitä Suomessa nyt tarvitaan, on 
enemmän salivuoroja isommissa sa
leissa ja enemmän turnauksia ja otte
luita, jottei mikään joukkue tyytyisi 
nykyiseen tasoonsa, vaan pyrkisi 
kohti kovatasoisempaa liitokiekkoi -
lua. 

Haluaisin vielä omalta osaltani kiittää 
koko joukkuetta turnauksesta ja eri
tyisesti valmentajaamme Pirjo Raja
laa. Lämpimän kiitoksen hyvästä 
pelistä minulta saavat vielä ikuisesti
energinen-rakentaj aLaura Kahlos ja 
uskomaton-tiukanpaikan-pelastaja
huippukärki-Paula Jussila. 

Heittelemisiin! 
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Ali Stars -joukkue voitti Tampereen talviturnauksessa 

Markku Hollmen 
Paul Brown 

Tampereen ensimmäinen talvitur
naus järjestettiin tammikuun toi
sena viikonloppuna Hervannan 
vapaa-aikakeskuksessa. Turnauk
sessa uutta oli All Stars -jouk
kueen ja parhaiten pelimoraalia 
noudattavan joukkueen valinta. 
Joukkueet saivat äänestää yhden 
pelaajan muista joukkueista All 
Starsiin ja joukkueen, jolla Ulti
maten kultainen sääntö tuntui 
olevan parhaiten hallussa. Saa
vuttuaan pelipaikalle joukkueet 
saivat purkillisen mustikkakeittoa 

Turnauksessa pelattiin 5 hengen 
joukkueilla, peliaika oli 25 minuuttia 
ja pisteraja 11 pistettä. Turnauksen 
pahin ongelma oli aikataulun veny
minen, mikä aiheutui pelien tasaisuu
desta. Tätä kuvaa se, että 17 :sta otte
lusta 9 päättyi korkeintaan kolmen 
pisteen eroon. Ainoa joka taisi her
mostua oli kuitenkin bussikuski. 

Steam vs. AlI Star peli oli alusta lop
puun hyvin tasainen. Joukkueet te
kivät maaleja niin tasaista vauhtia, 
että kahden pisteen ero tuli vasta, 
kun Steam oli tehnyt kaksi peräkkäis
tä maalia siirtyen johtoon 9-7. Tämä 
ei ollut AlI Starsin mieleen, vaan he 
tekivät kolme peräkkäistä maalia, 
siirtyen 9-10 johtoon. Steam vastasi 
maalillajaajan loputtua AlI Star teki 
vielä yhden maalin. Peli pelattaisiin 
siis 13 pisteeseen saakka. AlI Stars 
teki seuraavan ja oli jo voitonmaku 
suussa (10-12). Steam ei kuitenkaan 
halunnut vielä antaa periksi ja 
kavensi tilanteeksi 11-12. AlI Stars 
sai kuitenkin seuraavan driven 
virheittä maaliin ja voitti 13-12. 

Steamin puolustukseksi kerrotta
koon, että se suostui pelaamaan AlI 
Starsia vastaan melkein heti finaalin 
jälkeen. Toisaaltaonmuistetta~a, että 
AlI Stars ei ollut ikinä pelannut 
yhdessä ja sen rakennuspeli oli siitä 
huolimatta ensiluokkaista. 

Turnauksen valopilkku oli nuori Si
poo Odd Star, joka sijoittui kuuden
neksi. Voimme vain kuvitella, mihin 
joukkue kykenee muutaman vuoden 
kuluttua jos jaksaa harjoitella. 
Isäntäjoukkue sijoittui seitsemän
neksi oltuaan kahdessa ottelussa 
"vieraskorea" ja hävittyään ne pis
teellä, huolimatta huikeista loppu
kireistään. 

Turnauksen yhtenä pääteemana oli 
urheiluhenki eli pelimoraali. Kun
nian turnauksen turnauksen par
haasta pelimoraalista sai isäntä
joukkue, joka sai 4 ääntä ja vei kun
nian kahden äänen erolla. Muut äänet 
jakautuivat seuraavasti: Wasa 2, 
Team 1 ja SOS 1. 

Kiitokset turnauksen järjestämisestä 
Paul Brownille, joka kutsui jouk
kueet, vastasi tilojen saannistajakäy
tännönjärjestelyistä. Toivokaamme, 
että turnauksesta tulisi jokavuotinen. 

Tieto on valtaa 

Seuraavalla sivulla esitellään Suo
men Liitokiekkoliiton valmentajien 
koulutuskaavio. 

Ultimatevalmennuksen perusteet 
järjestetään vuosittain keväällä ennen 
kauden alkua, Ultimatevalmen
nuksen jatkokoulutus -kurssi 
syksyisin. Teemaseminaareja pide
tään tarpeen mukaan ja aiheiden 
ilmaantuessa, esim. arvokisojenjäl
keen. Teemat vaihtelevat vuosittain. 

Kursiivilla painetut kurssit ovat 
Nuori Suomi -koulutusta, lisätietoja 
saa p. 90-158 2202. SLKL suosittelee 
valmentajien koulutusta; ensinnäkin 
taito syntyy aina tietopohjalla, toisek
seen seurat voivat hakeakaupungiilta 
avustusta koulutettujen valmentaj ien 
palkkioihin 
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Ultimatevalmennuksen perusteet 

-kurssi on tarkoitettu aloitteleville valmentajille. Seuraavan 
kerran kurssi järjestetään 

14.5.94 Laaksolahdessa. 

Ohjelma: I)Yleistä valmennuksestaja lajista 2) Fyysinen 
kunto ja urheiluvammat 3) Henkilökohtainen taktiikka ja 
tekniikka 4) Puolustus 5) Joukkuehyökkäysja lisänä niille, 
jotka haluavat kouluttautua nimenomaan juniori valmentajiksi 
6) Juniorivalmennuksen haasteet. 

Lisätietoja ja tarkemman aikataulun saa ilmoittautumisen yhteydessä. 
Kurssimaksu on 50 mk. Korostettakoon vielä, että kurssilla käsitellään 
perusasioita. (Esim. -93 liiton koulutukseen osallistuneiden ei kannata 
tulla tälle kurssille, jatkokurssi järjestetään syksyllä.) Uudet/ 
kouluttamattomat valmentajat ovat tervetulleita! 

Ilmoittautuminen puhelimitse Essi Mannille, pk.90-629 497, 
15.4.94 mennessä. 



SUOMEN LIITOKIEKKOLIITTO 

VALMENNUSKOULUTUS 

NUORET AIKUISET 

Ultimatevalmennuksen Ultimate-valmennuksen 
perusteet (ja nuoret) perusteet 

v.zufen valmentajan 

starttip~tti (suositus) Uuden valmentajan 

starttip~tti (suositus) 
9{uorten urfieilun 

perusteet {pal(p[[fnen} 

Ultimatevalmennuksen Ultimatevalmennuksen 
jatkokoulutus jatkokoulutus 

Teemaseminaarit '-3 Teemaseminaarit 1-3 

(valinnaisia) (valinnaisia) 

Seu.raavista suositus 61<;p ~ f5 euraavista suositus 61<;p ~ 
paf(p{[isia 21<;pf: lpaKP[[isia 21<;p{: 

!J !J!jsisen harjoittelun menete{mät !FY!fsisen fia:rjoitteEun menetelmät 

-penLsteet -penLSteet 

-nopezLS : -nopelLS 

-nopelLSf(estävyys -nopeusf(estäVY!fs 
J[)oima .l{)ouna 

!J-farjoittefun seuranta ja testaus !J-farjoitte[lln seuranta ja testaus 

!J-farj:n s1t1l:nnitteEu ja ofijelmointi !J-farj:n sllllnnitte{u ja ohjelmointi 
Tyyp i{[iset urfiei[uvarmnat T!J!JP i{[iset urfiei[uvarnmat 
f)/jLOren urfieilijan ravinto (PSJ!! K:..K:.inen vaEmennus) 
(PS!f!Jf(/(jnen vaEmennus) 

I Liitto kouluttaa 

~UL KPu[uttaa 

C-tas o 

-

B-tas o 
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* Haluatko edistää lajimme leviämistä? 

Jos vastasit kyllä, niin tule tekemään lajiesittelyjä! 

Etenkin keväisin tulee paljon kyselyitä mm. kouluilta, ja on tietysti sitä parempi mitä 
useamman demotilaisuuden pystymme järjestämään. Olisi hyvä, jos mukaan tulisi myös 
golffareita ja kenttälajien harrastajia, jotta voisimme antaa mahdollisimman monipuolisen 
kuvan lajistamme. Tule ideoimaan ja toteuttamaan! 

Ota yhteytta Hanne Hämäläiseen pk. 90-7544274 

THE FIRST ANNUAL FD COWBOYS JOHN WAYNE 
MEMORIAL TOURNAMENT 

LA 9.4.1994 

ELI KUN SISÄKAUSI ON LOPPU - SIIRRYTÄÄN ULOS! 

- pelikenttänä on Matinkylän urheilukenttä (nurmikentän välittömässä läheisyydessä). 

- kutsun turnaukseen saatte joukkueellenne sijoittumalla 8 parhaan (naisilla 4 parasta) joukkueen ryhmään 
sisäkaudella -93-94. 

- osallistumismaksu 150.- / joukkue. 

- lauantaina epävirallinen palkintojenjakotilaisuus ja virallinen vuoden Jesse Jameksen ja Calamity Janen valinta 

KY:N KERHOLLA! 

Lassotteluun, ammuskeluun ja kaikkeen muuhun asiattomaan 
vastaa Johannes Ervamaa pk. 90-426 593 (klo 16 jälkeen). 
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Sano se ääneen 
Löydetty ... 

Lahdessa SM -sarjapelien jälkeen: Nike
shortsit "Tampereen joukkueen" puku
huoneesta. 

Ota yhteyttä: 
Paul Brown pk.931-2110 287 

pt. 931-2407 375 
e-mail:paul.v.brown@ntc.nokia.com 

Kenkätilaus 

Aion tilata kesäksi Nike Air Sharks
nappulakengätDITKA-nimiseltähelsin
kiläisyritykseltä. Kengät ovat 3/4 varti
sia, sopivat ultimateen ja leveisiin jalkoi
hin. Hinta 350.- Yli 5 parin tilauksella 
10% alennus -> 315.- 30 parin tilauksesta 
12-13% alennus -> 308-305.-
Tule mukaan kimppatilaukseen. Ilmoita 
kengännumerosi Genkkikoko) ja monta-

Kaipaamme osoitetietoja! !! 

Ellei kukaan todellakaan tunne ketään alla olevista, pelannee 
ensi kesänä liiton srujoissa joukkue nimeltä Hyvät, pahat, mutta Tuntemattomat. 
Suomen Lötokiekkolötto 90-158 2580 

ko paria haluat, 2 viikon sisälläFrisbarin 
ilmestymispäivästä. 
Voit käydä sovittamassa kengät DIT
KAIla (ma-pe kloll-17) 
Lepolantie 17 a (Pakilassa) 

p. 90-7001 7666 

Ota yhteyttä: 
Paul Brown pk.931-2110 287 

pt. 931-2407 375 
e-mail:paul.v.brown@ntc.nokia.com 

Jude Virta M Lindström Virpi Jokela M Suoranta 

/' 

Teemu Moilanen Tuija Mainela Jaakko Kaukonen Jarkko Toivola 

Minna Forsell Lasse Glader Ari Repo Kari Tuutti 

Petri Nikkilä Sami Pursiainen Kalle Ristola Veli Pekka Tynkkynen 

Matti Nurminen Tuire Raaska Patrik Raski Pekka Tuominen 

Mikko Packalen Petri Jaakkola Kari Lahdensuo Olli-Markus Rantavuori 

Marja-Sisko Luode Tero Holopainen Satu Kukkasjärvi 

Juha Lindström Hannu Jokela Anna-Maria Sipponen 

Herättikö Lillehammer sinussa urheiluselostajan kipinän? 

Vai oletko pienestä pitäen haaveillut urheilutoimittajan urasta? 

Nyt sinulla on tilaisuus toteuttaa unelmasi, silla kaipaamme sinua, 
kynäniekka/fribafriikki, mukaamme hoitamaan 

LIITON ULKOISTA TIEDOTUSTA! 

Tarkoitus on kasata tiivis & toimiva tiedotustiimi, joka huolehtii Liitokiekkoliiton virallisten 
turnausten tiedottamisesta (lehdet, radio, TV, ym ym ym). Arvostamme ammattitaitoa, mutta riittää, 
että olet valmis "uhraamaan" pienen osan ajastasi/mielenkiinnostasi rakkaalle Liitollemme. 

Soittele 31.3.1994 mennessä: 

Juha "Jude" Vihervaara 

Jaana Toivanen 

Essi Manni 

pk. 90-533 960 

pk. 90-458497 

pk. 90-629 497 

pt. 90-503 4608 
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Suomen Liitokiekkoliitto ry 

Radiokatu 20 

00240 Helsinki 

056 AA 
Olli Visamo 
Jussaarenkuja 5 E 45 
00840 HELSINKI 

Suomen Liitokiekkoliiton alustava 

Kilpailukalenteri 1994 

Toukokuu 28.-29.05.94 Ultimate SM Avoin sarja, 1 turnaus 

Kesäkuu 11.-12.06.94 Ultimate 1-di v 1 turnaus 

18.-18.06.94 Ultimate SM A voin sarja, n turnaus 

Naiset, 1 turnaus 

Heinäkuu 02.-03.07.94 Kiekkogolf SM 

08.-10.07.94 Muut yksilölajit SM 

Guts SM 

16.-17.07.94 Ultimate 1-di v II turnaus 

30.-31.07.94 Ultimate SM A voin sarja, 111 turnaus 

Naiset, II turnaus 

Elokuu 13.08.94 Ultimatefinaali Avoin sarja 

Ultimatefinaali Naiset 

Järjestelyoikeuksien haku: 

Avoinl1-div Jere Manninen 
Naiset Leena Mannermaa 

pk. 90-480 479 
pk. 90-780 131 
pt. 90-179 775 

PAINATUSKESKUS OY, PIKAPAINO, ANNANKATU 44, HELSINKI 1994 


