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Pääkirjoitus 
Se on kesä taas ja kiekot lentävät. 
Liitokiekkoilun leviämistä on hehkuteltu 
Suomessa - ainakin pelaajien kesken -
jo useampi vuosi. Totuus kuitenkin on, 
että suuri ei yleisö ei vieläkään tunne 
lajiamme, tai ainakaan sitä juuri arvosta. 

Suomalainen liitkokiekko on yhä, ellei 
lapsen kengissä, niin ehkä teinilenkka
reissa. Nykyiset aktiivipelaajat voivat 
edelleen pitää itseään jonkin sortin pio
neereinä. Työtä on tehtävä, ettei laji 
kuihtuisi meidän vanhetessamme. 

Hallitus kaipaa apua - ideoita, suhteita, 
osallistumista. Älä ole vain nimi maksu
kuitissa, tule mukaan toimintaan! 

Frisbarin 2/94 DL on 20.8. NOUDATA SITÄ! 

Kirsti Rautavaara 

Kesäosoite: Isonnevantie 26 c 32 
00320 Helsinki 

pk.90-588 3093 
pt. 914-485 1 00 

Suonlen Liitokiekh:o!dtto 

FRlSBARI2/94 
Julkaisija 
Suomen Liitokiekkoliitto ry 

Radiokatu 20, 4. kerros 
00240 Helsinki 
puh. (90) 158 2580 

Puheenjohtaja 
Jouni Manninen (90) 444 532 
Sihteeri: 
Essi Manni (90) 629 497 

Jäseneksi voi liittyä maksamalla lii
ton jäsenmaksun liiton tilille. 

Vuoden 1994 jäsenmaksut 
Alle 18-vuotiaat 60 mk 
Muut 120 mk 

Pankkiyhteys 
SYP Hki-Munkkivuori 
217121-4675 

FRISBARI on Suomen 
Liitokiekkoliiton virallinen jäsenjul
kaisu, joka ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa. 

Päätoimittaja: 
Kirsti Rautavaara 

(90) 588 3093 

Taitto: Juha Vihervaara 

FRISBARln ilmoitushinnat 
1 sivu 1 400 mk 
1/2 sivua 800 mk 
1/4 sivua 500 mk 
1/8 sivua 300 mk 

SLKL ei vastaa ilmoittajalle mahdol
lisesti aiheutuvasta vahingosta, jos 
ilmoitusta ei voida julkaista määrät
tynä päivänä tai käsikirjoituksen 
mukaan. Lehden suurin vastuu 
ilmoitusten julkaisemisessa sattu
neesta virheestä on ilmoituksen 
hinta. 

FRISBARln toimitus ei vastaa sille 
tilaamatta lähetettyjen kirjoitusten, 
kuvien ja piirrosten palauttamisesta. 

AINEISTON JÄTTÖ: Levykkeellä 
(PC/Mac) ja paperi-tulosteena mää
räaikaan mennessä osoitteeseen: 
Kirsti Rautavaara, Isonnevantie 26 c 
32, 
00320 Helsinki 



PUHEENJOHTAJAN JAKKARALTA 

Kesä on tullut ja kesän 
myötä ensimmäiset liito
kiekkoturnauksetkin. 
Kansallinen kilpailuka
lenteri on saatu aikojen
sa ja paikkojensa suh
teen kuntoon ja finaaleil
lekin löytyi tilaa huoli
matta kesän EM-yleisur
heilusta. 

Liitto valmistautuu tule
vaan kesään jälleen 
yhden palkatun projekti
luontoisen työntekijän 
vOimin. Tarkoituksena 
on saada liiton juokse
vien asioiden lisäksi lii
ton antaman valmenta
jakoulutuksen materiaali 
työstettyä yhdenmukai
seksi ja saada kesän 
MM-projekti vedettyä 
kunnialla läpi, josta 
"vähän" seuraavassa. 

Tuntuu siltä, kuin projek
ti Colchester MM -94 
olisi alkanut kentällä 
suomalaisten ultimate
pelaajien keskuudessa 
vaikuttaa vähäpätöiseltä 
asialta ja Suomen maa
joukkue joukkueelta, 
jossa paikkaa ei kannata 
tavoitella. 

Suomen maajoukkue on 
EM- ja MM-turnauksissa 
osoittanut olevansa 
maailman eliittiä. 
Colchesterin kisoista on 

tulossa isommat kuin 
tämän lajin parissa on 
MM-turnauksia koskaan 
ollut: n. 900 pelaajaa, liki 
30 maata, mukana uusia 
eksoottisia lajin pariin 
tulleita maita. Todella 
kovia huipputason jouk
kueita tuttujen Ruotsin 
ja USA:n lisäksi ovat 
mm. Australia, 
Kolumbia, Uusi Seelanti 
ja Venezuela. Tämän 
tason karkeloista ei voi 
olla poissa! 

On selvää, ettei rahoitus 
kisoihin tule olemaan 
yksinkertaista. Ei ole 
kuitenkaan mitään syytä 
aloittaa minkään asteis
ta huhumyllyä ja käyn
nistää domino-junaa sen 
suhteen, kuka kisoihin 
on lähdössä tai kuka 
jäämässä pois mistäkin 
syystä. Jos jokainen läh
tisi siitä, että pitää itses
tään huolen, tekee töitä 
oman paikkansa maa
joukkueessa ja lähtemi
sensä muiden edellytys
ten eteen, niin hyvä. 

Kisojen eteen tehdään 
myös hallituksessa kai
ken aikaa töitä. Matkaa 
pyritään myymään ja 
tarjouksia eri matkus
tusvaihtoehdoista pun
nitaan. Liiton oma tuki 
per pelaaja ei voi olla 
kovin suuri tänäkään 

vuonna, mutta ulko
puolisia sponsoreita 
haetaan yhtenään. 

Joukkuelajien EM/MM
kisamatka on jo vuosia 
ollut se kansainvälinen 
tapahtuma, jolla opetus
ministeriölle on näytetty 
millä urheilullisella tasol
la pieni liittomme ja 
ennen kaikkea sen jäse
net ovat. Ei anneta tästä 
vuodesta tulla poikkeus
ta! 

Jouni Manninen 

P.S. Omissa yhteystie
doissani oli viime nume
rossa työpuhelinnume
ron osalta pieni bugi. 
Oikeat puhelinnumeroni 
ovat: 

Koti 90-444 532 
Työ 90-6828 503 



HALLITUSPALSTA 
Sattuneesta syystä kokouksista 
3/94 ja 5/94 ei ole juttua. 
Kiinnostuneet voivat soittaa lii
ton toimistoon p.90-158 2580 

Kokous 4/94 

Läsnä oli 7+1 jäsentä, siis 
päätösvaltai nen. 

Päätettiin, että naisten 
maajoukkueen valmentaja
na toimii Pirjo Rajala, ja 
miesten Raine Lamberg. 
Seniorit hoitavat itse val
mentamisensa, ja juniori
joukkuetta ei Suomesta 
kisoihin lähde vetäjän puut
teen vuoksi. 
Päätettiin Vuoden seura ja 
liitokiekkoilija - valintame
nettelyn uudistamisesta 
seuraavasti: Frisbarin kaut
ta hankitaan ehdotuksia 
perusteluineen ja hallitus 
suorittaa valinnan vuoden 
viimeisessä kokouksessa. 
Tästä lähtien valitaan 
Vuoden seuran lisäksi vuo
den mies- ja naispelaajat. 
Ulkoisen tiedotuksen työ
ryhmä selosti suunnittele
miaan tiedotuksen, markki
noinnin ja sponsorietsinnän 
toimenpiteitä. 
Kiinnostuneiden toivotaan 
ottavan yhteyttä Juha 
Vihervaaraan 

Sovittiin, että liitto hoitaa 
talventurnausten kenttien 
varaamisen, ja tarjoaa sit
ten turnauksia seuroille jär
jestettäviksi. 
Päätettiin kesän turnaus
maksuiksi: Avoin sarja 500 
mk, naiset ja I-div. 400 mk. 

Päätettiin hankkia puhelin
vastaaja nykyisen reistaile
van tilalle. 
Muiden kuin pelaajien 
(=valmentaja, hieroja yms.) 
kisamatkakustannuksen 
korvaamisesta tehtiin 
myönteinen periaatepäätös, 
korvaukset maksetaan kui
tenkin vain jos sponsoroin
nilla saadaan hankittua riit
tävästi rahaa. 
Päätettiin osallistua 
Heinolan Challenge Dayhin 
ja Vantaa-Hämeen kylän 
Lions Clubin tapahtumaan, 
jossa esitellään 30 eri 
urheilulajia. 

Kokous 6/94 

Läsnä oli 7+1 jäsentä. 

Saatiin tilintarkastajilta 
vuoden 1993 tuloslaskel
man ja taseen vahvistamis
ta, ja vastuuvapauden 
myöntämistä liiton puheen
johtajalle ja hallituksen 
jäsenille puoltava lausunto. 
Päätettiin, että Colchester -
projektia hoitavat touko
kuun ajan Vihervaara, 
Manni & Toivanen. Ryhmä 
tekee matkan talousarvion 
toukokuun aikana. 
Kirjattiin SM-joukkueet 
1994: 
Avoin sarja: Liquidisc, 
WWW.Teaml.Teamll.Hki 
Flyers, Flash, FDC, Wasa 
Thunder 
Naisten sarja: Atletico, 
Team, EUC, EUC Juniors, 
Keräily-Erä, Hki Flyers, 
Discus 
Soile Kallinen eroaa sihtee
rin tehtävästä. Essi Manni 
ja Jaana Toivanen hoitavat 

sihteeerin tehtäviä väliai
kaisesti. 
Myönnettiin Hanne 
Hämäläiselle oikeus pelata 
Suntans-joukkueessa 
Euroopassa ja edustaa sen 
jälkeen Atleticoa SM
kisoissa 1994. 
Päätettiin kisojen järjestä
misestä seuraavaa: 
Turnauksen järjestävälIä 
seuralla on etuoikeus kaik
keen myyntiin, SM-finaalin 
osalta myyntiluvat on erik
seen anottava liitolta kesä
kuun loppuun mennessä. 
Aktiivisuus kesän kisäjär
jestelyissä on luvan myön
tämisperuste. Liitto ei jär
jestä turnausjuhlia. Mikäli 
järjestävä seura juhlat jär
jestää, se voi ilmoittaa niis
tä ilmaiseksi Frisbarissa. 
Muu mainont aon maksul
lista. 

Kokous 7/94 

Läsnä 7+1 jäsentä. 

Keskusteltiin EM-matkan 
järjestelyistä. Matkan hinta 
tällä hetkellä on noin 4 000 
mk/pelaaja, mahdolliset 
sponsorit laskevat omavas
tuuosuutta. 
Vahvistettiin kilpailukalen
teri, ks. takakansi. 
Valittiin Essi Manni liiton 
sihteeriksi, toimistolla siis 
tulevaisuudessa vastaa 
joku muukin kuin rikkinäi
nen puhelinvastaaja. 
Päätettiin ostaa liitolle golf
koreja, jotta SM-kisat voi
daan järjestää 9 reiän 
radalla. 



PAKKASPELIT 
Vauhdikasta ultimatea helmikuun naisten turnauksessa 
Leena Mannermaa 

Viikonloppu 19.-20.02. elettiin 
tiiviisti ultimaten parissa. 
Kyseessä oli ensimmäinen ja 
toivon mukaan traditioksi muo
dostuva Pakkaspelit, Helsinki 
Flyersien järjestämä naisten 
ultimate-turnaus, joka pelattiin 
varsin mukavissa olosuhteissa 
Laajasalon palloiluhallissa. 
Turnauksen tarkoituksena oli 
tarjota tasokkaita harjoitusmat
seja ennen halli SM-kisoja ja 
tässä onnistuttiinkin varsin 
mukavasti. 
Joukkueita osallistui kaikkiaan 
kuusi, eli kaikki aktiivisesti ulti-

matea treenavat joukkueet oli
vat edustettuina. Turnauksessa 
nähtiin entistä vauhdikkaam
paa peliä, joka osoittaa, että 
joukkueet ovat laji harjoittelun 
lisäksi panostaneet myös fysiik
kaan. 
Järjestävän seuran puolesta kii
tän kaikkia osallistuneita jouk
kueita hyvähenkisestä ja
tasoisesta turnauksesta. 

TULOKSET 
Sijoitusottelut 
Sijat 5.-6. Flyers - Discus 11-
6 

nnual 

Sijat 3.-4. WWW - Team 11-
8 

Loppuottelu 
Atletico - EUC 11-

9 

Lopulliset sijoitukset 
1. Atletico 
2. EUC 
3.WWW 
4. Team 
5. Flyers 
6. Discus 

International Seppo Nieminen Finnish Flying Disc Golf Classi 

Schedule: 
Saturday Aug. 20, 1994 
10.00 Players meeting 
11.00 Meilahti Park 

2X9 holes = 18 holes 
Lunch 
15.00 Munkkiniemi Park 

2X9 holes = 18 hoIes 

Helsinki, Finland 

Sunday Aug. 21, 1994 
11.00 Suomenlinna (Viapori) Island 

2X9 holes = 18 holes 
Short brake, right after 
FINAL: 5 best and ties, same park 

9 holes 

he course will have baskets. Points are cumulative. PDGA mIes will appIy. 
rize money for five best: 150/100/50/20/10 USD. 
ntryfee 110 FIM or equivaIent incIudes the toumament T-shirt. Pre-registration 

ecommended. PIease, Iet us know your shirt size in advance if possibIe. 
Divisions: Open and Women 

he toumament is truly a cIassic! Make it memorabIe again by being there in person! 

or more info contact: Toumament Director 
Marko Timonen 
Ruosniementie 77 
28220 Pori 

tel: -358-39-639 2536 
fax: -358-63-231 5022 



ULTIMATEN HALLI-SM, NAISET 

Viikki 19.-20.03.1994 
Leena Mannermaa 

Ultimaten halli-suomenmes
taruudesta kisattiin naisten 
sarjassa 19.-20. maaliskuuta 
Viikissä. Kisoihin osallistui 
yhdeksän joukkuetta, joista 
uutta väriä ultimate-piireihin 
toi EUC:n naisten juniori
joukkue, joka oli nyt ensim
mäistä kertaa mukana. 

Joukkueet ovat entisestään 
tasoittuneet niin kunto- kuin 
taitotasoltaan ki n, mutta 
ennakkosuosikkeina pidet
tiin silti selvästi usean vuo
den naisten ultimatea halli
nutta Atleticon (1) joukkuetta, 
sekä viimevuotista hallimes
taria Espoon EUC:ta. 

Hyvää peliä osattiin odottaa 
myös WWW:ltä sekä rive
jään entisillä WWW:n pelaa
jiIla vahvistaneelta Helsinki 
Flyersiltä. Teamin nuorentu
nut joukkue osoitti vahvoja 
otteita jo edellisenä kesänä 
ja oli myös vahva suosikki 
välieriin. 
Sekä Atletico I että EUC 
voittivatkin alkusarjassa 
omat poolinsa ja asettuivat 
sitten välierissä haastajia eli 
Teamiä ja WWW:tä vastaan. 

Alkusarjan tiukin ottelu käy
tiin Helsinki Flyers I:n ja 
WWW:n välillä, jossa myös 
entiset seuratoverit ottivat 
mittaa toisistaan. Ottelu 
päättyi lopulta WWW:n 
eduksi 11-9 ja näin WWW 
selvisi poolistaan välieriin. 
Toisessa poolissa välieriin 
menijät ratkesivat selvem
min numeroin Teamin ja EUC 
1: n ollessa sel keästi kaksi 
vahvinta joukkuetta. 

Ensimmäisessä loppusarja
otteluissa Discus voitti 
Atletico lI:n luvuin 11-8 ja 
Helsinki Flyers I voitti 
Helsinki Flyers lI:n luvuin 11-
2. 

Taistelu finaaliin pääsystä oli 
tiukkaa. Atletico I voitti 
Teamin tasaisen alun jälkeen 
numeroin 11-5, mutta todel
linen jännitysnäytelmä näh
tiin ottelussa EUC - WWW, 
jonka viimeisistä pisteistä 
käydyt kamppailut olivat 
kummankin joukkueen kat
somosta seuraaville kannat
tajille hermoja raastavia het
kiä. Tasaistakin tasaisempi. 
ottelu päättyi lopulta 

WWW:lle 9-8 ja viime vuo
den mestari jäi tällä kertaa 
kamppailemaan himmeäm
mästä mitalista. 

Pronssiottelussa EUC kukis
ti Teamin numeroin 11-6 ja 
loppuottelussa Atletico I 
pystyi kokemuksen muka
naan tuoman varmuuden 
avulla ratkaisemaan ottelun 
tasaisen alun jälkeen eduk
seen numeroin 11-7. 
Loppuottelun parhaana 
pelaajana palkittiin Atletico 
I:n Johanna Salminen ja tur
nauksen avainpelaajana 
WWW:n Martina Ödman. 

Tulokset: 
1. Atletico 
2.WWW 
3. EUC I 
4. Team 
5. Helsinki Flyers I 
6. Discus 
7. Helsinki Flyers II 
8. Atletico II 
9. EUC Juniors 



ULTIMATEN HALLI-SM, AVOIN 
Leppävaara 12.-13.3.1994 
Jere Manninen 

Avoimessa sarjassa 
pelattiin ensin yksin
kertainen sarja, jonka 
jälkeen semifinaalit. 
Semeissä Atletico kaa
toi Akun 15 - 12 ja FDC 
voitti EUCn tuloksella 
15 - 10. 
Pronssiottelussa Espoo 
Ultimate Clubin nuori 
joukkue osoittautui 
Akkua nälkäisemmäksi 
voittaen ottelun 13 - 9. 

Finaalissa kohtasivat 
ehkä odotetustikin 
Atletico ja FDC. 
Tasaisuus oli valttia, 
eikä muutaman pelaa
jan dominoima Atletico 
pystynyt vastaamaan 
FDCn laajaan pelaaja
materiaaliin. FDC voitti 
lopulta finaalin nume
roin 15 - 12 vieden siis 
vuoden 1994 hallimes
taruuden. 

Tulokset: 
1 . Atletico, Espoo 
2. FD Cowboys, Espoo 
3. Espoo Ultimate Club 
4. Akku 
5. Team, Helsinki 
6. WWW, Vaasa 
7. Team II, Helsinki 
8. Hki Flyers 
9. Discus, Espoo 
10. Red Rabbits, Helsinki 
11.Tampere 
12. Sipoo Odd Stars 

KIE KKO GOLF - TURN A U S 
Helsingin Laajasalossa 6 - 7. 8. 1994 

Lauantai 
klo 10.00-10.15 

10.15 
10.30 

short lunch 

Sunnuntai 
klo 10.15 

10.30 

short lunch 
Finaali 

Osallistumismaksu 20,- mk 

ilmoittautuminen 
radan näyttö 
1.kierros 18 reikää 

2.kierros 18 reikää 

radan näyttö 
9 + 9 reikää 

9 reikää 

Rahapalkinnot (osallistu jamäärän mukaan) 

Järjestää HKG Helsingin Kiekkogolffaajat 
Lisätietoja: Ismo Lindberg p. (90)- 56 32 409 

Timo Pursio P. (90)- 53 62 41 



Tampereella tapahtuu ... 
Paul Brown 
Sunnuntaina 15.5.94 
järjesti UKK-instituutti 
II Liikuntaa koko per
heellell-tapahtuman 
Tampereella. 

Tarkoitus oli saada mah
dollisimman monta eri 
liikuntamuotoa näyteille 
kansalle, ja siinä mieles
sä tapahtuma olikin 
menestys, silläosallistu
via seuroja oli n. 50. 
Yksi näistäoli tietenkin 
Tamperelainen liitokiek-
koseura, U.F.O.try 
(Uniimited Frisbee 
Organization). Meidän 
toimintapisteessämme 

oli tarjolla yleisölle esi
tyksiä tuplakiekosta, 
golfista ja ultimatesta, ja 
tarpeen tullen heiton 
opetusta yms opastus
ta. Yleisö sai myös tie
tenkin halutessaan 
kokeilla kaikkia eri lajeja. 
Aamupäivän sadekuurot 
pitivät väkeä melko lailla 
loitolla, mutta iltapäiväl
läoli jo ihan kiitettävästi 
porukkaa. Ehdoton 
ykkönen meidän lajeis
tamme näytti olevan 
(yllätyksekseni) kiekko
golf. 

Mukana meidän toimi-

pisteessämme olivat 
Wasa Thunderin parhaat 
pelaajat ja Timo IIStidi ll 

Vaskio. Suuret kiitokset 
vaasalaisille, jotka piti
vät tuplakiekon lätyt 
ilmassa ja toimivat ulti
matessa hyvinä vastus-
tajina. Olemme myös 
ikuisesti kiitollisia 
Stidille, joka tuli muuta
man päivän varoituksel
la kuuluttajaksi, ja jota 
ilman päivästäolisi voi
nut helpostikin tulla täysi 
fiasko. Ja sitten vielä 
kerran kiitoksia omille 
seuralaisille suuresta 
avusta. 

Yhdeksänreikäinen golf-rata Tampereelle!? 
Noin vuoden työn jälkeen 
(tehty aina kun on ehditty) 
alkaa jo pahasti näyttää 
siltä, ettäTampere saa 
kiinteän kiekkogolfradan 
tänä kesänä, suunnilleen 
viikolla 23! Rata tulee 
sijaitsemaan Vihiojan 
puistossa, n. 2 km kes
kustasta. Kirjoittaessani 
tätä juttua, on vielä 
epäselvää, saammeko 9 
koria puistoon. Kaupunki 
on ostanut 4 koria, 
Hummel/Sidoste on 
sponsannut yhden, ja 
saamme tarvittaessa har
rastajien kesken ostettua 
yhden, joten koreja tulee 
olemaan ainakin 6. 

Toivottavasti saamme 
myös ne loput 3 "sponso
roitua". Tampereen puis
to-osasto kustantaa heit
toalustat, ja korien alle 
tulevat betonijalustat. 

Radan pituus on yhteensä 
n. 665 metriä. Pisin reikä 
on 95 m ja lyhin 50 m. 
Uskomme radan olevan 
sekä riittävän monipuoli
nen "ammattilaisille" että 
riittävän helppo ja 
II mukaansa tempaiseva" 
houkutellakseen uusia 
harrastajia lajin pariin. 
Meilläon tarkoitus pitää 
joka maanantai-ilta ' pieni 
tasoituksellinen kilpailu, 

klo 19.00, osallistumis
maksuna 10 mk. Osa 
maksusta menee hole-in
one-pottiin. Loput mak
susta menee voittajien 
palkintoihin. Jakotapa on 
vielä vähän kesken, mutta 
suunnilleen 40% voittajal
le, 20% 2. sijalle ja 10% 
3. sijalle. Kilpailut alkavat 
heti kun rata on pystyssä. 

Tervetuloa kokeilemaan!!! 



Ultimaten Avoin sarja, 
I osaturnaus 
Jere Manninen 

Tapiolassa pelattiin 28. 
- 29.5.94 Ultimaten I 
SM -osaturnaus vaihte
levan sään vallitessa. 
Kahdella kentällä pela
tussa turnauksessa 
ehdittiin pelata jo suuri 
osa kesän sarjasta. 
Kaikki joukkueet pela
sivat neljä tai viisi otte
lua. 
Puhtain paperein koi-

Tuloksia: 

Team I - FDC 16 - 11 
Team II - Flash 1 -18 
Liquidisc - Thunder 18 - 4 
WWW - Flyers 18 - 3 
Team 1- Flash 18 - 6 
Team II - FDC 4 - 18 

Sarjatilanne: 
ot. v h 

Team I 5 5 0 
Liquidisc 5 5 0 
FDC 5 3 2 
WWW 5 3 2 
Thunder 4 1 3 
Flash 5 1 4 
Flyers 4 1 3 
Team II 5 0 5 

111 osaturnauksen otteluohjel-
ma 

toksesta selvisivät 
Teamin ykkösjoukkue 
ja Liquidisc. FDC kärsi 
miehistöpulasta ja 
hävisi EM-kilpailujen 
ken raal i harjoitu ksena 
toimineessa turnauk
sessa kaksi tasaista ja 
jännittävää ottelua, 
mutta on varmasti yhä 
kärkkymässä finaali
paikkaa. 

Liquidisc - Flyers 
WWW - Thunder 
Team 1- Team II 
Flash - FDC 
Liquidisc - FDC 
WWW-Flash 

18 - 1 
18 - 2 
18 - 2 
6 -18 
13 -10 
18 - 5 

Kokenut WWWn jouk
kue kärsi sekin jo kaksi 
tappiota, mutta tuskin 
on haudannut vielä 
mestaru ushaaveitaan. 
Sarjanousija Thunder 
esitti erittäin pirteitä 
otteita kentällä ja teki 
kerralla selväksi, että 
liitokiekkoilu elää yhä 
Vaasassa. 

Team I - Thunder 
Team II - Flyers 
Liquidisc - Flash 
WWW-FDC 
Team 1- Flyers 
Team II - Thunder 
Liquidisc - WWW 

18 -7 
5 -18 
18 - 6 
9 -16 
17 - 2 
2 -18 
18 - 10 

pst maalit II osaturnauksen otteluohjelma: 
Käpylä La 18.6. 

10 87 -28 
8.00 Flyers - Thunder 

10.00 WWW - Team I 
10 85 - 31 12.00 Liquidisc - Team II 
6 73 -48 *14.00 FDC - Flyers 
6 73 - 44 
2 31 - 56 Käpylä Su 19.6. 
2 41 -73 8.00 Flash - Thunder 
2 24 - 58 *10.00 WWW - Team II 

0 14 - 90 12.00 Liquidisc - Team I 
14.00 Flash - Flyers 
16.00 FDC - Thunder 

Käpylä La 30.7. Käpylä Su 31.7. 
8.00 6.-7. 9.45 5.-8. 8.00 3.-4. 9.45 1.-2. 
11.30 2.-3. 13.15 1.-4. 11.30 7.-8. 13.15 5.-6. 
15.00 6.-8. 16.45 5.-7. 15.00 2.-4. 16.45 1.-3. 



Uusi laji tuli Hämeenlinnaan! 
Marko Nieminen 

Hämeenlinnan historian 
ensimmäinet frisbeen heittä
jien kiekkogolfkilpailut jär
jestettiin lauantaina 
Linnanpuiston alueella. 
Osanottajia oli hämeenlin
nalaisten lisäksi Helsingistä, 
Tampereelta, Vaasasta ja 
huippukova kolmikko 
Kauhajoen Karhun tallista. 
Osanottajia oli yhteensä 19. 
Kilpailun voittaja oli huippu
kuntoinen Kauhajoen 19-
vuotias Harri Jolula, joka 
harjoittelee lajia seitsemänä 
päivänä viikossa. Jolula oli 
ainoa joka alitti radan ihan
netuloksen kukistaen toi
seksi tulleen veteraaniheit
täjän, SM-kisojen hopeami
talimiehen Ilkka Tammisen 
viiden pisteen erolla. 
Kilpailun suuryllättäjä oli 

Hämeenlinnan Viskojien 26-
vuotias Tomi Nieminen, joka 
selviytyi viimeisenä miehenä 
finaaliin ja nousi siellä peräti 
kolmanneksi. 

Hämeenlinnan kautta aiko
jen ensimmäinen kilpailu 
kierrettiin kahtena lenkkinä 
9 korin radalla 
Linnanpuistosssa. Viisi 
parasta jatkoi vielä kolman
nen kierroksen, jonka yhden 
koreista ratamestari oli 
suunnitellut heitettäväksi 
Hämeen histortallisen linnan 
valli haudan ylitse reunusval
lille. Rata sai kilpailijoilta 
varauksettoman kiitoksen 
monipuolisuudestaan. 

Artikkeli on Iyhennelmä hämeen 
Sanomissa olleesta jutusta. 

Tulokset: 
Hämeenlinnan Viskojien 
kansalliset kiekkogolf-kilpai
lut Linnanpuistossa 

Yleinen sarja: 
1. Harri Jolula 
KauhajKa 79 
2. Ilkka Tamminen 
KauhajKa 84 
3. Tomi Nieminen Viskojat 
85 
4. Marko Jokimäki 
KauhajKa 87 
5. Jussi Lindberg HelsKG 
88 

Alokassarja: 
1. Miika Åberg Helsinki 
2. Heikki Mattila 
TampUFO 
3. Mikko Juhola Helsinki 

Suomen Liitokiekkoliiton kilpailukalenteri 1994 

KESÄKUU 
18.-19.06 

HEINÄKUU 
02.-03.07 
08.-10.07 

16.~ 17.07 
23.-24.07 
30.-31.07 

Ultimate SM Avoin II turnaus 
Naiset I turnaus 

Käpylän urheilupuisto, Hki 

Golf turnaus, Laajasalo, Hki 
Yksilölajien SM 
Guts SM 
Munkin puisto, Hki 
Ultimate 1 div. II turnaus 
HKG-Open, Laajasalo, Hki 
Ultirllate SM Avoin 111 turnaus 

i . Naiset II turnaus 

ELOKUU 
06.-07.08 
13.08 

Golf SM 
Ultimatefinaali Avoin 

Naiset 
Tapiolan urheilupuisto, Espoo 

Järjestelyoikeuksien haku 
Avoin / 1 div. 
Jere Manninen p. 90-480479 

Naiset 
Leena Mannermaa pk.90-780 131 

pt. 90-179 775 



HKG-OPEN 
KIEKKO GOLF - TURN A U S 

Helsingin Laajasalossa 23 - 24. 7. 1994 

Lauantai 
klo 10.00-10.15 

10.15 
10.30 

ilmoi ttau tuminen 
radan näyttö 
1.kierros 18 reikää 

short lunch 
2.kierros 18 reikää 

Sunnuntai 
klo 10.15 

10.30 

short lunch 
Finaali 

psallistumismaksu 20,- mk 

radan näyttö 
9 + 9 reikää 

9 reikää 

tRahapalkinnot (osallistujamäärän mukaan) 

~ärjestää HKG Helsingin Kiekkogolffaajat 
[Lisätietoja: Ismo Lindberg p. (90)- 56 32 409 

Timo Pursio P. (90)- 53 62 41 

Uusi yrittäjä liitokiekkorintamalla 
UUSI KIEKKOJEN MAA
HANTUOJA ON ALOIT
TANuT TOIMINTANSA. 

Helsinkiläisten aktiivi
kiekkoilijoiden käynnistä
mä uusi liitokiekkojen 
maahantuonti ja tukkulii
ke Flying Idea on aloitta
nut toimintansa .. 
Aluksi uusi yritys keskit
tyy vain ultimatekiekkoi
hin ja niiden saamiseksi 
kohtuuhinnoilla kuluttajil-

le. Ensimmäiset Discraft 
Ultra-Star kiekot ovatkin 
jo löytäneet tiensä kaup
pojen hyllyille ja vastaan
otto on hyvä. 

Flying Idean asiakaspal
velunumero on 90-48 48 
50, josta voit tiedustella 
paikkakuntasi jälleen
myyjää ja jos sellaista ei 
vielä ole, lupaavat Flying 
Idean pojat sellaisen jär-
jestää. JVi 

Korjaus: 
Numerossa 1/94 olen sulaa 
tietämättömyyttäni levittänyt 
vääristynyttä faktaa. 
Suomen naiset ovat olleet 
Winterin finaalissa nyt vii
desti. Vuosien -90 ja-94 
lisäksi suomalasinaisia on 
pelannut finaalissa myös 
1987 -89 hyvällä menestyk
sellä. Kaikki kunnia mukana 
olleille ja nöyrimmät anteeksi 
pyyntöni. 
Heli Tuulos 



056 AA 
Olli Visamo 
Jussaarenkuja 5 E 45 
00840 HELSINKI 

Voittajan valinta - Liitokiekko 
Amexposta 
Liitokiekkoja golfiin, pituuteen, ultima-teen, freestyleen, koppauksiin, mihin 
vaan: 
mm, 

• AVIAR 
• STINGRAY 
• SCORPION 
• COBRA 
·XD 
• ROC 
• PUTTER 
• VIPER 
• WORLD CLASS 165 G 

• WHIPPET 
• GAZELLE 
• ECHIPSE 
• PIRANHA 
• GRIFFIN 
• PYTHON 
• POLE CAT 
• SKYSTYLER 
• 175 G ULTRA-STAR 
·ANDOTHERS 

Golf-, pituus-, freestylekiekot a 75 mk liiton jäsenille. 
DDC ja guts -kiekot a 50 mk. Pocket Pro 15 mk. 
World's Biggest Mini 20 mk. MYÖS KIEKKOGOLFKORIT a 1 200 mk. 

Tilauksesta kaikki liitokiekkotarpeenne. 
Postiennakolla, tilausjärjestyksessä. 
FLY WITH THE BEST! 
Amexpo 
Topeeka 82 
61800 KAUHAJOKI 
puh. 963 - 231 1495 
fax. 963 - 231 5022 


