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Frisbari on Suomen Liitokiekkoliiton jäsenjulkaisu,
joka ilmestyy 2 kertaa vuodessa.
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Pääkirjoitus
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Radiokatu 20,4. kerros, 00093 SLU
puhelin ja telefax: (09) 3481 2580
sähköposti: info@liitokiekkoliitto.fi
www.liitokiekkoliitto.fi

aasteita, nyt olisi tarjolla haasteita. Ei mitään elämää suurempaa,
Puheenjohtaja

mutta mahdollisuus kehittää itseään yhtälailla. Paikkoja löytyy sekä

Sami Holopainen
puheenjohtaja@liitokiekkoliitto.fi

perinteisen Frisbarin toimituksesta että liiton uusien webbisivujen
Toiminnanjohtaja

sisältöpuolelta. Jos tuntuu, että on aina tehnyt mieli kirjoittaa tai

Jenni Laakso
toiminnanjohtaja@liitokiekkoliitto.fi

ottaa kuvia, löytyy toimituksesta varmasti sopivan kokoinen paikka juuri sinulle.
Vuoden 2001 jäsenmaksut
Aikuiset 100 mk

Kyse on vapaaehtoisesta toiminnasta ja takaraivossa saattaa pyöriä epäilys

Juniorit (1982 tai sen jälkeen syntyneet) 30 mk
Kilpallulisenssit

omista kyvyistä. Ymmärrän sen hyvin. Itsekin olen hetkittäin pysähtynyt miettimään

Ultimatejaosto

Aikuiset 50 mk

minkälainen homma tuli otettua vastaan ryhtyessäni taittamaan Frisbaria ja näköjään

Juniorit (1982 tai sen jälkeen syntyneet) 20 mk
Yksilölajijaosto

myös sen päätoimittajaksi. Silti haasteiden kohtaaminen on tärkeää.niin pelikentällä

Aikuiset 45 mk
Juniorit (1982 tai sen jälkeen syntyneet) 20 mk

Pankkiyhteys

kuin sen ulkopuolellakin. Ilman uusia haasteitahan me kaikki alkaisimme muuttua
samoja rutiineja toistavaksi harmaaksi massaksi. Me emme alistu. No, ehkä

Merita-Munkkivuori 217121-4675

Frisbarin tekeminen ei koko maailmaa pelasta, mutta ainakin voimme osaltamme
Ilmoitushinnat
1/1 sivu 650 mk

kasvattaa liitokiekkoilun tunnettavuutta ja levittää positiivista energiaa.

1/2 sivua 400 mk
1/4 sivua 250 mk

X-Fliesiä lainatakseni, The Disc is Out There.

1/8 sivua 150 mk
SLKL ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti
aiheutuvasta vahingosta , jos ilmoitusta ei voida
julkaista määrättynä päivänä tai käsikirjoituksen

Peli-iloa kaikille,

mukaisesti. Lehden suurin vastuu ilmoituksen
julkaisemisessa sattuneessa virheessä on
ilmoituksen hinta.

Etukansi: Atte Tanskanen
Takakansi: Carlos (Praha)
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KÄDESSÄSI ON JÄLLEEN

Frisbari. Kiitokset siitä Atelle, joka otti vastaan epäkiitollisen tehtävän kasata jälleen kerran

pahasti myöhässä oleva julkaisumme. Kiitos ja anteeksi myös niille, jotka toimittivat juttunsa sovitussa aikataulussa, mutta
joutuvat lukemaan ne pahasti vanhentuneina.

ON MUKAVA NÄHDÄ UITOKIEKKOVÄELLÄ

olevan kysyntää nousukauden taitteessa ja elämän kiireiden keskellä, vaikka

se viekin arvokkaita voimavaroja järjestötoiminnasta. Toivottavasti kaikki muistavat kentällä - ja sen ulkopuolellakin pärjäävän parhaiten niiden, jotka hoitavat hommat niin kuin on sovittu. Tästä on hyötyä erityisesti silloin, kun ottelu
on kääntymässä vastustajan eduksi.

YRITETÄÄN VIELÄ KERRAN.Atte

kerää ympärilleen tiimiä,jonka tarkoituksena on koota ja tuottaa sisältöä niin uusille

- 1. joulukuuta avattaville - websivuille kuin perinteiseen Frisbariin, joka jatkossa pyritään saamaan ulos kahdesti
vuodessa, sisä- ja ulkokausien jälkeen. Ajatuksena on yhdistää kaksi mediaa: netissä saamme tiedotteet, tulokset ja
lyhyet raportit kaikkien nähtäväksi nopeasti, Frisbari puolestaan tallentaa tarinamme fyysisessä muodossa jälkipolville.
Konseptin toimimisen varmistamiseksi tarvitsemme toimittajakuntaan tuoreita voimia. Tarjolla on siis kokeII].usta taatusti
yleistyvästä julkaisutoiminnasta.

VAUTETTAVASTI PP-VUODATUS

jatkuu vähemmän positiivisissa merkeissä. Liittoamme uhataan oikeustoimilla

Heillbronnin MM-kisojen majoituskohteemme toimesta. Useaan otteeseen puolin ja toisin argumentoitu hotellin
siivoukseen liittyvä korvausvaatimus on täysin kohtuuton. Tästä syystä sitä ei ole suostuttu maksamaan. Riidoissa
on kuitenkin aina kaksi puolta. Vaikken ole puheenjohtajana - tai suomalaisena pelaajana - koskaan hävennyt
joukkueidemme esiintymistä kansainvälisillä areenoilla, toivon kaikkien keskittyvän siihen, ettei edellä mainitun kaltaisia
vaatimuksia enää Suomen joukkueille esitetä.

ONNEKSI ON JOTAIN

positiivistakin. Nimittäin se, että alkavalla sisä-kaudella kaikkien merkittävien sisä-tumausten

voittoa puolustaa suomalaisjoukkue. Pidetään tämä ennallaan. Zemiä!

Sam
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.kot.I.k eotat .
Sipoo aseeton avoitnen
halli-finaalissa
Matti Suurnäkki. ..... _........_...._................................ _...
SIPOO ODD STARS (SaS) ei kyennyt
uusimaan vuoden takaista juhlaansa
avoimen sarjan SM-finaalissa Helsingin
urheilutalossa. liquidisc Espoosta otti
SOS:lta peli-ilon pois jo ensimmäisellä
puoliajalla (8-1) tavalla, joka sai lähes
täyden
katsomon
mykistymään.
Toisella puoliajalla sas pääsi kaunistelemaan numeroita pelin käytännössä
jo ratkettua.
Vuoden takaiseen SaS:n riemukkaaseen voitontanssiin päättyneeseen
finaaliin verrattuna liquidisc tuntui
saapuvan peliin ennen kaikkea
henkisesti merkittävästi valmiimpana.
Joukkueen puolustuskenttä sai aikaan
paineen, jollaista sas ei Suomessa
usein ole kokenut. Mikä tärkeintä,
puolustus kykeni myös käyttämään
hyväksi rakentamansa katkot tehden
maalin aina, kun sai kiekon. Maalin teko
on hyvin puolustavissa joukkueissa
ollut usein akilleen kantapäänä, kun
rajun rypistyksen jälkeen saavutettu
kiekko on luovutettu lähes ilmaiseksi
takaisin naapurille.
liquidiscin puolustus oli ensimmäisellä
puoliajalla
nautittavaa
katsottavaa. Jokainen oli valmis
tekemään töitä yksilönä unohtamatta
kuitenkaan
joukkuepuolustusta.
Varsinkin
sisällä tuudittaudutaan
mielestäni
liian
usein
siihen
saksalaislähtöiseen ajatukseen, että 100
%:n hyökkäyksellä puolustukseen ei
niin tarvitse kiinnittää huomiota.
Kovalla puolustuksella paitsi kyetään
horjuttamaan vastustajan itsevarmuutta myös luomaan omalle puolelle
roh-keutta tehdä oikeita omalla tasolla
olevia ratkaisuja tiukassakin paikassa.
sas
auttoi myös mielestäni
liquidiscin puolustusta pelaamalla
yksipuolista vastaan haku peliä ilman
rohkeita avaavia ratkaisuja ylöspäin.
Viime vuonna SaS:n ratkaisuvalikoima
oli
merkittävästi laajempi eikä
puolustus voinut luottaa pitkien
yliheittojen
puuttumiseen. Syytä
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kehitykseen on katsomosta vaikea
tietää, mutta osasyinä saattoivat olla
puolustettava mestaruus, liquidiscin
hyvä
menestys
Göteborgin
Vintertrofenissa (ja vastaavasti SaS:n
kirvelevän niukka putoaminen aivan
sekä
yhden
kärkipeleistä)
avainpelaajan
(Ville
Nevalainen)
käsivamma.]oukkueiden kokoonpanot
eivät vuoden aikana muuttuneet
merkittävästi, joten tällä ei voine
voimatasapainon muutosta selittää.
sas
sai
Toisella
puoliajalla
hyökkäyspeliinsä enemmän monimuotoisuutta ja näimme eräitä hienoja
yksilösuorituksia. Ville Nevalainen
kykeni
vammastaan
huolimatta
ottamaan muutamia silmiä hiveleviä
koppeja ja Toni Asikainen valoi uskoa
joukkueeseensa
kentällä
hyvillä
heittäytymiskatko-yrityksillään. Myös
SaS:n puolustus kykeni häiritsemään
naapurin hyökkäystä menestykselkyennyt
lisesti
eikä
Liquidisc
säilyttämään ensimmäisen puoliajan
virheetöntä hyökkäystään.

LlQUIDISCIN HYÖKKÄYS pääsi esittämään taitojaan ja varmuuttaan
todenteolla vasta toisella puoliajalla
Sipoon maalien jälkeen. Kuviot olivat
hioutuneet talven aikana ja ajoitukset
loksahtivat kohdalleen. Useamman
kerran SaS:n puolustaja joutui
toteamaan kääntäneensä selkänsä (tai
vain katseensa) hetkeksi liian kauan
pois miehestään maalin synnyttyä
pitkän heiton päätteeksi. Erityisesti
silmään
pisti
Tommi
Lehdon
harjoittama
systemaattinen
puolustajien nöyryytys maalialueella.
Yksi Sipoon parhaista puolustajista
toisensa jälkeen joutui antautumaan
SM-sarjan ylivoimaisen pistepörssin
voittajan käsittelyssä; eikä Tommille
näyttänyt tulevan edes hiki.
KAI KEN KAI KKIAAN halli-ultimaten
valtikka näyttää siirtyneen myös
kansainvälisesti Suomeen kuluneen
talven aikana laajalla rintamalla.
Onnittelut kaikille tähän kehitykseen
osallistuneille.Tästä on hyvä jatkaa!
Reetta Maila

SOS ei onnistunut pysäyttämään Uquldlsclä SM-finaalissa. Kuva PM-klsolsta.

EUC:n kärjet
terävinä finaalissa
Naisten
mestaruuspokaali säilyi
Espoossa, vaikka mestari
vaihtuikin.

läisten comeback-yritys tyrehtyi, kun
EUC kuittasi HUT:n kaksi peräkkäistä
maalia latomalla kolme maalia vastustajan ruutuun. Numerot 11-5 EUC:lle
ja peli oli pelattu.

Kärjet avainasemassa
Y..i.I.I.~... tl.i.3.i.3.r..c:I.r.DC:>.... . .......................... .

15-9 päättyneessä hallifinaalissa
Espoo illtimate Club käytti emännän
ääntä Helsinki illtimate Team:n
tyytyessä hopeiseen osaansa.

Hut yllättäen finaaliin
Runkosarjassa HUT yllätti ja päihitti
kaksi kolmesta kovasta espoolaisjoukkueesta. Atletico kaatui kertaalleen ja
Discus kahdestLYlemmän runkosarjan
ottelussa HUT löi tuoreen Vintertrofenvoittajan Discuksen ratkaisuottelussa
15-13 ja eteni finaaliin ensimmäistä
kertaa. Toista nöyryytystä Discus ei
enää sallinut vaan .tarjoili sen naisultimaten dynastialle Atleticolle, joka
hävityn pronssiottelun myötä jäi hallisarjassa kokonaan mitaleitta.Atleticon
pelaajien kasvoilla oli havaittavissa
epäuskoisia ja hivenen nolostuneitakin
ilmeitä, kun kaulakäädyt jäivät tältä
kaudelta kokonaan saamatta.
EUC:n matka finaaliin oli suoraviivaisempLJoukkue selvisi runkosarjasta
häviten ainoastaan kerran Atleticolle.

Yliote espoolaisilla
EUC
esiintyi
loppuottelun
ensimmäisellä puoliskolla niin kuin
useita finaaleja pelanneen joukkueen
kuuluukin: Luu syvälle vastustajan
kurkkuun organisoidulla ja hätäilemättömällä hyökkäyksellä sekä kovalla
puolustuksella. Ensimmäinen jakso
päättyi EUC:n johtaessa 8-3.
EUC oli dominoinut finaalivastustajaansa pitkin kautta eikä pelaajien
otteissa ollut huolestumisen häivääkään toisen jakson alkaessa. Helsinki-

Joukkueiden pelillinen ero oli selvä
ja numerot olivat oikeutetut. HUT ei
kyennyt vastaamaan EUC:n vahvasti
roolitettuun peruspeliin, jossa Tuuli
Saarento & Laura Salmikivi syöttävät
ja Pauliina Kääntee-Valkama & Kati
Kangasluoma viimeistelevät maalit.
Finaalissa tehorakentajat syöttivät 9 ·
maalia ja kärkipari teki 12 maalia.
Tämä tuskin tuli HUT:lle yllätyksenä, sillä runkosarjan kahdessa ottelussa kärjet Kääntee-Valkama ja Kangasluoma kurittivat helsinkiläisiä 17
maalilla rakentajaparin toimittaessa
kiekon maaliin 16 kertaa.
EUC:n kärkien työskentely on
huimasti edellä muiden joukkueiden
yläkentän pelaamista. Hakujen ajoitus
on mallikas eivätkä kiekot kimpoile
sormista tiukoissakaan tilanteissa.
Kääntee-Valkama ja Kangasluoma
ovat ansainneet joukkueensa heittäjien
luottamuksen hyvällä pelillään ja
heittäjät uskaltavat syöttää heille
tiukkoihinkin paikkoihin.

Sisä-PM
Suomen
Turussa
Thrku Terrorin organisaatio järjesti
pitkästä aikaa sisä-PM-kilpailut Caribian
ja Samppalinnan halleissa Suomen
Thrussa.ldean skabojen elvyttämisestä
esittänyt ruotsalaisdelegaatio sai oivan
esimerkin kisajärjestelyiden sujuvuudesta omalle vuorolleen.Tarkoituksena
on nimittäin jatkaa sisä-PM-tumailua,
ja ensi keväänä järjestelyvuorossa on
Ruotsi ja Borlänge.
Valitettavan pienellä joukkuemäärällä pelatussa turnauksessa nähtiin
Suomi-Ruotsi ja Suomi-Tanska finaalit.
Puhtaalla runkosarjapelillä naisten
finaaliin selvinnyt EUC voitti selvin
15-8
numeroin
göteborgilaisen
Carnegien.Vintterin valloittanut Discus
kokosi itsensä kirvelevän,finaalipaikan
vieneen maalin tappion jälkeen ja
vei pronssimitalit Thkholrnan tytöiltä
numeroin 15-13.
Avoimessa sarjassa Liquidisc selvisi
finaaliin häviten vain turnauksen
ensimmäisen ottelunsa tanskalaista
Ragnarokia
vastaan. Turnauksen
yllättäjä ja avoimen sarjan spiritjoukkue Ragnarok jatkoi hyvää peliään
läpi turnauksen selviten finaaliin
puhtaalla pelillä. Finaalissa Liquidisc
oli kuitenkin parempi niukasti 15-14.
Pronssia otti HUT, joka löi väsyneen
Westervikin numeroin 15-13.

Kokemus ratkaisee
Kokemus on ratkaisevissa ultimateotteluissa kovaa valuutta. Suoritusvarmuus ja itseluottamus korostuu lajissa,
jossa kiekollisen pelin virheiden
määrän voi usein lukea suoraan tulostaululta. Vastaavasti joukkue, joka ei
uskalla pelata taitojensa mukaan ei
ikinä tulostaululle edes pääse. EUC
on keski-iältään nuori, mutta pelivuosiltaan ja finaalikokemukseltaan veteraanikastin joukkue.

Tanskalainen Ragnarok yllätti Turussa.
Joukkueen avainpelaaja Thor maalInteossa.
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Kuuma viikonlo
Ensimmäinen
pääkaupunkiseudulla
järjestetty
ra nta uIti matetu rna us
Helsingin Hietaniemessä
veti paikalle paljon
innokkaita pelaajia.
Soile Kallinen
Sisko Nevalainen

LAUANTAIAAMU 25.

HEINÄKUUTA

oli kutkuttavan jännittävä meille
järkkäreille. Aamun sarastaessa ja
lämpimän
auringon
polttaessa
niskaamme
turkulaisten
apujoukkojemme kenttää kuntoon
laittaessa mietimme: " Onnistuukohan
kaikki hyvin ja saapuvatko kaikki
ilmoittautuneet
jengit
paikalle?"
Huokasimme kuitenkin helpotuksesta,
kun joukkueiden kapteenit saapuivat
kapukokoukseen täsmällisesti klo
8 .30.
Sitten kisat alkoivat ja kahtena
päivänä oli tiukkoja matseja, zemppiä,
dyykkauksia, ilmatilanteita, voitonhalua

Kenttien tekemisessä riitti hommaa.

ja innokkuutta, vilvoittautumista
vedessä, uusia tuttavuuksia ja tietenkin
energiaa
välissä.
MAHTAVAA!
Voittajajoukkue tällä kertaa oli
junnupelaajista koottu Freak Show.
Pojat tosin olivat treenanneet miltei
joka päivä Hietsussa, joten heillä oli
kotikenttäetu. Tässä Freak Shown
taustaa:

"Freak Show perustettiin alun perin
Hietsua
varten,
mutta
koska
turnauksen ansiosta kaverimme ovat
innostuneet lajista, olemme muun
muassa lähdössä Pietariin pelaamaan
lähes samanlaisella joukkueella. Eli,
Freak Show oli Henri Timperin ja
minun (HeikkiTiittanen) yhteinen idea
kuultuamme Hietsun . turnauksesta.
Kyselimme
ystäväpiiristämme
halukkaita pelimiehiä leikkimieliseen
biitsiturnaukseen.
Monet
olivat
innostuneita ja niinpä päätimme
osallistua. Mukaan otimme vielä
muutaman jo vanhan ultimatepelaajan
(jotka kuitenkin kuuluvat myös
ystäväpiiriimme).Näin siis syntyi Freak
Show. Vielä kun viikonlopuksi osui
lähes täydellinen sää, oli turnauksen
onnistuminen taattu."
YKSI INNOKKAIMMISTA joukkueista
oli Radiomafia, joka oli paikalla
sunnuntaiaamuna jo klo 6.30!

X-Flies panosti taitojensa ohella myös rekvisiittaan.
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"Joo hauskaa oli! Tiimihän koostui
noin puoliks mafialaisista, puoliks
kaverivahvistajista.
Mukaan
oli
pyydetty
porukkaa,
jolla
on
urheilullinen tausta, fudiksenpelaajia
jne. . .
Säännöt
selitettiin
vasta

ppu Hietsussa
lauantaina, mutta muutamalta kundilta
luontui pelaaminen suveneeristi siitä
huolimatta. Jotkut Mafian hyvät
pelaajat taas olivat töissä koko
viikonlopun. Lajia ei "virallisesti" ollut
harrastanut muut kuin minä (Laura
Airaksinen, toim.huom.). Kokemattomuus tais tulla parhaiten ilmi pelissä
tumausvoittaja Freak Showta vastaan!
Mietittiin, että skaboista löyty kyllä
joitakin jengejä, joita vastaan oltais
ehkä voitu pärjätä, jos oltais oltu
nokakkain - ja jos juhliminen Kaivolla
olis joiltain jääny vähemmälle ... Mutta
selittelyt sikseen. Oli niin hauskaa,
että ollaan jatkettu tiistaihörhöilyjä
Kaivarissa ja välillä Hietsussa."
Muutkin joukkueet
jatkamaan lajia, mm.
Siuntiosta:

ja Piimä n. Villit Venlat ja Maitotytöt
näyttivät, että biitsiultimate sopii myös
naisille. Niin ikään nämäkin joukkueet
ovat
kv-konkareita
Paganellosta.
Hameet hulmuten Villit Venlat veivät
voiton Maitotytöistä.
Lopuksi
kuulutus:

vielä

Radiomafian

"Haluttais pitää yllä vähintäänkin
tämmöstä kotikutoista meininkiä ja
tarvittais lisää kiekkoja." Siinä haastetta
muille jengeille!
Hienosta tunnelmasta ja hyvästä
ultimatespiritistä kiittävät järkkärit.
Erityiskiitos kaikille avustajille!!

innostuivat
Hellhounds

2. /Kisällit .
..:.".

'

....... ...
-

3.Naaniajä~ikset
4 : ~yhäset

." 5~ : lampereenToivot
6.HC Uros
.... 7~··

~cjlli

8. Invalidisaatiön Validit
9. Työväen LiitokiekkoHiJat
lO~ < FHTC

"Nyt meillä on vähän enemmän
kokemustakin, käytiin siellä Yyterin
turnauksessa.
Ja
ollaan
saatu
"valmentajakin"! Se on vissiin liiton
tyypejä. .. tulee kerran viikossa. Me
ollaan täällä yritetty saada halliaikoja
talveksi, mutta ei ole vielä kuulunut
mitään ... koko ajan täällä puuhataan!",
kertoi Micke Pettersson Degerbystä.

11~.x.. F'lies

12: .JerlJsaJem

13. HUTUus
14 ~ i\ura . . .">

:iS:·LaB.a
16:tHeme

KOSKA ULTIMATEEN KUULUU olennaisesti hyvä spirit, halusimme antaa
palkinnon reilusta pelistä. Spirit
-palkinnon - haikalan - vei Sensor se
Tampereelta. Loppukesästä kalan evän
nähtiin lipuvan Näsijärven aalloissa
lähellä Särkäniemeä.
Finaalin avainpelaajan palkinnon,
uimarenkaan, tsemppasi vanhojen
konkaripelaajien
raadin
mukaan
itselleen Freak Show" n Henkka
Timperi.

Välillä joukkueita ja yleisöä
viihdyttivät miesten- ja naisten
näytösottelut. Miehistä kohtasivat
Möröt ja Tatti ja Piimä n. Molemmat
joukkueet
ovat
hankkineet
kv-kokemusta
Italian
leveiltä
hiekkakentiltä,
Paganello
-turnauksesta. Voiton vei tiukasti Tatti

l~~reak S·~ ~~

17~t~ensorSC
ISi Niskalaukaus

lij:: ~BV

20 r Hotti katU ·
· 21r Hazardi
22.HELLHOUNDS
2~~ ~adjomafia . . .

24"oSmart Engine
2~. 7Lipidj

26LLiitokiekon Ystävät
Konkarit kertoivat yleisölle laJista.
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Vintteristä tuplatnestaruus
viimevuotisen
finalistijoukkueen,
Englannin Blissin. Hyvä pelivire jatkui
PERINTEINEN GÖTEBORGIN loppiaisja semifinaalipaikka ratkesi illalla
turnaus, Vintertrofen, järjestettiin tänä
pelatussa
ottelussa
Stockholm
vuonna vasta tammikuun viimeisenä
Ultimatea vastaan, jossa heikon alun
jälkeen olivat kuitenkin hyvät neuvot
viikonloppuna. Turnauksessa nähtiin
jälleen kovatasoista eurooppalaista
kalliit. Kapteenin tiukkojen potkujen
ultimatea. Euroopan suurimpaan hallikera Discus kuitenkin keräsi itsensä
turnaukseen osallistui 12 naisten ja 32
ja nousi 6-3 tappioasemasta 9-6
miesten joukkuetta.
voittoon.
Naisten sarjassa edellisvuoden
Suomalaisjoukkueiden edustus turnauksessa oli hieno. Naisissa turnauvoittoaan puolustanut EUC eteni
kseen osallistuivat Discus, EUC ja
helpoilla voitoilla aina lauantain
Helsinki Ultimate Team. Avoimessa
viimeiseen peliin asti, jossa vastaan
asettui göteborgilaisjoukkue Carnegie.
sarjassa edustus oli yhtä runsasCarnegie voitti tiukan ottelun yhdellä
lukuinen: kiekkomainetta olivat niitmaalilla ja näin suomalaisjoukkueet
tämässä Liquidisc, Discus ja SOS.
Vintertrofenissa pelattiin yhden
EUC ja Discus kohtasivat toisensa jo
viikonlopun aikana monta suomasemifinaalissa.
Taistelu finaalipaikasta oli alussa
laisittain katsottuna lyhyttä peliä, joten
jokaiseen peliin oli lähdettävä alusta
hermostunutta
ja
katkonaista.
Discuksen tahto vei joukkueen kuiasti kovalla otteella. Lyhyt peliaika
pakottaa virheet pelissä minimiin, sillä
tenkin 9-6 voittoon ja näin ensimpienikin piste-ero on vaikea ottaa
mäinen suomalainen finaaliaikka oli
kiinni. Suomalaisjoukkueet osoittivat
varmistettu.
Finaalissa Discusta vastaan asettui
kuitenkin, että myös tämä pelityyli on
hyvin hallussa.
Bliss, joka voitti omassa semifiDiscuksen naisten joukkue aloitti
naalissaan Carnegien 9-8. Näin
turnauksen
vahvasti
lyömällä
joukkue sai haluamansa mahdollisuuden paikata alkusarjassa koettu
Juha Jalovaara tappio.
Blissin lataus ei kuitenkaan
riittänyt, ja Discus voitti tiukan
finaalin
13-11 ja saavutti
ensimmäisen turnausvoittonsa.
Finaalissa
nähtiin
loistavaa
naisultimatea. Virheitä tehtiin
todella
vähän
ja
toisella
puoliajalla molemmat joukkueet
pitivät kaikki omat hyökkäyksensä. Discuksen ensimmäisellä
puoliajalla saavuttama kahden
pisteen johto kesti loppuun
saakka.
Finaalin
parhaana
pelaajana palkittiin Discusta
loistokkaasti sisuunnuttanut Sara
Wickström.
Pronssiottelussa EUC:lla oli
ensin rankan semifinaalitaistelun
jälkeen vaikeuksia Carnegieta
vastaan, mutta lopulta EUC vei
ottelun näytöstyyliin rennolla
pelillä. Espoolainen Atletico
sijoittui turnauksessa kuudenneksi.
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Dlscus löi englantilaisen Bllssln tiukassa finaalissa
AVOIMESSA SARJASSA Liquidisc
Espoosta esitti vakuuttavia otteita ja
raivasi tiensä loppuotteluun kukistamalla välieräpelissään ruotsalaisjoukkue Geflen selkein lukemin 11- 2.
Ennen tätä peliä Liquidisc oli kaatanut
kolme joukkuetta Ruotsista, yhden
Tanskasta ja Norjasta. Loppuottelu oli
viime vuoden toisinto, sillä vastaan
isäntäkaupungin
ylpeys
asettui
Carnegie IDtimate, joka omassa
välierässään löi toisen kovan göteborgilaisjoukkueen
Skogshyddanin
pistein 11-8.
Carnegien taival loppuotteluun oli
kivikkoinen. Siitä huolehtivat kaksi
muuta avoimessa sarjassa pelaavaa
suomalaisjoukkuetta, Discus ja Sipoo
Odd Stars.
Discus yllätti lyömällä ensimmäisessä ottelussaan Carnegien pistein

Suotneen Goaltimate jyrää
Juha Jalovaara

USA:ssa

ICl.rjCl. .. Kqiyi ~~().. ......................

10-9, minkä seurauksena Carnegie
kohtasi
ensimm.a1sessä
pudotuspelissään kakkossijoitetun Sipoon.Tällä
kertaa oli Carnegien vuoro korjata
voitto kotiin samoin 10-9 pistein.
Sipoo päätyi pelaamaan sijoista 9-16
ja sijoittui lopulta 10. sijalle.
Discuksen
taival turnauksessa
päättyi pisteen tappioon Geflelle.
Joukkue sijoittui lopulta kuudenneksi
hävittyään
viimeisen
ottelunsa
ruotsalaista
Westervikiä
vastaan
11-10.
Muualla saavutetusta menestyksestä
huolimatta Liquidiscin Göteborgin
valloitus oli ensimmäinen lajissaan.
Loppuottelussa Carnegien taidot
loppuivat kesken Liquidiscin pelatessa
varmaa peliään. Lopputuloksella 15-10
Vintertrofenin tuplamestaruus Suomeen.

GOALTIMATE ON Euroopassa tuntematon laji, mutta verraten suosittu
Yhdysvalloissa nuoresta iästään huolimatta. Se on kiivastahtinen "serkku"
ultimatelle ja sen harrastajat henkeen
ja vereen nopeatempoisia lajeja
rakastavia friikkejä.
Pelin idea on ultimaten pelaajille
tärkeissä asioissa yllättävän samanlainen. Pelin henki ja herrasmiespeli on
tärkeä eikä kosketuskontakteja sallita.
Thomareita ei ole, mutta toimitsijoilla/
tarkkailijoilla on huomattavasti suurempi rooli kuin ultimatessa. Tarkkailijoiden käsimerkit näyttävät lähinnä
koripallosta ja jalkapallosta soveltaen
lainatuilta.
Koripallosta lainattua on myös 3
sekunnin sääntö maalialueella ja sen
edustalla, joka kieltää pidemmät kuin
3 sekunnin pituiset oleskelut näillä
alueilla. Nämä säännöt takaavat paljon
enemmän liikettä maalialueelle verrattuna ultimateen. Toisaalta se pistää
joukkueen koville, koska kentällä on
kerrallaan neljä pelaajaa.Vaihtopelaajia
saa olla vain kolme. Vaihdot tehdään
lennossa.
Pelin tekevät nopeaksi myös lyhyet
hallussapitoajat. Kiekon kanssa ei saa
kävellä tai juosta vaan se tulee heittää
tukijalan varasta ja aikaa on vain viisi
sekuntia laskemisen aloittamisesta.
PELIKENTTÄ JA MAALIALUE eroavat
selkeästi ultimaten vastaavista. Siinä
tnlssa ultimatessa maali tehdään
vastustajan puolustamaan maaliin niin

goaltimatessa pelataan yhteen ja
samaan maaliin. Kiekkoa hallussapitävän joukkueen vaihtuessa tulee
kiekon kanssa kiertää "clearline"
samoin kuin maalin syntyessä. Maali
syntyy puolikaaren muotoon taivutetun metallitangon läpi syötetystä ja
maalialueella kiinnotetusta kiekosta.
Maalista saa muuten yhden · pisteen,
mutta punaviivan takaa heitetystä kaksi
pistettä. Maalin tehnyt joukkue jatkaa,
mutta maalikaari tulee kiertää joko
yliheitolla tai jommalta kummalta
sivustalta.
Erät pelataan viiteen pisteeseen
ja kolme erää viidestä tulee voittaa.
Peleihin ei tule katkoa aloitusheitoista
tai muista keskeytyksistä.
Tarkkailijoiden ja toimitsijoiden
avulla pidetään virhekeskustelut
lyhyinä ja heillä on oikeus rangaista
mm. rumasta kielenkäytöstä ja muista
rikkeistä.
Keltaiset
kortit
ovat
varoituksia ja punaisista korteista
lentää ulos pelistä. Kahdesta samassa
pelissä saadusta keltaisesta kortista
pelaaja menettää oikeuden pelata
yhdessä pelissä. Mikäli pelaaja saa
yhteensä neljä keltaista korttia, hän ei
saa enää pelata loppuja pelejä.
GOALTIMATE SAATTAA. kiinnostaa
nopeamman temponsa puolesta,mutta
myös herrasmiespeli-idean onnistuneen säilyttämisen vuoksi. Peli ei anna
virheitä anteeksi senkään vertaa kuin
ultimatessa jossa aikaa on enemmän
ja aikarajoituksia eri alueilla ei ole
aloitusheitoista puhumattakaan.

Sipoo piti pintansa Adventspokalenissa
HALLIULTIMATEN VUODEN
2000
Suomen mestarijoukkue Sipoo Odd
Stars voitti Kungsängenissä,Thkholman
lähettyvillä pelatun 12 joukkueen
halliturnauksen. Sipoon loppuotteluvastustaja Gefle FDC sai tunnustaa
Söderkullan pojat paremmikseen

luvuin 13-11. Matkalla loppuotteluun
Sipoo kukisti myös viime vuoden
toisen finalistijoukkueen Carnegien.
Espoon Liquidisc ei ollut parhaassa
vedossa ja jäi lopulta neljänneksi
hävittyään sekä Geflelle (8-6) että
Carnegielle (9-8). Naisten sarjassa
Helsinki Ultimate Team selviytyi
neljänneksi.

frisbari
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Tunnelmia Prahasta
Neljä Prahan
EM-turnaukseen
osallistunutta joukkuetta
valotti kisakokemuksiaan
Frisbarille. Tässä
tunnelmia kautta aikojen
ensimmäisestä entisen
itäblokin alueella
järjestetystä
arvoturnauksesta.

turnaukseen osallistuneista joukkueista on se,kuinka varsin moni, etenkin
kärkeen sijoittuneista porukosita, oli
jonkinlainen "best of' -kokoelma.
Muutaman maan parhaimmisto oli
kerätty seurajoukkueeseen, mikä
jollain tavalla hälvensi rajaa seuraja maajoukkueiden EM-kisojen välillä.
Eihän sellainen toiminta tietenkään
kiellettyä ole, mutta valjua kylläkin.

Liquidisc (avoin sarja,
pronssia)
Vasta
muutaman
kuukauden
yhdessä harjoitellut joukkueemme,
Liquidisc, lähti valmentajan ja 14
pelaajan voimin EM-kisoihin voittamaan. Mutta kuinkas sitten kävikään.
Odotukseni ennen kisoja olivat
hieman sekavat. Kisojen aikana meillä

Helsinki Ultimate Team
(avoin sarja, 10.sija)
Viikon mittaiset turnaukset ovat
aina rankkoja, sekä henkisesti että
fyysisesti. Kehojen uupumusta voi
toki säädellä kieITättämällä pelaajia
kunnolla pelin aikana ja jopa pistämällä
heitä vuorotellen täydelliseen lepovuoroon. Mutta silloin kun pelaajien
määrä joukkueessa on lähempänä
kymmentä kuin 20:tä, niin avainpelaajien rasitusta on vaikea välttää.
Henkinen väsymys voi myös olla
yhtä kuluttavaa kuin fyysinenkin.
Pelikentille ei voi marssia vihellellen,
vaan huippusuoritusta varten on aina
psyykattava itseään.
Kisaviikon aikana voi olla vaikea
irrottaa ajatuksiaan ultimatesta, kun
frisbeet lentelevät unissakin, ja
maittavan tshekkiläisen oluenkin
kulutus on rajoitettu yhteen pulloon
päivässä... Itse nautinkin enemmän
niistä muutamasta päivästä, jotka jäivät
Prahan kiertelylle turnauksen jälkeen.
Toisaalta, ehkä turistipäivät tuntuivat
niin kovin oivilta juuri siksi, että rankka
ja vaativa turnaus oli jo takanapäin.
EM-turnaus itsessään oli hyvin
järjestetty. Suuri osa kentistä oli
loistokunnossa, ja muutkin puitteet
olivat reilassa.Thrha luulla, että entisissä
itäblokin maissa eivät asiat toimisi.
Yksi maininnan arvoinen huomio
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Uquldlsc Joutui tyytymään kolmanteen siJaan. Pekka Neuvo kiekossa.

oli 12-14 pelaajaa pelikunnossa, joista
pelasi
ensimmäistä kauttaan
Liquidiscissä. Potentiaalia kyllä löytyi,
mutta realistista tavoitetta oli vaikea
asettaa, koska joukkueen iskukyky oli
pienoinen arvoitus.
Kisojen puitteet Prahassa olivat
hyvät. Varsinkin pelikentät olivat erinomaisessa kunnossa! Aikataulut pitivät
kutinsa ja toimitsijat olivat ajoissa
paikalla. Kiitos siitä Praha. Ainoastaan
bussien logistiikka oli hieman huonosti
toteutettu ja "kuutioissa" asuminen
ahdisti joitakin pelaajiamme.

6

Alkupoolimme oli helppo ja
jatkopoolin ensimmäiset ottelutkin
kääntyivät
meidän
hyväksemme.
Teimme otteluissa paljon henkilökohtaisia virheitä ja aiheutimme sillä
itsellemme ylimääräistä työtä. Thnnelma oli tiistai-iltana hieman huolestunut, mutta neljä voittoa takana oli
tärkeintä ja yhteiseen tavoitteeseen
jaksettiin vielä uskoa.
Keskiviikkona ja torstaina pelasimme jatkopoolin neljä viimeistä
ottelua. Thloksena oli kaksi tappiota,
joista voimme syyttää vain itseämme.
Ensimmäinen tappio sattui Tanskan
Ragnarokia ja toinen Mir San Mir:ä
vastaan.
Kumpaankin
hävittyyn
otteluun mahtui jälleen niin paljon
pakottamattomia
virheitä,
ettei
voittaminen ollut mahdollista tällä
tasolla. Molemmat häviöt tulivat
aamuotteluista. Emme kuitenkaan
antaneet niiden häiritä iltapäivän
otteluissa, vaan saimme psyykattua
itsemme riittävään tahtotilaan, mikä toi
meille voitot Feldrenneristä ja HUT:sta.
Muut joukkueet pelasivat meille
sopivalla tavalla ristiin ja yllättäen
olimme välierissä. Tässä vaiheessa
joukkueemme itseluottamus oli saanut
kolhun ja pelistämme oli löydetty
paljon epäkohtia. Miten saisimme pelin
paranemaan yön aikana?
Perjantaina välierissä kohtasimme
Skogshyddansin. Peli oli nopeasti ohi,
parempi
voitti
sma
päivänä.
Pronssiottelu järjestettiin nopeasti
toisen välieräottelun jälkeen ja
vastustajaksemme asettui jälleen Mir
San Mir. Halusimme voittoa enemmän
ja turnauksemme paras peli tuli
oikealla hetkellä. Voitimme väsyneen
Mir San Mir:n 17-12.
Loppujen lopuksi pronssi oli vajaalla
miehistöllä, uusilla
kuvioilla ja
vähäisellä harjoittelulla hyvin lähellä
maksimisuoritusta ja tuntui hyvältä.
Parannettavaa jäi paljon, mutta
potentiaali on olemassa. Seuraavan
vuoden aikana veistämme tästä
joukkueellisesta epämääräistä massaa
jylhäkasvoisia
adonis-patsaita
ja
olemme pysäyttämättömiä Havaijilla!

Discus (naiset, 5. sija)
Joukkueemme lähti Prahan kisoihin
pienellä ja melko kokemattomalla
joukkueella. Se, että ylipäätänsä

Atletlco sijoittui kuudenneksi.

saimme tarpeeksi pelaajia kasaan oli
pitkälti kisapaikan ansiota; suurin osa
ei ollut koskaan käynyt Tsekeissä
ja kerrankin oli mahdollista nähdä
muutakin
kuin
pelikentät
ja
majoituspaikka.
Lauantain ja sunnuntain kiertelimme Prahan keskustaa, joten
shop-pailuun kyllästyneinä kaikki
olivat valmiita aloittamaan pelit
maanantaiaamuna.
Turnauksemme
alkoi
kahdella
tappiolla. loukkaantumisten ja parin pelaajan
ulkomailla oleskelun vuoksi emme
olleet päässeet pelaamaan yhdessä
koko kesänä, mikä näkyi selvästi
ensimmaJ.slssa
peleissä.
Päivän
pelisuorituksiimme emme siis olleet
kovin tyytyväisiä, vaikka ennakkoodotuksia tai tavoitteita ei ollut.
Tiistaina oma pelimme kulki jo selvästi
paremmin ja olimme tyytyväisiä
yhdestä
tappiosta
huolimatta.
Pääsimme eroon perusvirheistä ja
kärkipaikkaan tottuneet pelaajat olivat
valmiita ottamaan vastuuta myös
keskikentällä ja rakennuksessa.
Pelit
jatkuivat
vaihtelevasti.
Hävisimme rankkasateessa pelatun
tiukan alkusarjan ottelun Atleticoa
vastaan ja jouduimme kvartsifinaaliin
Milder Nordenia vastaan. Ottelu alkoi

frisbari

11

m . o.o .I. I. m .o...
Juha Jalovaara

saksalaisten johdossa, mutta puoliajan
jälkeen tilanne oli tasaväkisempi.
Molemmat joukkueet tekivät maaleja
vuorotellen ja peli jatkui yli varsinaisen
peliajan. Kentän laidalta tulleesta
suomalaiskannustuksesta huolimatta
hävisimme
tiukasti
16-17
ja
jouduimme alempaan loppusarjaan.
Lopputuloksena turnauksesta oli 5.
sija.
Naisten sarjassa tasoerot olivat
todella suuria ja sitä korosti
osallistuneiden joukkueiden määrä:
vain kahdeksan joukkuetta oli mukana
kisoissa.
Esimerkiksi
ruotsalaiset
loistivat poissaolollaan, vaikka muissa
sarjoissa länsinaapureittemme panos
oli vahva; voitot avoimessa sarjassa,
co-edissa. Oman
junioreissa ja
joukkueemme pelit paranivat loppua
kohden, mikä tietenkin motivoi
jatkossa sekä turnauksessa olleita
maajoukkuepelaajia että ensikertalaisia.
Pelipaikat olivat asiallisia ja kentät
pysyivät melko hyvässä kunnossa
parista rankkasateesta huolimatta.
Myös toimitsijat olivat ajan tasalla,
vaikka kaikki eivät puhuneet englantia
tai osanneet tarkkoja pelisääntöjä.
Ongelmilta kuitenkin vältyttiin ainakin
omissa otteluissamme.
Kuljetukset kentille ja majoituspaikkaan Strahoviin toimivat, vaikka
paikalliset kuljettajat eivät kovin
säntillisesti pitäneet aikatauluista

1

Suomen Juniorit saavuttivat hopeaa. Anaall Ruotsia vastaan pelattiin päästadionIlla.

kiinni. Perille pääsimme kuitenkin joka
kerta ja parikymmentä vuotta vanhat
bussit pysyivät ainakin suurin piirtein
ehjinä.
Huoneet Strahovissa olivat askeettisia, mutta siistejä. Ruokailu sai ainakin
omalta joukkueeltamme suurimmat
miinukset: etenkin päivällinen oli
todella
vaatimaton
(mitoitettu
paikallisen tkk:n opiskelijoille?) ja
sen takia suunnistimme parina iltana
paikallisiin ravintoloihin.

Suomen juniori maajoukkue
(hopeaa)
Matka Prahaan alkoi lentokentältä,
jossa vastassa olivat lähes vieraat
kasvot. Suurin osa . joukkueemme
pelaajista ei ollut aikaisemmin ollut
Carlos (Praha)
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suurissa kansainvälisissä kilpailuissa.
Thnnelma oli jännittynyt ja täynnä
odotuksia. Tavoitteena oli pelata
mahdollisimman hyvin ja luoda
yhtenäinen joukkue.
Kisojen
alkupäivät
kuluivat
tutustuessamme toisiimme, muihin
pelaajiin ja Prahan yöelämään.
Ensimmäisenä yönä majapaikkamme
muistutti
lähinnä
rotanloukkua.
Onneksi saimme uudet huoneet heti
seuraavana päivänä, joten suuremmilta
valituksilta kisajärjestelyjä kohtaan
vältyttiin.
Kisaviikon aikana kertyi runsaasti
pelejä. Muutaman huonosti pelatun
pelin jälkeen yhteishenki parantui
ja
pelaamisesta
tuli
hauskaa.
Joukkueemme oli syntynyt! iltaisin
huoneistamme kuului vain käheiden
äänien pihinä, koska kaikki äänivarat
joukkuetovereiden
oli
käytetty
kannustamiseen.
Suomen pojat ja tytöt saivat aikaan
pyöritystä sekä kentällä että kentän
ulkopuolella, varsinainen freakshow.
Loppujen lopuksi päädyimme finaaliin
Ruotsia vastaan. Mieleemme jäi hyvä
spirit
junnujoukkueiden
välillä.
poikkeuksia
lukuunMuutamia
ottamatta peleissä noudatettiin ultimatelle tyypillistä henkeä. Erityisesti
brittiläisen joukkueen kanssa leikittiin
loppuringissä lähes loputtomiin:
letkajenkkaa, niskahierontaa ja erilaisia
kilpailuja.
Praha tarjosi "leipää ja sirkushuveja"
kaikille ultimaten ystäville, jotka saivat
varmasti vastinetta odotuksilleen.
EM-kisat sujuivat hyvin eivätkä edes
rankkasateet ja paahtavat helleaallot
tunnelmaa.
Kaiken
latistaneet
kaikkiaan kisat olivat unohtumaton
kokemus!

L E 1 P A
TIEDOTUS

KUITUTESTI
Runsas kuidun saanti on yleensä hyvän ruokavalion mittari. Kuitu täyttää vatsaa, pitää kylläisenä,
tasapainottaa suo len toimintaa ja auttaa pysymään solakkana. Siinä ei ole energiaa. Kuitua on vain
kasvikunnan tuotteissa. Hyviä lähteitä ovat täysjyvätuotteet, kuten ruisleipä ja puurot. Kasvikset,
marjat ja hedelmät ovat oiva lisä, mutta niistä yksinään on vaikea saada päivittäistä kuituannosta.
Aikuisten tulisi saada päivittäin vähintään 25 g kuitua. Tavallisesta monipuolisesta ruoasta sitä saa
riittävästi. Erityisiä kuituvalmisteita ei tarvita.

Laske kääntöpuolen kuitutestin pisteet yhteen ja katso piste avaimesta, millainen
on kuidun saantisi. 1 piste merkitsee 1 g kuitua.

Piste avain
Yli 25 pistettä
Loistavaa! Saat kuitua tosi hyvin. Ruokavaliosi on monipuolinen ja
terveellinen. Jatka vain samaan malliin.

21-24 pistettä
Hienoa! Kuidun saantisi on lähes OK. Lisäämällä päivittäiseen
ruokavalioosi viipaleen ruisleipää, saat asian järjestykseen. Jatka muuten
samaa rataa!

15-20 pistettä
Vielä puuttuu vähän, mutta tästä on helppo jatkaa. Jo muutaman
päivittäisen ruisleipäviipaleen lisäämisellä saavutat suosituksen.

Alle 15 pistettä
Haloo! Kuidun saantisi liian niukkaa. Ruokavaliosi kaipaa remonttia!
Oman hyvinvointisi takia Sinun kannattaa tarkistaa mitä syöt. Helppo tapa
lisätä kuidun saantia on syödä täysjyväleipää joka aterialla. Kuudesta
viipaletta ruisleipää tai näkkäriä saat jo 18 g kuitua, mikä on 2/3 päivän
tarpeesta. Vaihtamalla 2 palaa paahtoleipää jyväiseksi ruisleiväksi lisäät
kuidun saantiasi peräti 9 g.

V oit tehdä testin myös osoitteessa
www.leipatiedotus.fi.
frisbari
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Ympyröi kunkin ruoka-aineen kohdalta, kuinka paljon söit EILEN. Mikäli et syönyt kyseistä
tuotetta, jätä kohta tyhjäksi. Laske lopuksi pisteet yhteen. Katso kääntöpuolen pisteavaimesta
tuloksesi.
LEIPÄ, PllRAKAT, KORPUT

Pisteet

Jyväistä ruisleipää (Ruismax, RuisREAL)
1 viipale
2 viipaletta
3 viipaletta
4 viipaletta
5 viipaletta
6 viipaletta tai enemmän
Muuta pehmeää ruisleipä tai näkkileipää,
jyväistä moniviljaleipää (Jyvämax,
MoniviljaREAL)
1 viipale
2 viipaletta
3 viipaletta
4 viipaletta
5 viipaletta
6 viipaletta tai enemmän
Seka-, hiiva-, kaura-, ohra- tai grahamleipää,
karjalanpiirakkaa, hapan- tai muita korppuja
pikkupullaa tai marjapiirakkaa
1 viipale/kpl
2 viipaletta/kpl
3 viipaletta/kpl
4 viipaletta/kpl
5 viipaletta/kpl
6 viipaletta/kpl tai enemmän
Mitä tahansa paahtoleipää, ranskanleipää,
polakkaa, patonkipala (5 cm) tai croissantti
1-2 viipaletta/kpl
3-4 viipaletta/kpl
5 viipaletta/kpl tai enemmän
Riisipasteija, keitinpiirakka, pizzapala 10xl0
cm), iso ohukainen tai 4 pientä
1 kpl
2 kpl
3 kpl tai enemmän

MYSLIT, MUROT YMS.
1 annos = 1 dl

=

1 annos = 1 rkl

Annoksia
Pähkinöitä, auringonkukan tai muita siemeniä,
alkioita tai leseitä
Pellavansiemeniä
Rusinoita
1 kpl kuivattuja luumuja tai taateleita
1 kpl kuivattuja aprikooseja

3
6
9
12
15
18

M~liä

1 kpl runsaskuituisia vehnämurokkeita
(Weetabix)

PUUROT

frisbari

3
1
0,5
1

6

2
4

6
Pisteet

1 annos = 1 dl
Herneitä, keitettY.jä papuja, maissia, hememaissi-paprika - sekoitusta tai seka-vihanneksia
1 annos
2 annosta tai enemmän
Raastetta, sekasalaattia, keitett)jä tai tuoreita
vihanneksia
1 annos
2 annosta
3 annosta tai enemmän

1
2
3

3
6

1
2
3
Pisteet

PERUNA

Annoksia

1 annos = 1 koi tai 1 dl
Keitetty perunaa, perunasosetta tai -salaattia,
ranskalaisia, paistettuja tai valkosipuliperunoita
1 annos
2 annosta
3 annosta
4 annosta

1
6

2
12

RIISI JA MAKARONI

3

6

1
2
3
Pisteet

0,5
1,5
2

1
3
4

2
8
2
12

1
2
3
4
Pisteet

1 annos = 1 dl keitettvä tuotetta

Annoksia
Valkoista riisiä
Täysjyväriisiä, riisi-ruista tai riisi-kauraa
Makaronia
Kaura- tai ruismakaronia

Pisteet

1
4
1
6

2
1
2

Pisteet

KASVIKSET

2
4
6
8
10
12

Annoksia

14

2

1 annos = 1 hedelmä tai 1 dl marjoja
1 annos
2 annosta
3 annosta tai enemmän

1 annos = 2,5 dl

Hiutalepuuroa
Riisi- tai mannapuuroa
Kauralesepuuroa

1

MARJAT JA HEDELMÄT

20 2:

Runsaskuituisia aamiaishiutaleita
(AlI-Bran PLUS)
Kuitupitoisia aamiaishiutaleita
(AlI-Bran REG).
Tavallisia aamiaishiutaleita tai muroja

Pisteet

SIEMENET, PÄHKINÄT, ALKIOT,
LESEET, KUIVATUT HEDELMÄT

5
10
15
20
25
30

Pisteet yhteensä

1

2

3

1
2
0,5
1

2
4
1
2

3
6
1,5
3

Ulla Leino
.....................................

kuitumäärä onkin hyvä ruokavalion
monipuolisuuden mittari.

ja vatsakivut, mitkä voivat seurata liian
suuresta ja äkillisestä kuitulisäyksestä.
kuidun
saa
Tasapainoisimmin
syömällä 6 - 9 palaa leipää päivässä.
Tästä saa jo 50 - 70 % päivittäisestä
kuitutarpeesta. Saman kuitumäärän
saadakseen on syötävä lähes kolme
kiloa sekasalaattia!

Kuitu tai tarkemmin ravintokuitu on
kasvikunnasta peräisin oleva aine osa,
Fysiologiset vaikutukset
jota ihmisen ruoansulatusensyymit
eivät pysty pilkkomaan. Tästä johtuen
Ravintokuidun merkitystä ihmisen
se kulkeutuu suoliston läpi lähes
terveydelle on tutkittu 1970-luvulta
imeytymättömänä. Kuitu on läheistä lähtien. Koska ravintokuitu ei ole
sukua ravinnon imeytyville hiilihydraa- yksittäinen aine, vaan samassakin
teille kuten tärkkelys (polysakkaridi) ja elintarvikkeessa on joukko erilaisia
Viljatuotteiden
sokerit (disakkaridit). Nämä kuitenkin yhdisteitä,
kuidun
vaikutukset
muuttuvat
ruoansulatuksessamme
ruoansulatuskanavan eri osissa ovat hiilihydraateista apu
painonhallintaan
verensokeriksi
(monosakkaridiksi).
varsin monenlaiset. Vesiliukoinen ja
Joutuessaan paksusuoleen kuitu hajoaa veteen liukenematon kuitu vaikuttavat
osittain bakteerien vaikutuksesta mm.
eri tavoin:
Hiilihydraattien lihottavuus on
lyhytketjuisiksi rasvahapoiksi,
harhaluuloa.
Hiilihydraatit
Vaikutus
Liukenematon Liukoinen
vedyksi, metaaniksi ja vedeksi. Vaikuttaa hampaisiin ja leukoihin
antavat
suuremman
0
+++
Ravintokuitu ei ole yksit- Vähentää ruoan energiapitoisuutta
kylläisyyden
tunteen
kuin
+++
+++
täinen yhdiste, vaan koostuu Lisää kylläisyyden tunnetta
rasvat eli ne vähentävät
++
+++
++
useista kemiallisesti erilaisista Laskee veren sokeripitoisuutta
++
syömisen tarvetta. Runsaasti
+++
0
aineista. Vesiliukoisiin kuituihin Laskee veren kolesterolia
kuitua sisältävä hiilihydraat+
++
kuuluvat pektiini, beta-glukaani Sitoo myrkyllisiä aineita
tipitoinen ruokavalio vie myös
Lisää suolen toimintaa
+
+++
sekä kasvikumit ja veteen liuketilaa rasvaiselta ja runsaasti
Vaikuttaa suo len läpikulkuaikaan
0
+++
nemattomiin selluloosa, hemi- Käy paksusuolessa
energiaa sisältäviltä ruoka+++
0
selluloosa ja ligniini.
aineilta.
Viljan kuidusta pääosa on veteen
o ei vaikutusta, + hyvä vaikutus
liukenematonta ja sitä on run-saasti
++ huomattava, +++ voimakas
Valinnoilla eroon
jyvän kuorikerroksissa. Vesiliukoista .
piilorasvoista
beta-glukaania esiintyy jyvän sisäosissa.
Kuidun lähteet
Kasviksissa, hedelmissä ja marjoissa
Leivän päällyksiin voi itse kukin
on myös molempia kuitutyyppejä.
Eri ruoka-aineiden kuitumäärlssä helposti vaikuttaa. Rasva"säästöt" voi
aloittaa vaihtamalla voi tai margariini
Päivittäin saamastamme kuidusta on suuria eroja. Suomalaisten paras
neljännes on vesiliukoista ja kolme kuitulähde on viljatuotteet, leipä ja kevytlevitteeksi ja sipaisemalla sitäkin
neljännestä veteen liukenematonta.
Vähärasvaiset
erityisesti täysjyväleipä. Pelkästään kevyesti
leivälle.
ruisleivästä
saadaan
Suomessa leivänpäällykset jatkavat säästöjä.
enemmän kuitua kuin perunasta,
Vähärasvaisia juustoja (rasvaa 9-17%)
Saanti ja suositukset
kaikista vihanneksista, marjoista ja on hyvä valikoima, mm. juustoleipä ja
Ravitsemussuositusten
mukaan hedelmistä yhteensä. Kuitua on eniten
raejuusto. Pehmeät herkkujuustot kuin
kuidun saantia tulisi lisätä. Määrän viljan kuoriosissa ja välittömästi · myös tuorejuustot sisältävät paljon
pitäisi olla aikuisilla 30 - 35 g/vrk.
kuoren alla.Täysjyväjauhoksi kutsutaan
piilorasvaa ja siten energiaa, jota ei
Päivittäin 2000 kcal tarvitsevalle tämä kokonaisesta jyvästä jauhettua ruis-,
tule huomanneeksi. Runsasrasvaisia
ja (rasvaa 29-40 %) juustoja ovat esim.
vehnäeli
graham-, ohramerkitsee vähintään 25 g kuitua.
Ravintokuidun saanti on Länsi-Eu- kaurajauhoa. Myös vaaleamman leivän
brie, sinihomejuusto, oltermanni ja
roopan maissa huomattavasti alhaisem- kuitupitoisuus voi olla korkea taikinaan emmental.
Edamjuusto
kuuluu
paa kuin kehitysmaissa ja saanti on lisätyn
leseen
tai
jyvärouheen keskirasvaisiin
(rasvaa
20-27%).
alentunut teollistumisen myötä. Suo- ansiosta.
Makkaroista pekoni- ja goutermessa erityisesti viljatuotteiden kuluihminen
ei
tarvitse
tyyppiset makkarat sisältävät vähiten
Terve
tuksen voimakas lasku on vähentänyt ruokavalioonsa
lääkkeenomaisia rasvaa. Kinkkuleike tai aladobi ovat
voimakkaimmin kuidun saantiamme.
kuituvalmisteita.
Kuitupitoisintakin
myös erittäin hyviä vaihtoehtoja. Eli
elintarvikkeita, vehnä- tai ruislesettä, leipä ei todellakaan lihota, mutta
Tällä hetkellä sitä saadaan 20-25
g/vrk.
kannattaa nauttia korkeintaan pari päälliset sen sijaan hyvinkin helposti!
ruokaa ruokalusikallista päivässä ja aina
Syömällä
kuitupitoista
Kahvileivistä pulla ja pullapohjaiset
saadaan samalla runsaasti myös runsaan nesteen kera.
marjapiirakat ovat upeita omintakeisia
vitamiineja ja kivennäisaineita, mutta
Kuidun vähittäinen lisääminen estää suomalaisia kahvileipiä EU-maailvain kohtuudella energiaa. Ravinnon yleensä ilmavaivat, mahan turvotuksen
massa.

frisbari
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HERTTONIEMESSÄ 11.-12.3 pelatussa junioreiden SM-turnauksessa
EUC:n juniorit veivät mestaruuden
hallitsevalta Suomen mestarilta Sipoo
Odd Starsilta. Thrnaus pelattiin 9
joukkueen voimin ja joukkueita oli
pääkaupunkiseutulaisten
lisäksi
Vaasasta, Thrusta, Haminasta ja
Lempäälästä, tänä vuonna myös
Atletico oli saanut koottua oman

joukkueen. Juniorityössä petranneet
EUC ja sas lähtivät molemmat mukaan
turnaukseen kahdella joukkueella.
Joukkueet oli jaettu kahteen
pooliin: A-poolissa kohtasivat sas 1,
Vaasa, EUC2, LeKi sekä Atletico, ja
B-poolissa ottivat toisistaan mittaa
Hamina, Thrku, EUCl ja SOS2. Koko
ja
sunnuntain
pari
lauantai
ensimmäistä peliä kuluivat rattoisasti
alkupelien parissa, ja jo silloin tulevat
finaalijoukkueet erottuivat selvästi
Atte Tanskanen

muista joukkueista voittaen omat
lohkonsa.
Sunnuntain
ensimmäinen
sijoituspeli
pelattiin
lohkojen
viimeiseksi jääneiden (EUC2 ja SOS2)
kesken. EUC2 putosi jatkopeleistä
6-11 häviöllä, voittajan jatkaessa vielä
yhteen sijoitusotteluun LeKiä vastaan.
Semifinaaleissa kohtasivat toisensa
EUCl ja Vaasa, sekä SOSI ja Thrku
Terror.
Espoon
ja
Sipoon
ykkösjoukkueet
jatkoivat
voittokulkuansa ja selvittivät tiensä
finaaliin, jättäen Thrku Terrorin ja
Vaasa Saintsin kamppailemaan pronssimitalista.
Pronssiottelussa turkulaisten uusista
hopeisista pelipaidoistakaan ei ollut
apua. Vaasan tiukka paikkapuolustus
jähmetti Thrun pelin täysin ja
puoliajalla tilanne oli 2-8 vaasalaisille.
Thrku sai kurottua eroa umpeen
toisella puoliajalla, mutta peli päättyi
silti 15-8 vaasalaisten hyväksi.
Kirkkaimmasta mitalista käytiin
armoton kamppailu.Joukkueet tekivät
pisteitä vuoronperään, ja puoliajalle
mentäessä tilanne oli jännittävä 8-7
EUC:n hyväksi. Pelin loppua kohden
tunnelma kohosi niin katsomossa kuin
kentälläkin, eikä kumpikaan joukkue
saavuttanut selkeää johtoasemaa.
huutomyrskyn
keskellä
Valtavan
pelatut viimeiset pisteet ratkaisivat
pelin loppujen lopuksi 13-12 EUC:lle.
Finaalijoukkueiden parhaina pelaajina
palkittiin Sipoon nuori lupaus Mikko
Paanasalo ja EUC:n Heikki Tiittanen.
VIIKONLOPUN AIKANA käynnistettiin
myös
juniorimaajoukkueprojekti
kesän 2001 Prahan EM-kilpailuja
varten.
Poikien
maajoukkueen
valmentaja Ville Mykkänen kertoi
tulevista
kisoista
ja
maajoukkueringistä, ja kesän 2000
maajoukkueissa olleet nuoret kertoivat
omia kokemuksiaan kisamatkalta.
Innostuneita poikia ja tyttöjä lähti
mukaan projektiin yhteensä yli
kolmekymmentä, joista suurin osa
pääsi ensimmäistä kertaa mukaan
maajoukkueprojektiin.

EUCl Ja 5051 pelasivat tiukan finaalin. Mikko Paanasalo yrittää estää Markuksen yliheiton.
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Suomen junioreille kolme
mitalia Juniorpokalenista
JO

PERINTEEKSI

muodostunut

]uni-orpokalen järjestettiin Tukholman
Kungsängenissä
14. -15.10.2000.
Naapurimaan nuorille pelitaitojaan
näyttämään lähti Suomesta peräti 5
joukkuetta. Poikien sarjassa pelasi EUC
ensikertalaisjoukkueella, Sipoo Odd
Starsin nuoremmat juniorit sekä viime
kesän juniorimaajoukkueen pelaajista
koostuva Paine-ero. Tyttöjen sarjaan
lähti mukaan Turku Terror sekä EUC
vahvistettuna muutamalla Discuksen
tytöllä.
Poikien sarja pelattiin 12 suomalaisja ruotsalaisjoukkueen kesken. Paineeron
kuudesta
kokeneemmasta
juniorista koostunut joukkue selvitti
hienosti tiensä semeihin, jossa vastassa
ollut Falun oli kuitenkin vahvempi
tiputtaen suomalaiset pronssiotteluun.
Pronssiottelussa tiukkoihin mustiin
paitoihin pukeutuneet Paine-eron
pojat löivät Garnegien kovan Suomi
kannustuksen saattelemina. Finaalissa
Viksjöforsin ykkösjoukkue kukisti
Falunin luvuin 13-10.
Paine-erossa
pelanneen
Ville
Mykkäsen valmentamat nuoremmat
Sipoolaiset saivat tyytyä 8. sijaan EUC:n
isompien poikien voittaessa heidät
sijoitusottelussa.
Näin
EUC:n
ensikertalaisille 7. sija. Nämä kaksi
joukkuetta
tulevat
varmasti
mitalinkiilto silmissä takaisin ensi
kerralla, ja silloin muutama poikien
sarjan mitali on epäilemättä realistinen
tavoite.

SUOMALAISTYTTÖJEN
suureksi
iloksi järjestettiin ]uniorpokalenissa
tällä kertaa myös tyttöjen sarja.
Valitettavasti Viksjöforsin joukkueesta
saapui .paikalle vain kaksi pelaajaa,
joten sarja pelattiin kahden ruotsalaisja kahden suomalaisjoukkueen kesken.
Garnegien tytöistä ei ollut suurtakaan
vastusta suomalaisille tytöille ja
Falunkin
joutui
tiukkojen
kamppailujen jälkeen luopumaan
finaalipaikasta. Näin siis tyttöjen sarjan
loppuottelu
täysin
suomalaisten
hallussa. Tasaisen jännittävä finaali
päättyi pisteen eroon 13-12 EUC:n
hyväksi, ja pronssiottelussa Falun FDF

kukisti Garnegien helpon näköisesti.
Suomalaistyttöjen vahvan esityksen
ansiosta tyttöjen sarjan parhaan
pelaajan palkinto myönnettiin EUC:n
Soila Nykäselle.
JUNIORPOKALEN OLI kaikin puolin
hyvin järjestetty junioritumaus, josta
varmasti oli paljon iloa ja hyötyä
Suomen
liitokiekkoilun
tuleville
lupauksille. Vielä täytyy saada mukaan
muutama muukin maa Suomen ja
Ruotsin lisäksi, ja turnauksesta
muodostuu
varmasti
pian
junioriliitokiekkoilijoiden
oma
"Vintertrofen" .
Atte Tanskanen

Tyttöjen sarjasta Suomelle kaksoisvoitto.

Sipoo jälleen koulujen mestariksi
Henna
Tanskanen
.............................................................
VIIKIN MONITOIMITALOSSA tammikuun 23. päivä pelatussa koulusarjan
viimeisessä osaturnauksessa Sipoo vei
jälleen mestaruuden kohdattuaan
finaalissa, edellisvuotta mukaillen,
Espoonlahden lukion. Sipoon selvästi
Espoonlahtea nuoremmat pelaajat
pelasivat parinkymmenen pelaajan

voimin ja kukistivat Espoonlahden
joukkueen 8-6.
Pronssiottelussa
kohtasivat
Vehkalahti ja Kauklahti. Kauklahden
fyysisten jalkapalloilijoiden "pitkä ja
perään" taktiikka toimi, ja Vehkalahti
kaatui tiukassa ottelussa luvuin
10-11.
TÄMÄN VUODEN koulusarjaan osal-

listui

ennätysmäärä

kouluja,

12.

Alemman loppusarjan pelit pelattiin
viikkoa aikaisemmin 16.1. neljän
joukkueen kesken, jolloin Kauniaisten
innostunut poikavoittoinen joukkue
voitti kaikki ottelunsa, ja ansaitsi
itselleen
hyvällä
pelihengellä
turnauksen Spirit-palkinnon.
"Mukava nähdä ensimmäistä kertaa
pelaavienkin
heti
omaksuvan
ultimaten Spirit-hengen.", iloitsi liiton
uusi juniorivastaava Soila Nykänen.

frisbari
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Ultimate SM-sarja

HUT (n) - Discus (n) 3 - 15

Leppävaara

Atletico - EUC 2 - 15
HUT (n) - EUCissat 15 - 2

la 9.6.2001

Atletico - Discus (n) 4 - 15

avoin
Liqu idisc- Turku Terror 19-2

Toni Asikainen 13 16
Tapani Ojala 13 10 (uusinta)
Roope Pehkonen 15 10

10. Helsinky ult.
11. Wall City
12. Sipoo Odd Stars
13. Flu id Druids

Rajamäki

koppaukset
alka(s) matka(m) yht. flnaall/mta

Discus-Hamina 19-1

su 5.8.2001

Toni Asikainen

16.XLR8RS

Discus - Turku Terror 19 - 8

avoin ylempi loppusarja
sas - Farmers 19 - 9

9 ,29 43,55 94,645 10,65

17. RED
18. Searching Woodpecker

Hamina - Liquidisc 0 - 19

Roope Pehkonen

14. KFUM Orebro Frisbee
15. Leedsleedsleeds

Discus - Turku Terror 19 - 8
HUT - Farmers 19 - 6
Turku Terror - Liquidisc 5 - 19

Juha Jalovaara
8 ,12 49,85 94,51 et

HUT - HUTi 19 - 4

sas - HUT 16 - 19
naiset

pituus

SOS - sas jr 19 - 3
HUT - Farmers 19 - 10

Discus (n) - EUCissat 15 - 1

karsinta finaali

22. Craic
23. Fusion
24. Ju-piter

EUC - HUT (n) 15 - 6

Roope Pehkonen 142,90 140,55

25. Stockholm Ultimate

Janne Hilden 124,74 132,51

26. Patatas Bravas

Kontula

EUCissat - Atletico 3 - 15
Discus (n) - EUC 15 - 9

Kimmo Parkkinen 132,08 125,45

27 . F.U.J .

su 10.6 .2001
avoin

Atletico - HUT (n) 16 - 13

juniorit (alle 3v.):
Perttu Jalovaara 2,49 -

sas j r - Farmers 1 - 19
HUT - UFO 19 - 3

Rajamäki

mlxed
finaali:
Stenungsunds-Kleine feiglinge 19-13

la 18.8.2001
avoin ylempi loppusarja

tuplakiekko
voitot tappiot

1. Stenungsunds
2. Kleine Feiglinge

Kontu la
la 9.6.2001
avoin

SOS - HUTi 19 - 7

8,7544,97 93,095 9,94

19. Thebiges
20. Ultimate Vibration
21. Dogs On Speed

Discus - sas 7 - 19

Asikainen/Pehkonen 3 0

3. Endzonis

Rajamäki

HUT - Discus 19 - 0

Hirvonen/Rantalaiho 2 1

la 16.6.2001
avoin

Liquidisc - HUT 19 - 14

Hulden/Parkkinen 1 2

4. Clac - Clac
5. Fingers

Turku Terror - Farmers 11 - 19

Farmers - HUTi 19 - 0

Liquidisc - sas 17 - 19

golf

7. Blue Arse Flies

Farmers - sas 18 - 14
Turku Terror - Hamina 19 - 0

Pukinmäki

1.klerros 2. 3. yht. finaali yht.
Kimmo Parkkinen

8 . CUS Bologna
9. Prague devils

Vaasa Saints - Hamina 0 - 19
Turku Terror - Vaasa Saints 19 - 0

avoin pronssi peli:

26 26 25 77 31185
Roope Pehkonen

10. Saxy divers
11. Upsadaisy

su 19.8.2001

6. Strange Blue

UFO - sas jr 19 - 6

HUT - Farmers 19 - 13

27 25 27 79 35 193

12. Y'N Milano

UFO - HUTi 8 - 19

naiset pronssi peli:

Tapani Ojala

naiset

Atletico - HUT (n) 11 - 15

EUC - EUCissat 15 - 0
HUT (n) - Discus (n) 4 - 15

27 26 28 81 34 196
naiset

13. 0smosis
14. Jet Set

Pukinmäki

Anu Karvinen
50 49 43 - - 142

Atletico - EUC 10 - 15
HUT (n) - EUCissat 15 - 8
Atletico - Discus (n) 7 - 15
Rajamäki

la 1.9.2001
avoin finaali:
Liquidisc - sas 19 - 14
naiset finaali:
Discus (n) - EUC 17 - 13

su 17.6.2001
avoin

15. Ogre Frisbeer club
16.0UF
naiset
finaali :

YLEISMESTARUUSPISTEET

Bliss-Milder Norden 19-13

tark. kopp. pituus DDC golf yht.

1. Bliss

Roope Pehkonen

2. Milder Norden

99 98 99 100 100 496

3. Red Lights

Toni Asikainen
97 100 100 97 100 494

4. Espoo Ultimate club
5. Discus

Vaasa Saints - Discus 0 - 19
Liquidisc - Vaasa Saints 19 - 0
Liquidisc - Discus 19 - 14
sas - UFO 19 - 6

Junioreiden SM-tumaus
Massby ja Söderkulla, Sipoo
11.-12.8.2001
1. sas

Kimmo Parkkinen
100 92 96 98 98 484
naiset

6 . Atletico
7. Yahoo
8 . Russki Blini

UFO - Farmers 5 - 19

2.EUC

sas jr - HUT 0 - 19

3. Vaasa

Anu Karvinen
100 - - - - 100

juniorit
finaali:

sas jr - HUTi 1 - 19

4. Hamina

juniorit (alle 3v.)

Ruotsi-Suomi 19-9

sas - HUT 19 - 16

5. Turku

naiset
Discus (n) - EUCissat 15 - 0
EUC - HUT (n) 15 - 12

EUC-SOS 4- 13
Turku-Hamina 3-13

Perttu Jalovaara
- - 100 - - 100

1. Ruotsi
2. Suomi
3. Englanti

Vaasa- SaS 10-13
EUC-Hamina 13-10

EUCissat - Atletico 7 - 15
Discus (n) - EUC 15 - 5

Turku-SaS 6-13

Atletico - HUT (n) 17 - 15

EUC-Vaasa 13-11

EUCC 2001
Praha, Tsekki 9.-14.7.2001

4. Ranska
Splrlt Of The Game
avoin: FAB (Sveitsi)
mixed: Ouf (Ranska)

Vaasa-Turku 13-1

avoin
finaal i:

Raj amäki

Hamina- SaS 8-13

Skogshyddans-Clapham 19-12

juniorit: Englanti

la 4.8.2001

EUC-Turku 13-8
Vaasa-Hamina 13-0

avoin ylempi loppusarja
Liquidisc - Farmers 19 - 11

finaali :

naiset: Bliss (Englanti)

1. Skoghydans
2 . Clapham
3. Liquidisc

Aklta World Garnes

HUT - Turku Terror 19 - 3
Discus - Farmers 17 - 19

SOS-EUC 16-14

4. Mir San Zamperl
5 . Ragnarok

Akita , Japani 16.-26.8.2001
ultlmate

sas - Turku Terror 19 - 8

Yksilölajit-SM

6. The Flying Angels Bern

Japani-USA 9-19

Liquidisc - Discus 19 - 7
naiset
EUC - EUCissat 15 - 1

18
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7 . Chevron Action Flash

Saksa- Kanada 14-19

tarkuus

8. Feldrenner Mainz

Japani-Ruotsi 18-11

karsinta finaali

9. Red Lights

Saksa- Suomi 11- 18

.. .

Suomi-Ruotsi 18-18
Kanada-USA 16-14
Japani-Saksa 17-14

3. Mir San Mir
4 . Catch22
5. Cota Rica

Suomi-Kanada 11-25
Ruotsi-USA 14-15
Saksa-Ruotsi 16-22

8. Fuzzy Bunny

Japani-Suomi 19-11

9. Tatti

Japani-Kanada 13-16
Saksa-USA 11-20
Ruotsi-Kanada 14-20

12. Chicago
13. Sydney2000
14. Chevron Action Flash

Suomi-USA 13-15
semifinaalit:
Kanada-Ruotsi 18-10

6. No Tsu Oh
7 . Feldrenner

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

NICC 2001

Lord Novgorod

Turku 17.-18.3.2001
ultimate sisähalli-PM

Novgorod, Venäjä 16.-18.2.2001
avoin

avoin

1. Jupiter (RUS)
2. Garjachie Finny(FIN)

1. Liquidisc
2 . Ragnarok

3. Enskede Eagles(SWE)
4. DiskFleimZ (LV)

10. Zamperl

3.HUT
4. Westervik

11. Crunch

5. Carnegie

6. Koodesniki Diska (RUS)

6.S0S

7. Novgorod Bears (RUS)
8. Flippers (RUS)

finaali:
Ragnarok-Liquidisc 14-15
pronssi :

5. Dolgorukiye (RUS)

9. Sudebnije Ispolniteli (SWE)
10. Priekuli (LV)
11. VKM (RUS)

USA- Japani 15-12

15. Feed
16. Arsenic

sijat 5--6:

17. FAB

naiset

12. Novgorod Juniors (RUS)

Suomi-Saksa 19-13

18. Backstreet

1. EUC

finaali:

Westervik-HUT 13-15

pronssi:

19. Patatas

2. Carnegie

naiset

Japani-Ruotsi 19-13

20. Team42

3. Discus

1. Ogre Moments (LV)

finaali:
Kanada-USA 18-17

21. Quattro Stazione
22.CUSB

4. Stockholm
5. Brunna

Paganello World Beach Ultimate Cup

23. Pele Mana

6.HUT

24. Tsunami
25. Wall City

finaali:
EUC-Carnegie 15-8

Rimini , Italia 13.-16.4.2001

26. Salutami

pronssi:

co-ed ~arja
1. Thrill Ride

27. Jet Set
28. bigez

Discus-Stockholm 15-13

2. Poughkeepsie

29. Morko

3. Fish 'n Fritz
4 . Horned M.

30. Paprikas

5. Huck Finn

31. Mental D.
32. Mucche

6 . KUPA

33. Catchup

7. Fingers

34.ZUF

8 . XLR8RS

35. Bondi Buds

9. Clac Clac

36. Wrecked B.

10. Sunny Sandgr.

37.0W!

11. Copenhagen

38. Hammerage

12. DISConnection
13.98% Funky Stuff

39. Superfly
40. Kyntajat

14. Aged To Perfection
15. Pookas

41. Meltdown
42. Wizards

16. Brasil

43. Upsadaisy

17. Wunderteam

44. Cota Junior

18. Les Tondeurs

45. Fattanza

19. Voladora

46. Les Frisbeurs

20. Mild Mannered

47. Red I's

naiset

48. Flying Bisch

1. Bliss
2. Old Ones
3. FLying V's
4. Coastal Tendencies
5. Shazam!
6. Sirens
7. Maitotytot
8. Shoot From The Hip
9. Tank Girls

Yyteri Beach Ultimate 2001
Yyteri 25.-26.8.2001
1. Kyntäjät
2. Maitomörkö
3. Sandfly
4. U-Y-A-Ä-O-ä-Baz
5. Kirjeshakki

10. Villit Venlat
11. Mavis

6. BUC Pocahontas

12. Yahoo

8.WWW

7. Freak Show

13. Mainzelmaedchen

9. Haipojat

14. Tequila Boom Boom

10. ÄläTulePahaKakkuTuleHyväKakku!

15.CUSB

11. Beach Team

16. Berzerker!

12. Holy Divers

17. Swiss Mix

13. Return of Zeros
14. HC Uros

18. Crema Catalana
19. Mucche al Pas.
20. Bonbons Roses

15. Bambi & 7 Kääpiötä
16. Varikset & Pulut

avoin

17. Aura

1. UTI
2. Collard Greens

18. Hellhounds

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

2. Ukraine (UKR)
3. Finkat (FIN)
4. Sestri Vetra (RUS)
5. Moskow (RUS)
6. Eagles (LlT)

FRISBARI
",;KA~~~4A .

."
KIRJOITTAJIA
JA KUVAAJIA

OLETKO KINNOSTUNUT lehtemme ja
lajimmetLilevaisuudesta? .Pysyykö kynä tai
kamera kädessä?
Tekaisepalehden tekijöiden ja · lukijoiden
peli- tai
iloksi
pakina, haastattelu,
turnauskuvaus, sarjakuva,tekniikkapohdinta, teemajuttu tai mitä muuta arvelisit
laji lehdessä voivan olevan. ·Toivomme
kirjoitust~n olevan asiallisia <
Ja .otsikkojen
kera.
Kuvat ovat erittäin tervetullut lisä, niHlä
luodaan elävä kuva lajeistamme. Jäämme
jännityksellä odottamaan.
YHTEYDENOTOT:

Atte Tanskanen
frisbari@liitokiekkoliittoJi
." 04Q.. 7702447

frisbari
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Olli Visamo (56)
Talontie 3-5 A 3
00320 HELSINKI

kisakalenteri
10.-11.11.2001 Hallisarjan 1. turnaus
10.-11.11.2001 Rigas Rudens, Latvia
17.-18.11.2001 Hallisarjan 2. turnaus
24.-25.11.2001 Adventspokalen, Kungsängen, Ruotsi
8.-9.12.2001

Hallisarjan 3. turnaus

15.-16.12.2001 Hallisarjan 4. turnaus
12.-13.1.2002 Hallisarjan 5. turnaus
19.-20.1.2002 Hallisarjan 6. turnaus
26.-27.1.2002 Vintertrofen, Göteborg, Ruotsi
9.-10.2.2002

Hallisarjan 7. turnaus

16.-17.2.2002 Hallisarjan 8. turnaus
2.3.2002

Hallisarjan mitaliottelut

16.-17.3.2002 Nordic Indoor Club Chapionship 2002, Borlänge, Ruotsi
29.3.-1.4.2002 Paganello, World Beach Ultimate Championship, Rimini, Italia.

Päivämääriin voi tulla muutoksia.

