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Pä ii toilllit taJ 

Kiekot vedessä odottavat, että lumeton alue 
ynpll"illä kasvaa. Nyt on kevät ja männynhavujen 
tuoksu ikäänkuin heijastuu lätäkön pinnasta. Kevät 
on rauhallisen heräämisen aikaa. 

John Kirkland on sanonut, että lii tokiekkoi
lu on tähänastisen tai teen täydellisin ilmiö. -
Kiekot liitävät nunnien yllä, napataan käsiin ja 
taas heitetään. Ajatus on ilmassa ja tuulessa 
leikkilnistä. Kuvi ttele tarkka lento puiden vieres
tä, hidas laskeutuminen kaI 1 iotasantee 1 le korin 
viereen. Sama juttu. 

Tässä liitokiekkoilun taiteellinen olemus on 
vangittu ikuiseen, paikallaan pysyvään hetkeen. 
Ainutlaatuinen, sattumanvarainen scmni telma kuvas
taa tai teen korkeinta totuutta. Elerrenttien yhdis
tyessä yksinkertaisessa esityksessä yhdistyy koko 
maailmankaikkeus kiekkojen ja luonnon sopusoin
tuun. 

Kiekot vedessä aistivat, uuden vuodenajan 
tulemisen. Kausi on jo alkanut ja paljon tapahtu
mia on taas tiedossa. Näin kesän kynnyksellä on 
hyvä pitää myönteinen ilme kasvoilla. - Mitä jos 
yhdessä tekisimme tästä kaudesta parhaimman ? 

Kuva: Marko Hyvönen. 

Q 



PUHEEN"OHTA"AN 
PA'LSTA 

Toiveeni uOOesta, vireämlästä halli
tuksesta eivät ole menneet kuuroille 
korville. Juha Jalovaara aloitti heti 
täydellä höyryllä ja kantoi hallituksen 
kokoukseen el'Xlotuksensa liiton organi
saation uooistarniseksL Hallitus on nyt 
pohtinut ja pyöritellyt Juhan el'Xlotusta 
niin pitkälle, että kutrlen uooen valio
kunnan toimenkuvat on tarkistettu ja 
hyväksytty ja valiokuntien jäsenet on 
~tty. Siitä, ketä on valittu ja tar
kalleen minkä takia, voi lukea tästä 
samasta leh:iestä tuonnrnpana. 

Helsingborgin kongressin valmdstele
va työ on jo hyvässä vauh:Ussa. Tamni
kuussa saa?li Ruotsista 21- sivuinen ni
vaska paperia sisältäen kongressin esi
tyslistan ja ehdotuksen Maailman Liite
kiekkoliiton säännöiksi. Punaskaa on 
nyt Kainu Mikkolan avustuksella' käyty 
läpi ja on tehty joitain muutosehdotuk
sia, jotka tullaan käsittelenään liitot;) 
halli tuksessa ennen kuin ne lähetetään 
takaisin Ruotsiin. 

Kongressissa tullaan päättämään maa
ilmanlii ton säännöistä ja taloudesta, 
nimetään liitolle puheenjohtaja sekä 
johtokunnan että eri kaniteoiden jäse
net. 

Ko~essin esityslistaan ei sinänsä 
ole paljon lisäämistä. Se noudattelee 
pääosiltaan rneikäläisessäkin järjestö
elämässä käytettyä järjestön vuotuisen 
yleiskokouksen kaavaa. Ehdotus liiton 
säännöiksi sen sijaan sisältää nonia 
mielenkiintoisia kohtia, joihin on ai
hetta pruttua. 

Sääntöel'Xiotuksen mukaan Maailman 
Liitakiekkoliiton korkeimpana päättävä
nä elimenä on kongressi, joka kokoontuu 
'joka toinen vuosi. T&nän alaisena toi-:
mii puheenjohtaja johtokunnan kanssa Ja 
heidän alaisenaan toimivat eri kanite
at. fotruten organisaation ryhnittely on 
selkeä, mutta kaniteoiden roolit ja 
niiden välinen työnjako ovat epäjol'xion
nukaisia. 

~ etdotettu perustettavaksi sääntö
kaniteaa ja eri lajikaniteoita, jolloin 
olisi aina kaksi kaniteaa, jotka työs
kentelisivät SCltDjen sääntöjen parissa. 
Tänä on turhaa päällekkäisyyttä ja ai
heuttaa vain hankaluuksia. Pääa5ialli
sen sääntöjen kehittelytyön tulisi ta
pahtua kyseisessä lajikaniteassa, koska 
sillä on ilmeisestikin käytettävissään 
lajin paras asiantuntemus. Varsinainen 
sääntötoimikunta voitaisiin koota aina 
esim. viiden vuoden välein, jolloin se 
suorittaisi mtI. sääntötekstin yhtenäis
tämisen. 

Puheenjohtaja Marko Tim:>sen päälaji on pituusheitto, jossa hän 
voitti SucJterm:!staruuden -82 ja -83, ja sijoittui 4.nneksi EM
kisoissa -83. Kuva on SM-80 -kilpailun satoa, jolloin kisat 
heitettiin Olympiastadionilla. - kuva: Jukka Eklin. 

jatkuu ••. 
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Yksi kurrmajainen, jota on el'x3.otettu 
on "naisten kanitea". Sen tarkoituksena 
olisi hoitaa naisurheilijo1den asioita 
ja mn. turvata "etteivät naiset jää 
miesten jalkoihin kilpailujärjestelyis
sä" • Tällainen naisten eriyttäm:i.nen to
dennäköisesti eriyttäisi heitä entises
täänkin. Parerpi ratkaisu olisikin va
lita eri kaniteoihin myös naisaiusta
jia, jolloin he vois iva t ajaa amj a e~u
jaan ja tuoda esille ideoitaan. 

Sääntöjen kongressia käsittelevässä 
ka~leessa on kohta, jossa määritel
lään miten äänioikeooet jakautuvat 
knngres s issa. Yle inen käytäntöhän on 
- ntTl. muissa kansainvälisissä urheilu
järjestöissä - että j okaisella maalla 
on yksi ääni. 

I t..se asiassa näin on ruotsalaisten 
ja englantilaistenkin laatimassa clxio
~.uksessa. Mielenkiintoista kuitenkin on 
nälYlä mi ten amerikkalaiset lukuisine 
f>t' laajajärjestöineen ottavat tämän vas
Wan • . Olisi hyvä, jos päästäisiin maa 
ja äåni -kä}-'täntäön, nutta mikäli ai
heesta kehkeytyy kiista, voitaisiin 
harkita oehm.? .. ä ii l a skun tarjoamista arre
r ikkalaisille. Se kävisi siten, että 
heillä olisi esim. viiden vuooen ajan 
ilsearrpi ääni. Eihän voida kiistää sitä, 
etteikö uooen mantereen frisbaajilla 
ole tietynlaista pioneeriasemaa tämän 
lajin kehityksessä. Ensiarvoisen tärke
ää nimittäin olisi saada nyt kaikki 
maailman liitot mukaan uuteen ja ul
jaaseen liittoon. 

Annetun sääntöehdotuksen mukaan lii
ton sääntöjä voidaan muuttaa vain joka 
toinen vuosi pidettävässä sääntänääräi
sessä kODJressissa. Tiinän pitäisi ta
pahtua juuri päinvastoin, eli sääntöjä 
saisi nuuttaa vain ns. ylimääräisessä 
kOn:Jressissa. Tällöin vältettäisiin se, 
ettei tärkeitä sääntC'muutoksia käsi tel
lä huanaamatta totutun kaavan mukaan 
etenevässä sääntönääräisessä kongres
sissa. 

Viimeinen merkittävä kohta, joka 
kaipaa uudelleen järjestelyä, koskee 
kilpailuja ja juryn roolia. Ehdotuksen 
nukaan sääntökanitea ytiiessä järjestä
jien edustajien kanssa lIUlooostaisi kil
pailun juryn. Kainun ehdotuksen nukaan 
kilpailuissa tulisi olla sekä kilpailun 
järjestelyjä ja toimitsemista valvova 
~lin että "vetoamus-tuamioistuimena" 
toimiva jury. Villneksi mainittu olisi 
kilpailujen aivovaltaisin elin, jolla 
olisi viime kä:3essä Päätösvalta kilpai
luja koskevissa kysyi"nyksissä. Siis ju
ryyn voisi vaiota myös kisojen val von
tael.iJTen päätöksistä. 

Kainu Mikkola on myös el"xjottanut, 
että HelsinJborgissa järjestettäisiin 
liitokiekkoilun filosofiaa ja tulevai
suutta käsi ttelevä ~silllli.. Tässä 
yhtenä pääajatuksena on kehittää kent
tälajeista lajikokonaisuus, jolla olisi 
nWxk>llisuus päästä nukaan laajamittai
SE!Tpiinkin urheilutapahtLlTdin - kuten 
ol}'flt>ialaisiin. Tähän liittyen on kau
den kiloailukalenteriin lisätty 26.5. 
järjestettäväksi "kolmiottelu". Tällöin 
on tarkoitus kokeilla uusia ideoita, 
joita on talven mittaan kypsytelty. 
Kolmiotteluun sisältyisi pituus, tark
kuus ja aiJcakowaus. 
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Yksi päätavoite ja edellytys on ke
hittää kolmiottelusta sellainen, että 
se sopii ja "mahtuu" yleisurheiluken
tälle tai stadionille. Tähän liittyy 
vaat:inus saada pituusheitto kuriin niin 
ettei kenttä lopu kesken kiekkojen ko
lahdellessa päätykatsaooon. Yksi lääke 
tähän on, että kolmiottelun kaikki la
jit heitetään sananlaisella kiekolla. 
Olisi siis löydettävä kiekkamalli, joka 
sovel tutsi vähintäinkin tyydyttävästi 
lajiin kuin lajiin. Tällälailla palat
taisiin myös liitokiekkoilun juurille, 
jOllOin kiekot olivat vielä kiekkoja, 
eivätkä "kiviä" tai "hui~unsa k~
tettyjä moovipaloja". Kilpaileninen ei 
olisi niin välinekeskeistä ja valittu 
kiekko tai kiekot anaisivat todennäköi
sesti nilneranaan "liitlfvän" kiekon an!
naisuuksia • 

Kolmiottelun lajeista tarkkuutta on 
rerontoi tu ehkä en! ten. Se tulee ole
maan mukana, mutta typistetyssä nucdos
sa siten, että on kolrre heittopaikkaa, 
yksi kussakin suunnassa, ja viisi hei t
toa jokaiselta paikalta. 

Tarkkuusrenkaan taakse tullaan aset
tamaan kevyt verkko, joka ilrroi ttaa se
kä kilpailijoille että yleisölle mil
loin kiekko on osunut maalirenkaan lä
pi. On väläytel ty sellaistakin ideaa, 
että tarkkuusnaali olisi neliön rtlX)toi
nen. Sen etu olisi ensikädessä siinä, 

yf/ %/ \ 1 . <r'r:~ .. :1" , 

- piirros: Henrik Oggla. 

että se olisi paljon helpcmnin valmis
tettavissa kuin pyöreä maali. Nä1oo11en 
jokaisen olisi helRX> kyhätä vaikka 
laudanpätkistä takapihalleen tarkkuus
maali, jonka kanssa harjoitella. Kook
kaan p'/öreän maalin tekeminen al ~ 
mattavasti konst1kkaampaa. 

blet en. ideat saattavat tuntua var
sin vall.anktrra.lksellisilta ja rajoit
tavilta. Ne eivät kuitenkaan ole tuu
lesta tatmattuja ja niitä kehiteltäessä 
al n.irrenanaan tähdätty lajin leviämis
mal'dollisuuksien parantamiseen, vaaral
lisen välinekehittelyn katkaisaniscen 
ja kenttälajien "uudelleen herättäni
seen" • Nyt. on asiaa kui tenk.in kehi tel
ty tarpeeksi teoriassa. On aika päästä 
kokeilemaan uusia ideoi ta käytännössä. 
Helsingborgin S}'fIIPOsillTliakin ajatellen 
on ensiarvoisen tärkeätä, että vo1mne 
kertoa kolmiottelusta saamistarme käy
tännön kokemuksista. 

On, kuitenkin tärkeää nuistaa, että 
nyt tehdyt suunnitelmat eivät ole sään
töjä, vaan, nlin kakeiluvaiheessa var
sinkin, uudet ideat ja el'x3.otukset ovat 
tervetulleita. Toivottavaa alkin, että 
"kokeilukilpailuihin" tulisivat niin 
kolmiottelun puolestapuhujat kuin ne 
nurisijatJdn, jotta saataisiin mahdol
lisirrman JtOlipuolista kritiikkiä ja 
nähtäisiin miten kolmiottelu toimii. 

Marko Timonen 



HALLITUKSIB BÖPIBÖITI 

HALLITUKSEN KOKOUS 2.3. 

Lii tokiekkolii ton uusi hallitus ko
kcx:mtui Marko Tlnosen talon kerhohuo
neistoon ensimnäistä kertaa. Marko 
esitteli tilannet ta SVUL-neuvotteluis
sa : toukokuussa korkean tason kokous 
tOOennäköisesti päättää perustaa nuo
Tllle pienliitoille yhtelsen toimis ton. 

Luettiin vuosikokouksen pöytäldrja 
-ja neL'VOtel tiin hallituksen kokouskäy
t.ä.nooistä. Hallituksen sisäisiin tehtä
viin nimitettiin: varap..1heenj ohtajaksi 
SeJ;:po Nieminen, sihteeriksi Eero Alpe
ri , rahastonhoitajaksi Petri Isola. 
Maini Schildt valittiin ulkanaankir
jeenvaihtajaksi. Juha Jal ovaara toi 
esiin ehdotuksensa halli ttlksen a laisek
si työryhmäjaoksi. 

Eero Alperi kertoi vakuutusyhtiö 
Pohjolan kanssa käydyistä lisenssineu
votteluista ja esitti vakuutustarjouk
sen, ehdotuksen oelaajalisenssisop.imJk
seksi ja mallit IDaksukaavakkei sta. Tar
joos hyväksyttiin. Toimiin ryMytään 
heti, kun POhjola saa paperit kuntoon. 

Lii ton rekisteröinti toimikunta jat
kaa toimintaansa. Marko ja Juha ohjaa
vat seurojen rekisteröintiä ja järjes
tävät koulutustilaisuooen järjestötoi -
rninnasta . 

Helsingborgin rnaailmankongressihank
keet ovat myötätuulessa. Kongressiin 
lähtee Suanesta kollre· edustajaa: Marko, 
SeJ:!X> ja Kainu Mikkola. Ultimatejaosto 
tutkii rnaMollisuutta lähettää ana 
edustajansa. Kiekkogolfin M+-kilpailui
hin saa osallistua 20 pelaajaa Suomes
ta. 

Esport-nessut järjestetään Tapiolas
sa elokuussa. Liitto osallistuu !ressui
hin yhdessä liitokiekkojen maahantuoja 
Amexpo 0:1: n kanssa eli käytäntö on sama 
kuin kaksi vuotta sitten. Seppo Niemi
nen }X)itaa asiaa eteenpäin. 

HALLITUKSEN KOKOUS 23.3. 

Marko ilnoi tti Helsingborgista tul
leesta maailrnanko~essia koskevasta 
postista ja luki kongressin esityslis
taehdot:uksen. Kainu Mikkola on kirjoit
tanut Ruotsiin ajatuksistaan koskien 
WFOF:n järjestöllistä rakennetta ja 
liitokiekkoilun kilpailukokonaisuuksia 
tulevaisuudessa • 

Juhan aloitteesta järjestetään koo
lujen välinen ultimateturnaus Tapiolas
sa tookokuun vi1Ireisellä viikolla. Pää
tettiin lähettää kutsukirjeet vali ttui
hin kooluihin sekä pyrkiä henkilökoh
taisin käynnein edistämään hanketta. 
Ajatus on kerännyt suurta kannatusta 
niin kooluyhte1söissä kuin jäsenistön 
keskumessa . 

SanDin hyväksyttiin kiekkogolf in 
avoirren j Oukkue-5r-1- sarjan järjes tely
yksityiskoMat. Sarja pelataan huhti
toukokuussa . Peik J ohansson hoi taa käy
t änOOn asiat. 

Keskusteltiin liiton nykyisestä toi
mintaorganisaatiosta ja sen kehit tämi
sen tarpeellisuudesta . POhjana keskus
t e lulle oli Juhan tekemä ehdotus liiton 
t 0htäväjaon uudelleen j ärjestämiseksi. 
Hallituksen alaisia valmistel evia vali
okuntia on kuusi : 1 ) taloos-, 2) suun
nittelu- ja työ-, 3) järje stö- ja jä
senasiain- , 4) kilpailu- j a sääntö-, 
5) tiedotus- sekä 6) koulutus- ja val
Irennusvaliokunta. Keskustel tiin valio
kuntien t ehtäväsisällöistä , mutta siir
rettiin henkilövalintojen tekeminen 
seuraavaan kokoukseen. 

HAILITUKSEN KOKOUS 6.4. 

Marko ja Kainu ovat käyneet yksi-: 
t yiskohtaisesti läpi WFDF:n sääntöehd0-
tukset ja valmistelleet sääntäruutok
sia. Työ on vielä kesken, ehdotukset 
täytyy lähettää Ruotsiin huhtikuun lop
puun rnermessä. 

Kainu haluaisi alkukesällä järjestää 
kokeiluluontoisen kenttälajikilpailun, 
jossa lajina olisi uusi kolmiottelu. 
Näin asiasta olisi jonkinlaista koke
musta ennen WFDF: n kongressia elokuus-
sa. 

Tanskan Flemning Larsen on soitellut 
ja tiedustellut osallistuuko Suani ul
tirnaten PM-kisoihin . Ei olla vielä var
noja. OOottelemne lisätietoja tanska
laisil ta . Klaus Ko~la hoitaa juttua. 

Keskustel tiin liiton taloudesta ja 
tämän vuoden bu:3j etista . Jos jokin la
jijaosto hankkii esim. FRISJWUIN .rnai
ooksia, anistetaan ko. mainos tuloista 
70% sen la j irylInän toimintoihin. 

Käsi tel tiin jälleen kerran Juha Ja
lovaaran ehdotusta liiton j ärjestötoi - . 
mi..rmalliseksi organisaatiouudistuksek
si . Valittiin henkilö t erillisiin vali
okuntiin ja n.iIrettiin valiokuntien vas
taavat: taloos - Ritva Johansson, suun
nittelu- ja työ - Marko Tlnonen, jär
jestö- ja jäsenasiat - Marko Tinonen, 
kilpailu- ja sääntö - Petri Isola, tie
dotus - Peik Johansson, koulutus- ja 
valIrennus - Juha J alovaara. Valiokunti
en kaikki yksittäiset jäsenet kokoontu
vat piakkoin. 

UI tirnaten miesten SM- sarjan kilpai
lupäivämäärät on vihdoin määrätty. Koko 
otteluohjelrnaa ei ole vielä voitu teMä 
koska ei tiedetä nontako jookkuetta 
sarjaan osallistuu. Iq:puottelu pela
taan todennäköisesti Helsingin Pallo
kentällä 17. elokuuta. 

OH ~ 'lEA6i ••• 
FReUOfA~ 5c..JP •• 
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JARJESTOUUD S u 

Liiton hallituksen ja liiton it
sensä toiminta ei menneenä vuonna ollut 
niin tehokasta kuin se olisi voinut ol
la. Pohtiessaan syitä tähän hallitus 
löysi kolme tärkeää tekijää: tiedonku
lun heikkous, epämääräinen t ehtävienja
ko sekä vähäinen aktiivijäsenten määrä. 

.Vaikkakin es im. ultimatepelaajat 
oll vat suhteellisen akti ivisia, liitol
l a ei ol lut tarjota heille mie ekästä 
tehtäväkenttää, j a suurin osa hei dän 
tannostaan purkautui ultimate- jaostOn 
kautta. - Tällaisia tuumii Juha Jalo
vaara, Floydin ultimatepelaaja ja alku
vuoden järjestöinto • 

Muillakin rivijäsenillä oli sama on
gelma. Jos halusi tel'rlä j otain asioi
densa hyväksi, oli nentävä suoraan hal
li tuksen pakeille: "Mutta ketkä siihen 
halli tukseen oikein kuuluvat ? Missä se 
kokoontuu ja milloin ? Ai, nyt Itä muis
tan: Sewo Nieminen on puheenjohtaja. 
Sehän kirjoittaa siihen puheenjohtajan 
palstalle, rrut se asuu siellä Kauha -
jossain, emnä nyt sinne voi lähtee." 

ml1teivät asiat aivan näin heikosti 
olleet, nutta ongelmia oli kuitenkin 
rii ttärni.in. Parantaakseen liiton toi
rnintaedellytyksiä hallitus hyväksyi ko
kooksessaan 23.3. mallin, jonka rrukaan 
keskeisimmät tehtävät liitossa jaetaan. 
Mallin tärkeiltpänä osana. on ajatus kes
kitetystä pienryhmätyöskentelystä, jo
hon nuidenkin vastaavanlaisten järjes
töjen toiminta pohjautuu. 

Hallitus nimeää kuusi valiokuntaa, 
joihin kuuluu tehtävistä riiwuen kah
desta neljään henkilöä. Näistä henki
löistä vähintään yksi on hallituksen 
jäsen, joka raportoi valiokunnan työs
kente~tä hallitukselle. Valiokunnilla 
ei ole itsenäistä päätäntävaltaa, vaan 
ne esittävät hallitukselle suosituksia 
ja laativat toimintaansa varten bOOjet
teja, jotka hallitus hyväksyy. 

Yksinkertaisten, jokapäiväisten asi
oiden hoidossa valiokunnan ovat luon
nollisesti itsenäisiä, sen nukaan, mitä 
tehtäviä niille on määrätty. Valiokun
tien kokoonpano ei ole kiinteä, vaan 
hallituksen nimeämät jäsenet saavat 
kutsua nuita liiton jäseniä avustamaan 
valiokunnan työskentelyssä aina kun 
katsovat . sen hyödylliseksi. 

Turhaa byrokratiaa, ajattelee IIDni 
luettuaan tämän. Siltähän se paperilla 
~yt~, muttaa tarkastellaanpa, mi
tä etuJa utrlen järjestelmän odotetaan 
tuovan: 

- Samat asiat keskittyvät aina ytXlen 
rylInän jäsenille. Ei käy niin, että 
toinen käsi täyttää Jtuowaa, jota toi
nen kaivaa. 
- Toiminnan jatkuvuus on parempi, sillä 
s~l ta alueelta koottu aineisto on 
helppo luovuttaa työn jatkajille. 

- Rivijäsenen mahdollisuudet tiedon
saantiin ja liiton to:1minnan avustami
seen paranevat. Oletetaan, että jäsen 
Mika Maileri haluaa saada discathonin 
säänOOt järjestääkseen kisat. Aikaisen
min hän olisi vihellellyt "huuli pyöre
änä" vähän aikaa, päättänyt unohtaa ki
sat ja lähtenyt kaljalle. Nyt hän ottaa 
esille liiton toirnintakaavion, toteaa 
asian kuuluvan kilpailu- ja sääntövali
okunnalle ja soittaa jollekin sen jäse
nistä. Sovittuaan, että hän saa säännöt 
postissa, ja ilIIDitettuaan kilpailun 
päivämäärän hän lähtee harjoittelemaan. 

- Hallituksen työskentely yksinkertais
tuu, kun jokaista ni~li tason asiaa ei 
tarvi tse puida hallituksen kokouksessa 
ja suuremnatkin asiat ovat etukäteen 
valmisteltuja. 
- Valiokunnassa työskentelevän henkilön 
on helpcmpi tuntea vastuuta anasta sup
peasta tehtäväkentästään kuin koko lii
ton asioista. 

'. ••• • •••• .., • .... :.0 .... .................. "'... .... ................ ..~."I:« ... : •. .; ............ • ....... ·N.· ... ~.~.~.~.~.:O:.: •.• :.:.:·: ... : ........................ ~.:o!.:.;.:.:.;.:.:-:.: ••• :.:.:.;.:J~ 

6 

- Liiton toiminta yhtenäistyy, sillä 
valiokunnille kuuluvat yhtä lailla ul
tirnaten kuin kenttälajienkin asiat. 
- Toiminnasta kiinnostuneet henkilöt 
saadaan paremnin sijoitettua heidän 
kiinnostustaan vastaavalle paikalle. 
Tämä ei tietenkään p:>ista sitä OB}el
maa, että on aina joitain asioita, jOi
ta kukaan ei halua tehdä, mutta jotka 
jonkun on tehtävä. 

- Puheenjohtajan ei tarvitse leikkiä 
yleiskone Jantusta, vaan hän voi parem
min keskittyä liiton johtamiseen. 
- Jaostojen talousasiat siirtyvät lii
ton valvonnan alaisiksi. -

Selväähän on, ettei mikään tällainen 
uudi~tus ole i.l"Jrelääke, joka pelastaa, 
kun Jaksaa vain kärsivällisesti istua 
ja antaa ajan kulua. l<aikk! on kiinni 
ilrnisistä itsestään. Tässä on kyseessä 
vain yritys luoda jonkinlaiset edelly
tykset aktiiviselle toiminnalle. Itse 
jäsenen tehtäväksi jää tutustua tähän 
organisaatioon sekä eri valiokuntien 
tehtäviin ja rniehitykseen, jotta ongel
man sattuessa hän osaa kääntyä oikean 
henkilön puoleen. 

Lopuksi korostaisin sitä, että vaik
kei jaostoja tässä mallissa näykään, ne 
ovat olemassa ja toimivat eri lajiryh
mien harrastajien keskusteluareenoina, 
ja niistä lähtee valiokuntiin ja halli
tukselle se palaute ja ne el"xiotukset, 
jotka vaikuttavat kyseisen lajin kehit
tymiseen. Aktiiviselle jäsenelle jää 
neljä tasoa, joilla hän voi olla mukana 
liiton toimimassa: 1) seuratasolla, 
seuransa toimihenkilönä tai puuhcmi.ehe
nä, 2) lajijaostossa, pohtimassa anan 
lajinsa ongelmia ja ratkaisuja niihin, 
3) valiOkunnassa, kehittänässä koko 
lii tokiekkO\lrheilun jotain osa-aluetta, 
4) liiton hallituksessa, suunnittele
nassa koko liiton toimintaa. 

NykYisellään asioiden edistyminen 
jää siis paljolti kiinni jäsenistöstä, 
sillä hallitus yrittää parhaansa toimi
akseen aktiivisesti, JTUltta pienen ryh
män on vaikea ten:iä kaikkea itse. Jos 
olet kiinnostunut valiakuntien tai ja
ostojen toiminnasta, ota yhteys johon
kin asiananaisen elimen jäseneen ja il
IIDita kiinnostuksestasi. Harmia kyllä 
riittää .. 

Juha Jalovaara 



VALIOKUNTIEN TEHTÄVÄJAKO, 
VAS'IDUALUEEI' JA JÄSENISTÖ 

- kirjanpito, varainhoito 
- bldjetin laatiminen 
- rahankeräystojmjnnan järjestäminen 
- spau;orikysymykset 
- 1ajijaostojen taloudellisen toi-

minnan tarkkailu 
- hankinnat 
- jäserrnaksut ja lisenssi t 

vastaava: Ritva Johansson, 90-582593 
muut: Petri Isola, 90-556848 

Klaus Korpela, 90-576896 
Seppo Nieminen, 963-11495 
Elisabet wrede, 90-497887. 

2 . SUUNNITl'ELU- JA 'lYÖVALIOKUNTA 

- liiton tojmjnnan kaavoittaminen, 
suunn1 ttelu ja koordinointi 

- esiin tulevien asioiden käsittely 
ja ohjaus 

- liiton sääntömIutosten valmistelu 
- ideoiden vastaaoottaninen, kehi t-

te1y ja ohjaus 
- töiden jakaninen ja kokonaistilan

teen halTrottaminen 
- valiokuntien välisen yhteydenpidon 

awstaminen 

vastaava: Marko Tlioonen, 90-551850 
muut: Sebastian Bandestam, 90-635575 

Juha Jalovaara, 90-424886 
Kainu Mikkola, 90-656214 
Seppo Nieminen, 963-11495. 

3. ~ JA JÄSENASIAIN VALICl<UNTA 

- rekisteröinni t 
- jäsenrekisterin pitäminen 
- seuratoiminnan seuraaminen ja val-

vaninen 

vastaava: Marko Timonen, 90-551850 
muut: Petri l sola, 90-556848 

Juha Jalovaara, 90-424886. 

4. KILPAIIlJ- JA SMNrövALIOKUNTA 

- kilpailutoiminnan suunnittelu 
- kilpailukalenterin laatiminen 
- ilm::>i ttautuniset ja maksut 
- lisenssien valvonta 
- tulosten kirjaaminen ja vahvista-

minen 
- ottelupöytäkirjat 
- tilastot 
- palkinnot 
- sääntöjen valmistaminen ja tarkis-

taminen (ytrlessä pelaajayhdistys
ten kanssa) 

- liiton kilpailuhistorian tal1enta
minen 

vastaava: Petri Isola, 90-556848 
muut: Jyrki Kaivola, 90-742246 

Mikko Laakso, 90-740125 
Pekka Ranta, 90-8763410. 

5. TmXJlUSVALICJ<lNrA 

- FRISBARIN toimittaminen 
- lehtiin tehtävät jutut 
- yhteydet radioon ja tv:hen 
- tiedotuslehtiset, jaettava materi-

aali 
- esiintymiset, näyt&set 
- kirjeenvaihto 
- muu jäsentiedotus 
- ulkanaiset julkaisut 
- tulospalvelu 
- disooiltojen ym. mainostus 

vastaava: Peik Johansson, 90-582593 
muut: Maria Ahlsttön, 90-635575 

Petri Isola, 90-556848 
Maini Schildt, 90-748171 
Mikko Laakso, 90-740125. 

6. KOOWruS- JA 'O'AI.MEmusVALICJ«lNTA 

- eri lajeihin liittyvien valmennus
tilaisuuksien järjestäminen 

- maajookkueiden valmennuksen ta
voitteiden suurmittelu 

- muiden koulutustilaisuuksien jär
jestiin.i.nen 

- maajookkueiden valnenru1stoiminnan 
kehi ttäminen 

- seuratason valmentajien Jcoulutta-
minen 

- salivuorojen järjestäminen 

vastaava: Juha Jalovaara, 90-424886 
nuut: Peik Johansson, 90-582593 

Mikko Laakso, 90-740125 
Pekka Ranta, 90-8763410. 

SUG1EN LIITOKIEKKOLIITCN ORGANISAATIO 

SUUIIITTELU- Jl 
TIGY1LIOIO.Tl 

JIIJ.srG- Jl Jls.l
lSlll. Y1LIOKu.rl 

KOULUTUS- Jl Y1L
•••• USY1LIOIU.rl 
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ILOISET TA I I 
Jälleen kerran taitettiin talven 

selkä pirkkolan talvimestaruuskilpai
luissa ja näytettiin, että kyllähän 
lättyä voi heittää, vaikka lunta on 
maassa puolikin metriä. 

Tänä vuonna kisat pelattiin kaksi
päi väisinä 16. ja 17. maaliskuuta.. Lau
antaina lajin nimi oli ultimate , sun
nuntaina repäistiin pituu ta ja golf
failtiir • 

IAUANTAI 

Ul timateen osallistui vain 4 joukku
etta il1roittautuneide..n Hesan ja naisten 
järjestäessä oivan "käyt.änOOn pilan" 
olemalla kahta pelaajaa lukuunottamatta 
ilmaanturnatta paikalle. On ihan turha 
perustaa ultimatejaostoja nuka ajcmaan 
lajin etuja ja päättämään asioista, kun 
itse sikariporras kenellekään i1m::>itta
matta jättäytyy FOis. Nähtiinhän saman
tyyppistä tendenssiä Hesan käyttäytyrni
sessä viime kesän SM-runkosarjassa. 
Juuri tällainen kaksinaamainen pelleily 
on haittana ultimaten kehitykselle täs
sä maassa. 

Hesasta oli paikalla vain Johan 
Bischoff, joka pikaisesti värvättiin 
Teamille, ja naisista ainckaisina Pyryn 
Jyskeen Pirkko Uski sekä kevään tree
neissä upeaa peliä näyttänyt Jutta Ko
honen. 

Pelit kiekkoiltiin Pirkkolan nunni
kentällä, PääkaupunldhiiMon edellis
viikkoisilla hiihtoladuilla . Ladun koh
dalla oli hyvä juosta, nnltta latujen 
välissä saattoi hiukan uFOttaa. Tällai- . 
nen kenttäFOhja rohkaisi erikoisiin ja 
vaihteleviin taktiikkavetoihin. Kova
kuntoiset valitsivat juoksulinjakseen 
Utpihangen, jolloin oli helWO saada 
maitohaFOt vastustajan FOhkeisiin. 
Näyttävimnät maalit tehtiin sYöksymäl
lä. 

Ottelut pelattiin viisimiehisin 
joukkuein, koska kentät olivat vähän 
oormaalia pienennät. Neljä jCAJkkuetta 
kåltasivat kaikki toisensa kertaallen 
peleissä kynmeneen. 

Ykköskentällä aloitettiin ottelulla 
Espcxxl Floyd-Vantaan Frisbee Maniacs. 
z.t:>lemnilla oli parhaimnistonsa paikal
la, nuttaa siihen se sitten jäikin. 
Vaihtopelaajat loistivat poissaolol
laan. Floyd otti alusta alkaen ohjat 
käsiinsä. Kolmikko Jalovaara-Peltola
Vaskio kertoi treenanneensa koko viikon 
luniolosuhteissa Espoon Silkkiniityllä 
ja hei ttottmtuna olikin parE!'f\'i kuin 
nuilla. Maniacsin Jari Saastam:>inen 
pääsi Floydin pojista helposti irti, 
mutta liian leikkisä peli kostautui. 
Floyd voitti 10-5. 

Samaan aikaan kakkoskentäll1i kohta
sivat noorentunut '1Mn ja Pyryn Jyske. 
Marko Ti.rtl:>sen vahvistama Jyske halusi 
panna coach1aan nenille ja pitkään .py
ryt vastasivat Teanin paioostukseen. 
Team teki ykköskentällisellään heti 
maalin, nutta kakkoskentäll1nen päästi 
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pelin tasoihin. Sama toistui pariin ot
teeseen, kunnes sekoitettiin ketjut ja 
voitettiin ottelu kokenuksella 10-5. 
Jyskeen vahvat Petri Hämäläinen ja Uk
ko-Pekka Uruhivaara pelasivat kärjessä 
upeasti, nrutta puolustuspeli jäi OOi
karmalle. Teamin keskeinen pelaaja oli 
Henkka Hietanen. 

Toisella kierroksella mittelivät 
toisiaan Floyd-Pyryt ja Team-Ma.niacs. 
Fl~ lähti pyryjä vastaan ylimielises
ti peliin. Lofpuottelupaikka ~tti 
jo ja vastustajaa ratkottiin toisella 
kentällä. Tilro Vaskio ja kärkimiehet 
Lamberg ja Mäkinen kiekkoilivat helFOn 
10-3 -voiton. Pyryn Jyske pelasi ennak
koluulottanasti , vaikka lOI=Pltulos oli 
i1m2inen. On hyvä, että osataan iloita 
nnlut.amastakin maalista • 

Liitokiekkoseura TecIn sai yrittää 
revanssia Maniacsilta. Tapiola CUpissa 
tuli takkiin ja tällä kertaa keskityt
tiin koettelenuk.seen Bobin imelän teen 
äärellä. Siinä vannaan piili Teani.n sa
laisuus, koska pelissä oli vankkaa voi
tantahtoa, parin vuoden takaista Tean
alkuvoimaa. Taktiikkana oli RLmnis 
Kiiskisen täydellinen liisteI'öinti, 
missä onnistuttiinkin. Maniacsin hy~
käyksenrakentajat Na~ ja Jarnn Virta-

nen sekä keskikentän Mikko Pirtti.neva 
pelasivat välillä hyvin yhteen, nutta 
välillä rnähelöitiin jo aloitussyötöis
sä. Tean voitti 10-4 ja vanha haka Ra!
ne "Rane" Forsman osoitti olevansa elä
mänsä kunoossa. 

Kolmas kierros huipensi turnauksen 
ikäänkuin pronssi- ja lqpootteluun. 
Masentunut Maniacs sai haastajakseen 
virkeän Pyryn Jysk.een. Vakavamielisyys 
oli tipotiessään, vaikka taistel tiin 
viimeiseen mieheen ja väsymystä vas
taan. Pyryt menivät yllättävään 5-1 -
jOhtoon. Harri Holma, Mika Keränen ja 
Tewo Aarnio t.5entJpasivat kuin pienet 
eläimet ja puolustajat Marko Hyvenen ja 
keskie~laistyylinen Timonen rau
hoittivat tehokkaasti peliä. 
Mutta kun Maniacs alkoi jaella Ari 
Kiisklselle pitkiä syöttöjä laidan 
kautta, alkoi tulosta syntyä. Tilan
teessa 7-7 valmentaja Latvasalon i1m2 
oli yhä vakavan mietteliäs, nrutta Petri 
Blrlden katkojen ja Maniacsin kalxlen 00-

pean maalin jälkeen peli oli kuitenkin 
selvä. Maniacs voitti 10-8. 

lDWuottelu Floyd-Team käynnistyi 
vauhdikkaasti. Team teki ncp:!an johto-
0S\lIlan, nutta Floyd tasoitti Raine Ian
bergin hieoon syöksyn jälkeen ja meni 



vieläpä jciltoon. Kenttien välillä oli 
merkittäviä rakenne-eroja ja Floydilla 
oli etuasema pelattaessa sille tutulla 
ykköskentällä . 

Viisaan rauhallisella rakentamisella 
- Vaskio, Bex ja Jalovaara vain siirte
livät kiekkoa toisilleen keskikentällä 
- ja harkituilla, nopeilla pistoilla 
Floyd vähitellen kasvatti eroa, kunnes 
8-3 -nuneroissa jätkät kypsyivät. 

Teamin Jouni Mannisen terävät kärrr 
IrenSYÖtöt maaliin tuottivat tulosta ja 
01 tiin tilanteessa 9-6. Voi too maku 
kielen ulottuvilla Floyd prässäsi suu
ren yleisön harmiksi viimeisen maalin 
ja vakiinnutti asanansa talven mestari
jenginä . 

SUNNUNTAI 

Päivä koitti pituusheiton merkeissä. 
Juniorisuosiki t Mikko Laakso ja Peik 
Johansson räväyttivät talvilukemiksikin 
vaatimattanastl alle 90 metriä ja niin 
oli jälki-ilmoittautuneilla Vantaan Ja
ri Saastarroisella ja Mika Latvasalolla 
helpp:> työ viedä potti kotiin muutaman 
netrin erolla. 

Naisten sarjan alkuun Main! Schildt 
liidätti ta! vi tapahtunaennätyksen 
66,2Orn, jolla heltisi kilpailun voittO. 
Tiukassa kisassa toinen oli Tuija Jääs
keläinen. 

Pituuden odotetuin heittäjä oli 
Teamin Kari "Käwi" Vesala. UiTrnitte
lyheitot kantoivat kentän rajoille 
saakka, joten odotukset olivat karke
alla. Ens:1mnäinen kilpailuheitto lensi 
yli sadan metrin, seuraavat jäivät sit
ten hienan lyhyemd.ksi, kunnes vi:iJrei
sellään Käpä jymäytti 111 metriä (luni
kenttien ME!). Kari Vesala voitti yli
vo:1ma!sesti ennen Pekka Rantaa (911\). 

Talvimestaruuskilpailujen päälaji 
kiekkogolf keräsi hävyttönän niukan 
osanottajajCAlkon. Kolme IXlOlia lähti 
kiertänään Pirkkolan uutta 9-reikäistä 
pole oole -rataa, jota oli luonnebllttu 
lähinnä pi tuusbaanaksi. Kari Vesala oli 
lähes varma miesten voittaja, mutta 
pärjäisikö hän jlmioreille, Laaksolle 
ja muille? 

1. poolin kärjessä golffaili Peik 
Johansson, joka. reiän 4 birdie'llä pää
si alle par' in. Mikko Laakso ja Mika 
Latvasalo karT;:pailivat seuraavina. 
3. poolin Kari Vesala ja Jari Saasta
rooinen pysyttelivät ihannetuloksessa ja 
naisten kilpailun johto oli Tuija Jääs
keläisellä. 

Peikko osui lcppJpUOliskolla kerran 
puuhun ja p.1ttaili huolimattanasti jää
den lop.u;sa tulokseen 29 (2 yli). Lat
vis päihitti lq:>ussa Mikon, joka näin 
pltosi yllättäen mitalisijoilta. Toisen 
poolin paras oli ensikertalainen Mika 
Keränen, jdta lupaavankaan esityksen 
jälkeen ei sijoittunut aivan kärkeen. 

Viimeinen pooli ratkaisi kaiken. 
Käppi heitti yhden birdie' n ja yhden 
bogey'n voittaen kokonaiskilpailun tu
loksella 27 (par). Na~ puttasi vii
meisellä reiällä 20 metristä ja plus 3 
riitti juniorien toiseen sijaan ja ko
konaiskilpailun pronssiin Peikon jäl
keen. 

Naisten kilpailun voitti Tuija Jääs
keläinen tuloksella 39. Toisena lähes 
koko kilpailun ollut Pirkko Uski eoäon
nistui reiällä 8 ja esitykseensä petty-

nyt Main! Schildt vei toisen sijan kuin 
varkain. l5-vuotiaiden kisan voitti Mi
kael Hästbacka ennen Toni Asikaista. 

Aluksi 18-reikä.1seksi tarkoitettu 
kisa keskeytettiin juryn päätöksellä 9 
reiän jälkeen, kun kaikilla oli jalat 
jäässä, ei vähiten Maniacsin huoltajal
la. Päivän päätteeksi jaettiin parhail
le upeat golfkiekot, vaikka Käoni olisi 
mieltmnin halunut saman pa.lk.i.nOOn kuin 
ultimatejätkät ••• 

kuvat: Marko Hyvönen. 
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ULTIMATE - A--~ 
PUHUU: 

Taas on talvi kääntynyt kevääksi, ja 
kesän totiset koi tokset ovat lähetpänä 
kuin koskaim aikaisemrl.n tänä wonna. 
SM-sarjan on tarkoitus F'jBrähtää käyn
tiin S. kesäkuuta, ja ainoastaan neljän 
kuukauden p!:iässä häänöttää se kauden 
päätapahtu'na, EM-kisat Itävallassa. 

Viirneis:inmän tiedon nukaan kisat pe
lataan (l)ertraunissa, Salzb.lrgin lähis
töllä eli samassa paikassa kuin kesällä 
-82. Pelaajille tämä on hyvä uutinen, 
sillä majoitustilat ovat muutamaa luok
kaa paremnat kuin Sveitsin vastaavat ja 
kentät ovat niin lähellä, että ainakin 
Basse F'jstyy dyykkaarnaan suoraan ikku
nasta maalialueelle. Matkailun ystäviä 
tieto ei ilalrluttane aivan yhtä paljon, 
sillä (l)ertraun on melko syrjässä, eikä 
nähtävää ole aivan yhtä paljon kuin 
Sveitsissä. Maisemat ovat kuitenkin ai
van fantastiset. 

Sitten nuutamia tiedotusluontoisia 
asioita: 
1. NAISEI' pitivät aprillipäivänä koko
uksen, joka käsitteli ensi kesän har
joittelu- ja kilpailutoimintaa SUclTes
sa. Kokcuskutsu oli osoitettu kaikille 
maajoukkuepelaajille, ja läsnä olivat 
Ellu, Maija, Maini, Marja, Eeva, Helena 
ja Plltu sekä kokouksen to1mihenkilöinä 
Bob ja minä ynnä muuten vaan Peikko. 

Kokous päätti suosittaa, että tänä 
kesänä keskityttäisiin parantamaan 
naisten seura toimintaa ja sitä kautta 
levennettäisiin naisten ul timaten tasoa 
Sucmessa. Päätettiin · järjestää naisille 
ana sarja, joka pelataan heinäkuun pu0-
livälistä elokuun p..1oliväliin. Alusta
vasti tcxlettiin, että on mahdollista 
rruodostaa neljä seura joukkuetta naisil
le: Floyd, "'lbe Gang" (Kaivari) , Hesa 
ja Team. 

Päätettiin elxiottaa maajookkueen 
harjoittelun supistamista alkukesästä 
siten, että maajoukkue harjoittelee ai
roastaan kerran viikossa ja pelaa avoi
messa sarjassa kuten aikaisemninkin. 
Edellytykseksi tälle asetettiin se, et
tä seurat saadaan harjoittelemaan kah
desti viikossa. Jos seura toimintaa ei 
saada toivotulla tavalla käyntiin, on 
palattava vanhaan ytxien joukkueen sys
teemiin. 

Tänä kesänä on siis jokainen vanha 
ultimatepelaaja avainasemassa. Vähin
tään yksi uusi tyttö on hcxlkuteltava 
rrukaan joukkoon, rruuten ei hatma ole 
hanskassa. 

Ajatuskulku seurato1m1nnan aloitta
misen taustalla on kutakuinkin tällai
nen: VUOSittainen poistmvs naisten maa
joukkueesta alkaa olla suur~i kuin 
uusien pelaajien lukunäärä. Jos as~le 
ei pian teb:lä mitään, 5uani menettää 
pian asemansa maailman kärkikolmikossa, 
vanhat oelaajat kyllästyvät ja laji 
saattaa· kuolla tai ainakin uinahtaa pa
han kerran. 
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Jostain on s~-:-.ava uusia harrasta
jia. Ultirnatea aloi t tel evalie maajouk
kueessa aloi ttami! len on kuitenkin liian 
korkea kynnys, h "·n ylittäminen onnistuu 
vain harvoil tä. . TJ..~PPJisampadn seuratDi
mintaan saa helrxmnln vaikka kaverin 
mukaan, ja joukossa on (toivottavasti) 
myös muita aloitt-Plevia pelaajia, jol
loin liiallinen i tsekri tiikki ei pääse 
val taamaan rniel tä. 

Seurassa opitaan ne tärkeinmät pe
rusasia t eli eri heitot ja ki ekon kiin
niottaminen sekä pelin keskeisinmät 
säänOOt . Kenties tutustutaan myös mui
hin lajeihin ja käydään esiIn. golffaa
massa. Kun nämä. asiat hallitaan ja ha
lutaan lisää haastei ta I lätrletään maa
joukkueen harjoituksiin. 

Pelaaja~ ulan lisäksi on toinen 0n
gelma, joka vi tsaa seurato:lm1.nnan ke
hittymistä , nimittäin va1mentaj8{clau 
Keko maassa ei (ehkä. Harria! lukuurx:ltta~ 
ml"c:a) ol e yhtään henkilöä, joka ~
kittyisi pääasi assa va.lnettamiseen. 
Lajin vanhenemisen myötä asia va.IIni!Sti 
alkaa korjaantua, mutta toistaiseksi on 
pelaajien hoidettava tämäkin hatrna. 

Bob on auliisti lupaillut C-valmen
tajakurssia ja 9inne kaivattaisiin var
sinkin niitä henkilBitä, jotka vastaa
vat ensi kesänä seuransa harjoittelun 
suunnittelusta. Tämä tarkoittaa myös 
teitä tytöt, sillä mistään tuskin löy
tyy neljää pikku-Bobia vetämään smm
ni tteilla olevien joukkuei ttenne har
jOituksia. 

Ellu Wrede puolustaa innokkaasti viirnesyksyisessä 
M+-lOf.P.1ottelussa Ruotsia vastaan. Ruotsalaistyt
tö on Gunilla Blanberg. - kuva: Putte Pettersson. 



Maajoukkueen luottopelaaja Basse BQrrlestam nappaa kiekon ja ruotsalaiS!Jelaa
ja saa tyytyä pelkkään puuskuttarniseen. lJ.lzernissa Bassen upea paooskaan ei 
auttanut, vaan Ruotsi voitti 15-11. - kuva: Putte Pettersson. 

Muutenkin on naisten nyt aktivoitava 
itsensä, jotta tämä elvytysyritys ei 
jäisi vain yritykseksi. Kukaan ei var
maan halua, että aikaisenpina vuosina 
tehty työ valuu hukkaan. Kaikki edellä 
mainittu pätee luonrollisesti myös 
miesten seuratoiminnan suhteen, sillä 
asiat eivät voi olla hyvässä mallissa, 
kun kaksi Hesan ja FFF:n kaltaista pe
rinteikästä joukkuetta jootuu harkitse
maan yMistymistä. 

2. ~ SARJOISTA sen verran, että lo
pUllista ottelujärjestystä ei ole voitu 
vielä lytSdä lukkoon, sillä joukkueiden 
lukunäärä ei ole vielä selvillä, kuten 
ei myöskään se, myöntääkö ka~ jon
kun kentän käytt:ööme. Avoin sarja pe
lataan kuitenkin yksinkertaisena kesä
kuusta alkaen ja mest:.arutxlen ratkaisee 
vain yksi lq:p.1Ottelu. Jotta pelejä 
saataisiin lisää, suunnitteilla on myös 
cup-turnaus, ehkä heinäkuun l~ 
lelle. Naisten sarjassa, josta edellä 
jo nainitsin, pelataan joukkueiden lu
Janäärästä riippuen yksi tai kaksi 
kierrosta ja tietysti finaalit. 

Kauden uutuus on kilpailulisenssi , 
joka on oltava jokaisella pelaajalla. 
Sen saa lunastaa vain liiton jäsen ja 
sen hinta on 20 mk. Vakuutuk.sena hal
varpaa ei tästä maasta saa, ja siksi on 
tärkeätä, että kaikki pelaajat hankki
vat sen. Lisenssejä, kuten myös jäsen
maksuja, valvotaan tänä vuonna, ja jo
kaisen seuran velvollisuus on huoleh
tia, että kaikki pelaajat ovat suorit
taneet nämä maksut. 

3. UlKIOILIE järjestetään Helsingin ym
päristön koolujen välinen turnaus Tapi
olassa 29.5. klo 9-15. Kutsukirjeet 
ovat lähteneet seuraaviin lukioihin: 

Tapiola, Haukilahti, Munkkiniemi, Ete
lä-Kaarela, Maunula, Tikkurila, H:gin 
II ronnaalikoolu, Lärkan sekä U5nkan. 
Turnauksessa pelataan sekä tyttöjen et
tä poikien sarja. Jos olet jonkin en. 
koolun qJpilas, niin luonnollisesti 11-
noitat voimistelunopettajallesi olevasi 
käytettävissä joukkuetta nuodostettaes
sao Jos taas tiedät, että koulustasi 
löytyisi innokkaita pelaajia, mutta se 
ei ole kutsuttujen listalla, niin soita 
minulle, ja yritän järjestää asian. 

Tarkoi tus on j ärjestää turnauksen 
yhteyteen lii tokiekkotapaht\.rna , jossa 
esitellään eri . lajeja e s iIn. kiekko
golfia ja pituutta. Ohjelmassa on myös 
jOnkimoinen ultimatenäytös. Jotta ~ 
ma onnistuisi, tarvi tsetme SINUN aplaSi 
eli varaa päivä kalenteristasi. Etenkin 
opiskelijoille ja koolulaisi lle päivän 
pitäisi sopia hyvin, sillä se osuu juu
ri lukukauden päätösvaiheeseen • Toimi t
sijatehtäviin halukkaat il.m::>ittautukoot 
minulle. 

4. ~ sMNNOr ovat v1bio1n-
1dn tulossa jokaisen pelaajan saatavil
le. Kyseessä on tarkka ~. nykyisin 
voimassa olevista kansa1nväl1sistä 
säänri5istä (UPA 8th ed1tion). Pyrkimyk
senä on kelli ttää suanalaispelaajien 
sääntötuntemJsta niin pitkälle, ettei 
kansainvälisissä sen enempää kuin koti
rnaisissakaan otteluissa syntyisi CDjel
m1a sääntöjen puutteellisen tuntsruksen 
takia. Näinhän on usein aikaisemn1n ol
lut. 

Tässä n!:inä tärkeinrnät; lenrx>kasta 
kesää toivoo 

Juha Jalovaara 
p. 424886 

P. S. Miesten SM-sarjan ottelupäivät 
ovat: 5.6., 12.6., 19.6., 26.6., 
3.7., 10.7. sekä 17.7. 
Välierät pelataan 7.8. ja lopp1-
ottelu todennäköisesti 17.8. Hel
singin Pallokentällä. 
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GOLFFAILL 
Meilahden rretsiä on lehden ilrresty

essä samoiltu jo viikkoja ja lumet ovat 
toivottavasti sulaneet. Alkukesän ptiä
tapahtuma, kiekkogolfin joukkue-SM on 
juuri pyöräht.änyt käyntiin ja vilske 
jatkuu toukokuun lopuille. 

Kauden avajaiskilpailujen merkeissä 
golffailtiin sunnuntaina 14. huhtikuu
ta. Voittajaksi puttaili Kauhajoen iki
nuori Seppo Nieminen . Sepon rooli JO f
kauden , lussa on ollut merkittävä, uu
det ideat pyörivät ilmassa. 

JOUKKUE-SH 

Sunnuntaina 28.4. pelattiin kiekko
'loif.in joukkue-SM-sarjan kaksi ensim
mäistä kierrost-.a ja tulokset lienevät 
tiedossa. Sarjaan osallistuu kyntnenen 
j oukkuetta, jotka kohtaavat toisensa 
kertaalleen ~ilahden kiekkogolfbaanal
la Helsingissä. 

Ottelut pelataan parikilpailuna eli 
joukkueiden parhaat heittävät ,toisiaan 
vastaan, kakkoset keskenään jne. Fik
sUlTpi henkilö hoksaa äkkiä varman tavan 
kääntää ottelu eduksi: väitetään esiro. 
että Vaskio on Floydin viitonen ja näin 
hän saa tasoaan heikcmnan vastuksen ja 
hoitaa pisteet helposti kotiin. 

Tässä tapauksessa oousee keskeiseksi 
urheilun per:inrnäinen ajatus ja erityi
sesti liitokiekkoilun spir~t-of-the
garre. Kiekkogolf on leppoisa laji ja 
"voitto hinnalla millä hyvänsä II --menta
liteetti on sille vierasta. Missään 
kilpailuolosuhteissa voitto ei saisi 
olla rehtiä urheilumieltä tärkeämpää. 
Sellainen häikäilemättänyys, että pa
remnan menestymisen toivossa sijoite
taan pelaajat väärään järjestykseen va
hingoittaa sekä koko lajia että pelaa
jia itseään. Fuskaarralla saatu voitto 
ei ilahduta ketään. 

Sarjan jatko-ohjelma on seuraavan
l,ainen: 
- la 4.5. Pyryt-Naiset, Floyd-Hesa, 

Team 2-Team, Maniacs-IngA, FFF-Tserni. 
Tseni -Team 2, Naiset-Floyd, Ingå-Py
ryt, ~am-FFF ja Hesa-Maniacs. 

- ke 8.5. Pyryt-Team, Tsemi-Naiset, 
Team 2-Hesa, FFF-Maniacs, Floyd-Ingå. 
FFF-Floyd, Ingå-Tearn 2, Team-Tsani. 

- ke 15.5. Tsani - Ingå, Pyryt-Maniacs, 
Naiset-Hesa, Floyd-'l'eam, Team 2-FFF ~ 
Maniacs-Naiset, Hesa-Pyryt. 

- ke 22.5. Pyryt-Floyd, Hesa-Tserni, 
Naiset-Team, Ingå-FFF, Maniacs-Team2. 

- ke 29.5. FFF-Hesa, Team 2-Naiset, 
Tsemi-Pyryt, Floyd-Maniacs ja Team
Ingå. 

Alkamiskellonajat ovat viikonloppui
sin klo 12 ja keskiviikkoisin klo 18. 
Meilatden ykkösreiälle pystytetään jon
k1.r1roinen ilJooi tustaulu, jotta tilan
teen seuraaminen olisi helpanpaa. 
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MElKUN AVAJAISET 

Pari viikkoa takaoerin avattiin Mei
lcUxlen rata virallisesti kesäkauteen. 
Kallioisilla aukeilla ja rinteillä tie
nx> oli aivan sulaa, mutta notkelmissa 
lunta saattoi olla vielä parikymmentä 
senttiä. Fdellispäivän talkoita lykät
tiin lqJpukevääseen. 

Kilpailuun läh:iettiin odottavin mie
lin. Aivan huippunimiä ei mukana ollut, 
viime vuoden SM-finalisteista heitti 
vain Kari Kä~i Vesala. 3. poolin Seppo 
Nieminen kuului pelaavan melko hyvin, 
yksi yli parin, ja yhtälailla Kari Kai
vola pari pistettä jäljessä. Juniorit 
Jari Saastarroinen ja Mikko Laakso eivät 
olleet samassa kunrossa kuin harjoi tuk
sissa. 

TOiselle kierrokselle vaihdettiin 
ryhmitykset sijoitusten mukaan ja yk
kÖS'IX)Oliin selvisivät Sewo Niemisen 
(+ 1) lisäksi Frisbee Maniacsin Latvasa-
10 (+3), Pirttineva (+4) ja Saastamoi
nen. Kärkisijat ratkaistaisiin tämän 
poolin sisällä, muut olivat jääneet 
liiaksi. 

Reiällä 3 Latvis sai Sepon kiinni ja 
Mikko Pirttinevakin puhalteli niskaan. 
Kokeneen Sepon henrot kestivät ja kes
kittynyt birdie reiällä 4 toi uudelleen 
johtopaikan. Tilanne pysyi SCITlal'la hyp
pyrimäelle asti, Seppo (+5) ja Latvis 
kaksi pistettä takana. Pronssikanppai
lussa NaRJe ohitti mestariputtaaja 
Pirttinevan. 

8. reiällä Seppo tiiasi päin honkia 
ja Latvasalolla oli mahdollisuutensa. 
sewo lähestyi lrui tenkin UJ?eaSti ja 
varmisti ens:imnä.isen kotimaisen golf
voi ttonsa Latvasalon epäonnistuessa 
pitkässä putissa. 

KORIHÄKKYRÖITÄ 

Nyt on Suomessakin saatavilla yksi
tyisesti golfkoreja. sewo Nieminen on 
neuvotellut Kauhajoen arnnattikrululla 
hankkeesta teettää koulutöinä metalli
koreja. Korit tulevat maksamaan noin 
500 markkaa/häkkyrä, mikä vastaa val
mistusrnateriaalien hintoja ilman työ
palkkioita. Tilaukset puhelimitse 963-
11495. 



Kuvassa vas. Snapper Pier
son, Dave Dunipace ja Sep
po Nieminen r-brley Groven 
golfradalla San Diegossa. 

Tiistaisin klo 18 a l kap.r\ " :') Meilah 
dessa kiekk~lfin heittoilta. Joka 
viikko heitetään vapaami elinen kilpailu 
ja ohjataan aloittelljoita r,;u.<aan maa
ilman i.han.impaan laji i n. 

Kesän kilpailukalenteri näyttää rrel
ko vilkkaalta, mutta siitä puuttuvat 
vielä niin Maniacsin kisa: Tikkurilassa 
kuin Sewo NiE!Tli.sen järkkäämät kisat 
ta:iennäköisesti sekä Kauhajoella että 
Helsingin seudulla. Lisäksi kysymys
merkkejä ovat Knipho1.Irenin kisat In
koossa ja kilpailut Liedossa sekä Petä
jävedellä. Helsinki-keskeisyydestä oli
si päästävä irti. 

HElSINGBORGIIN 

Viime vucden SM-mitalistit on jo va
littu joukkueeseen, muiden tärkeimnät 
karsintakilpailut ovat Kaivopuiston ki
sat 18. 5. sekä Helsinki Disc Golf Open 
9.6. Kaivopuiston osaaminen painaa eri
tyisesti siksi, että Helsingborgin kil
pailurata sijaitsee puistossa. 

Eclsi.ngborgin l-t1-kisoihin Suoni saa 
lähettää 20 edustajaa. Nimet täytyy il
noittaa kisajärjestäjille jo heinäkuun 
alussa, vaikka kilpailut ovat vasta 
elokuussa. 

SEPON PIRrEÄ PANOS 

Seppo Niemisen paoos kiekkogolfkau
den alussa on ollut oirteän innostava. 
5epolla on hyvin paljon tietoa golfista 
yleensä ja erityisesti lajin tilantees
ta USA: ssa. Kun hänen kanssaan kiertää 
kiekkogolfrataa, tietää aina saavansa 
kannustusta ja rohkaisua, mikä miellyt
tää niin aloittelijoita kuin kilpakump
paneita. 

Vastikään Seppo toi kiekkogolfjaos
tolle mietittäväksi eräitä Ul.x!istus- ja 
kehi tt.ämissuurmi telmia ja ehdotuksen 
kansainvälisten kisojen järjestämiseksi 
heti HelsinJborgin kisojen jälkeen. Li
säksi hän on ollut Yleisradion kanssa 
p..1heissa merki ttävln;>ien liitokiekkota
pahtunien televisioinnista. Toivotta
vasti toukokuinen kilpailll'l\atka USA:han 
vain kohottaa to1mintavirettä. 

lDng flights, short putts. 

Peikko 
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•• •• •• 
EFDF SAA N 
EFDF:n uusia kansainvälisiä kilpai

lusääntöjä on valmisteltu talven mit
taan ja nyt on virallinen sääntökirja 
valmis. Varsinaista kovakantista kirjaa 
ei taloudellisis ta syistä vielä ole 
pantu jakeluun, mutta kaikista muut ok-

sista j a lisäyksistä olerrl'Te saaneet 
t iedot. Asioistahan äänestettiin Lu
zernissa viime s'k~ j postitse vie
lä joulun alla . Pohjoi in om S&~vltö-~ 

komitea sitten kokosi äänestyst ulokset 
ja muotoili sääntökokonaisuudet. 

Sääntökirjan johdanto seuraa totut
lv.a linjaa. - Liitokiekkoilussa val
litsee perinteisesti erityinen urhe~lu
henlcisyys, ns. spirit-of- the'-garre, Jota 
t~ ; l.ls i vaalia ka1.ldssa kilpailuolosuh
teissa. 

KIEKKOMÄÄRlTEJ.MÄT 

Kiekkosääntöihin ei tullut rruita 
muutoksia kuin karanteenisääntö . Koko 
pykälä koskee lähinnä kiekkogolfia ja 
pituusheittoa, muissa lajeissahan 
erilliset säännöt ovat rajoittavana 
tekijänä ja lajikohtaiset mallit ovat 
vakiintuneet. 

Kiekko on halkaisijal taan vähintään 
21 en ja enintään 28 en. Painorajoitus 
on 8,3 g/~. Kiekko ei saa olla keino
tekoisesti nrouloitu, vaan sen täytyy 
olla luonnollisessa rruooossaan. Kulumi
set eivät haittaa. Muotoa rajoittavaa 
sääntöä ei ole. 

Uusi kiekko hyväksytään kilpailu
käyttöön 6 kuukautta sen jälkeen kun se 
on tullut markkinoille, tietysti sillä 
ehdolla, että se täyttää nuut asetetut 
sä.änOOt. 

SÄÄ.~KSET 

Tulevaisuuden säänttJnuutoksiin vaa
ditaan seuraavanlaista käsittelyä. ~
tosehdotukset lähetetään vuosittain va
littavalle sääntökanitealle viilreistään 
woden vi1Jreiseen arvokilpailuun ~n
nessä. Kansallisille liitoille ehdotuk
set lähetetään ennen 1. lokakuuta. Lii
toilla on aikaa käsitellä aloitteita 
15. marraskuuta asti, jolloin äänestys
vastaukset palautetaan säärltökani tean 
toimistoon. Uudet säännöt astuvat voi
maan huhtikuun alussa. 

SARJAT JA lKÄAAJAT 

EFCF: n sanktioimissa kilpailuissa on 
kuusi kilpailusarjaa: miehet, naiset, 
miesjuniorit, naisjuniorit, miessenio
ri t ja naisseniori t. Miesten sarjat 
ovat oikeastaan yleisiä sarjoja eli 
myös naisedustajat voivat niihin osal
listua sanoin kuin esimerkiksi juniorit 
voivat osallistua vanhsnpaan ikäsarjaan 
tAi sen10rit mJOrsrp!&l. t<uitenkin 
ylei!m:!staruuspisteitä voi kerätä vain 
yhdessä sarjassa. 
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Siististi viimeistelty attitude
catch. Kuvassa Tanskan Peter Jensen. 

Juniori-ikäraja on kaikissa lajeissa 
18 vuotta kalenteriwooen rnJkaan.' 15-
vuotiaita ei kansainvälisissä säännöis
sä vielä ole ja 12-vuotiaille ei liene 
tervettä järjestää sUurien ynpyröiden 
kisoja. Lasten äärinmäinen kilpaurheilu 
sotii urheilun mieltä ja tarkoitusta 
vastaan. Seniori-ikäraja on 35 vuotta, 
ja Amerikan mantereella kisaillaan myös 
sarjoissa 45- ja 55-wotiaat. 

YLEISMESTARUUS 

Sääntö pysyi samana sikäli, että sa
mat seitsemän lajia sisällytettiin 
yleismestaruuskilpailun ohjelmaan. 
Ruotsalaiset halusivat tarkkuOOen oois 
ja englantilaiset tuplakiekon. Eräänä 
vaihtoehtona esitettiin nykyisen käy
tännön sijasta yksilölajien viisiotte
lua, joka olisi ikäänkuin kahdeksas la
ji. 

Uusi pistesysteeni selviää helpoi ten 
es~killä. 200 pelaajaa osallistuu 
golfiin, 50 pibluteen ja 20 paria ~ 
lakiekkoon. Joka lajin voittaja saa 100 
pis tettä. Koko sadan pisteen potti jae
taan kaikkien kuhunkin lajiin osallis
tuvien kesken eli golfin kakkonen saa 
99 ,5 pistettä, kolmas 99 pistettä ja 
vielä 200. saa 0 , 5 pistet tä. PituOOen 
kakkonen saa 98 pistettä, kolnas 96 
pistettä jne ja tuplakiekon kakkospari 
saa kukin 95 pistettä, kolnDset 90 pis
tettä. Pakollinen seuraus systeemin 
käytt15öootosta on ATK:n käytiötarpeen 
kasw isar;>ia kisoja järjestettäessä. 

Qnituinen uusi sääntö koskee pelaa
jan kansalaisuutta. Jotta saa edustaa 
jotain maata kansainvälisissä kisoissa, 
täytyy olla sen maan kansallisen liiton 
jäsen ja on täytynyt asua kyseisessä 
maassa kaksi perättäistä vuotta viiden 
viimeksi kuluneen vuoden aikana. Sen 
sijaan kansalaisuutta ei velvoiteta. 

IAJIKOHTAISTA 

Ultimatessa ovat tlinän vuoden voi
massa ultimatepelaajien liiton (UPA) 8. 
painoksen säännöt. Euroopan radikaa
leinrnat muut:oseN:lotukset lienevät kos
kevan juuri ultimatea. Tähän asti lä
hinnä Yl'K:Iysvallat on määrännyt säännöt 
eikä hyväksynyt minkäänlaista arvoste
lua. 8. painoksen säännöt on vastikään 
suanermettu. - Kiekkogolfissa JnJdate
taan Prx;A:n jo vakiintuneita sääntöjä. 

Tarkkuusgeitossa pitää käyttää 'SCIt\aa 

neljän kiekon settiä jokaiselta heitto
paikal ta. Kiekkojen ei silti tarvitse 
olla samaa mallia. Uusintakarsinnassa 
heitetään yksi heitto kustakin sei tse
lNistä paikasta. 

Pituusheitot mitataan viiden sentin 
tarkkuudella ja finaalin heittoaika on 
5 minuuttia. Lisäksi on olemassa SUn
tö, että lqplkilpailu voidaan heittää, 
kuten esiIn. keihäänheitossa, ytxieltä 
heittopaikalta kukin heittäjä ytXlen 
heiton kerrallaan. TIinä tekee tilaisuu
desta yleisöllekin jännittävämnän, kun 
väliaikatilanteet ovat tiedossa. 

Tuplakiekon kenttäneliöt ovat kokoa 
13 x 13 ~triä ja niiden väli on 17 
~triä. Tällaiset mitat ovat USA:n 
alOitetta, näin on taRx>heittojen mää
rää vähennetty. 



Michael Derwinin lennakasta freestailia. 
- kuva: Donnel A. Tate. 
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Tuule 
FRISBEELÄHETTILÄS RUOTSISSA 

Freesty len nelinkertainen rnaailrnan
rrcstari 1):)0 Rhodes asuu nykyään Göte
rorgissa ja satsaa pä~toimisesti liito
y ekkoilun kelli ",: .~,l !C.: I , FhISbc..-elagan-
1f-'hden haastattelussa Donnie ja hänen 
. (;tsal~ vairronsa camilla kertovat 

, .,-; ~ :i:i:1, lii t ck i.L!kkcllusta Arrerikassa 
11 ' JVat f reestvlehnrl i ttf-' lussa . 

ex-taitolui~teli)a CaITulla har'
. ' .... ··at ja esiintyvät yhdessä, 

, ;,. 11i toki ekkoilua kouluissa j a 
' 'JVa t voi v;mSii edustaa Ruotsia 

," ,5sa arvuk 'isoissa. 

.x·n Rhcx:1es syntyi vuonna -60 Perm-
, .. " .. Uass., - e11!:aice.rt...Jd f rlst..ce-

7-""lJr 1' i , -rt., .... • ';:, srur;~ ':vana V'lonna 
"t:-', 'U_cll. ...'lil .. I..!layr .• EnsirrrnäisHn kil
~' l ~ "..uihin~,;..-! h::ii '>rtllistui 'I'oronlo~sa 

'. ,nnna -79, miss~i tat us t.l i Jeff Felber
i" ',miin ja JCX"';- I-: ~ 1 '~.: i1 11 ~n. Pojat 
treenasivat talven yl-oessä j a jo kesäl-
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lä - 80 tuli maailma.rmestaruus . camilla 
ja 1):)nnie löysivät toisensa Tukholmassa 
VUOThJa -82 kansainvälisillä nuorisames
suilla. 

Aloittelijalle Ibnnie antaa tarkat 
ohjeet. - Harjoittele 3-4 tuntia päi
vässä ja iFli'l treeni neljään osioon. 1, O::.("ttele perushei tot kurmolla trolem
'-' • r, kä ~,ln . Yritä saada kunnon kierre 
heiUo i hin. 
2) L' 1 tch-: t. Opettele helPJilTmat kiinni-
0 1',-,;. iahn alta, selän takaa, niskan 
t. J\,,1.1 • r.~ 4 • ,ä trolanpia käsiä. 
3) Naj 1 d· .... lay. Älä aluksi käytä irto
kynsiå . Opettele hallitsemaan rrolemna.t 
kädet. 'l ,,,'keintä on, että sinulla on 
Jc ;" ~r011 j k j ekkoon eikä päinvastoin. 
4) Lm osaat varmasti näinä perusasiat, 
voit '.oke i lla he lpanpia delay-kanbinaa
hoita, Ls . yritä kuljettaa kiekko nail 
dc lay' llä jalan alta, selän takaa. 
Käytä mielikuvitusta. 

Mitkä s itten at hyvän 1reestaild.'. 
jan aninaisuudet? . Jous aWlls, ta5.3 
paino, notkeus, voJrra ja crnen kaiJ.-.ke::>, 
hyvä kehon hallinta. Henkisista valmi 
uksis ta itsekuri ja harjoitllsinto. 
Tärkeinmät lihasrytJn.'it OITat va'b:;al..iha}.. 
set ja reidet . - Use.i.rmlat huip;lUstyy
larit harrastavat muitakin l ajeja. Its.._ 
tanssin balet tia ja olen harrastanut 
karatea Taitoluistelu on h}-vä laji, 
sarroin voimis~lu ja jazztanssi. Erwin 
Velasguez bre ikkaa . 

Rhcx:1esilta kysyttiin, rnit..'=i. mieltä 
hl.in on Euroopcm aloi tteest.a p&'Ustad 
Ma I lman Liit.0kiekkoliitt,- (WFOF • 
- Maailma tarvi tsee toimivan ' WFDF:n • 
USA tarvitsee toimivan WF'DF m. Vähitel 
len aletaan uskoa, että Euroopassakin 
pelataan frisbeetä. Ultimateoelaajat 
ovat hiero es:inerkki. Kurmon ' M>1-kisat, 
14 maata nukana - GRFAT . Myös golffaa
jat näyttävät karmattavan WFDF-ajat\ls
ta. 

1):)nnie kilpailee tosissaan vain 
freestylessä, mutta pelaa ult.irnatea 
neljättä vuotta. Parhaillaan hän har
joi ttelee Skogsh}'ddan -seuran kanssa. 
lajin nimi vähän pännii . - "Ultimate" 
(engl. äärimnäi.nen, lq:>ullinen) . Eikö 
nimeä voisi muuttaa ? "Let' s play ul
tima.te" kuulostaa minun korvissani 
kuin "Pelataan Jumalaa II ••• 



VAKUUTUKSET KUN'IDON 

Tarjotakseen aktiivisille liitokiek
koilun harrastajille taroeellisen va
kuutusturvan on liitto vUosikokouksen 
(10.2.) ja hallituksen kokouksen (2.3.) 
päätöksien oojalla tehnyt vakuutusyhtiö 
Pohjolan kanssa sopimuksen ryhmätapa
turmav~uutuksesta. 

Vakuutus on voimassa lii ton tai sen 
alaisen jaoston tai seuran järjestämis
sä kilpailuissa , ohjat uissa harjOituk
sissa, harjoitel taessa valmennusohjel
man mukaisesti (es im . l enkillä) , edellä 
rnaini t t uihin til at suuksi i.n Ui ttyvillä 
meno- ja paluumatkoilla sekä kilpailu
matkan aikana ulkanailla . Hoitokuluja 
korvataan 10 000 markkaan asti ja pys y
västä invalidi teetista maksetaan l aki 
s ääteisesti kertakarvaus 30 000 mark
k.aa. 

'lksinkertaistett una tämä tarkoi ttaa 
sitä , että J OKAIN:rn liiton (tai sen 
a l aisen j aoston tai seuran) j ärj estä-" 
rnään kilpai luun osal l istuva henkilö on 
velvollinen 50 markan jäsemaksun li
säksi lunastarnaan 20 markan kiloailuli
senssin, joka s isältää tapat~vakuu
tuksen. Ja tietysti lisenss in saa l u
nastaa , vaikka ei osallistukaan kilpai
luihin. 

Maksukaavakke ita l i i tolla ei vielä 
ole, nrutta lähetärnne sellaiset vakuu
tussöpimuksen k~ion kera niin pikai
sesti kuin vaan nahdollista. Vakuutus 
on voimassa heti maksupäi västä alkaen. 

SILVERISSÄ SÄPINÄÄ 

Liitokiekkoliiton toverioiirin kan
ta;aikka Silvernight iloitsi seurastam
me tässä maaliskuun lopulla. Talowel
lista voittoa ei juuri tullut, mutta 
pääasia olikin varaslähtö lii tokiekko
kauteen bailaamisen rrerkeissä. 

Fiiliksiä viritteli J~ster Kaip-
pa, ohjelmasta vastasivat freestyleduo 
Käppi et Bob sekä uudistunut breikki
rytanä TA}{!. 

Seuraava disco 12.6. Club Sil ver
night (Mannerheimintie 58, Helsinki) 
klo 19 alkaen. Juhli Sucm:m suvea, ota 
kafrut nrukaan. Samana päivänä ultimaten 
SM-sarjakierros: tulkaä koko jengin 
voimalla. Ikäraja 18. 

JYSKE OUPPEN 

Vuoden n:im:i. on PYRYN JYSKE ja laji 
on tarkkuusheitto (!). H:gin II nors
silla innokkaat frisbaajat heittelevät 
joka välitunti ja mukana on myös tyttö
jä. 

8. maaliskuuta tarkkailtiin JYSKE 
OOPPEN -kilpailu ja rikottiin taas en
nätyksHi. Ei i.l1Ire, ettei Tan Kennedy 
enää saa unta •.• 

JOIN THE TEAM ! 

Katsele 'IV-maiooksia niin näet 
Isolan lärvin ruOOussa! Vuoden hupi
juttu ••• 

UUSI PAINOPAIKKA 

FRISB.t\RlN painatus on siirtynyt uu
siin käsiin. Yksityinen oain::> LalXie ssa 
ei ole a i van yhtä tasokas kuin aierpi, 
nutta hinta on saatu suhteilla niin 
alas, että uusi paikka kannattaa . Kii
tos Seppo Ni emiselle j a Jorma Kuusi sel
le ansiokkaasta toiminnas ta a s ian nuo-
l e sta. -

FRISBARIA 1/85 painettaessa ITUSteen
syöttö reistaili väli l lä ja muutamassa 
l ehdessä oli kokup.ainen s iw j äänyt 
painamatta. Vahi l.":oa kärsineet, ilnoit
takaa i tsestäI1'Y:' PeU::olle (p.90- 582593) 
n.i..in par1€!T1re um!:'!ll kar:paleen jakelUWl. 
Olemne pru'10111älnlwe a iJleutunees ta. 

TONNIKALAT JENKKIEN 
ULTIMP--TI.:MESTARIKSI 

10 mies- j a 5 naisjengiä selvitti 
tiensä USA:n ulttmateloppusarjaan (US 
Nationals) Kalifornian Santa Barba
raan 23-25. marraskuuta. Kaikki jouk
kueet ovat l ähes yhtä kova a tasoa ja 
perjantaina ja l auantaina pel attiin
km jo rronta tiukkaa ja tasokasta ot
telua . 

Hieooinen yllät ys nähtiin k.arrq:ai
lussa Santa Barbara Comors - Boston 
lrude Boys (vueXlen -82 mastarit). Koko 
päivän satoi, joten kenttä oli mutai
nen ja liukas. Silti peli oli loista
vaa ja lopulta Comor s voitti 19-17, 
mikä tarkoitti sitä, että Rude t puto
sivat loppuotteluista. 

V'ålieriin pääsivät Condorsien li
säksi ede llisvuoden mestarit Wirrly 
City Chi cagosta sekä Flying Circus San 
Fransiscosta ja St. Louis Tunas. Näistä 
Windy City tuntui vahvimnal ta ja Tunas 
heikoimnal ta. 

Nai sten finaalis sa kohtasivat Santa 
Barbara Condor s j a Michigan Fisheads. 
Fisheads voitti -83 , mutta nyt Corxlors 
hallitsi ja voitti malko kevyesti 18-
13. CoOOorsit pel asi vat liikkuvaa rx:lpe
ata peliä ja antoivat vahvan vaikutel-
man . 

Corxlorsien miehillä sensi jaan oli 
ongelmia välierässä Flyirg Circus' ta 
vastaan. Peli alkoi tasai sesti, IIUltta 
loppua kohden Circus veti pienen eron 
ja meni finaaliin numeroin 21-16 . 
M:mikaan ei varmaan uskoneut, että Tu
nas pärjäisi Windy City'lle, vaan niin 
siinä kävi, ettei edes kuuluisa Psycho
D auttanut St. Louisin voittaessa 21-
15. 

~uottelusta tuli äärimnäisen ta
sainen, mutta lukuisat foul-huudot ja 
niistä seuranneet keskustelut tekivät 
pelistä katkonaisen. lot:>nta kertaa eh
di ttiin foulien välissä pelata vain 
syöttö tai kaksi. Yleisö tietysti 
osoi tti mieltään. 

Tilanteessa 16-16 Tunas sai kaksi 
oopeaa maalia ja jatkoi sen jälkeen 
loistavaa peliä. Circus ei jaksanut 
enää oousta ja kahden ja plolen tunnin 
pelaamisen ja puhumisen jälkeen Tunas 
iloi tsi mestaruWesta tuloksin 21-18. 

Ottelu oli kaikkien aikojen pisin 
huiwuluokan u1 timatanatsi. Vähitellen 
alkaa näyttää siltä, että tarvitaan 
t:uaTareita, kun pelataan näinkin korke
alla tasolla . 

Peter Lirrlgren 

PYRY MIKKOLA 

ENGLANT~rn 

Kenttälaj i en ja kiekkCX]olfin ~ki
sat kisaillaan Essexin yliopistolla, 
Colches teri ssa 28. 7 . - 3 . 8.. Suaren maa
joukkue matkaa Ruotsin kanssa samaa 
kyytiä ja buss issa on t ilaa kyrimenel
le. Tärkein kars intakilpailu on Hel
sinki Open, IIUltta myös muut alkukesän 
tapahtunat vaikuttavat valintoihin. 

Lisää voi kysyä Petri Isolalta, 
p. 90-556848 tai 911-88261 (Hästö
Busön linnake) . 

ROKKIKIEKKO 

Kiekonvalmistajien uusin tuote on 
nimeltään RCO<-BEE. Ajatuksena on heit
tää lättyä suosikkiyhtyeensä kanssa ! 

Mainoslähteiden mukaan RCO<-BEE on 
oiva freestyle- tai yleiskiekko, syvä 
reunus, ~ 26 on, 161 g. lot:>niväri paina
tuksessa seisoo eri hevibän:iien l CX]oja: 
Van Halen, Journey, Rush, AC./OC , Grate
ful Dead, Ozzy Osborne tai Rolling Sto
nes. Dingoa ei taida olla . .• 



~----------------------------~~~-----~~~~~~ .. ~.~ 

KOIRAN K 
t ' 

Kaikki olemme varmaan kuulleet pu
huttavan koirista, jotka kirivät lii to
kiekon perään ja taitavasti nappaavat 
sen leukoihinsa. USA:ssa tällaisia 

kilpailuja järjestetään ympäri maat.a. 
Mi tä piderrmäl tä ki ekko saadaan ki ' nni, 
sen parempi , mutta lisäksi jaetaa tyy
lipisteit ä. 

1 , 

Koirat tykkäävät luonnostaan noutaa 
kaikkea tavaraa mitä heitetään, kepin 
sjjasta kannattaa kokeilla liitokiek
koa . Dlmisen paras ystävä noutaa myös 
buonot heitot ja näin harjoituSI!Bhdol
lis1.lu::1et. li sääntyvät. 

~seat koira t nappaavat kiekon hel
rosti, mutta jotkut eivät siihen pysty 
t aikka eivät viitsi. r.'.äyräkoirilla 
sa.3 t taa olla vaikeaa hengittää, hypätä 
tai purra, jollain muulla rodulla taa
sen vain innostuksen P..1U te t ta . Hyvä 
frisbeekoira on n~a j a notkea. Par
haita ovat saksanpainenkoirat, sette
rit, labradorinnoutajat j a pienet seka
rotuiset, esim. wipetit. 

Lajiin soveltuvat erimalliset kevyet 
liitokiekot, vaikkakin koko vaihtelee 
koiran koon rrukaan . ~ni anistaja hei t
tää pehmeämpiä malleja, jotta koira saa 
siitä otteen hampaillaan. Kovat kiekot 
kestävät pitempään, mutta ovat koirille 
vaikean'r:lat pysäyttää. Suosituin malli 
on tavallinen Fastback, koska se on 
melko kevyt ja sen reuna-alue on pieni. 

Koiran lii tokiekkoharjoi ttelu ei 
saisi olla vain satunnaista. Aluksi 
koiran voi totutella kiekkoon p.rruluun 
vastineena ja näin saada esineestä jon
kinlainen kontrolli. 

Seuraavaksi heitä hiljainen rolleri
hei tto koiran vierestä niin, että hän 
näkee sen liikkuvan ja yrittää saada 
sen haltuunsa. Kun hän on osoittanut 
kiinnostuksensa ja halunsa päästä mu
kaan peliin, heittele kiekkoa kaveril
lesi edestakaisin. Nyt koira näkee kie
kon lennossa ja hänellä on mahdollisuus 
katkoihin. Suo hänelle muutama, pidä 
t'leitot kyllin matalalla. 

Seuraava askel on heittely koiran 
kanssa kah3estaan. Totuttele ensin ly
hyillä heitoilla ja lisää pituutta as
teittain koiran taitojen ja kii.noostuk
sen kasvaessa. Kun suorat heitot halli
taan, kokeile kaarreheittoja. Kohta 
koira osaa arvioida kiekon kulman ja 
kykenee ottamaan sen kiinni joka kerta. 

Harjoi ttelussa on tärkeintä johjon
rnukaisuus. Koiran taitoja voidaan par
haiten kehittää säännöllisin, vaihtele
via heittoja sisältävin harjoittein. 
Kierteen, lentoradan ja heiton oopeuden 
tulee vailx1ella, sanoin hei ttojen kor
keuden. Kiekon hal tuunotto vaatii koi
ral ta usein suorastaan näy't.atsellisiä 
hyppysuorituksia, ajoituskyky koiralla 
al lUOl'll'altaan. Xoira ansaitsee suori
tuksestaan palkinnon, pidä hänet koko 
ajan huaniosi keskellä. 
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Keskittyminen ja henkinen vahvuus 
ovat ehdottania vaa timuksia rrenestymi
seen, j a siksi suositellaan a luksi ly
hyitä harjoit usjaksoja. Aivan kuten ih
misellä , kestää koirallakin jonkin ai
kaa ennen kuin se saa kehonsa hyvään 
korrlikseen . 

~~itellp~ yhteisen harrastuksenne 
hyväJa:i kannattaa hankkia lisävarus
~..ksj ?YYhe ja pari lisäkiekkoa . Koi-

rasi tarvitsee koko aJo an vet tl=i JO a S"X..l-

~I ria r asituksia varten asiantuntiJ3t 
suos i ttavat hunajaa. 

Liitokiekkoi1u on eräs harvoja laje~ I 
ja , j oi ta ihminen voi pelata el ä llten ~l 
kanssa niin että se on nolemnille cm- kj 
toisaa • Vain muovilettu lIllkaan j a U:l- ~,I 
vallinen ulkoiluttamishetki muodostuu ~j 
tapahtumaksi, jota nolemat odotatte 1: 
ilolla . 



LlltOKllKKO A tlRVEYS 

Viime vuosina on ihmisten 
kiinnostus terveydestä ja 
kuntoilusta lisääntynyt mer
kittävästi. Terveysteollisuus 
on tietokoneiden jälkeen kai
ki.s ta teollisuudenaloista 
;;uurirrmassa kasvussa . Mutta 
Ir~itä on t erveys j a mihin sitä 
tarvitaan ? 

Terveydellä tarkoitetaan ruumiilli
sen ja henkisen hyvinvoinnin t ilaa ja 
sairaooen tai varrrnan puuttunista. Näin
ollen se kattaa hyvin paljon enemnän 
kuin pelkkä urheilukuntoisuus. Terve 
yksilö pystyy parerrmin vastustamaan vä
symystä, on paremnin varustautunut kes
tämään fyysistä rasitusta; terveellä 
yksilöllä on toimivarrpi ja tehokkaampi 
sydän, paretpi henkinen vireys ja mah
dollisesti rauhallisempi luonne hermo
jänni tyksen jäädessä pienemnäk.si. 

Tämä ei ole mitään uutta. Kai.k.ki. 
tied.äItma MIKSI terveyteen pitäisi pyr
kiä, usein vaan terveyttä ja kuntoa kä
sitellään kuin jotain oormaalista poik
keavaa. Helposti unohdetaan se tosia
sia, että hyvä terveys on luonoollista, 
ja että se vallitsisi, jos eläisimme 
luonnon primitiivisten lakien mukaan. 

Sairaus on seurausta epäluonoolli
sesta elämisestä, joutumista erilleen 
kokonaisninästä. Meillä ei ole enää 
nerkityksellistä suh::letta k09tOkseen, 
vaan olattre riippuvaisia hajanaisesta 
elämännäkemyksestä, joka on vieläpä 
hltrhaa. Kaikilla sairauksilla (myös 
tarttuvat tau:li t) on juurensa henkisis
sä syissä. Kun tiedostamne tämän, on 
}xmna hanskassa . Tällöin osaanme korja
ta epäkol'xiat ja prosessissa voimme pa
rantaa äär:imnäistä, lopullista minääm
me. 

Terveys on siis paljon kauaskantoi
serrpaa kuin alkuperäinen määri ttelymne. 
Sanskriitin kielessä terveyttä vastaa 
sana SWAS'IHA, joka myös tarkoittaa "ol
la itsessään". Englannin kielen sana 
"health" (terveys) periytyy sanasta 
''whole'' (koko-, kokonais-). Kun olet 
kokonainen, olet terve... kun olet 
pirstalei.nen, olet sairas. HOLSIMI (sa
maa kielialkuperää) on filosofinen kä
si te, että kokonaisuus on enemnän kuin 
sen osien sumna. Eihän ul tirnatejookkue
kaan ole vain seitsanän yksilöä, vaan 
kokonaisuus, siis paljon enemnän. 

Kaikkinainen terveyden ymMrt.ärn:inen 
on luonoollista holismia ja se pyörii 
mielen, ruuniin, harjoituksen ja ruoka
valion tasapaioon ynpärillä. Yhtäkään 
elämisen näkökul.m:la ei voi jättää huo
mioimatta. On edistettävä tietoisuutta, 
joka kattaa kaiken arkielämiseen lii t
tyvän, ruokailusta liitakiekkoiluun. 

Lii tokiekkoilulla on kaikista urhei
luista suurimnat edellytykset holisti
selle lähestymiselle. Estetiikan ja 
fyysisyyden, intuition ja rnek.an.iikan 
ybjistelmä on yksinkertaistettu yhteen
veto taoistisesta jin;J-jang -ihantees
ta. I<okonaisrullTliillisten pyrkimysten 
(kuten liitokiekkoilu) kautta voimme 

- piirros: Henrik Uggla. 

edetä kohti sitä tieteisuustasoa, jol
loin tanssija häviää mutta tanssi jää, 
laulaja unoMetaan mutta laulu jää, 
kiekko katoaa mutta liito jää. 

Nick cash 
- A holistic a~ch 

te disc sports 

- Kirjoittaja on lääkintävoimistelija 
ja jooga~ttaja Exeter Natural 
Health Center'issa Devon'issa Englan
nissa. Hän on pelannut Ui tokiekkoa 
vuodesta 1976 ja hän edustaa Sarrurai
seuraa. 
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KILPAILUKALI , 
su 28.4. 

la 4.5. 
ke 8.5. 
ke 15.5. 
16-18.5. 
pe 17.5. 

la 18.5. 

la 18.5. 

su 19.5. 
ke 22.5. 
su 26.5. 
ke 29.5. 
ke 29.5. 
ke 5.6. 
la 8.6. 

su 9.6. 
ke 12.6. 
ke 12.6. 
ke 19.6. 
ke 26.6. 
la 29.6. 

24-29.6. 
29-30.6. 
su 30.6. 
ti 2.7. ' 
ke 3.7. 
la 6.7. 

su 7.7. 
ke 10.7. 
ke 17.7. 
20-21.7. 
26-28.7. 
27-28.7. 
28.7-3.8. ' 
ke 7.8. 

7-11.8. 
la 10.8. 
10-11.8. 
13-18.8. 

la 17.8. 
ti 20.8. 

24-25.8. 
23-26.8. 
25-31.8. 
6-8.9. 

la 14.9. 
su 15.9. 

KIEKKcx.;oLFIN JOUKKUE-SM, 1. ja 2. kierros, Meilahti klo 12. 
- katso lähemmin s. 12-13 
KIEKKcx.;oLFIN JOUKKUE-SM, 3. ja 4. kierros, Meilahti klo 12. 
KIEKKcx.;oLFIN JOUKKUE-SM, 5. ja 6. kierros, Meilahti klo 18. 
KIEKKcx;QLFIN JOUKKUE-SM, 6. ja 7. kierros, Meilahti klo 18. 
ULTIMATEN BRUXELLES CUP (seurajoukkueiden EM), Bryssel Belgia. 
PYRYN JYSKEEN kansalliset tarkkuuskilpailut, 
H:gin II nonnaalikoulu k l o 13. 
KIEKKcx.;oLFIA, kansalliset kilpailut, Kaivopuisto klo 12. 
Kokoontuminen ravintola Kaivohuoneen parkkipaikalle. 
ULTIMATEN SM-sarjajoukkueiden kapteenien kokous ja sauna, 
lisätiet oja Eero Alperi p. 90-412096. 
KAUDEN AVAJAISET, kenttälajit, Tali klo 12. 
KIEKKcx;QLFIN JOUKKUE-SM, 8. k ierros , Meilahti klo 18 •. 
KOIMIaITELU, KainW1 kenttälajikokeilu, Munkkiniemi klo 12. 
KOULUJEN ULTIM.1\TE CUP, Tapiolan Silkkinii tty klo 9-15. 
KIEKKcx.;oLFIN JOUKKUE-SM, 9. kierros, Meilahti klo 18. 
ULTIMATEN SM-SARJAA 
HElSINKI OPEN TALISSA KW 10 
- PITUUS, KOPPAUKSET, TARKKWS, FREESTYLE. ,- EM-KARSINrAA!!! 
- LISÄTIETOJA: ~JYRKI KAIVOLA p. 90-742246 . 
HEISINKI DISC GOLF OPEN Meilahdessa KW 12. 
ULTIMATEN SM-SARJAA 
DISCOILTA, Club Silvernight klo 19-. 
ULTIMATEN SM-SARJAA 
ULTIMATEN SM-SARJAA 
JOHAN RINNE -KILPAILU KAIVOPUIS10SSA KLO 12 
- KIEKKC:X:;OLF, FREESTYLE . 
- LISÄTIETOJA: PEIK JOHANSSON p. 90-582593. 
U • S. MAZDA OPEN Los Angeles USA. 
ULTIMATEN seurajoukkueiden PM, Oslo Norja. 
TUPLAKIEKKOA, Munkkiniemi klo 12. 
MEIJÄN MEIKKU, kiekkogolfia, Meilahti klo 18. 
ULTIMATEN SM-SARJAA 
PYRYN JYSKEEN kansalliset kenttälajikilpailut, 
Maunulan ulkoilumajan kenttä ("~~embley") klo 14. 
GUTSIN SM-TURNAUS, Munkkiniemi klo 12. 
ULTIMATEN SM-SARJAA 
ULTIMATEN SM-SARJAA 
KIEKKC:X:;OLFIN SM-KILPAIID 
PDGA - North American Championships Tulsa USA. 
Kansainväliset FREESTYLE-kilpailut, Essen Saksa. 
KENTrÄIAJIEN EM-KISAT, Colchester Englanti. 
ULTIMATEN SM-VÄLIERÄT 
WORLD DISC CHAMPIONSHIPS Santa Cruz USA. 
KIEKKOOOLFIA 
ULTIMATEN PM-KISAT, Farum Tanska. 
MAAIIMAN LlITOKIEKKOLIITON KONGRESSI JA 
KIEKKCX:;OLFIN MM-KISAT, HELSlliGBORG RUarSI. 
ULTIMATEN SM-LOPPUarrELU 
KIEKKCX:;OLFIA, kansainväliset kilpailut, Meilahti klo 18. 
- kilpailut jatkuvat mahdollisesti keskiviikkona 
FRI-SM, freestylekilpailut, Tukholma Ruotsi. 
ESPORT-MESSUT Tapiolassa. 
ULTIMATEN JA GUTSlli EM-KISAT, OBERTRAUN ITÄVALTA. 
KENTrÄIAJIEN SM-KISAT 
Juniorien KIEKKCX:;OLF-SM, Meilahti • 
TEAMIN perinteiset Ennätystenrikkojaiset, Tali. 

i 
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TULOKSIA 
TALVIMESTARUUSKILPAILUT 

- Pirkkolassa 16-17.3. 

ULTIMM'E -
Team-Pyryn Jyske 10-5, F1oyd-Maniacs 

10-5, Tearn-Maniacs 10-4, Floyd-Pyryn 
J ys ke 10-3, Floyd-Team 10-6, Maniacs
Pyryn J yske 10-8. 

1) Espoon Floyd Co •••••... 3 30-14 3 
2) Liitokiekkoseura Team •. 3 26-19 2 
3) Frisbee Maniacs Vantaa 3 19-28 1 
4) Pyryn Jyske Helsinki .•. 3 16-30 0 

P I 'ItJUSHEI'I"ro -
Miehet: 
1) Kari Vesala •..•.•..•. 111,OQm 
2) Pekka Ranta .••...•..•. 93,30 

Juniorit: 
1) Jari Saastamoinen ....• 93,30 
2) Mika Latvasalo .•.•••.• 88,70 
3) Peik Johansson ...•••.. 85,00 
4) Mikko Laakso •.•••.•.•. 78,60 

Naiset: 
1) Maini Schildt ••••••••. 66,20 
2) Tuija Jääskeläinen .•.. 64,80 

Juniorit-15: 
1) Mikael Hästbacka...... 53, 00 
2) Toni Asikainen •.•••.•. 47,10. 

KIEKKCXDLF -
Miehet: 
1) Kari Vesa!a ..••..••••• 27 
2) Harri Holma ...•.••.••• ' · 39 

Juniorit: 
1) Peik Johansson .••.•••• 29 
2) Jari Saast..anoinen •• , ••• 30 
3) Mika Latvasalo •••••••• 32 
4) Mikko Laakso •••••••••• 33 
5) Mika Keränen •••••••••• 36 
6) Marko Hyvönen .••••.••• 39 

Naiset: 
1) Tuija Jääskeläinen •••• 39 
2) Maini Schildt ••••••••. 42 
3) Pirkko Uski ••••••••••• 44 

Juniorit-15: 
1) Mikael Hästbacka •••••• 39 
2) Toni Asikainen •••••••• 41. 

KIEKKcx;oLFIA 

- kau::1en avajaiset Meilah:lessa 14.4. 

Miehet: 
1) Seppo Nieminen ••••••.••••• 59 
2) Mikko Pirttineva •••••••••• 65 
3) Harri Holma •••••.••••••••. 70 

Kari Vesala ••••••••••••••• 70 
5) Ukko-Pekka LcAlhivaara ••••• 85 
6) Kari Kaivola •••••••••••••• 33 

Juniorit: 
1) Mika Latvasalo •••••••••••• 62 
2) Jari Saastarnoinen ••••••••• 63 
3) TeIn '!'ele •••••••••••••••••• 67 
4) Mika Keränen •••••••••••••• 69 
5) Mikko Laakso •••••••••••••• 70 

Naiset: 
1) Maini Schildt ••••••••••••• 43. 

ULTIMATEN S ISÄHALLI -EM 

- Col chester, Engl rmti, 15-16.12.84. 

Miehet : - l owuottelu Westervik FC (S)
Battersea Bo1eros (GB) 9-7, - pronssi
ottelu Stenungsund FC (S) - Tennents 
1084 Lontl::o (GB) 9-7 , - välierät Bo1~ 
r os - Stenungsurrl 9-8 , Westervik -
Tennents 1084 9-8. 
- 5) Bri stol Samurai (GB) 

6) Bruxelles (B) 
7) Red Li ghts Amsterdam (NL) 
8) Carrembert Nuclear (F) 
9) Essex Vietims (GB) 

10) Warwick Bears (GB). 

Naiset: 1) Battersea Sirens (GB). 

VINTERrROFEEN 

- Skogshydjans IS:n järjestämä ultimate
sisähalliturnaus, Göteborg, 6-7.1. 

Miehet: 
- välierät Westervik FC - Skogshyddans 

IS (Göteborg) 13-7, SFMSC (örebro)
Carnegie (Göteborg) 13-l. 

- loppuottelu Westervik - SFMSC 13-9. 

1) Westervik FC (S) ••••••••.••••••••• 
2) SFl-f>C, örebro (S) •••..•••••••••••• 
3) Carnegie, Göteborg (S) •• • ••••••••• 
4) Skogshyddans IS, Göteborg (S) ••••• 
5) Sten\.lnJsuOO FC (S) • ••••••••••••••• 
6) fot:>squiterna, Tukholma (S) • • ••••••• 
7) Pan:::ake, Oslo (N) ••••••••••••••••• 
8) Borås FC (S) • •• • •••••••••••••••••• 
• •• 16 joukkuetta Ruotsista, Norjasta 

ja Tanskasta • ..•••• 

Naiset: 
- lowuottelu StenungsuOO - SFMSC 10-8. 

KIEKKcx;oLFIN ~-KISAT 1984 

- Roc:hester, New York, USA. 

Miehet: 
1) Sam Ferrans, La Mirada, USA (16-

vuotias :::).............. 232 
2) Johnny Sias, USA •••••••••. 237 
3) David Greenwell, USA. ..... 238 
4) TeIn fot:>nroe, USA ••••••••••• 239 
5) Joe Thacker, USA •••••••••• 240 
6) Michael Sullivan, USA..... 241 
7) Steve Slasor, USA ••••••••• 243 
8) Alan Beaver, USA .••••••••• 244 

TeIn Krajna, USA ••••••••••• 244 
10) Tanas LiIrlell, Ruotsi. ••• 245 

Naiset: 
1) Marie Jackson, USA •••••••• 278 
2) J\Xly HorCMi tz, USA........ 284 
3) Vanessa Olambers, USA..... 286 
4) Ramone Hace, USA •••••••••• 287 
5) Bernice Klongerbo, USA •••• 291. 

KIEKKcx;oLFIA 

- kansalliset kilpailut Pirkkolassa 
30.3. 

1) Jouni Peltola ••••••••• 27 
2) Timo Vaskio •••• • •••••• 30 
3) Mikko Laakso •••••••••• 32 
4) Juha Jalovaara •••••••• 35 s.d. 
5) Harri Holma ••••••••••• 35 
6) Mikael Hästbacka •••••• 42. 

JYSKE OOPPEN -85 

- kansalliset tarkkuusheittoki1pailut 
H:gin II nonnaalikoululla 8.3. 

Miehet: 
1) Peik Johansson •••••••• 17 
2) Harri Holma •• , •••••••• 15 
3) Marko Hyvönen ••••••••• 12 
4) Upi Louhivaara •••••••• 10 
5) Mika Keränen •••••••••• 13 
6) Petri Hämäläinen...... 8 
7) Teppo Aarnio •••••••••• 2 
Naiset: 
1) Katriina Rikberg...... 4. 

u . S. NATlrnALS 

17 (SE) 
12 

9 
9 
8 

- USA:n ultimatemestaruuski1pailujen 
loppupelit, Santa Barbara ca 23-2S.11 

Miehet: - Statie Disc (Wash.1ngton)- San 
Fransisco F1ying Circus 13-19, Santa 
Barbara Corxiors - Gainville Fat Wc::men 
18-10, Kabocm (New York) - St. Louis TU
nas 18-19, Gang (New Jersey) - Boston 
~ Boys 14-16, Win:iy City (Chicago)
TUnas 19-10, Fat Wc:Iren-Condors 10-19, 
Miami Refugees - Circus 16-19, lU:le 
Boys-Gang 19-7, Statie Disc-Kabocm 13-
14, Refugees-Wi..rdy City 19-19. 

- Kaboan-Circus 19-9, Fat wanen-win
dy City 10-15, 'l'unas-Static Disc 19-8, 
Refugees-lUie Boys 5-19, Circus-Wirdy 
City 19-19, Corrlors-Gang 19-17, J<aboan
Gang 16-17, TUnas-Refugees 19-7, Statie 
Disc-Cordors 6-19, ROOe Boys-Fat Wc::men 
17-19. 

- Circus-Fat Wcmen 19-10, Circus
Gang 19-7, Corrlors-TUnas 19-10, Condors 
-Statie Disc 18-13, W1my Ci ty-Kaboan 
19-14, Kabocrn-Gang 18-14, lb3e Boys
Refugees 19-16, Refugees-Static Disc 
19-13, Wirrly City-Circus 19-14, Wirdy 
City-Gang 19-17, K.abcx:m-Circus 16-19, 
Oondars-Rude Boys 19-17. 

Välierät - Circus-Candors 21-16, 
- Tunas-Windy City 21-15, 

IDppuotte1u - St. Io.lis Tunas - San 
Fransisco F1YID:J C1rcus 
21-18. 

Naiset: - Shakti Nuns (Gainsville)
Santa Barbara Ccn:iors 9-15, ludraneda 
(Wash.in:]ton) - Boston Spinsters 15-11, 

AOOraneQa-Shakti Nuns 15-10, Spinsters
Michigan Fisheads 10-15, Comars-Fish
eads 15-6, Fisheads-Qandors 15-15, 
Spinsters-Andraneda 11-5, ludraneda
Shakti Nuns 8-8, Fisheads-cordors 15-
15, Shakti Nuns-Spinsters 2-15. 

I.q:pDtte1u - Santa Barbara Condors -
Michigan Fisheads 18-13. 
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'01 SALE 
M[kä on parempi lahja 1iitokiekkoi 1ija11e , 

.länen tyttöystävälleen, poikaystävälleen, 

isoäidille , koiralle tai muuten va in tutulIe 

kuin liitokiekko ? 

" 

KJITA LIITOKIEKOLIA JA LIITOKIEKOLIA rn EROA 
, , , 

Kekekin ajaa jo t urbol la, va l itse Sinä liitokiekkojen 

TURBO, AITO AMERII<I<ALAINEN F R I S B E E 
Vielä saatavana niitä kauniita , jotka sopivat myös heitte1yyn: 

- Professional .... ~ ..••.......••.•••.•• · · · • •• 30,-
- Su~ Pro.......................... .• •••• · · 38 , -
- Fantasy (Perhonen, whikäänre, Pegasos).... 45,-
- AIrerican Outdoor (3 vaihtoehtoa) .•••••• · • •• 60,-
- Wbrld C1ass 119 g •••••••••••••••••••••••••• 40,-

141 g •••••••••••••••••••••••••• 48,-
165 g •••••••••••••••••••••••••• 65,-

- 1978 WFC 141 9 (tarjous) •..•....••.•••..••• 50,-
- World Class 165 9 - suurenmissa erissä 

sopimuksen mukaan - soi ta jo tänään ~ ~ ~ 

OOLFKIEKKOJA: 

- 100 mo1d .•••••••....•..•• 60,-
- 86 mold pun. (169-174 g) 70,-
- 86 mold sin. (161-169 g) 70,-
- 71 mold pun. (180-186 g) 70,-
- 71 mold sm. (175-177 g) 70,-
- 70 rno1d p~. (182-183 g) 70,-
- 70 rno1d sin. (169-173 g) 70,-
- 50 mold sin. (185-192 g) 70,-

" Rajoitettu erä vekkuleita PCX:l<EI' PRO -minikiekkoja , 
JOKAISEN~, ~ 12 cm •••••••• • •••••• • ••• 15,- · 

JA TIEl'YSTI ••• EHlXYI'CN PITUUSKIEKKO AERO 
eri . .. k 11' 17 . pa1nO~s~a e uv~sta 5-gramma~seen •••.•••••••.•..• 70,-

NarHlliG FLIES FARrHER 

PostiennakoIla, vastaanottaja maksaa postimaksun. 
Tilaukset toimitetaan tilausjärjestyksessä. JIM EXPO 

....... --- ~II' t4..r~~e--""'" 
MAAHANTUOJA 61851 KAUHAJOKI. FINLAND 

• 963-21 721 • TELEX 72008 
Helsingin myynti: 
Peik Johansson, p. 90-582593. 
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