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Frisba ri on Suom en Liitokiekkolii ton
vira llin en jäsenjulkaisu, joka ilm estyy
neljä kertaa vuodessa.

onnea, junnut!

PÄÄTOIMITTAJA

Suvi Rau.'amo (09) 6 123801
SUOMEN LIITOKIEKKOLIITTO VIETTÄÄ 20 -VUOTISjUHLAANSA TÄNÄ VUONNA. JUHLA-
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Suvi RaUl'amo

KALUN VIRKAA SAAVAT TOIMITTAA KAIKKI LlITOKIEKKOILljAjUNIORIT, JOIHIN PA-

JULKAISIJA
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SEURAAVANKIN KAHDENKYMMENEN VUODEN PÄÄSTÄ ON JUHLIMISEN AIHETTA.

NETTIOSOITE

NIIN ALOITTELEVASTA KUIN MENESTYVÄKIN jUNIORISTA SEKÄ MENNEISTÄ JA TU-

FRISBARI KANTAA KORTENSA KEKOON REIPPAALLA jUNNUPAKETILLA: JUTTUJA ON

http://sci.fJ-slkl.h tm
LEVISTA jUNIORITURNAUKSISTA. TUKHOLMAN SUMMER GAMES TULEE OLEMAAN
PUH EENjOHTAjA

KESÄN MEGATAPAHTUMA jUNIOREILLE.

Tuija Ko hon en
tui ja_kohon en @fi.ibm .com
TOIMINNANJOHTAJA

TURNAUKSIA ON ENSI K ES ÄNÄ LUVASSA jUNNUIÄN JO OHITTANEILLEKIN. HOL-

Ta ru S umma
ta ru s@ hotm ail.com

LANNIN, LATVIAN JA RUOTSIN VIHERIÄISET NURMIKENTÄT JA LÄMPIMÄT HIEKKA-

J äse neksi tullaa n maksama lla liito n
jäse n ma ksu liiton tilill e.
VUODEN

1997

RANNAT ODOTTAVAT .

JÄSENMAKSUT

Al le 18-vuotiaat 50 mk
M uut 150 mk

TERVEMENOA TURNAILEMAAN .

PANKKIYHTEYS

Me .'ita Hki - M un kki vuo .'i 2 1712 1-4675
FRISBARIN ILMOITUSHINNAT
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SLK L ei vastaa ilm oittajall e ma hd ollisesti
ai heutu vasta va hingos ta, jos ilmoitusta ei
voida julka ista määrättynä päivä nä tai
käsiki.'joi tuksen mukaisesti. Lehde n suu rin
vastuu ilm oitusten julkaisemisessa sattuneessa virheestä on ilmoituksen hin ta .
TOIMITUKSEN KOKOUS

2-3/98

Toimi tus ko koontuu hi omaa n num e roa 21
98 ja ideoi maa n nume roa 3/98 18.5. kell o
17.30 päätoi mittaja Ra u ra mo n lu okse
(F redrikinkatu 5 1-53 A 2) . Kaikki
kiinn ostun eet ovat tervetulleita.
AINEISTO NUMEROON

2/98

Levy kk eellä pape ri tul os tee n ke.'a 15.6.
1998 menn essä oso i tte e ~ee n
S uvi Rau.'amo, F.'ed .'ikinka tu 5 1-53 i\ 2,
00 I 00 H el sinki
tai e- ma ilillas uvi .ra u ra mo@helsinki. fi
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DEMOTIIMI VAUHDISSA
tehokasta lajinedistystä.

6

JUHLAVUOSI JUNNUI LLE
Suomen Liitokiekkoliiton 20-vuotisjuhla on omistettu nuorimmille.

11

ONNENAMULETIT
ovat Pertsan tiukassa syy nissä.

12

TALVEN KISAT KÄYTY
divari oli menestys.

17

UUSI SARJA MM-KISOIHIN
coed tasa-arvon asialla.

18

VOITOKAS VINTER

puheenjohtajan pallilta
Jalla!
Kaikki vanhemmat pelaajat tietävät, etten suinkaan huutele krapulaani, vaan kyse
oli maalintekotaktiikasta. Nykyisin taktiikat niin ultimatessa kuin yksilölajeissa ovat
huimasti kehittyneet . Jotta menestyksemme jatkuisi viimevuotiseen tahtiin, täytyy
taktisesti, teknisesti ja fyysisesti pysyä huippukunnossa. Tämä kaikki on helpompi
saavuttaa hyvien valmentajien avulla. Eli kaikki se kokemus ja taito pitäisi pystyä
siirtämään tuleville liitokiekkoilijoille, mikäli haluamme pysyä kyydissä mukana. Pekka
"Bobi" Ranta on jakanut tietojaan ja taitojaan kiitettävästi moneen suuntaan ja hän
perään kuuluttelikin ns. valmentajien "huippuseminaaria",jonka avulla tietoa siirtyisi taas muillekin aktiivisille. Seminaaria on jo hallituksessa mietitty ja toivonkin, että
saamme sellaisen aikaiseksi mahdollisimman pikaisesti.
Miltä kuulostaisi, jos Riikka Nieminen ja Petra Vaarakallio pelaisivat yhdessä
Selänteen Teemun ja Kurrin Jarin kanssa Naganossa tai Suomen mieshiihtäjien viestijoukkueeseen lisättäisiin pari naista mukaan. Mielestäni se olisi lähinnä pelleilyä,
mutta kekseliäät jenkit halusivat yllättää ja ehdottelivatkin ns. co-ed-sarjaa (miehet
ja naiset samassa joukkueessa) mukaan MM-ultimateturnaukseen. Mannisen Jere
kirjoittelikin heille meidän suomalaisten kannan, ettemme ole kiinnostuneita
kyseisestä sarjasta. Samaa mieltä olivat myös maajoukkueidemme valmentajat. Lajimme uskottavuus tuntuu välillä häilyvän, jos joka kisoihin löytyy uusi laji tai uusi
sarja "just for fun" etten sanoisi.
Sain viime viikolla kutsun pelaamaan ultimatea erään asiakkaamme tiloihin.Tämä
on juuri tätä "just for fun", mutta hienona näen sen, että ihmiset tietävät mitä
liitokiekkoilu on ja sitä voidaan pelata vaikka kuntoiluna esim. sählyn sijaan. Tämän
näen eräänä kiitoksena kaikille niille, jotka ovat jossakin muodossa edistänyt liitokiekkoilun leviämistä. Siis eikun liitokiekkoilemaan.

Tumba
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APPLICATION

Airbreakers
Hoogvlietsekerksingel 344
3194 NE Hoogvliet Rt. Netherlands
tel/fax 31-10-2160942
e-mail airbreak@wxs.nl
giro : 59739 bank: 42 .93 . 12.989
Chambre du Commerce: V344983
Rotterdam

HARBOUR ULTIMATE 1998 Rotterdam
Team name
Contact
Address
Postal code / City
Country
Phone
E-mail
National Ranking
Teamfee:
Players (7 players minimum):
BBQ-tickets:
Vegetarian BBQ-tickets:

Add f1 . 20,- if you're using a Bank-cheque
an application is valid only when we have received both the application form
and a complete payment of your team, so you have to pay for at least 7
players.
Payment is accepted only in Dutch guilders (HfI .)

fl. 100,X fl. 80,X fl. 5,X fl. 5,-

Totat:

= fl. 100,=
=
=

fl. ........ .
fl. ........ .
fl. ........ .

= fl. .........

The first 39 teams that applied as described above before April I will have a
place on our tournament schedule, applications received when the list is full
will be returned .
You cannot make reservations or apply via telephone or e-mail, we will
make no exceptions.
Teams that show up anyway when the list is full will have to leave again .

MUKAAN HARBOUR- TURNAUKSEEN

1. Mitkä joukkueet vOittivat

2.

3.

4.

5.

+

Ruotsin halliultimatesarjat
tänä vuonna?
Minkä niminen oli uusi liitokiekkolaji, joka esiteltiin viime kesän yksilölajien MM-kisojen yhteydessä?
Kuinka monta "kehityspelaajaa" voidaan ultimatessa nostaa seuran sisällä alemmassa
sarjassa pelaavasta joukkueesta SM-sarjaan ja kuinka
moneen otteluun?
Mitkä suomalaisjoukkueet
ovat voittaneet Vintertrofen
-turnauksen painavasti arvostetun spiritpalkinnon?
Kuka sai avoimen sarjan ultimatemaajoukkueen ensimmäisen Taistelijan maljan?
Kenen aloitteesta ja milloin
järj estetti i n ensi m mäinen
World's Biggest -kiekkogolftapahtuma?

Taas alkaa olla se aika vuodesta kun Rotterdam kutsuu ... Neljä päivää rankkoja
pelejä, (toivon mukaan) hyviä kelejä, uskomaton moninkertainen aamiainen ja loistava grilli-ilta (muista oma lautanen ja aseet!), mahtavia bileitä ja hyviä fjiliksiä lupaa
Airbreakers Rotterdamista. Eli 21.-24.5.98 järjestetään I I kerran Harbour Ultimate
tournament. Jo muutaman vuoden perinteellä lähtee mukaan myös muutama
haminalainen. Tänä vuonna suuri haaveemme on, että saisimme kokoon suomalaisen joukkueen,jolloin mahdollisuutemme menestyä olisivat suuremmat.Tarkoituksena olisi järjestää muutamat yhteiset treenit ennen turnausta.
Jos kiinnostaa ota yhteyttä. E-mail Sasu.Purho@iclJi, puh. 040-527 2790

DIVE HARD

II

-TURNAUS GÖTEBORGISSA

Toukokuun viimeisenä viikonloppuna, 30.5. - 1.6.1998, Carnegie järjestää kolmipäiväisen kansainvälisen ultimateturnauksen Göteborgissa. Dive Hard II -turnauksessa on sarjat naisille ja miehille. Lisätietoja sähköpostitse Andersilta ja Alisonilta:
andersjerhamre@vd.volvo.se tai alison@shout.se

WASA OPEN KUTSUU
A-P Korkeamäki järjestää perinteisen Wasa Open -kiekkogolfturnauksen Vaasassa
25-26.4. Kilpailu alkaa lauantaina 25.4.Arboretum-radalla klo I 1.00,osallistumismaksu
80 mk, todella hyvät palkinnot. Puh.A-PK/0400-667 278.

RANTATURNAUS LATVIASSA
Kesäkuun alussa Riiassa järjestetään paljasjalkarantaturnaus.ltämeren rantahietikot
odottavat valloittajiaan! Tarkempaa tietoa myöhemmin.

SÄÄNTÖKIRJA

1996

KÄYTTÖÖN

Seuroille on postitettu helmikuun aikana liitoki ekkourheilun virallisen sääntökirjan
käännös vuosimallia 1996. SLKL:n hallitus päätti kokouksessaan 26.1.98, että
sekaannusten välttämiseksi nyt jaetut säännöt astuvat voimaan, ja siis Suomen virallisissa kilpailuissa sovellettaviksi, 1.5.1998 alkaen. Säännöt löytyvät SLKL:n kotisivuilta
oso itteesta www.sci.fi/-s Ikl/ki rjastol sään nöt
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silppuri
The Ultimate Demo Team perustettiin
alunperin helpottamaan liiton toiminnanjohtajan työtaakkaa - yksi ihminen
kun ei millään pysty repeämään kaikkialle. Demotiimi on käynyt tutustuttamassa ihmisiä kiekkoilun saloihin viime kuukausien aikana mm. Helsingissä Venäläisen koulun ja Puistolan alaasteen liikuntapäivinä syyskuussa (tapahtuman seurauksena Puistolaan syntyi liitokiekkokerho), Helsingin Saksa laisen koulun tyttöjen liikuntatunnilla ja Opettajankoulutuslaitoksen
liikuntatunnilla Hämeenlinnassa lokakuussa sekä Liikunnanopettajien liiton
.. Liikkuva ja terve koulu "-projektiin
liittyvillä täydennyskoulutuspäivillä
helmikuussa. Tiedossa on lajiesittelypyynnöt mm. Helsingin Vartiokylän
ylä-asteen liikuntatunneille maaliskuussa ja koululiikuntaliiton VarsinaisSuomen piirin koulutuspäiville
lkaalisiin huhtikuussa.

liikunnanopettajien
täydennyskoulutusta
"Liikkuva ja terve koulu"-tapahtumassa pidettiin 1,5 tunnin demo liikunnanopettajille, joita koulutuspäivillä oli
kaikkiaan n. 100. Ultimatedemoon
osallistui vähän y li
30 eri puolilta Suomea. "Kilpailevina
lajeina" tapahtumassa olivat sambic
ja vesijumppa. Liikun nanopettajien
oletettiin järjestäjien kertoman mukaan tietävän entuudestaan jotain
liitokiekosta, ja pyrimme siksi keskittymään
heittotekniikan opetukseen ja drilleihin sekä
peluuttamiseen. Käytännössä pari oli
joskus pelannut, muutama nähnyt peliä, ja jotkut tiesivät vähäsen säännöistä - joten ihan perusteista loppujen lopuksi aloitettiin.
Käytössä oleva 1,5 tuntia jakautui
neljään osaan: lajin y leinen esittely, n.
10 min; heittojen esittely ja itse kokeilu n. 20 min; drillien esittely ja
lämmittely n. 20 min; peliä n. 40 min.
Aika käytettiin tehokkaasti ja ryhmässä riitti innostusta. Koulutus-

tapahtuman yhteyshenki lön mukaan
esittelystä tuli hyvää palautetta.

demotehtaalta, päivää
Liikunnanopettajien eri tilaisuuksissa
tehdyt lajiesittelyt poikivat toivottavasti myös lisää demopyyntöjä, joten kiirettä riittänee. Tiimissä on tällä hetkellä
10 henkeä: Discuksen Jonna Saarinen
ja Jani Lehto, Flyersin Ville Varo ja
Jari Mehto, Farmersien Ilkka Rämö
ja Pekka Neuvo, Liquidiscin Sampo
Smeds ja EUC:n Laura Salmikivi, Tuuli Saarento ja Laura Varpasuo. Ideana
on ollut, että opiskelevien ja työssäkäyvien sekalaisesta joukosta löytyisi jokaiseen demoon noin 2-3 vetäjää tapahtuman ajankohdasta riippumatta;
kouluthan toivovat esittelyjä useimmiten arkipäivisin keskellä päivää. SLKL
korvaa demoilijoidensa matkakustannukset, mutta muuta korvausta
toiminnasta ei y leensä saada.
Demotiimin keikoilla on vieraillut
myös ulkojäseniä, ja lisätyövoima on
tietysti tervetullutta ja tarpeellista jatkossakin. Demotiimin lisäksi lajiesitteIyjä ovat tietenkin aina tehneet myös
yksittäiset liitokiekkoilijat. Yksi näistä
aktiivisista on Tampereen seudulla vai-

kuttava Paul Brown. Paul on myös lupautunut demotiimin puoliviralliseksi
kaukojäseneksi, kun Tampereelta tai
lähiympäristöstä tuleeyhteydenottoja.
Paul on käynyt viime aikoina mm.
Lempoisten ala-asteella Lempäälässä
esittelemässa lajia kuudesluokkalaisille
tytöille ja pojille, ja sopinut menevänsa
samaan paikkaan uudelleen. Hakkarin
y läasteen kasiluokan tytöille on myös
pidetty lajiesittely.
Yhdistykset, kerhot sekä yritysten
ryhmät ovat myös tervetulleita asiakkaita lajiesittelyihin. Uhreina ovat olleet viime vuoden aikana ainakin Nokia Telecommunications ja Fritidsresor.
Miesten ultimatemaajoukkueen matkakassaprojekteihin kuuluu demotoiminta. Liittoon tulevat yritysten pyynnöt
ohjataan tämän vuoden ajan heille, ja
projektiryhmä saa sitten myydä omia
lajiesittelyjään sopivaksi katsomaansa
hintaan.
Demotilaisuuksissa jaettavaa materiaalia voi pyytää omaan tai seuransa
käyttöön liitosta, ja se on tarkoitus saattaa mahdollisuuksien mukaan kaikkien ulottuville myös liiton nettisivujen
kautta. . .

the ultimate

demo team
laura varpasuo

SLKL:LLÄ ON OLLUT SYKSYSTÄ LÄHTIEN LAJIESITTELYRYHMÄ,
THE UL TIMATE DEMO TEAM, JOKA JÄRJESTÄÄ ERI KOKOISILLE
KIINNOSTUNEILLE RYHMILLE MAHDOLLISUUDEN TUTUSTUA
LÄHINNÄ ULTIMATEEN, MUTTA TOKI MUITAKIN LIITOKIEKKOURHEILUN LAJEjA ESITELLÄÄN TOIVOMUSTEN MUKAAN.
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junnut
laura varpasuo

SUOMEN LIITOKIEKKOLIITTO
TÄYTTÄÄ

20

VUOTTA. JUHLA-

VUODEN SANKAREIKSI PÄÄSIVÄT JUNIORIT.

juhlavuonna ta

potkua junioritoimintaan

nettisivut uusiksi

Suomen
Liitokiekkoliiton
20vuotisjuhlavuosi omistetaan junioreille
ja juniorityölle. Siksi SLKL haluaa tuoda vuoden 1998 aikana esiin projekteja, joista on iloa ja hyötyä nuorille
liitokiekkoilijoille; sekä uusill e että jo
toiminnassa mukana oleville. Jo tässä
Frisbarin numerossa on juttuja muutamien seurojen junioritoiminnasta ja
liiton
kouluille
järjestämistä
liitokiekkoesittelyistä. Jatkossa käymme läpi lisää erilaisia junnuaiheita:
ultimaten juniorimaajoukkueen suunnitelmia, juniorivalmennusta jne.
Etenkin ultimatepuolella Suomen
junioriliitokiekkoilulla on paljon opittavaa lajin muista kärkirnaista. Ruotsissa ultimatea pelataan y leisesti koulujen liikuntatunneilla, ja niinpä esim.
sikäläiseen junnumaajoukkueeseen on
vuosittain tulijoita tungokseen asti.
USA:ssa junioreilla on oma "liitto"
Junior Ultimate Players' Association
(J UPA), joka järjestää mm. omia turnauksia eri ikäryhmille ja onpa jopa
nähty erään "oikean" kansainvälisen
turnauksen tauolla alle kymmenvuotiaiden (!) näytösottelu.
Tänä juhlavuonna jokaisella liiton
jäsenellä on mahdollisuus osallistua
teeman toteutukseen. Tarkoitus on
näyttää, että näitä asioita teemme me
kaikki liitokiekkoilijat yhdessä, ei joku
salaperäinen "Liitto". Siksi toiveena onkin, että jokainen harrastaja uhraisi aikaansa miettiäkseen, mitä voi itse tai
seuransa kanssa tehdä ja (mikä tärkeintä!) ideoinnin lisäksi myös haluaisi toteuttaa asioita käytännössä: herättää
taas henkiin oman seuran "junnusektorin ", tai perustaa sellaisen, jos se on
tähän saakka jostain ihmeen syystä
puuttunut.
Junioritoimintaa kehittää ja ideoita ottaa vastaan SLKL:n juniorivastaava Ville Nevalainen p. 468 2651,
sähköposti vnevalai @cc .hut.fi

Liittomme ulkoisessa ja sisäisessä tiedotuksessa pyritään saamaan internet
tehokkaampaan käyttöön. Liiton kotisivuilta tulette jatkossa löytämään ajankohtaisten tiedotteiden, viimeisimpien
kilpailu tulosten ja seurojen yhteys tietojen lisäksi "kirjaston ", joka sisältää mm. opetus- ja valmennusmateriaalia, Frisbarin parhaita paloja

vuosien varrelta ym. hyötytietoa. Liiton jäsenten eli todennäköisimpien
"heavy-usereitten" lisäksi sivuille
surffaaville ulkopuolisille tarjotaan
perustietoa liitokiekkoilusta Ja
SLKL:sta kuten tähänkin asti.
Sivujen runko noudattelee suurin piirtein seuraavaa jaottelua:

SLKL
historiaa, toimintatapoja, yhteystiedot

Kirjasto
säännöt, opetus- ja valmennusmateriaalia, muita oppaita, Frisbarin parhaita paloja, kuva-arkisto

Kilpailukalenteri
vuoden kilpailukalenteri ja tapahtumien aikataulut

Tulospalvelu
SLKL:n virallisten kilpailujen lisäksi myös muiden tapahtumien
tuloksia

Sähkeet
uutispalsta palvelemaan Frisbarin ilmestymisen välisiä
ajanjaksoja

Seurat
suomalaisten seurojen yhteystiedot, kuvaus seuran toiminnasta,linkki
kotisivuille ym.

Junnut
kaikki erityisesti juniori-ikäisiä koskeva ja kiinnostava

Maajoukkueet
maajoukkueiden tiedotteet, treeniohjelmat ja -aikataulut ym.

nettiFrisbari
Linkkivinkit
Palaute

Sivujen ulkoasukin on muutoksen kourissa, mutta alkuvaiheessa tavoite on
saada sisältö tarpeitamme vastaavak si. Osoite on se entinen eli www.sci.fi/
-s lkl!.
Liiton ja jäsenistön omaa tiedotusta varten pari v uotta sitten perustettu
sähköpostisysteemi halutaan myös saada toimivaksi ja mahdollisimman tarkkaan
jäsenistön
kattavaksi
tietoväyläksi. Lähetä sitä varten sähkö-
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postiviesti liiton osoitteeseen slkl@sci.h
siitä osoitteesta, johon haluat tiedotteet
itsellesi, ja kerro mille postituslistalle
tahdot mukaan:
1) ultimate
2) kiekkogo lf
3) yksilölajit
4) yleistä (seuratiedotteet, kokouskutsut jne.)
Ilmoita myös selvästi
- nimesi ja mielellään myös jäsennume-

junnut

pahtuu
rosl
- seurasi, jotta sinut voidaan lisätä my ös
ko. seuran postituslistaan
- hyväksytkö, että SLKL:n kev ät- ja
syys kokouskutsut lähetetään sinulle ainoastaan sähköpostilla.
Lisätietoa antaa ja palautetta ottaa
vastaa n SLKL:n tiedotu svastaava Laura Varpasuo, p. 04 0 - 5 57 5353, sähköposti la ura. varpasuo@mps.fi

valmennuskoulutusta - pitkästä
aikaa
Liiton tarjoamaa la ji v almennuskoulutusta on vuoden alusta lähdetty
jä lleen suunnittelemaan tarkoituksena
pystyä antamaan koulutusta aikaisemp aa u s e a mman tas oi s iin tarpeisiin.
U ltima tevalmentajakoulutusta tullaan
jä rjestemään kevä ä n aikana kahdella
tasolla : seuravalmentaja (vasta-alkajien
- jonkin v erran pelanneiden valmennu s) j a huippu v alm e nt a ja ( sisältö
täs men tyy my öhemmin ) .
Li sätietoa ja iJmoittautumiset:
SLKL:n v almennuskoulutusvasta ava
Vill e Va ro, p. 050-52 176 18, sähköposti
k 22 683@hkkk.fi

slkl:n historiikki ja Igaala2o"
Liiton historiasta runtataan kokoon tiiv is ti etopa ketti sekä jäseni stön ( niille,
jotka olivat muka na "jo silloin " ja niille, jotk a ei v ät oll ee t "s illoin " v ie lä
sy nty n eetkään ) iloksi että tukemaan
lii ton ulkoista näkyvyyttä .
Juhlav uoden huipe ntuma na ka ikki ky nn e ll e ky k e nevät liitoki ekkoilij a t
kokoontu vat y hteisee n gaala il taa n k esäka ud e n päätyttyä. Luvassa on ruua n ja y le ise n ilonpidon li säk si my ö s
h e hku t u st a niin SLKL:n hi storiasta
kuin ny ky päiv ästäkin. Ol e muka na!
Juhlav uosi-id eoita kehittää ja tote uttaa SLKL:n "20-v.-vastaava 'l Jani
Le hto , p. 04 0- 588 1866, sähköposti
impro@lukio.fi _

Heidi Lindin, 14, ultimateura alkoi noin vuosi sitten luokkakaveri Marja Elonheimon houkuttelemana. Tilaus lajinvaihdolle oli olemassa, koska Heidi oli parhaillaan viettämässä välivuotta edellisestä harrastuksestaan, taitoluistelusta.
Taitolu istel uai koinaan Hei di harrasti sekä yks i n luistel ua että
muodostelmaluistelua. Suurimmat saavutukset tulivat sieltä muodostelmaluistelun
puolelta: Heidillä on taskussaankaksi SM-hopeaa.
Ultimatessa Heidiä viehätti hyvä yhteishenki ja lajin vaativuus, johon Heidi
on tutustunut kuluneen vuoden aikana useassa turnauksessa: junnuturnauksessa,
3D-turnauksessa, koululaisturnauksessa sekä tänä talvena HUT:n kakkosjoukkueen riveissä naisten I-divarissa.
Talven ykkösdivarin pelit ovat menneet ihan kivasti, ja sijoitukseksi Heidi
arvelee tulevan joko toisen tai kolmannen sijan. Sisäpeli on HeidilIe mieluisempaa
kuin ulkopeli, jonka harrastus on jäänyt vähiin
kesien matkustelun takia.
Pelipaikka on löytynyt vuoroin kärjessä ja
rakennuksessa. Enimmäkseen kuitenkin on
tullut pelattua kärjessä,
jossa Heidi on voinut
hyödyntää parasta asettaan, nopeutta, "silloin
kun jaksaa". Lempipelipaikkaa Heidi ei halua nimetä, vaan sanoo tykkävänsä sekä
rakentajan että kärjen hommista. Lempiheitto kyllä löytyy, ja se on killeri.
Idolikseen Heidi mainitsee Riitta-Liisa Sonerin, joka oli hänen ensimmäinen
valmentajansa. Ultimateuran suurin saavutus on toistaiseksi junnu-SM-hopea 97 keväältä. Suuria saavutuksia on tähtäimessä "joskus hamassa tulevaisuudessa", jolloin Heidi toivoo pääsevänsä maajoukkueeseen.

muodostelmaluistelusta

UL TIMATEEN

elina hyypöläinen

JUNIORIGAMES TUKHOLMASSA
Stockholm Summer Games, juniorien "miniolympialaiset", pidetään Tukholman
keskustassa 28.6.-4.7.Turnaukseen odotetaan noin 10000 urheilijaa 25 eri maasta.
Lajeja on 21 ,ja niistä yksi on ultimate, jota pelataan 28.-30.6.Junioriksi kelpaavat
19-vuotiaat ja alle, sarjat avoin ja tytöt. Niin aloittelijat, koulujoukkueet kuin
kokeneemmatkin joukkueetkin ovat tervetulleita. Pelit pelataan viisi vastaan viisi normaalia pienemmällä kentällä.
Kolmen päivän osallistumismaksu on 795
SEK/pelaaja, ja siihen sisältyy kolme ateriaa päivässä, (koulunlattia)majoitus sunnuntaista keskiviikkoaamuun, joukkoliikennelippu (jolla pääsee mm. Arlandasta ja
laivaterminaaleilta) sekä aktiviteettikortti,
jolla pääsee mm. ilmaiseksi sisään huvipuisto Gröna Lundiin ja kisadiskoon.
IImoittautumismaksu 200 SEK pitää maksaa 3.6. mennessä (postgiro 6055761-8 tai
bankgiro 5980-7123).
Lisätietoja: Svenska Frisbeeförbundet,
puh. +46-3 1-154500, fax +46-3 1-151545,
e-mail frisbee@dataphone.se.Turnauksen
johtaja on Paul Eriksson.
www.summergames.se
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SIPOON JUNNUILLE

kultaa
ruotsista
klaus holm, ville nevalainen

PERINTEISEEN JUNIORPOKALEN -TURNAUKSEEN RUOTSIN
KUNGSÄNGENIIN LÄHTI NUORI SIPOO QDD STARSIN JUNIORIJOUKKUE VAHVISTETTUNA VAASAN MIIKALLA.
Edellisestä sipoolaisten juniorpokalenmatkasta aikaa oli ehtinyt vierähtää 3
vuotta, jolloin tuliaisina oli hopeapysti.
Uuteen yritykseen mukaan lähti myös
neljä tuon legendaarisen reissun veteraania huoltajien ja valmentajien ominaisuudessa.
Lauantaina kenessäkään ei ollut
havaittavissa paniikinomaista jännittämistä, olihan melkein kaikki joukkueen jäsenet EM-kävijöitä Englannista.
Ensimmäinen vastustaja näytti hyvältä, eikä vain siksi, että Stenungssund 2
koostui suureksi osaksi kauniista tytöistä, vaan myös siksi, että joukkueesta ei ollut vastusta Sipoon tähdistölle.
Maineen perusteella pelätty joukkue jäi
vastaantulijaksi numeroin 11-1. Ensimmäinen voitto tuntui tärkeältä hengen
kannalta ja totutti pelaajat mammuttimaiseen halliin ja pehmeään alustaan.
Skogshyddan FK:n vastus oli jo
sipoolaisille haastava. Peli toimi suurimmaksi osaksi hyvin ja SOS:n tasai-

sessa hallinnassa ottelu eteni aina voittoon 8-11 sipoolaisille. Toinen voitto
takoi jo viimeisimmänkin juniorin mieliin, että mahdollisuuksia olisi vaikka
mihin.
Seuraavaksi maaliviivalla seisovien
sipoolaisten silmät etsivät kiireisesti
match-uppeja Viksjöforsin ykkösjoukkueesta. Peli lähti kulkemaan hyvin.
Kaikkia sipoolaisia peluutettiin tasaisesti ja kaikki jaksoivat ilman turhaa
jännitystä. SOS:in pitkänhuiskea tähti Kimmo Kinnunen lannisti vastustajaa tekemällä maaleja vain laiskalla
kädennostoIla. Kiitosringissä vastustaja totesi hävinneensä Sipoo lIe numeroin 7-11. Kolmen voitokkaan ottelun
jälkeen kaikki alkoi jo näyttää hyvältä.
Silti juniorit osoittivat kypsyyttä keskittymällä vain seuraavaan otteluun
turhan spekuloinnin ja "mitä joS ... " keskustelun sijasta.
Joukkue valmistautui lauantain viimeiseen urakkaansa. Viksjöforsin kolmosjoukkue oli koottu tytöistä ja neidot
antoivatkin SipoolIe hyvän vastuksen,
mutta sipoolaiset keskittyivät (ihme
kyllä) ainoastaan pelaamiseen. Ottelu
päättyi numeroihin 6-11 SOS:n hyväksi. Junioreden päivä oli pulkassa, mutta sipoolaisia nähtiin kentällä myös viimeisessä ottelussa. Coach vs coach keräsi joukkueiden valmentajat veriseen
kamppailuun ja sipoolaiset EM-
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kultamitalistit muistuttivatkin ruotsalaisia EM-kävijöitä, että mitenköhän
siinä finaalissa oikein kävi.
Semifinaalipaikka oli jo varma,
mutta lohkon ykkössija ja helpompi
semivastus oli vielä saavutettavissa .
oli
vam
sana
. Aamukankeus
roskaromaanissa kun sipoolaiset päättivät alkusarja pelit häviöittä. Viimeinen ottelu Carnegie 1:tä vastaan päättyi 11-4.
Semeissä vastustajaksi saatiin toisen poolin kakkonen eli Carnegie 2.
Alkusarjan peleissä oltiin jo huomattu,
että Carnegie oli taktisesti muodostanut kakkosjoukkueensa kokeneimmista pelaajista. Ottelusta muodostuikin tiukin siihenastisista otteluista,
mutta Sipoon rakennusnelikön NikoKimmo- Ville-Janne rutiini ratkaisi ottelun SOS:lIe 10-8. Näin ollen mukaan
luettuna edellinen SOS:n Ruotsin
junnuturnaus Sipoon tilastot Carnegien kuulemma nimekästä joukkuetta
vastaan näyttävät 3 ottelua, 3 voittoa!
Toisessa semifinaalissa SOS:n alkulohkon kakkonen Viksjöfors 1 yllätti
Stenungsundin ykkösjoukkueen, jonka alkulohkon pelien perusteellla olimme arvioineet kovimmaksi ruotsalaisjoukkueeksi.
Kun järjestäjät vielä suostuivat siirtämään finaalia hieman aikaisemmaksi, jotta ehtisimme laivalle ja kotimatkalle ajoissa, ei loppujen lopuksi hyvin
sujuneen turnauksen järjestelyissä ollut moittimista. Finaalia varten SOS:lIa
oli hienoinen henkinen y liote voitetun
alkusarjaottelun johdosta. Melko nuori ja pienikokoinen Viksjöfors pystyi ottelun alussa pelaamaan paremmin
omaa hyökkäyspeliään, mutta kun
SOS:n puolustuksen tehonyrkki
Miika-Jari-Ruti-Juha alkoi jauhamaan katkoja, ei Ruotsin pojilla ollut
muuta vaihtoehtoa kuin todeta hävinneensä 13-15. SOS pokkasi nopeasti
kookkaimman pystin ja kiirehti samantien laivalle aloittamaan juhlintaa.
Joukkueen sisäinen tsemi-palkinto annettiin Miika Teirikankaalle, vaikka
yhtä hyvin koko tasainen joukkue olisi
voinut saada sen. Kaiken kaikkiaan
turnauksesta jäi kuva, että juniorityö
Ruotsissa on erittäin hyvällä mallilla,
mutta terävin kärki on tasavertainen
Suomen kanssa. _

NE KUTSUU MEITÄ MIKROIKS,
MUT EI ME MITÄÄN MIKROjA
OLLA, KUN OLLAAN JO AINAKIN NELJÄNNELLÄ ...
MeTea 10 vee ja sen sisko Taija 12 vee,
Miikku 9 vee, Mira 10 vee,ja joskus myös
Henna 10 vee ja Soma 10 vee ollaan
harjoiteltu heittämään frisbeetä joka torstai Kuitinmäen koululla. Paitsi tietysti
hiihtolomalla, kun piti lähtee lasketteleen
tai jonnekin. Frisbeen heittely on kyllä
ollut ihan kivaa, vaikkei meitä olekaan
niin hirveen paljon vielä. Eri kivaa on
myös se, että meidän valmentajat on
välillä ihan pöhköjä, kun ne ei aina oikein jaksa pitää kuria ja sitten me vaikka
harjoitellaan dyykkaamista patjojen päällä. Joskus kun ei jakseta enää pelata, kun
se tyhmä frisbee on lentänyt seinään jo
viidettä kertaa peräkkäin, me ollaan saatettu olla töpselihippaa tai robottihippaa.
Sitten me ollaan oltu ihan hapot, niinku
meidän valmentaja meille opetti. Ja joskus kun meitä on vaan ehkä kolme, me
ollaan vaan haukuttu meidän koulun
opeja ja naurettu meidän luokan tyhmille
pojille, mutta sekin on ollut ihan kivaa,

kun meidän valkut on vaan nauranut
meille. Eikä ne yhtään pahasti naura,just
silleen kivasti, että mekin ruvetaan
hihittämään ihan hillittömästLKerran yks
meidän valkuista toi meille irtokarkkia
ja se oli tosi kivaa.
Yhen meidän jengiläisen isosisko
pelaa ultimatee, se on ollutkin vähän
niinku Miran idoli, mutta me ollaan kuultu, että muutkin on alottanut ultimeitin
pelaamisen tällain. Muistaakseni yks
meidän valkuista ainakin. Me käytiin kerran katsomassa meidän valkkujen matsia.
Me kannustettiin ne voittoon. Muuten
se oli ihan kivaa, mutta meitä vaan nauratti niin hirmusti se meidän valkkujen
valkku , kun sillä oli niin hupaisa tukka.

Onneks meidän valkuilla ei 00. Meistä
on kyllä ihan kiva opetella pelaamaan
ultimatea, voikun meitä olisi vähän
enemmän.Joskus olisi kiva,jos voitaisiin
pelata joku matsi tai jotain. Me ainaski
haluttaisiin samanlaiset tuulipuvut kun
meiän valkuilla ja myös samanlaiset peliasut. Me kokeiltiin niiden huppareitakin,
mutta ne oli niin kauheen isoja, me melkein hukuttiin niihin. Taas meidän
valkkuja nauratti. Kohta tuleekin jo kevät ja sitte me mennään pian ulos pelaamaan . Meitä vähän jännittää, kun ei me
vieläkään oikein osata heittää ja siellä
ulkona voi tuulia niin kovaa.
Voiku meitä olisi kesällä jo enemmän.

heidi kalmari

EUC on kuluneen lukukauden 1997-98 järjestänyt pienimuotoista juniorikerhoa. Osallistujina ovat olleet 9-12 vuotiaat tytöt. Kerran viikossa järjestettyihin harjoituksiin ei ole poikia vielä uskaltanut ilmestyä, mutta toivottavasti kesällä toiminnan laajentuessa myös pienet pojat rohkaisisivat mielensä. Vetäjänä on toiminut pääasiassa Heidi Kalmari, mutta myös Vera
Talvitie ja Anna-Mari Laitila ovat olleet innokkaasti mukana.Tavoitteena on
saada myös ala-asteikäiset tietoiseksi ja innostuneeksi lajista. Muutamia
saman ikäisiä ryhmiä onkin jo Suomessa, mutta lisää tarvitaan, että saataisiin pelejä ja turnauksia järjestetyksL
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Janne Lindberg, 16 vuotta, lukion 1. luokalla. Harrastanut liitokiekkoilua 10
vuotta, seura Helsingin kiekkogolfaajat ry.

VASTA 16-vUOTIAS JANNE

LINDBERG NIMETTIIN VUOMistä kaikki alkoi?
DEN
MIESLIITOKIEKKOI"Liitokiekkoharrastukseni alkoi siitä, kun isoveli Jussi innostui Pursion poikien
kanssa heittämään takapihalla golfia. Taisin itse olla 7-vuotias. Minä tietenkin
LlJAKS 1.
seurasin esikuviani pusikosta toiseen ja ihmettelin aluksi sitä touhua. Sain lainaksi kiekkoja ja pääsin kokeilemaan itsekin. Jussin kilpailureissuilla olin melkein alusta lähtien mukana, jos autoon vain suinkin mahtui. isän kanssa kierrettiin alussa vain katsomassa kisoja pari vuotta. Sitten rupesin itse harjoittelemaan
kilpailemista. Eihän sitä alussa jaksanut koko päivää kiertää, monta kisaa
keskeytinkin. Sitten tulivat muutkin kenttälajit mukaan. Ultimateharrastukseni
alkoi vasta noin neljä vuotta sitten. Pelaan Sipoon Odd Stars -joukkueessa
divarissa sekä juniorien maajoukkueessa. Kesällä kiekkogolf on kuitenkin
Saavutukset liitokiekkoilussa 1997
päälajini."
Ulkomaiset kisamatkat?
"Ensimmäinen kisamatkani ulkomaille
oli Stockholm Open -golfkisa vuonna
1992. Viikon kestävät Swedisc Open
kenttälajikilpailut olivat 1993. Stockholm Openissa olen ollut 1992 jälkeen
joka vuosi paitsi 1997, jolloin ultimaten
EM Englannissa sattui päällekkäin. Viime vuonna olin myös kiekkogolfin EM
-kilpailuissa Linköpingissä."
Mieleenjääneitä tapahtumia?
"Ky llä ne ovat nämä ulkomaiset kilpailut, joissa tapaa aina jo tutuksi tulleita
ulkolaisia pelaajia. Mainitaan nyt uudelleen Swedisc Open 1993, kiekkogolfin
EM-kisat 1997 sekä ultimaten EM
199 7. Paljon kivoja kokemuksia jäi
my ös viime vuoden y ksilölajien MMkisoista." _

Kiekkogolf

1. sija juniorisarjassa SM-golfissa
10. sija (paras suomalainen) yksilölajien
MM-kilpailuissa avoimen sarjan golfissa
7. sija juniorien EM-golfissa Linköpingissä

Kenttälajit

1. sija SM-pituusheitossa junioreissa
1. sija SM-koppauksissa junioreissa
21. sija avoimessa sarjassa MM-yleismestaruudessa (toiseksi paras suomalainen)
Best Junior -palkinto yksilölajien MM-kilpailuissa

Ultimate

1. sija junioreiden halli-SM
2. sija EM-turnauksessa juniorisarjassa
Englannissa
1. sija Juniorpokalen -turnauksessa Ruotsissa

ismo lindberg

ann-e
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pertsa

onnenamuletteja
SUN MUITA
KAPISTUKSIA

KUMMALLISIA

Taikauskoisuudesta ja onnesta puhutaan yleensä urheilussa normaalia vakavammalla äänensävyllä. Joillain häviö johtuu ainoastaan huonosta onnesta. Toisaalta hyvillä
pelaajilla sanotaan olevan aina myös tuuria. Pelipaikka voi olla kirottu, jos siellä
pelattu edellinen peli oli hävitty. Lätyskänheittäjille asia on hyvinkin tuttu.Turnauksista
voi saada itselleen paljonkin mielihyvää ja salaista huumoria,jos ryhtyy katselemaan
joukkueita ja yksilöllisiä pelaajia sillä uudella silmällä. Kokeilkaapa vaan! Outoja riittejä,
samantyylisiä rituaaleja ja onnenamuletteja maskoteista huiveihin löytyy, mutta ,löytyykö tarpeeksi?
Anonyymisti taas listaan muutamia asioita, joita olen huomannut ollessani paparazzihommissa kärpäsen paikalla katossa. Eräs naisultimatepelaaja on käyttänyt onnea
tuomassa huiveja sidottuna kummallisesti eri ruumiinosiin kiinni. Rättejä on ollut
niin reidessä kuin päässäkin.Toivottavasti ne eivät kuitenkaan ole kiinnitetty kiristyssiteenomaisesti, muuten hyvä idea saattaisi lässähtää käytännön ongelmiin. Joka
kerta samat huivit ovat olleet vakituisesti matseissa käytössä, tiedä ovatko olleet
aina onneksi vaiko ei? Mietin vain vielä voiko hyvän onnen menettää huiveja
pestäessä ... toivottavasti ei.
Rituaaleista puhuttaessa ei voi aina olla varma tekeekö tarkkailtava henkilö jotain
tietoisesti onnea edesauttaakseen vai tiedostamatta hermoillessaan. Ehkä kuitenkin eräs ällöttävimmistä rituaaleista voidaan ultimatessa nähdä erään nimeltä
mainitsemattoman miespelaajan toimesta. Varsinkin, jos kenttä on vienosti pölyn
peitossa, tämän liikkeen voi nähdä useita kertoja pelissä. Saadakseen lisää kitkaa
kenkiensä pohjaan kyseinen herra kaivaa käsillään hikeä kainaloistaan ja sitten
kostuttaa kenkiensä pohjat. Blyäk.
Erään miespelaajan on havaittu käyttävän pyyhettä pelikaverinaan kentällä. Sitä,onko
takapuolen päällä keikkuva rätti siellä onnea tuottamassa vai käytännön syistä, en
osaa sanoa. Luulisi kuitenkin, että jos kädet hikoavat kentällä niin paljon, että on
kannettava riepua mukanaan huonoista ilmanvastuksellisista arvoista huolimatta,
jonkinlaisesta hermoilusta on oltava kyse.
Tuuletuksista ja eri pelaajien fiilistely-tyyleistä saisi myös sopivia argumentteja tähän, mutta siitä saisi kokonaisen artikkelin.Jääkööt huomioimatta tällä kertaa.
Näistä esimerkeistä jäi kuitenkin aika luuserimaku. Eivätkö nämä esimerkit olleet
kuitenkin aika nörttejä? Missä ovat mantrat ja shivat ennen pelejä? Missä ovat
ultimate-tatuoinnit ja frisbee-Iävistykset? Ennen kaikkea missä ovat joukkueiden
hurmiolliset pelihengennostatukset ennen ottelua? Olemmeko niin realistisoituneet,
ettei meillä vanhalla pakanakansalla ja Ukko Ylijumalan lapsilla ole mitään kunnon
perinteitä?Tylsää.
Meistä voisi nopeasti tulla kaikista maailman parhaita,jos löytäisimme omat näyttävät ja toimivat hengennostattajat. Pidetään edelleen ne Roope Ankan kolikot
sukanvarressa ja jäniksenkäpälät taskussa, mutta jotain vielä lisää ... näyttävyyttä!
Omia kokemuksia ja vastalauseita voi lähettää Frisbarin toimitukseen. Katsotaan
joudunko perumaan sanani vai en. _
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tymisenä kummallakin puolella, mutta
H UT teki niitä ratkaisevasti enemmän.
Toisen puoliajan alussa Discuksella
tökki hetken aikaa, mutta ero kasvoi
H UT:iin selvästi. Tunnelma tiivistyi
Sanna Susiluodon syöttämästä maalista Maija Davidssonille tilanteessa 96. Discus hyökkäsi tehokkaasti
H UT:in tukkiessa tyhjennyksillä hakupeliään. 11-7 johdossa Discus pelasikin
selvästi jouheammin. Sara Wickström
oli pistehai yhdeksällä tehopisteellään.
Viimeinen niitti HUT:lle oli Discuksen
tiukka maalipuolustus, joka pysäytti
H UT:n hyökkäyksen maaliviivalle eikä
Discuksen löysiä heittoja vastaavasti
otettu tilaisuuksista huolimatta pois.
Discus voitti pronssia 15-9.

finaalissa tasaista

sa
TUTUT PARIT NAISTEN
MITALIPELEISSÄ
tarja koivikko

d

iscuksen nopeat naiset aloittivat
pronssiottelun H UT:ia vastaan
1-0. Puoliajalle asti ottelu oli hyVIn tasainen, hyökkäyksen ollessa
kummallakin vahvaa. Puolustuskin oli
tiukkaa, mutta loppurutistusta ohi ja
henkilökohtaisia leiskauksia jäi kaipaamaan. Tempoa alkoi löytyä HUT:n
tasoittaessa 4-4. Kumpikin pelasi varmaa, nopeaa peliä, jossa katkoja tuli
harvakseltaan ja suurimmaksi osaksi
yliheitoista. Peli jatkui tasaisena, kunnes Discus repäisi puoliajalle 8-6, eikä
H UT enää saanut rakoa kiinni. Pelattu matsi alkoi näkyä virheiden lisään-
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Naisten finaaliin lähtivät tiukan SMsarjan jälkeen EUC ja Atletico.
Atleticon erikoistiukka puolustus Katja
Kososen dyykkien kera ja kokeneiden
pelaajien varmat heitot pitivät Ticon
johdossa 6-6 tilanteeseen asti. Vera Talvitien katkosta EUC nousi 7-6 johtoon.
Atletico kuitenkin tasoitti ja puoliajalle
lähdettiin vain yhden erolla EUC:n
eduksi Tuuli Saarennon tehdessä yhden lukuisista maaleistaan. Puoliajan
jälkeen EUC lisäsi johtoaan 9-7 Jenni
Oksasen hienolla pitkällä kämmenheitolla Laura Varpasuolle, mutta Atletico
tuli perästä pitkillä upsidedowneilla.
EUC näytti yhä varmempia otteita sen
johtaessa 11-9 ja Atletico teki muutaman pahan virheen heittämällä liian
pitkiä heittoja suoraan puolustajien
keskelle. Atletico kiri kuitenkin vielä
Pirjo Rajalan katkosta 14-13 tilanteeseen, mutta Merja Niemisen kaunis
kaariheitto Jenni Oksaselle takasi
hallimestaruuden EUC:lle.
HUT:n Toni Asikaisen mielestä
Atleticon voitto tyssäsi liian vaikeaan
peliin. Ensimmäiseen hakuun luotettiin
liikaa ja sen epäonnistuessa ei seuraavia hakuja ollutkaan. Atletico voisi
Tonin näkökannan mukaan olla voittamaton pitkillä naisillaan ja rautaisella pelitaidollaan, mikäli saisivat selkeämmän valmennusjohdon ja uusia
ideoita pelikuvioihinsa. EUC:n selkeä
flow-peli sai Tonilta kiitosta . . .

kotikentöt

setäenergiaa
talliset kiekot mUOVISIa selkeästi
vaarallisemmiksi ja leikannut käteensä kuusi tikkiä vaatineen haavan.
Loukkaantumiset verottivat muutenkin H UT:in rivejä ja jää vain
arvailtavaksi, kuinka Hartti Suomelan
ja toisen ruotsalaisvahv istuksen Anders Backmansonin panos joukkueelle olisi vaikuttanut lopputulokseen.

flyers yllätti hut:in

m

iesten pronssiottelu Espoonlahdessa lähti käy ntiin H UT:in hienoisessa
komennuksessa. Tilanteessa 4 -5 Fly ers
kuitenkin pääsi niskan päälle ja se
säily ttikin asemansa aina pronssiseen
loppuun saakka. Puoliajalle mentiin
Fly ersin johtaessa 5-8.
Toiselle puoliajalle H UT tiivisti rivejää n. Tilanteessa 7-12 alkoi raivoisa
rutistus, joka oli v ähällä tuottaa
halutun tuloksen. Viime aikoina "juniorityöhön" paneutunut "Bobi" Ranta
alkoi tehdä hartiavoimin töitä, mutta ei
saanut temponmuutoksella koko joukkuetta imuunsa. Suurimmillaan viiden
pisteen ero oli kurottu lähes kiinni tilanteessa 13-14, mutta sen lähemmäksi ei HUT päässyt valtakunnan kolmatta sijaa, v aikka kuittasikin toisen puoliajan niukasti numeroin 8-7. Lopputulos hieman yllättäen Fly ersille 13-15.

sukupolvet kohtasivat finaalissa
Fly ers lunasti ensimmäisen mitalinsa mestaruussarjassa pelillä, joka poikkesi kaikkien muiden loppuottelujoukkueiden pelityylistä. Ylisy öttöjä
käy tettiin rohkeasti vastaanhakuihin.
Vastuu lankesi voittajajoukkueessa
useamman miehen harteille kuin
H UT:issa. Fly ersin osalta tulostaulun
numeroita uudistivat tehokkaimmin
nelikko Varo, Mehto, Repo ja
Suurnäkki jr. Kaikki löy tyvät
sisäkauden pistepörssin top 20 -listalta. Ville Varo nousi kiistämättä pronssiottelun ratkaisijaksi huikealla 11 pisteen saaliillaan (5+6).
H UT:in pelaajista 20 parhaan joukkoon mahtui "vain " pistepörssin voittaja Toni Asikainen (pelissä 5+2). Mustana hevosena H UT:in pelissä vaikutti
vahvasti Enskeden pelaaja Martin
Filipovski kuudella vasenkätisellä maalilla. Martin oli hiljattain todennut me-

Miesten finaaliin mennessä katsomot
pakkautuivat täyteen (68 maksanutta
katsojaa!). Vastakkain asettuivat kaksi eri pelaajasukupolvea, mikä tarjosi
hy vin mielenkiintoisen asetelman
loppuotteluIle.
Ensimmäinen puoliaika alkoi tasaisesti ja pisteitä tehtiin vuorotahtiin.
lnter Espoo teki kahdesti kaksi maalia
peräkkäin, ja Espoon Sonnit vain kerran. Espoon Sonnit menettivät siis alun
pisteen etunsa ja puoliajalle mentiin tilanteessa 8-7 . Tasaisuudesta huolimatta peli ei ollut erityisen tarkkaa ja turnovereja oli ensimmäisessä erässä useampia, kun varsinaisessa sarjassa nähtiin otteluita, jotka ratkesivat vain pariin virheeseen.
Toisessa erässä kentälle saapui latautunut Espoon Sonnit. Tiukka puolustus sai lnter Espoon ratkaisijat ottamaan liian suuria riskejä, ja katkot
vietiin lähes pokkeuksetta maaliin.
lnter Espoo ei pystynyt toisella puoliajalla kertaakaan hy ödy ntämään katkoja. EsSo onnistui siinä viisi kertaa ja
vei toisen puoliajan nuomeroin 2-8.
Toisen puoliajan hahmoksi nousi avainpelaajaksi valittu Raine Lamberg, joka
otti toisella puoliajalla neljä helpon näköistä maalia. Lamberg oli EsSo:lle tärkeä hy ökkääjä olemalla vaarallinen
molempiin suuntiin: tehokas ja taitava
kiekonkäsittelijä, joka voi minä hetkenä hyvänsä ampaista kentän päätyy n
viimeistelemään maalin. Lambergin lisäksi kentällä kunnostautuivat muutkin kokeneet Sonnit etunenässä Timo
Vaskio (6+1 ) ja Matti Suurnäkki (5+1 ) .

heli & pasi tuulosniemi
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kotikentöt
MATKA DIVARIN PÄÄSTÄ PÄÄHÄN ON HYVIN PITKÄ. JOSKUS
MUINOIN SAATTOI PERUSTAA JOUKKUEEN JA NOUSTA VUODESSA MESTARUUSSARJAAN. NYKYÄÄN ON JO TÄYSI TYÖ
SELVITÄ EDES YKKÖSDIVARIIN.

jukka virtanen

divaria kahdessa
KERROKSESSA
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kotikentöt

a

voimen sarjan divarijouk~uei
den määrän noustua nel}ääntoista jaettiin joukkueet tänä
vuonna ensimmäistä kertaa kahteen divisioonaan. Samalla on selvästi nähtävissä, että divisioonan taso on jatkuvasti noussut. Kilpailu ykkösdivarin voitosta on tänä vuonna ollut ennennäkemättömän kovaa ja tasaista. Lopulliset

sijoitukset ratkesivat pienistä asioista,
ja joukkueiden keskinäinen järjestys
olisi lopulta voinut olla mikä hyvänsä.
Kakkosdivari on tänä päivänä se sarja,
jossa uudet pelaajat ja uudet joukkueet saavat tuntuman lajin kilpailutoimintaan. Ykkösdivarissa menestymiseen tarvitaan valmis joukkue.
Yhden joukkueen tehtyä oharit oli
ykkösessä tänä vuonna seitsemän joukkuetta. Viimeisen sijaan joutui tänä
vuonna tyytymään Heinolan Riverside,
joka ulkoiselta olemukseltaan muistutti
erehdyttävästi kisat v äliin jättänyttä
Tampereen UFOa. Vai kka Riverside ei
voittanutkaan yhtään ottelua, se ei luovuttanut sarjapisteitä helpolla. Nollasaldo ei anna oikeaa kuvaa joukkueen
taidoista, joten toivottavasti Riverside
onnistuu säilyttämään sarjapaikkansa
ja näyttämään kyntensä ensi vuonna.
Turku Terrorilla oli kaudelle suuret suunnitelmat, mutta joutuu nyt selittelemään kehnoa menestystään
sairastumisilla ja loukkaantumisilla.
Suuri kiitos kuuluukin joukkueen
kuopuksille, jotka puolen vuoden pelikokemuksella auttoivat joukkueen kolmeen voittoon. Turun joukkue on kuitenkin vielä kypsymisvaiheessa, ja ahkera harjoittelu alkaa hitaasti mutta
varmasti tuottaa tuloksia.

pelaajien henkilökohtaiseen osaamIseen. Joukkueena Discus Brothers oli
kuitenkin selvästi farmijoukkue, jossa
kunnianhimoa löytyy pelaajilta, mutta
ei joukkueelta.
Kolmanneksi sijoittunut Haminan
Mighty Yellow oli liikkeellä viiden taitavan pelaajan voimin. Haminan pe hssä on runsaasti kehuttavaa. Ensinnäkin joukkue osoitti, että viidelläkin pelaajalla voi menestyä kun joukkue pelaa yhtenäisesti. Pisteet jakaantuivat
tasaisesti kaikkien pelaajien kesken, ja
kentällä näkyi joka hetkellä jokaisen
pelaajan kädenjälki. Hamina myös
näytti, että on mahdollista pelata aggressiivisesti ilman että täytyy luopua
spiritistä. Haminan tapa voittaa on
jyrätä vastustaja heti pelin alussa. Siinä missä vastustaja tekee maalin,
Mighty Yellow tekee kolme.
Toiseksi sijoittunut H UT ei juuri
kaipaa esittelyä. Joukkue koostui
Teamin vanhoista pelaajista, ja pelissä
näkyi vanhojen mutta kokeneiden
miesten otteet. Välillä vaikutti kuitenkin siltä, että osa joukkueen pelaajista
otti konkarin roolinsa liian tosissaan,
ja useasti syntyi aivan tarpeettomia
pelikatkoja raja- ym . kiistoista. Teamin
toinen sija tulee olemaan haluttua tavaraa ensI vuonna.

sos:in juniorit Lupaavia

ketsup hallitsee yhä

Erityisiä kehuja täytyy antaa nuorelle
SOSin joukkueelle. Joukkue on silminnähden kehittynyt viime vuodesta,
ja pelaa nykyään taidokasta ja taktisesti
kypsää peliä. Joukkue otti neljä voittoa huolellisella ja kärsivällisellä
peruspelillä, josta muiden kannattaa
ottaa mallia. SOSin pelistä näkee, että
sen pelaajat eivät aio viettää koko elämäänsä ykkösdivarissa, ja uskonkin
joukkueen pääsevän vielä pitkälle.
Kuin varkain Discus Brothers selvisiylempään loppusarjaan, jossa se jäi
lopulta neljänneksi. Joukkueen kokoonpano oli sekoitus uusia ja vanhoja seuran pelaajia, ja sen peli perustui

Kamaan Ketsup on ajan tasalla oleva
joukkue, ja oli selvästikin varautunut
aiempaa kovempaan kilpailuun divarin
voitosta. Joukkue oli saanut lisää pelaajia, ja turnausten oheistoiminta näytti porukalla jääneen viime vuotista vähäisemmäksi. Tasoltaan joukkueen peli
on huimaa.
Vaikka sarja oli hyvin tasainen, ja
Ketsup joutui vaikeuksiin myös sarjan
jumboja vastaan, divarin voitto kuuluu
Kamaan Ketsupille. Joukkue oli täynnä huippuyksilöitä, jotka tuntevat lajin kaikki kikat ja jipot. Toki tällaisia
pelaajia oli muissakin joukkueissa,
mutta Ketsupissa sarjan ja pelaajien

15

\

kotikentät

välinen kunnioitus oli molemminpuolista, mikä mielestäni ratkaisi mestaruuden.
Ketsup otti kauden alusta asti vastustajansa tosissaan, eikä pelannut otteluakaan ylimielisesti. Spiritiä löytyi
vaikeissakin tilanteissa, ja ratkaisuhetkillä Ketsup päihitti vastustajansa
kylmähermoisella joukkuepelillä.
En voi olla vielä kerran toistamatta

sitä, miten tasainen ykkösdivari oli.
Runkosarjan otteluvoitot menivät pahasti ristiin ja vastustajaparit voittivat
keskinäiset ottelunsa vuorotellen.
SM-sarjaan divarijoukkueet eivät
kuitenkaan päässeet etenemään.
Farmers löi pisteellä Kamaan Ketsupin
(15-14). Discus säilytti sarjapaikkansa
neljän maalin eron turvin karsintaottelussa HUT:ia vastaan luvuin 15-11.

naisten divari kasvattaa

P EN K I N LÄM M ITT ÄJ 1STÄ

•••

pelimieh la
heidi kaLmari
Vihdoin Suomen naiskiekkoiJussakin on osallisena niin paljon joukkueita, että
oli tarpeen järjestää myös divisioonasarja SM-pelien rinnalle. Valitettavasti
sarjajaot eivät vielä tänä vuonna voineet toimia joukkueiden todellisen tason mukaisesti.
Naisten divisioonaan osallistui tänä vuonna neljä joukkuetta. Kuten ennalta
saattoi arvata, kaikki joukkueet olivat niin sanottujen suurten seurojen kakkosja kolmosjoukkueita: Discus 2, HUT 2 (HUTi), EUC 2 (Böönat) sekä Atletico
3. Sarjan jyvät ja akanat eroteltiin pelaamalla kaksi täyttä kierrosta kahtena peräkkäisenä sunnuntaina. Tämä järjestely ei ehkä ollut paras mahdollinen; pelit
tuntuivat hieman saman jankkaamiselta, kun välissä ei ollut kuin viikko. Toisaalta oli hyvä, että pelejä oli järjestetty runsaasti. Jokainen sai varmasti pelata enemmän kuin joka toisen vaihdon.
Naisten divisioonasta erottui selkeästi EUC 2. Joukkue koostui suurimmaksi osaksi vanhoista tutuista pelaajista. Pelikokemus näkyi selvästi ja Böönat voittivat ottelunsa selkeillä eroilla. Nousu SM-sarjaankin oli enemmän kuin helppo:
Hamina taipui karsintaturnauksessa 15-1.
Sarjan muidenkaan joukkueiden taso ei ollut huono. Hyvää kiekkoilua nähtiin muissa otteluissa ja loput kolme joukkuetta saivat vuodattaa hikeä ihan tosissaan toista SM-sarjaan karsivaa etsittäessä. Karsintoihin nousi loppujen lopuksi Discus 2, kun H UTi hävisi toisessa turnauksessa Atletico 3:lle. Discus 2
nousi helposti SM-sarjaan. Kauden parhaimpaansa intoutuneet espoolaiset lähettivät Turun 1 divisioonaan luvuin 15-1.
Divisioonan järjestäminen oli onnistunut ratkaisu. Henki oli rento ja pelaileva,
vaikkakin matsit pelattiin täydellä teholla. Kaikkien joukkueiden pelaajille teki
varmasti hyvää ottaa vastuu omasta pelistään, sillä muutamat harvat
valmentajatkin olivat lähinnä neuvoa-antavassa asemassa. Hyväyhteishenki näkyi ja kuului joukkueiden huutaessa loppuhuudoksi yhdessä: "Divari! " _
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kakkosessa nuorta voimaa
Kakkosdivarin sijoitukset olivat helpommin arvattavissa. Kakkosessa oli
mukana kuusi joukuetta, joista Kurikka Ultimaniacs joutui luopumaan kisasta kesken kauden, vaikka saikin
vahvistuksia Wasa Thunderin riveistä.
Kakkosessa pelasi kaksi joukkuetta, jotka olisivat täyttäneet juniorijoukkueen tunnusmerkit. Kaikista nuorimmat pelaajat löytyivät joukkueesta
Hamina Grasshoppers J r. Joukkueen
pelaajat olivat suorastaan häkellyttävän
nuoria ja pienikokoisia, mutta pelaajia
on paljon, joten odotan innolla sitä
huippujoukkuetta, joka porukasta on
kehkeytymässä.
Toiseksi nuorimmat pelaajat löytyivät naantalilaisesta Sun City Ultimate
Clubista. Tämä joukkue on piristävä
uutuus lounaissuomalaiseen liitokiekkoiluun, ja kuuluu niinikään kategoriaan tulevaisuuden joukkueet. Joukkue
opettelee vielä lajin perusteita, mutta
peli-iloa porukasta löytyy jo kahden
joukkueen edestä.
Kolmanneksi kakkosessa sijoittui
Turun farmijoukkue Horror. Joukkueessa pelaavat seuran uusimmat tulokkaat, ja joukkueen ottelut menivät lajiin tutustuessa. Pienemmät vastustajansa se onnistui kaatamaan, mutta
kahdelta kokeneemmalta joukkueelta
se sai kylmää kyytiä.
Sarjan kaksi ylintä sijaa nappasivat
helsinkiläiset Kurjaa ja Red Rabbits.
Nästä edellinen on isomman organisaation jäännösjoukkue, jälkimmäinen rivinsä uudelleen koonnut takavuosien
SM-joukkue. Kurjaa pelasi pienellä,
mutta taitavalla kokoonpanolla, joka
näytti kakkosen muille joukkueille maIlia yksilösuorituksista. Punakanit oli
ehjempi kokonaisuus, joka paransi
otteitaan peli peliItä. Joukkue on kaikesta päätellen jatkamassa matkaansa
ylemmille sfääreille, kunhan joukkueesta saadaan pölyt pyyhittyä osat
öljyttyä. Sekä Red Rabbits että Kurjaa nousivat 1 divisioonaan. _

ulkomailta
MIEHET JA NAISET
jere manninen

yhdessä kentälle

WFDF (World Flying Disc Federation) on päättänyt, että ensi kesänä Minnesotassa
järjestettävissä ultimaten MM-kilpailuissa järjestetään kokeiluluontoisesti uusi coedsarja. Coed on lyhenne sanasta "co-educational", joka alunperin tarkoitti yhdysvaltalaisten yliopistojen molemmille sukupuolilIe tarkoitettuja kursseja. Nykyään termiä käytetään kaikesta, missä on molempien sukupuolien edustajia mukana.
Coed-sarjassa kentällä on aina vähintään kolme miestä ja naista. Neljäs määräytyy aloitusheittoa vastaan ottavan (hyökkäävän) joukkueen perusteella. Joukkueessa tulee olla vähintään 12 pelaajaa, joista 5 naista ja 7 miestä.
Koska sarja järjestetään kokeiluluontoisena, on osallistuminen tehty mahdollisimman helpoksi. Joukkueet voivat ottaa vastaan WFDF:n osoittamia vahvistuksia
joukkueeseensa, jos eivät muuten saa joukkuetta kokoon.Toisena vaihtoehtona on
muodostaa korkeintaan kolmen maan liittojen edustamien pelaajien muodostama
"kansainvälinen joukkue". Koska sarjasta ei odoteta suurta, on osallistuvilla mailla
oikeus lähettää kaksi joukkuetta tänä kokeiluvuotena. Nämä joukkueet eivät kuitenkaan saa käyttä hyväkseen aikaisemmin mainittuja helpotuksia.
Suomen Liitokiekkoliitto on päättänyt olla tukematta virallisen joukkueen lähettämistä kyseiseen sarjaan. Perusteluina tälle on esitetty, että tahdomme itse ja uskomme että WFDF:n tulisi - keskittyä jo olemassa olevien sarjojen kehittämiseen. Suomessa ei myöskään ole olemassa vastaavia virallisia aktivitetteja. Emme
katso sarjan ansaitsevan MM-statusta, sillä muihin sarjoihin osallistuvilla ei ole mahdollisuutta osallistua siihen, jolloin kyseessä eivät ole maailman parhaat coed-joukkueet. Lisäksi mielestämme todellisessa maajoukkueessa ei voi olla toisen maan
edustajia. Koska liitokiekkoliiton tehtävänä on edistää lajia ja tiedottaa mahdollisuuksista jäsenilleen, ei liitto kuitenkaan halua estää ketään yksittäistä pelaajaa tai
joukkuetta osallistumasta tähän sarjaan.Alkuperäistä kutsua, SLKL:n vastinetta, sekä
lisää tietoja aiheesta voi kysellä mailitse: jere.manninen@fidri.mail.abb.com tai netistä
www.worldultimate.org/worlds98/wfdfcoed.htm

SEURAAVISSA UL TIMATEN
MM-KISOISSA KOKEILLAAN
UUTTA COED-SARjAA, JOSSA
MIEHET JA NAISET PELAAVAT
YHDESSÄ. SUOMESTA EI LÄHETETÄ VIRALLISTA JOUKKUETTA.

Satunnaisia tiedonjyväsiä coed-ultimatesta
..
..

..
..
..
..
..
..

coed-ultimate kukoistaa Pohjois- Amerikassa. Peliä pelataan myös 5:2 ja 6: I suhteissa.
Potlatch-turnaus Seattlessa on kahdeksassa vuodessa kasvanut seitsemänkymmenenviiden
joukkueen turnaukseksi, jossa osallistuvia pelaajia on ollut Australiasta, Kanadasta, Saksasta,
Uudesta Seelannista, Sveitsistä sekä luonnollisesti USA:sta.
Kanadan yliopistojen ultimatemestaruuksia ratkottiin coed-sarjassa ensimmäisen kerran
vuonna 1997.
UPA järjesti ensimmäisen coed-sarjan I 997.Tämä koostui monista alkuturnauksista ja huipentui koko Pohjois-Amerikan coed-joukkueiden finaaliin.
coed-ultimate oli näytöslajinaVancouverissa seurajoukkueiden maailmanmestaruuskilpailujen
yhteydessä.
Uudessa-Seelannissa kansallisista mestaruuksista pelataan nimenomaan coed-sarjassa
coed-ultimate mahdollistaa miesten ja naisten pelaamisen yhdessä tasavertaisina
joukkuetovereina korkealla kilpailullisella tasolla ja hyvällä spiritillä.
Suomessa ei erillistä coed-sarjaa ole koskaan järjestetty, mutta avoimessa sarjassa on nähty
useitakin naispelaajia ja kahdeksankymmenluvun puolella naisten maajoukkue osallistui avoimeen SM-sarjaan, kun naisille ei vastaavaa sarjaa vielä järjestetty.
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mlkuun alussa GöteborgIssa. Slsäkauden vuotuIseen
huipentumaan osallistui Suomesta yhteensä seitsemän joukkuetta. Näistä peräti viisi, Atletico, Discus,
Team ja kaksi EUC:n joukkuetta, oli naisjoukkueita . .Miesten puolella edustus ja menestys oli lnter Espoon ja Espoon
Sonnien varassa. Molemmissa sarjoissa joukkueet oli jaettu
neljään alkulohkoon, joista kaksi parasta selviytyi puolivälieriin eli kahdeksan joukkoon.
Naisten otteluissa sekä Atletico että EU C voittivat omat
alkulohkonsa. Team oli Atleticon voittaman lohkon kakkonen samoin kuin Discus oli toinen omassaan. Ainoastaan
EUC II jäi - niukasti tosin sekin - alempaan loppusarjaan.
Kaavio sijoitti Atleticon ja Discuksen samaan puolivälieräpariin. Discuksen kohtalona oli jäädä maannaistensa jalkoihin ja ulos mitalipeleistä. Team puolestaan hävisi Kalmarille.
Toisella puolella kaaviota EUC voitti oman vastustajansa ja
eteni myös taistelemaan mitaleista. Ottelussa sijoista 5-6
Discus oli lopussa Teamia varmempi ja voitti pisteellä.
Samaan aikaan avoimessa sarjassa vanha "suomentappaja" Carnegie jäi yllättäen alkulohkossaan toiseksi ja
sai vastaansa oman lohkonsa voittaneen sonnilauman. Peli
oli tiukka, mutta Sonnien pokka piti loppuun asti. Niinpä
Carnegie huomasi hieman yllättäen pelaavansa sijoista 5-8,
kun taas Sonnit rynnisti välierään tähän asti kaikki ottelunsa suvereenisti hoitanutta Inter Espoota vastaan. Suomalaistrillerin vei lopulta Sami Holopaisen johdolla lnter vaivaisen pisteen turvin. Finaali- ja pronssipelit olivatkin sitten
valitettavasti ruotsalaisjuhlaa. Molemmat suomalaisjoukkueet olivat yllättävän vaisuja. Stenungsund jyräsi finaalissa Interin ja turnauksen yllättäjä Westervik löysi lääkkeet
Sonnien nujertamiseksi.
Naisten loppupelit sitävastoin olivat suomalaisten heiniä, vaikka EUC hävisikin välierissä Viksjöforsille. Pronssipelissä Kalmar kaatui ja kolmas sija oli EU C:n. Atletico aloitti finaalin tahmeasti ja Viksjöfors pääsi pelaamaan
nopeatempoista hyökkäyspeliään. Pirjo Rajala sai joukkueensa kuitenkin ryhdistäytymään peluuttamalla muutaman
pisteen ajan supistettua kokoonpanoa puolustuksessa .
Viksjöforsin hyökkäys tyrehtyi ja saatuaan pelistä otteen
Atletico tuli rinnalle ja samantien turvalliseen johtoon. _

ulkomailta
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wfdf?
FDF (World Flying Oisc
Federation, Maailman Liitokiekkoliitto) perustettiin
v.1985 Californiassa, mistä se siirtyi
virallistuessaan Coloradon osavaltioon
v. 1987. WFDF:n puheenjohtajana toimii Bill Wright. WFOF:ssä on mukana 50 jäsen liittoa, joista 15-20 on
WFOF:n täysjäseniä, loput ehdollisia.
Liitokiekkopelaajien lukumääräksi
maailmassa Wright arvioi 30-50.000
pelaajaa, joista
60-65 % pelaa
ultimatea, 25 % kiekkogolfia ja loput
muita liitokiekkolajeja.
Liiton varsinainen toiminta tapahtuu kahdeksan komitean kautta. Komiteat pyörivät vapaaehtoisten varassa. Aktiivisimmaksi Wright arvioi
ultimatekomitean. Komitean vastuulla
ovat mm. kesän 1998 maajoukkueiden
MM-kisat Yhdysvalloissa.

W

kovat tavoitteet
WFOF:n tavoitteita on rohkaista jaylläpitää liitokiekon eri lajien spiritiä, sitä
ns. herrasmiesmäisyyttä, auttaa ja rohkaista uusien kansallisten liitokiekkoIiittym ien peru stam ista, tarjota
keskustelufoorumi kansainvälisellä tasolla sekä toimia välimiehenä mahdollisissa erimielisyyksissä. WFDF pyrkii
saamaan liitokiekon hyväksytyksi urheilumuodoksi ja luomaan yhtenäiset
kansainväliset turnausstandardit.
Moni asetetuista tavoitteista on toteutunut. WFOF:n rooli kansainvälisesti ainoana tunnustettuna liitokiekon
ylimpänä hallinnollisena elimenä on
vahva: 1987 WFOF:stä tuli tunnustettu kansainvälinen urheiluliitto ja v.
1996 WFOF sai GAISF:in (General
Association for International Sport
Federations) täysjäsenyyden. Suuri
saavutus on myös täysjäsenyys IWGA

(lnternational
World
Games
Association):ssa; Bill Wright kertoi
Akitassa, Japanissa v.2001 pelattavien
World Gamesien onnistumisen asettavan kovia haasteita. Projekti sen osalta on jo alkanut.
Yksi näkyvimmistä toimista on
vuodesta 1989 alkaen järjestetyt
ultimaten MM-kisat, jotka järjestetään
parillisina vuosina maajoukkueille ja
parittomina vuosina seurajoukkueille.
Kisajärjestelyjen ansiokas läpivienti on
joka kerta ainutlaatuinen projekti lähtien isäntämaan valinnasta päätyen varsinaisten
kilpailutapahtumien
sääntöjenmukaiseen läpivientiin.
WFOF:n sääntöjä noudatetaan eri
jäsenmaiden virallisissa kilpailuissa.
Myös Suomen lajisäännöissä ja
kil pai I usään nöissä
noudatetaan
WFOF:n linjaa. Liitossa uskotaan siihen, että kaikkia liitokiekon lajeja ei
vielä ole keksitty ja että nykyisiäkin
lajeja voidaan kehittää entistä paremmiksi.

suomalaiset aktiivisia
Suomalaiset ovat olleet aktiivisia liiton
toiminnassa. Juha Jalovaara on yksi
heistä. J uhan ansioita ovat mm.
WFOF Tournament Protocol Manual,
Approved Oisc Program sekä neljän
MM-turnauksen (Toronto, Utsuno-

miya, Madison ja Colchester) järjestelyjen ohjaus ja valvonta. Kaikkiaan
Juha osallistui Suomen edustajana
WFDF:n toimintaan vuosina 1988-94.
Muita WFOF:n toimintaan osallistuneita ovat mm. Seppo Nieminen ja
Matti Suurnäkki.
Kolmantena päätavoitteena Wright
mainitsee jäsenliitoille sopivan
markkinointipaketin, jota nämä voisivat käyttää lajinedistämiseen omissa
maissaan. Markkinointipaketin tarpeellisina perustietoja olisivat viralliset
tiedot jäsenmääristä, kasvulukemista,
jne. Paketin sisältöön tOISIvat
värikkyyttä ja todellisuutta myös liitokiekkotähdistä kertominen ja valitsemmen.

terveiset puheenjohtajalta
Lopuksi Bill Wright lähettää terveisiä
suomalaisille jäsenilleen: "After
traveling to Finland last August to
compete in the World Overall
Championships 1 gained a great respect
for f1ying disc play in the area. 1
encourage all of you to play and have
fun. Our sport is like no other in that it
has a small grassroots level of
organization, but a very passionate
group of players. lt is encouraging to
find countries all over the world that
share the dream to increase the
awareness of disc sports. My one
message to all is to play hard and
remember The Most Fun Wins!"
WFOF:n sivut löytyvät internetistä
http://www.wfdf.org.joita tosin vielä
rakennetaan. Vanhemmassa wwwosoitteessa tiedot ovat vanhoja. _

SUOMEN LIITOKIEKKOLIITTO ON WFDF:N TÄYSIVALTAINEN
JÄSEN.

TULEVISSA

FRISBAREISSA

TARKASTELLAAN

MAAKOHTAISIA EROJA jÄRjESTÄYTYMISESSÄ JA TUTUSTUTAAN SAMALLA ERI MAIDEN LlITOKIEKKOILUUN.

siru sihvonen
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ulkomailta
CARNEGIELLE RUOTSIN HALLIMESTARUUDET
Ruotsissa ultimaten sisävaltikasta pitää kiinni göteborgilainen Carnegie USC, joka
voitti Ruotsin mestaruudet sekä avoimessa että naisten sarjassa. Avoimen sarjan
finaalissa Carnegie voitti myöskin Göteborgista kotoisin olevan Skogshyddan FK:n
luvuin 15- 13. Kalmarissa pelattuun mestaruusturnaukseen Skogshyddan ei saanut
paikalle parasta mahdollista joukkuettaan, sillä joukkueen kirkkain tähti Mikael
Forsgren oli viikkoa aikaisemmin murtanut jalkansa jalkapallo-ottelussa. Myös naisten puolella Carnegien mestaruus oli yllätys. Finaalissa kaatui Viksjöfors numeroin
13 - 9. Ruotsin mestaruudet ratkottiin Kalmarissa helmikuun alussa.

SAKSAN SISÄMESTARIT TIEDOSSA
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Aachenissa ratkottiin 33 joukk~een voimin Saksan ultimatemestaruudet. Naisten
sarjassa mestaruuden nappasi hampurilainen Milder Norden voittamalla loppuottelussa muncheniläisen Mir San Mirin yliajalla numeroin 14-12. Miesten puolella
mestaruus meni Mainzin Feldrennerille. Feldrenner aloitti loppuottelun Zamperlia
vastaan vahvasti, eikä Zamperl lopun kovasta rynnistyksestä huolimatta päässyt
lähemmäksi kuin 15-13. Juniorisarjan mestaruuden hankki Massenbachin Kidsin
ykkösjoukkue.

USA:N ULTIMATEVALTIKKA JÄLLEEN JAOSSA FLORIDASSA
Yhdysvaltain ultimatemestaruudet ratkotaan tänä vuonna jälleen Sarasotassa, Floridassa. Nationals-turnauksen ajankohta on 22.-25.10.1998. Nationals-turnauksen
karsintaturnaukset, regionalsit, pelataan muutamaa viikkoa aikaisemmin 3.-4.10.

UPA TUKEE PAIKALLISTA ULTIMATEA
UPA (Ultimate Players' Association) myöntää jo toista vuotta peräkkäin rahaa
ultimaten paikallisiin kehityshankkeisiin.Viime vuonna 13 hakijan joukosta valittiin
2 projektia,joille molemmille myönnettiin 500 ameriikan taalaa.Tänä vuonna rahaa
olisi tarkoitus jakaa 3 x 500 dollaria. Viime vuoden hakijoihin ja tämän vuoden
ehtoihin voi käydä tutustumassa osoitteessa http://www.upa.org/grants/

UPA:LLA UUSI GRAND PRIX-SARJA
UPA on ottanut käyttöön uuden Grand Prix-systeemin. Sarja sisältää 20 vakiintunutta turnausta. Ensimmäisenä vuonna kaikki joukkueet, jotka osallistuvat GP-osaturnaukseen, saavat yhden pisteen jo pelkästään paikalle saapumisesta. Neljännesfinaaleihin selviytyvät joukkueet saavat kukin 2 pistettä, semeistä saa jo 3 pistettä,
finaalista 4 ja sen voitosta 5 pistettä. Lisäksi kauden suurimpien turnausten pisteet
tuplataan (voitosta 10 pistettä, kakkoselle 8 jne.). Sarjan lopussa GP:tä johtavat
joukkueet pääsevät mukaan "finaaliturnaukseen".
Toisena vuonna (1999) pisteidenlaskukäytäntö muuttuu huomattavasti monimutkaisemmaksi, ja tulee perustumaan yksittäisen pelaajan keräämille GP-pisteille.
Tarkoituksena on antaa pelaajille mahdollisuus osallistua yksittäisiin turnauksiin
pickup-pohjalta missä hyvänsä joukkueessa pelaten. Joukkueen ranking määräytyy
sen jälkeen turnauskohtaisesti pelaajien yhteispisteiden perusteella.
GP-sarja ei korvaa kansallisia mestaruuskilpailuja, vaan se pelataan loppuun ennen kauden mestaruudesta pelaamista. -Ultimatum/Paul Hurt

KENTTÄ Oy OTTAWAAN

hartti suomela

Kanadassa Ottawan kaupunkiliiga, jossa on yli 150 joukkuetta ja 2500 pelaajaa, on
ostanut noin 40 hehtaaria maata. Ensi kesänä käytössä on noin puolet ja alueelle
tulee parikymmentä ultimatekenttää. Hankintaa varten on perustettu osakeyhtiö,
joka on myynyt 1000 kappaletta 200 Kanadan dollarin (noin 800 markkaa) arvoista
osaketta. Lisää tietoa sivuilta http://www.cyberus.ca/ocua/UP-lnc/
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UL TIMATEA
KANADASSA RATKOTAAN MESTARUUDET JO ELOKUUSSA
Kanadan ultimate-mestaruuksista taistellaan 12. kerran elokuun 27.-30. Saint-Jeansur-Richelieussa Montrealin lähellä. Mestaruuksista mitellään neljässä eri sarjassa:
avoin, naiset, juniorit ja mastersit. Junioriturnaus pelataan co-ed -turnauksena suhteella 5-2. UPA:an kuuluvia ultimatepelaajia oli vuonna 1997 noin 9 800.

EI ALUEELLISIA SISÄMESTARUUKSIA KAAKKOiS-ENGLANNISSA
Tänä vuonna ei järjestetä lainkaan Kaakkois-Englannin sisämestaruuskilpailuja (South
East Regionals). Ongelmana näyttää olevan sisäkisakoordinaattori Wayne Daveyn
mukaan se, että kukaan ei halua järjestää niitä.
Kun katsoo miten tyhjä sisäkauden kisakalenteri Englannissa on, näyttää siltä
että kukaan ei halua järjestää mitään! Useat ryhmät yrittivät pelastaa SE Regionalsit
mutta kukaan ei pystynyt löytämään vapaata sopivaa hallia kokonaiseksi viikonlopuksi, varsinkaan näin lyhyellä varoitusajalla (päivämääristä päätettiin lopulta vasta
joulukuussa).
Jo vuoden 1997 sisämestaruuskilpailujen jälkeen Paul Meaney (sisäkisavastaava
1996/97) huomautti, kuinka vaikeaa koko systeemiä on toteuttaa. Hänen mukaansa
olisi tärkeää aloittaa kauden 1998 suunnittelu ajoissa, ja kannusti ihmisiä aloittamaan sopivien pelipaikkojen etsiskelyn. Näyttää siltä, että hänen varoitustaan ei
kuunneltu. -Ultimatum/Wayne Retter

UUSI NAISTEN TURNAUS BRITTEIHIN
Maaliskuun 7. ja 8. päivä pelataan Warwickissa naisten Spring Into Action-turnaus.
Naisten mahdollisuus pelata ultimatea Britanniassa on yleensä jäänyt vuosittaisiin
ulko- ja sisämestaruuskilpailuihin. Siksi on hyvä nähdä, että naisten ultimate on kasvamassa sekä pelaajien lukumäärän että tason puolesta.
Tämä turnaus on osa pitkän aikavälin suunnitelmaa naisten ultimaten profiilin
nostamiseksi ja tähtää antamaan naisille tilaisuuden pelata muiden naisten kanssa,
eikä ainoastaan co-ed joukkueissa,joissa heille ei aina anneta tilaa kehittää taitojaan
potentiaaliaan vastaavasti. -Ultimatum/Helen Stanwell-Smith

BFDF PAINATTAA KIEKKOJEN OHEISLEHTISIÄ
BFDF:n (British Flying Disc Federation)suunnitelma on ollut saada jokaisen UK:ssa
myytävän kiekon mukaan liitokiekkourheilusta kertovan lehtinen. Projekti aloitettiin jo 1996, mutta neuvottelut kustannusten kantamisesta jumiuttivat hankkeen
vuodeksi. 1997 lopulta päätettiin, että BFDF investoi lehtisten painamiseen omia
varojaan, ja niitä tarjotaan sitten valmistajille ja jälleenmyyjille ilmaiseksi. Lehtisiä on
painettu nyt 4000 kappaletta.
Lehtisten sisältämä tieto painottuu ultimateen ja golfiin, mutta niistä löytyy myös
Iyhennetyt kuvakset muista lajeista. Lisäksi lehtisestä löytyy jäseneksiliittymislomake
maan kaikkiin liittoihin (BFDF, BDGA, BUF) ja jokaisen organisaation tavoitteet ja
jäsenyydestä koituvat hyödyt on selkeästi kerrottu. -Ultimatum/Paul Hurt

VERKOSSA

Hieno linkkisivu lähes kaikkeen
oleiliseen
verkossa
olevaan
ultimatemateriaaliin on http://
cs.unibo.itl-guilizzo/ultilinks/
Saksalaisen Thomas Griesbaumin ylläpitämä Euroopan liitokiekkotapahtumien kalenteri http://
www.ira.uka.de/-thgri es/d isc/
termine.html
Eric Simonin ylläpitämä Yhdysvaltojen kisakalenteri http://www.wafc.
o rg/ u paltou rn eys.htm I
http://www.upa.org/ on Yhdysvaltojen ultimateharrastajien yhdistyksen
UPA:n Web-palvelun osoite. Sivuilta
löytyy pääasiassa Yhdysvaltojen
ultimatetilanteeseen liittyvää aineistoa, joista osa on jopa ajan tasalla (esimerkiksi UPA Grand Prix Series esittely http://www.upa.org/gp/
gp.html)
Brittiläinen Ultimatum-julkaisu löytyy
Adobe Acrobatin PDF-muodossa
osoitteesta http://www.ultimatum.
demon.co.uk/
Englanninkielistä liitokiekkoaiheista
keskustelua käydään enemmän tai vähemmän
kiivaaseen
sävyyn
keskusteluryhmässä news:rec.sport.
disc
Euroopan asioihin keskittyvälIe
liitokiekkoaiheiselle postituslistalle,
Eurodiscille voi liittyä osoitteessa
http://www.ira.uka.de/-thgries/disc/
ed.html
Ultimaten tilastoinnista RUFUS-menetelmän avulla on selostettu osoitteessa http://www.chara.gsu.edu/
-don/rufus/rufus.html

BRITTISEUROILLE PAKETTI
BUFin (British Ultimate Federation) jäsenseurat saavat tästä keväästä lähtien seurapaketin maksaessaan jäsenmaksunsa. Paketti sisältää BUF-käsikirjan, WFDF:n viimeisimmän sääntökirjan, Ultimatum Review-julkaisun (ultimaten vuosikirja), täydellisen seurojen yhteystietolistan ja 25 kpl mainoslehtisiä.Vaikkakaan paketin rahallinen arvo ei ole suuri, paketin saaminen vahvistaa seuran jäseneksi liittymisen ja
myös jakaa hyödyllistä tietoa. . .
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Pomppuaan paranteleville treenivinkkejä voi löytyä sivulta http://
www.xnet.com/-schneid/vertical.
html

hartti suomeLa

keskustelua

minne7 menet
I

ilmoitetulle vastaavalle. Rajallisten resurssien takia esimerkiksi SM-vastaavien on mahdotonta soitella jokaisen
tiedotteen perillemenosta ja vieläpä kysellä, onko viesti ymmärretty. Seurojen on kannettava tässä suhteessa
enemmän vastuuta. Myös sähköistä tiedottamista on tarkoitus tehostaa, niinpä liitossa odotellaan pelaajien sähköpostiosoitteita.

t

e

spoossa pidettiin 19.3.1998 kokous, jonka tarkoituksena oli
vastata kysymykseen. Odotetusti paikalle saapui pieni, mutta sitäkin korkeatasoisempi joukko.
Eräs tänä talvena esille tullut ongelma on tiedotus. Kokouksen ehdotus ongelman ratkaisemiseksi liittyy
lähinnä seurojen toimintaan. Seurojen
tulee ilmoittaa liitolle vastuullinen
y htey shenkilö, joka vastaa IIhengellään ll
tiedotteiden perillemenosta seuran
kaikkien joukueiden yhteyshenkilöille.
Tämä on ollut toistaiseksi käy täntö.
Uutta olisi ensinnäkin jokaisen joukkueen oma yhteyshenkilö, joka vastaa
joukkuekohtaisesta tiedonkulusta. Toiseksi käy täntöä muutetaan siten, että
y htey shenkilöt kuittaavat jokaisen tiedotteen perillemenosta tiedotteessa

~n~elmia.il

iedotuksen lisäk.si.on
mennyt SM-saqoJen JäqestelYlssä. Ongelmana on ollut järjestävien seurojen motivaation ja tiedotuksen puute. Kesällä tullaan kokeilemaan
uutta järjestelmää turnausten järjestämiseksi. Liitto asettaa turnausten järjestämisoikeuden
haettavaksi ja joukkueiden
osallistumismaksuista maksetaan osa järjestävälle taholle. Liitto kokoaa listan asioista, jotka toivotaan järjestelyissä toteutettavan. Osa asioista on pakollisia, osa tarpeellisia ja
osa vapaaehtoisia. Järjestävät tahot
laativat näiden vaateiden täy ttämiseen
tähtäävät suunnitelmat, jotka sitten toimivat lopullisen järjestäjän valintaperusteina. Järjestämispalkkio tulee
olemaan osaksi harkinnan v arainen
riippuen turnausjärjestely iden onnistumisesta.
Ny ky istä ulkona pelattavaa sarjamuotoa on arvosteltu lähinnä siitä, että
siinä ratkaisut sy ntyvät vain y hden tai
kahden viikonlopun aikana. Lisäksi
pelejä on toivottu lisää. Kokous päätyi
siihen tulokseen, että varsinaisten SMpelien lisääminen ulkokaudelle ei ole
tarpeellista, joskin niitä voi jakaa hieman useammalle viikonlopulle. Sarjamuoto tulee siis säilymään pääosin
entisenlaisena. Joitakin muutoksia
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kuitenkin tehdään. Ensi kauden jälkeen vain ensimmäiset viisi joukkuetta pysyvät SM-sarjassa automaattisesti. Loput pelaavat seuraavan kauden
aluksi karsintaturnauksen. Vastukseksi
tulee sopivaksi katsottu määrä aIemman sajatason joukkueita. Tällä tavoin
alemman SM-loppusarjan joukkueet
saavat enemmän otteluja ja sen voittaminen on merkity ksellisempää. SMsarjassa myös pelaavat joka kausi vain
ne joukkueet, jotka kauden alkaessa
sen ansaitsevat.
Toinen sarjamuodon muutos koskee pronssiottelua. Sarjan loputtua sarjan 4. ja 5. pelaavat IIvälierän ll pronssiotteluun pääsemisestä. Näin kamppailu sarjan kolmannesta ja viidennestä
sijasta kovenee.

l

ajin kasvamisen suurimmaksi esteeksi todettiin)uniorivalmenn~k
sen puute. Llltolla on tekeIllä
valmennuskoulutusprojekti, jonka toteutumisesta valmennusvastaava Ville
Varo tiedottaa tarkemmin. Liiton tavoitteena on junioritoiminnan kehittämInen seuratoiminnan tukemisen
kautta. Valmennuksen puutetta on läpi
ikä- ja sarjatasojen, mutta kokous koki
juniorivalmennuksen puutteen vakavimmaksi. Tämä on luonnollista lajin
tulevaisuutta ajatellen.
Viimeisenä asiana kokous käsitteli
pääkaupunkiseudun harjoituskenttien
koordinointia. Menneinä vuosina niillä harvoilla vapailla ja pelikuntoisilla
kentillä on esiinty ny t runsaasti
päällekkäisyy ksiä. Matti Suurnäkki
(matti.suurnakki @outokumpu.fi) ilmoitti olevansa halukas jakamaan puolueettomasti harjoitusvuoroja vapaasti
käy tettävissä oleville kentille. Varsinkin Espoon joukkueet toivovat, että
Mattiin otettaisiin y hteyttä, kun harjoituksista tehdään päätöksiä.
Kehitysterveisin SM-sarjavastaava

pasi tuulosniemi

keskustelua
RYHMÄ YKSILÖlAJIHARRASTAJIA KOKEILEE SIIPIÄÄN
Muutamatyksilölajien pelaajat ovat helmikuussa 1998perustaneetSLKLn ulkopuolisen frisbeeyhdistyksen, joka keskittyy
yksilölajeihin, erityisesti frisbeegolfiin. Julkilausuman allekirjoittajina olivat Seppo
Nieminen, Ari-Pekka Korkeamäki, Sami
Loukko, Jussi Meresmaa, Kirsi Jä.'vinen,
Mikko Sai.'anen, Antti Luuri ja Kari Hännikäinen. Ulkopuolista rahoitusta ei uudelle
r:yhmittymälle ole tiedossa. Sen hallituksessa on jäsen Helsingistä, Tampereelta, Heinolasta, Kauhajoelta, Vaasasta ja Oulusta.
SLKLn hallituksen kanta on, että tällaisen ryhmittymän irrottautuminen
SLKLn o.'ganisaatiosta ei ole liitokiekkourheilua kokonaisuutena Suomessa edistä-

vää toimintaa. On valitettavaa, että joukko
jäseniä kokee vaikuttamismahdollisuutensa
nykyisessä liitossa näinkin rajoitetuiksi.
Siksi onkin tä.'keää, että kaikki SLKLn jäsenet osallistuisivat asiaa koskevaan kokoukseen 18.4. Kokouskutsu on jo tullut postissa.
SLKL jä.'jestää vuotuiset yksilölajien
kilpailunsa (VKG, joukkuegolf,yksilölajien
SM-kilpailut) jo lukkoon lyödyn kilpailukalen terin
mukaisesti.
Jokaisella
liitokiekkoilijalla on luonnollisesti oikeus
osallistua kaikkiin järjestettäviin tapahtumiin. Ainoastaan SLKL:n kilpailukalente.'issa olevissa kilpailuissa heitetyt tulokset huomioidaan Suomen ennätyksiä

hyväksyttäessä. Jokaisen. joka heittää
esim. uuden Suomen ennätyksen. tulee siis
myös olla SLKLn jäsen, jotta tulos olisi
ennätyskelpoinen.
SLKL on liitokiekon kansallisesti ja
kansainvälisesti tunnustettu kattojärjestö
Suomessa, joka ajaa kaikkien liitokiekkolajien asiaa täällä ja maailmalla. Suomen
Liikunta- ja Urheiluliitto SLU ei katso uuden ryhmittymän kuuluvan SLU:n toiminnan piiriin. SLU:n kanta on, että yhdellä
lajilla voi olla vain yksi kattojärjestö maassamme. Samanlainen kanta on myös
WFDF:llä .
Suomen Liitokiekkoliiton hallitus

KAKSI LIITTOA VOIMAVAROJEN TUHLAUSTA
Iloisena uutisena kerrottakoon, että POI'iin
on perustettu 23.2.1998 Liitokiekkoseura
Mustavaris. Seuran toimintaan tulevat kuulumaan kaikki liitokiekkolajit, mutta aluksi toiminta painottunee kiekkogolfiin.
Mustavaris toimii yhteistyössä Pertti Laurilan kanssa, joka viime kesänä avasi Porin
Yyte.'iin kiekkogolfradan.
Valitettavasti uuden seuramme syntymä sattuu ajankohtaan, jolloin liitokiekkoväki jakaantuu kahteen kansalliseen liittoon. SLKLn entisenä puheenjohtajana ja
alusta lähtien mukana olleena pelaajana
näen tilanteen surullisena ja valitettavana .
Näin pienen joukon jakaantuminen
pi.'staleisiin on vähien voimavarojen haaskausta. Toisaaltaymmärrän niitäyksilölajiaktiiveja, jotka näkivät toimintamahdollisuutensa Liitokiekkoliitossa olemattomiksi.

Mielestäni näin pienen urheilulajin harrastajien olisi toimittava yhden kansallisen
liiton puitteissa. Ratkaisu mihin nyt tulisi
pyrkiä on "Ruotsin maIli". Sielläkin on käsittääkseni ollut eripuraa rahavarojen jaosta. Ruotsin mallin mukaisesti muodostettaisiin ultimatejaosto jayksilölajijaosto. Yhteisiin kuluihin kuorittaisiin ensin .'ahat
päältä ja loput käytettävissä olevat varat
jaettaisiin yhteisesti sovitussa suhteessa
jaostojen kesken, jonka jälkeen jaosto päättäisi varojensa käytöstä itsenäisesti.
Käsittääkseni Liitokiekkoliitossa on nyt
peiliin katsomisen aika. Jos pelaajat ovat
valmiit hylkäämään SULn statuksen ja
vaI tionapu kel poisuuden saavu ttaneen
pe.'inteikkään lajiliittonsa päästäkseen jatkamaan mielekkäästi toimintaansa, täytyy
jossain olla vikaa.

Olen sitä mieltä, että nyt pitäisi pikimmiten ryhtyä .'akentamaan uutta organisaatiomaIlia epäkohtien poistamiseksi ja
.'akentavan yhteistyön aikaansaamiseksi.
UntuvikkoseUl'amme Mustavaris törmää heti yhteen olennaiseen käytännön
ongelmaan. kun järjestökenttä on hajanainen. Maksavatlw jäsenemme kahden kattojärjestön jäsenmaksun? Olemme toistaiseksi päättäneet toimia riippumattomana itsenäisenä seurana keskittyen paikallisen toiminnan käynnistämiseen. Toivomme tilanteen selkiytyvän kattojä.'jestötasolla ja
olemme valmiit antamaan panoksemmeyhtenäisen liitokiekkoilun kattojärjestön aikaansaamiseksi.
Marko Timonen
pj, Liitokiekkoseura Mustava.'is

SLKL TOIMII DEMOKRAATTISESTI
Onnea uudelle seuralle. SLKLssa on korostettu seurojen perustamisen täd<:eyttä ja
pelaajien liittymistä seuroihin.
Järjestötoimintaan kuuluu, että yhteisistä asioista on voitava keskustella ja neuvotella e.'i osapuolten kesken. SLKLssa,
kuten varmaan muissakin vastaavissa
urheiluliitoissa, tehtyjä ehdotuksia käsitellään ensin tasapuolisesti. Rahanjaossa suuremmat kokonaissummat ovat viime aikoina menneet ultimaten puolelle yksilölajiedustajien vastustuksesta huolimatta. Päätösten pe.'usteluna on ollut se, että pääpaino on siellä missä on enemmän harrastajia.
Ultimatepelaajia on moninkertainen määrä ven'attunayksilölajipelaajiin. Viime syyskokouksessa ei ollut edes läsnä yhtään sellaistayksilölajipelaajaa, joka olisi halunnut
tulla SLKLn hallitukseen ja osallistua päätösten tekoon . Lisäksi mm. harrastajamää.'än lisäämiseksi ei yksilölajiedustajien
taholta ole viime aikoina jUUl'i tehty sellai-

sia ehdotuksia, jotka olisi voitu etukäteen
budjetoida ja mahdollisuuksien mukaan
toteuttaa seuraavana vuonna. Jos haluaa
vaikuttaa. on parempi tehdä rakentavia
ehdotuksia kuin lietsoa yleistä vastustusta.
Timonen viittaa Ruotsin malliin. Kyllä
samanlaista toimintaa on jo ollut
SLKLssakin . Yksilölajipuoli on saanut vapaasti käyttää sille budjetin puitteissa varatut rahat mm. palkintoihin. kisajärjestelyihin tai matkatukiin. Tällainen
uusi organisaatiomalli ei sinänsä toisi apua
asiaan. Tämä "yhteisesti sovitussa suhteessali olisi se kohta. josta oltaisiin taas eri mieltä. O.'ganisaatio muodostuu ihmisistä. Jos
ihmiset eivät tule toimeen keskenään. ei mikään o.'ganisaatio voi toimia. oli sen malli
mikä tahansa. Yhteistyön rakentaminenkaan ei onnistu. elleivät kaikki ole
neuvottelukykyisiä ja halukkaita joskus
antamaan periksi.
Timonen toteaa olevan myös "niitä
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yksilölajiaktiiveja, jotka näkivät toimintamahdollisuutensa SLKLssa mahdottomiksi". Aktiivinen saa olla, mutta jä.'jestötoiminnassa ei sanelupolitiikka toimi. Timonen on varmaankin näiltä "aktivisteilta"
kuullut vain heidän mielipiteitään. Asioiden
oikein ymmärtäminen ja puolueettomien
johtopäätösten tekeminen edellyttää asioiden kuulemista kummaltakin osapuolelta.
Mielestäni jä.'jestökenttä ei ole hajanainen, vain muutamat "aktivistit" ovat halunneet lähteä omille teilleen jay.'ittävät vetää
mukaansa muita asioita tuntemattomia.
SLKLssa asiat käsitellään ja päätetään demohaattlsesti. Muutenkin SLKLn toiminta jatkuu tänäkin vuonna suunnitellulla tavalla myös yksilölajien kohdalta.

Ismo Lindbe.'g
SLKL:n hallituksen jäsen, yksilölajivastaava

kisakalenteri

kesäkausi 1998
ERITTÄIN ALUSTAVA KISAKALENTERI
huhtikuu
19.4.

3D-turnaus

25.-26.4.

Wasa Open pro 1

KIEKKOGOLF-KILPAILUJA EUROOPASSA

(alustava)

toukokuu
2.-3.5.

VKG 1-2, Meilahti, Munkkiniemi

9.-10.5.

Pori Open pro 2

16.-17.5.

SM-parigolf, Tampere

16.-17.5.

World's Biggest

23.-24.5.

VKG 3,Turku

30.5.-1.6.

Dive Hard II, Göteborg

10.-12.4.
18.-19.4 .
25.-26.4.
2.-3.5
16.-17.5
16.-17.5.
22.-24.5.
21.-23.5.
31.5.-1. 6.
30.5.-1.6

kesäkuu
6.-7.6.

VKG 4-5, Kuortane

6.-7.6.

Helsinki Open, ultimate

13.-14.6.

ultimate SM 1, divisioona 1

13.-14.6.

Tampere Open pro 4

13.-14.6.

27.-28.6.

ultimate SM II

20.-21.6.

27.-28.6.

VKG 6, Oulu

27.-28.6.

6.-7.6
6.-7.6.

27.-28.6.

heinäkuu

4.-5.7

4.-5.7.

ultimate SM 111, divisioona II

4.-5.7.

Uumaja Golf

4.-5.7.

1 1.-12.7.

Kauhajoki Open pro 4

11.-12.7.

18.-19.7.

SM-kenttälajit, Helsinki

25.-26.7.

ultimate SM IV, divisioona 111

25.-26.7.

VKG 8-9, Heinola, Lahti

27.-29.7.

Golfmaraton, Helsinki

18.-19.7.
27.-28.7.
4.-8.8.
15.-16.8.

elokuu

22.-23.8.

1.-2.8.

ultimate juniori-SM

8.-9.8.

SM-golf, Helsinki

14.-23.8.

ultimate MM, Minneapolis, USA

5.-6.9

22.-23.8.

14th Seppo Nieminen Disc Golf

5.-6.9.
12.-13.9.

29.-30.8.

Classic pro 5
29.-30.8.

ultimate SM V

18.-20.9.
26.-27.9.

syyskuu
5.-6.9.

ultimate SM finaalit

12.-13.9.

VKG 10-11 ,Tampere, Pori

24

Namur. B Belgian Open Marco LeHousse 32-81 222 823
Haninge. S National Doubles Patrik Wikström 46-8-500
11980 Patrik.K.Wikstrom@telia.se
Lund. S Lundagolfen Martin Sievers 46-46-14 8069
martin.sievers@alfalaval.com
Västervik. S Westervik Open Stefan Swärd 46-490-127 36
everywhere World's Biggest Disc Golf all the clubs
Helsingborg. S Helsingborg Open Jan Jörgensen 46-42-15
3992 janjorg@algonet.se
Geneva. CH Masters Urs Handte 41-52 212 32 51
Stockholm. S Marathon Patrik Wikström 46-8-500 1 1980
Patrik..K.Wikstrom@telia.se
Oslo. Nor Stovner Open Sune Wentzel 47-226 905 75
Uppsala. S Sm-kvall (DDC.Free .. Golf) Stefan Palm 46-1855 6468 stefan.palm@era.ericsson.se
Malmö. S Sm-kval II (Golf. Dis .• SCF) Kurt Karlsson 46-4030 29 19 Kurt.Karlsson@mailbox.malmo.se
Braunschweig. D Lions Open Kirsten Torstmann 49-531
34 59 97 h.temme@tu-bs.de
Skellefteå. S Skellefteå Open Tomas Ekström 46-910-522
57
Berlin. D BerIin Open Stephen Defty 49-30 69 38 898
Stephanne@compuserve.com
Bollnäs. S Sm-kval 111 (Golf. Dis .. ?) Regina Olnils 46-278392 31
Strasbourg. F Strasbourg Open Mario Tomasi 33-388 311
026
Umeå. S Umeå Frisbee Open Erik Fällgren 46-90-13 5063
erik.fallgren@infomedia.telia.se
Tuttlingen. D German Open (DDC) Marc Broghammer
49-746 172 623
Söhnstetten. D German Open Jurgen Taube 49-71 1 350
8586
Beaminster British Open Toby Green 44-1865-769 789
t.green@zetnet.co.uk
Fort Collins. CO Culture Clash Scott Stokely 001-970
204 15 64 stokely@frii.com
Cincinnati.OH PDGA Worlds Kerry Keith 001-513 662
8601
Kalmar. S Korgträffen Johan Rabell 46-480-288 43
fam .rabell@swipnet.se
Helsinki Seppo Nieminen Classic Seppo Nieminen 358-623 II 495 seniemi@kauha.kauhajokiJi
Stockholm. S SDGO Jonas Löf 46-8-656 93 03
jonaslof@algonet.se
Göteborg Slottskogspokalen Peter Lundmark 46-31-15
4500
Bern. CH Swiss Open Urs Handte 41-52 212 32 51
Weilheim. D European Disc Golf Cup HartmutWahrmann
49-881 62648 christian.voigt@stud.uni-muenchen.de
Gstaad. CH International Open Paul Francz 41-61 32285
51 discgolf@bluewin.ch
Kalmar. S Höstkastet Joakim Reinius 46-480-261 59
adamant@nord2000.se
Helsingor. DK Elsinore Open Willy Jacobsen 45-42 224
253
Swedisc (Overall)Kurt Karlsson 46-40 302 919
Kurt.Karlsson@mailbox.malmo.se

,
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avoin sm
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2
3
3
5
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7
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naiset sm
syötöt maalit yht

9

9
1
1

3
4
5
6
7
7
9
9
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12
12
12
12
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17
17
17
20
20
22
22
22
22
26
26
26
29
29
29
29
33
33
33

36
36
36
36
36

Nieminen Merja
Wickström Sara
Rauramo Suvi
Carl berg Sara
Jussila Paula
Ylönen Reija
Strömberg Minna
Sihvonen Siru
Kurola Nina
Saarento Tuuli
Salmikivi Laura
Kosonen Katja
Oksanen Jenni
Rajala Pirjo
Sipponen Anna-M
Talvitie Vera
Hemminki Liina
Lahdensuo Kaisla
Pesola Hanna
Eskola Johanna
Laitila Anna-Mari
Holappa Taina
Happo Pirjo
Rönnqvist Kaisa
Simpanen Susanna
Hiitola Eva
Salminen Johanna
Susiluoto Sanna
Raasakka Anu
Saarinen Jonna
Varpasuo Laura
Vuorela Susanna
Kojo Eeva
Passi Leena
Torsti Sari
Davidsson Maija
Klemola Krista
Pasti la Pau la
Soner Riitta-Liisa
Manni Essi

EUC
Discus
EUC
Atletico
Atletico
Discus
Discus
Flyers
Flyers
EUC
EUC
Atletico
EUC
Atletico
Atletico
EUC
HUT
HUT
HUT
Flyers
EUC
Discus
HUT
Atletico
Atletico
HUT
Atletico
Discus
Atletico
Discus
EUC
Atletico
Flyers
Flyers
Flyers
Discus
Discus
Discus
HUT
Atletico

20
17

6
9

3

20
21

1

1

1

12
14

9

26
26
23
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6
6

4

13

12
10
12

4
6
4

7
7
6
6
6

1

7
6

8
9

5
5

1

14
15

1

5
5
5

II

6

8

5

6

7
9
7

3
5
3

5
II

1

1

9
3
4
2
3

1
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II
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4
7

II

2
2

10
2
7
6

8
6
5
4
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3

2

6

6
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2
3
5
5
6

6
II

3

8
6

4
5

2
2

3
3
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o
o
o
9
9
9
9

8
8
8
7
7
7
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7
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13
13
15
16
17
18

19
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21
22
23
23
25
25
25
25
25
25
31
32
32
32
35
35
35
35
35
35
41
41
43
43

45
45
45
48
49
49

Asikainen Toni
VaskioTimo
Holopainen Sami
Lehto Tommi
Nevalainen Ville
Varo Ville
Saarinen Hannu
Mehto Jari
Suurnäkki Matti
Repo Ari
Kuusakoski Timo
Häkkilä Antti
Suurnäkki Olli
Jääskeläinen Petri
Haaramo Topi
Jalovaara Juha
Kärkkäinen Kim
Bruns Tomi
Viman Janek
Rämö Ilkka
Jalovaara Tuomo
Haaramo Ville
Kankkunen Marko
Pehkonen Roope
Niemenmaa Mika
Ervamaa Johannes
Oivio Juhana
Neuvo Pekka
Juva Mikko
Pensala Esa
Lamberg Raine
Airaksinen Jani
Elonheimo Antti
Manninen Jere
Rantalainen Ari
Suomela Hartti
Långström Marcus
Kuoppala Mikko
Erkinheimo Markus
Tanninen Jussi
Haapala Jukka
Filipovski Martin
Marsio Mikko
Rytilahti Mikko
Tuulosniemi Pasi
Oivio Teemu
Saastamoinen Samu
Ranta Pekka
Karvonen Sakari
Suormala Mikko
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HUT
Sonnit
Inter Espoo
Inter Espoo
SOS
Flyers
Discus
Flyers
Sonnit
Flyers
FDAkku
SOS
Flyers
SOS
Farmers
Sonnit
FDAkku
FDAkku
Farmers
Farmers
Sonnit
Inter Espoo
Sonnit
SOS
Discus
FD Akku
HUT
Farmarit
SOS
Discus
Sonnit
SOS
HUT
Inter Espoo
Discus
HUT
Inter Espoo
Farmarit
HUT
Discus
Discus
HUT
Flyers
Flyers
Discus
Inter Espoo
Discus
HUT
FDAkku
FDAkku

syötöt maal it yht
49
18
67

27
40
37

28
31
36
5

21
18

34
33

29
19

15
35
15
23
30

16
17

36
20
23
28
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10
41
24
27
10

18

6

14
13

II

10

8

17
22
24
15

15

7

6
6

16
16
3

18

6
3

44

42
42
41

8
8

10
8

45
45

13
23
26
5
21
10
2
15

17
17

o

46
46

44

II
18

2

56

54

II

9

7

63
60
60

II

13
15
18

20
9
7

II

14
14
15
12
15
II

5
5
3
6
3
6

5
5

II
II

13

40
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33
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25
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24
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24
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19
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18
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avoin I divisioona
syötöt maalit yht

2
3
3
5
6
6
8
9
10
11
II
11
14
14
16
16
18
18
18
21
21
23
24
25
25
27
28
28
28
28
32
32
35
35
37
38
38
38
41
41
41
44
45
45
45
48
48
50
50

Mighty
Hut
Mighty
Sos
Sos
Terror
Ketsup
Terror
Mighty
Ketsup
Mighty
Hut
Riverside
Riverside
Sos
Hut
Ketsup
Hut
Terror
Ketsup
Terror
Sos
Ketsup
Riverside
Discus
Hut
Terror
Discus
Discus
Terror
Sos
Discus
Ketsup
Riverside
Ketsup
Hut
Discus
Discus
Discus
Mighty
Riverside
Sos
Ketsup
Sos
Sos
Riverside
Discus
Hut
Discus
Ketsup

Erkkilä, Jani
Seppälä, Mikko
Korjula,Tomi
Kinnunen, Kimmo
Mykkänen,Ville
Virtanen,Jukka
Pesonen, Petteri
Laakkonen, Konsta
Purho, Sasu
Hyttinen, Mika
TOivari,Jukka
Seppälä, Ilkka
Rautanen, Hannu
Mattila, Heikki
Nieminen, Niko
Suoranta, Mikael
Ylä-Rautio, Jaakko
Nirvi, Markku
Kinnunen,Tomi
Tanska, Joonas
Jokinen, Juha
Huhtala, Jyri
Nevanlinna, Mikko
Brown, Paul
Törnwall,Jon
Hästbacka, Mikael
Kukkonen, Jouni
Chandrasekeran, Chandika
Väänänen, Heikki
Kanerva, Petri
Keinänen, Jari
Punakivi, Jarkko
Kuukauppi,Tomi
Sovasto,Jussi
Hautamäki,Artturi
Laakso, Markku
Meklin,Jukka
Pajunen, Lasse
Valkama,Tommi
Lanu, Mika
Lahdensuo, Kari
Lindberg, Janne
Forsgren, Lasse
Lemettinen,Timo
Miettinen,Jouni
Isoaho,Tuomas
Holappa, Antti
Palmroos, Pasi
Pallasto, Pekka
Taponen, Esa

22
25
47
36
43
40
32
16
22
20
18
18
26
13
13
23
18
20
7
19
II
9
13
14
5
19
4
16
7
19
2
16
0
7
5
4
10
4
2
6
5
5
8
5
5
4
3
6
4
2

26

53
43
13
24
13
10
18
26
16
17
17
17
9
20
20
9
14
II
24
12
19
21
15
II
18
4
17
3
12
0
17
2
18
10
12
12
5
II
13
8
9
9
5
7
7
8
8
5
6
8

75
68
60
60
56
50
50
42
38
37
35
35
5
33
33
32
32
31
31
31
30
30
28
25
23
23
21
19
19
19
19
18
18
17
17
16
15
15
15
14
14
14
13
12
12
12
II
II
10
10

PISTEPÖRSSIT
I divari
naisten I divisioona
syötöt maalit yht
1
2
3
3
5
6
7
7
9
9
9
9
13
14
15
15
16
17
17
17
20
20
21
22
22
22
25

Böönat
kääntee-valkama, pauliina
Böönat
kangasluoma, kati
kalmari, jutta
Böönat
Tico 111
tanskanen, anne
Böönat
snellman, petra
Tico 111
karhulahti, heli
Huti
koivikko, tarja
Böönat
kalmari, heidi
Tico 111
kuoppala, sirpa
Böönat
kuusivaara, marina
Discus II teljä, jaana
Discus II wuorio, paula
Huti
ronkainen, jaana
Tico 111
geitel
Huti
elonheimo, marja
Discus II tuulosniemi, heli
Discus II sinisalo, noora
Discus II mattila, taina
Huti
hokkanen, hanna
Huti
heinonen, kati
Tico 111
eronen, ulla
Discus II jalovaara, silja
Böönat
valta, mervi
Discus II miettinen, merja
Huti
laitinen, arja
Böönat
hämäläinen, hanne
Discus II aittovaara, anu

5+1
1.
2.
3.
4.
5.

7
2
19
20
II
5
18
18
10
II
12
13
7
6
5
9
7
4
7
7
5
8
5
0
3
9
5

29
26
4
3
II
16
1
8
7
6
5
10
10
10
6
7
9
6
6
7
4
6
9
6
0
3

vastaul<set

avoin sarja: Carnegie, naisten sarja: Carnegie
gate disc
kaksi pelaajaa kahteen otteluun
Floyd sekä EUC:n naiset
Pasi Pesonen 1983
+ John Houck, 1992

36
28
23
23
22
21
19
19
18
18
18
18
17
16
15
15
14
13
13
13
12
12
II
9
9
9
8

tulospörssi
avoin sm-sarja
tilanne loppusarjojen jälkeen
joukkue
pääst
tehdyt ero

Inter Espoo
103
UC Lahti (Sonnit) 1 14
HUT
121
Flyers
124
SOS
119
FD Akku
133
124
Discus
Farmarit
145

139
132
126
124
136
116

5

16
16
12

o

8

17
- 17

8

36
18

115

-9

95

-50

pronssi Flyers - HUT
finaal i Sonnit - Inte r Espoo

p

6
2

15-13
15-10

55
83
102
102
90
98
129
129

tehdyt
147
138

ero
92

118

16
20
19
13
-81
-137

122
109

111
48
48

15-9
15-13

pronssi Discus - HUT
finaali
EUC - Atletico 1

avoin I divisioona
HUT - MY
HUT - Terror
HUT - Riverside
HUT - SOS
HUT - Discus
HUT - Ketsup
SOS - HUT
SOS - Ketsup
SOS - MY
SOS - Terror
SOS - Riverside
SOS - Discus
Riverside - Discus
Riverside - Terror
Riverside - Ketsup
Riverside - MY
Ketsup - Discus
Ketsup - MY
Ketsup - Terror
Terror - MY
Discus - Terror
Discus - MY

14-15
15-10
14-13
16-15
15-7
12-13
15- 16
12-15
17-15
11-15
15-1 1
12-13
4-15
12-15
13-15
4-15
15-6
14-10
15-10
8-15
16-14
5-15

YLEMPI LOPPUSARJA

MY - Discus
HUT - Ketsup
HUT - Discus
Ketsup - MY
Ketsup - Discus
MY - HUT

15-6
15-11
15-8
15-11
15-4
5-15

ALEMPI LOPPUSARJA

SOS - Terror
Terror - Riverside
SOS - Riverside

55

17-15
15- 12
15-12

ott
9
9
9
9
8

8

o

8

+

128
13 1
116
80

93
97
98
120

114

112

102
85

113
119

karsinnat sm-sarjaan
Farmers - Kamaan Ketsup
Discus - HUT

15 - 14
15-11

P
18
18
10
10
10
10
4

o

Red Rabbits
Kurjaa
Turku Horror
SCUC
Grashopper jr
Kurikka Ultimaniacs
loppuun)

pist
16
16
10
4
0
8

Grasshoppers Jr - Kurjaa
Grasshoppers Jr - Red Rabbits
Grasshoppers Jr - SCUC
Grasshoppers Jr - Ultimaniacs
Ultimaniacs - Turku Horror
Ultimaniacs - SCUC
Kurjaa - SCUC
Kurjaa - Ultimaniacs
Kurjaa - Red Rabbits
Red Rabbits - Kurjaa
Red Rabbits - Ultimaniacs
SCUC - Grasshoppers jr
SCUC - Red Rabbits
Turku Horror - SCUC
Turku Horror - Grasshoppers Jr
Turku Horror - Red Rabbits

vintertrofen
Göteborg 10.-11.1.98
Naiset
1. Atletico
2. Viksjöfors
3. EUC
4. Kalmar
5. Discus
6. Team
7. Carnegie
8. Skogshyddan
9. EUC II
10. Stenungsund
II. Enskede
12. Gefle
Avoin
1. Skogshyddan
2. Inter Espoo
3. Westervik
4. Espoon Sonnit
5. Carnegie
6. Wexjö
7. Viksjöfors
8. Stenungsund.
9. Wettern
10. Gefle
II . Fenris
12. Lulu

9-15
Turku Horror - Kurjaa
Turku Horror - SCUC
Turku Horror - Red Rabbits
Turku Horror - Kurjaa
Grasshoppers Jr - Kurjaa
Grasshoppers Jr - Red Rabbits
SCUC - Red Rabbits
SCUC - Kurjaa
Turku Horror - Grashoppers jr

4- 15
15-4
3-15
7- 15
14-16
2-15
4-15
6-15
15-3

karsinnat I divisioonaan
Red Rabbits nousi suoraan sarjaan
Kurjaa - Riverside: Riverside luovutti

avoin II divisioona

tilanne loppusarjojen jälkeen

pääst

pist
16
14
10
6
8
6

12

naisten sm-sarja
joukkue
Atletico 1
EUC
HUT
Discus
Atletico II
Flyers
Terror
Hamina

Kamaan Ketsup
HUT
Mighty Yellow
Discus Brothers
SOS
Turku Terror
Riverside

ott
9
9
9
9
9
6 (ei pelannut

4-15
4-15
2-15
8-15
13-11
15-7
15-3
15-3
9-15
13-15
15-7
15-5
3-15
15-1
15-4

naisten I divisioona
Böönat
Discus II
HUTi
Atletico 111

12p /6 ottelua
6p
4p
2p

Atletico 111 - Böönat
Discus II - HUTi
HUTi - Atletico 111
Böönat - Discus II
Atletico 111 - HUTi
Böönat - HUTi
Discus II - Atletico 111
Böönat - Discus II
Atletico 111 - Böönat
Discus II - HUTi
Discus II -Atletico 111
Böönat - HUTi

3 -15
12-10
15- 10
15-4
15- 11
15-3
14-7
15-6
6-15
11-15
15-12
15-5

karsinnat sm-sarjaan
Böönat - Hamina Grasshoppers
Discus II - Turku Terror

15-1
15-1

056

AA
Olli

Visamo

Talontie 3-5 A 3
00320 Helsinki

