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Suomen Liitokiekkoliitto ry

Axon tilittää
elämästään
s.18-19

2/95

Flyers mukaan
mitalipeleihin!
s.12-13

Pääkirjoitus 30.6.1995

Tuli kesä, tuli kisat
Erityisen ilahduttavaa kesäkauden avauksessa oli tällä kertaa se innokkuus, jolla vuoden kiekkogolffaajasarja (VKG) on lähtenyt käyntiin. Osanottajamäärät hipovat ennätyksiä ja varsinkin avoin saIja tuntuu olevan vahvassa myötätuulessa. SaIjan kilpailullista antia on myös onnistuttu lisäämään SLKL:n hallituksen päätöksellä, joka takaa
liiton matkatuen viidelle parhaalle pelaajalle. Uskonkin, että viimeisistä osakilpailuista
tulee ennen näkemättömän tiukkaa taistelua näiden subventoitujen kisalippujen ollessa jaossa.
VKG:n (niinkuin monen muunkin kilpailun) onnistuneistajärjestelyistä on kiittäminen
yksilölajien päälobbaria, hallituksen jäsen Ismo Lindbergiä. Onhan mies hoitanut eri
yksilölajien kisajärjestelyt yleisistä periaatteista raakaan lapiotyöhön -ja vieläpä hyvin pitkälle yksinään.
Valitettavasti liitokiekkoilun lippulaivan, ultimaten, kohdalla tilanne ei ole näin valoisa.
Joukkueiden keskimääräinen taso tuntuu olevan laskussa sekä naisissa että avoimessa sarjassa. Mitäjärkeä on osallistua kilpailuihin, joissa kolme mitalijoukkuetta on 95%
varmuudella tiedossa jo hyvissä ajoin ennen kauden alkua? Miesten kohdalla sentään
pientä lohtua tuo mukavasti omalla painollaan pyörivä 1-divisioona, joka pitkällä
tähtäyksellä tuo nuoria lupauksia myös pääsarjaan.
Myös tumausjärjestelyt alkoivat tällä kaudella poikkeuksellisen takkuisesti. Turnauspäivät saatiin sovittua hyvissä ajoin, mutta seuroja pidettiin viime tippaan asti jännityksessä sellaisista pikku yksityiskohdista kuin saIjajärjestelmästä tai otteluohjelmasta. Viivästyikö liiton hallituksen päätöksentekoprosessi vai eikö seurojen yhteyshenkilöiden kautta tiedottaminen toimikaan odotetulla tavalla?
Tilanne ei ollut yhtään sen enempää hallinnassa paikan päällä ensinunäisessä turnauksessa Toimitsijoiden, ottelupöytäkirjojen ja EA-välineiden mystisiin katoamisiin onkin
lähdetty etsimään ratkaisua "myöntämällä" turnausten järjestelyoikeus seuroille. Vaikka tämä tuleekin varmasti nostamaan todellisen vastalauseiden myrskyn joidenkin
joukkueiden keskuudessa, niin uskon tämän loppujen lopuksi olevan askel oikeaan
suuntaan. Vastuu turnausjärjestelyistä on nyt ainakin selkeästi osoitettu jollekin taholle.
Jos seuratkaan eivät tuo parannusta nykyiseen tilanteeseen, niin vaihtoehtona on
tietysti mallin ottaminen VKG:n nappiin menneistä järjestelyistä. Mistä ultimate löytäisi oman Ismonsa?

Petri Dahlström
Frisbarin pääkirjoituksessa esitetyt mielipiteet ovat päätoimittajan omia, eikä niillä ole mitään tekemistä Liitokiekkoliiton hallituksen virallisen kannan kanssa.

Frisbari 3/95 myöhästyy
Frisbarin myöhästyminen nyt ei sinäänsä ylitä uutiskynnystä, vaan lähinnä siitä aiheutuvat toimenpiteet. AllekiIjoittanut on elo-syyskuun kesätöissä Belgiassa ja samalla
poissa Frisbarin toimituksesta. Tänä aikana numeroon 3/95 liittyviin kysymyksiin vastailee vt. päätoimittajaksi pakotettu Tommi Lehto. Myös aineisto toimitetaan poikkeuksellisesti Lehdon kotiosoitteeseen tai sähköpostiin (kts. viereinen laatikko). Deadline
pysyy samana eli 15.9.
Pahoittelen myöhästymisestä lukijoillemme ja ilmoittajillemme aiheutunutta haittaa.

Petri Dahlström, päätoimittaja
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Kilpailukausi on kiihkeimmillään: golfin
VKG turnaukset ovat hyvässä vauhdissa, ensimmäiset kierrokset ultimatessa
kaikissa sarjoissa ovat takana ja jotkut
seurat ovat jo ehtineet kiertää ulkornai siakin turnauksia.
VKG on yrrunärtääkseni pyörinyt hyvin ja
viiden pelaajan tukeminen valinnaiseen
ulkomaiseen arvotumaukseen lienee antanut potkua harjoittelulie ja tuonut yritystä osakilpailuihin. Ultimaten osalta on
osaturnaustenjäIjestäjiä ollut vaikea saada, poislukien l-divisioona, johon osallistuvat seurat ovat jätjestelyhalukkuuden
osalta olleet kiitettävän aktiivisia Ainakin
kohtalaiset olivat puitteet I SM-osaturnauksessa Talissa. Toivotaan Käpyiästä
vielä parempaa.
Ultimaten Ranskan EM-kilpailut tuntuvat
taloudellisista syistä olevan monelle
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vaikeat. Toivon, että sopivin kuljetus- na juni~'!:~~~~~~J.l/vuoden
järjestelyin ja liiton pienellä tuella saatai- tau...,.QD·~fi sekä Ismo ti'iidberg, joka
siin liikkeelle kilpailukykyiset joukkueet. ""..mIele~ ansaitsee erikoismaininnan
Kuten sanottu: Ranskan kisat ovat v~.ri·"" Ig"ekkogolfin ja yksilölajien järjestelyaskel kohti vuoden 1996 Ruotsin ~....,.. A-puolella linkkinä harrastajien ja liiton halkisoja, jonne tämän vuoden osallistumi- lituksen välillä.
nen on äärimmäisen tärkeä pohja!
Lopuksi taas sama juttu. Olen viimeaikoiMonet asiat liiton hallituksen toimissa tai na työni merkeissä tekemilläni Venäjäntoimimattomuuksissa ovat saaneet var- matkoilla nähnyt suuren naapurimaamme
sin 1criittistä palautetta jäsenistöltämme ja kehitystä sen jälkeen, kun kellot ovat olentisiltä jäseniltä On hyvä, että keskuste- leet ensin pysähdyksissä 70 vuotta. Kaalu pysyy vireänä. Se on ainoa tapa saada tuneet puut pysyvät kaduilla, kaivonkanaikaan uusia ideoita ja kehittyä! Ruoskin- net eivät ilmesty kadottuaan, roskat
taan on varmasti aihetta olkoonkin, että kasaantuvat pihoille ... Oman liittomme
työ helpottuu aina sitä mukaa, kun ki- kellot soivat nyt, eikä pienelle sallita seivirekimäinen jäsenistörnme saadaan ym- sahduksia. Tule mukaan järjestämään ja
märtämään, että Te itse olette liitto.
pitämään kelloja käynnissä, äläkä pelkää,
paskimmastakaan nakista et saa palkkaa!
Erikoiskiitoksen sijaakin kyllä löytyy:
kevään hieno C-valmentajakurssi,juniori- Jouni Manninen
toiminnan vireytyminen, josta osoitukse- Pahis, eikun puhis

Hallituksen kokouksia
SLKLH3/95
-hyväksyttiin Ismo Lindbergin laatimat
yksilölajien uudet periaatteet yleiseksi
ohjenuoraksi (julkaistu Frisbarissa 1/95 )
-valittiin miesten maajoukkueen valmentajaksi Raine Lamberg
- siirrettiin SM Golf pidettäväksi 9. - 10. 9.
95 ja SM-Joukkuegolfpidettäväksi 23.9.
95
- päätettiin, että Frisbarissa ei julkaista ilmaisia mainoksia ilman sopimusta ja kaikki entiset sopimukset uusitaan ajan tasalle
- sovittiin valmennuskurssin alustavasta
päivämäärästä ja paikasta (13.5. Laaksolahti)

hintojen ja palkkioiden mukaisesti
- valittiin Hanne Hämäläinen vastaavaksi
Poriin kielikylpyleiriin, jonne on pyydetty ohjaajia Liitokiekkoliitosta
- vahvistettiin muutokset kiekkogolfsarjaan: VKG6 on Vaasassa 1l.6. ja VKG8
Porissa 2.7.
- päätettiin lähettää jäsen- tai seuratiedote
viikolla 16 koskien tulevien tapahtumien
infoa
- päätettiin antaa Hanne Hämäläiselle valtuudet hankkia juniorimaajoukkueelle 20
pelipaitaa
- hyväksyttiin Olli Suurnäkin ja Ari Revon anomukset pelata seurajoukkueiden
11M:ssa

SLKLH4/95
- vahvistettiin korjaus edelliseen kokoukseen: SM Golfon 16. - 17.9.
- päätettiin hyväksyä Essi Mannin esitys
valmentajakurssista
- päätettiin antaa divisioona turnausten
järjestäminen Haminalle ( I turnaus) ja
VaasalIe ( II turnaus )
-päätettiin ultimaten SM-osallistumismaksuksi : avoin 500, -, naiset 400, -ja divisioona300,- päätettiin, että junioreiden maajoukkue
saa myydä matkakassan kartuttaIniseksi
mainoksia Frisbariin ennalta määrättyjen

SLKLH5/95
- päätettiin jatkaa Jaana Toivasen
sopimusta 31.5. asti ja julistaa virka hakuun l.6. lähtien
- vahvistettiin ohje edustusoikeudesta liiton ultimate-saljoissa
- päätettiin pelata miesten ultimaten SMturnaukset vanhalla pelisysteemillä
- hyväksyttiin Tero Granqvistin anomus
pelata seurajoukkueiden PM-kilpailuissa
Oslossa
- hylättiin U.F.O ry:n avustus hakemus,
mutta päätettiin lahjoittaa 10 golfkiekkoa
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palkinnoiksi toiminnan edistämiseksi
- päätettiin vuoden 1995 säännöiksi vuoden 1993 säännöt, joihin on tehty lisätarkennus

SLKLH6/95
-päätettiin valita Jaana Heikkinen liiton
toiminnanjohtajaksi kaudelle l.6.9531.1.96
-myönnettiin 10 000 mk ultimaten lajivideon tekoon
- hyväksyttiin huomautuksin Lauri Appelqvistin ja Sami Holopaisen anomukset
pelata Liquidiscissä SM-turnauksissa
-myönnettiinJolm Axonille pelilupaHamina Grasshopperseissa
-hyväksyttiin Sanna Susiluodon työhakemus
-hyväksyttiin VKG:n talousarvio
-päätettiin tukiperiaatteista yksilölajimaajoukkueelle
-päätettiin osallistua ikuisesti kiertävien
PM-pokaaleiden ostamiseen (kustannukset650 SEK)

Jaana Heikkinen

3

Tampere, Vihiojan puisto, kello 10.00

SM-Joukkuegolf, 23( -24).9.1995
Viime vuonna suuren suosion saavuttanut joukkuegolfturnaus Tampereella osoitti lajin suuren suosion. Viime vuoden
turnauksen mukaan yksi päivä ei oikein
riitä,jos joukkueita on paljonja pelataan
kaikki kaikkia vastaan. Joukkueiden lukumäärästä riippuen kilpailu voidaan
jäIjestää yhtenä päivänä ( lauantai) esimerkiksi siten, että alku pelataan kahdessa lohkossa, minkä jälkeen ovat finaalit.
Kahden päivän kilpailukaan ei ole vielä
poissuljettu.
Pelisäännöistä vähän: Jokaisessa joukkueessa on viisi pelaajaa. Ennen lålpailun
alkua joukkue ilmoittaa jäIjestäjille låIjallisesti kukajoukkueesta on ykköspelaaja,
kakkospelaajajne. Numerointi ei tarkoita
pelaajan paremmuutta joukkuetovereihin
nähden. Rankkausta ei tarvitse kertoa
muille joukkueille ennen kilpailun alkua.
Joukkueiden ykköset pelaavat toisiaan
vastaan, samoin kakkoset keskenään ja
niin edelleen. Rankkaus on vähän niin kuin
arpapeliä, kun ei ennakkoon tiedä muiden
joukkueiden rankkauksia. Kun toinen vas-

takkaisista pelaajista on esim. yhdeksästä
reiästä jo voittanut viisi, ei toisella enää
ole mahdollisuutta voittoon. Tällöin tämä
pari lopettaa pelaamisen siltä kierrokselta,
jolloin muut jäljellä olevat kilpailuparit
pääsevät etenemään nopeammin. Joukkue

jäsenet muodostavat omat joukkueet.
Seurasta voi olla useita joukkueita.
Avoimen sarjan lisäksi naisten sarja, jos
ennakkoilmoittautumissa on kaksi
joukkuetta tai enemmän.

voi siis voittaa toisen joukkueen, jos sen
pelaajista kolme on voittanut oman vastustajansa. Joukkueessa voi olla vähemmänkin kuin viisi pelaajaa, mutta tällöin
puuttuva pelaaja on sama kuin ilmainen
piste vastustajajoukkueelle. Kahden pelaajan joukkue ei siis voi voittaa ollenkaan
toista joukkuetta.
Koska kyseessä on liitonjäIjestämä SMlålpailu, ei palkintosijoille hyväksytä kuin
jäsenmaksun maksaneet pelaajat. Ei-

Ennakkoilmoittautumisen jälkeen joukkueiden yhdyshenlålölle ilmoitetaan esim.
pelataanko yhtenä vai kahtena päivänä.
Otan mielelläni vastaan mielipiteitä yksi!
kaksipäiväisestä kilpailusta. Keskustellaan asiasta myös. kun tapaamme golfradoilla. Jos sinulla on uusia ajatuksia tai
ideoita, joita voisi käyttää, niin soita.

Ismo Lindberg
puh. 90-5632 409

Helsinki, Munkkiniemi, Koneenpuisto

SM-kenttälajit 18-20.8.1995
Aikataulu:
PeIjantai 18.8 klo 14.00 Pelaajakokous
klo 14.30 Tuplakiekon karsinnat
klo 19.00 Discathonfinaalit
Lauantai 19.8 klo 9.00 Pelaajakokous
klo 9.30 Tarkkuus, pituus, koppaukset
Sunnuntai 20.8 klo 9.00 Pelaajakokous
klo 10.00 Tarkkuus-finaalit
klo 11.00 Koppaus-finaalit
klo 12.00 Pituus-finaalit
klo 13.00 Freestyle
klo 14.00 Tuplakiekko-finaalit

Ennakkoilmoittautuminen:
Wmeistään: 30.7.1995
Liiton toimistoon: puh/fax 90-1582580
ilmoita: Nimi, saIja, lajit (ks. yllä)

Osallistumismaksut:
Ennakkoilmoittautuneet jäsenet: 10 mk!
laji tai 50 mk! kaikki lajit

Paikalla ilmoittautuvat jäsenet: 20 mk/laji

tai 100 mk! kaikki lajit
Ei-jäsenet: 20 mkIlaji tai 100 mk/kaikki lajit
Ulkomaalaiset oman liiton jäsenet: kuten
SLKL:n jäsenet
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Kilpailusarjat:
Avoin
Naiset (junior, master jne)
Juniorit (1977 tai myöhemmin syntyneet)
Alle 12-saIja ( II-vuotiaat ja nuoremmat)
Seniorit ( 35, 45 ja 55v tänä vuonna)
Osanottajien vähyyden vuoksi sarjoja
voidaan vähentää.
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Ismo Lindberg
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Juristeja, ammattilaisia ja managereja

Vartin proosa
Haluatko olla kokkareiden keskipiste? Tahdotko tehdä vaikutuksen
vastakkaiseen sukupuoleen heittämällä iskevää tarinaa suomalaisen liitokiekkoilun alkutaipaleelta?
Vartin proosa on uusi juttusarja
juuri Sinulle. Vartin proosassa sukellamme syvälle Liitokiekkoliiton
värikkääseen historiaan - aikaan,
jolloin miehet olivat vielä miehiä ja
kiekot muovia (painoivat tosin 165
g). Matkaoppaanamme tässä
seikkailussa toimii, mikäpä muukaan, kuin Suomen suurin liitokiekkolehti 15 vuoden takaa.
Vuosi 1979 alkoi hieman tahmeasti Frisbarissa. Ensimmäisessä nelisivuisessa
läpyskässä mainostetaan tulevaa materiaalia ja hehkutetaan Liitokiekkoliiton jäseneduista. Olihanjäsenmaksu pöyristyttävät 20 mk. Vuoden 1978 SM:issäkirkkaimmat mitalit jaetaan kahdelle "Kladelle" (Korpela, Arpia).

Svengijengin paluu vai SM-voittajat 1979?

Tähän aikaan sijoittuu myös suuri tavaramerkkijupakka. Näyttääkin siltä, ettäjuristit ovat olleet riesanamme jo 70-luvulla:
"Huomasit varmaan muutoksen nimessämme. Kiekko-sana on ilmestynyt
nimeemme. Tämä johtuu kansainvälisestä
käytännöstä, tahdotaan erottaa liittojen
ja kerhojen nimet rekisteröidystä tavamerkistä Frisbee", valaisee Frisbari
huolestuneita lukijoitaan.
Seuraava numero onkin sitten jo täynnä
hyviä uutisia. Ruotsiin on juuri avattu
Euroopan ensimmäinen täysimittainen
golf-rata (18 reikää). Koto-Suomessa uu-
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sien jäsenkerhojen perustamiskyselyjä
satelee sellaisista eksoottisista paikoista
kuin Tampere, Kuopio, Parikkalaja Oulu.
Siihen aikaan treenaaminen oli sentään
vielä inhimillistä - nimittäin kauden alkua
siirrettiin Espoossa 1979 aina toukokuun
kolmanteen "kaatosateiden takia". Ultimate mainitaan ensimmäistä kertaa Frisbarissa 2/79 - tosin vasta Helsinki Openin
näytös ottelun muodossa.
Vuoden 1979 yleismestaruuden Stadikalla koljaa Klaus Korpela. Kladen Suomen
ennätysMTA:ssaoli tuolloin 10,2 sekuntia ja pituudessa heltisi kultaa tuloksella
72,79 metriä (vrt. nykyiset ultimaten aloitusheitot). Tuore yleimestari kommentoi
freestyle-haIjoitteluaan mm. seuraavasti:
"Aluksi käytin voita Frisbeen pohjassa
liukastusaineena. Delay-X-liukaste oli
vielä tuntematon asia. Äitini ei tosin
tykännyt yhtään, kun voi hävisi pienissä
erissä jääkaapista. Sitäpaitsi koko huoneistomme lemusi eltaantuneelle voille.",
Frisbari 6/79 hehkuttaa.
Vuosikymmenen lopun huippuhaastattelut eivät suinkaan tähän
loppuneet, vaan Frisbari tapasi
myös Victor Malafronten, aidon
frisbee-ammattilaisen. Miehellä
on kotona Frisbeemuseo, jossa
on mm. alkuperäinen Frisbie-piirakkavuoka. "Entä mitä ammattilainen tekee työkseen? Pidän freestyle-esityksiä ja näytöksiä messuilla, ostoskeskuksissa ja jopa
Harlem Globe Trottersien puoliajalla. Olemme myös erään ystäväni kanssa kehittäneet Frisbee on .
Ice -shown, joka on erittäin hauska. Lisäksi pidän yliopistoissa luentosarjoja Frisbeestä. Olen myös ainoa Frisbeen
ammattilainen,jolla on oma manageri.",
Frisbari kertoilee 16 vuotta sitten.

Petri Dahlström
Seuraavassa osassa paljastamme mm.
kumpi joukkue teki vuonna 1980 ratkaisevan pisteen ultimaten EM-finaalin
(Suomi-Englanti) ollessa tasatilanteessa 17-17. Jos et malta odottaa siihen
saakka, niin Frisbarin klassiset numerot on arkistoitu Liiton toimistolle. Käy
tutustumassa kulttuurihistoriallisesti
arvokkaaseen perinteeseen.
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Kentän ääni!
Kentän ääni on Frisbarin keskus telusivu, jossa juuri Sinun sanasi
painaa. Kerro mitä mieltä olet liiton toiminnasta, tämän lehden sisällöstti tai tölvtiise vaikkapa Frisbarin ptiätoimittajaa.
Kaikki hyvtin tavan mukaiset ja
jtirjellisen mittaiset kirjoitukset julkaistaan sellaisenaan. Erityisen
ilahduttavaa ttissti numerossa onkin
mielipidekirjoitusten runsaus - ja
vieläpä suurin osa reilusti omalla
nimellä.

Törkeää parjausta
Tutustumatta Peik Johanssonin kiIjoituksiin täytyy ihmetellä Frisbarin uuden päätoimittajan liikkeellelähtöä: onko
pyrkimyksiä saada kannuksia näyttävämpäänkin lehtimiesuraan Frisbarin kautta?
Onko keskustelu ja kritiikki parjausta ja
loanheittoa? Jos Johansson esittänyt
perättömiä väitteitä, eikö olisi paikallaan
yksilöidä ja korjata ne mieluummin kuin
yleisesti arvostella arvostelua? Saattaa
olla muitakin pelaajia,joko entisiä tai nykyisiä jäseniä, jotka ovat eri mieltä liitossa harjoitetusta rahanjakopolitiikasta ja
jätjestödemokratiasta. Päätoimittaja muistanee, että yksi demokratian keskeisistä
periaatteista on vähemmistöjen aseman
turvaaminen. Miten päätoimittajan mielestä Suomen Liitokiekkoliitto on tätä toteuttanut?
Johansson on, kuten päätoimittajakin
toteaa, entinen huippuliitokiekkoilija.
Muistaakseni hänellä on MM-mitaleja ultimatessa ja EM-mitaleja yksilölajeissa,
puhumattakaan kymmenistä SM-mitaleista. Saattaapa olla nykyinenkin huippuliitokiekkoilija. Eikö Johansson menestynyt
mallikkaasti 1994 kisoissa? Pelaamisen
lisäksi hän muistini mukaan oli liiton hallituksessa useita vuosia ja toimitti myös
liiton lehteä Johanssonnin äiti hoiti liiton
talouttaja kirjanpitoa, samoin useita vuosia Korvauksetta. Tämä oli siihen aikaan,
kun rahaa ei ollut jaettavana, vaan asiat
hoidettiin talkoohengessä ja harrastuksen
vuoksi. Saattaa tuntua vieraalta ajatukseltajoillekin. Luulisin Johanssonilla olevan pohjaaja oikeutusta mielipiteilleen.
Mitä tulee vanhenemiseen, lienee allekirjoittanut ainoa todistettavasti vanha lii-

ton toiminnassa aktiivisesti mukana olevista. Johanssonhan on vasta nuorukainen. Päätoimittajan piikin osoite siis lienee
muuallakuiin Johanssonissa. Kyllä vanheneminen on vaikeata: mahahaava
vaivaa, näkö on mennyt, niveliä särkee
alituiseen niin ettei kiekosta tahdo saada
kunnon otetta. Päätoimittaja pyrkii kaukoviisaasti pitämään liiton hallituksen
erillään omista mielipiteistään. Silti täytyy
kysyä, onko liiton hallituksen linjana parjata vanhoja vai onko se vain päätoimittajan oma linja? Onko tarkoituksena ajaa
vanhat pois liiton toiminnasta, ettei vain
nuorekas ja dynaaminen inago pilaannu?
Seuraavaksi ovat varmaankin vuorossa
rammat ja rumat.
Jos liiton hallituksella on tosiaankin
tarkoituksena kehittää liiton toimintaa
niin, että liitto palvelee kaikkiajäseniään
ja pyrkii vielä lisäämään jäsenkuntaa
erilaisista kansalais- ja ikäIyhmistä, lienee
hallituksella syytä itsetutkisteluun ja
suunnan raivaamiseenkin. Samoin on
syytä selkeästi sanoutua irti uuden päätoimittajan valitsemalta linjalta Ehkä olisi
aika pysähtyä kuuntelemaan kritiikkiä eikä
vain keskittyä kritiikin torjumiseen. Liiton
hallituksella on vielä mahdollisuus konkreettisin teoin osoittaa olevansa koko
jäsenkunnan palveluksessa.

Seppo Nieminen
Suomen Liitokiekkoliiton jäsen 001
Suomen Liitokiekkoliiton kunniajäsen

Vastine
PääkiIjoituksessa esitetyt mielipiteet olivat Frisbarin päätoimittajan omia, eikä
niillä ole mitään tekemistä Liitokiekkoliiton virallisen kannan kanssa. Yleensä ottaen Frisbarin päätoimittaja työskentelee
Liitokiekkoliiton hallituksen alla, mutta
hallitus ei etukäteen sensuroi tai tarkista
juttujen sisältöä.

Kentän ääni palstalle,
Kiitokset taas SM-turnauksenjärjestäjille.
Homma hoitui, sää oli suosiollinen ja fiilis
korkealla, mutta ... Hiemanjäi ihmetyttämään, että esim pariin miesten otteluihin toimitsijoita alettiin etsiä kentältä juuri ennen pelin alkua Unohtiko joku tulla
paikalle? Tällainen ei ainakaan edistä lajin imagoa ulkopuolisten katsojien silmissä.
Vastaisuuden varalle: jäIjestäjät voisivat
ilmoittaa osallistujille yhden (tai useamman) päävastuussa olevan, joka olisi
paikalla koko ajanjajolta sitten voisi tarkistella kaikkea pientä mieleen tulevaa.
Turnausta järjestävän seuran pitäisi olla
selvillä kaikesta, mitä pitää huomioida,
jotta ei syntyisi "En tiedä" - tilanteita. Pieniä asioita, mutta kokonaisuuden kannalta tärkeitä.
nimim. " 98%:sesti tyytyväinen"

Hyvä 98%:sti tyytyväinen,
Kritiikkisi SM-turnauksen toimitsijajärjestelyjä kohtaan oli varsin oikeutettua vastaavanlaisten ongelmien ratkaisemiseksi
jatkossa Suomen liitokiekon hallitus päätti kokouksessaan 7/95, että ultimateturnausten toimitsemisvastuu jaetaan liiton
toimesta vuoronperään seuroille. Näin
ollen kullekin seuralle tulee vuorollaan
olemaan yleisvastuu,joka kattaa kenttien
tarkistamisen (mitat, tolpat), sekä pöytäkirjoista ja ajanottolaitteista huolehtimisen
ja niiden toimittamisen liittoon kisojen jälkeen. Ottelupöytäkirjojen pitovastuu on
aina ko. ottelun kotijoukkueella. Tämä
päätös koskee sekä avointa että naisten
sarjaa ja on voimassa heti (eli jo seuraavassa 1-2.7. pelattavassa turnauksessa.)
Asiasta ollaan lähetetty tarkempaa tietoa
seurojen yhteyshenkilöille.

Leena Mannermaa
Kimi Kärkkäinen
SLKL:n hallitus

Mielipidepalstalle,
Liitokiekkoliiton hallitus

Hyvä Seppo Nieminen,
Niinkuin pääkirjoituksestani saattoi
huomata, viittasin vanhenemisella ja
katkeruudella Peik Johanssoniin. "Piikin
osoite" ei siis ollut Kauhajoella. Olen päinvastoin sitä mieltä, että liiton toiminnassa
ja seurojen valmennuksessa on huutava
pula vanhoista aktiivipelaajista.

Petri Dahlström, pt

frisbari

Koska ja ilmeisesti KUN liitto ei maksa
turnausten ensiavustusta olisi lienee
syytä ainakin joukkueittain koota jonkinlainen ensiapulaukku, josta löytyy tarvittavat välineet (jääpussit, teipit, särkylääkkeet) tapatunniin. KKK toimii huomattavasti helpommin kun tarvittava välineistö on saatavilla.
Nim.1ukemattomiajääpusseja muille antaneena, mutta mistäs mulle saatais?
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Keskustellaan ihmeessä lisää
Petri Dahlström -niminen itselleni tuntematon henkilö paIjaa minua Frisbari-lehdessä, jonka päätoimittaja olin tarkalleen
kymmenen vuotta sitten. Dahlström uhraa
kokonaisen pääkiIjoituksen Opiskelijoiden liikuntaliiton Liikuttaja-lehdessä käydyn keskustelun hyvin yksipuoliseen
kommentointiin.
Niille Frisbarin lukijoille,joille ei ole suotu
mahdollisuutta tutustua alkuperäisiin
teksteihin, tahtoisin lyhyesti valaista omien kirjoitusteni sisältöä ja asiayhteyttä.
KiIjoitin Liikuttaja-Iehteen 3/94 toimittajanajuttupalkkiota vastaan artikkelin otsikolla "Hyvän fiiliksen kisat". Jutussa
kuvailin yhdessä Visa Ruuhisen kanssa
jäIjestämiäni viimevuotisia liitokiekon yksilölajienja gutsin SM-kisoja.
Kisajärjestelyissä ei ollut sotkuja, kuten
paikalta puuttunut Dahlström asian ilmaisee. Päinvastoin, sää oli mainio, tulokset hyvät ja useimmista kisajärjestelyasioista sovittiin kisojen 17-vuotisen historian aikana ensi kertaa pelaajakokouksissa.
Lyhyessä jatkojutussa otsikolla "Liitokiekkoliiton hallitus päätti: SM-kisoja ei ole"
kerroin Suomen liitokiekkoliiton hallituksen päätöksestä peruttaa kokonaan kiekkogolfin SM-kisat neuvottelematta asiasta lainkaan esimerkiksi kisojen jäIjestäjien kanssa.
Suomen liitokiekkoliiton puheenjohtaja
Jouni Manninen kirjoitti seuraavaan Liikuttajaan liittonsa puolesta vastineen,
jossa hän kuvaili mm. liitokiekkoliiton
päätöksenteon demokraattisuutta.
Kirjoitin seuraavaan Liikuttaja-Iehteen
vastineen vastineen, jossa ihmettelin mm.
sitä, että Visa Ruuhinen joutui maksamaan
viimevuotisten SM-kisojen aiheuttamat
pakolliset kulut - huviluvat, välinevuokrat, bensakulut, posti-ja puhelinmaksut - omista rajallisista voimavaroistaan
ja että liitokiekkoliitto ei hankkinut minulle
ja muille liitokiekon yksilölajienja gutsin
SM-mitalisteille lainkaan palkintoja.
On surullista, että useimmat Suomen
kirkkaimmat liitokiekkohuiput ovat lopettaneet tämän mukavan urheilulajin harrastamisen juuri tällaisten epäkohtien vuok-

si.
Jatkan mielelläni asiallista keskustelua liitokiekon yksilölajien ja gutsin kohtalosta

Tunnetusti perinteitä kunnioitetaan Frisbarin toimituksessa, joten tähänkään numeroon ei valitettavasti saatu divarin sarjataulukkoa aikaiseksi. Jani Lehdon ansiosta sentään tulokset on tiedossa.

nykyisessä ilmapiirissä, joka on liitokiekkolajien suurta enemmistöä kohtaan vihamielinen. Kuulisin mielelläni myös perusteluja Dahlströmin esittämiin näkemyksiin, joiden mukaan olen katkera, levitän
virheellistä infonnaatiota, jakelen lokaa
sankokaupalla, artikkelini faktat ovat hakoteillä ja "todellisuudentajustani voi olla
montaa mieltä".

Palautteesta kiittäen,

Petri Dahlström
nuorekas päätoimittaja

Peik Johansson
Suomen liitokiekkoseura
puhelin

90- 588 4393 (kotiin)
90- 6944233 (töihin)

Terve!
En ole taitava kirjoittaja enkä osaa tekniikkaakovasti hyödyntää, muttajos saisit tämän jutun seuraavaan Frisbariin
mahtumaan, olisi kanilauma kovin kiitollinen. Hei, meidän esittely oli muuten harvinaisen osuva ja haastava -> pankaa
kaljakori kylmenemään. ..
Helsinkiläisen liitokiekkojoukkueemme
lyhenne ei suinkaan ole RR. Myönnämme
kyllä RR:n olevan aika osuva, sillä onhan
nimemme Red Rabbits. Emme kuitenkaan
halua, että joukkuettamme tuntematon
henkilö yhdistää meitä Rock'n Rolliin tai
Rikos Rekisteriin, mitkä molemmat ovat
kovin kaukaisia asioita jäsenillemme.
Toivoisimme, että, nimemme lyhennettäisiin tulevaisuudessa muotoon Rabbits
tai Kanit. Jos nyt ylipäänsä on pakko
lyhentää... kiitos jo etukäteen!
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T:ANA
PS. Olin hieman pettynyt divarin kovin
lyhyeen ja suppeaan osuuteen viime Frisbarissa ja ainakin kaipaisin saIjataulukon
seuraavaan numeroon. Huumorin ja nuorekkuuden tuonti lehteen on mielestäni
onnistunut hyvin -> hyvä Dalli!

Terve Ana,
Ensinnäkin pahoittelen Red Rabitseille
aiheutunutta haittaa nimenne epäasiallisesta lyhentelystä.
Divarin osuus jäi eittämättä hieman suppeahkoksi viime numerossa varsinkin verrattuna avointa saIjaa käsitelleeseen artikkeliin, joka lähenteli jo novellin
koko luokkaa. Syynä reportaasin
lyhyyteen oli puutteelliset ennakkovalmistelut, joista kannan täyden journalistisen vastuun. Mielestäni Klaus Holmin
tekemä juttu oli kuitenkin varsin ansiokkaasti kiIjoitettu.

frisbari
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Ett lag med Suurnäkki aldrig vinner Carnegie

Luuvitoset heiluivat PM:issä?
Neljän vuoden tauon jälkeen
elvytettiin Oslossa kestJkuun ensimmtiisenti viikonloppuna seurajoukkueiden PM-kisat. Vuoden -91
puolustava mestari olisi muuten ollut muuan Atletico niminen joukkue
Suomesta.
JäIjestäjät havittelivat turnaukseen
16 joukkuetta. Kiinnostuneita kertyi kuitenkin vain 11 ja näistä
saapui paikalle lopulta ainoastaan
seitsemän. Turnauksen valitettava
pienentyminen vei ilmeisesti
järjestäjiltä suurimmat organisointihalut. Järjestel)jen yleisilmettä kuvaa se, että avausottelun Gefle-Flyers tauolla alimittaista kenttää pidennettiin joukkueiden vaatimuksesta parikymmentä
metriä. Majoitus oli koulussa, josta ei löytynyt yöpyjien käyttöön
suihkuja Lisäksi peritty vuolaa oli
moraaliltaan samalla tasolla valaanpyynninkanssa.
Joukkueiden vähäisestä määrästä huolimatta olivat kaikki Pohjoismaat Islantia
lukuunottamatta edustettuina. Paikalla
olivat Stovnarja Flatters Norjasta, Carnegie ja Gefle Ruotsista, Fenris ja Baerum
Tanskasta sekä Flyers Suomesta.
Tasokaan ei ollut hullumpi Stovnarin, Fenrisin ja Carnegien edustaessa kansallista
huipputasoa.
Flyers oli sijoitettu alkulohko A:han ruotsalaisten seuraksi. Ensin vastaan asettui
Gefle, joka pelasi ruotsalaiseen tapaan
varmaa ja rauhallista peliä. Olisiko aikaero Flyersia väsyttänyt, koska terävyyttä
ei lauantaiaamuna löytynyt ja peli oli hermostunutta. Frisbaria mukaillen välillä ei
ehtinyt sanoa edes: "2nd annual John
Wayne Memorial ... ", kun kiekko jo oli
turpeessa. Hitaasti mutta varmasti Gefle
kasvatti eroa ja voitti 14-8. Spiritin oli Gefle unohtanut kotiin, sillä jokaisessa ottelussa raikui hirveä ruotsin molotus ja olipa pronssiottelussa yksi Fenriksen pelaaja
saada jopa nyrkistä.
Toisessa alkulohkon ottelussa Flyers
kohtasi Carnegien. Vaikka Pikku-Anders
ei mukana ollutkaan, vanha ruotsalainen
sananlasku:" ett lag med Suurnäkki vinner aldrig Carnegie" piti jälleen paikkan-

sao Carnegien kone jyräsi armotta ja vaikka Flyers pelasikin huomattavasti paremmin kuin aamulla, oli pikkiriikk:iseltä tulostaulultaluettavissa loppulukemat 18-9.
Alemman 10ppusaIjan ensimmäisessä ottelussa Flyers voitti järjestävän oslolais-

joukkueen Flattersin 18-11. Tasaisen alun
jälkeen Flyers sai hengen päälle, ja kun
dyykki irtosi joka mieheltä, hävisi Flattersin hyökkäyksistä teho.

ris. Tasaisen ja välillä kovaotteisen kamppailun vei lopulta (ainakin allekirjoittaneen
riemuksi) sympaattinen tanskalaisjoukkue
(14-13), vaikka käyttikin puolet aikalisistä
hoilaamiseen ja piirissä pyörimiseen.
Loppuottelussa kohtasivat Stovnar ja
Carnegie. Kentän laidalla aurinkoa
ottanut Flyers oli aiemmin
näkemänsä perusteella varma Carnegien voitosta. Siksi olivatkin
suut hämmästyksestä ymmyrkäisinä, kun Stovnar siirtyi nopeasti
6-1 johtoon. Carnegien hyökkäys
takerteli ja puolustus oli todella
laiskaa. Hienon lajimme ominaispiirteisiin kuitenkin kuuluu ettei
matsia ole voitettu ennenkuin viimeinenkin maali on tehty; rootsalaiset kokosivat itsensä
mahtavasti ja nousivat jo taukoon
mennessä raivokkaasti puolustaen
niukkaan johtoon. Tauon jälkeen
ottelu oli täysin Carnegien näytöstä
norjalaisten uskon lopputtua. Loppunumerot olivat selkeät 15-10.

Ennen viimeistä ottelua joku taisi iskeä
joukkuetta pölkyllä päähän, sillä Baerum
pääsi pahinunillaan jo 2-7 johtoon. Tanskalaisten rohkeaa ja kohtalaiseen sivutuuleen nähden korkealuokkaista upsipeliä ei saatu aluksi millään kuriin. Kovalla taistelulla noustiin kuitenkin 12-11
johtoon, mutta koska elämä on kovaa ja
flaikkarin pää pehmeä, vei Baerum kaksi
viimeistädraiviajavoitti 12-13. Ei tarvinne
kommentoida tämän enempää.

Mitä jäi turnauksesta käteen? 6. sija oli
pieni pettymys, mutta mitä siitä. Järjestelyjen puutteet hieman ärsyttivät, mutta
mitä muuta voi odottaa EU:n ulkopuolella. Otettavaksi päätetty spirit-palkintokin
jäi saamatta kiitos mm. Mikko "maltoosi"
Rytilahden ryhdikkään linjan. Oliko reissu siis turha - ei varmasti: kokemusta kertyi taas roppakaupalla aivan uusien vastustajienja pelityyli en myötä ja yhteispeli parani turnauksen kuluessa huomattavasti. Jos jokin nostaa yhteishenkeä,
niin tälläinen turnaus. Suosittelemme
muillekin

Pronssiotteluun selvisivät Gefle ja Fen-

Artikkeli ja kuva: Ville Varo
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Sami Loukko kuittasi toimintatonnin

reikää 7 alle par tuloksen. Velin sunnuntain radan paras tulos riitti jaettuun viidenteen tilaan Jari Jolulan kanssa ja
pääsyyn finaalikierrokselle. Kauhajoen
Sami Loukko oli myös loistavassa kevätvireessäja heitti kierrokset radalla 6 alle
par tuloksen. Finaaliin selvisivät Sami
Loukko -10, Harri Jolula -8, TIkka Tamminen -7, Tatu Lehtinen -6. Sekä Veli Berglundja Jari Jolula tuloksella -5 .

Wasa Open
Suomen kiekkogolfin huiput kokoontuivat Veli Berglundin järjestämään kolmanteen Wasa Open turnaukseen. Aikaisemmin syksyllä pelattu turnaus oli sijoitettu
kevääseen ja se oli ensimmäistä kertaa
kaksipäiväinen. Kilpailupaikkoina olivat:
Leirintäalue, Hietasaarija Vanhan Vaasan
rauniot.
Ensimmäiset 18 reikää pelattiin Yaskiluodon leirintäalueella, jossa tarkkuutta vaativat reiät ja tiheät pusikot karsivat pelaajia. Taidolla heittänyt neljän kopla johti
kisaa: Kolme alle par tuloksessa olivat
Helsingin Kiekkogolffaajien Jussi Lindberg, Kauhajoen Sami Loukko, Matti
Majurija TIkka Tamminen.
Lauantain toiset 18 reikää pelattiin Hietasaaressa, jossa vesi ja tuuli väijyivät

varomatonta heittäjää. Mereen molskahti
avantouimareiden lisäksi monen pelaajan
kiekot ja samalla palkintohaaveet. Parhaiten radalla viihtyivät Kauhajoen Harri
Jolula, Jari Jolulaja Tatu Lehtinen, heittämällä kolme alle par tuloksen.

Finaali oli SaminjaHarrin taistelua "kullasta". Viimeisellä reiällä Harri oli yhden
heiton päässä Samista, mutta radalla viihtynyt Sami ei epäonnistunut. Yhdeksäs
korimaali oli kukkulan laella vanhan triviaalikoulun
perusmuurin sisällä ja Sami Loukko onnistui aloitusheitossaan. Kiekko laskeutui koulun sisään aivan korin viereen, ja
molemmat päättivät taistelun puttaamalla
kakkosen. Voittaja oli ratkaistu, ja hän sai
rahapalkintona tuhat markkaa.

Ensimmäisen päivän jälkeen oli Hietasaaren radalla onnistunut Harri Jolula
siirtynyt ykköseksi yhteistuloksella 5 alle
partuloksen. Toisena Sami Loukko -4,ja~
tulla kolmannella sijalla Jari Jolula ja Tatu
Lehtinen -3 . Ja viidentenä TIkka Tamminen tuloksella -2.
Turnaustajatkettiin sunnuntaina Vanhan
Vaasan raunioilla, kymmenen parasta pelaajaa 8 heiton sisällä Kilpailunjärjestäjä
Veli Berglund aloitti nousun palkintosijoille heittämällä raunion puistossa 18

Haluaisiko Hyttinen olla stoalainen seikkailija?

Jukka Vieri ja A-P Korkeamäki
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John Wayne memorial
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John Wayne memorial tournament
järjestettiin tänti vuonna toisen kerran. Ottelut pelattiin toukokuun 6.
päivä Soukassa. Naisten puolelta
mukana oli neljä joukkuetta. Miehistä tähän turnaukseen otti osaa
seitsemän jengiä.

Miksi järjestetään?
"Alun perin idea tuli tarpeesta saada pystyyn kovatasoinen turnaus ennen SMkisoja. Ennen kaikkea halusimme pelata
kovaa peliä", sanoo jätjestelystä vastaava Mika Hyttinen. John Wayne -turnaus
järjestetään suhteellisen aikaisin keväällä,jotta muutenkin niin lyhyttä ulkokautta
saataisiin pidennettyä. "Turnaukselle on
luvassa pitkää ikää niin kauan kuin innostusta riittää. Ensi vuonna ehkä voisi laajentaa" , arvailee Hyttinen.

Hassu nimi turnaukselle
On vain arvailtu mistä on keksitty moinen

joukkue, aateltiin ottaa käyttöön John
Wayne suuren lännenmiehen kunniaksi"
kertoo Hyttinen nimen taustasta. Jo~
Wayne (1907- 79) on amerikkalainen
elokuvanäyttelijä, historian pitkäaikaisin
kassamagneettija hahmo,jossa ruumiillistuvat amerikkalaisen elämäntavan miehiset ihanteet, stoalainen seikkailijaja lännen sankari. Näihinkö piirteisiin FDC:n
pelaajat samaistuvat?
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. ':;~i>:·.~·::

. ':. ;.. : ....... " .

Finaalit
Naisten finaalissa kohtasivat Teamja Discus. Toimitus pahoittelee, ettei yrityksistään huolimatta saanut selville lopputulosta. Emme myöskään yritä vetää stetsonistamme voittanutta joukkuetta.
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Miesten finaali taIjosi dramatiikkaa: Team

:i ~;q<>.stust8ko?
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nimi kuin John Wayne turnaukselle mutta

tasoittaen tilanteeksi li-lI. Tahtojen taisto päättyi 12-11 Liquidiscille.
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siihen on selitys valmiina. "Koska Flying
Disc Cowboys on lännenhenkinen

Katri Jalo
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frisbari

: koti:9.31~5,~203 :

9

Thule kakkosena negatiivisella maalierolla

Naisissa tasainen keskikasti
Luontoäiti tarjosi loistokkaat puitteet kesän ensimmäiselle ultimaten
SM- osakilpailulle, joka pidettiin
10.-11.6 Talin urheilupuistossa.
Intiaanikesä hellitti hetkeksi ja pelit
saatiin pelattua jopa inhimillisissä
lämpöti loissa. Kevyt tuulenvire
piristi toisinaan ja kirvoitti
naiskauneudenkin harvakseltaan
harrastamaan paikkapuolustusta.
Sateen ropsahdus taas teki tytöstä
jtilleen nöyrtin: Slippery when wet.
Kaiken kaikkiaan kenttti pysyi
paikallaan, matsit ajassaan eikä
salama iskenyt kehenkään. Hyvti
niin.

Eka kerta on aina vaikein
Lauantaiaarmm rähmät poistettiin klo 9.00
jolloin kohtasivat hallitseva suomenmestari Atletico Gatkossa Tico) ja satjan kuopusjoukkue Haminan Grasshoppers

Thule yllätti itsensäkin
Auringon ollessa jo täydessä terässä
aamutaivaalla EUC ja Ultimathule Gatkossa Thule) kohtasivat jännittävän ilmapiirin vallitessa. Joukkueet eivät olleet kohdanneet ulkona vielä kertaakaan. Thulen
varttuneempi väki tiesi vastustajanjokaisenkovan pelaajanja tiesi varoa sitä nuorta katrasta, jokajuoksee kuin gaselli, heittää ja nappaa.
Thulelaiset olivat vähintäänkin hämmästyneitä ja ymmyrkäisiä, kun pelin lopuksi pöytäkiIjoihin merkittiin 15-12 Thulen hyväksi. Korvissa kaikuivat vielä
eräänkin joukkuetoverini lauseet ennen
peliä "no eihän meillä ole mitään mahiksia, mutta mennään nyt pelaamaan". Mutta
jostain niitä pisteitä sitten tuli. Ennakkoodotuksista huolimatta hyvinkin tiukka
ottelu.
SM-satjan tasoittumista kuvasti hyvinkin
seuraava ottelu, jossa vastakkain pelasivat Flyers ja Discus. Jälkimmäisenjouk-

Hwjasta noususta huolimatta Discus ei
saanut Flyersinjohtoa kiinni ja peli päättyi kutkuttavasti 13-12 Flyersin voittoon.
"Häviö oli paljolti kiinni asenteesta. Kukaan ei uskonut, että Flyers olisi voinut
olla voitettavissa. Myös omanjoukkueen
helpot virheet harmittavat", Discuksen
kapteeni Taina Holapa kommentoi turnauksen tiukinta ottelua.

Pitkä päätyyn
arkipäiväistä Ticolle
Seuraavaksi viivoille asettuivat jo aamumatsista toipunut Tico ja helsinkiläinen
Team. Lieneekö aamuherätys ollut Ticolla tehokkaampaa, mutta Teamin pistesaalisjäi vähiin. 15-2. Tico taas väläytteli kis0jen vahvinta valttiaan: heittovoimaista
joukkuetta,jossa pitkä syöttö läpi kentän
aina maaliin asti on arkipäivää.
Haminan heinäsirkat pääsivät jälleen nurmikolle; tällä kertaa EUC:n matkaan. Matka vannasti kannatti, vaikkei toivottu maalihana vielä auennutkaan. EUC:kin oli jo
varmempi otteistaan aamuherätyksen
jäljiltäja tehtaili maaleja tyylikkäästi. Valmentaja Tuomo Jalovaara saattoi vain
hymistellä suojattiensa pelille.

Kurola kurottui dyykkiin
Alkuillan otteluihin siirtyivät seuraavaksi joukkueet yhden voiton saldoilla: Flyers-Thule. Peli oli tiukka ja tasainen,
tilanteitaja myös paljon virheitä oli kummallakin joukkueella Pirteä sade valmisteli kentän loistavaan dyykkikuntoon, eikä
aikaakaan niin Flyersin Nina Kurola suoritti oppikiIjamaisen dyykkikatkon maalissa. Heittäytyminen ei kuitenkaan riittänyt, sillä Thule vei voiton numeroin 1511.

amerikkalaisen valmentajansa John Axonin johdolla. Hoppersit puhkuivat intoa ja
joukkueessa oli mukana kahden kentällisen verran väkeä. Alku aina hankalaa,
mutta lopussa kiitos seisoo. 15-0 ovat liian yksinkertaiset nwnerot kertomaan kuinka paljon yritystä ja peli-iloa Haminan
peliin sisältyi. Tico esitti tuttua takuuta-

varaa.

kio pelasi pahasti kasaan kuivuneena,
mutta ei se määrä ratkaise vaan laatu. Discuksen riveistä löytyi turnauksen kenties
kaikkien aikojen nuorin pelaaja, Paula
Hedman, 12v. joka patistettiin apuihin Discuksen junioreista. Paulaa itseään eivät
ikäongelmat haitanneet - fysiikka riitti kyydissä pysymiseen mainiosti, mutta tekniikkapuolella vielä kehitettävää löytyy.
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Illan viimeisessä ottelussa väen
vähyydestä väsynyt Discus sai vastaansa hurjaa kunto-ohjelmaa noudattaneen
Teamin. Sananmukaisesti Teami juoksi
voittoon; Pirjo "the väkkärä" Happo
touhusi vankasti alakentällä muiden rakentajien seurassa ja Katja "kosander"
suoritti kiekonpoimintaa ansiokkaasti
yläkentälläjättäen jokusen maalin muillekin. Suoritukset palkittiin voitolla numeroin 15-5.
Discuksenja EUC:n välinen aamuottelu
pyöri vihreäpaitaisten tahtipuikon mu-
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kaan. Ajoittain Discuksen tytöt kuitenkin
pääsivät mukaan rumbaan - kahden maalin verran. Euccojen kokemus ja huomattavasti parempi kiekonkäsittelytaito vei
pelivälineen maaliin vaadittavat 15 kertaa.
Yritys ja sisu ei yksin riitä, mutta siitä on
apua.
Tico jatkoi Thuulen avustuksella omaa
yksinäistä lentoaan kohti korkeuksia.
Kansantaruston sankarittarien lailla
peistä käännettiin kainosti, kerättiin haavoittuneet poisjaloistaja annettiin helppo voitto emämaalle. Siirtokunta tyytyi
kolmeen maaliin. Kovin koitos oli vielä
edessä ... 15-3.

Paikka puri muttei tappanut
Sunnuntain taistelupariksi muodostui
Thulen ja Teamin sekametelisoppa.
Maaleja tehtiin sinne, tänne ja toisaalle ja
kukaan ei oikein tiennyt, mitä tilanne oli.
Tuuli teki tepposia ja aiheutti yllätyksiä.
Yllätyksiä aiheutti myös elin nimeltä
keuhkot, joka ei meinannut jatkaa yhteistyösopimusta laisinkaan puhumattakaan nyt muista ruumiin osista. Paikka
puri puolin ja toisin, vaan ei tappanut. Tällä
kertaa Thule hoiti ottelun kotiin maalin
erolla
Team pelasi erilaista ultimatea: kasan ja
avoimen sekoitusta sekä paikan purkua
miestä vastaan. Helppo oli lukea rakentajan peliä, vaan lueskeluksi se tuntui usein
jäävänkin. 15-14 kruunasi Tlmlen viikonlopun ja ylitti kaikki odotukset. Uusien
pelaajien posket punottivat jännityksestä, huutamisesta ja kovasta uurastamisesta. Kaikki olivat yksimielisiä siitä,
että mitään ei saatu ilmaiseksi.
Discus pääsi maistamaan paikkapuolustusta Ticon ISOJA TYTTÖJÄ vastaan.
Muuri todellakin näytti pelottavan
kokoiselta ja se usein riittikin Ticolle kiekon saamiseksi. Discus taIjosi kuitenkin
hienoisen yllätyksen napsiessaan turnauksen viimeisestä ottelustaan Ticolta
enemmän maaleja kuin kukaan muu siihen
mennessä. Ottelun lopputulos 15-5 Ticolle
näytti kuitenkin tyydyttävän kaikkia.

Se sininen opus
Loppuyhteenvetona kiireisimmille: ultimaten yleinen taso sekä miesten että
naisten puolella on laskenut. Toisaalta
kuitenkin taktinen osaaminen lepää
nykyään yhä useamman seuran harteilla
ja varsinkin naisten puolella jokaista
seuraa luotsaa vähintäänkin asiantunteva valmentaja/vastaava - tai useampia.

Myös sankoin joukoin mukaan tulleet
uudet pelaajat luonnollisesti laskevat ennestään kovaa mutta kapeaa tasoa. Käsittääkseni jokainen joukkue on saanut riveihinsä uusia innokkaita pelaajia, mistä ruusuja ja rutistuksia jaettakoon. Turnauksen todellisena ilopilkkuna ja varsinaisena ruusuna oli Haminan kauniin kesäkaupungin joukkue, joka saapui juomateollisuuden tukemana paikalla.
Myös joukkueiden fuusiot ja erilaiset symbioosit saattavat hetkellisesti tuoda
joukkueiden tasoa alaspäin, mutta muutaman yhteisen oppivuoden jälkeen palat
ovat varmasti asettuneet paikoilleen ja
koneisto toimii koneistona.
Ultimaten tulevaisuus on siis nuorella
versolla turvattu. vaan millainen on pelin
hengen tulevaisuus? On selvää, että suo-sion turvotessa js lajin laajetessa sekä kilpailun koventuessa myös sääntöjen merkitys kasvaa. Mutta sinä hetkenä, kun
sääntöjen kirjaimellinen noudattaminen
on totta, peliin ilmestyy tuomarit ja ultimate on kuollut. Kuollut ja kuopattu se
on. Hengetön. Pelillä täytyy toki olla säännötja ne on todistettavasti kirjattu siihen
siniseen kirjaan. Mutta jokaisen pelaajan
oman pelimoraalin täytyy toimia tuomarinaja siten luoda ottelulie sen henki.

konkari. Juuri sinä! Kerro uusille pelaajille, näytä keltanokille. Se oikea jalo henki, josta ultimate on syntynyt ja josta se
elää.

Teksti: Heli Tuulos
Kuvat: Hartti Suomela
Kiitokset:
*Hamina/le värikkäästä osallistumisesta ja tervetuloa mukaan hiekkalaatikolle. Vaikka SM -sarjan ensimmäinen
maali jäi 8 cm päähän, niin sieltä tullaan. Tsemppiä vaan!
. *John Axonille (USA) ilmestymisestä
tänne kylmään ja eksoottiseen pohjolaan vain muutaman muovikiekon tähden ja kutsusta kotiinsa, jonka hän esitti kaikille pelaajille, jotka joskus kaipaavat yösijaa Amerikoissa.
*Sanna Susi luodolle kisojen pääorganisoinnista
*Muille apujaan tarjonneille.
*Aidille
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Ultimate on ainutlaatuinen laji maailmassa juurikin henkensä puolesta ja useassa
yhteydessä herrasmieslajiksikin tituleerattu. Ole ylpeä siitä! "Spirit ofthe game"
on sen juuret. "Fair play" on sen runko.
"Have fun and play" on sen kaunis lehvästö. Olkoon niin. Sinä valmentaja, sinä
jo jonkin aikaa pelannut, sinä vanha
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Ultimaten avoin sarja käynnistyi Helsingin Talissa 10.-11.6.95

Flyers mukaan mitalipeleihin
Ultimate-ulkokausi alkoi yllätyksitUi: viime kesän mitalijoukkueet
Helsingin Ultimate Team, Espoon
Liquidisc ja Espoon Flying Disc
Cowboys olivat odotetun vahvoja
pCiäsarjan "kakkoskastin" seuroja vastaan. Pieniä muutoksia on
kuitenkin tapahtunut: Helsingin
kauppakorkeakoulun liitokiekkokerhosta alkunsa saanut Flyers on
kehittynyt vuodessa niin, että kuuluu nyt ylempCiän loppusarjaan.
Turnauksen odotetuimmat ottelut olivat
hopeajoukkue Liquidiscin pelit sekä mestari-Teamiä (10-17) että Cowboysia (13-18)
vastaan. Kummastakaan ei muodostunut
ikimuistettavaa ultimatethrilleriä, sillä Liquidiscin peli oli yllättävän paljon maajoukkuekonkarien Timo "Stidi" Vaskionja
Matti "Snägä" Suurnäkin varassa.
Hellittämätön taistelija Suurnäkki oli mukana joka toisessa joukkueensa maalissa
ja jaksoi lisäksi puolustaa, Vaskio syötti
näissä otteluissa kuusi pistettä. Keskenkuntoinen Vaskio ei noussut totuttuun ratkaisijan rooliin, mutta on edelleen
kadehdittavan taitava heittäjä ja erottuu
joukkueesta pelin lukemisen vuoksi:
oivaltavat syötönkatkot ja upeat
pelinavaukset eivät johdu nopeista jalois-

SM-saIjan joukkueiden tasoeroja kuvaa
hyvin se, että selvästi Teamille ja Cowboysille hävinnyt Liquidisc alkukankeuden jälkeen voitti reilusti viikonlopun
muut pelit Lahtea ja saIjanousija Red Rabbitsia vastaan.

Kaksi on ylitse muiden toistaiseksi
Sekä Team että Cowboys voittivat kaikki
ottelunsa. Cowboysin hankinnat eli kolme pelaajaa, jotka olivat voittamassa
Suomelle toistaiseksi viimeisiä MM-mitaleita Oslosta vuonna -90, ovat jonkin
verran rauhoittaneet joukkueen ominta
"run and gun" -taktiikkaa ja tuoneet siihen myös hitaampia maalintekovaiht0ehtoja. Johan Rinteen, Jari Mäkisen ja
Mika Punkarin panos tuntuu myös siinä,
että FDC:n peli tällä hetkellä kestää myös
satunnaiset mustat hetket.

ex-Atleticokärki Kimmo Vuorinen (viikonloppuna 11 +6).
Cowboysin kova miespuolustus on
myrkkyä vastustajille. Kaikki pelaajat
pystyvät pistesuorituksiin, joten tänä
vuonna joukkueella on hyvät mahdollisuudet kuitata viime kesän pettymys ja
voittaa SM-kultaa.

Mestarit sumuttavat
Team on arvoitus. Joukkue pelasi avausturnauksen ilman seitsemää viime kauden
mestaria, voitti Liquidiscin selvästi ja
päästi kolmessa muussa ottelussa (Waasan WetoWoima, Red Rabbits, Discus)
vain yhdeksän maalia. Keväällä Teamiin
liittynyt moninkertainen EM-ja MM-mitalisti Raine Lamberg on selvästi vahvistus, mutta riittääkö mestaruuden uusimiseen halua? Ajoittain joukkueen pelistä
paistaa se, että pisteitä ja otteluita pe-
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Taivalkoski jälleen maajoukkuekunnossa
Vaskio ja Suurnäkki eivät yksin pysty tänä
vuonna viemään joukkuettaan loppuotteluun, vaan siihen tarvitaan kaikkien pelaajien yhteistyötä ja vastuunottoa.
EUC:n pelin takavuosien pyörittäjät Tommi Lehto ja Tuomo Jalovaara olivat lähes
näkymättömiä, kun ketjusta puuttui Jere
Manninen. Markku Härkönen hoiti oman
tehtävänsä rakentajana, mutta ns. "kovissa" peleissä kaivataan kaikilta samaa halua, yritystä ja asennetta, jolla Jaakko
"Jappe" Taivalkoski melko lyhyestä
peli urastaan huolimatta on noussut maajoukkueeseen. Taivalkoski erottui varsinkin puolustuksessa, jossa vastustajien parhaatkin olivat miehen kanssa

ahtaalla.

Jopa ilman ulottuvanja tehokkaan, mutta
selkävaivaisen Jaakko Yläraution panosta Cowboys päästi neljässä pelissä vain
keskimäärin kuusi maalia, mikä kertoo fysiikan ja puolustuksen olevan SM-sarjaan tarvittavassa kunnossa -jopa ikämies
Jari Mäkinen venyi heittäytymiskatkoon.
Cowboysin pelissä näkyvät edelleen hahmoinaikiliikkujaKimi KäIkkäinen (neljässä
ottelussa kuusi maalia ja 11 syöttöä), kova
puolustaja Timo Kuusakoski sekä hyvää
paluuta pelin kärkitasolle tekevä eleetön
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lataan vain ikään kuin loppuottelua odotellessa. Moisella asenteella voi ylemmässä loppusarjassa - tai jo seuraavan
runkosarjatumauksen otteluissa - tulla
ikäviä yllätyksiä.
"Tulokas" Lamberg on kuitenkin
pitelemättömän tehokas. 15 maaliaja 18
syöttöä on 33 pistettä, kun Team kaikkiaan teki 71 maalia viikonlopun aikana.
Millä Team paikkaa esimerkiksi Lambergin loukkaantumisen tai sairastumisen?
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Helsinkiläisillä on vahvaa sekä mies- että
paikkapuolustus. Joukkueen kokemattomimmatkin pelaajat ovat olleet mukana
pitkäänja henkilökohtainen taktinen ymmärrys on riittävä, joten kiekko saadaan
Teamille. Hyökkäyksessä tarvitaan
kuitenkin uusia kuvioita, sillä tutkapari
Tapio ArimolMika Niemenmaa ei ollut
vielä viime kesän vauhdissa Samoin olivat selvästi tavallista enemmän taka-alalla tuoreen polvivamman jäljiltä Toni
Asikainen ja pienestä leikkauksesta toipuva Hartti Suomela. Näiden maajoukkuemiesten tasolle eivät muut vielä taidollisesti yllä, mikä nopeissa tilanteissa aiheutti Teamille monta kiekonmenetystä silkkoina harhaheittoina.

Taantumista ja uusia kykyjä
Kehut osallistumisesta ansaitsevat sekä
WetoWoima että Lahti, jotka melko harvoilla vaihtomiehillä ja ilmeisen vähällä
ultimateharjoittelulla uskaltautuivat mukaan SM-avaukseen. Hyvällä asenteella
molemmat joukkueet kuitenkin yrittivät
sekä puolustaa että hyökätä, vaikka henki ei ajoittain kulkenut kunnolla
WWW ja Lahti ovat vuosin kuluessa
menettäneet paljon pelaajia mm. pääkaupunkiseudulle ja maksavat nyt hintaa
tekemättömästä täydennyskoulutukses-

Joukkueen pelaajavalmentaja Pekka Ranta ei ole huolissaan. Vammat paranevat, ja
konkarit palaavat riviinja tiukkoihin paikkoihin kuulemma riittää kuvioita.

Se joukkue, joka yllämainitusta kolmikosta putoaa loppuottelusta, kilpailee SMsaIjan kolmannesta sijasta todennäköisesti Helsingin Flyersin kanssa. Pelaajavalmentaja Olli Suurnäkin piiskaamaFlyers on tällä haavaa nimenomaan juokseva joukkue,ja tasoerosta saIjakärkeen kertoo 5-18 tappio FDC:lle, mutta Lahdenja
Red Rabbitsin Flyers voitti vakuuttavasti. Kokeneet vaasalaisetkin taipuivat viimein, kun nuorempien Flyers-pelaajien
juoksukunto toisella jaksolla ratkaisi ottelun. Kova fyysinen työ korvaa monet
taidolliset ja taktiset puutteet henkilökohtaisessa pelissä, mutta tänä kesänä
joukkueen hyökkäyspeli ei ole uhka hyvin järjestäytyneelle ja peliä lukevalle puolustukselle. Varsinkin paikkapuolustuksen
murtaminen on joukkueelle vaikeaa.
VIime kesänä maajoukkueessa luottopuolustajaksi nousseen Olli Suurnäkin esimerkki on kuitenkin tarttunut
joukkueeseen ja kentältä voi aistia asenteen, josta vaikkapa Liquidisc ja Team
voisivat ottaa oppia: puolustetaan loppuun asti ja yritetään kiekkoon loppuun
asti.

Discuksen valmentajana alusta asti
toiminut Heli Tuulos ansaitsee kehut hyvin tehdystä työstä: SM-satjajoukkue on
rakennettu nollasta, ei hankkimalla valmiita pelaajia muista seuroista. Näin toimien
menestys antaa odottaa itseään, mutta
muunlaisetkin tulokset merkitsevät: harrastus laajenee ja massasta nousee Pensalan, Saarisen ja Juha Nurmisen
tapaisia lahjakkuuksia, jotka voivat
jälleen viedä lajia eteenpäin.

Jäljet pelottavat

Frisbarin veikkaus: Loppuottelupaikoista taistelevat aakkosjärjestyksessä FDC,
Liquidisc ja Team,. Liquidisc tiivistää otettaan ylemmässä loppusarjassa, FDC:nja
Teamin välinen runkosaIjan päätösottelu
heinäkuun alussa on huikeaa katsottavaa,
eikä mikään ole vielä varmaa.

Flyers juoksee paremmin
kuin heittää

riittävän nuorena aloitettu harrastus on
antanut tarvittavat perustaidot monelle
Discuksen pelaajalle: esimerkiksi ulottuva Esa Pensala ja nopea ja taitava Hannu
Saarinen ovat lähellä maajoukkuetasoa.

,
OIvion kuuluisa "kieli keskellä suuta"-koppi.

ta, mutta ovat onneksi edelleen mukana
omina seuroinaan. Pelillisesti kumpikin
ryhmä on taantunut, mutta huumoripuolella on vahvistuttu. WetoWoiman
Mika Ylen-Julin kommentoi joukkueen 518 tappiota Teamille: "Tämä on ainoa
joukkuepeli, jossa tällä porukalla saa
Suomen mestareilta viisi maalia... "
SaIjanousijat Discus ja Red Rabbits taas
ovat kehittyviä joukkueita. Red Rabbits
hävisi kaikki ottelunsa ja maaliero oli
murskaava. Ryhmässä on kuitenkin urheilullisia edellytyksiä, vaikka heittotaito on
toistaiseksi olematon. Jänöpupuille on
tiettävästi tarjottu valmennusyhteistyötä
Teamin taholta, joten seuraavassa turnauksessa hyvään kuntoon saattaa liittyä myös hieman taitoja. Rabbitsien pitkä
ja vahva Kalle Ristola sekä vikkelät Peetu
öunap ja Petri Jaakkola mahtuisivat jopa
saIjan parhaisiin joukkueisiin maalintekijöiksi, mutta eivät vielä pysty auttamaan
Antti Rautavaaraa tarpeeksi rakennuksessa.

Kaikki eteenpäin vieminen on
kuitenkin kokonaisvaltaista. Ultimate on hieno laji, jonka periaatteita on hyvä soveltaa arkielämässäkin
- kunnioittaa muiden pelitilaa ja
myöntää virheet, kun niitä tulee
tehtyä -joten on ikävä nähdä, miten
nykyisin liitokiekkokisojen aikana
ilmajoskus on sakeanaan kirosanoja
(Talin turnaus ei ollut pahimmasta
päästä) ja kisojen jälkeen pelialue
on täynnä kaikkea jätettä, tyhjiä
juomapulloja jne jne, vaikka jokainen
meistä poistuessaan kulkee ainakin yhden jätesäiliön ohi. Innostavien valmentajien, kannustavien ystävien ja antaumuksellisten ja esimerkillisten urheilijoiden panos menee jokseenkin hukkaan,jos
lajimme silti ulospäin näyttää siltä, että
lastaan ei voisi sekaan päästää.
Korjataan asiaa kukin tahollamme ja
tavataan elokuussa!

Martin Glantz
lukeva lle puolustukselle.

Discus piti divisioonassa välivuoden
usean pelaajan suorittaessa varusmiespalvelusta. Nyt on nähtävissä, että

frisbari

13

Pursio kovassa kesäkunnossa - pakkaslukemia kisasta toiseen

Vuoden 1995 Kiekkogolfsarja
Vuoden 1995 kiekkogolffaajasrujassa pelataan yhteensä kymmenen osakilpailua.
Pelipaikkakuntina tänä vuonna on Helsingin lisäksi Hämeenlinna, Tampere,
Kauhajoki, Vaasa, Pori ja Lohja

I Helsinki, Meilahti
Vuoden kiekkogolfsaIja pyörähti käyntiin Suomen ensimmäisellä kiinteälläradalla, mielenkiintoisessa ja muista poikkeavassa Meilahden maastossa. Kisatoimisto oli valmiinajo hyvissä ajoin, eikun odottelemaan vaan ilmoittautujia. Miellyttävä
yllätys sattui heti vuoden ensimmäisessä
kisassa; sieltä he ilmestyivät kulman takaa,
kokeneet, jo vuosia mukana olleet golffarit Juttaja Tuija Kohonen. Kyllä sen taas
huomasi, että kun on verissä, niin ei voi
olla poissa.
Avoimessa srujassa juhlittiin Helsingin
KiekkoGolffaajien Timo Pursiota, joka
vuoden tauon jälkeen tuli näyttämään, että
kyllähän tämä laji onnistuu vanhalla
tiinillakin. Seitsemän pisteen voitto tuli
melko helposti. Varsinainen taistelu käytiinkin muista sijoista. HKG:njuniori Jussi Lindberg esitti kovaa kevätkuntoa peittoamalla Kauhajoen kovat karhut.
Hämeenlinnakin on saanut maan
kärkikaartiin kuuluvan Viskojan Juha
Niemisestä.

Sataakohan Kauhajoella useinkin, kun
kuudesta finalistista neljä märkää on sieltä.
Meilahdessa päIjännyt VISkojakaan ei kelluvissa heittopaikoissakaan märkiä karhuja kunnioita. V3asa.han onjo valmiiksi meren rannalla.
Moni nuorista tytöistä toivoisi olevansa
äiti, varsinkin tänään, että saisi olla sisällä kotona. Kaksi uskaliasta oli kuitenkin
siirtänyt haaveensa tuonnemmaksi ja
keräsivät täällä ruusuja tulevia vuosia

varten. Finaalin jälkeen Esterimme tuolla
ylhäällä rupesi myös jäätymään, tuloksena kunnon räntää eikä mitään vesisellaista. Mutta hauskaa oli kaikilla.

111 Hämeenlinna
"Piirakkapohjilla osuu tarkasti." Ja
Hämeen Sanomat (28.5.95) jatkaa: ''Tarkimmin Linnanpuistossa muovista liitokiekkoa käsitteli muutaman vuoden takainen
nuorten maailmanmestari helsinkiläinen
Timo Pursio... ". Hämeen Sanomat oli pa-

ru-

Vaasa Openissa seteleitä kahmineen Sami Loukon tyylinäyte VKG ill:ssa

II Helsinki, Munkkiniemi

.0 ::.

On äitienpäivä. Pitäisi olla kotona. Esteri,
luultavasti jonkun suuttunut äiti tuolla ylhäällä, ei anna hetkenkään rauhaa Ei auta
KiekkogolfsaIjan toinen osakilpailu alkaa.
Joku etsii jo ennen kilpailua autostaan
kuivia vaatteita. Turhaan. Kenelläkään ei
ole lainata edes kuivia sukkia. Tunnelma
on kuitenkin korkeammalla kuin nuo mustat pilvet taivaalla. Joku joukosta löysi
positiivisenkin asian: Ei ole enää pelkoa
että kastuisi.
Näissä tunnelmissa saatiin kisa alkuun.
En ole ennen nähnyt, että aloitusheittojen jälkeen juostaan kiekkojen luo. Huumori ei näiltä pelaajilta lopu. Kaksi tuntematonta ihmistä kuljeskelee puiston reunassa, kaikki muut näkyvät ihmiset ovat
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kiekkogolffaajia. Voisi sanoa, että puisto
on yksityiskäytössä.
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nostanut todella kiek:kogo~ puolen sivun kokoinen artikkeli urheiluosaston
ensimmäisenä juttuna (ajatelkaa) lajistamme lienee ennätys. Hämeenlinnan Viskojat, kisojenjätjestäjä, on todella tehnyt lajia
tunnetuksi. Ei ihan kansi- mutta kuitenkin
kuvapojaksi pääsi tamperelainen Isto Jortikka, kaksi kuvaa samalla sivulla. Ja taas
jatkaa: "Hämeen linnan vierestä onnistui
muutama kilpailija kiskaisemaan kiekkonsa keskelle Vanajavettä. Tai sitten vallihautaan" . (Jortikka heittää kuvassa vallihaudasta).
Varsinainessa kilpailussa Kauhajoen vasuri Tommi Vesala oli kyllästynyt jään-

nöspisteisiin ja heitti toiseksi. Ratamestari oli kerrankin tehnyt kumpaankin
suuntaan kaartuvia reikiä. Muistatteko
vielä Mika Heikkilää (HKG)? Mies on taas
mukanaja heti kolmas. Sitten taas mahtimaakunnan pojat. Hatunnosto myös 13vuotiaalle junnu Janne Lindbergille kun
rökitti niin monta isompaa.
Naisten saIjassa tuntuu olevan vakiona
kaksi kilpailijaa. PiIjo Happo ehkä suuremmalla kokemuksella otti lopuksi sudden
death-voiton.

NTampere
Sunnuntaina (28.5.) jatkettiin puttailua
Tampereen VIhiojanpuistossa. Vhlkka ilma
oli huomattavasti parempi kuin edellisenä
päivänä, osaanotto oli kuitenkin parin
pelaajan verran vähäisempi (siinä meni
Paul Brownin haave, että kaikille rei 'ille
saataisiin neljän hengen poolit). Osaanottajia oli Helsingistä, Tampereelta, Kauhajoeltaja Vaasasta, kaikiaan 31 pelaajaa
VIhiojanpuiston rataa oli vaikeutettu hieman kilpailua varten. Tämä yllätti jotkut
pelaajat, jotka olivat haIjoitelleet perusrataa ja odottivat helppoa kisaa. Kisassa
kierrettiin yhdeksänreikäinen rata ensin

kolmeen kertaan,jonkajälkeen viisi parasta jatkoivat finaalikierrokselle.
Helsingin Timo Pursio voitti kilpailun
selvästi. Finaalissa toiseksi kiri Kauhajoen Tommi Vesala. Hyvän lopputuloksen
tekivät myös nuoret veljekset Jussi ja
Janne Lindberg Helsingistä sekä Sami
Loukko Kauhajoelta. Naisten saIjan voitti Mari-Liis Parmas Tampereelta.

V Kauhajoki
Kesäkuisena lauantaipäivänä oli Kauhajoen uimahallin puistoon kokoontunut
parikymmentä kiekkogolfin taitajaa eri
puolelta Suomea.
Mukana oli muutama mainitsemisen arvoinen "vanha" taitaja tekemässä comebackia: Turun West Coast Disc Flyersseuraa edustava Kari Hännikäinen sekä
Kauhajoen oma poika Tatu Lehtinen.
Ensin pelattiin yksi 9-reikäinen kierros,
jonka jälkeen ryhmityttiin uudelleen kierroksen tuloksien mukaan. Ensimmäisen
kierroksen jälkeen koettiin yksi yllätys,
joka sai poolin laatijatkin hieman sekaisin: Kari Hännikäinen oli 3-vuotisen harjoittelemattomuuden ansiosta ykköspoolissa 18-reikäisellä 2. kierroksella!
Ennen finaalia kärjessä olivat kuitenkin
totutut käIkinimet: Timo Pursio, Harri JoIula, Tommi Vesala, Sami Loukko jne. Ensimmäisen kerran tänä vuonna Timo Pursio ei selvinnyt kisasta voittajana, vaan
voiton vei Kauhajoen Harri Jolula ratkaisupelin jälkeen.

Teksti: Ismo Lindberg, Seppo
Nieminen, Heikki Mattila ja Paul
Brown ja A-P Korkeamäki
Kuvat: Pasi Roimela, A-P Korkeamäki
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Kiekkoa lämittiin kuin Globenissa

Uutta väriä ykkösdivariin
17. - 18. kesäkuuta pelattu ykkösdivarin ensimmäinen osaturnaus
kokosi paikalle erinäisen joukon
lajin harrastajia. Haminan urheilukenttä ja sitä ympäröivät linnavallit täyttyivät, kun joukkueet
ympäri Suomea olivat saapuneet
metsästämään paikkaa SM-sarjaan.

Frisbarin kesälahja naislukijoillemme:
Farmersien "iltajumppa"

Koko paikkakunnan kattanut laaja mainoskamppania oli tuonut paikalle myös
muutamia satunnaisia ohikulkijoita,jotka
saivat kokea jotain Haminassa jo perin
tutuksi tullutta; nimittäin tuultaja sadetta. Nuo kaksi luonnon elementtiä saivatkin yleisön ihmetyksiin, sillä ajoittain pelit
muistuttivat jotain muuta kuin ultimatea.
Kiekkoa lämittiin päästä päähän samaan
tapaan kuin Globenissa jokin aika sitten.
Lukematon joukko innokkaita pelimiehiä
(myös muutamia pelinaisia) saapui keskelle sumua Haminan kalseaan aamuun
tavoittelemaan paikkaa SM-saIjaan. Joukkoon oli liittynyt myös yksi uusi joukkue,
Aliens. Debyyttiturnaustaan pelanneet
helsinkiläiset osoittivat, että ensikertalainenkin voi yllättää. Ensimmäiset kauhun hetket kokivat isäntäjoukkue Grasshoppersin edustajat, jotka joutuivat
toteamaan iloisen helsinkiläisjoukkueen
saaneen heitä vastaan kymmenen maalia.
Sama toistui seuraavana päivänä, jolloin
rankan yön viettäneet vaasalaiset saivat
huomata, että matsista ei tullutkaan kevyttä päänselvennyskeikkaa. Turnauksen
suurimmasta yllätyksestä vastasi

World's Biggest
World's Biggest Disc Golf Weekend
on kiekkogolfin avoimien ovien
ptiivti. Kerran vuodessa kaikki vanhat pelaajat esittelevät lajia ysttivilleen ja uusille pelaajille, jotka ovat
juuri löytämässti liitokiekkoilun.
Tätä maailman suurinta liitokiekkotapahtumaa oli taas kerran
odotettu pitkään.
Tänä vuonna Helsingin tapahtuma pidettiin Sibeliuspuistossa meren rannalla, missä bussilasteittain ulkomaalaisia turisteja
kävi päivän mittaan ihailemassa myös
erästä tunnettua monumenttia. Ratamestari Jussi Lindberg oli suunnitellut kierrettävän radan melko helpoks~ koska tiedettiin aloittelevia kiekkogolffareita tulevan
kisailemaanja tutustumaan lajiin. Puiston
kuuluisaa Sydänlampea ei vielä ollut
täytetty vedellä, mikä helpotti suuresti
uusien pelaajien mahdollisuuksia ylittää
tämä vesieste.

Erikoiskiitos ja kunnia haminalaisille pelaajille, jotka vielä haluavat oppia uutta
liitokiekkoilun moni-ilmeisessä maailmassa. Helsingin tapahtuma oli vielä siitä
erikoinen ja kaikille sopiva, että pelaajat
käyttivät vain vakiokiekkoja, eikä siis
golfkiekkoja ollenkaan. Päivän ehdoton
päämäärä oli pitää hauskaa, joten pistetuloksella ei ollut niin väliä.
Vanhojen pelaajien sarjassa olivat mukana Rami Hakala, Janne Lindberg, Jussi
Lindberg, Juha Nieminen ja Tommi Riikonen. Pelaajat kiersivät radan kahdessa
poolissa, etupäässä hauskaa pitäen eikä
niinkään otsa rypyssä taistellen, mikä olikin päivän tarkoitus. Taisi Jussi kuitenkin
viedä voiton.
Uusien pelaajien kesken arvottiin Ref1ection World Class-kiekko: Onnea Voittaja
Suvi Ripatille. World's Biggest-logolla
varustetun golfkiekon voitti Hanne
Hämäläinen arvontasaIjassa "tuonut kolme uutta pelaajaa tapahtumaan ".
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kuitenkin Fanners, joka tiukan taiston
seurauksena kaatoi Flyersin 18 - 17.
Turnauksessa nähtiin paljon pelaajia, jotka esiintyivät ensi kertaa ultimateviheriöllä. Uusi "tulokas" divariin oli myöskin
Hamina Grasshoppersin jenkkivalmentaja, Paul Axon. Lieköhän juuri uuden valmentajan ansiota se, että Haminan vaihtopenkillä istui suurin osa turnauksen ensikertalaisista. Olipahan näiden joukossa
myös muutama innokas junnu. Divariin
on tullut paljon uutta materiaalia ja ennen
kaikkeajunioreiden määrä on lisääntynyt.
Kiitokset tästä kuuluu kaikille niille, jotka
ovat lajiamme esitelleet nuorten keskuudessa.
Kaikkihan meistä muistavat, kuinka mukavaa on pelata tuulisissa ja sateisissa
olosuhteissa. Tuttu kuvio toistui myös
divarissa: Märkääja !inkasta kiekkoa liikuteltiin muutaman metrin syötöillä eteenpäin, kunnes jompikumpi joukkue tiputti.
\hlkka pelit olivatkin enemmän hauskanpitoakuin totista taistelua, ei loukkaantumisilta silti säästytty. Taas kerran jouduttiin kaivamaan esiinjo monelle tutuksitullut kelmäpussi. Toivottavasti tähän ei tarvitse turvautua yhtä usein ratkaisevassa
turnauksessa Vaasan vihreillä kentillä

Teksti ja kuva: Jani Lehto
Vaasassa World' s Biggest aloitettiin ammattilaisen, Jukka Vierin, suunnittelemalla radalla jo aamukyrnmeneltä. Kaunis
kevätsää houkutteli paikalle kuusitoista
kiekkogolffaajaa,jotka nauttivat liitokiekkoilusta kiertämällä Tiklaspuistoon pystytettyä kiekkogolfrataa.

Lauantaina jäIjestetyn kilpailun voitti Tatu
Lehtinen, joka sai palkinnoksi turnauksen
logolla varustetun golfpyyhkeen. Sunnuntaina amatöörisarjan voitti Ilkka Tamminen. Ilkalle annettiin palkintona WBgolfkiekko. Ammattilaissarja peruutettiin,
koska turnauksen tarkoituksena oli pitää
hauskaa.
Arvonnoissa uusien pelaajien kiekkopalkinnon voitti Mikko Kaakinen, joka oli
ensimmäistä kertaa heittämässä kiekkogolffia. Kolme uutta pelaajaa tuoneiden
kesken arvotun WB-golfkiekon voitti
Marko ')erkku" Jerohin.
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Ultimatesta tieteen tunnustama urheilulaji

Lemettisen lajianalyysi
Oletettavasti Suomen ensimmäinen
ultimatea käsittelevä tieteellinen
tutkimus on nähnyt päivän valon
Jyväskylässä. Timo Lemettisen Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa
tekemä seminaarify6 tutkii lajin fysiologisia vaatimuksia, lähinnä pelisuoritusten ty6määrien ja niiden
keston avulla.
Lahtelainen Timo Lemettinen opiskelee
liikuntatieteitä Jyväskylän yliopistossa.
Opiskelun ohella hän on työskennellyt
tiedekunnassa kolmisen vuotta ja suorittanut siellä myös vuoden siviilipalveluksen. Liitokiekkoiluun hänet innosti Martin Glanz 1990-luvun alussaja nyt Lemettinen pelaa neljättä vuotta Lahden
joukkueessa.
Niinkin harvinaista lajia kuin ultimatea
käsittelevä seminaarityö otettiin yliopistolla hyvin vastaan: "Ei mua suinkaan
pihalle naurettu, ne suhtautuu ihan avoimesti uusiin lajeihin. Ja mä olen ollut siellä jo niin kauan, että kaikki tietää mistä
lajissa on kysymys. Sitä myös opetetaan
~eL~op~e~oillevillnntään

melko pitkiä. Tauot niin draivien aikana
kuin välilläkin pitenivät selvästi ottelun
edetessä, mikä hänen mukaansa puhuu
työn korkeiden tehojen puolesta: "Kovatehoista työtä siellä tehdään, koska
väsymistä niin selvästi tapahtui. Tässä rajoittaa se, että materiaalina oli vaan yksi
ainoa peli, ja siinä pelattiin vaan yksi draivi
paikkaa. Paikkapuolustuksessa kestot
pitenevät, mutta samalla tehot laskevat,
koska ei kukaan voijotain neljän minuutin draivia vetää täysillä."

saatu vastaavia tuloksia, ja ne oli itsekin
vähän ihmeissään, että miten syke voi olla
niinkin pitkään korkealla Se on kuitenkin
mahdollista, koska pelaaja ehtii maksimitehoisten suoritusten välillä aina palautua jonkun verran, vaikka syke ei ehdikään
pudota. Joten kyllä näitä arvioita, joita on
heitetty (Sports lllustraited: "Ultimate on
maailman kolmanneksi raskain joukkuelaji"), voidaan pitää ihan oikeaan osuvina,
vaikkei ne mihinkään tieteellisesti pätevi-

Ottelun kuluessa pelaaja tekee jatkuvasti lyhyitä maksimisuorituksia ja myös palautukset ovat lyhyitä. Lemettinen vertaa energiantuottoa lähinnä koripalloon
jajääkiekkoon: "Anaerobisia, lyhyitä intensiivisiä suorituksia, keskimääräinen
haku oli rankasti arvioiden 5 sekuntia.
Kestävyydestä ja nopeudesta löytyy
analogiaa korikseen ja lätkään, voimaa
tietysti noissa lajeissa tarvitaan enemmän
ihan muuhun kuin luisteluun tai juoksuun. Ultimatessa voiman tarve on
vähäisempi, kun kyseessä ei ole kontaktilaji. Elijos suunnittelee fyysisiä harjoitteila, niin korispelaajien treenit sopii hyvin malliksi."

tunnin verran", Lemetlinenkertoo.

Peliajasta 41 % aktiivista
Tutkimus perustuu vuoden 1991 avoimen
sarjan ulkofinaalin videointiin, jonka avulla Timo Lemettinen selvitteli työsuoritusten kestoja ja niiden fysiologisia vaikutuksia. Hän mittasi mm. ottelun kokonaisaikaa, perinteistä tehollista aikaa, sekä otti
käyttöön aktiivisen ajan käsitteen. Käsite
oli tarpeen, koska teholliseen aikaan lasketaan ultimatessa myös paljon muuta
kuin varsinaista pelaamista: esimerkiksi
tilanteet, jolloin yksi pelaaja hakee pitkäksi
mennyttä aloitus heittoa ja muut
seisoskelevat.
Päinvastoin kuin esimerkiksi jääkiekossa
aktiivisen ja tehollisen ajan ero ultimatessa on suuri. Ultimatessa varsinaista pelaamista on loppujen lopuksi melko vähän:
koko ottelusta oli vain 30 prosenttia aktiivista aikaa, peliajasta sentään 41 prosenttia.
Lemettinen löysi ottelusta rytmin, joka
sisälsi vajaan minuutin työtä ja lähes kaksi minuuttia lepoa. Draivien välit olivat siis

Suuri kokonaiskuormitus
tekee lajista raskaan
Fyysisen kokonaiskuormituksen perusteellaLemettinen pitää lajia varsin raskaana. Vaikka sykemittaritutkimuksia ei vielä
olekaan tehty, hän vetää johtopäätöksiä
koripalloanalogian perusteella: "Ultimatessa syke viipottaa kentällä ollessa koko
ajan jossain 170 päällä. Koriksessa on

in tutkimuksiin perustukaan. Cooperin testin tms. ihannetuloksia Lemettinen ei halua lähteä määrittelemään: ''Taitopelistä ei
voi vetää suoraa viivaa johonkin Cooperiin. Nopeuskestävyydestä ehkä voisi sanoa, ettäjossain 54-55 sekunnin tienoilla
pitäisi mennä 400 metriä, jotta se riittäisi
ultimatessa. "

Hän näkee tärkeänä lajin taitopuolen ja

Tutkimustulokset:
*1. puoliaika
kokonaisaika: 41 min 50 sek
peliaika:
35 min 55 sek
*2. puoliaika
kokonaisaika: 1 h 5 min 27 sek
peliaika:
54 min 16 sek
*Ajat per draivi
keskimääräinen kokonaisaika: 55 sek
tehollinen aika: 34 sek -1 min 25 sek
aktiivinen aika keskimäärin
1. puoliaika
47 sek
2. puoliaika
1 min 1 sek
*Aktiivinen aika 30 % kokonaisajasta
41 % peliajasta
*9,7 drivea per pelaaja(hajonta suuri: 3 - 17)
*haku keskimäärin 5 sek
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osaamiseen liittyvien asioiden tutkimisen. Suomessa taidon tutkimus on kaikissa lajeissa vielä melko vähäistä, vaikka se
on nousussa ainakin Jyväskylässä. Fysiologisissa jatkotutkimuksissa Lemettinen
taas korostaa sykemittaritutkimusten
tarvetta. "Sykemittarilla saisi tarkkoja arvoja. Lisäksi olisi myös hyvä, jos arvioitaisiin nopeuksia. Kuitenkin taitolajissa
on osaaminen ensisijainen jatkotutkimuskohde. Pitäisi saada mukaan tutkimukseen niitä, joilla lajitietouttajo on",
hän esittää.

Teksti: Kirsti Rautavaara
Kuva: Juri Mäki
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Tuoko Axon toimintaa Grasshopperseihin?

Aito Jenkki Haminassa
Haminalaisen liitokiekkoilun synty on
oivallinen osoitus siitä, miksi rakas lajimme
tarvitsee julkisuutta ja tunnettavuutta.
Loppukesästä 1993 oikea radio sattui olemaan oikeaan aikaan oikealla kanavalla.
Timo "Stidi" Vaskion puheet liitokiekkoilusta Radiomafiassa eivät kaikuneet
kuuroille korville, vaan löysivät vastaanottavaista aivomassaa Haminasta, Sasu
Purhonja kumppaneitten pääkopista.
Kaverit, jotka eivät edes tienneet, että on
olemassa sellainen urheilumuoto kuin liitokiekkoilu, innostuivat asiasta ja ottivat
yhteyttä silloisen SVUL:n kautta Suomen
Liitokiekkoliittoon. Seuraavaksi liitosta
lähetettiin Harninaan perusinfopaketti.

Alku klassisesti hankala
Perustat saatinkin kuntoon ja tammikuussa -94 jäIjestettiin Hamina Grasshoppersin ensimmäiset viralliset harjoitukset
paikallisessa urheiluhallissa. "Meitä oli
paikalla noin 15 hengen kaveriporukka.
Kämmenheitosta oltiin kuultu huhuja,
mutta upsista ja killeristä ei tiedetty
mitään. Olikin aikamoinen yllätys, kun
Markku "Mapa" Härkönen piti meille
helmikuussa yhdet treenit, ja saimme
huomata, että kiekon voi laittaa pystyynkin ...." , haminalaiset muistelevat.

levan juniorijoukkueen (Nuorin 13 -vuotias!).
Nopea kasvu ei ole tapahtunut siksi, että
Haminan seudulla oltaisiin jotenkin alttiimpia "Frisbee-flunssalle", vaan siksi
että paikallinen Grasshoppers on koko
elinkaarensa ajan tehnyt väsymätöntä
promootiotyötä. Miehet ovat käyneet
pitämässä lajiesittelyt mm. Haminan ja
Vehkalahden lukioissa ja antaneet jälkihoitoajäIjestämällä peruskursseja. Lisäksi Grasshoppers on näkynyt ja tulee
näkymään mitä erilaisimmissa tapahtmnissa lähialueilla, kuten Kotkan Meripäivillä,
soutukilpailussa ja jenkkifutisottelun
puoliajalla.
Hopparit ovat pyrkineet ja päässeet lehtien sivuille (Kuinka moni pääkaupungin
joukkueista on ollut jutun aiheena Helsingin Sanomissa?), esiintyneet paikallisradiossaja ties mitä kaikkea muuta. Esimerkkinä viriilistä toiminnasta voidaan
pitää omien kiekkojen painattamista,
puhumattakaan ennakkoluulottomasta

tuontivalmentajan värväämisestä !
Merki ttävimpänä toimintamuotonaan
haminalaiset pitävät turnausten
jäIjestärnistä: "Suomessa on ihan liian
vähän mahdollisuuksia päästä pelaamaan
ultimatea, varsinkin divarijoukkueilla.", on
Haminan nokkamiesten vankka mielipide.
Viime talvi käynnistyi HaminanjäIjestärnällä kutsuturnauksellaja tämän kesän divariturnaus tuskin jää viimeiseksi Haminassa jäIjestettäväksi turnaukseksi.
Sokerina pohjalla voidaan pitää merkittävää yhteistyötä Hamina kaupungin
kanssa. Tästä on osoituksen kaupungin
puistoon sijoitettavat kiekkogolf-korit.
"Meillä on väylät suunniteltu valmiiksi.
Kalliiden korien rahoitukseen tarvittaisiin kuitenkin sponsoreita, mutta kun liitokiekosta on kyse, on vakavaraisillakin
yrityksillä kukkaron nyörit tiukalla", valittelevat hankkeen puuhamiehet. SaIivuorojenja turnauskenttienkin suhteen kaupungin isät ovat muuttuneet ymrnärtäväisernmiksi huomattuaan, kuinka
aktiivista Grasshoppersin toiminta on.
Tällä hetkellä Grasshoppers aikoo keskittyä toiminnassaan kilpailutoirninnan ohella erityisesti lajin tunnetuksi tekemiseen,
junioritoiminnan laajentamiseen ja naisjoukkueen vahvistamiseen. Näissä olisi
varmasti riittävästi työsarkaa myös muille,
vanhernmillekin liitokiekkopaikkakunnille.

Salivuorojen kanssa oli vaikeaa. Varsinaisesta hakuajasta myöhästyneet Heinäsirkat saivat käydä perinteisiä "Liitokiekkoa ? Siis mitä ?" -dialogeja, ennen kuin
saivat yhden vuoron Haminan urheiluhallista. Tämän avulla laji selvisi ensimmäisen kyrnenlaaksolaisen talven ylitse.

Lisäväriä naisultimateen Haminan Heinäsirkattaret

Kesällä -94 Grasshoppers osallistuikin sitten ensimmäistä kertaa avoimen 1 divisioonaan' mutta tulokkaan osa oli yhä
edelleen traditioita kurmioittaen tyly: Viides sija viiden joukkueen saIjassa. Tosin
harnina1aiset onnistuivat jo ensimmäisellä kaudellaan nappaamaan yhden voiton,
Sipoo kaatui toisessa divariturnauksessa
numeroin 14 - 11.

Myös Haminan naisjoukkue saa siis nauttia asiantuntevasta ohjauksesta heti ensimmäisellä pelikaudellaan. Ensimmäinen
pelikausi kulunee tiukasti perusasioiden
haIjoittelun merkeissä. Kolme kuukautta
kasassa olleet naiset eivät tätä kiIjoitettaessa olleet tehneet vielä maaliakaan virallisissa otteluissa. Jos innostusta vain
riittää, niin tulevaisuus näyttää valoisalta,
siksi paljon mimmejä tuntuu ringissä olevan.

Jos kaikkialla tehtäisiin yhtä
paljon lajinedistämistyötä ...

Jenkkivalmentaja pitkään
pelkkä vitsi

Alkuaikojen kiinteästä kaverilveljesporukasta on kasvanut todellinen liitokiekk0yhteisö, joka käsittää miesten, naisten ja
miesten joukkueen yhteydessä harjoitte-

EnnenHamina Grasshoppersin syntyä oli
muutama nykyisistä liitokiekkoilijoista
sekaantunut amerikkalaiseenjalkapalloon.

Action by Axon
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Heinäsirkkojen kuoriutwnisen aikaan
paikallisella pöhköpallojoukkueella oli
amerikkalaisvalmentaja, jonka poika oli
ultimate-pelaaja. Tästä haminalaisille jäi
muhimaan idea tuontivalmentajasta.
"Jenkkivalmentaja oli meille pitkään inside-vitsi, josta irtosi monet makoisat naurut. Ajatelkaa itse, divarin huonoimmalle
joukkueelle jenkkivalmentaja. Jossain
vaiheessa asiaa alettiin kuitenkin miettimään tosissaan, kunnes kevätkokouksessa valmentajahanke päätettiin varsin
yksimielisesti toteuttaa ", kuvailevat perushopparit valmentajakuvion syntyä.
Tuumasta toimeenja sähköpostia UPA:n
Eric Simonille, joka levitti sanaa mm.
rec.sport.disc-uutisryhmän välityksellä
Yhdysvalloissa. Tiedotteessaan Hamina
ilmoitti haluavansa kokeneen ultimatevalmentajan, jolla olisi riittävästi kärsivällisyyttä uudenjoukkueen luotsaamiseen.
Vaivanpalkaksi valmentajalle tarjottiin
edestakaiset lennot ja majoitus Haminassa, elikkä ilmainen kolmen kuukaudenfrisbee-Ioma eksoottisessa Suomessa.
Kiinnostuneita oli muutamia, muttajo alkuvaiheessa yksi nimi nousi ylitse muiden:
John Axon. Ensimmäinen vaihe oli ohi
30.5.1995, kun mies otettiin vastaan Helsinki -Vantaan lentokentällä

Kuka ihmeen John Axon?
John Axon on paljon muutakin kuin Helsingin Sanomien noteeraama vuoden frisbee-uutinen. Axon on 32-vuotias jatkoopiskelija, joka opiskelee painantatekniikkaa Massachusettesissä. Pelivuosia on
kertynyt riittävästi, 15. vuosi parhaillaan
käynnissä. Ura alkoi North Carolina Collegesta, josta mies siirtyi Washington
D. C:n kautta Bostoniin, missä on vaikuttanut vuodesta -88. Axon on pelannut
vaikuttavat 10 vuotta korkeimmalla
sikäläisellä tasolla, UPA Nationalseissa.
Kolmen hävityn semifinaalin ja kolmen
hävityn finaalin jälkeen hän pääsi vihdoin
tänä vuonna nauttimaan Nationalsien
voitosta pelaajana Death or Gloryjoukkueessa. Valmentajana hän on
toiminut muun muassa lvfiT:njoukkueessa ja käynyt jakamassa frisbee-tietouttaan
lyhyillä visiiteillä myös Ruotsissaja Japanissa.
Suomeen tulonsa motiiveista John kertoo
seuraavaa: " En ole vielä sitoutunut
työhön tai perheeseen, joten haluan näh-

dä niin paljon ja laajalti kuin ehdin.
Tämänlaista tilaisuutta ei kertakaikkiaan
voinut jättää käyttämättä. " Tulevasta
kesästä Axon ei osaa vielä sanoa pal-

joakaan: "Tulin tänne avoimin mielin ja
yritän sopeutua kaikkiin eteen tuleviin
tilanteisiin. Haminanjoukkue on hieman
parempi kuin kuvittelin sen olevan, tosin
vuoden vanhan joukkueen tasoa on
vaikea arvailla.
Kesän tavoitteena on kehittääjoukkuetta
niin paljon kuin on mahdollista. Alkukesästä keskitymme puhtaasti perusasioihin
- heittoihin, koppeihin ja hakuihin - ja kesän sekä joukkueen edistyessä painotetaan
haIjoittelu taktisempaan suuntaan, harjoitellaan hyökkäystaktiikkaa ja paikkapuolustusta ja niin edelleen. "
Axonilla on myös pelilupa anottuna,
mutta sekä mies itse että pelaajat ovat
pelaamisesta samoilla linjoilla: Grasshoppers ei lähde hakemaan voittoja ja sarjanousua yhden pelaajan avulla, vaan
amerikkalaisen visiitin tavoitteena on rakentaajoukkueille (miehet & naiset) sellainen kehityskäyrä, joka jatkuisi jyrkästi
nousujohteisena pitkälle tulevaisuuteen.
Elikkä todennäköisesti amerikkalaisväriä
nähtäneen kesän divarikoitoksissa ainoastaan harvakseltaan kentän puolella.

tonin gurun vierailu tullee maksamaan
haminalaisille noin 7 000 markkaa "Meille
maksaisi todennäköisesti enemmän SuurHelsinkiläisen valmentajan "palkkaaminen", koska tuskin kukaan sieltä haluaisi
muuttaa kesäksi Haminaanja matkakuluista 4-5 kertaa viikossa Haminaan muodostuisijo aikamoinen lasku.
"Lisäksi John on paikalla koko ajan, ei ainoastaan treeneissä. Näin voidaan keskustellaja kysellä liitokiekkoon liittyvistä
asioista aina, kun siihen on tarvetta", perustelevat pelimiehet tuontivalmentajaan
päätyrnistään. "Suomessakin on monia
henkilöitä, jotka voisivat opettaa meille
paljon liitokiekkoilusta, mutta haluamme
tuoda jotakin uuttaa näihin ympyröihin",
toteavat ihailtavan ennakkoluulottomat
haminalaiset alkuperäisessä tiedotteessa.
Ei voi muuta kuin arvailla, mitä todella tapahtuisikaan jos kaikki suomalaiset liitokiekkoseurat olisivat yhtä rohkeita ja
aktiivisia kuin Haminan Grasshoppers.
Keep up the good work !
Teksti: Ville Haaramo

Kuva:

Sasu Purho

Euroopassa kehitytty
Pitkän uransa aikana Axon on kiertänyt
myös kansainvälisissä turnauksissa.
Hänen mielestään eurooppalainen ultimate on kehittynyt viime vuosina vahvasti
ja kuronut amerikkalaisten etumatkaa kiin-

ni.
Suomalaisen ultimaten taso on kutakuinkin sellainen kuin hän Worldsien
perusteella oletti. Taktiikkapuolella sekä
hyökkäyksessä että puolustuksessa on
luonnollisesti jonkin verran eroja, ei
kuitenkaan mitään kovin suurta. 3-2-2-tasapaino elää ja voi hyvin myös Ameri ikan

raitilla.
Selkein ero on rakennuksessa. Jenkeissä
on Axonin mukaan yleistynyt parin viime
vuoden aikana ryhmitys, jossa yksi pelaaja on koko ajan kiekon alapuolella
valmiina pelastamaan kiekon, jos pysäytyslaskenta ehtii vaarallisen pitkälle. Näin
kiekonmenetysten määrää on pystytty
vähentämään. Mielenkiintoinen idea.
Kuka lanseeraa tämän ensimmäisenä
Suomeen?

Tuontivalmentaja jopa
halvempi kuin stadilainen
Grasshoppers on tähän mennessä käyttänyt rahaa noin 3 000 markkaa valmentajahankkeeseensa. Kaiken kaikkiaan Bos-
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Jokohan jenkit tällä kertaa kaatuisivat?

Seuraava pysäkki: Bristol
Marraskuussa he tekivtit lopullisen ptititöksen kisoihin ltihtemisestti, ja siitä asti he ovat treenanneet enemmtin ja kovempaa
kuin koskaan ennen. He ovat asettaneet kauden pätitavoitteekseen
osallistumisen Englannissa järjestettäviin seurajoukkueiden MMkisoihin, he ovat päättäneet antaa
kaikkensa, jotta saavuttaisivat
tavoitteensa. He muodostavat
joukkueen nimeltä Liquidisc.
Tänä kesänä kaikki maailman kovatasoisimmat seurajoukkueet kokoontuvat ottamaan toisistaan mittaa Englannin Bristoliin, minne on matkalla myös espoolainen Liquidisc. Heti marraskuun alusta Liquidiscin valmentaja, Matti Suurnäkki,
määräsi joukkueelle tehostetun treeniohjelman, joka vaatii pelaajilta asennetta
ja ennen kaikkea oman aikansa uhraamista.
HaIjoitusten määrä lisättiin neljään kertaan viikossa, ja fyysisen kunnon merkitystä alettiin korostamaan. Kuntoa onkin
hyvä ruveta kohentamaan, sillä Liquidisc
joutuu pelaamaan kaksi ottelua päivässä
maailman kovatasoisimpia joukkueita vastaan. HaIjoitusten sisältöön toi muutoksen systematiikka ja pelaajien uusi asenne
treeneihin. Noiden neljän yhteisen treenivuoron lisäksi jokainen pelaaja käy kohottamassa kuntoaan oma-aloitteisesti
pari kertaa viikossa. Uusia pelikuvioita ei
Liquidisc ole haIjoitellut, vaan tuttuja kuvioita ollaan pyritty hiomaan ja parantelemaan.
Tehoharjoittelun tulokset rupeavat jo
näkymään, ja joukkueen runko on tätä
nykyä paljon tasaisempi fyysisesti. Henkisellä puolella toiset pelaajat dominoivat
ja tulevat selkeästi muita enemmän esille.
"Jokaisessa joukkueessa kuuluu olla ni-

itä pelaajia,jotka pitävät enemmän ääntä
itsestään ja niitä jotka tekevät hiljaista
mutta joukkueen kannalta arvokasta
työtä.", Suurnäkki kertoilee valmennusfilosofiastaan.
Liquidiscissä on muutamia yksilöitä,jotka näkyvät kentällä enemmän kuin toiset.
"Uskon tämänjohtuvan suurimmalta osin
pelikokemuksesta, ei niinkään taidoista",
Suurnäkki pohtii. Taitotasolla joukkue
onkin kehittynyt kaikkein eniten, ja Liquidisc on saanut muutamia uusia "kantavia voimia" ammennettua riveistään.
Vaikka joukkueessa onkin lukuisia esille
tulevia ja ääntä pitäviä pelaajia, on tehty
päätös, että valmentajan sana on se mikä
ratkaisee ja mitä kuunnellaan.
VIimeksi kun suomalaisjoukkue (Athletico) osallistui seurajoukkueiden MMkisoihin, sijoittui se parhaaksi eurooppalaisjoukkueeksi 11 amerikkalaisjoukkueen
jälkeen. Tälläkin hetkellä jenkit ovat maailman käIjessä taidollisesti, mutta eurooppalaisilla on paljon kovempi fyysinen kunto. "Joten jos taidoissa ei päIjätä, niin
juostaan senkin edestä.", muistelee Suurnäkki mottoaan. Liquidisc lähtee
kisoihin parinkynunenen miehen voimin,
joten materiaalipulaa ei pitäisi tulla
Suurnäkki ei suostu paljastamaan
joukkueen tavoitteista muuta kuin, että
Liquidisc pyrkii olemaan paras suomalaisjoukkue. (myös FDC ja Team lähtevät)
"Jos joukkue tietäisi tavoitteeni, saattaisi
harjoittelumotivaatio vähentyä", Suurnäkki perustelee salaperäisesti.
Tällä hetkellä takana on kahdeksan kuukautta sitten alkanut tehoharjoittelu. Vielä
pari kuukautta annotonta puserrusta ja
Liquidisc pääsee näyttämään koko maailmalle, mitä on suomalainen liitokiekkoilu
parhaimmillaan.

Jani Lehto

frisbari

20

Kiekkoväkivallan ihanaintia ja kieliriitoja

Vaasan seudun liitokiekkohistoria
Waasan Weto Woima perustettiin
1986 (ltihde: NSUT-Iehtiset), mutta
missti vaiheessa Vaasassa alkoi
esiintyti muuta liitokiekkoaktiivisuutta? Jo samana vuonna 1986
moni ultimatea tavalla tai toisella
sivusta seurannut henkilö yritti
matkia peliti ilman stitintöjä. Jossain vaiheessa WWW ktivi ainakin
naapurikoulussaan Vaasan Yhteiskoululla opettamassa pelin
alkeita lukiolaisille ja opettaja sai
viralliset stitinnöt.

olivat suomalaissiirtolaiset Veli -Kristian
Berglundja Jukka Vieri.
Vuonna 1989 Tronners ja Disctroyers yhdistyivät. Nimeksi otettiin uusi sanaleikki
Ultimate Broof. Vuonna 1991 vaihdettiin

Vuoden 1994 keväällä WT kuuli ilouutisen, että Discus luovutti ultimaten
avoimen sarjan SM-paikan ilman karsintaottelua. Osalla WT -pelaajista oli omia
joukkueprojekteja (Vaasan Teku ja lukiolaisten Ultimate Underground), mutta
kiinnostus ja pelaajat loppuivat kesken.

Vuonna 1988 pulpahti esiin pienessä n.
500 hengen Sulva-nimisessä kylässä Vaa-

san ulkopuolella jopa kaksi ultimatejoukkuetta. Joukkueet koostuivat parista
kymmenestä murkkuikäisestä urheilun
tuhattaiturista, joista suurin osa oli ummikko ruotsinkielisiä.
Säännöt oli saatu Yhteiskoulusta ja
suomeksi, mutta jotenkin pärjättiin, vaikka ihan kaikkea ei ymmärrettykään. Apu
olisi ollut lähellä, mutta pelaajat halusivat
jääräpäisesti yrittää itse ja ilman WWW:n
apua. Joukkueiden niminä olivat kiekkoväkivaltaa ihannoiva Tronners ja kielipeliappelsiini Disctroyers. Puuhamiehinä

Wasa Thunder virallisti itsensä kesällä
1992 rekisteröidyksi yhdistykseksi . 1993
1. divisionaan WT lähti lopulta usean
yhteensattuman johdosta vain kahdeksalla pelaajalla. 30 hengen kokoisesta
porukasta saatiin vain yhdeksän pelaajaa
Saloon ja omiin kisoihin Vaasaan.

sulvalaisporukan nimi BushMen Wasaksi ja samalla sillä juhlistettiin joukkueen
kotipaikkakunnan vaihdosta Vaasaksi.
Nimi BMW ei kauaa kulunut käytössä, sillä
se vaihtui jo syksyllä Wasa Thunderiksi.

Ukkosta ilmassa
Vuoden 1992 keväällä sai WT vieraita itse
WWW:ltä, sillä Vesa Rantahulvari alkoi
valmentaa heitä. Avohärdelli vaihtui jonoonja sisäkautta lentoon pakotettu back
eli ns. amis-heitto huomattavasti tehokkaampaan foreen.

Uutuus kiekkogolf-rintamalla

Kesänjälkeen WT tuli kolinalla alas takaisin 1. Divisioonaan ja kaikki eivät tietenkään olleet asiaan tyytyväisiä. Intressitjakaantuivatja osa porukasta lähti perustamaan Wasa Indiansia Pasi Roimelan
johdolla.

Salaperäinen Seinäjoki
Tekstistä puuttuu WT:ssä viime kesänä
pelanneen Arttu Hautamäen entinen pelijengi, Siannahat, jonka perustamisvuodesta ja nykyisestä tilanteesta ei ole minulla mitään tietoa. Seinäjoella eli yhdessä
vanhassa ultimatekaupungissa pitäisi minun tietojeni mukaan olla yksi joukkue,
joka pelaa sekä ultimatea että kiekko golffia. Seiruijoen liikuntavirasto ei kuitenkaan
asiasta tiedä mitään.

Tulevaisuus?
Wasa Thunderinja Wasa Indiansin lisäksi huhuja liikkuu myös ainakin kolmannesta ultimateporukasta. Ultimatea pelataan paljon vaasalaisissa kouluissa, jopa
ala-asteilla eli tulevaisuus lupaa hyvää.
Omaksi huvikseen pelaa Vaasassa ja
Mustasaaressa myös ainakin kaksi rootsinkielistä porukkaa. Kauhajokelainen
Tatu Lehtinen on opettanut ultimatea ja
muita liitokiekkolajeja Vöyrin pakolaiskeskuksessa.

Tube Tone Concepts, Austinissa, Teksasissa, on keksinyt uudenlaisen golf-maalin. Idea tämän uuden "korin" takana on
se, että osumasta syntyy selvä ääni, jonka kuulee vielä 250 metrin päässä. Uusissa maaleissa on saman tyylinen "paras"
osumakohta kuin perinteisissä golfkoreissa, mutta ne ovat kuitenkin halvempia, kevyempiäja mahtuvat pienempään
tilaan kuin perinteiset korit.
Kuvista päätellen rakenne ei vaikuta yhtä
järeäitä kuin Amexpo:n myymän korin,
joten ne saattavat olla alttiimpia pahoinpitelylle. Täysi arvoitus on, mitä uudet
maalit tykkäävät Suomen talvesta. Kukaan ei myöskään tiedä, ovatko ne
ylipäätään tulossa Suomem markkinoille
lähiaikoina. Lisätietoa saa allekiIjoittaneelta, tai UFO:n WWW-sivulta: http://
www.utafil-flmibr/frisbee.html

Vaasa ja Kauhajoki ovat silti vielä Pohjanmaan suurimmat liitokiekkoilukeskukset.

Vaasassa ainoastaan Wasa Thunderissa
harrastetaan kaikkia lajeja ja Kauhajoella
ei ainakaan vielä ole omaa ultimatejoukkuetta, vaikka peliä pelataankin kouluissa.

Teksti: Jukka Vieri
Kuva: Katri Jalo

Paul Brown
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Hämäläisen EM-resepti

Telotaan kaikki ruotsalaiset!
Frisbarin toimitus tavoitti juniorimaajoukkueen valmentajan,
Hanne Hämäläisen, kuulostellakseen, miten isänmaan tulevien
toivojen kouliminen edistyy. Onhan
Hämtiläinen se nainen, jonka
harteilla lepää tusinan puberteetti-ikäisen pojan luotsaaminen
Ranskan EM:ien palkintopallille.
Miten juniorimaajoukkueen valmentaminen on sujunut?
-Ihan jees. Ainoa ongelma on ollut se, että
joukkueesta puuttuu sellaiset pelaajat,
jotka ovat pelanneet omissa seurajoukkueissaan rakentajina. Pelipaikkoja
pitää vielä miettiä ja katsoa miten iluniset
sopeutuvat.
Kuinka vanhoja juniorimaajoukkueen
pelaajat ovat?
-Nuorimmatklopittäyttävät 16,ja vanhimmat ovat jo täysi -ikäisiä.

Mistä joukkueista pelaajat on kerätty?
-Sipoo Odd Stars (parhaat !), Team II,
Hamina Grasshoppers, Liquidisc, Discus
jaEUC
Millä perusteella pelaajat valittiin tähän
joukkueeseen?
-Ei ollut paljon miettimistä. Hyvä, kun
saatiinjoukkue kasaan. Ringissä oli alunperin parisenkymmentä pelaajaa, mutta
nyt joukkueessa on 13 pelaajaa.
Ovatko eri joukkueista poimitut pelaajat oppineet pelaamaan hyvin yhteen?
-No minusta yllättävän hyvin. Muutenkin
on ollut hauska nähdä, että monet pelaajat pelaavat eri lailla maajoukkueessa kuin
omassa seurajoukkueessaan. Kun pelaajat ovat saaneet uuden pelipaikan, he
hylkäävät vanhat hakutavat ja sopeutuvat siihen rooliin, mikä heille on annettu.
Minkälaisia ominaisuuksia pelaajissa
tulisi eniten kehittää?
-Tärkein on ehkä kiekonkäsittelytaito,
joka vaatii vielä hiomista. Kunto on kai-

Naiset vedossa - miehet tankkaa

Matkalla Jönköpingiin
Niin pitkään lam ultimatea on pelattu:MM:ja EM-tasolla, on Suomi kuulunut lajin
kirkkaimpaan eliittiin. Muutamaa
poikkeusta lukuunottamatta kisatuliaisina
on kotiin tuotu näyttävä kasa mitaleja.
Vuoden 1996 MM:ien pitäminen käytännössä katsoen naapurissa on antanut rohkeimmille aiheen toivoa unelmafinaalia
- Suomi-Ruotsi.
Suomen miesten ja naisten maajoukkueilla on alkanut kaksi -vuotinen projekti,jonka päämäärä on Jönköpingin :MM:-turnaus
1996. Tämänvuotiset Ranskan EM:t ovat
tietyssä mielessä vain välietappi: "Tavoitteet Ranskassa eivät ole pelkästään sijoituspuolella. Ideana olisi saada rinkiin uusia pelaajia ja kasvattaa heitä uusille pelipaikoille", kuvailee liiton puheenjohtaja
Jouni Marminen.
Maajoukkueiden organisaatiota on myös
kasvatettu. Projektia vetämään on perustettu uusi virka - maajoukkueiden
päävalmentaja. Toimeen on nimitetty
Teamin legendaarinen luotsi, Pekka Ranta.
Ranta myöntää olevansa huolissaan naisten valmistautumisessa kisoihin: "Ongel-

mia tuottaa oman valmentajan puuttuminen. Ticolaisten osallistwninen seurajoukkueiden 11M::iin saattaa karsia monia
luottopelaajia. Tänä vuonna olisi menestys psyykeen kannalta tärkeätä,
saataisiin Jönköpingiä varten henkinen
yliote keski-eurooppalaisiin maihin", Ranta pohtii.
Kummatkin maajoukkueet ovat myös ehtineet leireillä yhdessä. Naisten ensimmäinen leiri osoittautui menestykseksi. Tehdyt hatjoitteet olivat todella vaativia ja
edellyttivät monipuolista heittotaitoa:
"Naiset keskittyivät jokaiseen suoritukseen. Varsin tuulisissa olosuhteissa nähtiin todella vähän virheitä. Varsinkin Flyersien pelaajien heitot ovat vuodessa parantuneet", valmennusta Oto-periaatteella hoitava Maestro Ranta myhäilee tyytyväisenä "Joukkue on vahva pelinjokaisella osa-alueella, ehkä puolustukseen
kaivattaisiin lisää sähäkkyyttä."
Miesten mitalijahti sitävastoin ei alkanut
lupaavasti. Skandaalit nimittäin vrujostivat heti ensimmäistä harjoitusleiriä, jonka
osanotto jäi laimeaksi. Kaupungilla kiertävän huhun mukaan osa maajoukkuerinkiläisistä olisi lauantaina hoitanut
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killa pelaajilla kohtalainen, joten se ei liene
ongelmista suurin. Turnauksessa joudumme pelaamaan aika lailla peruspeliä,
koska ei ole erityisiä pitkän heittäjiä tai
mitään erikoistuneita rakentajia.
Mikä on valmentajan asettama tavoite?
Tavoite ehkä juuri on, että mennään ja
katotaan, mutta kun ei tiedetä joukkueiden määrää eli vastustajia voi olla neljä
tai kahdeksan, niin on vaikea sanoa,
mutta semillnaalipaikka voisi olla jees. Sen
näkee sitten paikan päällä, missä mennään. Tavoite on, että saadaan kokonainen suoritus ja pelaajille hyvä fiilis, eikä
kellekään jäisi mitään hampaankoloon,
kaikilla maximisuoritus.
Millä eväillä euroopanmestaruus olisi
voitettavissa?
-(Naurua) No ehkä sillä, että marssitaan
kentälle ja telotaan kaikki ruotsalaiset. En
tiedä, jos kaikki menee täysin putkeen ja
treenausintoa riittää, niin ei tiedä missä
ollaan kesänjälkeen. Ruotsalaiset tulevat
olemaan todella kovia. Mutta Suomella on
vahvat kiekkoperinteet. Ei mitään paniikkia.

Klaus Holm
nestetankkauksensa muullakin kuin mustikkakeitollaja ollut liian "väsyneitä" ottamaan osaa sunnuntain harjoituksiin.
Miesten maajoukkueen valmentaja Raine
Lamberg kiistää väitteet maajoukkueen
kurittomuudestajyrkästi: "Väitteet (juhlimisesta) eivät pidä alkuunkaan paikkaansa, ihan pelkkää huhua. Eri pelaajien osallistuminen lauantain ja sunnuntain harjoituksiin johtuu mm. työkiireistä." Myös
Manniselta löytyy luottoa maajoukkueelle: "Pidän sitä pelkästään hyvänä asiana, että lauantaina on ilmeisesti
treenattu niin kovaa että heikoimmat ovat
tippuneet jo kelkasta sunnuntain harjoituksista. "
Nihkeästä alusta huolimatta suomalaistoiveet lepäävät nimenomaan miesten menestyksen varassa. "1996 MM:issä
Suomen mitali on varma", hehkuttaaManninen. Myös valmennusjohto on toiveikas: "Uskon Suomen potkun riittävän
Jönköpingissä jopa finaaliin", Lamberg
lisää höyryä spekulointiin. Päävalmentaja Ranta on joukkion varovaisin tulostavoitteista puhuttaessa: "Suomelta lähtee
Jönköpingiin kaikkien aikojen kovin maajoukkue, nyt jo monet luottopelaajat ovat
ilmoittaneet satsaavansa näihin kisoihin. "
Joten eipä muuta kun liput liehumaanja
unelmafinaalia 1996 odottelemaan.

Petri Dahlström
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Vastaukset 5+ 1 huonoon

Vastaukset kuukauden sääntöcaseen:

VKG 1, Meilahti

1. Harri Pellikka, MTA pojat alle 17 Tulos:
13,50 (Helsingissa -80) ja Mikko Laakso,
tarkkuus pojat alle 12 Tulos: 13/28 (Helsingissä -80)
2. Death or Glory (Boston)
3. Floyd Co. (Rottenburg -86)
4. 7:lIä osu malla. Avoin 25/28 Mike Cloyes
(Las Vegas 91), Naiset 18/28 Wende Coates
(La Mirada -88)
5. Vastaus: Matti, Jouni.
Kyseessä liiton puheenjohtajat kronologisessa järjestyksessä (Seppo Nieminen, Jukka
Porkko, Seppo N., Marko Timonen, Eero
Alperi, Matti Suursnäkki, Jouni Manninen)
+Berkley, USA

a) Ana voi joko tilata uuden aloitusheiton tai
aloittaa pelin kolmesta vaihtoehtoisesta pisteestä (laidasta, keskeltä tai keskeltä
kymmenen jaardin päästä maali vii vasta)
404 .05 (10): "Kun aloitusheitto laskeutuu
koskemattomana pelikentän rajojen ulkopuolelle, on vastaanottavan joukkueen, ennen kuin se koskee kiekkoa päätettävä, laittaako se kiekon peliin siitä kohdasta, jossa se
ylitti pelikentän rajan , vai pyytääkö uuden
aloitusheiton, vai käytetäänkö keskellesääntöä tai kymmenen jaardin-sääntöä.
b) Ana saa kiekon takaisin ja lasku jatkuu
kahdeksasta. 404.11 G (Lisäys 1993 sääntökijaan, WFDF:n 1994 muutokset): "Jos
pysäytyslaskenta kiistetään ja syöttö oli onnistunut, peli pysähtyy ja kiekko palautetaan
heittäjälle. Seis tilanteen jälkeen vartija aloitaa
pysäytyslaskennan kahdeksasta."
c) Seuraa tumover. Sama kohta säännöistä:
"Jos pysäytyslaskenta kiistetään, mutta syöttö epäonnistuu, seuraa kiekon menetys ja peli
jatkuu keskeytyksettä."

Avoin
Sija
1
2
3
4

Ultimatcn I-divisioonan tulokset:
La

Team II - SOS
Thunder - UFO
Hamina - Aliens
Farmers - Flyers II
SOS -Hamina
Team II - Fanners

18-3
16-8
18-10
18-17
18-11
18-8

Su
Thunder - Aliens
Team II - Hamina
UFO - Flyers II
SOS - Farmers
Thunder - Flyers n
UPO - Aliens

18-10
18-11
15-16
18-12
10-8
18-6

-13
-12
-8
-7
-7
-7

VKGl
Meila
25.0
17.5
20.0
17.5
11.0
22.0
17.5
12.5
10.0
12.5
14.5
14.5
9.0

VKG2 VKG3 VKG4
Munk H:linn T:re
25.0 25.0
17.0 22.0 22.0
21.0 7.0
12.0
18.0 20.0 18.0
25.0
13 .5 14.5
12.5 9.0
20.0
21.0
13.5 14.5
10.0 17.0 9.0
17.0
12.5
13.5
9.0
7.0
12.0
12.5 4.5
9.0
15.0
8.0
18.0 7.0
13.5 12.0
7.0
9.0

VKG 2, Munkkiniemi

Avoin sarja
Sija
1
2

Nimi
TAMMINEN ILKKA
JOLULA HARRI
NIEMINEN JUHA
LOUKKO SAMI
VESALA TO:M:MI
BERGLUND VELI
JEROHIN MARKO
LINDBERG JANNE
LINDBERG roSSI
NIEMINEN TOMI

Tulos
3(+3)
4(+4)
4(+4)
5(+5)
7(+6)
13(+6)
+8
+8
+8
+8

+12
POTI MINNA
SUSILUOTO SANNA +24

VKG 3, Hämeenlinna

VKG5
K:jok
22.0
20.0
25.0
17.0
18.0
9.5
5.0
6.5
4.0
9.5
6.5
14.5

VKG6
Vaasa
25.0
21.0
21.0
15.0
17.5
14.0
9.5
11.5
6.0
11.5
13.0
9.5

12.0
12.0

7.0

YHT

122.0
119.5
106.0
105.5
99.5
87.0
81.0
66.5
63.0
61.5
60.0
53 .5
42.0
37.5
35.0

Naiset
POTI MINNA
VA
1
25.0
25.0 50.0
2
PARMAS MARI-LllS TU
22.0 25.0
47.0
3
HAPPO PIRJO
25 .0
25.0
KOHONEN mTTA
25 .0
25 .0
4
SUSILUOTO SANNA
22.0
22.0
KOHONEN TUIJA
22.0
22.0
(HKG=Helsingin Kiekkogolffaajat, KK=Kauhajoen Karhut, HV=Hämeenlinnan Viskojat,
WT=Wasa Thunder, VA=Vaasa, TU=Tampereen U.F.O)
Avoimen sa~an taulukossa näkyy kokonaispisteissä 15 parasta heittäjää. Yhteensä 28
pelaajaa on avannut pistetilinsä.

frisbari

Tulos
-10
-3
-2
-1
-1
+2
+2
+6
+6
+6

Naiset
KOHONEN mTTA +13
1
KOHONEN TUIJA +19
2

1
2

Avoin sarja
Sija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

8

Nimi
PURSIO TIMO
LINDBERG roSSI
JOLULA HARRI
LOUKKO SAMI
NIEMINEN JUHA
NIEMINEN TOMI
BERGLUND VELI
HAKALA RAMI
KORKEAMÄKI A-P
ROIMELA PASI

Naiset

Vuoden 1995 läekkogolfsarjan pisteet kuuden osakilpailun jälkeen

Osakilpailut
Nimi
Seura
PURSIO TIMO
HKG
VESALA TOMMI
KK
JOLULA HARRI
KK
LOUKKO SAMI
KK
TAMMINEN ILKKA KK
HKG
LINDBERG roSSI
NIEMINEN JUHA HV
KORKEAMÄKI A-P WT
LINDBERG JANNE HKG
ROIMELA PASI
WT
NIEMINEN TOMI HV
BERGLUND VELI
VA
JOLULA JARlKK
KK
JOKIMÄKI MARKO KK
NIEMINEN SEPPO KK

6

4
5
6
7

Waasa Open finalistit:
1. Sami Loukko
2. Harri Jolula
3. Tatu Lehtinen
4. Veli-K Berglund
Jari Jolula
TIkka Tamminen

sa~a

AVOIN SARJA
Tulos
Sija
Nimi
-11( -8)
PURSIO TIMO
1
-5(-3)
VESALA TOMMI
2
-4(-2)
HEIKKILÄ 1'vflKA
3
-2(-1)
LOUKKO SAM!
4
-1(-2)
5
JOLULA JARI
6
KORKEAMÄKI A-P +5(-1)
7
LINDBERG JANNE
0
NIEMINEN JUHA
0
TAMMINEN ILKKA
0
0
JOKIMÄKI MARKO
Naiset
+20
1
HAPPO PIRJO
PARMAS MARl-LllS +20
2
World 's Biggest uusien pelaajien sarja:
1.
3.
4.

7.
8.
9.
10.
11.

Heli Tuulos
Hanne Hämäläinen
Mika Lanu
SamiPurho
Sasu Purho
Pietari Venäläinen
Mikko Jussilainen
Raisa Hänninen
Suvi Ripatti
Olga Visnjakova
Mari Kotila

+1
+1
+3
+4
+4
+4
+7
+ 11
+12
+17
+18

23

Kisakalenteri -95

AA

Meillä

056

Visamo
Olli
Jussaarenkuja 5 E 45
00840 ·HEL.!SINKI

Heinäkuu
1.-2.7.

Ultimaten SM II AvoinINaiset
VKG7.Kauhajokill 150g
VKG8.Pori

8.-9.7.

5.-6.8.
12.-13.8.
18.-20.8.
26.-27.8.
26.8.-2.9.

Stockholm Open Golf
mtimatenEM Ranska

2.-3.9.
9.-10.9.
16.-17.9

Swiss Open, Golt: Bern, Eurotour 7
EM-Golf, Weilheim
Laax Open, $ 10000, Golf

Syyskuu
16.-17.9.

SM-Golf, Helsinki

23.-24.9.

SM-Joukkuegolf, Tampere
Kisakalenteriin voi tulla muutoksia force majeure tyyppisten syiden takia.

The 11th Annual International

SEPPO NIEMINEN
Finnish Flying Disc Golf Classic
Saturday July 22, Meilahti Park
Sunday July 23, Suomenlinna Island
10.00 Players' meeting
10.00 Course open for practice
10.45 Registration closes
10.30 Tour of the course
11.00 Tee off:Play begins
11.00 Tee off
2 x 9 holes= 18 holes
2x9 holes= 18 hole
Lunch
Short break, right after
Munkkiniemi Park
Final: 5 best and ties
15.00 Tee off
same park, 9 holes
2 x 9 holes = 18 holes
The course will have baskets. Points are cumulative. PDGA rules will apply. Guaranteed purse $ 330.

Registration by mail before July 14th with
payment $ 20 or equivalent Cash, check,
bank transfer, or money order. Registration after July 14 $ 25.
For bank transfers, use:
Seppo Nieminen KOP-Kauhajoki
Accountn:o 106030-19207
Include copy of transfer with registration.
Print your name, address etc. clearly!
Entry fee includes a tournament T-shirt.
Please, specify size. Divisions: open and
Women.

Seppo Nieminen, TD
Topeeka82
61800 Kauhajoki
Finland
tel:-358-63-2311495
fax:-358-63-2315022

The Seppo Nieminen Finnish Classic is
trulya classic! The second oldest continously run tournament in Europe. Make
it more rnemorable by being there in person! This year it is also a EUROTOUR
event. Eam PDGA-points!

Marko Timonen, ATD
Ruosniementie 77
28220 Pori
Finland
tel: -358-39-6392536

frisbari
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