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Frisbari on Suomen Liitokiekkoliiton virallinen jäsenjulkaisu, joka ilmestyy neljä
kertaa vuodessa.
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Suomen Liitokiekkoliitto ry
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Radiokatu 20,4. kerros
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KOSTUTUS JA SAVEN SOTKEMINEN RIITTÄVÄN NOTKEAKSI, ON KER-

TAMAAN HUOLELLA VARJELTUJA SAVIKUOPPIA. MUTAKERROS ON SAA-

puheenjohtaja

IHON PILKISTELY EI OLE TÄNÄ LOISTAVANA KAUTENA PÄÄSSYT HÄI-
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Jouni Manninen (90) 444 532

RANKIN HOITUNUT HELPOSTI. AURINKO EI OLE PÄÄSSYT KUIVAT-

TU PysYMÄÄN KILPAILIJOIDEN YLLÄ LOISTAVASTI KOSTEASSA sÄÄSSÄ.
MUDAN IKÄVÄ KUIVUMINEN JA SITÄ SEURAAVA HILSEILY JA PALJAAN

RITSEMÄÄN.

toiminnanjohtaja
Tuuli Saarento (90) 455 51"12

VIIME AIKOINA ON TEHTY HAVAINTOJA JOPA UUDESTA MUTAPAlNI-

Jäseneksi tullaan maksamalla
liiton jäsenmaksu liiton tilille.

SOVELLUKSESTA. LAJIN VAIKEUSASTETTA ON NOSTETTU LISÄÄMÄLLÄ

vuoden 1996 jö.senmaksut

TÄNEET YLEISÖÄÄN MITÄ KOOMISIMMILLA LÄTSÄHDYKSILLÄ JA

Alle 18-vuotiaat
Muut

LIUKASTELUILLA. SELVIÄ NÄYTTELIJÄNLAHJOJA JA SHOWBISNEKSEN

60 mk
120 mk

PELIIN MUKAAN FRISBEE ELI LIITO KIEKKO. PELAAJAT OVAT VIIHDYT-

TAJUA ON NÄHTY ILMISELVÄSTI AINOASTAAN KATSOJIEN HUVIKSI TEH-

pankkivhtevs
Merita Hki - Munl<kivuori
217121-4675

DYISSÄ LIIKKEISSÄ, KUTEN NOPEISSA KÄÄNNÖKSISSÄ, NS. MUUVEISSA,
JOIDEN JÄLKEEN PAlNIJA HEITTÄYTYY NAAMALLEEN MUTAAN.

ÄÄ-

frisbarin ilmoitushinnat

RIMMÄISEN HAUSKOJA JA JOPA URHEILULLISIA SUORITUKSIA. HAus-

I sivu
1/2 sivu
1/4 sivu
1/8 sivu

TAAKSI, JOKA SAA TEMPUN NÄYTTÄMÄÄN AIVAN KUIN VASTENTAH-

650
400
250
150

mk
mk
mk
mk

SLKL ei vastaa ilmoittajalle
mahdollisesti aiheutuvasta
vahingosta, jos ilmoitusta ei
voida julkaista määrättynä
päivänä tai käsikirjoituksen
mukaisesti. Lehden suurin
vastuu ilmoitusten julkaisemisessa sattuneessa virheestä on
ilmoituksen hinta.

KUUTTA VAIN LISÄÄ KISAILIJOIDEN TAPA PYYHKIÄ NAAMAANSA PUH-

TOISESTI TEHDYLTÄ. SUOSIKKILIIKKEISIINI KUULUU MYÖS NIINKUTSUTTU DYYKKI, JOSSA PAlNIJA LIUKUU VATSALLAAN TAI KYLJEL-

LÄÄN PITKIN MUTAA. LIIKE OIKEIN TEHTYNÄ PITÄÄ SAMALLA PELIALUSTAA MUKAVAN PEHMEÄNÄ.

NÄMÄ

UUDET HARRASTAJAT KUTSUVAT LAJIAAN ULTIMATEKSI. TÄ-

MÄN KANSAINVÄLISELTÄ KALSKAHTAVAN NIMEN TAKANA LIENEE PYRKIMYS LEVITTÄÄ RATKIRIEMUKASTA HARRASTUSTA KOTOMAAMME
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Kaukolantie 26,02140 Espoo
tai e-maililla
Suvi.Rauramo@Helsinki.Fi
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RAJOJEN ULKOPUOLELLE. TOIVOTTAVASTI MUUALTAKIN LÖYTYY YHTÄ
PEHMEITÄ JA IHANAN UPOTTAVIA HARJOITUSPAIKKOJA. KANNUSTAVAT
OLOSUHTEET MADALTAVAT KYNNYSTÄ TUTUSTUA LAJIIN.
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tulee muutoksia, kuulet ne vastaajasta. Sähköpostia luen kesällä vain satunnaisesti, joten kiireiset asiat kannattaa
soittaa suoraan liittoon. Liiton vastaaja toimii edelleen miten sattuu eli et voi
jättää viestejä, joten yrittäkäähän soitella silloin kun olen paikalla...
Seuratiedotteet ilmestyvät nyt myös
liiton www-sivuilla. Siellä ilmestyy
muutenkin melkoisen ajankohtaista tietoa tapahtumista.
Löytötavaraa: useampia avainippuja, farkut ja kassillinen muuta kamaa
kesän turnauksista. Pitäkää ihmiset
huolta omaisuudestanne!
Jäsenrekisteristä puuttuu osoitteita muun muassa seuraavilta henkilöiltä:
Heidi Ahonpää, Juha Björni, Päivi
Heino, Samuli Immonen, Jani Jokiranta, Kirsi Järvinen, Heidi Ojala,
Petri Piippo, VJle Pulkkinen, Maija
Nieminen (Wasa).
Jos tunnet jonkun heistä, pyydä
häntä ilmoittamaan puuttuvat tiedot
liittoon. Jos Frisbari ei tipahda luukusta, tarkista, että osoitteesi on liitossa.

Avauspuheenvuoro keskustelulle

Vuoden kiekko~olfddjdn met~d~t~~ dlkoi
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Tuuli Saarento
e-mail Tuuli.Saarento@hemuli.helbp.fi
puh. kotiin 455 5212

3

vainen seuravalmentajista tai pikemminkin siitä, ettei niitä ole. Nykyistä kansainvälistä tasoa ei enää saavuteta, ei seuraeikä maajoukkuetasolla, oman toimen
ohella hääräävillä pelaajavalmentajilla.

Vasaralla päähän lehdistö korvasi
Ruotsin joukkueen
Palatessani viikon mittaiselta lomaltani
suoraan ultimaten toiseen SM-osaturnaukseen Käpylään ei kaikki mennytkään
suunnitelmien mukaan. Olin juuri valmistellut hallituksen kokouksen esityslistaa
ja lisännnyt kohdan, jossa käytäisiin läpi
Suomi-Ruotsi maaottelut seuraavana viikonloppuna, kun vasara iski: ruotsalaisilla oli kuulemma valmentaja vaihtunut,
eivätkä maaottelut sopineet uuden valmentajan pirtaan! Lehdistön valitsema
joukkue teki parhaansa Ruotsin korvikkeena joutuen kuitenkin antautumaan
varsin selkein numeroin. Kiitokset vielä
lyhyen varoitusajan puitteissa mukaan
päässeille lehdistön pelaajille.

Erikoiskiitoksia

Budjetti venyy
Jos nyt tehtäisiin välitilinpäätös, olisi sen
loppusumma reilusti negatiivinen. Tämänhetkinen liiton rahatilanne on lievästi sanottuna välttävä. Mihin sitten
rahoja on käytetty? Selkeästi tietysti
pudonnut valtionapu on aiheuttanut
niukkuutta, mutta suurin epäonnistuminen on kuitenkin tapahtunut itselläni
laatiessani talousarviota: liitokiekkoilusta
on tullut huomattavasti kalliimpi laji kuin
ennen. Ei yksilötasolla, sillä yksittäisen
liitokiekkoilijan varustus, kengät ja kiekko, on pysynyt samana. Kasvanut ja laadullisesti parempi toiminta vaatii liitolta
enemmän varoja.Tämä on varmasti huomattu myös seuroissa, seuratoiminnan
kehittyessä: harjoitusvuorot hyvissä
saleissa, peliasut ja seuran mahdollisesti
tarjoamat välineet eivät ole ilmaisia!
Aikaisempi pyhä periaate on ollut,
että kansallinen kilpailutoiminta pysyisi
osallistumismaksujen avulla omavaraisena. Se tarkoittaa, että kilpailuihin osallistuvat yksittäiset pelaajat ja seurat
maksavat sen, mitä ko. tapahtuman jär-

jestäminen maksaa. Liitto on tukenut
viime vuosina näitä tapahtumia, jolloin
osallistumismaksut tapahtumiin on kyetty pitämään alhaisina ja näin pyritty pitämään osallistumiskynnys taloudellisilta lähtökohdilta mahdollisimman alhaisena. Painetta tulee jatkossa varmasti
olemaan osallistumismaksujen nostamiseen.

Valmentajana
valmentajia?
Talvikauden loputtua otin vastaan
valmennustehtävät Discuksen miesten
joukkueessa. Valmentaminen on ollut
haastavaa ja osin työlästäkin, mutta
pohjimmaiseksi on jäänyt mieleen se
innokkuus ja positiivisuus, joka koko
joukkueen kesken on vallinnut. Omakohtaiset kokemukseni jättävät siis varaa
pohdiskella sitä, miksei Suomesta löydy
valmennushalukkuutta ns. vanhojen pelaajien keskuudesta. Valmennettavia
joukkueita olisi kyllä! Suurena linjauksena voisin väittää, että koko suomalaisen ultimaten taso jatkossa on riippu-
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Erikoiskiitoksia ansaitsevat ne juniorit,
jotka jaksoivat väsymättä esitellä lajiamme SYKE 100 tapahtuman yhteydessä Kisahallin parkkipaikalla. Pääkoordinaattorina Jani Lehto ja taustavoimana
Hanne Hämäläinen. Kiitokset kuittaavat
myös Mannisen Jere ja Haaramon Ville,
jotka pistäytyivät ruotsalaisen Paul Erikssonin porukassa Tallinnassa tekemässä
lajiamme tutuksi paikallisen NMKY:n ja
Tallinnan Kalevin vieraina.
Kiekkogolfin pelaajat ovat saaneet
hienoja asioita aikaan: Munkkiniemen
Koneenpuistoon on saatu kiinteä 9-reikäinen rata. Korit on saatu keskittämällä kaupungin puistoihin sirotellut korit
ja ostamalla muutama uusi. Tätä kirjoittaessa haetaan enää tii-paikoille sopivia
kartta-alustoja ja rata alkaa olla mallikelpoinen!
Täytyypä tähän sitten vielä todeta
Discuksen Pasi Niemen organisoima
kiekkokoulu, joka on tahkonnut Silkkiniittyä ja vieraillut myös Meilahden golfradalla hakemassa tuntumaa pelivälineeseemme.

Jouni Manninen
Liiton hallituksen puheenjohtaja

Hlkuke~än ~uurin

nuorten tapahtuma
~YK[ 100 ~ai liikkeelle
liitokiekkoilun nuorukai~et. Lajiamme
edu~tettiin joka päivä

SiDfLiHf
HdMÄ{IrkoI{tA

HAkti-Kdbi"'{IIM
Haminan kiekkokommuuni jaksaa yllättää. Seuran nimi vaihtui
Grasshoppersista MightyYellowiin vielä tuntemattoman mesenaatin vaatimuksesta. Kentän laidalla kuiskitaan, että japanilainen
liikemiesryhmittymä olisi hankkeen takana. Keltapääomaa saattaa olla pelissä myös uusien vahvistusten hankinnassa, joita tänä
vuonna tuotettiin rapakon takaa
kaksin kappalein. J. Axonilla oli
suuret saappaat (arvio 49),joten
yksi college-pelaaja mahtunee
kumpaankin.Yaan pystyykö täyttämään?

Olqmpia~tadionin
kupee~~a, ~atoi tai
pahtoi (onnek~i

melkein koko ajan
pahtoi...)

Krt{\ir j~rÄÄ
{((rt~M0I1'A
Liitokiekkopisteessämme vieraili innokkaita golfaajia ja uteliaita nuoria
tutustumassa lajiin tai muuten vain siitä kyselemässä. Frisbari kiersi tutustujien joukossa kartoittamassa lajimme
tuttuutta. Kysyimme, ovatko liitokiekko eli ultimate, kiekkogolf ja freestyle
tuttuja lajeja. Arvuuttelimme myös voimassaolevaa pituusheiton SM-tulosta.

no joku 463 metrii
Veikkauksia tuli monia kumpiinkin
kysymyksiin. Vanhemmat vierailijat
tuskin olivat kuulleet lajeista tai tunnistivat lajin nimen vasta pienten selittelyjen jälkeen. Yleisimpiin käsityksiin
kuului "Eikö se ole sitä mitä heitellään
rannalla?" tai "Sehän on semmoinen
muovinpala". Nuorempi polvi selvisi
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testistä vanhempiaan paremmin. KaikKamaan Ketsup on kaapannut
ki nuoret tiesivät ultimaten, mutta
tähän mennessä isoimman potin
freestyle ja kiekko golf olivat jo tuntesisädivarin siirtoruletista. Joukmattomampia lajeja. Yhdeksänkymkue vahvistui sekä entisillä että
mentäprosenttisesti nuoret tiesivät ultinykyisillä maajoukkuemiehillä,
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1. Missä järjestetään vuoden 1997 yksilölajien MM-kisat?
2. Kuinka monta maksanutta katsojaa oli seuraamassa
kuluvan vuoden halli-SM-6naaleita?
3. Kuka on tänä vuonna ultimate-maajoukkueiden päävalmentaja?
4. Kuinka moni maa on ilmoittautunut ultimaten
MM-kisoihin Jönköpingiin?
5. Kuinka monta sekuntia ovat MTAm ennätykset
miehissä ja naisissa?
+ Keitä ovat Fortunat Mueller ja Andrew Schwartz?
Vastaukset s. 29

Tänä kesänä muoti on niukkaa.
Sääolosuhteista riippumatta
muodikas mies tallustelee kentälle nyt niin trendikkäissä kalsareissa Enää ei tarvitse kärsiä reisiin liimautuvista sortsinlahkeista
ja aurinko pääsee hivelemään ihanasti ihoasi. Suomen trendikkäimmäksi liitokiekkoilijaksi
Frisbarin täydellisen puolueeton
raati valitsi kesän tyyligurun Ville
Varon. Kunniamaininta rohkeasta suunnannäyttämisestä.

ULTIMAT[N l. JA 2. OSATURNAUS
Ultimaten ~m-~arjat alkoivat hieman tOf5ona ke~äkuun normaalirqtmiin, ja joukkueet pela~ivat jopa kolme otalu~~a [~poo~~a. Pääkaupunki~eudun kenttätilanne pää- telua päivä~~ä. ~ekä nai~ten että mie~ten ~arja~~a viime
~i jälleen kerran qllättämään ~LKL:n ~arjava~taavat, mutta vuoden kärkijoukkueet olivat kaikki ennen viimei~tä turtoi~e~~a o~aturnauk~e~~a Hehin~in Käpqlä~~ä pää~tiin nau~ta vielä mukana tai~telema~~a mitalei~ta.
TEKSTI: MARTIN GLANTZ, KUVAT: MERJA NIEMINEN

Katja Kosonen uhmaa painovoimaa.
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Kauden avaus yhdellä kentällä Tapiolan urheilupuistossa oli useimmille
joukkueille - valitettavasti - tilaisuus,
jolla ei ollut paljon annettavaa. Erityisesti naisten sarjassa, jossa pelattiin
vain yksi sarjakierros eli neljä ottelua,
nähtiin tasaista peliä vain hetkittäin.
VIime kesän mitalijoukkueet Atletico,
Ultimathule ja EUC murskasivat vastustajansa Hutin, Haminan ja Discuksen, eikä Flyersistä ollut vastusta
HUT:lle.
On helppoa olla jälkiviisas, mutta
tässä kenttätilanteessa pääkaupunkiseudun naisjoukkueet olisivat voineet

pelata keskinäiset ottelunsa viikolla ja
Haminalle olisi tarjottu joko lauantaille
tai sunnuntaille kahden ottelun päivä.
Miesten sarjassa olisi pelattu kaksi kolme ottelua enemmän.

SIPOO PIINASI STADILAISIA
Avoimessa sarjassa tilanne oli Espoon
pelien osalta pitkälti sama kuin naisilla. Hyvin harjoitellut Liquidisc päästi
Discusta ja divarinousija Hutia vastaan
vain kuusi maalia, Cowboys antoi Sipoon OS:lle ja Rabbitsille yhteensä 14.
VIime kauden mestari HUT voitti lauantaina Rabbitsin 18 - 3, mutta toinen
nousija
piinasi asenneongelmaisia ja huolimattomia helsinkiläisiä aivan viime hetkilie asti. 18 - 15
päättynyt ottelu oli Sipoolta hieno esitys ja upeata mies miestä vastaan tais-

sas

johti lähes koko ottelun ajan maalilla
tai kahdella, kun HUT ei saanut hyökkäystehoaan viime kesän tasolle kuin
hetkittäin. Toisen jakson ratkaisuhetkillä HUT nousi tasoihin 14 - 14, mutta menetti kiekon hyökkäyksessä.
Liquidisc kiitti ja rankaisi, vei saman
tien ottelun lopun ja voitti 17 - 14.
Kummankin joukkueen pelaajat kaipasivat pelin jälkeisissä kommenteissaan
lisää puristusta ja rytinää. Ottelun tärkeys ei antanut sijaa rentoudelle, mutta samalla jäi puuttumaan tosi taistelu.
Jännitystä oli myös nollakerhon
kamppailussa Huti-Rabbits. J atkoajalla 17 - 18 Rabbitsien voittoon päättynyt peli näytti, että parin kauden ajan
voimassa ollut ylemmän ja alemman
loppusarjan järjestelmä toimii: kauden
alussa tulee selviä eroja, mutta jatkopelit ovat tasaisia, kun sarja etenee.

RNAUSTA, PALJON
AHAN YLLATYKSIA
tt

tt

telua, mutta hallitsevilta mestareilta
sellaista takkuamista, että joukkue istui pelin jälkeen pitkään katsomossa
pienessä tihkusateessa riiputtamassa
päitä ja pitämässä palaveria.
Avoimessa sarjassa oli toinenkin tasainen peli, jossa vajaamiehinen Flyers
hävisi Discukselle 13 - 17. Discuksen
valmentajana ensimmäistä kauttaan
toimiva Jouni Manninen on saanut
tiivistettyä joukkueen peliä ja onnistunut hieman karsimaan turhaa kiirettä.

TOSITOIMIIN
päästiin kesäkuun lopussa Käpylässä.
Yllättävä auringonpaiste nosti tunnelmia, pelaajien suoritustaso oli hieman
kohentunut kauden avauksesta ja pahin ramppikuumekin oli poissa. Heti
lauantaiaamuna nähtiin huippu ottelu
Liquidiscin ja HUT:n välillä. Panoksena oli todennäköinen runkosarjan voitto ja helpompi tie loppuotteluun asti
ylemmästä loppusarjasta. Liquidisc

tt

tt

Avoimessa sarjassa ei Käpylässä
nähty yhtään yllätystä. Jo Tapiolassa
oli havaittavissa, että viime kaudella
pronssiotteluun asti edennyt Flyers on
heikentynyt. Kun vielä maajoukkuemies Olli Suurnäkki oli loukkaantuneena sivussa, jäi Flyers alempaan loppusarjaan: viikonlopun ainoa voitto
heltisi Rabbitseista. Flyersin paikan
ylemmässä sarjassa vei Discus.
Sarjan heittopussi on toistaiseksi
nimensä mukaisesti ollut Huti. Nousijajoukkueesta puuttuu useita viime
kesänä divarissa mukana olleita konkareita, eikä juoksuvoima korvaa taidon puutetta. Alemman sarjan nuoret
ryhmät SOS ja Huti sekä ultimatessa
verraten kokematon Rabbits oppivat
kuitenkin lisää peli peliltä, joten Tampereella kannattaa varmasti seurata
myös alemman loppusarjan otteluita.
Avoimen sarjan kärki ei ehkä
ole kehittynyt paljon, mutta
yleinen taso on sarjassa noussut.
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Liquidiscin Jappe Taivalkoski tulee rajusti takaapäin, mutta Hutin Forest Oivio pysyy tiukkana eikä anna yllättää itseään.

UUSIA KYKYJÄ
Naisten sarjassa oli Käpylän turnauksenyllättäjä Discus. Susanna Simpasen
otettua joukkueen valmennusvastuun
on nuoren joukkueen otteisiin tullut
rauhallisuutta, peruskuvioita hyödynnetään hyvin ja juoksuvauhti on välillä kadehdittava. Maajoukkuekolmikko
Jonna Saarinen, Reija Ylönen ja Sara
Wickström tekevät paljon töitä kentällä, mutta saavat myös hyvää apua muilta pelaajilta. Näillä eväillä Discus yllätti HUT:n, Flyersin ja Ultimathulen
ja varmisti paikan välieriin, vaikka
polvistuikin Atleticolle selvästi. Ero
ensimmäiseen turnaukseen oli Discuksen pelissä huomattava, eikä Tampereella ole enää suosikkeja naisten sarjan välierissä. Moninkertainen Suomen
mestari ja maajoukkuepelaaja Simpanen on tuonut Discukseen kaivattua
kokemusta, jota ilman Discus on aiemmin tiukan paikan tullen aina hukannut konseptit.
Atletico jyräsi mestarien varmuudella. Kesää Saksassa viettäneet Julia
Jouhki ja Paula Jussila saapuivat li-

säksi Käpylään lunastamaan maajoukkuepaikkojaan, joten Tico hallitsi naisten sarjan ilmatilaa. Tiukimmille Tico
joutui HUT:n kanssa, mutta Paula J ussilan seitsemän maalia ja kolme syöttöä pitivät vaikeilla hetkillä Atleticon
johdossa aina 15-10 voittoon asti. Muiden ryhmien kanssa ei vaikeuksia ollut senkään vertaa.

[ue PÄÄSI H[LPOLLA
EUC sai Käpylässä pelata naisten sarjan puolivälin alapuolella olevia joukkueita vastaan. Välieräpaikka varmistui, mutta runkosarjan voitosta EUC
saa Tampereella tapella täysillä, lauantaina ovat vastassa aamulla Tico ja päivällä HUT. HUT taistelee edelleen
pääsystä mitalipeleihin. VIimeisen välieräpaikan kohtalo ratkeaa niinikään
lauantaina aamulla: Ultimathule on
yhden voiton päässä ja menee keskinäisen pelin voitolla semifinaaliin.
Miesten sarjan tapaan on naisten
sarjan nollakerhossa Huti. Haminan
Grasshoppersin ja Hutin jumbofinaali
lauantaina ja sijoitusottelu sunnuntai-

na jäävät varmasti osallisten mieliin:
pitkiä, rankkoja pisteitä ja tasainen peli
loppuun asti. Flyers on ulkona mitalipeleistä, mutta tarjoaa kovan vastuksen välieristä pudonneelle Thulelle tai
HUT:lle ottelussa sijoista 5 ja 6.

MAAJOUKKU[VALM[NTAJAT TYYTYYÄISIÄ
Kesäkuussa pelatuissa turnauksissa
saatiin myös vahvistuksia tuleviin
MM-kuvioihin. Sekä naisten, nuorten
että miesten maajoukkueihin valitut
joko ovat kantavia pelaajia omissa
joukkueissaan tai muuten täyttivät suurelta osin niitä odotuksia, joita heihin
on asetettu. Miesten sarjan tavoin myös
naisten sarjan yleinen taso on kohonnut: seuroissa tehty työ näkyy erityisesti siinä, että nuorten pelaajien taidot riittävät peruspelin toteuttamiseen.
Kova fyysinen suorituskyky ja kokemuksen antama varmuus tulevat vain
vuosien harjoittelulla ja pelaamisella,
mutta lajilla on nyt selvästi koko ajan
kasvava määrällinen ja urheilullinen
pohja, josta vuosittain saadaan uusia
kansainvälisen tason ultimatepelaajia.

(~__________E_~_'L_A_'_N_E_N__
SÄ_Ä_'_N_T_Ö_CA
__SE_:________~J

MUUTOKSIÄ SÄÄNTÖIHIN
FRJSBARJ TUO VALOA PIMEYTEEN JA TAR..jOAA TEILLE WFDF-S~~NTÖ-KIR..jAN
VUODEN 1996 UUDISTUKSET. LUKEKAA JA VIISASTUKAA, SUOMENNOKiET
TULEVAT PER..~ST~P~IN.
DDC
204.02 Play
F. Courtesy Signals: Certain situations
occur during a game when a signal
would clarify the play for the
opponents and the officials. The
following non-mandatory courtesy
signals should be used when these
situations occur:
(1) when the exchange has just ended
and a disc has touched near the
boundary line where the officials or the
opponents may be unsure if the disc
was in or out, the folIowing signals
should be used. If the disc was out, the
player should point an arm and finger
at a45 degree angle up and away from
the center of the court. If the disc was
in, the player should point an a"rm and
finger at a 45 degree angle down and
towards the center of the court.
(2) When a team calls a double and the
opposing team agrees with the call,
they should indicate the acknowledged
double by displaying two fingers in a
manner as the "victory" or "peace" sign.

is caught out-of bounds, the receiver
must carry the disc to the point on the
playing field proper nearest where the
disc last crossed the perimeter line and
put the disc into play at that point.

404.10 The Thrower

ground contact related to a pass
reception negates that receivers
possession up to that point.
c. Traveling: .... areceiverwho catches
the disc while running or jumping may
continue to run and throw a pass so
long as the throw is released prior to
the receiver making three contacts with
the ground and that he makes no
change in direction or increase in
speed...
E. Interception: A pass is considered
intercepter if a defensive player catches
a pass. If a defensive player catches a
pass and accidently loses possession of
it before or during ground contact
related to that catch, the defender is
considered to have blocked rather that
intercepted the pass.

204.03 Throwing
D. A throw made after a throw from

A. A player may become "the thrower"
by fielding apulI, receiving the disc
from his teammate, intercepting a pass
from an opponent ... Whenever the disc
is on the ground following a turnover,
whether in or out-of-bounds, any
player becoming offense may take
posession of the disc and become the
thrower. A defensive player who
establishes posession of the disc
becom~s the thrower, but may bot
throw the disc before he establishes a
legal pivot foot. To do so is a travelling
violation.
B. Prior to releasing a throw, the
thrower must establish a pivot foot and
may not change that pivot foot until the
throw is released exept in the case of
an offensive player who has just
received a pass and is throwing before
the third groun:d contact in accordance
with 404.12 (c)

out-of-bounds is considered a late
throw. See section 204.03G

404.12 The Receiver

DISCATHON

A. Possession: A receiver gains
posession by demostrating sustained
contact and control of a non-spinning
disc while the receiver is on the ground
and in-bounds. Loss of control due to

503.05 Lie

VLTIMATE
404.05 Start and restarting Play
D. Throw-off
(10) Out-of Bounds: If the throw-off

404.13 Fouls

c.
(4) Should a foul or violation result in
possession reve~ng to a thrower who
has airborne while releasing the disc,
play shall be restarted at the point on
the playing field proper closest to the
location from which the throw was
made.

Removes the concept of restricted lie
which was added in 1995.

TEKSTI: TUULI SAÄR..ENTO

maajoukkueet lähtevät tmi~~adJl hakemaan mene~tq~tä Jönköpin~in
mm-ki~oi~ta. Harjoittelu on ollut tiivi~tä ja jopa pitkäjäntei~tä.
Kova~ta pano~tuk~e~ta kertoo mqö~ ~at~aaminen huoltojoukkoihin.
Joukkueiden mukana Vätternin etelärannalle on lähdö~~ä ~ekä
huoltaja että hieroja. näi~tä jälkimmäinen löqtqi Hehin~in Kampi~ta, Citq Gqm -kuntmalilta.

tiä maito
TIKSTI: VIlli VARO
Mies on Marko Miettinen, 28-vuotias,
Vuokatissa oppinsa saanut urheiluhieroja. Markon toimenkuvaan City Gymillä
kuuluu hieronnan ohessa kuntosaliohjelmien laatiminen ja kuntotestien järjestäminen.Viidessä vuodessa työ ei ole
alkanut puulta maistu maan, vaan on edelleen "ihan jees homma".
Ammattinsa parhaana puolena hän
pitää ammatinharjoittajana toimimista:
voi itsenäisesti määrätä työajoistaan ja
esimerkiksi lomistaan. Eipä silti, saman
asian hän mainitsee myös huonoimmaksi
puoleksi; lomaa ei raaski pitää, kun jokainen päivä on pois omasta lompakosta.

Ultimate - kokonai~valtai~e~ti
fd~ittava laji
Friban heittelyn Marko muistelee aloittaneensa 1982, ultimaten kolme, neljä
vuotta myöhemmin. Pari viime vuotta
on mennyt piloille vammojen takia. Tulevaisuuden tavoitteet ovat pitkälti joukkueen (HUT) menestymisessä, ei niinkään henkilökohtaisen gloorian metsästyksessä.
Ultimatea Marko kuvaa kehon kannalta kuluttavaksi ja kokonaisvaltaisesti
rasittavaksi peliksi. Hyvällä pelaajalla tulee siis olla koko kroppa kondiksessa.

ma~i( Jordan
Parasta treeniä lihaskunnon hankintaan
ovatkin Markon mielestä monipuoliset
kuntopiirit. Jos treenaa salilla, kannattaa
hieman miettiä mitä tekee. Nopeusvoima- ja kimmoisuusharjoitteet ovat
ultimatepelaajalle tärkeimpiä. Maksimipainoilla harjoittelukin on välillä paikallaan, mutta lajia ajatellen sen painottaminen jäykistää. Ihannetyyppi olisi Michael Jordanin ja Michael Johnsonin yhdistelmä - Johnsonin nopeus ja jalat sekä
Jordanin kimmoisuus. Kannattaa kuitenkin muistaa, että peliroolit ja sen myötä
vaadittavat ominaisuudet vaihtelevat.
Esimerkkinä mainittakoon Raine Lamberg, joka on todennut ultimaten olevan "viisaan miehen helppo peli". Kenttä, jossa olisi seitsemän viisasta Rainea,
tuskin kuitenkaan olisi paras mahdollinen - raatajiakin tarvitaan.

Iqötä vuorotta Jönköpin~i~~ä
Ruotsissa Markon päätehtävä on lihashuolto (yllätys!) eli käytännössä sekä
miesten että naisten joukkueiden hieronta ja venyttely.Junnujoukkue ei ainakaan virallisesti kuulu työmaahan, mutta jos aikaa löytyy, ei junnujenkaan tarvitse jäädä oman onnensa nojaan. Kaksi
joukkuetta voi kuitenkin olla melkoinen
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urakka yhdelle miehelle, mikäli palveluja käytetään aktiivisesti.

Raine~ta mallia
Turnauksessa hieronta on erilaista kuin
normaalisti. Voimakas hieronta ei tule
kysymykseen, koska se lisää lihasten väsyneisyyttä. Hieronnan tulee olla palauttavaa ja verenkiertoa parantavaa, mikä
tarkoittaa myös runsaasti ravistelua ja
venyttelyä. Ongelmakohtiin ei siis enää
paikan päällä Jönköpingissä voi puuttua,
vaan perustyö on jokaisen tehtävä itse
harjoittelun ohessa. Tässä kohtaa Marko haluaakin jälleen palata aiheeseen
nimeltä Raine. Rainea, lämmittelyä ja
venyttelyähän ei ole kovin tiiviisti yhdistetty toisiinsa.Yanha hurtta (kangistuessaan) oppii kuitenkin uusia temppuja,
todistaa Marko; Raine on kiinnittänyt
enemmän huomiota lihashuoltoon ja
kävi äskettäin hierottavanakin.
Näissä kisoissa maajoukkue voi huoletta antaa kaikkensa kentällä, sillä apua
maitohappojen kirnuamiseen on tällä
kertaa mukana.

PS. City Gymissä selkäsaunoja liiton jäsenille edullisesti! Suosittelen lämpimästi, jos
on tarvetta vaipua valitettavan väliaikaiseen
nirvanaan tiukan treeniputken lomassa.
-Minsu

ljk~ilöldjien mm-ki~dt
~uomeen
MAAILMAN LIITOKIE)(](OLIITIO (WFDF,
WORLD FLYING DIS( FEDERATION) ON
MYÖNTÄNYT VUODEN 1997 YKSILÖLAJIEN MM-KISAT SUOMEEN. KISAORGANISAATION JOHTAJANA TOIMII
SUOMEN LIITOKIE)(](OLIITON ALULUPANIJA SEPPO NIEMINEN KAUHAJOELTA.
Liitokiekkoilun yksilölajien MM-kilpailut (WOC, World Overall
Championships) järjestetään elokuun
4.-10. päivinä 1997. Alkukilpailut ja
pääosa semifinaaleista pelataan Kuortaneen Urheiluopistolla. Finaalit ja osa
semifinaaleista pelataan Helsingissä.
MM-kisojen lajit ovat pituus, tarkkuus,
koppaukset, tuplakiekko (DDC),
discathon, kiekkogolf ja freestyle.

NÄYTÖS MAAILMANKISOIHIN
Suomeen saapuville liitokiekkoilun
maailman huipuille pyritään järjestämään myös tilaisuus osoittaa taitojaan
Lahden Maailmankisojen (World
Games) yhteydessä. Liitokiekkoilun

yksilölajien MM-kisat järjestetään vasta toisen kerran Euroopassa ja ensimmäisen kerran Pohjoismaissa.
Pyrkimyksenä on tavoittaa mahdollisimman suuri osa pelaajista ja maista, joissa liitokiekkoilua harrastetaan.
Järjestäjä varaa jokaiselle halukkalle
maalle kiintiöpelaajaoikeuden. Koska
kuitenkin on todennäköistä, että runsaasti pelaajia voidaan ottaa myös kotimaasta ja naapurimaista, on nyt monilla suomalaisilla pelaajilla erinomainen mahdollisuus osallistua MM-kisaan pelaajina.
Suomen Liitokiekkoliitto on päättänyt tukea kisoja kaikin mahdollisin
tavoin. Siitä huolimatta on varmaa, että
vapaaehtoisapua tullaan tarvitsemaan
sekä kisojen aikana että ennen kisoja.
Niinpä toivonkin jo tässä vaiheessa,
että toimitsijatehtävistä yms. kiinnostuneet ilmoittavat halukkuudestaan ja
erityisosaamisestaan suoraan kisan järjestäjälle.
Lisätietoja saat Seppo Niemiseltä,
Topeeka 82
61800 Kauhajoki
puh: 963-2311 495
fax: 963-2315 022

TEE MM -KISA LOGO!
Onko sinulla taiteellisia taipumuksia? Ajatuksia liitokiekosta? Silmää
hyvälle logoIle?
Sunnittele yksilölajien MM-kisojen logo.
Olisi suotavaa, että logossa olisi kisan
nimi sekä englanniksi että suomeksi.
Englanti saisi olla joko hallitsevassa tai
ainakin tasavertaisessa asemassa. Ajankohta voi olla osana logoa tai erikseen.
Olisi hienoa, jos logo jotenkin ilmaisisi
kiekon lentoa, ajatuksen liitoa ja materian irtoamista maan pinnasta - jotakin

elämää suurempaa spiritiä. Mutta älä
anna tämän evästyksen rajoittaa luovuuttasi.
Lähetä ehdotuksesi pikimmiten Seppo Niemiselle. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan kiekko ja 3 parasta palkitaan samaten kiekkopalkinnolla.

Elementit:
FLYING DISC
WORLD OVERALL CHAMPIONSHIPS
WOC
FINLAND
SUOMI
1997

,,

SiDfLiMt
HdMÄf('*oIftA
MRktl-Kdbi,uf"M
Haminan kiekkokommuuni jaksaa yllättää. Seuran nimi vaihtui
Grasshoppersista MightyYellowiin vielä tuntemattoman me senaatin vaatimuksesta. Kentän laidalla kuiskitaan, että japanilainen
liikemiesryhmittymä olisi hankkeen takana. Keltapääomaa saattaa olla pelissä myös uusien vahvistusten hankinnassa, joita tänä
vuonna tuotettiin rapakon takaa
kaksin kappalein. J. Axonilla oli
suuret saappaat (arvio 49), joten
yksi college-pelaaja mahtunee
kumpaankin.Yaan pystyykö täyttämään~

VdttOA fld<l<tA
nämä ultimatepelaajat. Finaaleihin
ei rajatarkkailijoita irronnut uhkailulla, kiristyksellä eikä lahjonnalla.Toimitsijapalkkioitten maksaminen liiton pussista lienee vähintään puoli kuolleena syntynyt
ajatus. Osallistumismaksut nousisivat pilviin. Mikä avuksi~

K«rlMA AM~A""ffA
Joku selvästi yrittää loikata sisäsiittoisten fribapiirien aitojen yli.
Eräs komea poikamies teki näyttävän esiintymisen suuren naistenlehden sokkotreffeillä. Minigolfkierroksen jälkeen oli tuomion aika: "Jukka oli mukava tyyppi, oikein hyvä kuuntelija. Vähän
nuorempi kuin minä, joten tuli
heti sellainen kodikas olo, kuin
juttelisi oman pikkuveljensä kanssa. Jukan kanssa oli helppo olla
oma itsensä. Joku saa hänestä
oikein hyvän miehen!" Kaikki
sinkkutytöt, iskekää kiinni kuin
sika limppuun!

SortA S(k"Mt-vtkjt
Joko päätoimittajalla on kuulo
huononut tai kentän ääni on hyvin vaimea. Mielipiteitä, sideIinejuoruja sekä muuta aineistoa vastaanotetaan mieluusti - jopa paperilappusilla ja muilla antiikkisilla
välineillä.

Hämeen avoimet yk~ilölajien me~taruu~kilpailut

Jussi Meresmaa revittää.

Sunnuntaina 2.6.1996 järjesti iito
kiekkoseuraTampereen U.F.O. Hämeen avoimet yksilölajien mestaruuskilpailut. Kilpailuun aurinkoisella mutta tuulisella Pirkkahallin
nurmikentillä osallistui 16 henkilöä. Katsojia näytti ensin paikalle
tulevan runsaasti jopa helikopterikyydillä, mutta sitten koiranäyttely ja i1mailumessut alkoivat.
Ensimmäisenä lajina oli tuplakiekko. Siinä kova tuuli haittasi kilpailua. Muiden
keskittyessä heittämään kiekkoa pelialueelle pääsi Visa Ruuhinen taktikoimaan heitoissaan ja johtamaan parinsa
selvään voittoon. Myös tarkkuudessa
tuuli häiritsi heittoja, mutta silti Paul
Brown onnistui ensimmäisellä kierroksella osumaan maaliin 13 kertaa. Finaaliin pääsystä karsivat Visa Ruuhinen ja
Juha Nieminen (9 osumaa), ja Visa pääsi
finaaliin Paulia vastaan. Nyt Paulin vasemman käden kämmenheitot eivät enää
onnistuneet, vaan Visa kuittasi voiton
osumin 9 - 6.

PITUUDESSA HÄTYYTELTIIN JUNIORIEN
MAAILMANENNÄTYSTÄ
Pituudessa kova myötätuuli antoi luvan
odottaa hyviä tuloksia, eikä siinä tarvinnut pettyä. Tampereen juniori Jussi Meresmaa heitti uudeksi Suomen ennätykseksi sekä avoimessa että junioreissa
tuloksen 177,15 metriä. Tuo tulos jää
junioreiden maailmanennätyksestä vain
noin metrin.Välineurheilijoille tiedoksi,
että tulos tehtiin Discraftin X-Clonekiekolla. Finaalissa Visa Ruuhinen paransi heittoaan, mutta Jussi vei silti lajin voiton.

NOPEUSTREENITARPEEN
Koppauksissa kova tuuli nosti vaikeustasoa, ja monelle tuli paineita saada edes
yksi tulos aikaan. Visan heitot lensivät
todella hienosti, mutta olisi vaadittu Carl
Lewisin nopeus niiden kiinniottamiseen.
Niinpä koppaukset voitti Juha Nieminen
erinomaisen aikakoppaustuloksen ansi-
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osta, ja Jussi Meresmaa oli toinen kahdella tasaisen hyvällä tuloksella.

SENIORISARJAN NOTEERAUKSIA
Lopuksi heitettiin kaksi kierrosta golfia
Vihiojanpuiston radalla, sillä discathoniin
ei porukalla enää paukkuja riittänyt.
Tämä kilpailu meni myöskin lopussa
jännittäväksi, sillä voitto ratkesi Jussi
Meresmaalle vasta toisella suddendeath-reiälläJuha Niemisen jäädessä toiseksi. Unohtaa ei sovi Kirsi Järvisen tuloksia, jotka kaikki ovat uusia Suomen
ennätyksiä yli 35-vuotiaiden naisten seniorisarjassa, sekä Antti Luurin vasemmalla kädellä tehtyjä tuloksia oikean ollessa kantositeessä. Hämeen mestarin
arvon sai siis tämä vuonna Jussi Meresmaa avoimessa sarjassa ja Kirsi Järvinen
naisissa.

Tek~ti: Heikki mattila

seen urheilupainotteiseen kouluun perjantaiksi ja ilmoitti kaiken olevan kunnossa ja informoineensa muitakin kouluja asiasta.

HuIleluju
uotsa~a~sta suurvaltaperinnettä

kunnIOIttaen on myös Svenska
Frisbeeförbundet aloittanut
Itämeren valloitusoperaation. Ruotsalaiset ovat liikkeellä paikallisen
NMKY:n (KFUM) tuella, ja tulostakin
tuntuu tulevan: Latvian pääkaupunkiin
Riikaan on onnistuttu luomaan sillanpääasema. Riikaan on kyetty luomaan
toimintaa useisiin kouluihin ja lisäksi
myös jonkinlainen kouluturnaus on
valmisteilla. Toinen merkittävä tukikohta on Pietarissa (katso Frisbari 11
96), jossa pelattiin ensimmäinen turnaus 10.-11. toukokuuta. Tähän turnaukseen matkatessaan Paul Erikssonin
johtamalla iskuryhmällä oli tehtävänään perustaa Riika - Pietari reitille
väliasema Tallinnaan.
[

Lusten demohetki ulkoi
ikävästi
Tarkoituksena oli saada kontakteja luotua kahteen suuntaan: maineikkaaseen
Tallinn Kalev -urheiluseuraan sekä
namikahenkisesti Tallinnan YMCA:an.
Torstaiksi oli suunniteltu tapaaminen
Kalevin edustajan kanssa, mutta hän
ei ollut lainkaan tavattavissa ilmeisesti
henkilökohtaisen tragedian takia, joten
Kalevin osalta homma kuihtui kasaan.
Onneksi YMCA:n kanssa oli parempi
onni. YMCA:n toiminnanjohtaja Ollar
Kerde oli järjestänyt demon paikalli-

Perjantaina demoa aloitellessame olimme hieman ihmeissämme, koska paikalla ei ollut muita kuin kyseisen koulun
johtaja ja urheilusta vastaava opettaja
sekä YMCA:n edustaja. Liekö sitten
neuvostovallan peruja vai mitä, mutta
tiedotus oli kuitenkin hoidettu ilmeisesti lIei sen niin väliä ll -mentaliteetilla ja
tulos oli sen mukainen. Tilanne onneksi
parani, kun urheiluvastaava kävi nakittamassa viitisentoista 16-18 -vuotiasta poikaa paikalle kuuntelemaan sanaa.

voi pojut mikä potentiuuli
Demo sujuikin sitten jo paremmin; ensin tiukka videopaketti suomeksi ja
englanniksi selostaen, jonka jälkeen
voimistelusaliin (ulkona jäätävän kylmä, kundit koripallovarustuksessa) ,
jossa vedettiiin perinteisen kaavan mukainen systeemi. Ensin demonstroitiin
heitot ja annettiin poikien kokeilla
heittoja. Sitten vähän juoksua mukaan
ja lopuksi peliä sekä näytösluonteisesti
että kokeiluperiaatteella. Kaverit eivät
ilmeisesti turhaan olleet urheilukoulussa, koska kaikki olivat urheilullisia,
hyvällä koordinaatiolla ja pelikäsityksellä varustettuja nuoria atleetteja.
Ei siis mikään ihme, että ryhmä omaksui asiat todella nopeasti. Muutamat
drillit ja peli sujuivat kovemmalla
tempolla kuin kotipuolen keskivertojengillä. Jos tätä ryhmää treenaisi pari

kuukautta kaksi kertaa viikossa, niin
eiköhän sillä oltaisi lähellä divarimestaruutta. Demon jälkeen jätimme koululle ja YMCA:han muutamia kiekkoja, sääntökirjoja, opettajan oppaita ja
perustaktiikka- ja tekniikkaoppaita
sekä videoita, jotka käsittelivät pääasiassa ultimatea.

debet ju kredit Vms. tilitvkset
Matkan tulos ei ollut aivan toivottu.
Tarkoituksenamme oli löytää henkilö,
jolla olisi intoa, aikaa ja mahdollisuuksia aloittaa liito kiekkoilun istuttaminen
Tallinnaan. Tässä ei aivan täysin onnistuttu, vaikkakin yhdelle pojista sysättiin kaiken maailman kamat kouraan
ja uhattin ottaa yhteyttä. Myös Ollar
Kerde YMCA:sta aikoo tehdä jonkinlaista promootiotyötä ja lupasi myös tilata kiekkoja, jotta asiat saataisiin
luistamaan. Ruotsalaiset ovat kutsuneet kaksi henkeä tutustumaan
Jönköpingin MM-kisoihin, mikä voi
hyvinkin sytyttää kiekkokipinän veljeskansan pariin. Nähtäväksi jää, alkaako kaislikossa suhista.

Lähetvssuurnuujuu
kuivutuun
Tärkeää kuitenkin on se, että ensimmäinen askel on nyt otettu, olkoonkin
että vähän haparoiden. Suomella on
kielen ja sijainnin ansiosta Ruotsia paremmat mahdollisuudet tehdä lähetystyötä Eestiin. Läpimurron tekemiseen
tarvitaan lisää visiittejä Suomenlahden
yli, joten jos JUURI SINUA tai joukkuettasi kiinnostaa liitokiekkolähettilään rooli, niin ota ihmeessä yhteyttä
liittoon, niin evästystä varmasti löytyy.

taistelu
tallinnasta
teksti: ville hUU[UffiO
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Kuksipäiväiseen
tiedusteluoperuutioon
kutsuttiin
mukuun suomuluinen kuhden
hen~en hukkupelilttupurtio
reservistä eli
uIlekirjoittun ut
jUJer~ "Trunsit"
Munnlnen.
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Teksti: Essi Manni

Urheiluvammoja on kahta tyyppiä:
akuutteja tapaturmavammoja sekä
rasitusvammoja. Tapaturmavammat
syntyvät äkillisesti esim. törmäyksen
seurauksena pelin tiimellyksessä.
Rasitusvammat puolestaan aiheutuvat
nimensä mukaisesti pidempiaikaisesta
rasituksesta ja ovat sikäli kiusallisia, ettei niistä pääse välttämättä kovinkaan
helposti eroon. Tässä ensin lyhyesti yhdestä tyypillisestä rasitusvammasta ja
sen jälkeeen hieman enemmän tapaturmaisista vammoista.

f.:::::: r~~~~

!eidän jouk-

kueessamme ollut se tyypillisin rasitusvamma. Se on kuitenkin melko viaton
verrattuna esimerkiksi selän rasitusvammoihin, jotka saattavat olla huo-

verit höpöttävät, että sen ja sen nilkka
mattavasti vaikeampia hoitaa ja estäon venähtänyt tai revähtänyt? Venähvät jopa lajin harrastamisen.
dys tarkoittaa sitä, että nivelside, lihas
Penikkatauti tarkoittaa sitä, että
tai jänne venyttyy äkillisesti. Revähsääriluun etu-sisäsivun luukalvo on tudyksessä puolestaan nuo edellälehtunut. Tällöin sääriluun sisäreuna
aristaa rasituksessa, kipua voi tuntua
mainitut osaset repeävät osittain tai
jopa kävellessä. Hoitoon kuuluu lepo,
kokonaan.
pohjelihasten venytys ja itsehieronta
(kipuvaiheessa kylmähoito ).
-----.;;---{J
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Kipeätpenikatonsaattanutaiheut~~oot/\
taa mm. huono juoksualusta tai huono
juoksuasento, kireät pohjelihakset, kylmyys tai huonot, sivuttaissuunnassa
heikosti tukevat lenkkitossut. Joten
ennaltaehkäisyn kannalta on tärkeää
pitää huolta varusteistaan ja venytellä
riittävästi!
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Äkilliset tapaturmat puolestaan voivat
kohdistua sekä pehmytkudoksiin (lihakset, jänteet ja nivelsiteet) että luustoon. Luitakin on lajissamme rusahdellut, mutta pehmytkudosvammat
ovat kuitenkin olleet paljon yleisempiä,
joten hieman tarkemmin niistä ...
Mitä se sitten tarkoittaa, kun ka-
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Pehmytkudosvammojen enSIavussa
tärkeintä on 3 Koota = Kylmä, Koho ja
Kompressio. Eli kun pelikaverisi makaa kentänlaidalla nilkkaansa pidellen,
on todella tärkeätä, että joku (ja miksei juuri sinä?) kiirehtii hänen luokseen
auttamaan. Jos esim. nilkka vaikuttaa
venähtäneeltä tai revähtäneeltä, niin
nosta jalka koholle ja purista vammakohdasta tasaisesti. Peitä vamma mahdollisimman pian kylmäpussilla, lumella tms. Ja muistathan ottaa sen tossunkin pois? Tarvittaessa toimittakaa loukkaantunut lääkäriin.
Nopea ensiapu on todella tärkeää.
Apuun meneminen ei edellytä asioiden
täyttä hallintaa, mutta Kolmen Koon

periaate on hyvä pitää mielessä. Koskaan ei tiedä, mitä sattuu eteen. Ja kylmäensiavun avulla turvotus ja verenvuoto kudoksessa vähenee, samoin paikallinen kipu.

00 kO~fll5tuiN

Hållituk~en kokouk~iå
1l1/g6
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Voisipa tuo muuten olla hyvinkin syynä tapaturmaan tässä meidän lajissamme, sen verran epämääräisillä kentillä me kesäisin pelaamme. Flyersien
pelitanner Otsolahti on kuoppia ja
hanhia pullollaan ja tuskinpa ne muiden jengien kentätkään paljoa paremmassa kunnossa ovat. Riskit ovat kesäisin suuret, joten täytellään yhdessä
niitä kuoppia, eikös joo?
Vammojen ennaltaehkäisyyn löytyy
myös muita keinoja. Tärkeää on huolehtia varusteista, ennenkaikkea hyvistä jalkineista sekä mm. riittävästä alkuvenyttelystä ja venyttelystä. Harjoitusta edeltävänyleisvenyttelyn tulisi kestää kymmenisen minuuttia ja kohdistua ennen kaikkea suuriin lihas ryhmiin
(höllikä,peu,ke~ethyppelytym.käy

vät hyvin). Muista myös, ettei harjoittelua kannata kauden aikana lisätä yhtäkkiä kohtuuttoman paljon, vaan aste
kerrallaan. Oikea tekniikka ja lihastasapaino ehkäisevät myös omalta osaltaan vammojen syntyä.
Joten pidetään itsestämme huolta
ja riennetään kentällä muidenkin
apuun!

- taloustilanne hyvä: todettiin opetusministeriön tuki vuodelle 1996
80000 markaksi
keskusteltiin (pitkään ... ) pelaajasiirroista sarjatasoilta toiselle kesken kauden
(tapaus Flyers & tapaus Team) ja äänestyksen tuloksena päätettiin, että
ottelut, joissa pelasi alemman sarjatason pelaajia, jäävät voimaan.
- käsiteltiin alustava ultimatea koskeva sääntöehdotus, joka lähetetään
lausuntokierrokselle seuroihin. Yksilölajeihin päätettiin panna alulle
samanlaisten säännösten teko.
- todettiin, että Suomeen, Seppo Niemiselle, on myönnetty vuoden 1997
yksilölajien (WFDF) MM-kisat
- päätettiin, että liitto lahjoittaa kiekon virallisessa kilpailussa heittäjälle, joka
heittää "hole-in-onen"

Iv/g6
- taloustilanne hyvä,WFDF:n jäsenmaksu 583.70 maksettu
- päätettiin sitoutua osallistumaan SLU:n operaatio Liikutukseen
päätettiin ultimaten sarjojen ilmoittautumispäivämääristä ja -maksuista
- Suomi - Eesti yhteistyön aloittaminen Tallinnassa
- päätettiin hankkia toimitsijakatos / esittelystandi
- päätettiin pyytää apua Olli Visamoita sääntökirjan suomentamisessa
- päätettiin yksilölajien ulkomaisten kilpailujen tuesta kuluvana vuonna
todettiin, että Helsingin kaupunki on ostanut Koneenpuistoon 7 golfkoria

v/g6
- taloustilanne heikohko,Jönköpingin MM-maksut tulossa
- kuultiin Syke-tapahtuman tilanteesta, vastuuhenkilönä Jani Lehto
- runsaasta palautteesta johtuen päätettiin työstää 2. versio
ultimatekilpailujen säännöistä
- hyväksyttiin kesäkauden ultimatesarjojen otteluohjelmat
- Jere Manninen kertoi Eesti-yhteistyöstä
annettiin Teamille juniorisarjan järjestämisoikeus
myönnettiin peliluvat 1. divisioonaan Haminan amerikkalaisvalmentajille,
sekä Jouhkille, Jussilalle ja Paloheimolle naisten SM-sarjaan
- päätettiin ensimmäisessä erässä maksaa Jönköpingiin 16+ 16+ 14+ 3
- Liitto kustantaa Meilahden golfradan kunnostamisen
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Joidenkin tietojen mukaan seurajoukkueiden
MM-kilpailut pelataan Vancouverissa, Kanadassa, heinä-elokuussa 1997.
HUT on alustavasti lähdössä pelaamaan
sekä miesten että naisten joukkueella. Erityisesti naisten sarjassa on ollut sallittua käyttää
useita muiden joukkueiden pelaajia.
Jos oma seurajoukkueesi ei lähde, mutta
olet kiinnostunut kisamatkasta, kovasta harjoittelustaja pelaamisesta Kanadassa, ole syksyn mittaan yhteydessä Mara Glantziin, 949 800416 tai HUT:n toimistoon, os. Liitokiekkoseura Team ry, Lepakko, Porkkalankatu 1,
00180 HKl puh 90-6940247.

KUN KENTTÄ ON LIUKKAAMPI KUIN SERENAN VESILIU'UT JA PELAAJIEN VAATITET
NÄmÄVÄT JO OTITLUN ALKAESSA SAMANLAISILTA KUIN ÅRIEL -MAINOKSESSA, ON
KYSEESSÄ OLTAVA KOLMANNET JUNIORIEN SM-KISAT.
Kuten hyvin tavallista ultimateturnaukset alkavat ennen auringon nousua, ja pelaajat joutuvat heräämään jo
ennen kuin aurinko on ehtinyt edes
kunnolla laskeutua (ainakin näin kesäisin) ehtiäkseen ajoissa pelipaikalle.

SOS OLI YLLÄTTÄÄ ENNAKKOSUOSIKIT
Turnauksen tiukimmaksi otteluksi oli
ennalta uumoiltu HUTin ja Discuksen
ykkösjoukkueen kohtaamista. Ottelu
päättyi yllättäen jo varsinaisella peliajalla HUTin voittaessa 13-7. HUT jatkoi samaa tahtia myös muissa otteluissa ja selvitti tiensä loppuotteluun. Helpolla paikka ei kuitenkaan tullut.
SOS:n ennakkoluuloton peli oli yllättää helsinkiläiset, jotka luulivat tulleensa sulattelemaan roskaruokaa.

MYRSKY KESIDTTI OTITLUN
Toisesta fmaalipaikasta käytiin tiukka
taisto. Ottelun luultiin olevan Discuksen heiniä, mutta SOS ja sää olivat
päättäneet tehdä kaikkensa. Ottelun
alkaessa ei luonto tarjoillut ottelijoille

Tek~ti: Jani Lehto

Junn

muita herkkuja kuin tuulen ja märän
kentän. Ottelu eteni tasaista tahtia
puoliaikaa kohti. Puolen tunnin pelin
jälkeen tuuli alkoi voimistua ja toi mukanaan ukkosen. Vesisade ja tuuli olivat niin kovia, että ottelussa jouduttiin
pitämään parinkymmenen minuutin
tauko. Pahimman myräkän mentyä ohi
jatkettiin ottelua. Tauolla oli tapahtunut ihmeitä ja SOS aloitti huiman
rymistyksen kohti 13 pisteen rajaa.
Sateen ja tuulen voimakkuuden vaihdellessa kovan ja kohtalaisen välillä
lipsui kiekko molemmilla joukkueilla
eikä mikään tuntunut onnistuvan.
SOS oli turvallisen tuntuisessa 108 johdossa, kun aikaraja tuli vastaan.
Vaikka märkä kiekko ei oikein tuntunut pysyvän käsissä onnistui Discus
useiden tiputusten ja katkojen välissä
ja niiden jälkeen tekemään ne kolme
ratkaisevaa maalia. Discus voitti ottelun lopulta 10-11 ja suuntaa näin fmaaliin HUTin kanssa. Loppuottelusta tuli
siis sisäkauden uusinta, jossa HUT ja
Discus 1 ottavat mittaa toisistaan.
Sossilaisten kaulaan ripustetaan tällä
kertaa pronssiset mitalit, mutta varoi-

tus on annettu: SOS on tulossa myös
)unnmssa.

HAMINALAISET OSAAVAT MUUTAKIN
KUIN HHTTÄÄ LÄTTYÄ
Haminasta oli saapunut turnaukseen
parisenkymmentä pelaajaa, kaksi jenkkivalmentajaa sekä huikea kannustusjoukko. Heinäsirkkojen junnut osoittivat, että ultimatessa ei aina ole kyse
vain pelaamisesta. Kentällä nähtiin
kaikkea kärrynpyöristä huikeisiin
pyramideihin. Ilmeisesti uudet valmentajat ovat hoksanneet, että lajin pitää
olla mielekästä harrastajilleen ja pelin
voi ottaa myös huumorilla.
Haminalaiset olivat tuoneet mukanaan muutakin kuin pyramidin rakennusvälineet. Kentän laidalla nähtiin jotain liitokiekkoareenoilla varsin harvinaista: kannustusjoukot. Toistakymmentä innokasta isää ja äitiä oli saapunut parisadan kilometrin päästä seuraamaan lastensa edesottamuksia. Aivan turhaan he eivät jälkikasvuaan
kannustaneet, sillä Heinäsirkat voittivat Discuksen kakkosjoukkueen ja sijoittuivat sarjassa neljänsiksi. On kasvamassa uusi, lupaava liitokiekkoilijasukupolvi, jonka kehitystä kannattaa
myös maajoukkuevalmentajien seurata.

J
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MAAJOUKKU[ID[N KUULUMISIA:

v(i~ orin ~i~(i tö
Suomalaisen liitokiekkoilun vuoden
96 kohokohta on elokuun 11. päivänä alkavat MM-kisat rakkaassa naapurimaassamme Ruotsissa. Maajoukkuevalmentajia haastattelemalla olen
yrittänyt päästä selville millaisin
eväin kisoihin ollaan lähtemässä.

Juniorit: ikdrajat ahdi~tavat

I

Hanne Hämäläinen, juniorijoukkueen
valmentaja, kertoo innostuksen junnumaajoukkuetta kohtaan olevan hyvän.
Kaikista halukkaista on Ruotsin kisoihin valittu 17 pelaajaa. He tulevat
EUC:sta, Teamista, Wasa Thunderista,
Farmersista, Discuksesta ja SOSsista,
kiitokset näiden joukkueiden juniorivalmennukselle! Maajoukkueharjoituksissa on keskitytty yhteisen kielen
löytämiseen ja peruskuvioihin. Harjoitusmotivaatio on ollut korkealla, kuviot ovat hioutumassa yhteen, ja yhteishenki paranee harjoitus harjoitukselta.
Suurimmaksi ongelmaksi Hanne mainitsee pelaajien vaihtuvuuden. VIime
vuoden menestyksekkäästä ryhmästä
mukaan mahtui ikärajojen takia vain
viisi pelaajaa. Heidän kokemuksensa
hyödyntäminen kansainvälisissä tiukissa väännöissä on sitten sitäkin tärkeämpää. Uuden joukkueen rakentaminen on aina työlästä, mutta tavoitteet ovat tänäkin vuonna korkealla, ja
hyvin sujuneiden harkkamatsien jälkeen junnut lähtevät kisoihin luottavaisin mielin.

Martin Glantz, eli "Mara", Teamin vahva vaikuttaja, on saanut vastuulleen
Suomen naisultimaten perinteikkään
historian jatkamisen. Naisultimaten

taso on noussut Suomessa vuosi vuodelta. Perustaidot ovat joukkueen jäsenillä lähes poikkeuksetta hallinnassa. Tänä vuonna onkjn paneuduttu fysiikan kehittämiseen ennennäkemättömällä tavalla, kipukynnysten äärirajoilla on käyty varhaiskevään ensimmäisistä hiekkakenttätreeneistä lähtien.
Harjoitusmotivaatio on ollut kiitettävä,
ja vapaa-aikaa on rakkaalle lajillemme
uhrattu paljon. Naisultimate on kehittynyt urheilullisempaan suuntaan, ja
jalkeille on saatu joukkue, joka pystyy
taistelemaan koko kilpailun voitosta.
Vaikeimmiksi vastustajiksi Mara arvioi USA:n, Japanin, Kanadan ja Ruotsin, tässä järjestyksessä.
Suurimmaksi eroksi viimevuosien
maajoukkueisiin verratessa Mara mainitsee pelaajamassan. Aikaisempina
vuosina on kisoihin lähtenyt pienikokoinen iskujoukko, jolta avainpelaajat
ovat joskus yksinkertaisesti palaneet
loppuun. Tämän vuoden kisajoukkueessa on enemmän pelaajia, vastuu jakaantuu useammalle ja jopa loukkaantumisista selvitään suuren pelaajaringin avulla. Naisjoukkueen vahvuuksiksi Mara luettelee joukkueen koon,
kestävyyden, taidon ja ä1yn. Kaikesta
huomaa, että naisten joukkue on liikkeellä tosissaan, ja Martin Glantz sanookin olevansa erittäin ylpeä valmennettavistaan.

miehet: varaa valita
Suomen miesten liitokiekkomaajoukkuetta valmentaa vanha tutkapari Pekka Ranta ja Raine Lamberg. Pekalla on
myös kokonaisvastuu kaikista joukkueista. Miesten maajoukkuerinkiin kuului alunperin peräti 56 pelimiestä.
Tämä on johtanut kilpailuun pelipaikoista, ja valmentajat ovat voineet
ensimmäisen kerran valita taktiikkaan
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sopivat pelaajat, eikä pelaajiin sopivaa
taktiikkaa. Siksi monia hyviä kiekonkäsittelijöitä on jouduttu jättämään
joukkueen ulkopuolelle. Pelaajien henkilökohtaista kuntotasoa on seurattu
koko kauden ajan, ja testien mukaan
tällä hetkellä ollaan todella kovassa
vedossa. Joukkueen vahvuuksiksi
Pekka mainitsee fysiikan, taktiikan ja
parhaan mahdollisen kokoonpanon.
Heikkouksien puolelle menee taitavien isojen kiekonkäsittelijöitten vähäisyys ja yleinen kokemustaso.
Valmennuskaksikon mukaan valmistautuminen Jönköpingin kilpailuihin on sujunut odotusten mukaisesti,
ainoastaan kovia harjoitusmatseja kaivattaisiin lisää.

Ldn~irintaman uuti~ia
Vakoiluyksiköt ulkomailla kertovat
USA:n pelin muuttuneen kurinalaisemmaksi. Nykyajan trendinä näyttää
olevan varman maalin tekeminen, ei
kikkailu yleisön viihdyttämiseksi.
Ruotsissa ollaan sen sijaan huterammalla pohjalla, koko valmennusporras
on vaihdettu juuri ennen kisoja, ja he
näyttävät luottavan kotikisoissaan suomalaisten hyvin tuntemiin vanhoihin
konkareihin. Kanadalaiset ovat vaikea
vastus pohjoisamerikkalaisen jääkiekosta tunnetun taistelutahtonsa takia,
ja vikkelät japanilaiset tiedetään aina
vaarallisiksi.
Suomella on pian alkavissa MMkilpailuissa paremmat menestymismahdollisuudet kuin kenties koskaan
aikaisemmin. Ja paikan päällä tunnelmaa nostavat omat fanit, joita saapuu
bussikaupalla pitämään Suomen lippua
kaikkein korkeimmalla.

T[KSTI: SAMPO SM[DS

vaatii liitolta hieman enemUltimatea vaivaa aioittainen Järjestelmä
män valvontaa kuin nykyisin, mutta
samalla todennäköisesti enemanemia, kun ei ole kenttiä tarjoaa
män mahdollisuuksia pelata otteluita,
kä~tössä eikä tarpeeksi peleiä ia joissa on panosta. Ikuinen harjoitusotteluiden pelaaminen ei koskaan ketänäkin vuonna SM-kausi on hitä niin kuin "oikeat" pelit. Tässä uuden sarjapalapelin palikat:
kamalan I~h~t. J~väsk~län proffa
Timo ~emettinen ia Vaihe kaksi, liiton raamit
Liiton tehtävänä on määrittää ulko- tai
ienkkifudismaaioukkueen entinen sisäpelikausi,
jonka puitteissa seurat
quarterback Veli-Matti Hallislahti voivat anoa GP-turnausjärjestelyoikeuksia. Liitto määrittää myös GPtarioavat kahvikupposen ia otteluiden vähimmäiskriteerit, kuten
pistemäärät ja aikarajat. Liiton GPcokislasin äärestä onoelmaan vastaava hoitaa anomis-, myöntämis-,
ilmoittautumis- ja tarvittaessa osallisratkaisua, iossa turnaukset tumisarpomisrumban,
koordinoi turnaukset,
estää
päällekkäisyydet
olisivat pienempiä, niitä lajien päätapahtumien kanssa jayksilöhoitaa
tietoliikenteen
seuroihin.
Liitto
laskee
olisi useammin ia niistä saisi ihan
GP-pisteitä seuroilta saatujen turnausporona GP-pisteitä! tulosten pohjalta jaylläpitää rankingia,

Avauspuheenvuoro keskustelulle

joka muuttuu tai lasketaan uudelleen
esim. joka viikon torstaihin klo 24 mennessä pelattujen pelien perusteella.
Lähtötilanne uuteen ulko- tai sisäkauteen olisi aina nolla ja esimerkiksi
kesällä elokuun 15. päivän tilanne voisi olla se, josta lasketaan A- ja B-Iuokan turnauskelpoisuus loppukaudelle,
jonka jälkeen syksyyn asti vain samantasoiset joukkueet kohtaisivat toisiaan.
Jos halutaan sarjajärjestelmän palvelevan maajoukkuetta, voi elokuun 30.
olla nollauspäivä, josta lähdetään seuraavaan kauteen keräämään pisteitä:
tällöin seuraavalla ulkokaudella olisivat rankingin yläpään joukkueet vastakkain heti kesä-heinäkuussa ja pelit
vaatisivat tavallaan valmistautumista jo
edellisvuonna eli vuoden jokainen peli
olisi tärkeä. Ulkokauden seurasiirtopäivä olisi tällöin myös 30. elokuuta.
Nollausta edeltävä A-Iuokan viimeinen GP-turnaus olisi tällöin myös
turnaus, jossa ratkaistaan mestaruus.
Sinne pääsisivät aina rankin gin kärki-

teksti: Martin Glantz

Vanhan sarjajärjestelmän mukainen jo syntyessään epäonnistumaan tuomittu kiekonhakuyritys.
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ryhmät, joiden keskinäinen ranking
laskettaisiin uudelleen siihen mennessä pelattujen keskinäisten otteluiden
perusteella.

roviikoin. Kun GP-pisteitä näkyy rankinglistalla tarpeeksi, alkaa Vaasa- tai
Tampereturnaus kiinnostaa myös etelän joukkueita.

Vaihe kolme. seuran duunit

Vaihe neliö: Pelien pinnat

Seura voi anoa järjestelyoikeuksia vähintään kolmen joukkueen turnaukselle, siten että anomus on liitossa esimerkiksi 45 päivää ennen aiottuja pelejä. Vilmeistään 30 päivää ennen sekä
järjestäjä että muut seurat saavat tietää turnauksesta ja voivat ilmoittautua
viimeistään 21 päivää ennen. Jos halukkaita on enemmän kuin turnauksessa paikkoja, esim. kolme paikkaa, viisi
joukkuetta, arvotaan osallistujat vaikkapa siten, että ilmoittautuneiden viidenneksi rankatulla on viisi arpaa, neljännellä neljä jne. Nollatilanteessa ennen ensimmäistä rankingia kaikilla on
yksi arpa. Näin "heikoilla" joukkueilla
ja niillä, jotka pelaavat harvemmin, on
halutessaan mahdollisuus päästä helpommin mukaan. "Menestyvät" joukkueet taas ilmoittautunevat sekä pieniin että isoihin turnauksiin, koska panostavat lajiin ja saavat joka tapauksessa otteluita, vaikka arpa välillä
antaisikin vapaapäivän. Jos joku voittaa usein arvonnassa ja kerää pisteitä
turnauksissa, huononevat arpasuhteet
samassa tahdissa ja tasoittavat tietä
muille.
Erityisen hyvin eri kokoisten turnausten järjestämismahdollisuus palvelisi paikallistoimintaa: Vaasassa ja Tampereella voidaan pelata kahden vaasalaisseuran ja yhden tamperelaisjoukkueen yhden illan turnaus vaikka vuo-

Pistelaskujärjestelmän täytyy luonnollisesti olla tasapuolinen ja sellainen, että
se suosii osallistumista, palkitsee taistelun, on helposti seurattavissa ja estää puliveivauksen. Ammattilaistenniksen rankingpistelaskusovellutus
varmasti olisi tällainen: mitä isompi
turnaus, sitä enemmän pisteitä jaossa.
Mitä paremmin joukkue pelaa, sitä
enemmän saa ottelukohtaisia pisteitä.
Mitä kovemman ryhmän voittaa, sitä
enemmän tulee bonusta.
Esimerkiksi näin: kahdeksan joukkueen turnauksesta (kolme alkulohkopeliä ja finaali) saa paras joukkue turnausvoitosta 3x8 +1 pistettä eli 25. Voitetuista otteluista kustakin kaksi pinnaa, 8. Kolmessa ottelussa joukkue
voitti molemmat jaksot, mutta finaalissa vain ensimmäisen, näistä jokaisesta
pinna eli 7 lisää. Alkulohkossa yksi
joukkue oli GP-rankingissaylempänä,
samoin finaalivastustaja. Näistä saa
kaksi bonuspistettä per sija eli vaikkapa 2 ja 6 pinnaa eli yhteensä 8. Esimerkkijoukkue on kerännyt yhden
sunnuntaipäivän pitkästä urakasta
(neljä peliä 15:een), lopulta 25+8+7+8
eli 48 GP-pinnaa.
Seuraavassa turnauksessa torstaiiltana pelataan kolmen joukkueen yksinkertainen sarja. Kaksi matsia 15:een,
joista esimerkkijoukkueemme voittaa
toisen, 2 pistettä ja häviää toisen. Voi,~

tettu joukkue on rankingissa alempana, joten bonuksia ei tule. Häviö sen
sijaan tulee yllätyksenä, monta sijaa
alempana olevalle joukkueelle, josta
rankaistaan piste per sija, tällä kertaa
6 pinnaa. Neljästä pelatusta jaksosta
joukkue voittaa ylimielisyyttään vain
kaksi ja nettoaa 2 pistettä. Maaliero tuo
kuitenkin turnausvoiton, kun toisetkin
pelaavat ristiin eli 3x3 +1 pistettä = 10.
Torstain saldo on näin 2-6+2+ 1 0 eli 8
GP-pistettä.
Seuraavaan turnaukseen joukkue
jälki-ilmoittautuu GP-rankingin kolmosena ja tämän turnauksen kovimpana ryhmänä. Neljän joukkueen turnaukseen on tunkua, joten arpa pudottaa esimerkkiryhmämme. Se pitää sen
sijaan harjoitukset, koska viikon kuluttua on iso 12 joukkueen viikonloppukisa, johon osallistuminen on jo aiemmin varmistunut.

Vaihe Uksi: Homma köuntiin
Järjestelmän läpivienti vaatii kaikilta
osallisilta hieman vaivaa, muttaympäri vuoden pelattavat pelit palkitsevat.
Viime talven pronssiottelusta tämän
SM-kesäkauden avaukseen - yhden
ottelun viikonlopputurnaukseen - oli
esimerkiksi HUT:n naisilla lähes viiden
kuukauden tauko ilman yhtään merkityksekästä ottelua. Kommentteja sarjajärjestelmästä saa antaa sekä suullisesti että kirjallisesti allekirjoittaneelle.
Keskustellaan yksityiskohdat kuten
järjestelyedellytykset ja poisjääntisanktiot selviksi ja pannaan homma
käyntiin! Lisää pelejä useammin ja pienemmillä järjestelyillä.

o

p E R A

Lisää elinvoimaisuutta
paikallistasolle
Operaatio Liikutuksen tavoitteena on lisätä
kunnissa paikallisen liikunnan ja seurojen
- erityisesti nuorisotoiminnan - elinvoimaisuutta ja yhteistyötä.

Mukana koko urheilu- ja
liikuntaliike
• 6000 liikunta- ja urheiluseuraa
• 112 valtakunnallista ja alueellista
liikuntajärjestöä
• 40 000 seurojen ja järjestöjen johtohenkilöä
• 500 000 seurojen vapaaehtoistyöntekijää
• suomalaiset olympia- ja huippuurheilijat
• 10 000 kuntien liikuntatoimen ja
virkamiesjohdon edustajaa
• Suomen Liikunta ja Urheilu ry
toiminnan koordinaattorina

Tärkeää tietoa jokaiselle
kunnallisvaaliehdokkaalle
Ensisijaisena vaikuttamisen kohteena ovat
kaikki maamme 53 000 kunnallisvaaliehdokasta (vaalit 20.10.1996).
Operaation perusmateriaalina toimii
sijoitusmuistio, johon on koottu tiivistettyä

A

T

o

tietoa liikunnan, urheilun ja urheilu seuratoiminnan merkityksestä ja myönteisistä
vaikutuksista.

Viisi perusviestiä
1. Liikunta lisää ihmisen hyvinvointia.
2. Liikunta lisää yhteiskunnan
hyvinvointia.
3. Urheiluseuratoiminta on maan
suurin liike.
4. Urheiluseura on kunnalle korvaamaton
voimavara.
5. Urheiluseuratoiminta ehkäisee nuorten
syrjäytymistä.

Sporttipysäkki to 3.10. 1996
klo 19.25 - 19.28
Sporttipysäkki on myönteinen mielenilmaus. Koko maan liikunta- ja urheilutoiminta pysähtyy kolmeksi minuutiksi.
Samana päivänä järjestetään jokaisella
paikkakunnalla yleisötapahtumia.

Iloisessa ja myönteisessä
hengessä
Operaatio Liikutus on ainutlaatuinen
mahdollisuus todelliseen vaikuttamiseen
liikunnan ja urheilun puolesta. Liikkeellä
ollaan iloisesti ja myönteisesti hyvässä
yhteistyön hengessä. Liikuttaako?

ja suomalaiset urheiluseurat
Suomen Liikunta ja Urheilu ry
Radiokatu 20,00240 Helsinki, puh. 90-1581 (15.8.1996 lähtien 90-348121)
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lJ. -14.7. hurja~~a tuule~~a ja kaato~atee~~a pelattu ultimaten kolma~
~m-o~aturnau~ Tampereella ~ujui
odotetu~ti: nai~ten ja mie~ten
~arjojen kärkijoukkueet jqrä~ivät
heikommat jalkoihin~a ja pela~ivat
jopa ke~kinäi~et kärkitai~ton~a
vedonlqöntikertoimien mukahe~ti:
nai~ten ja nuorten maajoukkuepelaajia vili~evä [U( kaatoi en~i
kertaa Htleticon ja mie~ten
hallit~eva me~tarijoukkue HUT
voitti runkmarjan, kun kak~i
turnau~ta puhtaalla pelillä edennqt
Liquidi~c kömmähti ~ekä HUT:lle
että (oUJboq~ille.
VIikonlopun mielenkiintoisimmat (eivät välttämättä parhaat) ja jännittävimmät pelit olivatkin siksi miesten
alemman sarjan ottelut ja naisten
pronssikamppailu - josta erillinen tarina toisaalla - sunnuntaina iltapäivällä. Kun Liquidisc varmisti loppuottelupaikkansa voittamalla Discuksen
18-4, oli ylemmästä loppusarjasta
puhti pois: millään keinolla FDC ei
pystynyt nousemaan kultakamppailuun eikä puolestaan Discus pronssille. HUT ja Liquidisc kohtaavat loppuottelussa kuten kaksi vuotta sitten.

SIPOO VARMISTI PAIKKANSA
Alemmassa loppusarjassa miesten peli
ei ollut niin hyvää, mutta sitäkin
yritteliäämpää. Vrime kesän nelonen
Flyers pelasi varmimmin pahassa
kelissä, voitti kaikki ottelunsa - mm.
pahimman uhkaajan SaS:n 13-12 ja uusi sarjapaikan lopulta helposti.
Sarjanousija Sipoo varmisti säilymisensä pääsarjassa lyömällä Tampereella sarjan heittopussit Red Rabbitsin ja Hutin.
Jänöpuput pelasivat kuitenkin
parasta SM-sarjakauttaan voittaen
kaikkiaan kolme peliä! Vaikka ryhmä

ULTIMAT[N 3. OSATURNAUS
II

monesti on matkassa hyvin niukalla
miehityksellä, korvaavat Rabbitsien
kunto ja asenne monta puutetta. Pelitaidot ovat myös hieman karttuneet viime vuodesta ja joukkue pelaa rauhallisemmin, joten voitot tulivat ansaitusti.
Huti ei kyennyt kaudella yhteenkän
voittoon, vaikka tilaisuuksia tarjottiin
mm. RR-otteluissa. Teamin kakkosjoukkueen hissiliike divarin ja SM-sarjan välillä jatkuu, mutta tässäkin on
tapahtunut kehitystä. Toissa kaudella
joukkue pelasi useita surkeita pelejä
vajaalla miehityksellä - tällä kaudella
ryhmä teki maaleja ja esiintyi kaikissa
otteluissa kokonaisena joukkueena.

VAIHTUUKO VALTA?
Naisten sarjassa pelattiin välierät, joihin pääsyn olivat ennen Tampereen
turnausta varmistaneet Atletico, EUC
ja Discus. Neljännestä paikasta pelasivat Ultima Thule ja HUT. Kovassa
kelissä Thulen kokeneeet pelaajat eivät saaneet tarpeeksi apua uudemmilta
eivätkä HUT:n paikka- ja yhden suunnan pakotus-puolustukset olleet vaikeuksissa missään vaiheessa. HUT meni
välieriin selvästi 15 - 4.
Runkosarjan ratkaisukamppailussa
EUC oli alusta asti parempi kuin
Atletico. Ottelu päättyi 15 - 9 EUC:n
koko ajan kasvattaessa johtoaan. Atleticon peli oli lähes kokonaan maajoukkuepelaajien varassa ja pelistä näkyi,
että kahden tärkeän pelaajan oleskelu
ulkomailla oli haitannut valmistautumista.
EUC sitävastoin oli latautunut otteluun hyvin ja pelasi hyvätasoista
hyökkäyspeliä puuskittaisesta 15

II

sekuntimetrin tuulesta huolimatta.
Atleticon hyökkäys pysähtyi monesti jo
ennen keskiviivaa ja EU C pääsi nopeisiinyksi-yhtä vastaan -tilanteisiin. Tässä ottelussa EUC juoksi kovempaa, oli
taidoiltaan tasaisempi joukkue ja jaksoi puolustaa kotiin nekin pisteet, joissa perinteiseen naisliitokiekkotapaan
oli vähintään yksi kiekonmenetys jokaista pelaajaa kohti ennen kuin maalit tehtiin.

S[URAAVA PÄIVÄ
Sunnuntain semeissä EUC pelasi ensin HUT:ia vastaan, Atletico sai vastustajaksi runkosarjassa kolmanneksi
sijoittuneen Discuksen. Lunastettuaan
välieräpaikan HUT oli lauantaina hävinnyt reilusti viimeisen runkosarjapelinsä EUC:lle ja sama hengetön tahti jatkui semissä. HUT ei taistellut kuin
hetken ensi jaksolla; EUC kiitti ja meni
loppuotteluun ylivoimaisesti 15 - 8.
Toinen semi pelattiin lähes samalla
kaavalla. Moninkertaisten mestarien
rutiini oli selvästi liikaa Discukselle,
joka näytti luovuttavan heti alussa.
Atletico jyräsi 15 - 6 hakemaa.n loppuottelussa EUC:lta revanssia runkosarjavoiton menetyksestä. EUC:n voittaminen on kuitenkin tänä vuonna vaikeampaa kuin ennen: nuoret pelaajat
ovat kasvaneet SM-sarjan mittoihin ja
kokeneista ovat parhaat jäljellä. Naisten finaali voi hyvin olla kauden tapaus.

JÄNNITYSNÄYITLMÄ
Naisten alemmat sijoitusottelut pelat-

tiin Thulen ja Flyersin sekä Hamina

2.1

Grasshoppersin ja Hutin välillä. Varsinainen thrilleri oli lauantaina ollut yli
kaksituntinen Huti - Hamina -peli: viimeinen piste kesti lähes puoli tuntia ja
ottelu päättyi Hutille 9 - 8. Seuraavana päivänä jumbofinaali ei ollut yhtä
dramaattinen. Heinäsirkkoja ei riittänyt kunnon vaihtoruletin pyörittämiseen, väsymys iski ja Huti oli parempi

12 - 8.
Sijoista 5 ja 6 pelasivat naisten sarjan ne joukkueet, joilla on edellytyksiä
mitalipeleihin, mutta ehkä ei tarpeeksi
motivaatiota harjoitteluun. Thulessa ja
Flyersissa on kokemusta ja taitoa, hyviä yksilöpelaajia ja jokin verran jopa
juoksuvoimaa, mutta ero ultimaten
harrastamisen ja ultimatessa kilpailemisen välillä pudottaa nämä joukkueet
Suomen kärjestä. VIime kaudella Thule
pelasi loppuottelussa, nyt laiha lohtu oli
viides sija, Flyers-peli päätttyi 15 - 8.

LOPUKSI
sanottakoon, että suomalainen ultimate
kehittyy ja Suomen ultimatepelaajat
ansaitsevat enemmän mahdollisuuksia
pelata tai ainakin pidemmän pelikauden. VIrallinen ulkokausi alkoi 8.6. ja
päättyi useimmilta 14.7. Otteluita
useimmilla on kaudessa kymmenen.
Sitten harjoitellaan taas lähes puoli
vuotta, ennen kuin sisäkausi virallisesti
alkaa. Toisaalla lehdessä on ehdotus
siitä, miten pelaajat saisivat lisää mahdollisuuksia kilpailla ja siten tulisivat
vielä paremmiksi. Sitäpaitsi - pelaamisen takiahan liitokiekkoillaan, ei pelkkä harjoittelu ketään huvita.

NAIST[N PRONSSIT T[MMATTIIN TUUL[STA
Teksti: martin Glantz
Vahva~~a puu~kittahe~~a tuule~~a
~ateen liuka~tamalla ja

pehmentämällä kentällä pelattu
peli oli joukkueille fd~kat
Ensi jaksoa hallitsi Discus, joka pääsi
aloittamaan puolustuksella puhuri selän takana. Toisella jaksolla oli HUT:n
vuoro pelata paikkaa: ottelu kääntyi hitaasti helsinkiläisille, jotka hurmoksessa tekivät yliajalla 12 - 11 voittomaalin vastatuuleen tietämättä edes,
että peli päättyi ja että HUT oli voittanut ensimmäiset naisten ulkokenttämitalit moneen vuoteen.
HUT otti runkosarjassa Discukselta selkään, kun Discuksen maajoukkuekaksikkoa J onna SaarinenlReija
Ylönen ei saatu kuriin. Pronssiottelussa
Discuksen peliä pyörittivät avausjaksolla hyvin myös kolmas maajoukkue-

pelaaja Sara Wickström sekä Minna
Strömberg. HUT oli todella hädässä
ensimmäisen puolituntisen, kun koko
viikonlopun tökkineestä hyökkäyspelistä edelleen oli kaikki hukassa.
Kolmen pelaajan uhraaminen pelkästään puolustustehtäviin pelasti kuitenkin helsinkiläiset: HUT:n Fiina Hiitola, Pirjo Happo ja Jaana Simola hidastivat ja venyttivät Discuksen hyökkäyksiä niin paljon, että Espoon runkopelaajat toisella jaksolla väsyivät menettäen kiekon monesti avo paikoista.

Laaja materiaali etu fd~kaalla
kentällä
HUT ja Discus ovat kesän olleet liikkeellä melko nuorilla ja kokemattomilla
joukkueilla. HUT:n hiukan laajempi
materiaali ratkaisi lopulta pelin: kun
Discuksen parhaimmisto joutui kentäl-

Tervetuloa

kiekkogolfaamaan!
Munkkiniemessä, Koneenpuistossa, järjestetään joka maanantai
klo 18.00 kiekkogolfkilpailu. Kilpailu on tarkoitettu sekä uusille
että vanhoille harrastajille. Paikalta voi lainata tai ostaa golfkiekkoja.
Ensimmäinen kerta on ilmainen, muuten kilpailu maksaa 10 mk.
Perille pääset bussilla 58 tai raitiovaunulla 4.
Lisätietoja: Sami Loukko 90-6845846

Hole I
Hole 2
Hole 3
Hole4
Hole 5
Hole 6
Hole 7
Hole 8
Hole 9

•
•
•
•
•
•
•
•
•

102 m
82 m
104 m
102 m
98 m
132 m
79 m
63 m
94 m

•
•
•
•
•
•
•
•
•

par 3
par 3
par 3
par 3
par 3
par 4
par 3
par 2
par 3

Total par 27
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le sekä puolustukseen että hyökkäykseen, voitiin HUT:ssa säästää tärkeitä
pelaajia ja pyörittää lähes kahden täyden kentällisen vaihtokarusellia, vaikka HUT:n kapteeni Katja Kosonen oli
jalkavamman vuoksi sivussa. Ottelun
päätöshetkillä HUT:n hyökkääjillä olikin paljon tilaa liikkua avoimiin syöttöpaikkoihin. HUT:n hyökkäyskentälliset saivat myös yläkentän pelin toimimaan, kun rakentajille tuli heittotilaa
Discuksen puolustuksen väsyessä.
Pronssimitalit olisivat kuitenkin
saattaneet päätyä kummalle joukkueelle hyvänsä: HUT tuli 3 - 8 -puoliaikatilanteesta toisella jaksolla tasoihin, johti 11 - 9, josta Discus puolestaan taisteli tasoihin; HUT menetti tilanteessa
11 - 11 vastatuulihyökkäyksissä kiekon
kahdesti, sai sen Discuksen heittovirheestä takaisin omassa maalissa ja syötti vielä parikymmentä syöttöä vastatuuleen ennen kuin ottelu päättyi.

Ham;na GrasshoppefS;n a'\'o;men sarJan )olAk~ee"~ Mlgh"ty
1eUo'Wsu,~ on -Wonti'\'almentOj;sta hlAOr;matta orllAt tänä

'\'lAonna plAlAtetta pdaOj;sta. 'Wre'\'a;SlAlAdeSSO tämä ongelma
on po;SSO~ ff am;nan kentillä k;rmaa tänä keSänä J.O~5 -Woretta k;ekko)lAn;ona. 7änhef t6m;~e )0. mlAlA ~om; '\'(Jp;~e.
Liitokiekkoliiton hallitus päätti vuodenvaihteessa heittää näytilie porkkanan uusien juniorijäsenten saamiseksi
mukaan seurojen toimintaan. Tuhat
markkaa luvattiin sille seuralle, joka
1.1. - 30.6.1996 välisenä aikana saisi
kasaan eniten pisteitä. Kultaa ja kunniaa oli tarjolla jokaisesta uudesta liiton jäsenestä. Mitä nuorempi pelaaja,
sitä suurempi pistesaalis. Hamina
Grasshoppers otti haasteen vastaan ja
korjasi potin selvällä erolla seuraavaan.
Kunnia kaikesta kuuluu Haminan juniorien pääasialliselle valmentajalle Tea
Lindbergille.

VIime talvena Tea oli liikunnanopettajan sijaisena Haminassa ala- ja yläasteella sekä lukiossa. Innokkaana lajin harrastajana hän tietenkin halusi
tutustuttaa oppilaitaan lajimme saloihin. Usealla voimistelutunnilla pelat-

tiinkin ultimatea. Samoihin aikoihin
ajoittuneet seuran pitämät lajiesittelyt
lisäsivät kiinnostusta, ja monet saivat
kimmokkeen tulla Grasshoppereiden
harjoituksiin. Ensin paikalle ilmestyi
neljä rohkeaa. Pian määrä tuplaantui,
sitten vielä kolminkertaistui, ja yhtäkkiä seura olikin jo luovuttanut yhden
salivuoroistaan yksin juniorien käyttöön.
,
Suomen kansallisella huipulla uiva
Lindberg käytti viime talvena lähes
kaiken aikansa urheiluun ja liikuntaan;
omien kahden lajin harjoitustensa lisäksi Tea valmensi aloittelevaa heinäsirkkalaumaa. Joukkueessa on lähinnä ala-asteikäisiä poikia ja yläasteikäisiä tyttöjä, joten konflikteilta ei aina
ole vältytty. Treeneissä on ollut paljon
yleistä sähellystä ja esittämistä, eikä
vanhempien tyttöjen ole ollut helppoa
kestää poikien edesottamuksia. Muutaman kerran treenit ovat johtaneet

täydelliseen villiintymiseen. Mutta
eteenpäinkin on aivan selvästi päästy;
joukkue saavutti neljännen sijan heinäkuun alussa pelatuissa ultimaten juniorien SM-kisoissa.

ffamlna kalAplAnk;

a;kamo;~n ky'\'ä

Tuhatlappunen meni varmasti oikealle
seuralle. Valtameren takaa tulleet valmentajat Andrew ja Fortunat ovat huolehtineet myös juniorien valmennuksesta kuukauden, pari. Miekkosten
lentolipuille ja asumiselle tulee hintaa
ja suunnitelmissa on käyttää rahaa
myös kiekkoihin, turnauskuljetuksiin
ja muuhun toimintaan. Ei silti, eivät
seuran raha-asiat kovinkaan huonolla
tolalla ole: Grasshopperit saivat kaupungilta avustusta 5700 mk ja salivuorotkin ovat ilmaiset. Luulenpa, että
haluaisin olla haminalainen ultimaten
pelaaja.
Mitkä deurat dltten tai:JteLivat paLkinnodta
Haminan kandda kunniakkaMti? Team ja
DUCUd tuLivat Lujaa deuraavina.
PääMia ei tiUdäkään tapaukdUda ole
raha, vaan de ilo, joka peLaajuta on deuraLIe
ja koko lajille. Tai ehkä ennenkaikkea päinvMtoin.

nasi parhaan VKG-kilpailunsa viimeisellä reiällä hienolla 12 metrin birdie-putilla.
Pienoinen yllätys oli myös Kauhajoen
Liitokiekkourheilijoiden mukana olleet
pelaajat, jotka kaikki sijoittuivat kymmenen parhaan joukkoon.

VK6 3 .Jyväskylä 1 8.5. 1 996
teksti: Seppo Nieminen

VII.tuun.1I
tuntevien
IIltoklekkollljoltten tllvoltteenll on liina ollut
my6. hllrrllll'tllben levItdmlnen, ei VIIIn lIIIIIlan pe11I1lmI.een ke.kmymlnen.
Slkal VK&-kl.ojll on 1I11u11Kirkkoherra Ilkka Järvinen vihki kiekkogolfradan käyttöön lennokkaalla tyylillä.

Vuoden
kiekkogolfaajan
metsästys alkoi
VK6 1 Meilahti
4.5.1 996
teksti: Sami Loukko

Vuoden 1 9 9 6 kiekkogolfaajasarja käynnistyi
Suomen ensimmäisellä
kiinteällä kiekkogolfradalla Meilahden urheilupuistossa. Aurinkoinen
sää houkutteli paikalle i!B
kiekonkuluttajaa. Ilahduttavaa oli se, että myös
vanhat frisbee-gurut ja
muutama ultimatepelaaja
löysi metsän ja kallioitten
keskeltä tiensä kilpailuihin.
Ensimmäinen kierros pelattiin uutta
Karvalakkisarjassa testattua rataa, johon

oli tehty muutamia muutoksia. Varsin
vaativa rata sai niin kehuja kuin haukkuja osakseen. Erityisesti ykkösreiän dogleg
ja nelonen, vaikea alamäkireikä, laittoivat
heittäjien rohkeuden koetukselle. Parhaiten radan heittivät vasurit Janne lindberg ja Tommi Vesala, kumpikin kolme
alle par tuloksella. Ykkösreiän aloitusheiton lähimmäksi heitti Jyrki Kaivola
voittaen samalla kiekkopalkinnon.

Rutiinivoitto .Joiulalie
Toinen, kolmas ja finaalikierros pelattiin
perinteistä rataa, joka vuosi vuodelta
tulee helpommaksi.Jokaiselle reiällä löytyy muutamia eri heitto- ja reittivaihtoehtoja. Kilpailun kärkeen siirtyi Karvalakkisarjaa dominoinut Harri Jolula, joka
varmalla pelillä selvitti lopuksi kilpailun
edukseen. Finaalissa ainoastaanA-P Korkeamäki heitti alle par tuloksen ja kruu-

.enunln u.e........ pidetty
palldUlkunnllllI,jalUlI ei WII"-

.lnlll.ta omall hlllTll.tulltll
"'elA ale. T•••• mlele•••
j .....eld:ettlln vuoden 1 996
VK& :3 .JyYA.kyIAn yllopl.taliII, 1I1n0ll111l tadelll.ellll
yllopl.taluunpulUlellll Suoma•• II, yhtel.ty6... .JyW..kyIAn Y1lopl.tan Y1loppllll.kunnan ~.II.
Helatorstain lumi sentään ehti enimmäkseen sulaa, mutta kisa kyllä muistutti
muuten karvalakkisarjaa. Kohmeisista
käsistä huolimatta Suomen huiput tekivät vaikutuksen harvalukuiseen yleisöön
heittelemällä urheilukentän ja sirkusteltassa harjoittelevan rockyhtyeen yli satametrisiä heittoja birdien tarkkuudella.
Osa pelaajista moitti muutamia reikiä
lyhyiksi. Lieneekö kritiikki turhaa napi-

naa, kun kisan kärjessä keikkuivat kuitenkin tutut nimet.
Kisan jälkeen kilpailukaravaani siirtyiTampereelle, mutta kiinnostuksen siemen oli kylvetty.Ylioppilaskunnan edustajat tiedustelivat heti mahdollisuuksia
ja mahdollista apua syksyisiin Opiskelijoitten Liikuntaliiton kisoihin.

VKIi 5 Kauhajoki

8.6.1996
Kauhajoen kiekkogolfradan uudelleen avaus
teksti: Seppo Nieminen

Kauhajoella on jo vuosia
ollut yksi maan harvoista
pysyvistä kiekkogolfradoista. Kauhajoki on yksi
vahvimmista kiekkogolfkeskuksista maassamme.
Väkilukuun suhteutettuna
sekä pelin taso että harrastajamäärät ovat varmasti aivan maan huippua.

peliin että mahdollisuuksia rentouttavaan amatööriheittelyyn kuntalaisten ja
vierailijoitten iloksi.

VKIi 6 Vaasa

9.6.1996
teksti:A-P Korkeamäki

Aurinkoinen Vaasa toivotti !iuomen VKIi-sarjan pelaajat tervetulleiksi TIklaspuistoon. Tiklaslammen
reikä keräsi jälleen saaliinsa, lammen rannan ja saaren välisiin vesiin hukkui
monta kiekkoa, tosin muutama ongittiin kuiville.
Lampireiällä
heitetyn
closest-to-pin eli lähim-

mäksi maalikoria -kisan
voitti Kauhajoen Matti Majuri, palkintona lammen
ylittävä golfkiekko.
Tasainen kilpailu johti kahdeksan pelaajan finaaliin.Yelipojan lauantain voitto
mielessä Janne Lindberg tavoitteli sunnuntain finaalin voittoa. Lampireiälle asti
viikonloppu näytti menevän Lindbergeille, mutta kahden kiekon uittamisella
Janne puttasi lampireiän kuutoseksi.
Ilkka Tamminen otti birdien ja kärki
tasoittui.
Harri Jolulan paikka kiilata kärkeen
lensi aloitusheiton mukana; kiekko suoraan saaren yli lampeen. Jussi Lindbergin kiri lopussa ei riittänyt. Haastajana
lähtenyt Ilkka Tamminen vei voiton.

Lajin primus motor, Seppo Nieminen, oli kevään mittaan saanut Kauhajoen kunnan sijoittamaan lisää varoja radan kehittämiseen. Kunnan vapaa-aikaosaston kenttähenkilöstö kulutti viikon
heittopaikkojen parannustöissä. Teet
pohjustettiin soralla ja päällystettiin
karkeiksi harjatuilla betonilaatoilla. Kunnan tekninen osasto mittasi puiden ym.
esteiden sijainnin radalla ja tulosti tarkat väyläkartat, jotka on sijoitettu maahan upotettujen parrujen viistottuun
päähän. Paikalliset pelaajat ovat osallistuneet suunnitteluun. Lopputuloksena
on tämän hetken varustetasoltaan paras rata maassamme.

Avajaiskisan voitto
Helsinkiin
Kuten ennalta saattoi odottaa, Kauhajoen omat pojat olivat vahvoja kisassa.
Kolmen kierroksen jälkeen Jussi Lindbergillä oli niukka pisteen johto Harri
Jolulaan.
Niin vain kävi, että Kauhajoen uusitun ja parannelIun radan avajaiskisan
voitto lipui Helsinkiin. Jussi Lindberg pelasi vahvan finaalikieroksen ja voitti selvästi ennakkosuosikin Kauhajoen Harri
Jolulan. Juniori-ikäinen Janne Lindberg
puolestaan kepitti helpon tuntuisesti
hermoilleet kotisuosikit.
Rata osoittautui erinomaiseksi. Se
tarjoaa sekä haasteita vaativaan kilpailu-

Jussi Lindberg golfaa ensimmäiseen VKG-voittoonsa.

tuli kahden taistelu, Sami heitti neljä
ensimmäistä reikää birdiellä eli kakkosilla, siirtyen ensimmäistä kertaa johtoon
reiällä 4. Mutta seuraavalla alamäki reiällä
Harri tasoitti heittämällä kakkosen, molemmat tuloksessa -14. Kuutosreiällä, pitkällä koulun päältä heitettävällä, Sami
eksyi kiekkoineen vasemmalle metsään
ja heitti lähestymisheittonsa lähimpään
puuhun.

Ä.SA P[N 1
teksti ja kuva: H-P Korkeamäki
Kevään kaunis viikonloppu houkutteli Suomen kiekkogolfaajat Vaasaan taistelemaan pro-turnauksen
rahapalkinnoista. Voittajalle oli luvassa tuhat markkaa. Syvän etelän
miehiä ilmestyi myös paikalle. Perinteinen leirintäalueen maasto oli
vielä rankan kevätsään pehmittämä, joten turnauksen lauantaipäivä vietettiin kokonaan Hietasaaren tuulisessa puistossa.
Turnauksen ensimmäinen rata oli hieman viimevuotisesta uudistunut, ja se
sytytti Kauhajoen kunkun Harri Jolulan
hurjaan kiriin.Tauolla Harri kärjessä tuloksella -9. Seuraavana Tommi Vesala ja
seniori Seppo Nieminen -5, Kauhajoen
kolmikon takana vasta ensimmäinen vaasalainen Pasi Roimela -4. Lounastauolla
ihmeteltiin, kuinka helppoa sen birdien
(yksi alle parin) heittäminen on.
Tauon jälkeen pelattiin uusi oikeakätisiä suosinut rata, jossa löytyi kaksi
reikää hiekkarannan puolelta. Kilpailu
kiristyi, parhaiten sijoitustaan nosti Jari
Jolula heittämällä radan -4.

Toisella kierroksella Harri pelasi jo varman päälle pariin, kun Sami lähestyi jälleen, kierros -2. Kilpailun ainoan holein-onen heitti ykköspoolin noussut Pasi
Roimela. Kiekkopalkinnon arvoinen heitto tuli reiällä 3, jossa kori oli piilossa
raunioiden takana.

Kartta ja kompassi tarpeen
Finaalin pääsivät Harri, Sami, Tatu, Marko Jokimäki, Ilkka Tamminen ja ässän
heittänyt Pasi. Sami Loukko oli kirinyt 6
heiton eron Harriin jo kahteen. Finaalista

Sami hillotti ykköseksi
Matkaa korille vajaat kaksikymmentä
metriä, kaikki miettivät jo seuraava reikää, kun Sami nyt tästä ottaa nelosen ja
Harri menee kärkeen. Mutta mitä, Sami
pistää "puttinsa" sisään ja on yhä kolmosilla Harrin kanssa tasan. Ratkaisu jää
jälleen viime vuotiseen tapaan viimeiselle
reiälle, molemmat heittävät ylämäkeen
jääden koulun ulkopuolelle. Sami hallitsee hermonsa ja puttaa kakkosen, ja
voittaa tuhat markkaa palkintorahoina.

Hole-in-one sunnuntaina
Sunnuntai päivä ja uusi rata Vanhan Vaasan Raunioilla, ykköspoolin taistelu kullasta alkoi kiihtyä. Kaikki tai ei mitään,
tai sitten tasku rahoja, saihan viisi parasta rahapalkinnon. Tuulinen sää vaikeutti
kierrosta ja ykköspoolin heittäjät saivat
jo vitosiakin.

Sami Loukko taisteli Vaasan ykköseksi.

Lisätietoja pari~olfin ~m-kisoihin
Lauantaina 7.9. kilpailu alkaa kello 10.00
Paikka: Tiklaspuisto, 4 x 9 reikää.
Sunnuntaina 8.9.
Paikka: Arboretum-puisto, 2 x 9 reikää ja fmaali 9 reikää.
Kilpailun ratoihin on mahdollista tutustua ennen kisaviikonloppua, lauantain ratamestari Marko J erohin.

Lisätietoja järjestäjiltä:
A-P Korkeamäki, puh. 961-3155191, 9400-667278
email: ari-pekka.korkeamaki@tele.telebox.Ei

Lb

WORLD'S BIGG[ST, HnSINKI 1l.~.lgg6
World's Biggest Weekendiä vietettiin Helsingissä perinteisesti meren tuntumassa Sibeliuspuistossa. Lajista innostuneita oli suunnilleen saman verran kuin viime vuonna,
nyt 16 osallistujaa.
Haminalaisille täytyy nostaa taas hattua. Vilme vuonnakin heitä runsaasti, tänä vuonna peräti seitsemän. Kolme uutta kiekkogolfaajaa tuoneen palkinnon sai Sasu
Purho, uusien pelaajien palkinnon voitti Mikko Jussilainen.
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12TH ÅNNUAL INTERNATlONAL SEPPO NI[MIN[N FINNISH FLYING DISC GOLf (LASSIC
Lauantaina satoi kuin aisaa huolimatta säämiehen lupauksista. Tämä karsi osanottoa, mutta yli 30 urheata
avoimen pelaajaa ja pari naista ilmestyi paikalle. Mikä ilahduttavinta,
kahdeksan maailman ehdottomaan
liitokiekkoaateliin kuuluvaa pelaajaa
Norjasta, Ruotsista ja Amerikasta
saapui tavoittelemaan 200 dollarin
ykköspalkintoa.
Lauantai pelattiin Tullisaaressa
vanhalla perusradalla, joka on entisestään vaikeutunut puiden ja pensaiden kasvaessa. Ensimmäisen 9 reiän jälkeen kaksi Jussia, Meresmaa ja
Lindberg olivat komeassa johdossa.
Iltapäivän radan oli suunnitellut
Visa Ruuhinen. Rollereille oli käyttöä
eikä tiukka sidearm olisi haitannut!
Ensimmäisen päivän jälkeen ruotsalaiset olivat turvallisen tuntuisessa johdossa: Anders Källströmin yhteistulos
oli 96, 12 alle parin ja Nils Dackenyhteistulos oli 98.

Daeke dominoi
Finaalissa Dackella oli varaa ottaa kolme bogeytä. Silti hän voitti helpon tuntuisesti tuloksella 15 alle parin. Erinomainen tulos vallinneissa olosuhteissa. Sune teki vahvan nousun ja pelasi
ainoana finaalikierroksen alle parin.
Källström otti vitosenkin, mutta kun

muutkin ryssivät, Anders säilytti kolmannen tilan. Jussi pysyi kuin pysyikin neljäntenä. Kisat olivat hienot ja
ensi vuonna vain toivotaan parempaa
säätä ja enemmän pelaajia niin kotimaasta kuin ulkomailtakin.

Tek~ti: ~eppo nieminen

~uomenlinnan hirmumynktj
Sunnuntai pelattiin jo totuttuun tapaan
Suomenlinnassa. Siellä takuuvarmasti
tuulee, ja nyt vallitsi todellinen myrskytuuli. Siinä veri punnittiin. Muuten olosuhteet olivat hienot; aurinko paistoi,
Suomenlinna tarjosi uskomattoman
runsasta kukkaloistoa silmän iloksi ja
kilpailijat puolestaan huippusuorituksia ja jännitystä vaikeissa tuulissa.
Dacke ja Wentzel pelasivat aivan hermottomasti vai pitäisikö sanoa hervottomasti: 5 ja 4 alle parin ensimmäisellä kierroksella. Jopa Anders
Källström pelasi 4 yli, puhumattakaan
monista vähemmän tunnetuista suuruuksista. Suomenlinna totisesti antoi
taas oppitunnin puttaamisesta vastatuuleen!
Toisella kierroksella paras tulos oli
yksi alle, mutta sen sitten heittikin 10
pelaajaa. Nopeita oppimaan.

Nils Dacke taistelee luonnonvoimia vastaan.

SARJATAULUKOT ULTIMAT[N ULKO -SM
JUNIORIT

NAIS[T

järjestys runkosarjan jälkeen

järjestys runkosarjan jälkeen

I.HUT
2. Discus 1
3. Sipoo Odd Stars
4. Hamina Grasshoppers
5. Discus 2
finaali

voitot

tappiot

tehdyt

päästetyt

4
3
2
1
0

0
1
2
3
4

52
44
45
14
7

16
24
24
46
52

HUT - Discus 1

18 - 5

AVOIN

voitot

tappiot

tehdyt

päästetyt

I.EUC
2 Atletico
3. Discus
4.HUT
5. Helsinki Flyers
6. Ultimathule
7. Huti
8. Hamina Grasshoppers

7
6
5
4
3
2
0
0

0
1
2
3
4
5
6
7

120
114
105
102
77
84
35
22

42
48
97
86
89
88
106
111

Semit

Euc
Atletico

- HUT
- Discus

sijat 7 - 8
sijat 5 - 6
pronssiottelu
finaali

Huti
- Hamina Grasshoppers 13 - 8
Helsinki Flyers - Ultimathule
8 - 15
Discus
- HUT
II - 12
EUC
-Atletico
15 - 8

15 - 8
15 - 6

järjestys 3. osaturnauksen jälkeen

ylempi loppusarja

voitot

häviöt

tehdyt

päästetyt

I.HUT
2. Liquidisc
3. FD Cowboys
4. Discus

9
8
7
4

1
2
3
6

176
172
147
111

89
88
124
141

5
4
3
0

5
6
7
10

130
125
96
103

130
144
166
178

Kultaa EUC, hopeaa Atletico, pronssia HUT, 4. Discus, 5.
Ultimathule, 6. Flyers, 7. Huti, 8. Grasshoppers

alempi loppusarja
5. Flyers
6.505
7. Red Rabbits
8. Huti
finaali
pronssia

HUT - Liquidisc
FDC

18 - 21

1DIVARI
Ottelut Voitot Tappiot Pisteet Tehdyt Vastaan Maaliero

Mighty Yellow
Thunder
Aliens
Farmers
Riverside Ultim
Flyers II

5
5
5
5
4
0

5
4
1
1
1
0

0
1
4
4
3
0

10
8
2
2
2
0

75
64
33
36
21
0

19
33
58
65
54
0

56
31
-25
-29
-33
0

Oletko selkäsaunan
tarpeessa?
Urheiluhieroja Marko Miettinen
Kuntokeskus City Gym I Radisson SAS
Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki
Puhelin 9400-878 111

RadissonSAS

Uu~i kiekko~olfrata

Kuortaneelle
tek~ti :~eppo nieminen
Kauha10kL onllLteå'Vaasanlå'å"nLn etelå'LsLmmå"n alueen, Suupoh1an monLpuolLnen lIapaa-a1anllLeton keskus

1a

kehLtt'fllå' luontomatkaLlukunta.
Kauha10kLset u'lheLlL1at O1!at menest'fneet h'fllLn e'lL la1eLssa. ;'Jå'Lstå' maLnLttakoon mm. ampumahuhto, 'fleLsu'lheLlu, paLnL, e'lLlaLset palloLlula1Lt 1a ammunta. ;11'fos kauha10kLset ULtokLekkoLlL1at ollat saalluttaneet maLnetta
nUn la1Lnsa u'lheLlL1oLna kuLn o'l~anL
saa ttO'leLnakLn.
'loLlIotan mLelLh'fllå"llå' suomalaLset
lLLtokLekkoLlL1at mLttelemå"å"n taLt01aan
lUtokLekkoLlun kenttå'la1eLssa Suomen
mesta'luuskLsoLssa Kauha10ella 3.-

4.8.1996. 'loLlIon, ettii lILe'laLlusta
Kauha10ella 1iiLSL h'fllii muLsto 1a Lså'nnå"t lIoLsL1!at ta'l1ota mLell'fttå"lIå't puLtVapaa-aikakeskuksen johtaja Reijo Hakorinta, valmennuskeskuksen johtaja
Tapio Korjus, Seppo Nieminen ja A-P Korkeamäki.

teet kLsoLlle.
?:>aula KallLopå'å"

KISÄKUUSSA 1996 PYSM[TIIIN UUSI 9-RUKÄIN[N KI[KKOGOLFRATA
KUORTAN[[LU URHULUOPISTON ALU[[ll[.
Kuortaneen Urheiluopisto on vuoden 1997liitokiekkoilun yksilölajien MM-kisojen toinen tärkeä pitopaikka. Rata luonnollisesti on opiston oheis- ja vapaaajan toimintojen tukena. Niinpä radalle suunniteltiin ensisijaisesti helpot amatööriteet, mutta samalla valittiin ja merkittiin myös vaativammat pro-teet.
Rata sijaitsee aivan urheiluopiston alueen keskustassa. Ykkösteen lähellä olevasta kioskista voi vuokrata kiekkoja. Ensimmäiset viisi reikää ovat pääosin
harvakasvuisella mäntykankaalla, jossa joka reiällä on vähintään yksi, useimmilla useampikin selvä väylä.
Radan päätöskori on aivan päärakennuksen vieressä ohikulkijoitten selvästi
nähtävissä.

HAAST[KISAN VOITTO KORJUKS[ll[
Välittömästi pystytyksen jälkeen pelatun amatöörien haastekisan voitti keihäänheittäjänäkin mainetta saanut Tapio Korjus lyöden vapaa-aikakeskuksen johtajan Reijo Hakorinnan pisteellä.
Myöhemmin pelatun suunnittelijoitten pro-kisassa Seppo Nieminen löi A-P
Korkeamäen pisteellä. Radan ennätys vain odottaa uusia tavoittelijoita.

lUkuntasLhtee'lL

VASTAUKSH
~+IHUONOON
1. Suomessa; Kuortaneella ja
Helsingissä
2. 78, jäsenethän pääsivät
ilmaiseksi
3. Pekka Ranta
4. Avoin 16, naiset 11,
juniorit 7, masters 8
5. miehet 16.72 s, naiset
11.81 s
+ Hamina Grasshoppersien
amerikkalaisvalmentajat
tällä kesäkaudella.

o
o

Juha Nieminen
Tomi Nieminen

OLFTULOKSIA
Tommi Vesala
10. Mika Heikkilä
Sami Loukko
12 Mikael Hästbacka
13. jussi Meresmaa
Visa Ruuhinen
15. Eric Taylor
16. Ilkka Tamminen
17. Jari Jolula
18. Axel Finborus
19. Veli Berglund
Marko Jokimäki
Tomi Nieminen
22. Jyrki Kaivola
Antti Luuri
24. Upi Louhivaara
25.A-P Korkeamäki
Juha Nieminen
27. Marko Timonen
28. Seppo Nieminen
29. Petri Punakivi
30. Peik Johansson
3 1. Ismo Lindberg
32. Paul Brown

STOCKHOLM DISC GOLF OPEN
([UROTOUR A) 2~, -26.~.l996
Avoin sarja (76 osallistujaa)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
15.
24.
35.
50.
63.
68.
72.

Tomas Ekström
Markus Källström
Anders Swärd
Svante Eriksson
Fredrik Källström
Marco Le Housse
Harri Jolula
Tommi Vesala
Sami Loukko
Juha Nieminen
Jari Jolula
A-P Korkeamäki
Antti Luuri

222
226
227
227
230
204
212
190
194
202
210
213
219

Naiset (1 1 osallistujaa)
1.
2.
3.

Ulrika Wikberg
Linda Isberg
Victoria Ward

276
280
288

Tobias Nilsson
Jussi Meresmaa
Erik Dahl
Janne Lindberg
Oskari Häkkinen
Eemeli Salonen
Tomi Koho

162
164164
165
166
166
167
169
170
171
172
172
172
173
173
174
176
176
180
182
188
212
224
DNF

Naiset
1. Tuija Kohonen
2. Kirsi Järvinen

Juniorit (19 osallistujaa)
1.
2.
3.
7.
12.
16.
18.

FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
USA
FIN
FIN
NOR
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
USA

236
238
242
229
214
232
240

WASA OPEN
Pro

Speed Throw Avoin
1.
2.
3.
4.
5.
18.
22.
27.

ChrisVoigt
Kurt Karlsson
Sami Loukko
Niclas Lorentzon
Markus Källström
Harri Jolula
Tommi Vesala
Jari Jolula

129 km/h
128 km/h
127 km/h
124 km/h
119 km/h
107 km/h
103 km/h
98 km/h

1.
2.
3.
5.
6.
7.
9.
10.

Speed Throw Naiset
1.
2.
3.

Linda Isberg
Victoria Ward
Regina Olnils

Sami Loukko
Harri Jolula
Marko Jokimäki
Ilkka Tamminen
Tatu Lehtinen
Pasi Roimela
Jari Jolula
Tommi Vesala
Marko Jerohin
A-P Korkeamäki
Seppo Nieminen
Juha Nieminen
Jukka Vieri
Ville Roimela
Veli Berglund

92 km/h
88 km/h
85 km/h

12.
13.
14.
15.

115 km/h
113 km/h
106 km/h

Alokkaat
1. Jussi Viljanen

-15 Final
-13 F
-6 F
-6
-5
-3
-2
-2
+1
+3
+3
+4
+26
+29
kesko

Speed Throw Juniorit
1.
2.
3.

Jussi Meresmaa
Jesper Lundmark
Jonas Almstrom

THE 12TH SEPPO NIEMINEN (LASSIC
1. Nils Dacke
Ruotsi
finaalin jälkeen (15 alle parin)
2. Sune Wentzel
Norja
3. Anders Källström
Ruotsi
4. Jussi Lindberg
Suomi
Ruotsi
5. Markus Källström
6. Timo Pursio
FIN
7. Martin Rosengren
SWE
8. Harri Jolula
FIN

146
151
153
155
156
158
161
162

2.

Miika Teirikangas

+23
+27

HÄMEEN AVOIMET
174
176
182
185
188

Tuplakiekko
Visa Ruuhinen
Heikki Mattila
TommiVesala
Jussi Meresmaa
Antti Lod
Tero Nieminen
Paul Brown
Isto Jortikka

3°

voitot
4
4
3
3
2
2
1
1

Tarkkuus

osumia

Visa Ruuhinen
Paul Brown
Juha Nieminen
Tomi Nieminen
Jussi Meresmaa
Tommi Vesala
Esa Mäkelä
Hanne Hämäläinen
Antti Lod
Timo Meresmaa
Isto Jortikka
Tero Nieminen
Heikki Mattila
Kirsi Järvinen
seniori SE)
Harri Salonen
Antti Luuri

9 (9)

Pituus
metriä
Jussi Meresmaa
156,90
avointen ja junioreiden SE)
Visa Ruuhinen
153,50
Juha Nieminen
1 16,90
Paul Brown
112,75
TommiVesala
Tomi Nieminen
100,60
91,90
Heikki Mattila
89,95
Esa Mäkelä
89,50
Hanne Hämäläinen
85,65
Isto Jortikka
70,50
Timo Meresmaa
69,80
Kirsi Järvinen
naisten seniori SE)
62,45
Harri Salonen
Antti Luuri
3

(finaali)
(177,15

Koppaukset
aika(s)
Juha Nieminen 8,71
Jussi Meresmaa 7,21
Tomi Nieminen 6,73
Paul Brown
3,15
Heikki Mattila
7,81
6,84
Isto Jortikka
Antti Luuri
3,41
Kirsi Järvinen
2,60
(naisten seniori SE)
Hanne Hämäläinen 0
Visa Ruuhinen
0

7 (13)

9
8
8
8
7

7

7
6
6
6
5
5 (naisten
3
2

(146,70)
(131,70)
(123,50)
(135,70)

(89,45)

(69,54

matka(m) pisteet
35,00
82,91
42,60 82,26
39,45
76,47
44,55
61,88
18,25
61,21
o
37,62
7,60
26,52
14,30

o
0
0

0
0

Golf
Jussi Meresmaa
Juha Nieminen
Paul Brown
Heikki Mattila
TommiVesala
Visa Ruuhinen
Kirsi Järvinen

-2
-2
0
+1
+3
+5
+22

Yleismestaruuspisteet
(tuplakiekko, tarkkuus, pituus, koppaukset, golf)
18,13,20,18,20: 89
1. Jussi Meresmaa
13,16,16,20,18: 83
2.Juha Nieminen
20,20, 18,8.5, 12: 78,5
3.Visa Ruuhinen
14,18,14,14,16: 76
4. Paul Brown
20,5.5, 11,13,14: 63,5
5. Heikki Mattila
18,13,13,-,13:
57
6. Tommi Vesala
13,13,12,16,-:
54
7.Tomi Nieminen
14,7,8,12,-:
41
8. Isto Jortikka
-,5.5,6,10,1 1:
32,5
9. Kirsi Järvinen
-,10,9,8.5,-:
27,5
10. Hanne Hämäläinen
16,10,-,-,-:
26
1 1. Antti Lod
16,7,-,-,-:
23
12.Tero Nieminen
-,10,10,-,-:
20
13. Esa Mäkelä
-,3,4,1 1,-:
18
14.Antti Luuri
15. Timo Meresmaa
-,7,7,-,-:
14
-,4,5,-,-:
9
16. Harri Salonen

WORLD ISBIGGEST, HELSINKI 11.~.I996
Uudet pelaajat (12 reikää)
1. Sami Lanu
2. Mikko jussilainen
3. Sasu Purho
Tomi Korjula
jukka Toivari
6. Tea Lindberg

+8
+10
+13
+13
+13
+29

Vanhat pelaajat (24 reikää)
1. juha Nieminen
jussi Lindberg
3. janne Lindberg
4. Esa Taponen
5. Antti Luuri
6. Kari juhola
Mika Hyttinen
8. juho Uutela
9. jani Enroth
10. Kirsi järvinen
II. Kari Vuori

(-2)
(-1 )
(0)
(+ 1)
(+4)
(+3)
(+5)
(+5)
(+9)
(+9)
(+12)

-3
-3
-1
+2
+1
+8
+8
+10
+17
+22
+23

VKG 1MnLAHTI 4.~.I996
Avoin (9+ 18+finaali 9 reikää)
1. HARRI jOLULA
(0) (-6)
2. A-P KORKEAMÄKI (0) (-3)
SAMI LOUKKO
(+1) (-5)
4. jARljOLULA
(0) (-3)
5. ANTTI LUURI
(-2) (-4)
6. MARKO JOKIMÄKI (-1) -2
7. TIMO PURSIO
(-1) -1
8. TOMI NIEMINEN
(+2) 0
ILKKA TAMMINEN (-1) 0
TOMMI VESALA
(-3) 0
11. JANNE LINDBERG (-3) +2
12. RAMI HAKALA
(+6) +5
13. JYRKI KAIVOLA
(+5) +6
(+4) +6
JUHA NIEMINEN
15. MIKA HYTTINEN
(+3) +7
16. JUSSI LINDBERG
(+4) +8
17. JOONAS TANSKA (+2) +10
18. KARI jUHOLA
(+6) + II
19. VILLEVARO
(0) +12
20. JARI MÄENSIVU
(+9) + 15
ESA TAPONEN
(+6)+15
22. PETRI PUNAKIVI
(+8) + 18
23. TIMO LAINE
(+5) +21
ISMO LINDBERG
(+8) +21
25. PEIK JOHANSSON (0) +30
26. VISA RUUHINEN
(-2) +38
Naiset
1. TUIJA KOHONEN
2 KIRSI JÄRVINEN

-6
-4
-4
-3
0

(ei
(ei

(ei
(ei

(ei
(ei

Pisteet
25
21
21
18
17
15
14
12
12
12
10
jäsen)
jäsen)
9
8
7
6
jäsen)
5
jäsen)
4
3
1,5
1,5
jäsen)
jäsen)
Pisteet
25
22

VKG 2TULLISAARI ~.~.l996
(-7)
(-5)
(-2)
(-5)
(-2)
(-4)
-1
-1
+1
+1
+3
+3

(+3) +5
(0) +5
(+5) +5
(0) +5
(+2) +5
(+1) +6
(+3) +8
(+6) +8
(+3) +9
(+5) +12
(+5) +13
(+5) +15
(+2)+15
(+6) + 17
(+8) +20
(+7) +24
(+7) +25
(+11)+26
(+ 10)

Naiset
TUIJA KOHONEN
KIRSI JÄRVINEN

(9+9 reikää)
(+5) +10
(+ 14)+26

6,5
6,5
(ei jäsen)
6,5
6,5
(ei jäsen)
3,5
3,5
2
1

-10
-7
-5
-4
-3
-3

Pisteet
25
22
20
18
16
16
13,5
13,5
11,5
11,5
9,5
9,5

9.
11.
13.
14.
16.
17.
18.
19.

Harri jolula
Timo Pursio
jussi Meresmaa
Sami Loukko
Tomi Nieminen
jari jolula
Ilkka Tamminen
Tommi Vesala
A-P Korkeamäki
Esa Taponen
jukka Kaipainen
Kai Vesa
Seppo Nieminen
Timo Malkamäki
juha Nieminen
Heikki Mattila
Oskari Häkkinen
Mika Laitio
Esko Pärssinen
Sami Vuori koski

(ei jäsen)
+28
Pisteet
25
22

Pisteet
(-3) (-8)
(-2) (-7)
(-2) (-1)
(-3) (-3)
(+4) (-1)
(+2) (-1)
(+1) 0
(0) 0
(0) +2
(+1) +2
(0) +4
(-1) +4
(0) +5
(+7) +6
(+ 1) +6
(+5) +7
(+7)+16
(+6) +21
(+8) +27
(+ 10)+27

24.
25.
26.
27.
28.
29.

(+5)+15
(+6) +15
(+7) +17
(+5 + 17
(+2) +20
(+10)+22
(+ 12)+27 (ei
(+8) +28 (ei
(+ 11)+35
(+10)+36
(+2) kesko

(+6) +32

4
4
1,5
1,5

jäsen)
jäsen)

Pisteet
25

(ei jäsen)
(ei jäsen)

Avoin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

22.

PETRI PUNAKIVI
ISTO jORTIKKA
HEIKKI MATTILA
JARI jOLULA
PASI ROIMELA
JUSSIVILJANEN
TIMO MERESMAA
PETRI NIEMI
ISMO LINDBERG
TIMO LAINE
TIMO PURSIO

Naiset (9+ 18 reikää)
1. KIRSI JÄRVINEN

VKG 3JYVÄSKYLÄ 18·~.I996

(9+9 reikää)
(+4) +13
(+9) +24

Avoin (9+ 18+finaali 9 reikää)
1. TIMO PURSIO
(-4)
2 HARRI jOLULA
(-1)
3. JANNE LINDBERG (-2)
4. TOMMI VESALA
(-3)
5. TONI ASIKAINEN
(-1
JUSSI MERESMAA
(-1)
7. MARKO JOKI MÄKI (-3)
SAMI LOUKKO
(-1)
9. JUHA NIEMINEN
(+2
TIMOVASKIO
(0)
II. JUSSI LINDBERG
(+ 1)
ANTTI LUURI
(+ 1)

13. MIKA HYTTINEN
jARljOLULA
KARljUHOLA
A-P KORKEAMÄKI
ILKKA TAMMINEN
18. RAMI HAKALA
19. TOMI NIEMINEN
ESA TAPONEN
21. SEPPO NIEMINEN
22. EMPPU SALONEN
23. KAIVESA ·
24. HEIKKI MATTILA
JOONAS TANSKA
26. PETRI PUNAKIVI
27. JUSSI KOLARI
28. MIKKO jUHOLA
29. TIMO LAINE
30. JARI MÄEN SIVU
31. ISMO LINDBERG

-12
-8
-6
-3
-1
+1

(ei

(ei

(ei
(ei
(ei

25
22
20
18
17
15
13,5
13,5
11,5
11,5
jäsen)
10
9
jäsen)
8
7
6
jäsen)
jäsen)
jäsen)

VKG 4TAMPERE 19·~.l996
Avoin (9+ 18+finaali 9 reikää)
Pisteet
1. JUSSI MERESMAA
(0) (-1) -2 25
2 HARRI jOLULA
(0) (+4) +2 21
SAMI LOUKKO
(+1)(+2)+2 21
4. TOMMI VESALA
(+1) (+2) +3 18
5. ESA TAPONEN
(0) (+4) +4 17
6. JUSSI LINDBERG
(+4) (+4) +5 15
7. JUHA NIEMINEN
(+1) +8
13,5
ILKKA TAMMINEN (+2) +8
13,5
9. ANTTI LUURI
(+3) +9
10
TOMI NIEMINEN
(+2) +9
10
JANNE LINDBERG (+3) +9
10
12 KAIVESA
(+1) +10
8,5
A-P KORKEAMÄKI (+2)+10
8,5
14 MATTI MAJURI
(+5) + II
7
15. OSKARI HÄKKINEN (+5) + 12
6
16. JOUNI TAMMINEN (+3 +13 (ei jäsen)
17. ESA MÄKELÄ
(+4) +14 (ei jäsen)
TUOMAS HEINONEN(+3)+14 (ei jäsen)
19. EEMELI SALONEN (+4)+15
4

3'

VKG ~ KAUHAJOKI 8.6.1996
Avoin (9+ 18+finaali 9 reikää)
1. JUSSI LINDBERG
2. HARRI jOLULA
3. JANNE LINDBERG
4. TOMMI VESALA
5. ILKKA TAMMINEN
6. MATTI MAJURI
7. JUSSI MERESMAA
JUHA NIEMINEN
9. PASI ROIMELA
10. VELI BERGLUND
MARKO JOKI MÄKI
SAMI LOUKKO
ESA TAPONEN
14. HEIKKI MATTILA
15. A-P KORKEAMÄKI
TOMI NIEMINEN
17. SEPPO NIEMINEN
18. KAIVESA
19. KARI HÄNNIKÄINEN
20. MIlKA TEIRIKANGAS
21. ISMO LINDBERG
22. OSKARI HÄKKINEN
23. PETRI NIEMI
24. ESKO PÄRSSSINEN
25. ESA MÄKELÄ

Pisteet
(-13) -16 25
(-12)-13 22
(-9) -10 20
(-6) -8 18
(-6) -6 17
(-6) -5 15
-3
13,5
13,5
-3
-1
12
9,5
0
9,5
0
9,5
0
0
9,5
+1
7
+2
5,5
+2
5,5
+3
4
+5
3
+8
2
+9
1
+1
+13
+15 (ei jäsen)
+ 19 (ei jäsen)
+23 (ei jäsen)

VKG 6VAASA 9.6.1996
Avoin (9+ 18+finaali 9 reikää)
1. ILKKA TAMMINEN (-3) (-6) -9
2. JUSSI MERESMAA
(-3) (-5) -8
3. JANNE LINDBERG (-3) (-10)-7
4. HARRI jOLULA
(+2) (-5) -5
5. TOMMI VESALA
(-1) (-3) -4
VELI BERGLUND
(-1) (-3) -4
7. SAMI LOUKKO
(-1) (-3) -3
8. JUSSI LINDBERG
(-1) (-3) -1
9. KAI VESA
(+1)-2
10. MATTI MAJURI
(+ 1) -1
11. MARKO JOKI MÄKI (+3) 0
ESA TAPONEN
(-1) 0
13. AP KORKEAMÄKI
(0) +2
14. PASI ROIMELA
(0) +4
15. SEPPO NIEMINEN (+4) +6
16. MARKO jEROHIN
(+4) +7
17. HEIKKI MATTILA
(+2) +8
18. OSKARI HÄKKINEN (+3) +9
PETRI NIEMI
(+ 1) +9 (ei
MIlKA TEIRIKANGAS (+6)+9
20. ISMO LINDBERG
(+6) +19
Naiset (9+ 18 reikää)
1. MINNA POTI

(+11) +38

Pisteet
25
22
20
18
16
16
14
13
12
II
9,5
9,5
8
7
6
5
4
2,5
jäsen)
2,5
1
Pisteet
25

DLU VI ArYlo
J &SA-AR-ENKUJI\ 'S
OOflLfo

Kisakalenferi lOPPukesälle 1996
24.-28.7.
27.-28.7.
27.7.

US Open gOlf 6- YUll6laJlt. Fort ColUns. Colorado
VKG 9 Helsinki
Ultlmate SM-flnaaUt

3.-4.8.
3.8.
4.8.
5.-11. 8.
10.-18.8.
14.-15.8
17.-18. 8.
24.-25.8.

SM-kenttä lajit. Kauhajoki
Naisten maajoukkue - mestarit, KOpylO
Naisten maajoukkue - lehdlst6, KOpylO
Golf MM Indlana
Ultlmate MM JOnkOplng
Culture Clash Internatlonal Open. Gstaad. Sveitsi
SM- joukkuegolf, Tampere
Ultlmate I-dlv 111 osatumaus
NorrkOplng Open. Eurotour A

31. 8.-1. 9.
7.-8.9.
14.-15.9.

SM- gOlf. Helsinki
SM parlgolf. Vaasa
Ultlmate Swedlsc Cup Open

Eurotour
17.-18. 8.
21.-22.8
7.-8. 9 .
12.-13.10.

HelslngOr (OK)
Swlss Open. Bern (Euro A)
Wellhelm (0) A
MOnchen(D)B

Vuoden 1997 alustava kisakalenteri
18.-20.7
21.-26.7
4.-10.8
16.-17.8.

Frisbee gOlf-EM. I..InkOplng
Swedlsc Open. Kalmar
WFDF-MM. KuortaneIHelsInkI
SDGO. TUkholma

E

~

