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Pääkirjoitus 31.3.1995 

Törkeää parjausta 
Suomen liitokiekkoliitto on viime aikoina joutunut historiansa rajuimman julkisen 
hyökkäyksen kohteeksi. Ryöpytys alkoi Liikuttaja-lehden numerosta 3/94, jossa enti
nen huippuliitokiekkoilija, Peik Johansson, uutisoi lievästi sanottuna arvoväritteisesti 
viime kesän yksilölajien SM:ien järjestelysotkuista. Ei voi kuin ihmetellä miehen katke
ruutta - vanhenemisen täytyy olla todella vaikeata. 

Toinen näytös draamassa esitettin Liikuttajan julkaistessa hallituksen puheenjohta
jan, Jouni Mannisen, vastineen Johanssonin kiIjoitukseen. Huolimatta osakseen saa
mastaan kritiikistä Mannisella ei mielestäni ollut muita vaihtoehtoja kuin lähteä julkis
esti oikomaan Johanssonin levittämää virheellistä informaatiota. 

Kaikkien iloksi Mannisen koIjauksista närkästynyt Johansson kiIjoittaa uudelleen Lii
kuttajan tuoreimmassa numerossa. Tällä kertaa lokaajaellaanjo sankokaupalla: ulti
mateseurat kuulemma juoksevat valtionavun perässä ja liiton hallitusta vaivaa "impo
tenssija laiskuus", tykittelee Johanssonjoviaaliin tyyliinsä. Artikkelista ovat faktat jo 
sen verran hakoteillä ettei allekiIjoittanut edes vaivautunut laskemaan virheellisiä väit
tämiä. On kuitenkin syytä todeta, että Johanssonin todellisuudentajusta voidaan olla 
montaa mieltä. 

Yleisesti hyväksytty journalistinen periaate Suomessa on, ettei yksikään lehti anna 
valjastaa itseään tällaisen henkilökohtaisen koston välineeksi. Tässä suhteessa Opiske
lijoiden Liikuntaliitonjulkaiseman Liikuttaja-lehden toimituksellista linjaa on syytä pa
heksua. Lehti kun on päättänyt uhrata rajattomasti palstatilaa Liitokiekkoliittoa par
jaaville artikkeleille. Tilanne on osapuilleen sama kuin, jos Frisbarin joka numerosta 
varattaisiin pari sivua MTK:n arvostelemiseen. 

Vaikka jokainen liitokiekkoliiton jäsen huomaakin heti Johanssonin laskettelevan luiku
ria, on tilanne silti vakava lajin imagon kannalta. Suurimmalle osalle Liikuttajan lukija
kunnasta kun ei ole suotu etuoikeutta päästä kokeilemaan liitokiekkoilua. Lama-Suomen 
taloussotkujen kyllästyttämän lukijan luonnollinen reaktio on ajatella, ettei savua il
man tulta - täytyyhän tässä lajissa ja jäIjestössä olla jotain mätää. 

Johanssonin viimeisimmän "mielipidekiIjoituksen" otsikossa verrataan tekovitsikkäästi 
Liitokiekkoliiton demolcratian toimivuutta Esko Ahon Suomeen. Samaa ajatustajatkaak
seni, kukakohan mahtaisi siinä tapauksessa olla tämän tarinan Paavo Väyrynen? 

Petri Dahlström 

Pääkirjoituksessa esitetyt mielipiteet ovat Frisbarin päätoimittajan omia, eikä niil
lä ole mitään tekemistä Liitokiekkoliiton hallituksen virallisen kannan kanssa. 

Frisbarin i1mestymisaikataulu 1995: 

numero: aineistopäivä: ilmestymispäivä: 

1195 15.3. 29.3. 

2/95 16.6. 30.6. 

3/95 15.9. 29.9. 

4/95 8.12. 22.12 
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Puheenjohtajan palsta 1/95 
.. : .... :. 

Vuosi 1995 on mielestäni liitokiekkohen
gessä alkanut positiivisesti. HYVÄ! Hyvä 
Namikan puoliaikanäytökseen osallis
tuneet, hyvä sisähalli-SM:njärjestelyihin 
osallistuneet, hyvä ryhdistäytyneet yk
silölajiharrastajat, hyvä koululaissaIjoihin 
ja niiden järjestelyihin osallistuneet, ... 
-> HYVÄ SEURAT, HYV ÄLIIWN 
JÄSENET! 

raha-asiaa ... 
Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU) on tu
losperusteiseen rahanjakoon täh
dätessään teettänyt viime vuoden aikana 
sekä kansalla gallupeja että arvioituttanut 
moninaisten kaavakkeiden ja lisäselvitys
ten avullajäsenliitoiltaan näiden valtion
avun tarvetta ja oikeutettua mää
rää. Tulosta lasketaan kolmella alueella: lii
kunta-aktiivisuus, kansalaisaktiivi-suus ja 
kansainvälisyys. Tärkein alueista on lii
kunta-aktiivisuus (90% koko kakusta), 
joka edelleen jakautuu kolmeen sektoriin: 
nuoriso, aikuiset ja huippu-urheilu. Näi
den painoarvot ovat siten, että huippu
urheilu ja aikuiset ovat suurinpiirtein 

yhtäsuuret ja yhdessä ne ovat yhtä suuria 
kuin nuoriso. SLU arvioi SLKL:n n. 90 000 
markan avustuksen arvoiseksi, joka sum
ma viiden edelläluetun osa-alueen välillä 
jakautuu seuraavasti: 

-nuoriso 
-aikuiset 
-huiput 
-kansalaisaktiivisuus 
-kansainvälisyys 

n. 3500 
n.34000 
n.51 000 
n. 1500 
n. 1500 

Venattaessa muiden liittojen lukuihin suh
teellisesti on oma junioritoimintamme se 
alue, joka pikaisimmin kaipaisi parannusta. 
Sen painokertoimet ovat suurimmat, silti 
laskettu avustuspainoarvo pienin. Suurin 
avutuspainoarvo tällä hetkellä toiminnal
lamme on kansainvälisellä menestyksel
lämme eri lajien EM-ja MM-kilpailuissa. 
On kuitenkin huomattava, ettei SLU:n esi
tyksellä' ainakaan vielä tänä vuonna, ole 
suoraa yhteyttä opetusministeriöltä 
saamaamme avustukseen. Vlime vuonna 
saimme valtion avustusta n. 86 000. Vaikka 
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raha ei ole~·\ärk~i~ili"·Oll··se··~tus
edelly~:ys pie~en' liiion toiminalle:' 

.. ' .. :.,. 

.. ': ..... "''''::~ja vähän muuta 
····Yhden kappaleen omistan ikäville 
asoille. Niiltä teistä, jotka ovat Liikuttaja 
nimisessä lehdessä (no:t 3/94, 4/94, 11 
95 ) nähneet liittoon, sen hallitukseenja 
sen jäsenistöön liittyviä 'yleisönosas
ton ' artikkeleita liiton entisen jäsenen 
Peik Johanssoninja minun välillä, pyy
dän nöyrimmästi anteeksi sitä, että läh
din ruokkimaan Johanssonia vastineel
lani. Tuoreimpaa törkyä en enää aio Lii
kuttajan enkä tämän toteamuksen jälkeen 
minkään muunkaan lehden palstoilla 
vatvoa. Kesän -94 tapahtumat on ohi. 
Tulevan kauden onnistuminen on 
tärkeintäja tällä hetkellä näyttää todella 
hyvältä kiitos Teidän ahkerat liiton 
jäsenet! 

Jouni Manninen 
Liiton hallituksen puheenjohtaja 

5+1 

? 
I 

huonoa 
1. Mistä lajista Jere Lehtinen on tunnet
tu? 

2. Kenellä suomalaisella liitokiekkoilijalle 
on sekä Suomen että Ruotsin ultimate
mestaruus? 

3. Mikä ultimatejoukkue hävisi ensim
mäisenä SM -tasoisen ottelunsa nollille? 

4. Millaisella kiekolla on tehty MTA:n 
suomenennätys? 

5. Mikä on ainoa lukio, joka on voittanut 
Vaasa-turnauksen? 

+ Keitä olivat legendaariset Porkon si
sarukset? 

Vastaukset sivulla 19. 
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Valmentajakou I utusta 

Liitto jäIjestää taas aloitteleville ultimatevalmentajille tarkoitetun tiukan koulutuspäivän. 

Ohjelma pitää sisällään seuraavat osa-alueet: 
*Y1eistä ultimatesta/yksilölajeista ja valmentamisesta 
*Henkilökohtainen tekniikka (heitot ja kiinniotot) 
*Puolustus 
*Joukkuehyökkäys 

Pikakurssi Ultimateen pidetään lauantaina 13.5. Laaksolahdessa. Tiedossa sekä luen
nointia, että käytännön drillejä kentällä. 
Vetäjät tuntevat taatusti asiansa, joten älä jätä tätä tilaisuutta käyttämättä. Viime 
vuoden kurssi tuli nopeasti täyteen, joten ilmoitahan nimesi ja puhelinnumerosi 
Jaanalle tai liiton vastaajalle, viimeistään 11.4, p. 1582580, mikäli haluat olla 20 
onnellisen osallistujan joukossa! 

Ultimatea 
Ensi kesän Ultimate-sarjoihin ilmot
taudutaan maksama]]a osallistumismaksu 
31.4. mennessä liiton tilille. Summat il
moitetaan myöhemmin jäsentiedotteessa. 
Lisätietoja: 
avoin&div. 
Mika Hyttinen p.k 8044358 
Halukkaat div. turnausjäIjestäjät soitelkaa. 
naiset: 
Leena Mannermaa 
p.k 809 1703 ja p.t. 393 7520 

Discit tiskiin 
Niinkuin kakkossivun laatikosta saattaa 
lukea, tulee Frisbarin aineisto toimittaa 
joko sähköpostilla tai paperitulosteena ja 
korpulla. Koittakaa siis välttää pelkkien 
hämärien paperilippusten lähettämistä. 
Poikkeuksellisen kauniiden pyyntöjen jäl
keen hellyn kyllä naputtelemaan lyhyet 
ilmoitukset uudestaan, mutta pyrkikää 
pääasiallisesti noudattamaan emo ohjeita. 

t: "kiukkutteleva päätoimittaja" 

Thailetko avoimesti 30-luvun amerikkalaista lehtimiesromantiikkaa? Kiinnostaako 
kiIjoittaminen, piirtäminen tai valokuvaus? Meillä onjuuri oikea paikka Sinulle: 

Frisbarin toimitus 
Frisbarin toimituksen tarkoituksena on ideoidaja toimittaa Suomen suurinta lii
tokiekkolehteä. Toimituksen seuraava kokous pidetään ke 6.4. klo 19.00 Petri 
Dahlströmin erittäin viihtyisässä opiskelijaboxissa: 
ltäranta 13 F 53, 02110 Espoo 
pult 455 1293 

Tervetuloa, Tommikin tulee. 
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SM-kilpailut yksilölajeissa 

Suomen Liitokiekkoliitto ry jätjestää tänä 
vuonna sekä kiekkogolfin että joukkue
golfin kuin myös kenttälajien SM -kilpai-
1ut. Vuoden kiekkogolffaaja-sarjaan kuu
luu 10 osakilpailua viitenä eri viikonlop
puna. Oheisten tapahtumien päiv~ät 
näette tässä lehdessä olevasta kilprulu
kalenterista. 

Kenttälajit 
Suuren osallistujamäärän vuoksi kenttäla
jien SM-kilpailut pidetään yhtenä viikon
loppuna siten, että perjantai-iltapäivästä 
alkaen ovat tuplakiekon karsinnat sekä 
discathonfinaalit. Lauantaina ja sunnun
taina ovat kaikki muut alku- ja loppukil
pailut 

Kilpailun aikataulun laatiminen edellyttää 
osallistujien ennakkoilmoittautumista. 
Ennakkoilmoittautuminen on tehtävä lii
ton toimistoon viimeistään 30.7.1995. 
Seurathan voivat tehdä esim. listan osal
listujistaan ja toimittaa sen liittoon. ilmoita 
lajit ja sarja 

Kilpailulajit ovat discathon, tuplakiekko, 
pituus, tarkkuus, koppaukset, freestyle. 
Osallistumismaksut: 
-10 mk per laji tai 50 mk kaikki lajit ennak
koilmoittautuneilta liiton jäsenmaksun 
maksaneilta. Jäsenmaksuja ei oteta vas
taan kilpailupaikalla 
-20 mk per laji tai 100 mk kaikki lajit paikan 
päällä ilmoittautuviltajäseniltä 
-ei-jäsenet voivat myös pelata, mutta heitä 
ei huomioida SM -tuloksissa 
-ulkomaalaiset oman liittonsa jäsenet 
voivat osallistua kuten SLKL:n jäsenet, 
mutta heitä ei huomioida SM -tuloksissa. 

Kilpailusarjat 
-Avoin, naiset Gunior, master jne.), ju
niorit (1977 tai myöhemmin syntyneet), 
alle 12-sarja (II-vuotiaat ja nuoremmat) 
- master ( vähintään 35 tänä vuonna täyt
tävät)' grand master (vähintään 45 tänä 
vuonna täyttävät), senior grand master 
(vähintään 55 tänä vuonna täyttävät) 
Osannottajien vähyyden vuoksi sarjoja 
voidaan vähentää. 

Kiekkogolf 
Kiekkogolfin SM-kilpailujäIjestetään taas 
yhtenä viikonloppuna kaksipäiväisenä 
turnauksena Helsingissä. Kiekkogolflas
ketaan mukaan yleismestaruuspisteisiin. 

Joukkuegolf 
Viime vuonna suuren suosion saavutta
nut joukkuegolfturnaus Tampereella 0-

soitti lajin suuren suosion. SM-kisat pi
detäänkin tänä vuonna Tampereen loiste
liaalla golfradalla. Viime vuoden turnauk
sen mukaan yksi päivä ei oikein riitä,jos 
joukkueita on paljon ja pelataan kaikki 
kaikkia vastaan. Joukkueilta tullaan 
yytäm. ään ennakkoilmoittautumiset kil-p .. 

pailuun. Joukkueitten lukumäärästä rup.~ 
puen kilpailu voidaan järjestää yhtena 
päivänä (lauantai) esimerkiksi siten, että 
alku pelataan kahdessa lohkossa, mi~ 
jälkeen ovat finaalit. Kahden päivän kil
pailukaan ei ole vielä poissuljettu. Lisä
tietoja SM-joukkuegolfista seuraavassa 
Frisbarissa. 

Vuoden kiekkogolffaaja 
Sarja alkaa perinteiseen tapaan Helsin
gissä Meilahden radalla ja päättyy 
myöskin Helsingissä Tullisaaren puistos
sa. Osakilpailuja on lisäksi niillä 
paikkakunnilla, joilla kiekkogolfilla on 
runsaasti harrastajia: Kauhajoki, Vaasa, 
Tampere. Lajin edistämisen vuoksi on 
mukana taas Hämeenlinna, jossa muuta
ma vuosi sitten pidettiin yksi onnistunut 
kiekkogolfkilpailu kauniissa Linnan puis
tossa. Porissakin on aikaisemmin pidetty 
kilpailuja luonnonkauniilla KiIjurinluodol
la Lohjan Kisakallio on mukana siksi, että 
siellä on kiinteä yhdeksänreikäinen rata, 
joka lyhyiden reikiensä vuoksi on juuri 
sopiva 150 grammaisille kiekoille. 

Etsittäessä Vuoden kiekkogolffaajaa eli 
pelaajaa, joka osoittaa suurta harrastunei
suutta ja menestyy jatkuvasti hyvin, tu
loksiin lasketaan mukaan 7 parasta sijoi
tusta Pisteitä lasketaan 20 parhaalle siten, 
että ensimmäinen saa 25 pistettä, toinen 
22 pistettä, kolmas 20 pistettä, neljäs 18 
pistettä, viides 17 pistettä. Sijoista 6 
alaspäin annetaan laskevassa jär
jestyksessä 15, 14, 13 jne. pistettä. Jos 
osanottajia ei ole täyttä kahtakymmentä, 
loppupään pisteet jäävät jakamatta. 

Osallistumismaksut: 
-liiton jäsenmaksun maksaneet: 10 mk per 
kilpailu tai 50 mk koko sarjalta. (Samat 
ehdot myös ulkomaalaisiin oman maansa 
liitonjäseniin) 
-ei-jäsenet 20 mk/kilpailu tai 100 mk koko 
saIjalta. Sijoituspisteitä ei näille jaeta. 
Pelattavat sarjat: 
-avoin, naiset, juniorit (1977 tai myöhem-
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min syntyneet, jos osallistujia on riit
tävästi). 

150 g kiekot: 
-kaksi sarjan osakilpailua pelataan max. 
150 grammaisillakiekoilla Tämäjo maail
malla oleva pelityyli on katsojille turval
lisuutta tuova tekijä varsinkin puistoissa, 
joissa yleisöä on paljon. Siksi kokeilemme 
tätä jo tänä vuonna. Kiekkoja on myy
tävänä ko. kilpailunjätjestäjillä. 

Kilpailupaikat ja ajat: 
-kilpailupaikat ja päivät näette erillisestä 
kilpailukalenterista. 
-kaikki kilpailut alkavat kello 10.00 ,jolloin 
ihnoittautuminen kilpailuun päättyy,joten 
olkaa ajoissa paikalla. 
-kilpailun johtajalla on oikeus esiIn. hylätä 
myöhästyneet tai sijoittaa heidät omaan 
pooliin kilpailun ulkopuolisiksi pelaajiksi. 
Ismo Lindberg 

;':-.'. "'; ' ';''-', .... , . ...... " _ .... ' .. "' ..... : ... :., .. ' ," 

. .. . 
::;:;::::::t .... :.::::::\\::::::::::;::::;< ... ;.. 

i:f~hi~estalciittäe~:~etli::b~trom~pL :: 
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Likatkin mukana turnauksissa 

Vuoden seura 1994 

Tampereen UFO valittiin vuoden liitokiek
koseuraksi 1994. Manselaiset kuulivat 
valinnastaan vasta Haminan 1-
divisioonaturnauksessa mennessäni on
nittelemaan ja kysymään, josko sopisi 
haastatella. Paul Brown ja Isto Jortikka 
olivat iloisesti yllättyneitä, mutta erittäin 
hämmästyneitä. "Ei me meinattu ensin 
uskoa sitä millään. Me luultiin, että se oli 
joku vitsi. Mutta ei siinä sitten mikään 
auttanut, kun uutisen kertojat alkoivat 
naureskella, eivätkä uskoneet, ettei me 
vielä tiedetty siitä.", muistelee Brown. 

Yksi Tampereen joukkueen suurista saa
vutuksista viime vuonna oli frisbee golf
radan hankkiminen kaupunkiin. Tampe
reen kaupunki sponsoroi neljä koria, Dis
craft kolme, ja kaksi koria he saivathankit
tua paikallisten yritysten avustuksella. 
"Golfrata on lähes 100% Paul Brownin 
käsialaa. Kesäisin me ollaan pidetty joka 
maanantai kisat radalla ja niissä on käy
nyt heittämässä ehkä 20-30 ihmistä. Yleen
sä noin 10-15 kerrallaan. " , Jortikka innos
tuu hehkuttamaan. 

Ammatillisia naissuhteita 
UFO on ollut aktiivinen turnauksien 
järjestämisessä. Kesällä Tampereella 
pelattiin 1 -divisioonaturnaus ja heitettiin 
golfinjoukkuekisa. Seura on osallistunut 
myös pr-tapahtumien järjestämiseen ja 
näin edistänyt lajin leviämistä. Paul kertoi 
myös tammikuun talviturnauksesta, joka 
järjestettiin "heikomman tason joukku
eille" . "Ei, ei heikomman tasoisille, vaan 
hyvätasoisille joukkueille. Ei toki huippu
joukkueille mutta HYVÄ TASOISILLE.", 
oikaisee Jortikka pikaisesti. 

Tampereen UFO sai alkunsa pari vuotta 
sitten. Osa edesmenneen Talikon pelaa
jista yhdisti voimansa kaupungin uusien 
harrastajien kanssa. Kaksi ulkokautta on 
nyt takana ja harrastajia kertynyt 
parisenkymmentä, joista viidennes naisia 
UFO on Suomessa siitä harvinainen seu
ra, että yleensä joukkueessa pelaa joka 
turnauksessa myös naisia: "Me ihan 
tykätään ottaa ne likat mukaan turnauksi
in.", toteaa Brown. "Niin, ihan A1vflv1A
TILLISISTA syistä." painottaa Jortikka. 

Ufoja taivaalla 
UFO:lla on hyväjoukkuehenki ja se näkyy 
paitsi joukkueen nopeana kehittymisenä, 
myös lajin ulkopuolisena ufoiluna: poruk
ka on kokeillut Rukan korkeanpaikanlei
rejäja kanoottipooloa. Suunnitelmissa on 
myös seinäkiipeilyäja laskuvarjohyppyä 
(näen jo sieluni silmillä otsikot: "Ufoja 
nähty Tampereen taivaalla') 

Joukkueen tavoitteena on ennenkaikkea 
peli, johon voi olla tyytyväinen jälkeen-

Kuva: Sami Lanu 
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päin. "Jos sitten sattuu vielä voittamaan, 
on tietysti syytä olla vielä tyytyväisem
pi", toteaa Jortikka. "Meillä on ehdoton 
tavoite olla 1 -divarissa. " 

Entä mitä tulevaisuudessa? "Liitokiek
kolajienkehittäminen on ainakin mulle tär
keetä ja on se virallisestikin ohjelmassa. 
Jonain vuonna ois myös hyvä, jos joku 
pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tuleva 
hakeutuisi hallitukseen. Saisimme ehkä 
tiedon kulkemaan paremmin molempiin 
suuntiin", toivoo Brown. 

Teksti: Hanne Hämäläinen 
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Winter Trofe -95 

Winter Troje -turnaus on viime vuo
sina vakiinnuttanut asemansa 
suomalaisten joukkueiden kilpailu
kalentereissa. Turnaus tunnetaan 
yhtenä kovatasoisimmista sisähalli 
Ultimate-turnauksista maailmassa. 
Tyypillisesti ruotsalaisjoukkueiden 
lisäksi osallistuu turnaukseen paitsi 
muiden pohjoismaiden seura
joukkueita myös seuroja Saksasta, 
Hollannista ja Englannista. 

Turnaukseen kutsutaan aina 24 joukkuet
ta, jotka jaetaan kahdeksaan kolmen 
joukkueen pooliin. Rankkauksen mukaan 
asettuvat joukkueet, siten että 1 -pooliin 
tulevat joukkueet rankingilla 1., 16. ja 17. 
ll-pooliinjoukkueet rankingilla2., 15.ja 
18. jne. Pooli pelaa kerran kaikki kaikkia 
vastaan, jonka jälkeen kolmannet jäävät 
taistelemaan sijoista 17. -24. ja ykkönen 
pelaa aina naapuripoolin kakkosta vastaan 
pääsystä kahdeksan parhaan joukkoon. 

Tästä kolmijaosta eteenpäin onkin peli 
sitten sijoitustaistelua, voitolla ylempään 
ja häviöllä alempaan puoliskoon omassa 
kastissaan, aina katkeraan loppuun asti. 

Göteborgissa vuosittain tammikuun alus
sa jäIjestettävään turnaukseen matkasi 
tänä vuonna kolme suomalaista mies
joukkuetta: Liquidisc ( ranking 6. ) ja Fly
ing Dise Cowboys ( 12. ) Espoosta sekä 
AkkuHelsingistä (23.). 

FDC:n tie oli kivisin. Ensin maalin tappio 
Vlksjöforsille ja sitten kahden Kalmarille 
pani joukkueen mietteliääksi. Pudottuaan 
kahdeksan alimman joukkueen kastiin ei 
vastusta enää sitten FDC:lle löyty
nytkään. Brunnan kakkosjoukkue, Pan
eake ja Bollnäs kaatuivat helpohkosti. 
Loppusijoitus 17. antaa edelleen odottaa 
kansainvälistä läpimurtoa Flying Dise 
Cowboys' in joukkueelle. 

Akku oli tyytyväinen rankkaukseensa. 

Voittajan valinta - Liitokiekko Amexposta 
Liitokiekkoja golfun, pituuteen, ultima
teen, freestyleen, koppauksiin, mihin vaan 
-Aviar -Seorpion -Copra 
-XD -Roe -Putter 
-Viper -Whippet -Gazene 
-Eclipse -Piranha -Python 
-Pole Cat -Skystyler -Typhon 
-Cyclone -175 g Ultra Star and others 

Kiekot 70 mk liiton jäsenille 
Roeket Pro 15 mk 
Mini 20 

Myös kiekkogolfkorit a 1200 mk. 

Tilauksesta kaikki liitokiekkotarpeenne. 
Postiennakolla, tilausjäIjestyksessä 

FLY WITH THE BEST! 

Amexpo 
Topeeka82 
61800 Kauruyoki 
puh.963-2311495 
fax. 963 - 231 5022 
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Aikaisempien vuosien kokemukset olivat 
useimmitenrankingista 15.-18. Tämäedel
lyttää pelikaavion mukaan joko 1. tai 2. 
sijoitetun voittamista, jotta kahdeksan 
parhaan joukkoon päästäisiin. Nyt vas
taan asettuivat alkulohkossa Gothenburg 
Diseiples ja Stenungsund. Kummatkin 
kaatuivat maalilla ja kaikki tuntui selvältä 
ylimpään kolmannekseen. Ratkaiseva ot
telu kuitenkin hävittiin Sundsvallille 11-
13, vaikka joukkue oli siihen astisista vas
tuksista vaatimattomin. Voitto Fluid Dru
idseista ja tappiot toisena päivänä Wex
iölle ja Örebrolle toivat 12. sijan ja pet
tyneen mielen. 

Parhaiten suomalaisista menestyi Liq
uidise, joka kuittasi oman alkulohkonsa 
tappioitta (Örebro ja Bollnäs ). Liquidisc, 
joka oli matkassa ilman pelinrakentaja 
Timo Vaskiota, peittosi seuraavaksi Kal
marin ja varmisti siten paikkansa kahdek
san parhaanjoukossa. Lauantai-illan vii
meiseen peliin kaikki sitten sortui. Carne
gie repäisi tilanteessa 7 - 7 muutaman 
maalin kaulanja voitti Liquidiscin lopulta 
maalein 12 - 9. Se tosiasia, että Liquidiscin 
66 maalista koko turnauksessa syötti 
puolet yksi ja sama mies, Matti Suurnäk
ki, antaa ehkä osviittaa siitä mihinjoukkue 
huonon hetken tullen kaatui. Riittävä 
määrä ratkaisuun kykeneviä pelaajia on 
yksi menestymisen perusedellytyksistä. 
Lopun Liquidise hoiti hienosti ja päätyi 
5 :ksi. Ensin Akun pudottanut Sundsvall 
kaatui maalilla 11 - 10 ja lopuksi vielä nor
jalainen Stovner luvuin 11 - 8. 

Finaalissa kohtasivat ruotsalaiset 
Skogshyddan, joka on turnauksen isäntä
joukkue ja Wettem. Peli oli hyvin suoravii
vaista. Maaliratkaisut perustuivat pitkiin 
lujiin killeri -ja upsiheittoihin sekä kykyyn 
ottaa ne kiinni! Isännät veivät loppuotte
lun 15 -13. 

Kaiken kaikkiaan oli turnaus suomalaisit
tain pieni pettymys. Jopa kaikkien kolmen 
joukkueen selviytyminen kahdeksan 
parhaan joukkoon ei ennalta katsottuna 
olisi ollut mahdottomuus. Taso on 
kuitenkin Ruotsissa kova ja hyviä 
joukkueita on paljon. 

Jouni Manninen 
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Miten yksi maali voikin olla niin tärkeä? 

Atletico Winterissä 

Olinune kahdeksan pelaajan voimin Win
tertrofe-turnauksessa loppiaisviikonlop
puna Pirjo, Laura, Niipo, Sude, Juuli, Mari, 
AIme ja allekitjoittanut selvisimme epäin
himillisestä aamuherätyksestä ja olimme 
ajoissa lentokentällä valmiina tuleviin 
koitoksiin. Rankkauksemme turnaukses
sa oli kolmas, joten tavoitteet olivat kor
kealla. 

Ensimmäinen ottelumme oli Sundsvallia 
vastaan. Suoritustemme kirjo ulottui 
loistavista surkeisiin. Vastustaja sai puo
lustuksemme välillä hämmentymään. Ot
telu kuitenkin hoidettiin kotiin 11-8, ja kap
teenimme (Laura Kahlos) sanoin: "Saa
tiinhan pelikengät lämmitettyä ja mieli vir
kistettyä. " 

Seuraavat pelit olivat alkulohkon ottelut 
Enskedeä ja Brunnaa vastaan. Niihin läh
dimme pelaamaan kovaa omaa peliämme. 
Vastustajat olivat odotettua vaisumpia ja 

alistuivat osaansa. Tulokset 11-0 ja 11-3 
kertonevat tästä. 

Päivän viimeinen koitos oli ottelu neljän 
parhaan joukkoon pääsystä Wexiötä vas
taan. Latauksemme säilyi, mylly pyöri ja 
voitto tuli numeroin 11-3. Kokonaisuu
dessaan lauantaipäivä oli pieni pettymys 
vastustajien suhteen. Odotimme tiukkaa 
taistelua joka ottelussa viime vuoden ta
paan. 

Sunnuntaina sitä tiukkuutta sitten tuli. 
Semifinaaliottelu Kalmaria vastaan alkoi 
lievästi sanottuna nihkeästi. Keltamekot 
pyörittelivät 0-4-lukemat taululle ennen 
kuin aloimme nousta. Nousimme tasoihin 
5-5, j onka jälkeen etenimme tasatahtiin. 
Onnistumisia ja virheitä tuli puolin ja toi
sin. Niin siinä sitten kuitenkin kävi, että 
viimeisen maalin tilanteeseen 12 -13 teki 
Kalmar, joten meidän oli tyytyminen 
pronssiotteluun. Mielet olivat maassa 

Kouluturnaus osoittautui menestykseksi 

Junnuja ja munkkeja 

Vihdoinkin, vuosien odotuksen jäl
keen olemme saaneet takaisin jun
nujen oman ultimateturnauksen. 
Kovatasoisena ja vauhdikkaana 
palanneeseen turnaukseen oli kut
suttu mukaan 12 joukkuetta eri 
puolilta Etelä-Suomea. 

Turnauksen joukkueet oli jaettu kahteen 
pooliin, joista ensimmäinen pelattiin 16. 
joulukuuta. Jo ensimmäinen turnauspäivä 
osoitti mitä oli tulossa: tasokas turnaus, 
jossa kaikki joukkueet taistelisivat voitos
ta. Päivän peleistä parhaiten suoriutui 
Sipoon joukkue, joka voitti suurinume
roisesti kaikki vastustajansa siirtyen fi
naaleihin ennakkosuosikkina. Toisen 
poolin pelit muodostuivat tasaisemmiksi, 
eikä mikäänjoukkue erottunut pelillisesti 
ylitse muiden. 

Vrimein 10. tammikuuta koitti suuri finaa
lipäiväja kaikkien odottamat sijoitus pelit 

Aamulla pelatut semit osoittautuivat tiu
koiksi ja monet peleistä päättyivät yhden 
maalin erolla, hävinneen joukkueen pois
tuessa kentältä viimeistä maalia harmitel
len. Tappion tuoma pettymys oli kuitenkin 
nopeasti unohdettu, sillä hetken kuluttua 
laulu raikasi, munkit maistuivat ja hymy 
huuhtoi viimeisetkin masennuksen rip
peet jokaisen kasvoilta. 

Iltapäivällä oli kauan odotetun finaalin 
vuoro, ja vastakkain asettuivat Pohjois
Tapiola 1 ja Sipoo. Vauhdikkaassa pelissä 
nähtiin upeita yksilösuorituksia, sauma
tonta yhteispeliä mutta epäonnistumisia. 
Tiukassa ottelussa pidemmän korren veti 
Sipoo maalein 9-11. Finaalinjälkeen vucr
rossa oli enää palkintojenjako ja "parhaid
en" pelaajien palkitseminen. 

Jani Lehto 
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pukuhuoneessa ja pettymys oli käsin 
kosketeltavaa. Miten yksi piste voikin olla 
niin tärkeä? 

Kuppilassa puhuimme ottelun asioita läpi 
ja aloiIIune latautua pronssiotteluun Car
negieta vastaan. Siinä oma pelimme pyöri 
edelleen, ja voitto tuli numeroin 11~. Lop
puottelua katsellessa olisi itse kukin ha
lunnut olla mukana. Järjestävä seura 
Skoghyddans IS pelasi turnauksen voiton 
itselleen. 

Turnauksesta saimme uusia ideoita, joita 
valmentajamme Pirjo Rajala haluaa ajaa 
joukkueeseemme. Ruotsalaistytöt olivat 
usein vikkeliäja varmakätsisiä. Upsejaja 
killereitä viljeltiin paljon, ja syötöt lähtivät 
hyvinkin tiukkoihin paikkoihin. Huo
masimme kuitenkin, ettei massiivisen 
joukkueemme tarvinnut esityksiään 
hävetä, päinvastoin. 

Paula Jussila 
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Punaiset ikkunat ja pehmoisä 

Tapsa tunnustaa kaiken 
Kun 7 päivää -lehti haastattelee 
Matti Nykästä ja Seura Tarja Smu
raa, niin kuinka Frisbari voisi olla 
haastattelematta Vuoden perusta
jan pokaalin saajaa Tapio "Tap
sa" Arimoa? 

Nimi ja syntymäaika? 
Tapio Arimo. Syntymä aika on 29.3.1972 
Missä joukkueessa pelaat? 
Pelaan Teamissa, Helsingissä 
Mistä ja millaisesta perheestä olet ko
toisin? 
Meillä on kaksilapsinen perhe, elikkä isä, 
äitija pikkusisko,joka on tällä hetkellä 20 
vuotta. Ja millainen perhe - isä on töissä 
Suomen Panlåssaja äiti on kotiäiti. 
Seurusteletko? 
Joo, tällä hetkellä kyllä. 
Pelaako tyttöystäväsi? 
Tyttöystävä on kyllä kiinnostunut ja saat
taa olla, että hän jossain vaiheessa aloit
taa 
Suosittelisitko hänelle liitokiekkoilun 
aloittamista? 
Noh, kyllä mä voisin suositella Se on mun 
mielestä niin kiva peli, tokihan hän itse 
päättää haluaako pelata, mutta kyllä mä 
suosittelen. 
Mitä puoluetta äänestät eduskunta
vaaleissa? 
En ole kyllä vielä päättänyt, mutta luul
tavasti Kokoomusta tai nuorsuomalaisia, 
ja henkilöitä on muutama vaihtoehto ... 
pitää vielä miettiä... ei niistä enempää 
tässä ... 
Miten käytät alkoholia? 
Miten ... mäjuon sitä, mutta aika vähän lop
pujen lopuksi, hyvin kohtuullisesti 
Mitä tai kenet ottaisit mukaasi autiolle 
saarelle? 
Jaa kenet... tyttöystävän vois ottaa, tai 
Cindy Crawfordin, mutta onko siitä 
henkeviin keskusteluihin ... saa olla tyt
töystävä. 
Kuinka usein harjoittelet? 
Harjoittelu vaihtelee tietysti kausittain; 
talvella vähän vähemmän liitokiekkoa ja 
enemmän punttisalia, kössiä, tennistä ja 
kun lumet sulaa niin siinytään ulos ja pe
lataan noin kolme neljä kertaa viikossa 
kevät ja kesä. 
Mitä teet kun et liitokiekkoile? 
En mä paljon muuta ehdi tehdä kuin käy
dä koulua, liitokiekkoilen ja olla tyttöys-

tävän kanssa. Siihen se aika meneekin aika 
tarkkaan, vapaa-ajan ongelmia ei synny. 
Mitkä ovat mielestäsi Teamin vahwudet? 
Meillä on yleensä hyvä joukkuehenki ja 
meillä on hyviä yksilöpelaajia. Pelataan 
vähän ailahtelevasti tosin, mutta silloin 
kun meillä on hyvä päivä niin kaikki me
nee putkeen ... eli sellainen perheyhteisö 
ikäänkuin. 
Mitkä tämän perheyhteisön heikkoudet 
ovat? 
Noh, mitäs näitä heikkouksia nyt ois ... 
puolustus on välillä vähän laiskaa ja ehkä 
me ollaan liikaa oltu muutaman hyvän 
yksilön varassa, mutta se on kyllä mie
lestäni parantumassa ja meillä alkaa olla 
enemmän sellaisia vastuuta kantavia pe
laajia. 
Mieleenpainuvin voittosi? 
Ti~sti SM-finaali ulkokaudella, oli elämä
ni paras matsi minkä olen tähän asti pelan
nut. 
Mieleenpainuvin tappiosi? 
Mä en yleensä koita muistella tappioita, 
vaan koitan unohtaa ne mahdollisimman 
nopeasti. Sellainen mikä tulee ekaks 
mieleen on tappio maalilla Akulle Lahdes
sa. 
Mitkä ovat tavoitteesi liitokiekkoilijana? 
Henkilökohtaisesti haluaisin kehittyä 
mahdollisimman hyväksi pelaajaksi ja tie
tysti tavoitteena on pystyä edustamaan 
maajoukkuetta ja tottakai tehdä seuran 
hyväksi kaikki se mitä pystyy yksilönä 
tekemään, eli olla kiinteä osa seuran pe
likykyä 
Kuka on idolisi? 
Liitokiekossa. .. sanotaan ,että Timo 
Vaskio on sellainen,joka osaa heittää tosi 
hyvin ja sitä mä ihailen siitä heittotaidos
ta. Ja sit ehkä Bobby on ollut sellainen 
idoli. 
Mitä mieltä olet SM-sarjan tasosta? 
En itse ole pelannut kauhean pitkään, 
mutta mun mielestä on nyt taas ehkä sel
lainen taantuma ollut tässä sisäkaudella. 
Huomas, että ei ole ollut sellaista potkua 
mitä on aikaisemmin ollut. Ehkä se johtuu 
vähän meidän seurasta, mutta sieltä on 
tulossa uusia jengejä niin mä uskon, että 
taso nousee muutaman vuoden kuluttua. 
Millä keinoilla edistäisit suomalaista 
liitokiekkoa ? 
Pitäis olla sellainen kunnon organisaatio. 
Tää laji on niin nuori, että tässä ei ole vielä 
sellaisia vanhoja pelaajia jotka on aikai-
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semmin pelannut ja voisi hoitaa noita juok
sevia asioita, eli hallintoa ja tollasta. Nyt 
pelaajat hoitaa ne itse ja se on hankalaa. 
Ehkä pitäis saada enemmän ammattimai
nen ote seuroihin ja liittoon 
Keneltä tai mistä olet oppinut eniten lii
tokiekosta? 
Eniten luultavasti Pekka Rannalta, hän 
opetti mut heittämään ja juoksemaan. 
Jyöskenteletkö joskus niin rajusti, että 
mustikkakeittoa pursuaa nenästäsi? 
Ehkäjoskus on pursunut tossa lounaalla, 
mutta en mä silloin työskennellyt. 
Thleeko susta pehmoisä ? 
Tulee 
Millaisena näet itsesi 10 vuoden kulut
tua? 
10 vuoden kuluttua mä olen toivottavasti 
jossain isossa firmassa rahoitushommis
sa töissä ja mulla on 2 tai 3 lasta ja vaimo 
ja kiva talo ja puutarha ja silleen ... on pun
aiset ikkunat 
Mikä on mielestäsi liitokiekkoilijan 
tärkein ominaisuus? 
Hyvä pelisilmä, eli älyä peliin. On noita sit 
muitakin ominaisuuksi , mutta mun mie
lestä se on tärkein yksittäinen. 
Ketä liitokiekkoilijaa et haluaisi mis
sään nimessä puolustaa? 
Raine Lambergia 
Ketä liitokiekkoilijaa vastaan et haluai
sihyökätä? 
Hartti Suomela on kyllä sellainen puolus
taja, jota vastaan ei ole ihan helppoa 
hyökätä 
Miten arvostat tätä perustajanpokaalia? 
Kyllä mä arvostan sitä todella korkealle. 
Se on reilusta urheiluhengestä ja se on 
kuitenkin olennainen osa ultima
tetoimintaa. 
Mikä liitokiekossa viehättää sinua vuo
desta toiseen? 
On niin siistiä katsoa kun se kiekko lentää, 
varsinkin ulkona ... on vaan sellainen fii
lis, että se on tosi hauskaa. Niin kauan 
kun se on kivaa niin tottakai mä pelaan 
Minkä neuvon antaisit aloittelevalle lii
tokiekkoilijalle, kun nyt olet teini-ido
li? 
Kannattaa mennä johonkin sellaiseen 
seuraan, jossa on hyvä fiilis ja hyvä hen
kija sitten vaan aktiivisesti pelataja ke
hittää itseään. Heittele, heittele, heittele! 

Tommi Lehto ja Ville Haaramo 
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Akusta loppui virta ratkaisevalla hetkellä 

Liquidiscistä mestari 

Vuoden -94 sisä-SM:sta pelattiin 
12 joukkueen voimin. Tänä vuon
na joukkueita oli ilahduttavasti niin 
paljon, että voitiin pelata 7 
joukkueen (WWW:n luopuessa) 
SM-sarja sekti 8 joukkueen 1 divi
sioona. Tämä vtihensi epätasaisten 
otteluiden mtitirtiti viime vuodesta, 
joskin EUC:n ja Atleticon fuusioi
tuminen sekti WWW:n poisjtiämi
nen vtihensi vastaavasti tiukkojen 
otteluiden määrää. Näin ollen vuo
den -94 kaltainen taisto neljän 
parhaan joukkoon ja sitä kautta 
ylemptiän jatkosarjaan pääsystä 
jäi toteutumatta. 

Neljän ensinunäisen ja muitten joukkuei
den välinen tasoero oli varsin selvä. Kes
kimääräinen maaliero jonkin neljästä suu':"" 
resta pelatessa Lahtea, Flyersia tai Dis
eusta vastaan oli 7.4, mikä ei jätä varaa 
jossittelulIe. Minkä takia ero sitten oli näin 
suuri? 

Lahti vahva alemmassa 
loppusarj assa 

Lahden ongelmana on haIjoittelumahdol
lisuuksien vähyys pelaajien majaillessa 
ympäri Suomeaja Skandinaviaa. Harjoit
telematta on vaikea kehittyä. Tosin Lah
den vahvat miehet Lauri Appelqvist, Sami 
Holopainen ja Antti Koivula ovat yk
silöinä/yhdessä niin vaarallisia, että 
mikään joukkue ei Lahtea ilman työnte
koa tänäkään vuonna kaatanut Lahti. voit
ti kaikki ottelunsa alemman loppusarjan 
joukkueita vastaan ja varmisti itselleen 
viidennen sijan. Kovimman urakan eteen 
lahtelaiset joutuivat päästettyään Flyer
sin neljän maalin karkumatkalie, mutta 
käänsivät taistelutahdolla ottelun 12 - 10 
voitoksi. 

Flyersia vaivaa vielä taktinen köyhyys. 
Kokeneiden sarjajyrien puuttuessa ei 
joukkueen pelikäsitys ole kehittynyt tai
tojen tahdissa. Pelkillä vastaanhauilla ei 
SM-sarjassa enää päIjää. Kun joukkue 
pystyy luomaan todella vakavastiotetta
van pelotteen yläkentälle ja maalihakui
hin, nousee se fyysisesti hyvien tyyppi
ensä (joita tuntuu tulevan koko ajan lisää) 

avulla varmasti kuudetta sijaa ylemmäksi. 

Jumboksijäi tällä kertaa Discus. Joukkue 
pelasi alkusarjassa hyvät ottelut mm. Tea
mia (10 - 13)jaFlyersia (11 -12) vastaan, 
mutta joutui, näissä ja loppusarjan tiu
koissa väännöissä, kuuntelemaan loppu
puheita tappion, kärsineinä. Joukkueella 
on tukku hyviä yksilöitä, mutta jostain 
syystä lopullinen läpimurto jää vuodesta 
toiseen tekemättä. Pitäneekö vanha to
tuus paikkansa: Kokonaisuus on enem
män kuin osiensa summa. Joukkue on 
kuitenkin vielä niin nuori (lukuisista peli
vuosista huolimatta), ettei loistava tule
vaisuus ole vielä takanapäin. 

Toivottavasti sekä Lahti että Discus saa
vat kesän koitoksiin kaikki pelaajat 
kasaan, jotta joukkueet voivat taistella 
paikasta auringossa täydellä teholla. 

Ylempi loppusarja Akun 
hallintaa 

Neljä kovinta joukkuetta olivat tänä vuon
na odotetusti Liquidise, Akku, Team ja 
Cowboys. Runkosarjan voitti Akku, mikä 
oli hienoinen yllätys monille. Akku 
kuitenkin esitti loistavia otteita jo tam
mikuisessa Vmtertrofenissa, missä se mm. 
voitti alkulohkonsa kaatamalla kaksi mot
salaista eliitti -joukkuetta, Stenungssundin 
ja Gothenburg Diseiplesin. Tämän olisi 
pitänyt herättää muut joukkueet 
huomaamaan Akun vaarallisuus ajoissa. 

Akun vahvuuksina oli varmuus, kokemus 
ja paikanomainen joukkue-puolustus. 
Seisovalla puolustuksella, järkevällä ja 
rohkealla vaihtopelillä Akku pakotti 
vauhtijoukkueet omaan tempoonsa ja 
pystyi täten kontrolloimaan pelin kulkua. 
Kun vielä joukkueen vaaralliset vasurit 
ratkaisivat kovalla prosentilla pitkiin maa
lihakuihin, oli Akku vaikea voitettava. 
Akun pelissä oli silmiinpistävää se, kuin
ka kiekkoa liikuteltiin puolen kentän 
alapuolella ja pidettin yläkenttä vapaana 
pitkiä maalihakuja varten. Akku on luo
nut sekä puolustus- että hyökkäystak
tiikan, joka sopi sen pelaajamateriaaliin 
kuin nyrkki silmään: Pelikäsity~ heitto
taitoa ja varmuutta hyödynnettiin erin
omaisesti. Kunjoukkueessa oli vielä ulot
tuvia pelaajia ilmatilanteisiinja pyyteet
tömiä likaisen työn tekijöitä, täydensivät 
materiaali ja taktiikkatoisiaan. 

Liquidisc ja FDC tasaisia, 
Team askeleen perässä 

Team menetti pelin mestaruudesta jo en
simmäisessä turnauksessa hävittyään 
kaildllekolmellekärldjoukkueelle. Teamin 
peli perustuu kovaan puolustuksen ja 
ajoittain jopa taiturimaisiin yksilösuo
rituksiin, joita väläyttelevät mm. Toni 
Asikainen, Tapio Arimo ja Hartti Suome
la. Teamilla suoritustaso heilahteli otte
lusta toiseen luvattoman paljon, mistä 
tuloksena ylemmän loppusarjan neljäs 

E~:m:M~lW(~~C~)~~P.'9~~~[~91.lj~~~tJ~·rt.i:::: : 1 sija. Olisikohan joukkueessa tarvetta 
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selkeämmä1le roolijaolle? 

Liquidiscin ja Cowboysien taistelu finaa
lipaikasta huipentui joukkueiden toiseen 
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kohtaamiseen: voittaja finaaliin. Cowboys 
oli voittanut edellisen äärimmäisen tiukan 
ottelun pisteellä, mutta nyt Liquidisc hoi
ti voiton kotiin ehkä yllättävänkin selkein 
numeroin 14 - 9. Liquidisc finaaliin, Cow
boys pronssiotteluun. Cowboysille tämä 
oli vannasti pettymys viime vuoden mes
taruuden ja karvaan ulkokauden jälkeen. 
Joukkue on kuin luotu menestykseen, 
mutta jokin pettää. Se ei ole materiaalin 
kapeus eikä taktinen osaamattomuus. 
Suurin osa pelaajista on pelannut useita 
vuosia suomalaisten liitokiekko-gurujen 
valmennuksessa, varmasti jotain on 
pääkoppaan jäänytkin. Myöskin fysiikka 
on lehmipojilla kunnossa. Ehkäpäjoukkue 
on liiankin tasainen: joukkue tarvitsisi 
selkeämpiä henkisiä johtajia ja nimen
omaan henkisiä ,sillä ratkaisijoita 
joukkueella kyllä riittää. 

Finaalipäivä 
Sisäkauden huipennuksena pelattiin 11.3. 
Leppävaaran urheiluhallissa lopulliset 
ratkaisuottelut. Pronssiottelussa Teamja 
Cowboys taistelivat tosissaan pronssisis
ta mitaleista. Ottelu ratkesi vasta jatko
kiekoilla, joilla Team osoittautui tällä ker
taa vahvemmaksi luvuin 17 - 16. Cowboys 
jäi ensimmäistä kertaa SM-sarja histori
ansa aikana mitaleitta, mikä motivoinee 
joukkuettä kesän kovissa turnauksissa. 

Finaalissa olivat vastakkain siis Akku ja 
Liquidisc. Akku oli voittanut molemmat 
joukkueiden aikaisemmista kohtaamisis
taja esittänyt muutenkin erittäin vahvoja 
otteita. Runkosarjassa Akku oli suveree
ni, häviten ainoastaan kerran Teamille 
merkityksettömässä ottelussa. Liquidisc 
oli hävinnyt runkosarjassa kahdesti 
Akulle ja kerran Cowboysille, mutta var-

misti finaalipaikan itselleen keskinäisen 
maalieron tuIvin. 

Finaalin silmiinpistävin piirre oli molem
pien joukkueiden äärettömän varmat 
hyökkäykset Kiekkoa todellakin arvostet
tiin ja huonoja tai hätäisiä ratkaisuja ei 
juurikaan näkynyt. Todellista tulmustus
ta on annettava sille henkiselle kantille, 
mitä molemmat joukkueet osoittivat pelin 
toisella puoliajalla. Liquidisc pystyi otte
lun alkupuolella hyödyntämään muuta
man katkon ja pääsi jo 12 - 9 johtoon. 
Mutta Akkua ei oltu vielä lyöty: Liq
uidiscin keskittyessä voittamaan, Akku 
rankaisi nukahduksesta kolmesti 
peräkkäin. Kun Akku oli saanut tasoitet
tua tilanteeksi 12 - 12 alkoi hermoja repivä 
taistelu voitosta. Liquidisc pääsi 
hyökkäämään, ja tätä "puolen maalin" 
etua se ei enää luovuttanut, vaan teki kai
kista hyökkäyksistään kaapin. Akku ei 

myöskään tehnyt hyökätessään virhet
täkään, vaan kasasi painetta Liquidiscille 
kuittaamallajokaisen Liquidiscin maalin 
pomminvannasti. Kahden pisteen eroa ei 
syntynyt 15 pisteeseen mennessä, joten 
peli pelattaisiin 18 pisteeseen, jos ei kah
den pisteen eroa saada aikaiseksi. 
Joukkeiden vaihtaessa maaleja tuli katto, 
18 pistettä, vastaan ja Liquidisc kykeni 
hyökkäysetunsa turvin viemään mesta
ruuden pienimmällä mahdollisella erolla, 
yhdellä maalilla, tai oikeastaan puolella 
maalilla 

Defence necessere est 
Yleisenä totuutena pidetään, että puolus
tuksella voitetaan otteluita.Tämän vuoti
sessa finaalissa suurinta roolia näytteli 
kuitenkin hyökkäys ja erityisesti se vann
uus, millä tiukassa tilanteessa 
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hyökkäykset päätettiin. Tosin molempien 
joukkueiden ollessa tasapäisiä 
hyökkäyksessä, se pienen pieni ero löy
tynee puolustuspuolelta. Liquidisc käyt
ti finaalissa yläkentän varmistamiseen 
"maalivahtia" tietäen Akun viljelevän pit
kiä heittoja. Vaikka katkoon päästiinkin 
harvoin, pelasivat Tuomo Jalovaara, Tom
mi Lehto ja Timo Vaskio pelkällä sijoittu
misellaan Akulta monta heittopaikkaa 
pois. 

Finaalin parhaaksi pelaajaksi valittiin 
oikeutetusti Jouni Manninen, joka oli 
myös finaalin pistehai. Voittajien puolelta 
edukseen erottuivat tutkaparit Jere Man
ninen - Tommi Lehto ja Matti Suurnäkki
Timo Vaskio sekä psykologinen ase, Ee
rikki Mäki. 

Liquidisc mestari! 
Liquidisc paransi otteitaan kauden aika
na koko ajan. Ensimmäisessä turnaukses
sa näkyneistä helpoista virheistä pystyt
tiin finaaliin mennessä kitkemään suurin 
osa pois. Joukkueella on laittaa huippu
pelaajia sekä kärkeen että rakennukseen. 
Harvalla suomalaisellajoukkueella on var
aa peluuttaa sellaisia pelaajia kuin Tuo
mo Jalovaaraja Tommi Lehto lähes puhtai
nakärkinä. 

Joukkueen taktiikkaan kuuluu selvä rao
lijako, jolloin peli saadaan pyörimään ku
rinalaisemminja tehokkaanunin jokaisen 
tietäessä tehtävänsä. Tosin mielikuvituk
sellekin on tilaa, ja kun näitä vapauksia 
pystyy koko joukkue, etunenässä Maest
ro Vaskio, tarvittaessa käyttämään, on 
vastustajan puolustuksella tekemistä. 
RunkosaIjan peleissä Liquidisc esitti eri
tyisesti puolustuksessa valmiutta työn
tekoon. Joukkue puolusti korkealla 
moraalilla, kovalla fyysisyydellä sekä 
suurimmaksi osaksi myös jäljellä 

Joukkueen menestyksessä osansa oli var
masti ahkera tumaaminen, joka alkoi jou
lukuussa Tukholmassa Adventtiturnauk
sessa ja päättyi sitten vihdoinkin 
voitokkaaseen finaaliin. Liquidisc osoitti, 
että se ei tarvinnut kuin yhden vuoden 
kahden erilaisen joukkueen yhteen su
lauttamiseen, eikä kehitys suinkaan tähän 
pääty. Joukkueen terve ikäjakauma var
mistaa, että tällä joukkueella on vielä useita 
hyviä vuosia edessäpäin. Vastaavaa ikä
ja kokemusjakaumaa edustaa Suomessa 
tällä hetkellä vain Team. Cowboys, Akku, 
Discus ja Flyers ovat tässä suhteessa 
hyvin homogeenisiä joukkueita. 

Ville Haaramo 
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Tico murskaavan ylivoimainen finaalissa 
Naisten halli SM-95 

Tämän vuoden hallimestaruuskisoihin 
osallistui yhdeksän joukkuetta. Moni 
joukkue oli tuntuvasti ha!jaantunut viime 
vuoteen nähden, mutta jo useamman vuo
den mestaruutta puolustanut Atletico(l) 
ja EUC:n naiset olivat kumminkin edelleen 
ennakkosuosikkeja finaalipaikoista pelat
taessa. Myös Teamin l.joukkueen, Steam
in, odotettiin antavan hyvän vastuksen 
kärkisijoista pelaaville joukkueille. Jännit
täviä otteluita osattiin jo aavistella uudel
ta Ultimathule-joukkueelta, joka koostui 
entisten Teamin ja Atleticon konkareiden 
lisäksi joukosta uusia kasvoja. Vieläkin 
tuoreempia naamoja ultirnate-piireihin löy
tyi Atletico II:sta. 

Alkusarja pelattiin Lahdessa helmikuun 
alkupuolella, jossa nähtiin tiukkojakin 
matseja, esimerkiksi Helsinki Flyers vas
taan EUC-juniors (11-10) ja Atletico vas
taan Ultimathule (11-9). Välieriin tiensä 
raivasivatAtletico, illtimathule, EUC sekä 
Steam. 

Sijoitusottelut pelattiin 1l.3.1995 Espoon 
Leppävaarassa, missä lähes kokonaan uu
sista pelaajista koostunut Atletico II si
joittui tänä vuonna yhdeksänneksi. 

Sijoista 7 ja 8 asettuivat vastakkain Team 
Ilja EUC:njuniorit Alku oli tasaista, sillä 
molemmat joukkueet tekivät pisteitä lä
hes samaan tahtiin. EUC:njuniorit paran
sivat puolustustaan koko ajan, mikä toi 
heille seitsemännen sijan tuloksella 13-5. 
Tämä on kaksi pykälää viimevuotista 
parempi. Team II jäi siis kahdeksanneksi, 
vaikka sen riveissä näkyi myös hameen 
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helmat liehuen pelaavaa jenkkiväriä. 

Sijoista 5 ja 6 käytiin erittäin hieno ja tiuk
ka matsi,jossa vastakkain olivat Helsingin 
Flyers ja Discus. Tänä vuonna yhtenä 
ryhmänä pelannut Flyers sai varmasti 
odotettua taistelunhaluisemman 
joukkueen vastaansa, sillä Discuksen peli 
kulki mainiosti. Katsomoonkin teki vaiku
tuksen kummankinjoukkueen esittämät 
lähes uskomattomat venymiset kiekon 
perään. 

Sijoista 3 ja 4 taistelivat Ultimathule ja 
Steam. Ottelun käynnistyessä oli Ulti
mathulen tärkeä pistehinnu Janina "Kop
pi" Koppinen kadoksissa, mutta onneksi 
mimmi kuitenkin löytyi tilanteen ollessa 
4-3 Steamille. Pronssimitali matkasi tänä 
vuonna Ultimathulelle pistein 13-9. 

Naisten finaalin alkaessa paikalle saapui 
MTV 3 aamu-tv:n urheilutoimitus. Ker
rankin tehtiin ultimatea tunnetuksi suoma-

lais-yleisölle. Naisten finaalissa vas
takkain olivat ennakkosuosikit Atletico ja 
EUC. Finaali oli varmasti kaikista odotet
tua löyhempi, sillä loppuotteluissa on to
tuttu näkemään Atleticon pitkänkokenmk
sen tuomaa varmuutta ja EUC:n hyvää 
vastapuristusta sekä voitonjanoa. Pelin 
ollessajo 7-0 Ticolle EUC teki ensimmäi
sen maalinsa. EUC:n riveissä pelannut 
Martina Ödman pelasti useasti kiekon 
hienoilla dyykeillään. Tämäkään ei aut
tanut, sillä naisten halli -suomenmesta
ruus säilyi Atleticolla pistein 13 -4. 
Katri Jalo 
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Finalistit kaatoivat käsilleen kuumaa kahvia 

Talvigolffia Vaasassa 
Vaasalaisten kiekkogolffaajien EX
TREME-ryhmäksi haukutut golf-fanaa
tikot tekivät vuoden 1992 lopulla päätök
sen, että he eivät enää antaisi talvisään 
olla esteenä golffaukselle. Vaasalaisten 
kiekkogolf-mekassa, Tiklas-puistossa, oli 
jopa moninkertaisesti siedettävämpi pe
lata, koska järkevät ihmiset eivät lähde 
seikkailemaan umpihankeen. Vaasassa 
talvet ovat vielä pidempiä ja kylmempiä 
kuin pääkaupunkiseudulla, mutta se ei 
liene mikään uutinen. Ensimmäisen viral
lisen talviharjoittelukauden päätti vuoden 
1993 maaliskuussa pelattu Wmtergolffen, 
jonka voitti kauhajokelainen Sami Louk-
ko. 

Talvikausi 1993-1994 oli ehdoton huippu, 

sillä silloin aloitettiin Wasa Wmter Tour 
ja kaudella pelasi parikymmentä pelaajaa 
sekä Vaasasta että Kauhajoelta. Vaasas
sa pelattiin neljä kisaa. Lopulta sarjan 
voitti Marko Jerohin ja Wintergolffen 
II:sen voitti Kauhajoen Marko Jokimäki. 
Kauden valopilkku oli 25 asteen pakkases
sa pelattu helmikuun osakilpailu, jossa fi
naaliin päästäkseen täytyi kaataa käsille 
kuumaa kahvia otteen parantamiseksi. 

Talvikausi 1994-1995 onolluthiljainenja 
johtunut osittain liitokiekkoilijoiden kes
kittymisestä ultimatetumauksiin sekä vil
lityksen omaisesta ultimatejoukkueiden 
uudelleenmuodostelusta ja perusteluma
niasta. Harjoittelua eivät ultimaten pelaa
jat kuitenkaan ole voineet estää ja yksi 
golfkisa ehdittiin pitää vielä viime vuo
den puolella ja sen voitti odotetusti Kau
hajoen Harri Jolula Jäljellä on kaksi kisaa 
Kauhajoella ja yksi Vaasassa eli Winter
golffen m 19.3. 

Mikä sitten talvigolffissa muka viehättää? 
Hangessa tarpominen kohottaa kuntoa, 
vaikka voi tuntua , että rystyset sinisenä 
hangella äheltäIninen voi kasvattaa kor
keintaan luonnetta ja opettaa kärsiväl
lisyyttä. Valkoisia kiekkoja ei tietenkään 
kannata käyttää ja jokaista heittoa pitää 

seurata tarkasti, jotta kiekko löytyy var
masti. 

Lämpimät kesäiset kiekkoa nostavat ilrna
virtaukset ovat lomalla eivätkä siten aiheu
ta yllätyksiä kumpaankaan suuntaan. 
Maalit erottuvat silmällä paremmin, kun 
puissa ei ole lehtiä näköhaittana. Talvella 
voi harjoitella kesää varten heittojen uu
sia reittejä ja parantaa pituuksiaan, koska 
järvet onjäässä. OB ei siis tule yhtä kal
liiksi kuin kesällä. 

Talvella ei voi heittää rollereita ellei ole 
teräshankea. SLIDE-heitto korvaa sen 
ihan hyvin, koska kiekko luisuu väärin
päin vinkeästi hankea pitkin. Kiekot kes-

tävät yllättävän hyvin koviakin kolauksia 
ja hukkuneet kiekotkin löytyvät vii
meistään seuraavalla suojasäällä Vaikka 
joku löytäisikin hukkaamasi kiekon, niin 
silloinhan olet vain päässyt levittämään 
kiekkogolffia ja tukemaan jonkun uutta 
harrastusta? 

Rohkeasti vaan ulos kiekon kanssa tal
vigolffilamaan, vaikka tulisi kellohameisia 
venäläisiä vanhoja ämmiä taivaan täydel
tä. Kunhan katsoo, ettei yritä pituushei
ton maailmanennätystä jäätiköllä, niin 
pysyy varmasti tukevasti pystyssä. Tie
tysti pitää varata tarpeeksi korkeavartiset 
talvisaappaat, etteivät sukat hörppää lun
ta ja myöhemmin kelirikkoaikana hangen 
alla vaanivaa kuravettä. Muovipussit 
köytettynä kuminauhalla jalassa tuovat 
lisätiivistystä tai sitten voi ostaa satasel
la sukeltajan lämpö sukat. Mukaan voi ot
taa kassillisen evästä, lämmintä juotavaa 
ja vaikka ihan aitoa skottilaista alkuperäi
seen golf-henkeen. 

Teksti: Jukka Vieri 
Piirros: Mari Liis Parmas 
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Kesän 1995 kuumat vinkit vain Frisbarissa 

Spekulointi huudettu! 
kassdDi#inen sisäkausi vaa e.deS~;1.lli. Hauiksen .~Uh~ hius~li ja 
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tyllä joukkueensa notilievan ·"::·:···p~yaljäkko SaIni · "T~B19nd".J:f0lop~.-
SM-saIjan kä,rkeen. ~olme nenja_:.:'~Kärpäslä~~:'Appel~: Näi.:,. 
. . joukkueen peli .. oR:·:::.;.· ~en ~n ~cUuUIlll).~~O Espoosee):i·Vaa.W· 

pisteessä .. Li~i:.: ·.,,:···· l:MJel~!~n fu~irak~nteideil P~nist~ll~ 
vuo&.n sarjapoi:" ;:··<Wf~imis~. Måutton1a~' Flash~~.ijl~'Slä.~b' 

u.vl-ras()ll~lit. 'hu~::joukkueessa on ~hegUJFsi~ 
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~l~jien fysiik- )~unk~m~ja:t. Jo.ukkueen:~~~~#f~~q.~: 
pelannut jo useita':. "sa ott~1.w..ssa yrity~tä plp;~nf:~···.9riha.ll)~~ 

Riskiliakuis ikkaaS:·:·:: ":" telaisten dyykki maankUulu.:· ···pelkäS.tIDm 

.... . 

haIjoitusotteitri·~, " ~eIil fi~f.P0ppi?::~:tä,p~oon furvau~ 
sarj hävit~äP. '. tu*-~n=' joukkuetw::~~en johtaja, 

ikkcwoi·fto-.. . J eie Mäirininellijoka silttflqt.~i Kana
var.; ··==:: dari ~Pihin. ··Mä~ Suurli~~ttämi-

.;JuJ."J.uJ.J'u·· . :" n~njq~~en valmentajakSi::~fi;l~:åWeen 
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na.u,u.",J.Ul·::::::· '" Britti~Jhlkapallösta tlittuå:pitkä päätJyyiJa. 
FDC ei pystyne kuitenkaan enää kont- perään-taktiilckaa. Lähes vuoden kestänyt 
rolloimaan pelejä muita selvästi kovem- harjoittelu seurajoukkueiden :MM:-kisoihin 
malla temmolla, koska muutkin kärki- poikinee kyytipoikana fmaalipaikan. -
joukkueet ovat panostaneet tänä vuon- traveling -
na erityisesti fysiikkaan tähtäimenään 
seurajoukkueiden:MM: -kisat. RR 

Helsinki Flyers 
Ulkopeliin Flyersin materiaali on aut
tamattomasti liian kapea, eikä tätä kor-

Red Rabbits on jo oppinut että kiekko ei 
pompi kuin pallo. Kavereille voisi kuitenkin 
joku vihjaista, ettei kaukaa heittämällä saa 
kolmea pistettä. Kova puolustus ja ilma
tilanteiden hallinta saattaa hyvinkin riittää 
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pitämään RR:n saIjassa. Itse pistimme kyl
läkin leppoisin mielin hiivakopan peliin, 
ettei RR näyttäydy ylemmässä loppusar
jassa. Sitäkin vannemmin Pupuihin törmää 
kesän festariputkella. 

Team 
Trendikkäästi joukkue julistaa keskitty
vänsä vain ulkokauteen ja ankaraan punt
tikuuriin,joka kyllä myös näkyi sisä SM
kisoissa. Ilokseen iloiset Teamin pelaajat 
saattavat kesällä huomata iloisen Raine 
Lambergin liittyneen heidän iloiseen jouk
koonsa. Joukkueelta löytyy jo en
nestäänkin kaksi kentällistä kovia peli
miehiä. Nämä yhdistettynä Teamin takti
seen huippuosaamiseen kantanee 
joukkueen ainakin finaaliin. Saatammepa 
nähdä jälleen loppuottelun jälkeen sarjan 
hörhöimmät tuuletukset. 

'W\\W 
Joukkueen ensimmäinen tavoite lienee 
saada takamuksensa kisapaikalle. 
Joukkueen pelaajakoostumus on jälleen 
kerran täysi arvoitus. Alhaisesta harjoi
tusmotivaatiosta johtuen sitä ei pysty 
ainakaan treenejä vakoilemalla päät
telemään. Veikkaajalle erityisen vaikea 
kohde, sillä Akun pelaajien siirtyminen 
joukon jatkoksi saattaa muokata 
joukkueen pelaajarakennetta huomat
tavasti. Nykytilassa WWW:nfinaaliput
ki on historiallinen jäänne . 

Artikkelin kirjoittaneella "asiantunti
jaryhmällä l( on yli vuosikymmenen koke
mus ultimaten SM-sarjasta. 
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Sekajoukkueita ja hakaneuloja nenässä 

Essi Euroopassa 
Olin viime syksystä kuluvan vuo
den helmikuulle saakka opiskele
massa Itävallassa, kulttuurikau
punki Wien issCi. Etukäteen tiesin 
sen, eftti Wienissä olisi . varmasti 
tarjolla riittämiin oopperoita, kon
sertteja ja opiskelijarientoja. Sen 
sijaan minulla ei ollut aavistus
takaan siitä, heiteltiinkö jodlauk
sen lomassa myös lättyä tuossa 
Alppien ymptiröimässä maassa. 
Juha Jalovaaralta sain kuitenkin 
nipun osoitteita ja puhelinnume
roita , kun WFDF:n yhteystiedoiksi 
ilmoitetut numerot eivät suostuneet 
vastaamaan. Niinpä sitten ptiäsin 
viheriöille syyskuun loppupuolel
la - en tosin alppiniityille vaan 
Wienin keskustan puistikoihin. 

Kausi tuolla Keski-Euroopassa kestää 
huomattavasti pidempään kuin meillä, 
Itävallan avoimet pelattiin vasta siinä 
vaiheessa, kun meilläjo vätjöteltiin si
sällä halleissa. Vuoden painopiste on 
kesän peleissä, mutta tänä vuonna 
järjestettiin jo toista kertaa Yahoo & 
Groove Silvester halli-Tournament Uute
na Vuotena. Itse mässäilin kuitenkin sil
loin vieläjoulukinkkua kotona, joten hal
lipelit jäivät Itävallassa kokematta. 

Liitokiekko saapui Itävaltaan noin 15 
vuotta sitten Gerhard Petzin tuomana. 
Velipoika Johannes pelaa edelleen ahke
rasti ja onkin tituleerattu Itävallan 
parhaimmaksi liitokiekkoilijaksi. Näiden 
viidentoista vuoden aikana liitokiekko on 
levinnyt maahan, pääasiassa kuitenkin 
pääkaupunkiseudulle. 

Miesjoukkueiden lukumäärä lähentelee 
nykyään kymmentä. Wienin Groove on 
kovimmaksi rankattu, avoimen sarjan 
ykkösjoukkue kesältä 94. Naisjoukkuei
ta maasta löytyy periaatteessa kaksi~ 
käytännössä en tönnännyt oman Yahoo
joukkueeni lisäksi muihin. Osa Yahoon 
pelaajista on pelannut reilut viisi vuotta, 
toiset vasta aloittelevat. 

Mimmit osallistuvatkin sitten yleensä 

avoimiin~ lokakuun puolella otimmekin 
turpaanja rajusti muilta Itävallanjengeiltä 
Avoimissa -94. Turnaukseen oli onneksi 
ilmoittautunut pari sekajoukkein kasattua 
unkarilaista ja tsekkiläistä joukkuetta, jo
ten pelin ilostakin pääsi sentään välillä 
nauttimaan. Uutena Vuotena jätjestetyn 
Silvester-turnauksen voittivat Yahoon 
tytöt. Turnaukseen osallistui viisi nais
ten joukkuetta, osa mm. Italiasta (taso 
kuulemma vaihteli, muutama pelaaja oli 
kiekon saatuaan lähtenyt juoksemaan 
maalia kohti). Miesten puolella Groove 
joutui tunnustamaan kaksi saksalaista 
joukkuetta paremmakseen. 

Fiilikset ovat Itävallassa kansainvälisem
mät kuin täällä meillä. Onhan Itävallalla 
rajanaapureita nykyään jo seitsemän, ja 
varsinkin sen jälkeen kun rajat itään ovat 
avautuneet, on Ultimate alkanut levitä eri
tyisesti Unkariin ja Tsekkeihin. Tosin 
näissä maissa toimintaa pyörittävät lähin
nä amerikkalaiskolonnat, jotka ovat saa
puneet kyseisiin maihin työskentelemään 
tai opiskelemaan muutamaksi vuodeksi. 
Budapestin Rat Tournament syys-loka
kuun vaihteessa oli sekin tunnelmiltaan 
varsin kansainvälinen pick up-turnaus. 
Kaukaisimmat pelaajat olivat lentäneet . 
Englannista asti tähän varsin bailupai
notteiseen viikonlopputurnaukseen. 

Treenaus ei ole yhtä kurinalaista kuin 
meillä Harjoitnskertoja on vähemmän (itse 
lisäksi lintsailin ja pelailin vain kerran vii
kossa, jos sitäkään). Treenit pitävät sisäl
lään heittelyä ehkä vartin verran ja sen 
jälkeen (joskus) lyhyen lämmittely/ 
pyrähtelyhetken ja loput ajasta onkin va
rattu pelille. Drillejä ei turhan usein ve
detty. Sisällä ainakin tytöt käyttävät 
pelkkää laita kiinni -puolustusta~ "yks 
saidit" ovat käytössä jonkin verran. Ra
kennus yleensä junnaa kiekon maalille 
asti, kuvioita ja kikkailuja ei pahemmin har
rasteta. 

Harjoitukset ovat muuten sekatreenejä, 
joko sekapeliä, tai sitten mimmitjakundit 
pelaavat vuorotellen korkeintaan viiden 
minuutin pelejä. Touhussa on muutenkin 
mukana vielä 70-luvun kukkaishenkeä: il
lanvietoissa saattoi huomata pilvien lei
jailevan muuallakin kuin taivaalla. Myös 

frisbari 

Unkarin pick-up turnauksessa pääsin en
simmäistä kertaa puolustamaan pelaajaa, 
jolla kunnon pelikenkien sijasta perusva
rustuksena olivat hakaneulat (nenälkor
va). 

Sekä naiset että miehet ovat tähtäämässä 
Ranskan EM: iin -95. Joten älkäähän sinne 
lähtijät ihmetelkö: Itävallassa markkeri 
huutaa puolet vaasalaisittain (väärin 
päin). Itävaltalaiset liitokiekkoilijat muis
tivat viime kesän seurajoukkueiden 
!v1M: stä Flying Disc Cowboysin. Taisipa 
joku vielä tunnistaa vanhan puna
koneenkin, mutta eivätköhän ensi kesän 
kansainvälisiin kisoihin lähtijät tee suoma
laisista pelaajista tuttuja itävaltalaistenkin 
keskuudessa! 

Teksti: Essi Manni 
Piirros: Katri Jalo 

PS. Jos joukkueesi on kiinnostunut Itäval
lan Avoimista tai Uuden Vuoden turnauk
sesta, niin kyselepä allekiIjoittaneelta yh
teystiedot, vaikkapa liiton kautta .. . 
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Katsaus ulkodivariin 

Pitktin sisäkauden jälkeen tuoreen 
ruohon tuoksua odotellessa on 
syytä miettiä tulevaa kesäkautta. 
Suomen 1-divisioonan taso on nou
sussa ja monet joukkueet kehitty
vtit varmasti kesäkaudella edelleen. 

Talven aikana käydyt sisäturnaukset an
taisivat odottaa Teamin kakkosjoukkueel
ta myös hyvää peliä ruohomat~lla:. Tea
miläiset tuskin haluavat jäädä divarun ko
vin pitkäksi aikaa, joten pelimotivaatiot 
ovat korkealla. Teamillä on myös muuta
mia uusia nuoria kykyjä, joten tulevai
suus on turvattu. 

Toinen kesäkauden kovista joukkueista 
löytyy Vaasa Thunderin porukoista. Vii
me kaudella hikisesti divariin pudonneet 
iloiset pohjanmaalaiset ovat kadonneet · 
sisäturnauksista kuin salama kirkkaalta 
taivaalta. Lieneekö syynä ankara pe
ruskuntohatjoittelu vai Vaasan seudun 
fuusiosotkut? Joka tapauksessa yksi asia 
on varma: ainoastaan ilmottautumiskaa
vakkeen täyttämättä jättäminen pitää 
Thunderin poissa finaalipeleistä. 

Myös Hamina Grasshoppers on nous~
massa kovaa vauhtia l-divisioonan kärki
joukkueiden kastiin. Itärajan heinäsi~kat 
ovat yllättäneet vastustajansa talven~
na vannalla pelillään ja parantuneellafysii
kallaan. Haminassa jäIjestetyssä divaritur
nauksessa heinäsirkat yllättivät mm. Tam
pereen ja pistivät hyvin kam~oihin Team 
kakkoselle. Merkillepantava Joukkue. 

Tampereen humanoidit yllättiVät~
sa turnauksessa voittamalla Odd Starsm 
ja Flyers kakkosen. Tamperelaisten kor
keasta keski-iästä huolimatta ukot ovat 
jaksaneet hyvin nuorempienjoukkueiden 
perässä. Tamperelaisten sa~ :vu~den 
joukkueen palkinto varmastI m~tiV~I pe
laajia jaksamaan vielä enemmän Ja pIdem
pään. Tampereen U.F. 0 on varma ja koke
nutjoukkue, jolla vannasti on suunnitel
tu muutamia temppuja kesäkauden va
ralle. 

Helsinki Flyersin kakkosjoukkue on pär
jännyt sisäkauden aikana vaihtelevasti. 
Kovaotteinen joukkue taisteli itsensä 

Ultimatea Mansessa 

Mustikkakeitto, sekajoukkueet, 
All-Stars ja "Spirit of the Game". 
Kaikki nämä asiat liittyvät 
Tampereen U.RO.:n järjestämään 
Tampereen talviturnaukseen 1995. 
Kyse on siis yhden päivän ultima
teturnauksesta, joka järjestettiin 
14.1.95 Tampereella. 

Turnauksen joukkueet olivat divaritasoa. 
Olipa mukana kolme aivan uuttajoukkuet
ta Turku Terror, Jyväskylä ja Smash Hel
singistä. Päivän alussa kaikille jo~
eille jaettiin purkillinen sitä kuulwsaa 
taikajuomaa - mustikkakeittoa. 

Turnauksen loppupelit olivat jännittäviä. 
"Jumbofinaalissa" Turku löi Jyväskylän 
mennen tullen ottaen itselleen 7. sijan nu
meroin 11-3. Seuraavakin peli oli 
vähintään yhtä epätasainen. Smash litis
ti Wasa Thunderin 11-2. 

Pronssiottelussa nähtiin tiukka matsi 

GIa$hoppersinja UFO:nvälillä. UFOjak
soi kerrankin loppuun saakka ja vei 
pronssin 11-8. Finaali oli myös ti~a, 
mutta nuoret SOS:laiset veivät kunnian 
Punaisilta Pupuilta 12-9. Riemukkaat 
SOS:laiset saivat palkinnoksi komeita 
Aamulehti -pipoja. 

Naisia ja staroja 
Y rittäessämme saada enemmän kauneutta 
peliin, UPO pyysi, että joka joukkueella 
olisi ainakin yksi naispelaaja kentällä koko 
ajan. Kokeilu oli hyvin kannatettava ja 
sääntö tulee olemaan mukana ensi vuon
nalån. 

Joukkueet äänestivät päivän lopussa yh
den "parhaan pelaajan" per joukkue ja 
turnauksen parhaan naispelaajan. Näistä 
"parhaista" muodostettiin All-Stars 
joukkue,joka pelasi turnauksen voit-
ta nutta joukkuetta SOS :ia vastaan päivän 
viimeisenä spelctaakkelina. Tänäkin vuon
na tämä peli oli mielenkiintoisen tasainen. 
Tilanne meni 11-11 (peli 12: een), ennen 

frisbari 

pronssiotteluun. Haminan ~auks~s~.a 
Flyers kakkosen tappiot ja VOItOt ~eruvat 
tasan. Flyers 2 voi tulla kesällä lUJaa. 

1 - divisioonan nuorinjoukkue Sipoo Odd 
Stars on myös menestynyt talven aikana 
vaihtelevasti. Syksyllä sällit kävivät riis
tämässä hopeapokaalin Tukholmasta. 
Tampereella järjestetyssä talvi~a~
sessa sipoolaiset olivat varman ylIVOImaI
sia ja palasivat kirkkaimmat. kaul~sa. 
Haminan turnauksessa pOjat olIvat 
kuitenkin vasta viidensiä. Odd Starsin 
tulevaisuus on turvattu pitkälti, sillä nuo
rellajoukkueella on vielä oma toimivajuni
orijoukkue. Sipoo Odd Stars on varma 
kesäkauden kärkijoukkue. 

Kokematon Farmers pelasi Haminan di
variturnauksessa hieman epävarmasti, 
mutta kesäkauteen mennessä joukkue 
ehtii saada lisää kokemusta. Karskin 
näköiset KGB: n pelaajat hävisivät Hami
nan turnauksessajokaisen pelinsä suuri
numeroisesti, mutta yritystä äijiltä ei puu
tu. Kenties kesään mennessä KGB pää
see mukaan muiden joukkueiden tasolle. 
Joka tapauksessa tulevasta ulkok~ude~ 
tulee ainakin divarin osalta taSaInen Ja 
mielenkiintoinen. 

Klaus Holm 

kuin All-Starsit veivät kiekon rauhallises
ti maaliin kukistaen jälleen kerran tmnauk
sen voittajan. 

Spirit of the Game 
Joukkueet äänestivät paitsi AlI-Stars 
joukkueen myös joukkueen (tai tänä 
vuonna joukkueet), jotka osasivat p~lata 
parhaiten WFDF-säännön 4.02 m~~
ti. Tänä vuonna tuli tasapeli SOS:m Ja 
Wasa Thunderin välillä ja näin päätettiin 
jakaa palkinto näiden kesken. Kump~n 
joukkue sai mukaansa 5 kappaletta DIS
craftin ultimatekiekkoja. 

Missä media? 
Viime vuonna saimme palautepaperissa 
tällaisen huomautuksen. Tällä kertaa asia 
oli hoidettu: heti aamulla Radio Tampere 
kävi tekemässä jutun. Sitten tuli Tampe
reen yliopistolta kuvausporukka, joka väit
ti' että juttu tulee joskus ulos TV2:~ta. 
Aamulehtikin oli lähettänyt kuvaajan 
paikalle, ja sunnuntain lehteen pääsi 
UFO:n Isto "VIrtanen" Jortikka ja Jyväsky
län Mika Suviola. 

Paul Brown 
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Suomen Liitokiekkoliitto on valin
nut Ultimathulen riveistä löytyvän 
Hanne Htimtiltiisen vuoden 1994 
Liitokiekkoilijaksi. Valintaan 
oikeutti aktiivinen toiminta ja kil
pailullinen menestys lajin parissa. 

Hanne Hämäläinen aloitti ultimaten ke
sällä 1988 Teamin järjestämällä pe
ruskurssilla. Alkeiden opettelun jälkeen 
Hämäläinen jatkoi harrastustaan samas
sa joukkueessa kahden ja puolen vuoden 
ajan, kunnes siirtyi vajaaksi vuodeksi 
Atleticon riveihin. 

Pitkä merittilista 
Hämäläinen ei edes vaihto-oppilasvuo
tenaan Hollannissa jättänyt ultimatea 
vaan pelasi hollantilaisessa Red Light
joukkueessa. Eikäjoukkue ole mikä tahan
sa rupusakki, sillä se voitti vuonna 1992 
seurajoukkueiden EM-kultaa - riveissään 
myös Hanne Hämäläinen. Muita voittoja 
on maajoukkueen kanssa saavutetut EM:
hopea (Tanska -89)ja MM:-hopea (N01ja-
90). TeaminkanssaHämäläinenoli voitta
massa seurajoukkueiden sisä EM-tur
nauksen vuonna 1990. 

Hanne Hämäläinen on ollut yksi nykyi
senjoukkueensa, illtimathulen, perusta
jista. Thulen yksi periaatteista on nauttia 
pelaamisesta ja pelata omien kykY.jen mu
kaisesti. Tämähän toimii, kuten me kaikki 
saatoimme todistaa: saavuttihan vasta 
vähän aikaa yhteen pelannut ja aloitte
lijoitakin sisältänyt joukkue kolmannen 
sijan naisten halli-SM-kisoissa. 

Yksilölajit - totta kai! · 
Tietenkään liitokiekkoilusta innostunut ei 
voi olla perehtymättä yksilölajeihin kuten 
tuplakiekkoon, pituusheit~oon ja kop
paukseen. Näistä mieluisinta Hämäläiselle 
on tuplakiekkoilu yhdessä nykyisten 
joukkuetovereittensa kanssa. Tuplakiek
koilusta on tullut peräti kolme kertaa 
kultaa, vuonna -93 tipahti menestyssar
jaan kultaa pituuden heitossa,ja ettei lis
ta tähän loppuisi on Hämäläinen saanut 
vielä koppauksestakin sitä kirkkainta me
tallia. 

AI keiskursseis ta coachiksi 
Vuoden liitokiekkoilija myös valmentaa 
Sipoolaista Odd Stars -joukkuetta, joka 
pelaa miesten 1 Divisioonassa sas sijoit
tui tänä vuonna viidenneksi sarjassaan. 
Muita valrnennettavan SOS:in saavutuk
sia on Tampere-turnauksen voitto ja ho
peaa Ruotsissa pelatussa juniorpokalenis
sao 

Hanne Hämäläinen on 

Vuoden liitokiekkoilija 

Hämäläinen on alkanut koota juniorimaa
joukkuetta, joka osallistuu ensi kesänä 
Ranskassa pidettäviin EM-kisoihin. 
Tavoitteena on olla yhdeksästä 

ilman Hannea ei näidenkään nuorten miesten 
tarvitsisi syleillä toisiaan kouluturnauksessa. 

frisbari 

joukkueesta viiden parhaan joukossa. 

Valistustyötä kansan parissa 
"Pitkästä aikaa Suomen ultimaten tule
vaisuus näyttää valoisalta, sillä viime 

syksystä lähtien on tullut 
paljon lisää harrastajia", 
toteaa Hämäläinen. "Lajin 
levinneisyydessä ja tun
nettavuudessa Suomessa 
on vielä paljon puutteita 
eikä siihen ole muuta 
lääkettä kuin tehdä aktii
vista valistustyötä nais
ten ultimate on parantu
nut. "Valmennuksessa 
pitäisi saada uudet tuulet 
kaikkien käyttöön, eikä 
vain hyödyttämään muu
tamaa joukkuetta. Näin 
saataisiin suomalainen 
naisultimate kehittymään 
entistä parempaan su
untaan." 

Teksti: Katri Jalo 
Kuva: Jani Lehto 
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Kiekkogolffia samanaikaisesti ympäri maailman 

World's Biggest 6.-7.5. 1995 

Vuoden 1994 World's Biggest kerä
si yhteen yli 15 000 pelajaa 9:ssä 
maassa ja toi tuhansia uusia har
rastajia kiekkogolfjiin. Listiksi ta
pahtuma sai enemmän julkisuutta 
lehdistössä ja TV:ssä kuin miktiän 

päämäärä on pitää hauskaa - pistetulok
sella ei ole väliä. 
-Käytettävä kiekko on vapaavalintainen. 
Jos et omista kiekkoa voit lainata sen peli
paikalta tapahtuman ohjaajalta. 
-Kaikki halukkaat voivat tilata WB kiek
koja ja T -paitoja 7.4. mennessä. Lisätieto-

muu tapahtuma kiek
kogolffin historiassa. 

ja: AMEXPO OY, Topeeka 82, 
~~Lt)~ ~ 61800 Kauhajoki, puh. 963-

"'-.l.I)~.~'S? ~~. 2311495,fux963-2315022 
'" ~ 

1995 WORLD'S BIGGEST : ........ a".. .. Lisäksi seuraavilla paikkakun_ 
kiekkogolf-viikonloppuun -: C/:D) -==_ : nillajärjestetään erikseenkil-
seuraavasti: ~ p. ~ ~ ~lt! pailu: 

~. Vr:fK~ ~ 
~ ~ 

-Jokainen pelaaja maksaa ~~"" ..... '4~ Helsinki: Sibeliuspuisto la 
osallistumismaksun 20 mk, " 6.5. klo 11; vakiokiekko Vmtage 
jolla saa WORLD'SBIGGEST nuru- Class(IsmoLindberg, puh. 5632409) 
kiekon. Osallistuja pelaa vähintään yhden Kauhajoki: Uimahallin puisto la 6.5. klo 
9 reiän kierroksen. 11; tehokiekko Heavy Class (Ilkka Tam-
-Suorituspaikkakunnalla ei ole väliä minen, puh. 963-2311282) 
-Vanhojen pelaajien, jotka tuovat tapah- Tampere: Vihiojanpuisto su 7.5. klo 12; 
tumaan vähintään kolme uutta pelaajaa, tehokiekko Heavy Class (paul Brown puh. 
arvotaan kullakin nimetyllä paikkalamnalla 931-240 7375) 
AMEXPOOY:nlahjoittama World'sBig- Vaasa: Tiklaspuistola6.5.klo 10jasu7.5. 
gest-logolla varustettu golfkiekko. Myös klo 11; tehokiekko Heavy Class (Jukka 
kaikkien uusien pelaajien kesken suori- Vieri puh. 961-3129151) 
tetaan arvonta. 
-Kullakin paikkakunnalla ehdoton Seppo Nieminen, 

Regiona/ Coordinator 

2NDANNUAL 

JOHN WAYNE 
MEMORIAL 

TOURNAMENT 

LA 6.5. MATINKYLÄ, ESPOO 
Turnaukseen kutsutaan sisäsarjan perus-
teella 8 parasta mies- ja 4 parasta nais-
joukkuetta. Muut voivat ilmoittautua 
jonotuslistalle. 0sa11istumismak 250 mk 
on maksettava 11.4. mennessä FDC:n ti-
lille 8000 19-70 143450 tai menettää paikkan-
sa jonossa oleville! 
Turnaus huipentuu palkintojen jakoihin 
ja ankariin bailuihin KY -kerholla alk. 20.00. 
Lisätietoja Mika Hyttiseltä puh. kotiin 804 
4358 

Midnite Sun 
Tournament 

15-16.?1995,Tampere 

Kokisinko unohtumattoman Tampereen 
kesäyön? 

UPO järjestää 15.7 klo 19 -16.7 klo 11 
välisenä aikana LIITO KIEKKOILUN yö-
turnauksen. Paikka on Ratinan Stadion 
keskustassa ja valaistus hoidossa. 

Eikä siinä kaikki: turnaus on kaksiosain-
en. Toinen osuus on sunnuntaina il-
tapäivän aikana samalla joukkueella pelat-
tavaKIEKKOGOLF-osakilpailu, 18 reikää 
Kilpailupaikkana on tyylikäs Vihio janpu-
iston golf-rata. Yhteistulos siis ratkaisee ... 
Kiinnostustako? 
Paul Brown: koti:931-255 3203, työ:931-24O 
7375, paul.v.brown@ntc.nokia.com 

Verkossa 
Sähköpostij akelulista 

Olen kerännyt sähköpostiosoitteita 
Suomen frisbee-yleisöstä. Tähän men-
nessä oon saanut listaan yli 50 nimeä. Jos 
sinulla on sähköpostiosoite ja luet mailisi 
säännöllisesti, ota yhteys osoitteeseen 
paul. v.brown@ntc.nokia. com, niin lisään 
sut listalle. 

World Wide Web 
Mikäli pääsee WWW:tä selailemaan, kan-
nattaa katsoa Tommi Lehdon laatima 
"Friba sivu": http://www.hut.fiJ-tklehto/ 
ultimate.htrnl,ja UFO:n vastaava: http:// 
www.uta.fiI-flmibr/frisbee.html. 

18 



Ultimate Sisä SM 1995 sarjataulukko 

Ylempi Otto Voit. 
Akku 9 8 
Liquidisc 9 6 
FDC 9 6 
Team 9 4 

Alempi 
Lahti 8 4 
Flyers 8 2 
Discus 8 0 

Otteluiden tulokset: 

4.-5. Helmikuuta Lahti 

FDC Lahti 14-9 
Liquidisc Team 15-10 
Liquidisc Discus 15-6 
Akku Discus 15-7 
Akku Flyers 15-9 
FDC Flyers 15-9 
Team Lahti 15-6 
Liquidisc Lahti 15-3 
FDC Discus 15-5 
Team Discus 13-10 
Liquidisc Flyers 15-8 
FDC Akku 11-13 
Akku Team 12-11 
Flyers Lahti 10-12 
Discus Lahti 7-15 
FDC Liquidisc 12-11 
Liquidisc Akku 7-12 
Team Flyers 14-10 
FDC Team 12-8 
Akku Lahti 15 -5 
Flyers Discus 12-11 

12.Helmikuuta Leppävaara 

Lahti Flyers 15-10 
Liquidisc Team 14-11 
Akku FDC 15-5 
Lahti Discus 15-13 
Akku Team 11-13 
FDC Liquidisc 9-14 
Flyers Discus 14-8 
Akku Liquidisc 11-10 
FDC Team 15-9 

Pronssiottelu 
FDC Team 16-17 

Loppuottelu 
Akku Liquidisc 17 -18 

Koulusarjan finaalipäivä: 
Haukilahti - Pohjois-Tapiola 2 
Kaitaa - Leppävaara 
SYK - Hamina 
Maunula - Kallio 
Tapiola - Pohjois-Tapiola 1 
Sipoo - Ammattioppilaitokset 
Pohjois-Tapiola 2 - Leppäv. 
Haukilahti - Kaitaa 
Hamina - Kallio 
SYK - Maunula 
Tapiola - Ammattioppilait. 
Pohjois-Tapiola 1 - Sipoo 

Tap. 
1 
3 
3 
5 

4 
6 
8 

10 - 9 
11 - 3 
11 - 2 
10 - 9 
4 - 11 
11 - 3 
11 - 4 
11 - 4 
11 - 4 
11 - 10 
12 - 6 
9 - 11 

Pisto 
16 
12 
12 
8 

8 
4 
0 

Naisten SM sijoitukset: 

1.Atletico 
2.EUC 
3. Ultimathule 
4.Steam 
5.Helsinki Flyers 
6.Discus 
7.EUC Juniors 
8.Team 
9 Atletico II 

I divisioonan tulokset: 

LA 
Team 2 - Farmers 13-4 
Flyers 2 - KGB 13-6 
Red Rabbits - Tampere 13-7 
SOS - Hamina 13-8 
Team 2 -KGB 13-4 
Flyers 2 -Tampere 11-13 
Red Rabbits - Hamina 13-6 
SOS - Farmers 13-5 
Team 2 - Tampere 13-8 
Flyers 2 - Hamina 13-9 
Red Rabbits - Fanners 13-7 
SOS-KGB 13-2 
Team 2 - Hamina 13-9 
Flyers 2 - Fanners 13-5 

SU 
Red Rabbits - KGB 13-3 
SOS - Tampere 11-13 
Hamina - Farmers 13-8 
Flyers 2 - Red Rabbits 6-16 
Team 2 - SOS 13-11 
KGB - Farmers 4-13 
Hamina - Tampere 13-12 
Team 2 - Red Rabbits 12-10 
Flyers 2 - SOS 12-10 
Tampere - Farmers 13-6 
Red Rabbits - SOS 12-13 
Team 2 - Flyers 2 13-7 
Tampere -' KGB 13-6 
Hamina - KGB 13-5 

Tampere-turnauksen All-Stars: 
1. Heli Tuulos, Hanne Hämäläinen (tasoissa) 
2. Peetu Öunap (Red Rabbits) 
3 , Paul Brown (UFO) 
4. Sasu Purho (Grasshoppers) 
5. Antti Koivula (Smash) 
6. Mika Nyyssönen (Terror) 
7. Antti Rautavaara (Red Rabbits) 
8. Tero Nieminen (UFO) 

Vastaukset 5+ 1 huonoon: (s. 3) 

1. Ultimatesta (jäsennumero 894), sivu
toimisesti hän pelaa myös jääkiekkoa (TPS) 

2. Pasi Pesonen 

3. Espoon Zemi (SM-85 Floyd - Zemi 21-0) 

4. Discraftin 175 g (Timo Vaskio) 

5. Haukilahden lukio 

+Kyseessä oli luonnollisesti Jukka, Kirsti ja 
Pekka Porko (jäsennumerot 3,5 ja 13) 

Winter Trofe 7.-8.1. 1995 tulokset: 

FDC - Viksjöfors 11 - 12 
FDC - Kalmar 11-13 
FDC - Brunna II 13 - 10 
FDC - Pancake 13 - 9 
FDC - Bolnäs 13 - 8 

Akku- Gothenburg Disciples 7-6 
Akku - Stenungsund 8-7 
Akku - Sundsvall 11-13 
Akku - Fluid Druids 13 - 11 
Akku - Wexiö 9 - 13 
Akku - Örebro 11 - 13 

Liquidisc - Örebro 9-5 
Liquidisc - Bollnbäs 13 - 5 
Liquidisc - Kalmar 13 - 8 
Liquidisc - Carnegie 9 -12 
Liquidisc - Sundsvall 11-10 
Liquidisc - Stovner 11 - 8 

Loppuottelu: 
Skogshyddan - Wettem 15 - 13 

Kymmenen kärjessä: 
Skogshyddan (swe) 
Wettern (swe) 
Vi ksjöfors (swe) 
Carnegie (swe) 
Liquidisc (fin) 
Stovner (nor) 
Red Lights (hoI) 
Sundsvall (swe) 
Wexiö (swe) 
Stenungsund (swe) 

Vastaukset kuukauden sääntöcaseen: (s.8) 

a) Tomppa EI ole maalissa, sillä maaliviivat 
kuuluvat pelialueeseen eivät maalialueeseen. 
(Liitokiekkourheilun Sääntökirja 1993 s.29 
sääntö 402.03) 

b) Kiekko on ulkona eli vastustajan kiekko. 
404.06 A :"Kiekko on ulkona kun se ensim
mäistä kertaa koskettaa mitä tahansa, joka on 
pelikentän ulkopuolella." 

Vastustaja jatkaa peliä ilman seis-tilannetta 
peli kentältä lähimpänä kohtaa, josta kiekko 
meni ulos. 404.6 F "Pelinkäynnistämiseksi sen 
jälkeen kun kiekko joutui pelikentän ulko
puolelle, kiekon haltuunsa saaneen joukkueen 
pelaajan on tuotava kiekko varsinaisen peli
alueen kohtaan, joka on lähimpänä paikkaa 
jossa kiekko ylitti pelikentän rajan, ja valitta
va tukijalka ennen kuin laittaa kiekon peliin." 

c) Kiekko olisi palautunut Oskulle ja peli olisi 
jatkunut Seis-tilanteella. 404.17 C. Kiistat: 
"Jos virhehuudosta ei päästä yk
simielisyyteen palautetaan kiekko seis-tilan
teen avulla heittäjälle siihen pisteeseen, jossa 
kiekko oli hänen hallussaan. 

Tämä case on täysin mielikuvituksen tuotet
ta. Kaikki mahdolliset yhteydet oikeisiin hen
kilöihin, paikkoihin tai tapahtumiin ovat 
täysin sattuman varaisia. 
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------------------------------------------------AA--------~056 

6.-7.5. 

13.-14.5. 

27.-28.5. 

3.4.6. 
10.-11.6. 

17.-18.6. 

1.-2.7. 

8.-9.7. 

15.-16.7. 

22.-23.7. 

5.-6.8. 
12.-13.8. 
18.-20.8. 

16.-17.9. 

23.-24.9. 

Kisakalenteri -95 
Meillä 

Worlds Biggest Weekend 

VKG 1. Helsinki, Meilahti 
VKG 2. Helsinki, Munkkiniemi 

VKG 3. Hämeenlinna 
VKG4. Tampere 

illtimatenPM Oslo 
Ultimaten SM 1 AvoinlNaiset 
VKG5. Kauhajoki 1 
VKG6. Vaasa 

Ultimaten divaritumaus 1 

Ultimaten SM II AvoinJNaiset 
VKG 7. Kauhajoki IlI50 g 
VKG8.Porl 

Ultimaten junioriturnaus 

VKG9. LohjaKisakallio, 150 g 
VKG 10. Helsinki, Thllisaari 

11 th Seppo Nieminen Classic, Helsinki 

Ultimaten divariturnaus II 
Ultimaten SM II! NaisetJ Avoin 
SM-Kenttälajit, Helsinki 

SM-Golf, Helsinlå 

SM-Joukkuegolf, Tampere 

Olli Visamo 

Jussaarenkuja 5 E 45 

00840 HELSINKI 

Kisakalenteriin voi tulla muutoksia force majeure tyyppisten syiden takia. 
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