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PÄÄTOIMllTAJALTA 

Kevät on tulossa, vihdoin viimein. Mutta ennenkuin rupean 
etsimään ulkopelikenkiä niin haluaisin vielä kerran kiittää 
Lahden Ultimate Clubia erittäin onnistuneesta sisä-SM tur
nauksesta. Puitteet kisoille olivat hulppeat, eikä järjestelyko
neisto yskähdellyt. Siinä esimerkkiä muille seuroille! 

Kuten ehkä tiedätte, vaihtui FRISBARln päätoimittaja. Petri 
Isola jätti toimittamisen ja lähti rapakon taakse, Olli Visamo 
ehti tässä välissä toimittaa muutaman numeron omien toi
miensa ohella ja nyt olen vuorossa minä. Alku on aina han
kalaa, eikä tämäkään numero ilmestynyt silloin kuin olisi pi
tänyt, mutta ei pidä lannistua. Suunnitelmissa on saada 
vielä 6 numeroa ulos ennen tämän vuoden loppua. Mutta 
siihen tarvitsen teidän apua, ettekä te sitä paitsi halua lukea 
pelkästään minun juttujani. Siis, kirjoittakaa FRISBARlin liito
kiekkoasiaa ja asian vierestä. 
Aineiston ( kuvien, juttujen jne. ) viimeinen jättöpäivä on 
aina 10 päivää ennen lehden ilmestymistä. IImestymispäivät 
ovat: 

3/91 25.5 

4/91 28.6 

5/91 9.8 

6/91 13.9 

7/91 25.10 

8/91 20.12 

Auttakaa minua pitämään ylläolevista päivistä kiinni ja olkaa 
aktiivisia. Me kaikki vaikutamme siihen minkälainen lehti 
FRISBARI on lukea. 

Pitäkää kiekko ilmassa, 

Timo Bruns 

Julkaisija SUOMEN L1ITO-

KIEKKOLlITTOry 

PL84 

00331 HELSINKI 

Puheenjohtaja Matti Suurnäkki 

k.(90) 7012873 

Sihteeri Olli Visamo 

k. (90) 698 3503 

Pan kkiyhteyd et: 

Jäsenmaksutili SYP-Munkkivuori 

217121-4675 

Ultimate-tili Syp-Munkkivuori 

217120-1 011 00 

Jäseneksi voi liittyä maksamalla 
pO,-jäsenmaksua liiton tilille 

FRISBARI on Suomen Liitokiekko
iiton vi- rallinen jäsenjulkaisu, joka 
Imestyy kahdeksan kertaa vuodes-
~a. 

Päätoimittaja Timo Bruns 

Ulkoasu Timo Bruns 

FRISBARln ilmoitushinnat 

1 sivu 1400 mk 

1/2 sivua 800 mk 

1/4 sivua 500 mk 

1/8 sivua 300 mk 



SISÄ-SM 1991 LAHll 

Liitokiekon halli-SM turnaus järjes
tettiin kolmannella kerralla 
Lahdessa2-3.3.1991. Kahdellaai
kaisemmalla kerralla on tur
nauksen järjestelyt olleet Atleticon 
vastuulla. Nyt kuitenkin Suomen 
nuorin liitokiekkoseura LUC kantoi 
kortensa kekoon järjestämällä 
tämän vuoti-sen halli-SM tur
nauksen upeissa puitteissa Lahden 
urheilutalolla. 

Avoimessa sarjassa kalkki 11 jouk
kuetta oli jaettu neljään aIkuloh
koon. Alkulohkot oli muodostettu 
viime vuoden rankingin mukaan. 
II Ei-rankattujen II joukkueiden sijoi
tuksessa oli myös onnettarella sor
mensa pelissä. Naisten sarjaan 
osallistui tällä kertaa ennätyksel
liset viisi joukkuetta. Ne pelasivat 
ensin yksinkertaisen sarjan jonka 
perusteella kaksi parasta selviytyi fi
naaliin ja kaksi seuraavaa prons
siotteluun. 

Alkulohkot 

A-Iohkossa Atletlco I osoitti alusta 
asti yllvoimansa voittamalla Atleti
co lI:n 12-2. Vaikka Seinäjoen pojil
la on tunnetusti hyvä fysiikka, eivät 
heidän taitonsa riittäneet vielä kaa
tamaan Atleticon joukkueita, joten 
sen oli tyytyminen pelaamaan si
joista 9-11.Järjestävän seuran yk
kösjoukkue oli alkulohkoissa jou
tunut kovaan seuraan, joka lop
pujen lopuksi johti siihen ,että se 
joutui pelaamaan alemman loppu
sarjan sijoituksista. B-Iohkon voitta
jiksi selviytyi odotetusti Team,joka 
kaatoi WWW II ja LUC: n rutinoidul
la napakaIla pelillään selvästi. Alku
sikhdyksest toivuttuaan Lahden UI
timate Club tarjosi WWW II :lIe hy
vän vastuksen yleisön kannusta
essa. 

KU-S8:n viime hetken valitettava 
poisjääminen kutisti C-Iohkoa 
WWW:njaTeam lI:nväliseksi 
kamppalluksi. 

Ottelun lopputuloksella ei ollut 
Team lI:n onneksi vaikutustajat
koon pääsemiseksi, sillä ottelu 
päättyi WWW:n murskavoittoon 12-
2. Koko lauantaipäivän ainoa yllä
tys oli EUC:n voitto Ora-vaStorys
ta. Espoon Ultimate Club varmisti 
voittonsa OS:sta kovalla puolus
tuksella ja varmalla hyökkäyspelillä 
lukemin 12-9. EUC:n voiton pohjus
tivat Jaakko Ylärautio ja Mikko Su
ormala. 

Neljän nesvälierät 

Sunnuntaiaamuna, kun muut vasta 
heräilivät, oli Atletico I palaiIemas
sa kukonlaulun aikoihin aloittamaI
taan aamulenkiItä valmistautuen 
kahdeksaltaalkaneeseen neljän
nesvälierotteluun OS:a vastaan. At
letlco ratkaisi tasaisen ottelun 
edukseen vasta viime minuuteilla 
voittaen ottelun luvuin 12-9. Seu
raava ottelu oli Vaasan joukkuei
den keskinäinen mittelö, jonka 
ykkösjoukkue voitti selvin nume
roin 12-3. 



Teamin ykkös- Ja kakkosjoukkueet 
joutuivat myöskin välierissä vastak
kain. Teamin ykkösjoukkue voitti ot
telun näytöstyyliin 12-1. Viimeisess 
neljännesvälierottelussakohtasi
vat nuoret, mutta taitavat jouk
kueet Atletico II ja EUC. Atletico II 
ratkaisi ottelun edukseen kovalla 
vauhdilla numeroin 12-5. 

Alempi loppusarja 

Alemmassa loppusarjassa ( sijat 9-
11 ) järjestävän seuran ykkösjouk
kue otti kaksi selvää voittoa, ensin 
Seinäjoki Ultimate Freakseista lu
vuin 12-3 ja sitten Lahden kakkos
joukkueesta luvuin 12-5. Seinäjoki 
voitti jumbofinaalissa urheasti tais
telleen LUC lI:n ja sijoittui siten 
kymmenenneksi. Sijoista 7-8 tais
telivatTeam II ja WWWII. Ottelun 
voitti WWW numeroin 11-6. Team 
lI:n joukkueessa pelasi menestyk
sekkäästi Janina Koppinen, joka 
pelasi myös naisten sarjassa. Jo 
alku-erissä kohdanneet EUC ja OS 
olivat jälleen vastakkain pelatta
essa sijoista 5-6. EUC ei enää kyen
nyt uusimaan lauantaista voiman-

näyttöään vaan hävisi tiukan otte
lun lukemin 12-9. 

Välierät 

Ensimmäinen välieräottelu käytiin 
Atletico I:n ja WWW:n välillä. Atleti
co otti varmalla ja tehokkaalla pelil
lään helpohkon voiton numeroin 
12-5, vaikkaVaasan kannustusjou
kot saivatkin kotijoukkueensa yrittä
mään viimeiseen asti. Atletico II ja 
Team olivat vastakkain toisessa vä
lierottelussa. Tiukan ja tasaisen 
pelin jälkeen Team kuitenkin heitti 
tulostaululle lukemat 11-10. 

M itali pelit 

Jo muun Turnauksen hyvin pelan
neet Atletico II ja WWW kohtasivat 
pronssiottelussa. Atletico II raken
nusta koossa pitäneen ja "taktiik
kaali hioneen Kimi Kärkkäisen oh
jeet eivät ilmeisesti olleet riittävät, 
sillä WWW voitti ottelun 12-9 omien . 
kovaäänisten kannustajien ollessa 
taas äänessä. Näin Atletico II oli tur
nauksessa neljäs parantaen viime 
vuotista 7. sijaansa. 

Loppuottelussa olivat vastakkain 
ehkä odotetusti Atletico I ja Team. 
Atletico piti Teamin kärjet kurissa, 
joten aikaisemmissa Teamin peleis
sä nähdyt komeat Upside Down
heitot eivät ottaneet onnistuak
seen. Hyvän puolustuksensa an
siosta Atletico vei jo kolmannen 
kerran halli-SM turnauksen voiton 
ja sai näin hienon kiertopalkinnon 
omakseen. Lukemiksi taululle jäi
vät15-10. 

Naisten sarja 

Atleticon joukkue, joka koostui 
naisten maajoukkuepelaajista, 
osoitti jo alkusarjan otteluissa 
vahvuutensa voittaen kaikki neljä 
pelaamaansa ottelua. Alkusarjassa 
toiseksi sijoittunut Team oli ainoa 
joukkue, joka pystyi antamaan Atle
ticolle kunnon vastuksen. Nämä 
kaksi joukkuetta erottuivatkin muis
ta melko selvästi ja niinpä finaalista 
odotettiin äärimmäisen kovaa otte
lua. Mutta viime vuoden hopeajouk
kue Atletico näytti jo pelin alkumi
nuuteilla, että heillä on vakaa aiko
mus kirkastaa mitaleidensa väriä. 



Niinpä Teamin oli tyytyminen ho- TULOKSET: EUC-N - Atletico 2-N 2 - 12 
peatilaan pelin päättyessä Atleti- Team-N - \.fW.NV-N 12 - 4 
con selvään 15-6 voittoon. Finaalin Launantai OS - \.fW.NV 2 12 - 8 
ratkaisupelaajiksi nousivat tällä ker- LUC- LUC 2 12 - 5 
taa Atleticon Katri Härkönen, Päivi Atletico-N - Atletico 2-N 12 - 2 Team 2- EUC 3 - 12 
Nissinenja II maalitykki II Soile Kal- Team-N .. EUC-N 12 - 5 Atletico-N - Team 12 - 3 
linen. Teamistaheidäntasolleen OS-EUC 9 -12 Atletico - \.fW.NV 12 - 5 
ylsi vain Janlna Koppinen. Prons- Atletico - SUF 12 - 6 Team - Atletico 2 11 - 10 
siotteluun selviytyivät Atleticon kak- Team - \.fW.NV 2 12 - 6 \.fW.NV 2 - Team 2 12 - 6 
kosjoukkue ja Waasan WetoWoi- \.fW.NV-N - Atletico-N 1 - 12 SUF - LUC 12 - 4 
mao Ottelu oli alusta asti Pirjo Raja- OS- LUC 2 12 - 4 OS-EUC 12 - 9 
lan näytöstä, joka syötöillään (11) Team-N - Atletico 2-N 12 - 4 
ratkaisi ottelun Atletico II:n hyväksi. Atletico - Atletico 2 12 - 2 Pronssi-N: Atletico 2 - \.fW.NV 12 - 8 
Pirjoa säesti hyvin Pia Koskinen, LUC - \f'IW\N 2 7 -12 Pronssi: Atletico 2 - \I'NVW 9 - 12 
joka teki puolet Atletico lI:n maa- \f'IW\N - Team 2 12 - 2 
leista ottelun päättyessä luke- Atletico-N - EUC-N 12 - 3 Finaali-N: Atletico - Team 15 - 6 
miin 12-8. Vaasan joukkueesta erot- EUC- LUC 2 12 - 5 Finaali: Atletico - Team 15 - 10 
tul upeit~ dyykkikatkoja esittänyt SUF - Atletico 2 6 -12 
Martina Odman. Viimeiseksi tur- LUC-Team 5 - 12 
nauksessajäi Espoon Ultimate \f'IW\N-N - EUC-N 12 - 5 
Club, joka parin ratkaisu pelaajan LOPPUTULOKSET: 
poissaollessa oli vailla mahdolIi- Sunnuntai: 
suuksia. Tuloksena neljä tappiota Avoin: 1. Atletico 2. Team 
ja viides sija. Oli erittäin ilahdutta- Atletico 1 - OS 12 - 9 3. \.fW.NV 4. Atletico 2 5. OS 
vaa nähdä, että naisten osanotta- \f'IW\N-N - Atletico 2 9 - 12 6. EUC 7. \.fW.NV 2 8. Team 2 
jien määrä on nopeassa kasvussa. \f'IW\N - \f'IW\N 2 12 - 3 9. LUC 10. SUF 11. LUC 2 
Uusia tuulia ja todellista kilpailua Team 1 - Team 2 12 - 1 
on jo pitkään kaivattukin. SUF - LUC 1 3 - 12 Naiset: 1. Atletico 2. Team 3. Atle-

EUC - Atletico 2 5 - 12 tico 2 4. \.fW.NV 5. EUC 



UITTO 11EDOTTAA: 

uomen liitokiekkoliitto saavutti 
iime vuonna erään virstanpylvään 
uosikymmenen mittaisella taipa
eellaan päästessään ensi kertaa 
petusminlsteriön jakaman valtion
vun piiriin. Tämä voidaan katsoa 
aitiovallan tunnustukseksi liiton pit 
äjänteisele työlle lajin kattojärjes
önä sekä lajille sinänsä; olemme
an nyt virallisesti tunnustettu ur
eilulaji Suomessa. 

Liitto ei kuitenkaan ole yhtään sen 
nempää tai vähempää kuin mitä 
en jäsenet haluavat sen olevan ja 
itä he ovat sen eteen valmiit teke
ään. Liiton ja eri seurojen toimin-
an laajentuessa tarvitaan yhä en
mmän vapaaehtoista apua ideoi
aan ja toteuttamaan erilaisia ta
ahtumia. Oletko sinä valmis kanta
aan kortesi kekoon? 

ämän lehden ilmestymisen aikoi
in on ratkeamassa myös eräs pit
ään hautumassa ollut kysymys; 
VUL:n liittyminen. Liiton syysko-
ous antoi hallitukselle valtuudet 
noa SVUL:n jäsenyyttä ja harkin
an jälkeen hallitus päätti käyttää 
altuutta. Asia on esillä SVUL:n hal
ituksen maaliskuisessa kokoukses
a, joskin lopullisen päätöksen te
ee SVU L: n liittovaltuusto kesä
uun alussa. Itse odotan myönteis
ä päätöstä kuin kuuta nousevaa. 

Pikaista kevättä ja auringonpaistet
a odotellessa 

Matti Suurnäkki 

Ultlmaten SM-sarjan seurasIIrto ohje 

Tämä ohje täydentää kansainvälisen kilpailutoiminnan ohjetta. 

Tässä ohjeessa kuvataan seurajoukkuetta vaihtavan pelaajan sekä luovutta
van ja vastaan ottavan seuran toimenpiteet SM-sarjan seuravaihdoksen 
yhteydessä. 

Pelaajat 
Pelaajat jaetaan tässä yhteydess kahteen ryhmään: ns. vanhoihin pelaajiin, 
jotka edellisessä SM-sarjassa edustivat jotain joukkuetta, ja uusiin pelaajiin, 
jotka eivät pelanneet edellisen kauden SM-sarjassa (näitä ovat myös ulko
mailla pelanneet). 

~uluminen seuraan 
Vanha pelaaja kuuluu siihen seuraan, jota hän edusti edellisen vuoden SM
sarjassa. Uusi pelaaja kuuluu siihen seuraan, jota hän alkavalla kilpailukau
della edustaa ensimmäisen kerran (Suomen tai jonkin toisen liiton) kilpailu
kalenteriin merkityssä ulkokilpailussa. 

Uusien pelaajien siirroista ei tarvitse ilmoittaa liittoon. 

Seuran vaihtaminen 
Halutessaan vaihtaa seuraa vanhan pelaajan on meneteltävä seuraavasti: 

1. Täyttää pelaajasiirtolomake ( saa liitosta) ja hankkia siihen allekirjoitus 
nykyisen seuransa edustajalta. 

2. Toimittaa lomake liittoon osoitteella PL 84,00331 HELSINKI ennen en
simmäistä virallista kilpailuaan uudessa seurassa, mutta SM-sarjan osalta 
viimeistään 15. toukokuuta mennessä (postileima) . 

Ennen SM-sarjan alkua liiton kilpailuvaliokunta vahvistaa SM-sarjan pe
laajaluettelon, jossa jäsenmaksunsa maksaneet vanhat pelaajat on luetteloi
tu entisen seuransa kohdalle, elleivät he ole tehneet siirtoilmoitusta. Tämän 
jälkeen ei vanhojen pelaajien ole enää mahdollista vaihtaa seuraa kuluvalla 
kaudella. 

Huom: Vanha pelaaja voi kuitenkin maksaa jäsenmaksunsa ja aloittaa 
kautensa entisessä seurassaan missä vaiheessa kautta tahansa. 

Mitään siirto- tai karanteenimaksuja ei ole. 



UITON llBJOTUKSEsrA 

Nyt kun liittomme hallitus vaihtui 
vuoden alusta vaihtui myös tiedo
tuksen vastaava. Enää ei Petri 
Isola ole tiedottaja tiedottajan pai
kalla, sillä onhan hommaa hiukan 
vaikea hoitaa tuolta rapakon takaa. 
Näin ollen joutui allekirjoittanut Pe
triksi Petrin paikalle. Homma tuntui 
aluksi aika ylipääsemättömältä 
aivan kokemattomalle pulliaiselle, 
mutta asiaa hivenen harkittuani se 
alkoi hiukan seljetä. 
Liiton tiedotus pyritään nyt hoita
maan siten, että pääasiana olisi 
tiedotuksen säännönmukaisuus. 
Eli tulospalvelu tulisi täsmällisesti 
kaikista kisoista. Tämän lisäksi pyri
tään saamaan televisiokin mukaan 
kuvioihin ja lehtiin pyritään saa
maan mahdollisimman paljon jut
tua rakkaasta kiekkoilustarnme. Eli 
puitteet eivät ole kovin suuret, mut
ta yritän näillä eväillä hoitaa hom
mani mahdollisimman hyvin. Kaikki 
apu on kullan-arvoista, joten älä 
epäröi. Jos tiedotus kiinnostaa 
sinua, CALL ME: 
Katri Härkönen p. 881 667. 
Jos sinua kiinnostaa FRISBARln 
toimitus ota yhteyttä päätoimittaja 
Timo Brunsiin p. 882 231. 
Hyvää keväänjatkoa kaikille ja 
antoisia kiekkokelejä I 

Katri Härkönen 

JÄSENlEN OSOITTBTA PUUTTUU 

Pankit eivät nykyään tunnu aina toi mittavan alkuperäistä 
pankksiirtolomaketta maksun saajalle, vaan pankin oman tositteen, 
johon on joskus merkitty ainoastaan maksajan nimi. 
Jotta voimme lähettää FRISBARln ja muun jäsen materiaalin , tarvitsemme 
väh intään osoitteen. 

Tunnetko jonkun seuraavista henkilöistä? 

Elina Hartzell 

Jutta Kalmari 

N iika Krekola 

Tina Lindberg 

LeenaMannermaa 

LeenaPassi 

Jos tunnet, kerro hänelle, että ot-taa yhteyttä Olli Visamon puhelinvas
taajaan (90) 6983503 ja sanelee osoitetietonsa selkeästi nauhalle tai lähet
tää postikortin osoitteeseen 

Suomen Ultokiekkollitto ry PL 8400331 HELSINKI 

MAKSAJAN llEDOT PUUTlWAT 

TdDlemme on tullut yksi F-ILsenssi+ jäsenmaksu (370 mk), jos1a puuttuvat 
maksajan tia::fot kokonaan. 
Pankkisiirtokuitin (numero 0701) alareunasta löytyvät seuraavat tiedot. 

KOP12430530083280291 

Pyytäkää seurojenne jäseniä tarkastamaan maksukuittinsa, jotta saadaan 
vakuutusasia hoidettua. Tyhjää lomaketta ei kannata lähettää vakuutu
syhtiöön. 

Pankkisiirtokuitin omakseen tunnistava henkilö voi ottaa yhteyttä emo puhe
linnumeroon tai osoitteeseen. 

Uos olet kiinnostunut lajimme vi
~eoista, niin soita Hartti Suome
alIe p. 558147 

~os taas haluat liitokiekon lajiesit
eitä, soita silloinkin Hartti Suome
alIe p.558147 



MOllVAAll0 - kadonnut 
käsite? 

Olen joutunut tässä syksyn ja alku
talven mittaan sivustaseuraajan 
osaan - urheilu kun on tunnetusti 
niin maan perusteellisen terveellis
tä ja mukavaa puuhaa. Surukseni 
olen joutunut toteamaan muutamia 
ikäviä piirteitä, joita ei soisi tämän 
lajin keskuuteen tuotavan. Pyrin 
tässä jutussani pysymään mahdolli
simman yleisellä linjalla, sillä en 
halua kohdistaa havaintojani ja kri
tiikkiäni kehenkään erityisesti, mut
ta muistettakoon, että asioita ei voi 
kuitenkaan yleistää koskevaksi 
kaikkia. Jokainen tunnistakoon it
sensä tai ottakoon oppia. 
Teho on tlpotiessään. Lenkkivauh
tia kovempaa tempoa ei treeneissä 
juuri nää. Tarvittavat sentit ja metrit 
jäävät odottelemaan toista kertaa -
jos sellaista nyt edes koskaan 
toiste tarjoutuu. Tammikuun alussa 
pidetyissäkansainvälisessäsisähal
liturnauksessa eräs pelaaja ilmoitti 
itsekin hämmästyneen näköisenä 
(olimme häviöllä kaksi maalia ja 
teimme putkeen neljä voittoon tar
vittavaa ratkaisevaa maalia) : 'Täl
läistä hurua ei olekkaan ollut tänä 
vuonna kertaakaan'. Mielestäni 
tämä lausunto kuvaa tämän hetkis
tä tilannetta paremmin kuin hyvin. 
'Huru' tulee silloin, kun motivaatio 
voittamiseen on suurempi kuin 
ehkä sen hetkiset taidot ja tiedot 
edellyttäisivät. Motivaation katoami
seen on varmasti eri pelaajien 
kohdalla eri syitä. Yksi näiden jou
kossa on varmastikin se seikka 
että nykyiset 'entiset maajouk
kuepelaajat' pitävät paikkaansa 
maajoukkueessa itsestään selvyy
tenä ja näin ollen heidän alitajun
tansa sanoo:' älä turhaan revitä tai 
dyykkaa, paikkas on kuitenkin 
varma'. Teho laskee laskemistaan 
kun säästellään itseämme jolloin 

motivaatio itse pelin ja varsinkin 
koko joukkueen kehittymiselle ale
nee. Seurauksen edelleen tason 
lasku. Näin olemme joutuneet 
oravanpyörään ,josta vain itse vai
kuttamalla pääsee irti. Nyt ollaan jo 
mielestäni sen verran pitkään tässä 
löysäilty ja maleksittu, että nyt jos 
koskaan on motivaatiota itse kun
kin ruvetta kokoamaan ja ker
äämään. Se, että pääsee mahdolli
sesti matkustamaan, oli matka nyt 
minne hyvänsä, ei ole mikään syy 
treenata. Jokaisen tulisi itse moti
voitua treenaamiseen itsepe
laamisen ja taitojen kehittämisen 
vuoksi. 
Monet huippuvalmentajat ovatkin 
sanoneet, että treeneissä ja harjoi
tuksissa tulisi vetää kovempaa kuin 
itse kilpailutilanteessa. Itse en 
pysty tätä ohjetta vielänoudatta
maan, sillä vieraan vastustajan voit
taminen antaa yhden pykälän lisää 
motivaatiota pelaamiseen, mutta 
ideahan on täysin selvä - treeneis
sä pyritään viemään valmentajan 
määräämätharjoitteetMUSSUITA
MAITA ainakin samalla tempoIla 
kuin kilpailutilanteessa ,eli mahdolli
simman tehokkaasti. Olen tässä it
sekkin haaveillut, että koskakohan 
Suomi saa sellaisen joukkueen, 
jossa kaikki pelaajat dyykkaavat. 
Norjan maajoukkueelta(naiset) se 
on näemmä suurin piirtein onnistu
nut. Mielestäni sellainen pelaaja, 
joka tilanteessa kuin tilanteessa 
heittäytyy erillaisiin solmuihin 
saadakseen ohiliitävän kiekon kiin
ni/katkaistaakseen, osoitta suurta 
motivaatiota peliä/kiekkoa/muita 
pelaajia kohden. Vain tälläinen pe
laaja voi sanoa olevansa ultimate
pelaaja. Halu olla toista parempi 
on suurin mahdollinen motivaation 
lähde. Se ei anna aikaa miettiä sel
laisia maallisia asioita kuin esim. 
sattuuko dyykkaaminen .... 
Itse muistan alku ajoilta tilanteita, 

jossa asetin tavallaan itselleni haas
teen. Päätin yrittää puolustaa sel
laista pelaajaa, jonka tiesin olevan 
paljon parempi kuin minä. Tällöin 
joutui tekemään enemmän töitä 
puolustuksessa, mutta se tuotti 
kyllä sitä vastoin tulostakin. Ny
kyään esiintyy ja kuulee monesti, 
että 'vaihdetaan pidettävää kun toi 
on niin kova et en mä pysy sen per-
ässä' ...... Motivaatiota pystyy kehit-
tämään. On turha luulla, että jos on 
motivaation puute ja pelit ei suju, 
että syy olisi muissa - ei minussa. 
Harhauskoisten hai hattel ua! En 
myöskään väitä ettetkö sinä yksis
tään ole vastuussa joukkueen moti
vaatiosta - sillä onhan kyseessä 
joukkuelaji. Asiaan vaikuttaa myös
kin ratkaisevasti joukkutovereiden 
kannustus ja asenne toisiaan 
kohtaan. Monissa treeneissä on 
esiintynyt liikaamielestäni niin sa
nottua seurustelua enemmän kuin 
itse treenaamista. Sehän taas vies
tittää muille, että ei kyseinen pe
laaja ole kiinnostunut valmentajan 
laatimista treeneistä eikä pelaami
sesta muiden kanssa. Toisaalta pe
laajien tulisi kunnioitta ja olla kiitolli
sia vai mentajalle/valmentaji lIe hei
dän tekemästään työstä ja vaivan
näöstä. Kun pelaajien ja valmenta
jien suhde ja välit ovat kunnossa 
on edellytykset kunnon harjoitte
lulle olemassa, jos niitä vain osata
an hyödyntää. Tsemppiä ja kilpailu 
harjoittelulle ja motivaatiokin kas
vaalllll!!111111 
Toivottavasti ensi kaudella 
saamme nähdä motivoituneen ja 
dyykkaavan joukkeen taistelemas
sa maailman kärkipaikoista! 

Marina Koppinen 



WET JA SISKOT II! Majoitusvaihtoehdot ovat: 
- koulumajoitus 30,-/yö/henki 

EAM on päättänyt järjestää ultimaten ja gutsin avoi
et PM-kisat sarjoissa naiset, nuoret ja avoin. Kutsuja 

- hotelli noin 160,-/yö/henki kolmen hengen huoneissa 
- joukkueiden omat järjestelyt 

n lähetetty sinne sun tänne ja ruotsista on jo tullut iI
oittautumlsia. Suomesta ovat ilmoittautuneet Waasa 

a Team. kummallakin ryhmät ainakin sarjoissa N ja A 
ajina ultimate. Jotta halukkaat ehtisivät mukaan Helsin
issä joko Talissa tai Käpylässä käytäviin mittelöihin 
errommeseuraavaa: 

ILMOITTAUTUESSA TOIVOMMEKlN ETTÄ MAKSUN 
LISÄKSI OLETTEYHTEYDESSÄTEAM II NJAI LMOI
TA TT8v1AJOITUSTARPEENYN NÄYHTEYSH EN
KILÖNTIEDOT. 

Lisätietoja saa heti kun niitä on. 

Osallistumismaksu on Smk 500,- /joukkue (Ultimate) ja 
mk 300,- ~oukkue (Guts). Yhteydet: 

Martin Glantz 
Runeberginkatu 48 B 47 
00260 HKl 

eamin pankkiyhteys on: 
'itokiekkoseura Team ry 
elsingin Suomalainen Säästöpankki, Keskusta 
00210-5234093 

PUH: 90-406 757 koti 
6941366 työ 
6940479 FAX 

DEADLINE ON 20. HUHTIKUUTA, 
ETTÄS TIEDÄTTE !!! 

ULTIMATE JA POLVI 

Vieraillessani kotona viime kesä
nä saadakseni toisenkin mielipi
teen polvestani lueskelin vanhoja 
U PA lehtiä vuodelta 1982 ja huo
masin suuren eron pelaajissa sil
loin ja nyt. 1982 vain harva pe
laaja käytti polvitukia. Nykyisin tur
nauksissa näky on aivan jotain 
muuta. Polvivammat ovat kasva
va ongelma urheilulajissamme, ja 
pahenevat sitä mukaa kuin 
fyysiset vaatimukset kasvavat. 
Vaikka rikkinäisten polvien kor
jaaminen onkin mennyt paljon 
eteenpäin, tietää polvivamma sil
tikin 8 - 12 kuukauden lepoa 
leikkauksesta ennen pelikentälle 
paluuta. 
Välttääkseni enempiä polvivam
moja kysyin Bruce Brownstieniltä, 
New Yorkin urheilulääkäriasemal-

la toimivalta lääkäriltä neuvoja pol
vivammojen välttämiseen. Hän 
ehdotti kolmea eri harjoitusta, joi
den tarkoituksena on vahvistaa 
polvia, nilkkoja ja muita lajis
samme kovalle rasitukselle jo utu
via paikkoja. Ensimmäinen on 
symmetrinen painoharjoittelu re
iden ja pohkeen lihaksille. Näitä li
haksia käytetään pitämään polvi 
paikallaan. On äärimmäisen tär
keää, että lihaksia harjoitetaan ta
sapainossa, sillä vain toisen lihak
sen voimistaminen aiheuttaa epä
tasapainon lihaksistossa. 
Brownstien sanoi myös, että ylä
vartalon lihaksiston kehittämistä 
tasapainossa jalkojen kanssa ei 
pidä unohtaa. Voimakas ylävarta
lo antaa paremman tuen polvelle 
ja nilkalle nopeissa käännöksissä. 

Kolmas, ja yksinkertainen harjoi
tus on ns. plyometrinen harjoitte
lu. Harjoituksen voi tehdä yksin
kertaisesti paljaalla lattialla sukat 
jalassa. Laita jalat hieman haral
leen, ja työnnä jalkoja sivulle, jol
loin polvien ulkopuolelle aiheutuu 
rasitusta. Tärkeintä on harjoi
tuksen monipuolisuus, jolloin pol
vien lihaksisto kehittyy kauttaal
taan voimakkaaksi ja on parem
min varustautunut vastaanotta
maan kovia rasitustilanteita. Muis
ta, pieni aika käytettynä ennal
taehkäisevään harjoitteluun on 
paljon pienempi paha kuin pitkä 
toipumisloma. Artikkeli oli Ric
hard Kramerin ja se on julkaistu 
U PA Newsletter 3/1990 n umeros
sao Jutun on vapaasti suomenta
nut Timo Bruns. 

Suomen liitokiekkoliitto on hyväksytty valtionavun piiriin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että nyt voi koska tahansa 
kilpailupaikoille antidoping-tutkimusryhmä. Jotta saataisiin varmuus siitä, ettei vahingossa käytä lääkkeitä yms. 
oka on kiellettyjen aineiden listalla, löytyy seuraavalla sivulla täydellinen lista kielletyistä aineista. 



Lääkevalmisteiden 
jäljessä käytetyt merkinnät 

• = käsikauppåvalmisle 
I = liUllillu inhalaaliona 
- = sisältää vain kofeinia 
+ = salIilIu paikallisesli, hoidosia oltava lääk_lod_ 

Kielletyt lääkkeet 1990 

Abalgin 
Addfan-Esidrex 
Adclfan-Esidrex K 
Adrenalin 
Adrenalin Medihaler 
Albctol 
Aldactone 
Alupcllt I 
Amilrid mite 
Amilrid 
Amosyt-Koffein -
Anabolill 
AmJrocur 
Alladur 
Anast~ron 

Allcrvan -
Alltrilla 
AptillN 
Askofen·
Asmoxin 
Astmafyllin 
Alenol 
Alenblock 
Almpedin 
Alsopyran· -
Aulo -

Bamyeod 
Bamyl S koffein·
Barolyn 
Basal 
Basal comp 
Baycaron 
8~dllcrewi 
Bclajcllin lipal· 
Berotec I 
BClaprcd + 
B~loplic 
BeilIovai comp rect 
Bismoca1cium* 

Dilllclllanc expcct 
Dilll~lallc Expccl DC 
Dilllclapp 
Dispril* 
Disofrol 
Dilyl 
Diurex 
Diurcx milc 
Dobujccl 
Doburil 
Dobulrcx 
Dolapcnl 
Dukonlin 
Doleron 
Dolmcd 
Dolorex 
Dolorin 
Dolorin forte 
Doloxene 
Dopmin 
Dopram 
Duo Medihaler 
Durabolin 
Durancsl lldrenllJin 
Durol 
Duvadilan 

Edeerin 
Efedrin 
Efedrol* 
Efforlil 
Emfysen 
Eppy silmälipat 
Eraldin 
Erittäin vahva särkyllilike. 
Erilläin vahva yskänlääke. 
Espcsil 
Estandron Prolongalum 
Expigen-Codein· 

Fareston 
Faslma 
Fentanyl 
Ferritamin·-
Finrexin C-300.
FlorineH 
Flunzarin 
Fluveksan· -
Fortal C-200· -
Fortralin 
Franol 

Blephamide 
Blocanol 
Bonumin 
Bricanyll 
Brinaldix 
Bronkelonyl 

Cafergot cnmp -
Cardina 
Cardiosedan 
Calapcx-R 
Calovil 
Celeslon + 
Cilallesl adrcnalin 
Clomifen 
Coci II alla 
Codcini phosphas 
Codesan comp 
CoITein*
Coldrex·
Colifoam + 
Coramin· 
COrlone + 
Cosylan 
Cryplocur 

Danalrol 
Decanlon + 
Deca-Durabolin 
Deha-Hycorlol+ 
Depo-Mcdrol + 
Ocporino 
DeXallll.!lason+ 
DexalOpic 
Diamox 
J)i-And~rson-F + 
Dias~clral 
Dichlolride 
Dilaver 

Furesis 
Furesis comp 
Furesis Special 
Furix 
Furlazin 

Gamaquil comp* 
Genolrobin 
Glaucol 

Halolcslin 
Halll* 
UClIlicranin
HOla* 
Humegon 
Humalropc 
Hyclosid 
Hydopan 
Hydopan-K 
Hydresis 
Hydrcx 
Hydrcx scmi 
Hydrcx K 
Hydro-Anderson + 
Hydrocorlison + 
H ydrocorlone + 
Hydromel 
Hygrolon 
Hygrolon K 
Hypcrlol 
Hypcrlon-R 
Hyprenan 

Indalgin 
Inderal 
Influenssamiksluura* 
Intluenssapulvcri* -
Influsal* 
Innosemzeffin lipal· 
Ipcsandrin 
Irripecl 
Isoprenalin 
Isoprenalin Forh! 
Isoplo Epinal 
Isuprel 

Jomo*

Kemolropiini 
Kenakurt -T+ 

KlorilsiLl 
Kouit 

Lasix 
Lasix r~lanl 
La~l~n Codl.!san* 
Lcdl.!n:url+ 
LcLll.!rspan+ 
LcOPCCI 
LCöioni-n* -
Lcovilan*
LiLlocain ALlrenalin 
LinLlin 
Lunerin 

Malvilona* -
Marax 
Man:ain ALlrenalin 
MeLliroma -t 
Mcdwl+ 
Mcdalllor 
Me -Korli+ 
Mellsalgill* 
Mclopiwn 
Migrall*--
Migril-
~1illillls Phl.!nylephrille 
MirapwlIl 
Mllllurclic 
MIIJurclic lIlile 
Morphill 
Morphin-Alropin 
Movillex* 
Mullipckl-EfeLlrin 
Munkki* 
Mustanparran tipat* 

Nalortin 
Narcanli 
NeO-Orloxin 
Neosynephrine* 
Nevadral 
Nirvapon 
Nolvadex 
NurisoJrine 
Normorix 
Nurlllorix Milc 
NUllllllac 

Rcaelivan 
Hedlll clI/np I 
HeJlI1 COlllp per. 
Hcducor 
Hcfagan-A*
Remil*
Rescalrid 
Hesipcel* 
Rinasin* 
Hinexin Leo 
Hillg* 
Hinomar 
Hi~cvan· 

Salhullloll 
Salhu\"Cnl I 
SalutriJ 
Sa\.:nlrine 
Sl-1I11t1lllorphin 
Sedalgill* 
Selirall* 
SelukclI 
Sclllpral 
Sctllh.inu 
Scmbrina comp 
~rl.jn·

~rpasil 
Silomat COlllp I 
Sir Ephcdrin 
Sir Ephedrin paedial 
SknJ,,1 
5,,1"lIlel+ 
S"IJallllue 
SlIlu-Cllrlcf+ 
S"lu-MaLl,,1 t 
S"lIlaLlril ~omp -
Solaeor 
Spah -
Sparlal ja milc 
Spa~l\lidlllllrin 
SpeSil:Uf 
Spcsicor depul 
Spiraclon 
Spiresis 
Spiridon 
Spirix 
Slaralgin 
Slalrol 
Sterobolin 
Slopmix· 

()han-adrcnalin 
()ftall-~1.:laokscLlrin 

Ohau Pilll-ALlrc 
Oftau Timollll 
Oplalidoll -
0plilllal*
OraLlclion+ 
OSIll\!X 
Opi 
Otiancsl 
Oxall':!>1 

Palllc!>lon 
Parallex COlllp 
Pe~hll'al no\ um* 
P\!rgollal 
P.:rioJal* 
I'ervilill*
I'elidill 
Ph\!IlsellyI 
Piudolll\!x 
Piulol: 
I'lIlargin 
l'ulILI.:ral 
I'mivil* -
1'lllellt,,1 
I'lalun 
I'I~dilli~olulI t 
I'rl:dilli~uu t 
I'rcgll} I 
Plelill 
Prcl>IO* 
Pri lIle x 
Primoholall 
Primoholan-l>cpol 
PrinlllJian-lkpol 
Prilll\lt':~hlll - J)':IIt)1 

Pmhc~id 

Prufc~~urill }'~källlääke* 
Propral 
Prupi-u\! 
Prm imu 
Pulllladil I 
I'ullllill -S'-
I'u II II" 
PurilliJ 

Ralllavil*-

Stromba 
Suprda~1 
Suslanou 
SYllIptolllal 
SYlIarin 

Tadcx 
Talllofcn 
Tallllllpon· 
Telllgcsic 
TCllohllld 
TII .. lalllullal 
Tllidclllallllin lipal 
Tilllpilo 
TilIlpillI fortc 
Tin .. n..: ja - ~lIl\lpi 
TIlIli.:olll Haycl
TlaIlJ .. t.: 
Tr .. ~ iulr 
Tra~i~or rctarJ 
Trco· --
Tuxi 

Uhraeain D-Suprarenin 
Uhran+ 
Unillx: 
Urctrt:n 
LJrclren I:omp 
Ulopar 

Vcnlolinc I 
Veralgiu 
Vesi x 
Vesix Special 
Vibrocil 
Viluslop*
Vi!>ken 

Xylocain Adrenalin 

Zillcfrin 
Zolallex 

Ödcmin 



KILPAILUKALENTERI-91 (alustava aikataulu) 

Vuoden kiekkogolffaaja-sarjan osakilpailut alkavat klo 11.00 ellei toisin mainita. Vuoden 
kiekkogolffaaja-sarjan kilpailu paikat saattavat muuttua, jos lupia ei saada. 

Toukokuu 
4 
5 
11 
12 
18 
19 
25 
26 

Kesäkuu 
8-9 
Golf Classic 
15 
16 
15-16 
24-29 

Heinäkuu 
13-14 
19-21 
22-28 
29.7-4.8 

Elokuu 
17-18 
26-31 
31.8-1.9 

Syyskuu 
14-15 

la 
su 
la 
su 
la 
su 
la 
su 

la-su 

la 
su 
la-su 
ma-Ia 

la-su 
pe-su 
ma-su 
ma-su 

la-su 
ma-Ia 
la-su 

la-su 

VKG 1.osakilpailu, Meilahti, Helsinki 
VKG 2.osakilpailu, Sibeliuksen puisto, Helsinki (klo 10.00) 
VKG 3.osakilpailu, Ruissalo, Turku 
VKG 4.osakilpailu, Munkinpuisto, Helsinki 
VKG 5.osakilpailu, Mukkula, Lahti 
VKG 6.osakilpailu, Alppipuisto, Helsinki 
VKG 7.osakilpailu, Tullisaaren ulkoilupuisto, Helsinki 
VKG 8.osakilpailu, Tullisaaren ulkoilupuisto, Helsinki 

The 7th Annual International Seppo Nieminen Finnish Flying Disc 

VKG 9.osakilpailu, Kauhajoki 
VKG 10.osakilpailu, Kirjurinluoto, Pori 
Seurajoukkueiden ultimate PM-91, Helsinki 
Seniorien yksilölajien MM-kilpailut 

Yksilölajien SM-kilpailut 
Guts MM-turnaus, Toronto, Kanada 
Seurajoukkueiden ultimate MM-91, Toronto, Kanada 
Yksilölajien MM-91, Santa Cruz, USA 

Kiekkogolf SM-91 
Ultimate EM-91, Colchester, Englanti 
Stockholm Open kiekkogolfturnaus 

Helsingborg Open kiekkogolfturnaus 

Ultimate SM-sarja ja I-divisioona (alustavat aikataulut) 

Toukokuu 
11 -1 2 la-su 

Heinäkuu 
6-7 la-su 

Elokuu 
10-11 la-su 
16 pe 

SM-sarjan ottelupäivät 
Kesäkuu: Ma 3.6 

Ma 24.6 
Heinäkuu: Ma 15.7 

SM-karsinnat (ilmeisesti tarpeettomat) 

I-divisioona turnaus 

I-divisioona turnaus 
SM-sarjan loppuottelu, Pallokenttä, Helsinki 

To 6.6 
To 27.6 
To 18.7 

Ma 10.6 

Ma 22.7 

To 13.6 

To 25.7 

Ke 19.6 

Ma 29.7 



Voittajan valinta - Uitokiekko Amexposta ! 

Aidot frisbee - kiekot ja muut liitoklekot tuo maahan yksinoikeudella Amexpo Oy. Kiekot ultlmateen. golfiin. 
freestyleen. mihin vaan. Seurat. kerhot. koulut: Ota yhteys. tarjous ultimatekiekolsta. Golffarit: tee ennakkoti
laus. tilaa juuri haluamasl kiekko. täsmälleen haluamasl paino I Jos puhelimessa ei ole Ihminen. jätä viesti. 

AMEXPOOY 
PL 10.61851 KAUHAJOKI 

PUH: 963-11495 
FAX: 963-150 22 
AUTO: 949-261 779 

Helsinki 1991 . 1. A Sahalan Kirjapaino Oy 


