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FRISBARI on Suomen Liitokiekkoliiton (SLL)
ja
siihen kuuluvien kerhojen virallinen jäsenjulkaisu,
joka ilmestynee
kuudesti vuodessa.
OSOITTEET
Suomen Liitokiekkoliitto
PL 84
00331 HELSINKI
SLL:n puheenjohtaja:
Eero Alperi
Savilankatu 2 C 39
00250 HELSINKI
puh. 90-412 096
FRISBARI
Petri Isola
Ulvilantie 3 C 19
00350 HELSINKI
puh. 90-556 848
Allekirjoitettujen
artikkeleiden mielipiteet
eivät
välttämättä ole
Suomen Liitokiekkoliiton
virallisia mielipiteitä.
PANKKITILIT
PS-tili: 329 44-8
SYP-Munkkivuori
217121-4675

KEVÄTTÄ RINNASSA
Vappu ja Akateeminen Wartti ovat ohi.
Kiekkogolf· ja kenttälajikausi on nyt
sitten virallisesti avattu. Muuttolinnut palajavat, ja koivu kukkii.
Oi, kevättä.
lukuunottamatta paria kiekkogolfmittelöä liitto tuntuu heräävän talviunestaan verkkaisesti. Näennäisestä
hiljaiselosta huolimatta
kulissien
takana kuhisee. Tulevista Ultimaten
seurajoukkueiden PN-kisoista ei voi
paasata kQskaan liikaa. Koska hyvin
valmisteltu on puoliksi tehty, tarmokas PM-kisatyöryhmä on ahkeroinut
pitkin kevättä, jotta kisat menisivät
järjestelyjen puolesta IIputkeen ll •

ANTAESSAAN SAA
Ultimaten seurajoukkueiden PM-kisoihin tulee 10 joukkuetta Ruotsista, 3
Norjasta ja seitsemän Suomesta; yhteensä pelaajia turnauksessa on noin
270. Vaikka ultimate-turnaus onkin
suhteellisen helppo järjestää, tarvitaan aina kuitenkin reippaita toimitsijoita ja avustajia. Kantamalla oman
kortensa kekoon pienenä työpanoksena
tuo hyvän mielen monelle. Kisojen
avustajatehtävät ovat tarkoin määriteltyjä, ja ajankohdan voi sopia etukäteen. Miksi et soittaisi vaikka
heti Juhalle (4552 552) neuvotellaksesi, mitä Sinä voit tehdä kisojen
onnistumiseksi.

EI PELKKÄÄ PEEÄMMÄÄ
JULKISUUTTA KAIKKI
TYYNNI
Julkisuus - etenkin myönteinen - on
meille kaikille nyt tärkeää. PM-kisat
suovat oivan mahdollisuuden saavuttaa
myönteistä julkisuutta. Tiedottaminen
onkin ollut kevään sana kisaorganisaatiossa.
Olli Visamon ja Raine
Forsmanin ystävällisellä avustuksella
tehtiin edustavat tiedotteet
niin
lehdistölle kuin
televisiollekin.
Sekä Ylen että MTV:n urheilutoimitukset ovat lupautuneet tulemaan kalustoineen kisoihin.
Jos ja kun julkisen sanan edustajat
kilvan kirmaavat PM'kisoja seuraamaan, meidän on annettava mahdollisimman vakuuttava kuva heille lajistamme.
Jottei taas kirjoitettaisi
anopinheitosta ja rantaleikeistä.

On kevään aikana tehty töitä toki
muullakin saralla. Pekka IIBob ll Ranta
on tehnyt arvokkaan työn laatimalla
seikkaperäiset ohjeet ultimate-valmennuksesta. Aineisto on enää puhtaaksikirjoittamista
ja
latomista
vailla. Valmennuskansion voi tilata
liitosta kuka tahansa liitokiekkovalmennuksesta kiinnostunut materiaalin
hinnalla (ehkä kymppi). Kansion valmistuttua
ilmoitetaan
tarkemmin
'
miten voi tilata ja mitä maksaa.
Tämä FRISBARIn numero sisältää poikkeuksellisen paljon tekstiä nimenomaan ultimatesta.
Ymmärrettävästä
syystä. Mutta älköön kukaan kenttälajisti tai golfisti närkästykö, sillä
seuraavassa
numerossa on raportit
kiekkogolfin joukkue-SM:stä,
yksityyppikisasta,
kiekkogolfviikosta,
EM-kisoista, Helsinki Openista
ja
yksilölajien EM-kisoista.
Iloisiin lentämiin.
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PUHEEN"OHTA"AN PALSTA
EERO ALPERI

KULTAISET KÄYTÖSTAVAT
Nyt kun liitokiekkokausi on kaikilta
osiltaan päässyt hyvään vauhtiin, lienee hyvä taas muistuttaa kaikkien mieliin niitä hyviä käytöstapoja, jotka
kuuluvat
liitokiekkoon siinä missä
kun
normaaliin elämäänkin. Välillä
tuntuu siltä kuin ne olisivat pitkän
talven aikana päässeet
unohtumaan.
Täytyy muistaa, että se kuva, jonka
ihmiset lajistamme saavat, syntyy jokaisen kiekkoa kantavan antamasta vaikutelmasta.
Jokaiselle sattuu joskus omasta mielestään hieman epäonnistunut heitto.
Niin paljon kuin se juuri sillä hetkellä harmittaakin, pitäisi
meidän
kuitenkin maltaa mielemme ja kielemme.
Kaikki "harmin paikkaa" voimakkaammat
huudahdukset on syytä unohtaa julkisilla
paikoilla. Tämä koskee yhtä
kuin
hyvin ultimatea, kenttälajeja
golfiakin. Sitäpaitsi "oikeassa" golfissa tuomitaan epäurheilijamaisesta
käyttäytymisestä pelaajalle lisäpisteitä rangaistukseksi. Samaa voisi
harkita kiekkogolfissakin.
Koska
golfia
pelataan puistoissa,
joissa liikkuu muitakin kuin liitokiekkoilijoita, on aina huomioitava se
mahdollisuus,että kiekko osuu tai lentää läheltä ihmisiä. Aina, kun riski
osumisesta on olemassa, pitää yhden
heittäjistä mennä suojaamaan tilanne.
Jos tuntuu siltä, että ihmisiä kävelee
jatkuvasti edessä eikä sopivaa heittohetkeä löydy, on parempi yksinkertaisesti jättää reikä väliin ja siirtyä
heittämään seuraavaa reikää. Jos kiekko jostain syystä kuitenkin lentää
läheltä tai jopa osuu johonkin ihmiseen on anteeksipyyntö ehdottomasti
muistettava.
Va i kka "Arskat ja Penat" asustelevatkin aina silloin tällöin Meilahden
golfradan maastossa ja jättävät sinne
jälkensä yöpymisestään, ei meidän kannata ottaa heistä esimerkkiä. Meilahden rata on liittomme ainoa pysyvä
käyntikortti, jonka siisteyteen
ja
kuntoon on panostettava niin paljon
kuin mahdollista, jos mielimme rakentaa muita vastaavia ratoja maahamme.
Minimivaatimus tietysti on, että jokainen rataa käyttävä huolehtii omista
roskistaan. Tämä koskee myös hajonneita kiekkoja, joita tänäkin vuonna on
surutta jätetty kaunistamaan golfratamme ympäristöä.

JÄSENMAKSU MAKSAMATTA?
Jottei totuus unohdu, puhutaan hieman
rahasta. Niin ikävää kuin se onkin, ei
liittomme toiminta pyöri ilman rahaa.
Koska valtio ei vielä tässä vaiheessa
anna tukea liittomme toimintaan, tärkein rahoituslähteemme on jäsenmaksut.
Toivonkin, että te kaikki muistaisitte
tämän, ja maksaisitte jäsenmaksunne
mahdollisimman pian. Niiden,
jotka
aikovat kilpailla, pitää myös muistaa
lisenssimaksu, joka korvaa kaikki kilpailuissa ja harjoituksissa tapahtuneet
loukkaantumiset.
Kilpailuissa
tullaan tarkistamaan kaikkien osallistujien jäsen- ja lisenssimaksut. Uudet
jäseneksi aikovat tai jäsenyyttä harkitsevat voivat ilmoittaa nimensä ja
osoitteensa liittoon, niin lähetämme
tutustumista varten viimeisen Frisbarin ja tietoa liittomme toiminnasta.

16S-G-OLF
Viime lehdessä oli puhetta golf-kisasta, jossa jokainen heittäisi samanlaisella kiekolla. Saadun palautteen perusteella
tuntui siltä, että 165grammainen ultimate-kiekko on se, joka

16S-G-OLF -KILPAILU

Paikka: Meilahti
Aika: ti 17.6.1986
Ilmoittaumisaika
päättyy 17.45
Kilpailu alkaa
klo 18.00
Sarjat: Avoin
Naiset
Osallistumismaksu 10mk
Säännöt:
Muuten
kiekkogolfin
säännöt, mutta käytettävien
kiekkojen
on
oltava
165-grammaisia
i World
Class Frisbeetyyppisiä.

I

parhaiten sopisi pelikiekoksi, koska
se lienee levinnein malli tällä hetkellä. Kilpailu- ja sääntövaliokunta
panikin tuumasta toimeen ja sovitti
kisakalenteriin tiistaiksi
kesäkuun
165-g-olfturnauksen (paljon
17.
palkintoja!). Turnauksessa on sekä
naisten että avoin sarja. Koska naisgolffaajia on yleensä kisoissa ollut
melko vähän, olisi hauska nähdä juuri
uusia naispelaajia mukana turnauksessa. Avoimeen sarjaan näyttää tulevan
kehottamattakin runsaasti kilpailijoita.

PM-TURNAUS
Seurajoukkueiden PM-ultimateturnauk~Em
järjestelyt alkavat nyt myös olla loppusuoralla. Juha .Ialovaaran johtama
järjestelykomitea on
tehnyt hyvää
työtä ja odotettavissa on sekä järjestelyiltään että myös pelillisesti korkeatasoinen turnaus. Jos teille tai
ystävillenne on jostain syystä jäänyt
epäselväksi mistä ultimatessa on kysymys, on tässä erinomainen tilaisuus
tutustua lajiin ja sen hienouksiin.

Pelataan yksi kierros
(9 reikää), jonka jälkeen viisi parasta jatkaa finaaliin. Tasapisteiden tapauksessa ratkaisee birdie, par jne.
tulosten
maarä.
Jos
kilpailijat ovat edelleen
tasapisteissä,
pääsevät he kaikki finaaliin. Finaalin jälkeen tasapisteissä olevat pelaajat ratkaisevat sijoituksensa pelaamalla ratkaisupelin.
Parhaat palkitaan.
Kaikkien osallistuneiden
kesken
arvotaan
kiekkopalkintoja.
3.

GOLFFAILLAAN
Kauden ensimmäiset kilpailut
on
käyty mielenkiintoisella
Meilahden radalla ja mukavalla
Sibeliuspuiston radalla.
Kiekkogolfin
joukkue-SM:n
ensimmäiset kierrokset on pelattu. Suomen mestaruus ratkeaa keskiviikkona 28.5.
Kesäkuussa

järjestetään

MIELENKIINTOINEN
MEILAHTI

Kauden avajaiskisa käytiin 20.4. kymmenen innokkaan kiekkogolffaajan voimin. Sää oli kylmä ja sateinen, joka
ilmiselvästi vaikutti suorituksiin ja
näkyy myös tuloksissa.
Ensimmäisen kierroksen ryhmät arvottiin ja toisen kierroksen ryhmät jaettiin tulosten mukaan. Toisella kierroksella ykkösryhmässä jatkoivat Georg
Nyman (+3), Jacob Nyman (+5), Kari
Vesala (+6), Petri Isola (+7) ja Sami
Sarivaara (+8). Toiseen ryhmään jäivät
Upi Louhivaara (+9), Maini Schildt
(+11), Olli Visamo (+11), Tuija Jääskeläinen (+12) ja Tomi Kuusamo (+16).
Toisen kierroksen kolmen ensimmäisen
reiän jälkeen G. Nyman (+5) oli lisännyt johtoaan ja J. Nyman, Isola ja
Vesala
olivat tasapisteissä (+10).
Neljännellä reiällä Vesala siirtyi
toiselle sijalle. Kahdeksannella reiällä J. Nyman pääsi jälleen tasoihin
Vesalan kanssa, joten kamppailu toisesta sijasta ratkeaisi vasta viimeisellä reiällä. Kari "Käppi" Vesala
ratkaisi tilanteen edukseen heittämällä kolmosen, kun J. Nyman käytti neljä
heittoa. Petri Isolakin pääsi aivan
kärkikolmikon tuntumaan, heittäessään
viimeisellä
reiällä
"lintusen"
(birdie). Sarivaaran toinen kierros
meni huomattavasti huonommin kuin ensimmalnen, jolloin toisesta ryhmästä
Louhivaara, Schildt ja Visamo ohittivat hänet lopputuloksissa.

4.

kiekkogolfin
"yksityyppi"kisat eli
kilpailussa
saa
käyttää vain 165 -grammaisia
World Class Frisbee -kiekkoja
tai vastaavia.
Tanskan, Norjan ja Ranskan
ja
Saksan
liittotasavallan
liittojen edustajat ovat käyneet kirjeenvaihtoa kiekkogolfin EM-kisoihin liittyen.

SIBELIUSPUISTO 4.5.1986

Lämpimällä ja aurinkoisella säällä oli
varmasti osuutensa, kun kaksikymmentäyksi liitokiekkoilijaa saapui Sibeliuspuistoon viettämään sunnuntaita
mukavan kiekkogolfin parissa.
Kilpailu käytiin 18-reiän kisana ( 2
kierrosta ) jakamatta pelaajia uusiin
ryhmiin ensimmäisen kierroksen jälkeen. Yhdeksän reiän jälkeen kärjessä
olivat Jari Saastamoinen (0), Timo
Vaskio (+1), Raine Lamberg (+2), Georg
Nyman (+2) ja Jouni Miettinen (+3).
Muut ryhmät olivat jo heittäneet kisansa loppuun, kun Isolalla ja kumppaneilla oli vielä kolme reikää jäljellä. Isolan tulos oli tässä vaiheessa
kaksi yli ja hänellä oli mahdollisuudet kärkeen, kun johdossa olivat Saastamoinen ja Vaskio tuloksella kaksi
yli ja Nyman tuloksella kolme yli.
Isolan
kohtaloksi koitui kuitenkin
ensimmäisenä vuorossa ollut lampireikä, kun heitto jäi pari metriä lyhyeksi ja kiekko upposi lampeen. Viisi
heittoa lampireiällä veivät käytännössä Isolan mahdollisuudet päästä kolmen
parhaan joukkoon. Jäljellä olevilla
rei'illä Isola ei pystynyt parantamaan
tulostaan, vaan jäi neljänneksi.
Saastamoinen
ja Vaskio valitsivat,
että ratkaisupeli aloitetaan lampireiältä. Peli ratkesikin heti ensimmäisellä yrityksellä, kun Jari "Nappe"
Saastamoisen lähestymisheitot onnistuivat paremmin kuin Timo "Stidi" Vaskiolta, joka sai tyytyä toiseen sijaan.

JYRKI, ÄLÄ TYRKI ELI
RAPORTTI KIEKKOGOLFIN
JOUKKUE-SM:stä
Sunnuntaina 18.5. kokoonnuttiin jälleen kerran keväisen vehreälle Meilahden kiekkogolfradan mittelemään taitoja lajin joukkue-SM:ien merkeissä.
Tänä vuonna sarjaan osallistuu kuusi
kovaa jengiä.
Viime vuoden mestari Liitokiekkoseura
Team todisti taasen olevansa kotimaisilla golfareenilla täysin omaa luokkaansa ja on jo tässä vaiheessa todennäköisesti varmistanut mestaruutensa
uusimisen. Team voitti kaikki kolme
otteluaan selvin numeroin. Joukkueen
päätähti, vastikään kevätlomilta palannut Peik Johansson yritti kylläkin
tasoittaa peliä vastustajien hyväksi
antamalla H:gin Li ito-oravien . Jukka
"Airbounce" Kauppisen ja Goldeneye
futuren Georg Nymanin maistaa menestyksen makua hävämällä molemmille niukasti
leppoisassa
reikäkohtaisessa
parikilpailussa. Tantereen todelliseksi teräsmieheksi osoittautui sen sijaan joukkuetoveri Jyrki "Powerhouse"
Kaivola, joka voitti puhtaasti kaikki
ottelunsa ja räväytti kauden tähän
asti parhaan kierrostuloksen 26 ( 1
alle ). Hyvä Jyrki! Olet kullan arvoinen!
Ensimmäisen kilpailupäivän jälkeen on
kärjessä Team kolmella voitolla ja
seuraavina yllättäjät Goldeneye future
ja Espoon Zemi kahdella voitolla. Goldeneye futuren valttikortti oli Mika
"The Cool" Nordman, joka talven aikana
on kehittynyt valtavasti niin taktisesti kuin taidollisesti. Sellaista se
määrätietoinen harjoittelu antaa! Ottakaa Norriksesta oppia!

e ........1!f1H.

nu.aDI1RI
Zemin ultimatejuniorit näyttivät osaavansa myös golfin jalot taidot: Petteri Pesonen heitti ennätyksensä ja Tomi
Bruns voitti muuten vaan kaikki ottelunsa. Zemin suururakka oli "emojoukkue" Espoon Floydin kaataminen.
Sarja toinen kilpailupäivä on (lehden
ilmestyttyä oli) keskiviikkona 21.5.
ja viimeinen keskiviikkona 28.5.
Liitokiekkoterveisin
Seppo Ilmarinen
FRISBARISSA
Seuraavassa
lisää joukkuekisasta.

kerrotaan

"YKSITYYPPIKISAT"

Tiistaina kesäkuun 17. päivänä klo
18.00 alkaen järjestetään Meilahdessa
kiekkogolfin ns. yksityyppikisa. Kilpailukiekkoina saa käyttää vain 165gramrnaisia World Class Frisbee-kiekkoja ta vastaavia. Kilpailusarjat ovat
avoin ja naiset. Kilpailussa noudatetaan muuten kiekkogolfin pelisääntöjä,
mutta sääntöön 18.0 "Käytettävät kiekot" lisätään kohta, joka sallii ainoastaan 165-g WCF-kiekot ja vastaavat_

KIEKKOGOLF EM-86
ESSENISSÄ VAI
HELSINGÖRISSÄ VAI
MOLEMMISSA
Flemrning Larsen Tanskasta on hyvin
yllättynyt ja pettynyt siitä, että
Essenissä
järjestettävää suurempaa
kiekkogolfkisaa sanotaan EM-kisaksi,
sillä hänen mielestään Tanskassa pidettävien yksilölajien Euroopan mestaruuskilpailujen yhteydessä
käytävä
golfkisa
on se OIKEA EM-kilpailu.
Tähän hänellä on hyvät syytkin, sillä
Saksassa järjestettävä turnaus ei ole
EFOF:n hyväksymä turnaus, koska sitä
ei ole ennakolta ja riittävän ajoissa
tuotu EFOF:n jäsenmaiden päätettäväksi. Vaikka EFOF:ssä on hyväksytty periaate, että yksittäisissä lajeissa
voidaan pitää EM-kisat yksilölajien
EM-kisojen lisäksi, on Larsen sitä
mieltä, että tämän vuoden kiekkogolfin
Euroopanmestarit ovat ne, jotka voittavat Tanskassa.
Norjan Eirik Petersen muistuttaa, että
EFOF on hyväksynyt periaatteen "kaksinkertaisista" EM-kisoista ja täten
hän ei näe tältä kantilta mitään estettä kiekkogolfin EM-kisojen järjestämiseen Essenissä. Mutta
hänenkin
mielestään on aihetta keskustella
siitä tavasta, jolla Saksan liitto on
nimennyt kilpailun EM-kisaksi. Hartmut
Wahrmann Saksan liitosta väittää saaneensa myöntävän vastauksen kisojen

järjestämiseen WFOF:n
kongressilta
Helsingborgissa. Saksan liitto ei ole
kuitenkaan saanut mitään virallista
vastausta ja tämän vahvistaa WFOF:n
sihteeri Johan Lindgren. Tämäkin on
ymmärrettävää sillä WFOF ei
päätä
EFOF:n mestaruuskilpailuista. Petersenin mukaan missään ei ole sanottu selvästi voivatko naiset ja juniorit pelata omissa sarjoissaan. Hänen mielestä kilpailuja ei voida pitää EM-kisoina, jos kilpaillaan ainoastaan avoimessa sarjassa.
Torsten Görke Saksan liitosta perustelee asetettuja pelaajakiintiöitä (
Suomi 10 ) seuraavasti. Essenin radalla voi samanaikaisesti kilpailla 120
pelaajaa. Saksalaiset haluavat varata
itselleen viisitoista paikkaa, edistääkseen liitokiekkoilua Saksan liittotasavallassa. Maille annetut kiintiöt olivat kuitenkin vain ehdotuksia,
sillä EFOF:n päätettävissä on lopulliset pelaajakiintiöt. Jos halukkaita
pelaajia on yli 120 täytyy järjestelyjä muuttaa ja se tuottaa hankaluuksia.
Ranskalainen Hiro Fay ottaa kirjeessään kantaa ehdotettuihin pelaajakiintiöihin. Hiro Fayn mielestä muutaman
saksalaispelaajan vähennys ei vaikuttaisi lajin kehitykseen Saksan liittotasavallassa. Muissakin maissa on varmasti pelaajia, jotka haluavat kokeilla
taitojaan tällä tasolla, mutta
eivät saa mahdollisuutta. Ranskasta
tulee Esseniin kolme tai neljä kiekkogolffaajaa.
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Ultimaten seurajoukkueiden PM-kisat järjestetään tänä kesänä
ensimmäistä kertaa Suomessa. Liiton nimeämä ahkera ja innokas kisaorganisaatio on työskennellyt antaumuksella,
jotta
kisat tyydyttäisivät kaikkia osallistujia, yleisöä ja julkista sanaa.
Hyvistä ennakkovalmisteluista huolimatta kisaorganisaatio
vaatii täydennystä kisojen ajaksi varsinaisiin kenttätehtäviin, kuten sämpylänmyyjät, toimitsijat, oppaat ja tiedotussihteeri.
Tiedotukseen onkin paneuduttu huolella. Televisiointi on
järjestetty ja lehdistö on kutsuttu paikalle. Näistä kisoista on otettava kaikki hyöty.

ULTIMATEN
SEURAJOUKKUEIDEN
PM KISAT
14. JA 15.6.1986
TALI
JUHA JALOVAARA
MUKANA EUROOPAN PARHAAT SUOMELLA KAKSI KOVAA
Kesän
tärkein kilpailutapahtuma on
edessä kesäkuun puolessa välissä .
Tällöin pelataan Talissa ultimaten
seurajoukkueiden PM· kilpailut. Tarkka
päivämäärä on 14. ja 15.6. Suomeen
saapuu silloin sekä taidoiltaan että
määrältään ennennäkemätön ulkomaisten
pelaajien
joukko. Avoimeen sarjaan
osallistuu 12 ja naisten sarjaan kah·
deksan
joukkuetta. Näistä yhteensä
kymmennen tulee Ruotsista, kolme Nor·
jasta ja seitsemän paikkaa täytetään
kotimaisin voimin. Mukana ovat euroop·
palaisen ultimaten ehdottomat huippu·
joukkueet Ruotsin SFMSC (Örebro) ja
Stenungsund FC (Euroopan seurajoukkueiden 1. ja 2. v 1985). Nämä seurat
osallistuvat kaikki myös naisten sarjaan, jossa ennakkosuosikkina on pidettävä viime vuoden mestaria Stenungsundia.
Norjasta saapuu sikäläinen
ykkösyhdistelmä Pancake (viime vuoden
PM-kisojen 4. sija) sekä hieman vaatimattomammin menestynyt Nidaros.

Suomalaistoiveet
lepäävät kahden
Mestarijoukkue
joukkueen harteilla.
Floyd sijoittui viime kesänä Oslossa
kolmanneksi, ja sama sijoitus oli tuliaisina Göteborgin kovasta sisäturnauksesta helmikuussa. Haastajan asemasta lähtee liikkeelle kuuden parhaan
joukkueen sijoittamaton, yhdistynyt
Hesa-FFF, joka vilisee kokeneita maajoukkuepelaajia aina liiton puheenjohtajaa myöten. Se on joukkue, jolla on
todelliset yllätysmahdollisuudet ulkomaisiin joukkueisiin nähden. Muut avoimeen sarjaan osallistuvat suomalaisjoukkueet ovat Team, Pyryn Jyske
ja Frisbee Maniacs.

TIEDOTUS TÄRKEÄÄ,
Liitto on lähtenyt järjestämään kisoja
sillä mielialalla, "että kun nyt kerran kisat järjestetään, niin järjestetään ne kunnolla". Kisatoimikunta on
työskennellyt jo useita kuukausia, ja
tärkeimmät ongelmat ovat ratkeamassa.
Oman kapulansa rattaisiimme heittivät

Virkamiesliiton ihanat jäsenet katkaisemalla postin kulun Suomen ja ulkomaailman välillä. Etenkin kisojen tiedottamiseen on tällä kertaa paneuduttu
huolella, ja toivottavasti työn tulokset ovat kaikkien nähtävissä, kuultavissa ja luettavissa.

NYT PUHALLETAAN YHTEEN
HIILEEN
Selvää kuitenkin on, että vaikka kisoja valmistelisi kuinka huolellisesti, ei kaikkea työtä voi tehdä etukäteen. Peräänkuulutankin tässä kaikkia
vapaaehtoisia työskentelemään kyseisen
viikonlopun ajaksi kisaorganisaatioon.
Pelaaminen ei välttämättä ole esteenä
pienen työpanoksen antamiselle, ja
ainahan voi värvätä tyttö- tai poikaystävän mukaan hommiin. Korostan, että
kaikki vapaaehtoisille jaettavat työtehtävät ovat sekä tehtäväkuvaukseltaan että ajalliselta kestoltaan selkeästi määriteltyjä. Esimerkiksi likioskimyyjä klo 12-14" tai "toimitsija
ottelussa x-yli. Siis - ' mitään sika
säkissä -tunnelmaa ei pitäisi syntyä.
Ilmoittautumiset allekirjoittaneelle.
Juha Jalovaara
puh. 4552 552
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HALLItUKSI" HGPlllGltA
Hallituksen höpinöitä
-palsta luo katsauksen
liittohallituksen toimintaan ja pyrkii
mikäli
mahdollista
vaI ottamaan tavallisel- HALLITUKSEN KOKOUS
le lukijalle,
kentän
17.3.1986
edustajalle, selväkielisesti, mitä mystistä Eri valiokuntien tehtävät määriteltiin
niissä
kokouksissa ja nimettiin vastuuhenkilöt. Päätet·
oikein tapahtuu ja pää- tiin laatia erilliset kikpailukalenterit liiton virallisille ja muille kiltetään.
pailuille. FRISBARIn kisakalenterissa
liiton viralliset kisat ja tärkeimmät
kansainväliset tapahtumat on painettu
paksummalla. Valiokuntien vastaaville
jaettiin komeat kansiot.

HALLITUKSEN KOKOUS
28.4.1986
Kuultiin valiokuntien raportit tehdyistä ja keskeneräisistä töistä. Järjestö- ja jäsenasiain valiokunta painiskelee vielä liiton rekisteröimisasian kanssa. Valmennus- ja koulutusvaliokunta viimeistelee seurojen valmen-

KI ..!I.

nusohjeita. Tiedotusvaliokunta on lähettämyt tiedotteet sekä Yleisradioon
että MTV:on ultimaten seurajoukkueiden
PM-kisoista. Lehdistölle lähetettävä
liitokiekkoilukansio on viittä vaille
valmis.
Talousvaliokunta
ilmoitti,
että laskut on maksettu. Päätettiin
järjestää kiekkogolfin yksityyppikisat
165- grammaisella World Class Frisbeellä_ Kilpailu käydään Meilahdessa
17.6. klo 18 alkaen. Kisassa on kaksi
sarjaa: naiset ja avoin. Vahvistettiin
kilpailukalenteri SLL:n virallisten
kisojen osalta. Seurajoukkueiden PMkisoihin painetaan pari tuhatta ohjelmavihkosta, joihin kerätään ilmoituksia
painatuskulujen peittämiseksi.
Keskusteltiin Meilahden kiekkogolfradan
kunnostamisesta; siivoamisesta,
opasteiden ja karttojen asennuksesta.
Aiottiin pohtia asiaa enemmän PM-kisojen jälkeen.
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KENTÄN ÄÄNI on 'sinulle, jolla on purnattavaa, kiitettävää, muistutettavaa, terkkuja ja
muita
. murheita.
Tai
muuten vain tarve purkaa sydäntä.

EHYET KIEKOT
Meikun
kolmosreiälle on kadonnut
aivan ehjä valkoinen PHANTOM-kiekko,
jossa lukee Sullivan. Rehellistä löytäjää pyydän palauttamaan kiekon, epärehellinen saa pitää.

THIRA-SANTORINI

Meikun golffaajat hoi. Jos ja kun
niitä kiekkoja hajoilee, niin älkää
jättäkö raatoja puihin eikä muuallenäyttävät
kaan. Kiekkojen säpäleet
ihan yhtä kamalilta kuin muovipussit
ynnä muut jätteet. Älkää tehkö Meikusta ongelmajätelaitosta.

Tuuli puhaltaa kalkinvalkoisten talojen väliin kuin pasuunaan; alla kahden
sadan metrin päässä kirkkaansininen
meri, yllä turkoosinvärinen taivas,
kaukana horisontissa pikkuruinen pilvenhattara - ei uhkaa. Kissa livahtaa
tien poikki kolosta sisään. Istumme
kirkon katolla ja nautimme Vllnla,
aurinko laskee kai tunnin päästä. Emme
välitä edes
aasinkakasta alempana
tiellä.

Tuija & Maini

Terveisin Peikko

HAJONNEET KIEKOT

VANHAT FRISBARIT HÄVINNEET
Vanha konkari! Oletko kadottanut vanhoja FRISBARIN numeroita? Haluatko,
että kokoelmasi on täydellinen? Sinulla on mahdollisuus tilata joitakin
vanhoja FRISBAREITA.
Varastojen kätköistä löytyy seuraavia
numeroita.
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

2,3,6
1,2,3,4,5,6
paria numeroa (ei numeroitu)
1,2,3,4
1,2,3,4
3,4,5
1

Lähetä tilauksesi liiton osoitteeseen. Sujauta kuoreen yksi kolmen markan postimerkki, jos tilaat yhden, ja
neljän ja puolen markan merkki, jos
tilaat useampia numeroita.
Petri Isola

7.

KISAKALENTERI
Kilpailuissa tullaan tarkastamaan, että jäsenmaksu -86 on maksettu ja lisenssi on voimassa, joten kuljeta ensimmäisissä kilpailuissasi maksutositetta mukana, jos emme olisikaan vielä saaneet pankista omaa tositetta suorituksestasi.

la

s.

7.6.

su
la-su

8.6.
14.-15.6.

ti

17.6.

su-Ia

22.-28.6.

su
la-to
to-su

29.6.
5.-10.7.
11.-13.7.

la-su

19.-20.7.

ke-la

16.-19.7.

to-su

23.-26.7.

la-su
la-su

2.-3.8.
9.-10.8.

ke
la-su
la-la

13.8. 11
16.-17.8.
23.-30.8.

la-su

6.-7.9.

la-su
la
su
la

13.-14.9.
20.9.
21.9.
27.9

KENTTÄLAJIEN HELSINKI OPEN Talissa klo 10.00
Osallistumismaksu 15mk.
(Järjestää Liitokiekkoseura Team)
TUPLAKIEKKOTURNAUS Talissa klo 12.00
ULTIMATEN SEURAJOUKKUEIDEN PM-KISAT, Helsinki,
Talin urheilupuisto
Alustava aikataulu
LA
9.45 Kapteenien kokous
10.00 Suomalaisten joukkueiden ottelut
alkavat
11.00 Ulkomaisten joukkueiden ensimmäiset
ottelut
19.00 Ottelut päättyvät
20.30 Illanvietto
SU
8.30 Ottelut alkavat
12.40 Miesten välieräottelut
13.30 Naisten loppuottelu
14.30 Miesten loppuottelu
16.00 Palkintojen jako
165-G-OLF Meilahdessa, ilmoittautumisaika
päättyy 17.45, kisa alkaa 18.00
Osallistumismaksu 10mk.
KIEKKOGOLFVIIKKO (su Herttoniemi, ma Tikkurila,
ti Meilahti, ke Pohjolan puisto, to Laajasalo,
pe Sibeliuspuisto ja la Kaivopuistossa JOHAN
RINNE-kilpailu. )
DISCATHONIN SM Kaivopuistossa klo 12.00
YKSILÖLAJIEN EM-KISAT, Helsingör, Tanska
KIEKKOGOLFIN EM-KISAT, Essen, Saksan
liittotasavalta
FREESTYLEN SM lauantaina ja GUTSIN SM
sunnuntaina Munkkiniemessä klo 12.00.
SENIORIEN YKSILÖLAJIEN MM-KISAT, Minneapolis,
USA
KIEKKOGOLFIN MM-KISAT (111), Charlotte,
North carolina, USA
ULTIMATEN PM-KISAT örebrossa, Ruotsissa
TUPLAKIEKON SM-KISAT, Helsinki, Talin
urheilupuisto
ULTIMATEN SM-FINAALIT Pallokentällä.
2nd Annual Seppo Nieminen Golf Classic
JOUKKUELAJIEN MM-KISAT ja WFDF:n 2. KONGRESSI,
Colchester, Englanti
KENTTÄLAJIEN SM-KISAT, Helsinki, Talin
urheilupuisto klo 10.00.
KIEKKOGOLFIN SM-KISAT
ULTIMATEN SUOMEN CUP Maunulassa
TEAMIN Ennätysten rikkojaiset T?lissa
The 2nd Annual Meikku Peikko Dfsc Golf Pro
Tour-kiekkogolfcup

FlflSIIRRI

ULTlMATEN SM-SARJA
Ottelut ovat keskiviikkoisin kello 18.00.

Pvm
4.6.
11.6.
18.6
25.6
2.7

Ottelu
Maniacs
Team
Floyd
Zemi
Pyryn Jyske
Maniacs
Liito-oravat Pyryn Jyske
Floyd
Liito-oravat Team
Zemi
Floyd
Team
Maniacs

Liito-oravat
Pyryn Jyske
Zemi
Liito-oravat
Floyd
Team
Team
Zemi
Maniacs
Pyryn Jyske
Floyd
Maniacs
Liito-oravat
Zemi
Pyryn Jyske

Paikka
Vantaa, Simonmetsä
Helsinki, Maunulan maja
Espoo, Silkkiniityt
Espoo, Silkkiniityt
Helsinki, Maunulan maja
Vantaa, Simonmetsä
Helsinki, Munkkiniemi
Helsinki, Maunulan maja
Espoo, Silkkiniityt
Helsinki, Munkkiniemi
Helsinki, Maunulan maja
Espoo, silkkiniityt
Espoo, Silkkiniityt
Helsinki, Maunulan maja
Vantaa, Simonmetsä

Otteluissa noudatetaan julkaistun sääntövihkosen mukaisia
pelisääntöjä seuraavalla lisäyksellä: Jos aloitusheitto menee
suoraan sivurajasta ulos eli kiekko koskee maahan ensimmäisen
kerran pelikentän ulkopuolella, saadaan kiekko tuoda keskelle.
Toisin sanoen, jos kiekko koskettaa pelikenttää ennen kuin se
liukuu tai vierii sivurajasta ulos, ei kiekkoa saa tuoda
keskelle.
JOS MATKAAT MAAILMALLA TÄSSÄ SINULLE MUUTAMIA KILPAILUJA LISÄÄ
KILPAILUJA SAKSAN LIITTOTASAVALLASSA
Frisbee,
Hacky
Sack, Yo Yo kiertue 1986 on seuraavan
aikataulun mukainen. 8.6. Stuttgart, 17.6. Hampuri,
21.6.
Braunschweig, 22.6. Hannover, 6.7. Dortmund, 13.7. Essen, 26.7.
Ulm,
27.7. Nurnberg, 10.8. Frankfurt, 17.8. Kassel,
6.9.
Berliini, 7.9. Dusseldorf, 14.9. Duren, 21.9. Wurzburg
Lisää tietoa saa kirjoittamalla osoitteeseen: Torsten Görke,
Gollierstrasse 25, 8000 Munchen 2.
Saksan liitosta osoitteesta: DFFV, Deutscher Frisbee Sport
Flugscheiben Verband, Postfach 37, 8137 BERG 1 saat tietoa
seuraavista kilpailuista ja tapahtumista: 14.-17.6. yksilölajien
kansalliset mestaruuskisat, 20.-22.6. ultimaten
kansalliset
mestaruuskilpailut
Stockctadt'ssa,27.-28.9. Alpen Golf Open
Oberammergaussa, karsinnat hallimestaruuskisoihin ovat
11.12.10. Wolfenbuttelissä ja Baden Badenissa sekä 15.-16.11.
Weilheimissä, 1.-2.11. Frozen Disc Golf Munchenissä ja 29.-30.11
kansalliset hallimestaruuskisat Essenissä (lajeina ultimate,
freestyle ja tarkkuus) .
KILPAILUJA YHDYSVALLOISSA
PDGA
järjestää kiekkogolfkisoja ymparl mannerta (yhteensä
n.70). Jos matkustelet rapakon takana ja olet kiinnostunut, ota
yhteyttä Olli Visamoon puh. 90-698 3503.

9.

FIl1SJRRI

TULOKSIA
KOTIMAISTA
KIEKKOGOLFIA

ULTIMATE
Lohko 1
Turnaus Rothenburgissa, Saksan liitto'
tasavallassa 18. ja 19.5. Kisoja voi
pitää avoimina seurajoukkueiden EM-ki·
soina. Miesten sarjaan osallistui 13
joukkuetta. Kolmesta lohkosta kustakin
pääsi jatkoon kaksi joukkuetta. Nämä
kuusi joukkuetta jaettiin kahteen lohkoon.

1. Elvis from Hell, Texas
2. SFMSC, Örebro
3. Tenants, Englanti

2
1
0

0
2

4
2
0

2
1
0

0
1
2

4
2
0

1

Lohko 2
1. Stenungsund FC
2. Boleros, Englanti
3. Team 42, Dreieck (SLT)
Semifinaal i:
Stenungsund FC
Elvis from Hell -

SFMSC
Boleros

13- 15

SFMSC

15 . 12

15 -

5

Finaali:
Elvis from Hell'

KIEKKOGOLFKAUDEN
AVAJAISET 20.4.1986
MEILAHDESSA
Georg Nyman
Kar; Vesala
Jacob Nyman
Petd Isola
Ukko-Pekka Louhivaara
Olli Visamo
Maini Schi ldt
8. Sam; Sadvaara
9. Tu;ja Jääskelä;nen
10. Tom; Kuusamo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

63
66
67
68

70
74
74
76
77
78

SIBELIUSPUISTO
4.5.1986
1. Jar; Saastamoinen

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.

17.
18.
19.
21.

Timo Vask;o
Georg Nyman
Petri Isola
Raine Lamberg
Kari Miettinen
Ukko-Pekka Louhivaara
Jouni Miettinen
Mika Latvasalo
Oskari Niemi
Olli Visamo
Main; Schildt
Tuija Jääskelä;nen
Marko Törrönen
Eero Alperi
Sami Penttonen
Mikael Hästbacka
Petd Määränen
Sami sadvaara
Pasi Pesonen
Marko Nylund

56 rp.
56
57
59
60
64
63
64
65
65
65
66
66
66
66
66
68
69
70
70
74

KENTTÄLAJIKAUDEN
AVAJAISET 17.5.1986
TALISSA
Pituus, avoin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

10.

Jari Saastamoinen
Tuija Jääskeläinen
Maini Sch;ldt
Sam; Sar;vaara
Petri Määränen
Peik Johansson
Petr; Isola
Upi Louhivaara
Oll; V;samo
Marko Törrönen
Sami Penttonen
Mikael Hästbacka

116,50
101,05
91,80
89,20
88,80
88,10
87,70
85,90
82,05
79,70
77,30
68,90

m
m
m

m
m
m
m
m
m
m
m
m

Liitokiekkoilun perustaitojen hallitseminen on välttämätöntä,
jotta saisi kaiken irti liitokiekkoilun eri lajeista: ultimate,
kiekkogolf, tuplakiekko, freestyle ja discathon. Kenttälajit jos
mitkä kehittävät perustaitoja. siis:

••

KENTTALA"IT KUNNIAAN
LIITOKIEKKOSEUBA TEAM
JÄRJESTÄÄ

~~DEKSANNET

Helsinki Open
-KENTTÄLAJIKILPAILUT

TALISSA 7.6.1986
lffi\J~u

(Q)'Wffi\u

pituus
tarkkuus
koppaukset
Kilpailut alkavat kymmeneltä. Osallistumismaksu on vaivainen 15
markkaa.
Ilmoittautua saa etukäteenkin Bobille (876 3410),
Peikille (582 593) ja PetrilIe (556 848). Talissa otetaan myös
vastaan ilmoittautumisia ennen kilpailun alkua. Kaikki mukaan.

11.

•• SIARI. VALI.IA
SEPOLTA SAA NYT PARHAIMMAT KIEKKOGOLF- JA PITUUSKIEKOT:

- AERO
- AVIAR XD
- COUPE (uutuus)
- LIGHTNING (uutuus)
- PHANTOM+ (uutuus)
KUKIN MAKSAA VAIN 70 MK.

- KIEKKOGOLFKORI: 550 MK
- NAlLONINEN GOLFKASSI: 90 MK
ULTlMATE-PELAAJAT HOI! AITO PELIKIEKKO:

- WORLD CLASS FRISBEE 165 G: 65 MK

Postiennakolla, vastaanottaja maksaa postimaksun.
Tilaukset toimitetaan tilausjärjestyksessä.
Helsingin myynti:
Peik Johansson
puh. (90) 582 593
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