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F risbari on Suomen Liitokiekkoliiton
virallinen jäsenjulkaisu, joka ilmestyy
neljä kertaa vuodessa.
PÄÄTOIMITTAJA JA ILMOITUSMYYNTI

Suvi Rauramo (09) 6123801
TOIMITUS

Martin Glantz, Elina Hyy pöläinen,
Hanne Hämäläinen, A-P K o rkp.amäki ,
Katri Jalo , Jani Lehto , Tommi Lehto, ,
Merja Nieminen, Tuuli Saarento, Hartti
SuoMela, Anniina S uominen , Ville Varo.
Laura Varpa<;uo
ULKOASU

Mikko Petäjä

THä kirjoittaessani sekä ultimate- että yksilölajipuolella käy kova kuhina.
Yksilölajien MJvf-kisat lähestyvät , ja järjestäjillä lienevät kädet täynnä
työtä. Frisbari toivottaa onnistunutta ja sujuvaa kisaviikkoa.

Seurajoukkueiden MM - kis,oihin Vancouveriin Kanadan länsirannikolle
on lähdössä Suomea edustamaan kaksi naisjoukkuetta : kansainvälisissä

JULKAISIJA

Suomen Liitokiekkoliitto ry (S L KL)
Radiokatu 20 , 4 . k erros, 00093 SLU
puh. (09) 3481 2580

turnauksissa ennekin Suomen lippua liehuttanut Atletico sekä nuori , vik-

NETTIOSOITE

minen. Eurooppalaisia naisten jengejä on Vancouveriin lähdössä vähän ,

kelä EUC. Naisten harteille lankeaa pitkälti vanhan mantereen edusta-

http://www.scLfir slkl

tosin hyviä: suomalaisten lisäksi Hollannin kehäketut Red Lights, ruotPUHEENJOHTAjA

Tuija Kohonen
tuija_ kohonen@fi.ibm.com

salainen Carnegie ja muutama saksalainen jengi. Pohjoisamerikkalaisia ja
japanilaisia riittää sitten sitäkin enemmän.

TOIMINNANJOHTAjA

Tuuli Saarento (09) 455 5212
slkl@scLfi
Jäseneksi tullaan maksamalla liiton
jäsenmaksu liiton tilille.
VUODEN

1997

JÄSENMAKSUT

Alle 18-vuotiaat 60 mk
Muut 120 mk

Anteeksiantamaton synti on se, ettei Suomesta lähde yhtäkään miesten
joukkuetta Vancouveriin . Puolisen tusinaa peli miestä lähtee todellisiksi
vahvistuksiksi ruotsalaisiin joukkueisiin. Suomalainen ultimate on perinteisesti ollut korkeatasoista , ja monellakin joukkueella olisi ollut sa nansa sanottavana kisoissa. Vanhat jäärät (kuten Liquidisc , HUT, FDC)

PANKKIYHTEYS

Merita Hki - Munkkivuori 217121-4675

ovat jo muutamat kisat kiertäneet eivätkä saaneet itseään piiskattua läh -

FRISBARIN ILMOITUSHINNAT

temään toiselle puolelle maapalloa. Baana olisi ollut auki nuoremmille ,

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

650
400
250
150

mk
mk
mk

kokemattomammille joukkueille. Miten sitä pelaamaan oppisi , jollei pe-

mk

laamalla? Minne jäivät Discus ,

sas, Hamina -

kävikö ajatus edes mielessä?

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

3/97

Levykkeellä paperitulosteen kanssa 30.8 .
mennessä osoitteeseen Suvi Rauramo ,
Fredrikinkatu 51 - 53 A 2 , 00100 Helsinki
t ai e -maililla suvLrauramo@helsinkLfi

ps. yhteystietoni ovat muuttuneet. Kusti polkee
nykyään osoitteeseen Fredrikinkatu 51 -53 a 2, 00100
Helsinki. Puhelin 6123 801.
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sisädivarin voittajajoukkue Kamaan
Ketsup tähtää ensi kauteen kullan kiilto silmissään.

puheenjohtajan pallilta
Kesä on pyörähtänyt liitokiekkoilun osalta täyteen vauhtiinsa. Kesässä ei ole
muuta vikaa kuin sen pituus.Välillä tuntuu mahdottomalta sUoittaa kaikki tapahtumat liitokiekkoilijoiden kisakalenteriin huomioiden kaikkien tarpeet
ja mahdollisuudet. Tämä kertoo, että
lajimmme on kasvussa ja viimeinkin
saavuttamassa jalansijaa vakavasti
harrastettava urheilulajina. Monien on
vaikea käsittää liitokiekkoilua vieläkään
muuna kuin rannalla heiteltävänä viihdemuotona,
mutta
todell iset
liitokiekkoilUat tietävät lajin vaikeuden
ja raskauden.
Jotta lajimme saavuttaisi todellisen urheilulajin imagon tarvitaan vielä paUon
työtä ja toimintaa.Yksi näistä tulee tänä

vuonna olemaan doping-testit niin yksilö- kuinjoukkuelajeissa. Eli nytjokaisen
kilpailUan lajimme parissa tulisi miettiä
mitä syö,juo ja etenkin mitä lääkeaineita nauttii. Jos jollekin on epäselvää, mitä
saa nauttia, voi asiasta kysella liitosta,
apteekeista tai omalta lääkäriltä. Myöskään alkoholi ei sovi kilpailutilanteisiin,
joten jokainen joka on ns. edustustehtävissä Suomen liitokiekkoliiton
edustajana tulisi muistaa käyttäytyä asiallisesti.
Kaikille
suomalaisen sisun ja
kaurapuuron voimalla heitteleville
liitokiekkoilUoille hyvää kiekkokesää

Tumba
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,sideline

PAY FOR PLAY
Suomen eJlstimmäinen maksullinen
I<lekkogolrra a avattu Porissa

FRIBAHÄÄT TIEDOSSA
Keväiset finaalibailut tekivät jälleen
tehtävänsä. Uusia romanttisia suhteita pulpahteli pintaan kuin sieniä sateel-

Yyterin hiekkadyynit Porissa ovat
maankuulut. Onhan Suomessa vastaa-

myös vuokrata kiekkoja. Pelimaksu on
20 mk kahdelta kierrokselta.

via rantoja vain yhdessä muussa paikassa. Yyteri onkin suosittu matkailu-

Lähin seuraava maksullinen kiekkogolf-

ja leirintäkohde. Nyt Yyterin sannoilla

rata on Tukholmassa. Muita maksullisia

voi pelata myös kiekkogolfia. Paikalla

ratoja on ainakin San Diegossa. Laurila

avattiin sopivasti juhannukseksi 9 -rei-

on osoittanut ihailtavaa ennakkoluulottomuutta avatessaan radan Porissa. Toi-

käinen rata, jonka omistaa porilainen
Pertti Laurila. Rata sijaitsee aivan Yyterin santojen keskellä. Samassa pai-

vomme pelaajien käyttävän ahkerasti
rataaja suosittelevan sitä muillekin.

kassa Laurilalla on mm. vesiliukumäki.

la innokkaiden kansanjoukkojen
hurratessa. "Saisivat mennä imuuttamaan jonnekin muualle", tilitti katkera
vanhapiika.
Kaikkien niin hyvinja innokkaastijoukoIla vaalittujen, mutta silti epävirallisten kiekkosuhteidenjälkeen saamme
vihdoin kokea aivan oikeat seurapiirihäät. Tällä kaudella Discuksen riveissä kiiltelee muutama sormus enemmän,
kun Helija Pasi saavat vihdoin toisen-

Pelimaksuja voi maksaa leirintäalueen
vastaanottooon sekä liukumäkien yh-

Tiedustelut: Yyteri Disc Golf, 0400-

teydessä olevaan kassaan, mistä voi

538842

sa.

F risbari

onnittelee sydämellisesti.

Olkoon elämänne kuin liitokiekon lento vinhassa myötätuulessa.

Yyterin san noilta löytyy nykyään kiekkogolfrata.
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sideline
LENNI-KALLELLE TUNNUSTUSTA
Aktiivisena divari-ultimatistinakin tunnettu Lenni-Kalle Taipale, 18, saiarvostet un Vuoden Taiteilija -palkinnon
meriiteistään virtuoosimaisena jazzpianistina. Palkinnoksi Lenni-Kalle sai
ainakin New Yorkin matkan, levytyssopimuksen ja paljon julkisuutta valtakunnan ykkösmedioissa kuten

sääntöcase

sideline

Ultimateottelussa maalia kohti
juoksevalle Lasselle viskattu pitkä heitto lentää pitkin sivurajaa
ja Lassejuoksee puolustaja Paa-

YÖTTÖMÄN YÖN MAA
Minsu ja Minsun yölelu tuskin
ehtivät puhua ensimmäiseen
kahteen vuoteen. Yölelu on
myös esittäytynyt meille Finlan-

vo kintereillään ottamaan sitä
kiinni. Maalialueella syntyy
ilmatilanne, jossa melkoisen
kehokosketuksen jälkeen pelaajat ajautuvat pelikentän rajojen
ulkopuolelle, tarrattuaan ilmassa kiekkoon kiinni täysin yhtäaikaisesti. Lassen mielestä hän

dia-talon kulmilla ja se tykkää
myös peleistäja lukee myös kirjoja ...
Muutama EUCco on myös
yöpynyt F azerilla Aurajoen tuntumassa.

ajautui rajojen ulkopuolelle Paavon kehokosketuksen seurauksena ja huutaa virheen. Paavo
myöntää virheen, mutta epäröi
antaa kiekkoa Lasselle , olihan
hän tarrannut siihen kiinni sa-

He is back. Ville Haaramo vaihtoi jenkkiIän takaisin härmään
ja palasi suoraan maajoukkuee-

loa lajiamme. Loistavaa peeärrää koko

manaikaisesti. Miten peliäjatke-

seen kuten NHL-apu konsa-

liitokiekkoilulle !
F risbari onnittelee lämpimästi!

taan7

Frisbarissa. Lenni- Kallen trion
musisointia on tänä kesänä päässyt
kuulemaan muun muassa Pori Jazzin
Kirjurinluodon konsertissa.
Lenni-Kalle muistaa usein haastatteluissa mainita harrastavansa tätä ja-

JENKKIVAHVISTUS

naan.
Lue
lisää Villen
meiningeistä
hänen
matkakertomuksestaan. Valitettavasti Ville häveliäänä miehenä karsi kaikki varsinaiset
herkkupaiat, kuten viehättävät
romanttiset hetkensä paikallisten tyttösten kanssa. Alkua pidemmälle Ville ei valitettavasti
tuntunut pääsevän pienten
häiriötekijöiden, kuten poliisin
väliintulon tai pokan seksuaalisen suuntautumisen vuoksi.
Suomalainen naiskauneus nou-

toimistolta
Viimeisen kerran
1. Kuinka paljon Ruotsin liitokiekkoliitossa onjäseniä7
2 . Mitä käsittelee Liitokiekkoilun sääntökirjan kohta
1027
3 . 1988 järjestettävistä ultimaten MM-kisoista suunnitellaan todellista megatapahtumaa. Kisojen ohella
pelataan ultimatea muissa
sarjoissa. Kuinka monta
kenttää tämän tapahtuman
läpiviemiseksi on varattu7
4. Kuinka monta eri urheilula
jiliittoa kuuluu SLU:hun7
5. Mitä kiekkoa voidaan kutsua kaikkien liitokiekkojen
isäksi?
+ Kuka on patentoinut "liitokiekon" ja millaisen 7

si arvoon arvaamattomaan ...

Tämä on nyt sitten virallinen viimeinen varoitus, kun kaikki uhkailu ,
lahjonta ja kiristys on jo kokeiltu.
Liiton toimisto on alkanut uhkaavasti
muistuttaa huonotasoista kirpparia,
kun sinne on hillottu kaikki se mitä
ihmeellisin sälä, mitä jengi
turnauksiin unohtelee. Tuuli on lopen
kyllästynyt nurkissa pölyyntyviin
kuteisiin, joten jos tunnet jotain
uupuvan, ota yhteys liiton toimistoon
(p.3481 2580) välittömästi. Pian
kamavuori on enää historiaa, kun se
roudataan kirpparille tai kaatikselle.

Liiton sähköpostiosoite on slkl@sci.fi
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KETSUP KUOHUU
Ketsupin pistekuningas Petteri
Pesonen on saanut tohvelia
joukkueesta divarin voitosta
huolimatta. "Riitaa tuli mm .
pyykkivuoroista ja revenneistä
pelihousuista", totesi katkeranoloinen
Pesonen . Pelinjohtajaksi kaavaillaan F.D.
Äkun Tomi Brunsia, jonka sopimusneuvottelut ovat edenneet
loppusuoralle. Joukkueenjohto
varmistelee ensi kauden menestystä myös teknisillä hankinnoilla, kun katsomovalmentaja
"Puuma" Vartiainen saa käyttöönsä radiopuhelimet.

katri jalo

OLETKO JOSKUS PÄHKÄILLYT SÖISITKÖ PIHVIN VAI PUURON,
KUN HUOMENNA ON TREENIT JA VIIKONLOPPUNA SKABAT? LUULTAVASTI SÖIT SEN PIHVIN, KOSKA SE OLI HERKUMPAA.

t

unnistat itsessäsi kuitenkin joitakin urheilijan merkkejä, kun
siellä

treeneissäkin

ja hivenaineista suurin osa liukenee
keitinveteen.

tulee

vietettyä aikaa ja täytyihän tämä

urheilijan juomat

F risbarikin postilaatikosta noutaa. On
aika sanoa muutama rivi urheilu -

Kahvi on suomalaisten kansallisjuoma,

fysiologiasta. Fysiologia on elin toimintaoppija siihen kuuluu lääketie-

joten täytyypä myrkyn toimintaa siis

teellisen fysiologian lisäksi esimerkik-

noksina selventää ajattelua ja

si ravinto- ja alkoholifysiologia ja

nopeuttaa reaktioita,

hieman valottaa. Kahvi vähäisinä an-

seksologia, joista aion ne pari riviä kir-

mutta liian

joittaa.

kahvinjuonti aiheuttaa

m

runsas

hermoston toiminnoille
eistä kiekon heittelijöistä-

tärkeän B 1-vitamiinin

kin löytyy niitä, jotka ovat

vajauksen. Se aiheuttaa

sitä mieltä, että luonnonlä-

että kolme pääateriaa on oikea ravinnon

ärtymystä, sydämen

heinen ravinto on ihmisen kunnossa-

ajoitus. Ei ole ihme,josjuostessa tuntuu

tykytyksiä, hengityksen tihentymistä,

pitäjä ja terveyden tae. Sitten löytyy

kylkipistos, koska ruuasta ei ole ennättä-

häiriöitä mahassa ja verenpaineen ko-

myös niitä, jotka tyytyvät vain heittelemään sitä kiekkoa unohtaen tai

nyt poistua mahalaukusta juuri mitään.

hoamista. Se voi sekoitaa lihasten tark-

Vellit viipyvät mahalaukussa noin tunnin,

kaa koordinaatiotaja toimintojen oike-

vähätellen kaiken muun. Ruuan avulla

marjat noin 1 1/2 tuntia, keitetty peruna

aa ajoitusta. Haluan muistuttaa, että

ei paranneta huipputuloksia, mutta nii-

kahvi sisältää kuuluisaa piristävää

den saavuttaminen tehdään mahdotto-

1/4 tuntia leipäja rasvaton kala 3ja pihvi 6 tuntia.

maksi väärien ruokailutottumuksien

Kasvisravinnon sulamisesta ja

jen aineiden listalta. Kaikki kahvin ys-

myötä. Voidakseen harjoitella riittävän

imeytymisestä on vääriä käsityksiä. Jos

usein mahalaukun täytyy olla tyhjä ai-

kasvikset hotkitaan, ja varsinkin jos hen-

nakin suurimmaksi osaksi. Ulkomais-

kilö ei ole tottunut kasvisruokaan, ne saattavat imeytyä hitaasti ja aiheuttaa ilman

ten urheiluvalmennusten näkemys on,

2

muodostumista. Pureskele porkkanasija
jauha nauriisi niin et pie .. .. siis tuoksut

voitele

kofeiiniä mikä löytyy myös kiellettytävät siis laskemaan kupillisiaan.
ola-juomat ovat myös kofeii -

C

nijuomiaja niitä olisi syytä vält

tää ainakin kilpailu päivinä, sil-

lä niiden hiilihappopitoisuus aiheuttaa

paremmalle! Kasvikset pitäisi syödä

helposti suolistossa pingotusta.

keittämättä, ainakin valtaosa niistä, sillä

Teelläkin on haittansa , jos se on liian

keittäessähän niistä tuhoutuu vitamiineja

väkevää. Väkevä tee käyttäytyy kahvin

moottorisi

---------

---

--'
~'

.. ' -

oikein
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tavoin. Jos tee juodaan laimeana, sen
haitalliset vaikutukset ovat minimaaliset, ellen nyt sanoisi hyödylliset. Kaikkein paras janojuoma on raikas vesi,jota
ei ole laskettu suoraan vesijohdosta .
Urheilusuorituksissa urheilujuomia voidaan juoda varauksetta, sillä hien menety s on riittävän suuri vastaanottaakseenjuomien ruokasuolan. Urheilusuoritusten aikanajuomien pitäisi olla
noin 15-asteisia.

kilpailupäivän ruoka ja juoma
Koska kilpaileminen ltäysilläi ei käy
päinsä masu täynnä, on siis energian
saantijärjestettävä toisella tavalla. Kil pailutilanteessa nesteen riittävyys on
ruokaa tai energiaa tärkeämpää. Jos olet
syönyt skaboja ennen vähän mitä sattuu

ja

skaboissa

on

ollut

mahakouristuksia, särkyä, nälän tunnetta tai ruokahaluttomuutta, olisi syytä
nauttia jotakin paljon C -vitamiiniä
(esim.ruusunmarja), hiukan ruokasuolaa ja hunajaa sisältävää juomaa.

---

...

- . -----

...

--=: .-. --- --

Kilpailujenjälkeen olisi myös hyvä juo-

ruokailevan jopa kuusi tuntia ennen

da lämmintä lihalientä, sillä se on

skabojaja silloinkin ruoka oli kuulem-

osottautunut hyväksi nestetasapainon
korvaajaksi. Lihaliemi antaa lämmintä

ma nopeasti imeytyvää ..

vettä nestettä menettäneelle elimistölle,

Ken polttaa, ei ajattele. Ken
ajattelee, ei polta.

eikä sen vähäinen ravinto rasita mahalaukkua. Se antaa kuitenkin lähes tarvittavan määrän valkuaista sekä ruokasuolaa korvaten kulutuksen.

l

kertaisin tieto: yhden tupakan polttaminen kohottaa sydämen sykettä 15-20 is-

ievästi sokeroitu tee on oiva neste
tarpeen tyydyttäjä kilpailupäivänä.
Kylmät sen sijaan taas sopimatto-

mia, koska ne alkavat viilentävän ensivaikutuksen jälkeen lämmittää elimistöä,
kun sisäelintenjäähtyminen saa elimistön tuottamaan lisää lämpöä.

k

aalit, lanttu ja kuorelliset hedel
muonaksi, sillä niillä on taipumus

muodostaa suolistoon ilmavaivoja, pingotusta. Sama pätee siis kasvisruokiinkin,

on noin 180, tupakoitsija onjo suoritusten alku metreillä lähempänä sydämen
ikattonopeuttai kuin tupakoimaton. T u pakan häkä eli hiilimonoksidi sitoutuu
veren hemoglobiiniin 200-300 kertaa
ja sen jälkeen hemoglobiinista on 5 - 10
% häkäkaasun kyllästämää ja hapen
kuljetuksessa tehotonta. Tämä menetys
vastaa samaa kuin olisi luovuttanut 250
ml eli neljänneslitran verta tai oleskelisi
2300 metrin korkeudessa.

jos niitä ei ole pureskeltujajauhettu täydellisesti. Lasse Virenin tiedettiin

..-

--

--~---

•
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kua minuutissa. Kun sykkeen maksimi

helpommin kuin happi. T upakoitaessa

mät eivät sovi kilpailupäivän

---=-=----:.:.:.:.:.-::.:.:.:~---

~

Urheilusuorituksia ajatellen tupakoinnin
tuomitsemiseksi riittää kaikkein yksin-

- ---

--

---=-

.....

Loppu

uomalaiset rakastavat säätä ja eri
tyisesti me rakastamme puhua
säästä. Niinpä myös ultimatepelaajille se tuottaa erityistä mielihyvää.
Keliolosuhteet ovat aina varma keskustelun aloitus, vaikkakin jo vähän tylsä.
Mielikuvituksen puutteessa voi sääkeskustelu kuitenkin aloittaa, mikäli hormonit alkavat hyrrätä vastakkaisten sukupuolten kesken kentän laidalla.

S

seitsemän kunnon syytä miksei
alkoholi sovi urheilijalle
Alkoholi heikentää kilpailutuloksia ja
vähentää
harjoitusten
tehoa.
Alkoholi

laskee

sydämen

pummppauskykyäja näin vähentää lihasten hapensaantia.
Alkoholi tyhjentää ne energia varastot ,
joilla on ratkaiseva merkitys
urheilusuorituksissa.

sukupuoliakti
Sukupuolisuudessa jos missä ollaan
yksilöitä ja käyttäydytään sen mukaisesti. On yksilöitä, joille edellisen
illan
normaali (7! 7)
sukupuoliakti aiheuttaa skaboissa
tasapainoisuutta. Mutta tietysti
meissä löytyy niitäkin joille se aiheuttaa "hintelyyttä". ] ännittäjille
saattaa sukupuoliakti sopia ennen
kilpailuja ,
mutta
normaali urheilijoille aktin korvaaminen jollakin muulla on riittävä.

] os alkoholia on veressä, maksa ei pysty polttamaan ponnistusten tuottamaa
maitohappoa, jolloin lihakset väsyvät.

Naisurheilijoiden kokemukset ovat
mielenkiintoisia: monilla tulokset
ovat parantuneet yhden lapsen syn-

Alkoholi häiritsee hermoston ja
lihaksiston yhteistyötä, mikä on onnistuneen urheilusuorituksen välttämätön
edellytys.

tymisen jälkeen, toisen lapsen synnyttämisenjälkeenjopa vielä enemmän. Myös raskauden alkuvaiheessa on ylletty lukuisiin huippu suorituksiin, joten finaalipeleissä

Alkoholi vaikuttaa häiritsevästi urheilijan henkiseen tilaan, millä on suuri merkitys urheilussa.

tulee pian näkymään raskauden en simmäisillä kuukausilla kirmaavia
naiskiekkoilijoita kun miehet
popsivat stereoidejaan.

Voimakas fyysinen rasitus , esim. lenkki lievänkin humalatilan aikana tai kank-

kusessa voi verensokerin alentumisen
johdosta ollajopa vaarallista.

Lähde:
Kiviranta Eero: Urheilufysiologian
perustieto
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esän ensimmäisessä SM-turnauk

sessa sää oli lo~stava. Ihmis~en ~~
meistä saattoI lukea, etta laJIvalinta oli osunut täysin nappiin. Sitä riemua kesti päivän.
unnuntaina tilanne oli täysin toi
nen. Johan alkoivat hymyt hyytyä
tai lähinnä sulaa. Vaaroina olivat
tietysti auringonpistokset, palovammat,
nestehukka, aurinkorasvanja hien muodostama silmiä kirvelevä kumma seos.
On oikeastaan aika ärsyttävää, että tiedetäänjo niin minia asioita, joita pelätä.
Ihmiset kyttäävät lähinnä hysteerisesti
omaa nestetasapainoaan, tankkausta ja
energiavarastoaan. Ennen vain pelattiin
jajos tuli kuuma niin mentiin kotiin.Vielä kymmenen vuotta sitten aurinkorasvoja ei edes pahemmin käytetty (niin
minulle on kerrottu), toisaalta ei myöskään tiedetty mitään otsoniaukoista sun
muista vaarallisista säteilyistä.Tämäkö on
sitä tiedon tuomaa tuskaa?

S

elitaidotkinjoutuvat taas koetuk
selle. Aina voi syyttää muita ja
olosuhteita.Auringon häikäisylle
ei mahda mitään ja kiekkoa on
vaikea tunnistaa auringonsäteiden seasta. Kädet tietysti hikoavat ja liukkaina

P

KAUDEKSI LUVASSA

vaihtelevaa
tiputtavat kiekon. No hei, en kai mä nyt hanskat kädessä tällä ilmalkla rupea pelaamaan! Sääparka, aina sitä käytetään hyväksi.

P

elitaitoihin vaikuttaa varsinkin tässä liitokiekkoilunjalossa taiteessa aina rakas tuuli (terveisiä Tuulille!). Kun on pakko treenata ja pelata kaikenlaisissa olosuhteissa, joutuu välillä monen
ultimatepelaajan henkinen itsetunto koetukselle, kun ei kerta
kaikkiaan osaa heittää. Ultimate kasvattaa luonnetta.

k

oskaan ei ole hyvä, ikinä. Niin kutsuttua hyvää ilmaa saa kestää
päivän. Sitten siihen jo kyllästyykinja se alkaa aiheuttaa ongelmia. Ideaali turnaussää olisikin ollut ehkä jos sunnuntaina olisi
satanut. Nojaa, ehkä siinä olisi tullut liikaa vastakohtaisuutta.Toisaalta,
jos lauantain ja sunnuntain välisenä yönä olisi satanut. Kenttä olisi ollut mukvan pehmeä. Lämpötila sunnuntaina olisi ollut hieman alhaisempi, ei ainakaan korkeampi, eihän liiallisuuksiin sovi mennä. Entäs
sitten pilvisyystilanne ... se onkin jo vaikeampi. Pitää nimittäin ajatella
myös yleisön (=pelaajat,joilla ei ole sillä hetkellä matsia) kannalta ...
Ongelmaa kerrakseen. Parempi vain pysyä siinä, ettei koskaan ole hyvä.
Itimatea harrastavatkin siis todelliset purnaajat. Höh, oma syyhän se vain on, aina on vaihtoehtona se pommisuojanvarma
aerobic sun muut sportticenterlajit. Ultimatepelaajille se ei kuitenkaan tulisi mieleenkään. Sään armoilla oleminen, ääriolosuhteissa
taisteleminen (no okei, Silkkiniityllä voi tietysti tapahtua jotain yllättävää, ehkä) ja oman sietokyvyn testaaminen ovat koko lajin suola. Kuinka
monta kertaa olettekaan ylpeilleet treenaavanne säällä kuin säällä, kato
eihän me sokerista olla -egoisisella asenteella. Tunnustakaa pois! Aina
voi bluffata ja pitääkin. Totuus on kuitenkin se, etteivät treeni-ininät,
joita esiintyy usein runsain määrin, kantaudu aerobicmoukkien korviin. SeikkailUan kiiltokuva pysyy hohtavanaja rypyttömänä. Jatketaan
siis samaan malliin sateen sattuessa sateella ja auringon paistaessa
biitsillä.

U

l

oppuun tietysti voisi todeta, että sisäkauden alkuun on enää parisen kuukautta. Onneksi.

Pertsa
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luolamiehen
heittopeli

välistä kisatapahtumaa , eksoottisen
kuulloista Arctic Midnight Sun
Boomerang Challengea. Kilpisjärvelle
kokoonnutaan kerran vuodessajuhan-

LIITOKIEKON ASEMA AINOANA OIKEANA LENTÄVÄNÄ
ESINEENÄ

ON

VAARASSA.

nuksenjälkeen heittämään bumerangia
kolmen valtakunnan rajojen yli. Osan-

KUOPIOLAINEN

otto kisoissa on ollut toistaiseksi vähäi-

ABORIGINAALI NISKANEN YRITTÄÄ HEILUTTAA RAK-

nen, mutta korjautumassa: kesällä 1998
Suomessajärjestetään 6th International

KAAN MUOVILÄPYSKÄMME ARVOSTUSTA ESITTELE-

Prehistoric Weapons Games -kilpailu.
Mukana ovat bumerangin lisäksi m y ös

MÄLLÄ SILLE KILPAILIJAN, JOKA LENTÄÄ SUUNNIL-

bola , varsikeihäs, keihäsjajousi.

LEEN YHTÄ HYVIN KUIN PUHELIN.

vain Australian mantereeseen Heikki
Niskasella on yllätys .

Kaikille , jotka liittävät bumerangin

t

ämä on ajattelevan ihmisen
frisbee" , väittää bumerangin
heitosta Suomen bumerangiyh-

distyksen FIBA ry:n sihteeri Heikki Niskanen. Koukkuun jäänyt 32- vuotias

- Vanhimmalla tunnetulla bumerangilla
on ikää 23000 vuottaja löytöpaikka oli
luola Puolan maaperällä. ESi-isämme
käyttivät sitä muun muassa metsästykseen.

kuopiolainen kertoo kuitenkin, että näyttävän näköisen lajin tekniikan oppii lapsikin muutamassa minuutissa.
Kuopion yliopiston soveltavan eläintieteen laitoksen projektitehtävät täyttävät Heikki Niskasen työpäivät. Vapaaaikana

intohimon

kohde

on

esihistoriallinen heittopeli , joka Suomessa mielletään australialaiseksi.

aras materiaali bumerangin ra

P

kentamiseen on suomalainen

lentokonevaneri, jota viedään
tätä tarkoitusta varten muun muassa Australiaan, Saksaan, Ranskaanja

alan johtavaan maahan USA:han.
Bakeliitti ja muovi ovat myös käypiä,
metalliset mallit ovat kiellettyjä. Harrastaja alkaa yleensä melko pian näpertää

k

ävelin toissa vuonna kadulla, kun
päähäni tuli ajatus: "Täytyy saa
da bumerangi", Niskanen valot-

taa tämän selvästi korkeampaa älyllistä
kyvykkyyttä vaativan harrastuksensa
alkumetrejä. Hän marssi kirjastoon ja
lainasi kirjan "The Boomerang: How to
Build and Throw Them". Opuksesta löytyi malleja, joiden pohjalta syntyi ensimmäinen koekappale. Aerodynamiikka ei
kuitenkaan onnistunut.
- Se lensi suurin piirtein yhtä hyvin kuin
puhelin, toteaa Niskanen. Netistä löytyi
uudet rakennusohjeetja mies alkoi edistyä harrastuksessaan. Toisen suomalaisen harrastajan löydyttyä perustettiin
Suomen bumerangiyhdistys FIBA ry.
Miehet ryhtyivätjärjestämään kansain-
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omia bumerangeja ja koristella niitä.
KyseeSSä on siis laji, johon liittyy käsityö ja ulkoilu . Heittelemällä saa m y ös
halutessaan hien pintaan.

l

aji sopii 6 - 100- vuo t iaille ja
bumerangin heittotekniikan oppii
parissa minuutissa, vakuutta Heik-

ki Niskanen . Bumernagi hei t etään
pystyasennossa kohti horisonttia ja se
voi lentää 10-150 metrin matkan, ennenkuin palaa lähettäjälleen. Heittelyyn
on syytä varata halkaisijaltaan 30- 60
metrin suuruinen alue , sillä tuuli vaikuttaa bumerangin lentoon. On olemassa
myös leijuvia bumerangeja, jotka pysyttelevät ilmassa yli puolitoista minuuttia . . .

PARI TALVEA SITTEN ALETTIIN SUOMESSA
PUHUA LIITOKIEKKOILUN JA ERITYISESTI
ULTIMATEN VIEMISESTÄ BALTIAAN JA VENÄJÄLLE. YHTEISTYÖLLÄ RUOTSALAISTEN KANSSA MUOVI PIAN TÄYTTÄISI ENTISEN NEUVOSTOLlITON TAIVAAN.

latviassa

martin
glantz

mennuksen vähyys luonnollisesti hidastavat oppimista, vaikka intoaja lahjoja näyttikin olevan vaikka laivattavaksi hiipuvaan pohjoiseen. Latvian
kansantalous on nousussa, joka hieman
helpottaa uusiin harrastuksiin ryhtymistä. Keskipalkka on kuitenkin ko -

•

I

vassa valuutassa mitattuna niin alhainen, että esimerkiksi Latvian maajoukhan näin vinhasti ei ole edetty, mut-

önköpingin MM-kisaorganisaation

kuetta ei ilman WFDF:n ja seuraavan

ta ainakin Latviassa tapahtuu: pieni,

alveluksessa tutustumassa lajiin ja
uiden maiden harrastajiin. Seuraava

MM-turnauksen järjestäjän mittavia
tukitoimia nähdä Minneapolisissa.

mutta innokas riikalainen harrastajaryhmä saa lajin pariin koko ajan uutta

skel oli Team Baltica (Latvia/Eesti)

Skandinavian sisäturnaukset ja ehkä

eurajoukkueiden EM-turnauksessa

sanat lausuttiin kesäkuun ensimmäinen

uotsin Kalmarissa helmikuussa. Tou-

EM -kisat -99 lienevätkin aluksi helpommin latvialaisten ja heidän kans-

päivä!

o -kesäkuun vaihteessa oli ruotsalais-

saan läheistä yhteistyötä tekevien

uomalainen iskujoukko Riikassa opetamassa ultimatea yhdessä urheilukou-

eestiläisten ulottuvilla .

väkeäja Latvian liitokiekkoliiton synty-

a

lunperin baltia - kiekko lensi

ussa, yhdessä urheilukeskuksessa ja

Suomeen ruotsalaisilta , jotka

elaamassa rantaultimatea ] urmalan

ovat anoneet ja saaneet Itäme-

iekoilla noin 20

mls puhaltaneessa

U

ltimatessa baltteja tuntuu kiinnostavan kaksi asiaa : laji itse

sekä se, että vanhan vallan vas-

ren alueen ultimate-koulutukseen mää-

uulessa. Osanotto näihin tilaisuuksiin

rärahoja omalta urheilun keskus -

i ollut suurta, mutta poiki sen verran,
ttä heinäkuun puolivälissä T ukhol-

tapainoksi saadaan touhutajotain ame-

aan saapuu jopa 30 latvialaista vii-

liiton perustaminen toivottavasti etenee
hyvin ja se pääsee kansallisen keskusjärjestön alaisuuteen, tullee ajan myötä

liitoltaan ja EU :lta. Ruotsin liito kiekkoilun monitoimimies Paul Eriksson Tukholmasta on väsymättä pitänyt
yllä yhteyksiä maiden välillä, Suomes-

onlopuksi ultimateleirille, jonka isänänä on Enskede FK.

rikkalaista. Kun Latvian liitokiekko-

sa projektin ottivat harteilleen ] ere

kuitenkin olennaisemmaksi urheilu ja

Manninen ja Venäjällä työskentelevä

se, mitä kiekolla tehdään eikä se, mistä

entinen maajoukkuevalmentaja Jari
Mäkinen. Ensimmäisiä hedelmiä mais-

atvialaisen ultimaten taso ei tietenkään ole kovin hyvä. Riikan leiri-

teltiin, kun Mäkisen opastamat venä-

viikonloppuna oli lajia kokeilemas-

läiset toissa talvena vierailivat täällä

a kuitenkin hyviä urheilijatyyppejä,

harjoittelemassa ja pelaamassa.

'oista muutamat harjoittelevat säännöl-

Viime vuonna asia eteni lisää, kun Lat-

isesti ultimatea. Kiekkojen puute, saoin kuin pelimahdollisuuksienja val-

vian

ultimateharrastajat

olivat
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piirakkavuoan heittely alunperin on kotoisin.

l

isää balttikiekkoa seuraa F risbarin
tulevissa numeroissa. Pysykää mukana! _

f

itness-Iehti nousee rytinällä
kohti tutkivan journalismin
kansallista kärkeä. Fitness
kysyi joukolta eri ikäisiä miehiä,
mikä kuntoillessa oikeastaan
sykettä nostaakaan.
liitokiekkoilUoiden lippua piti
korkealla Heikki, 25-vuotias tuottaja,joka pelaa ultimatea. Heikki oli
selvästi oman tiensä kulkUa huomattavan selkeällä niskafetisismillään muiden miesten edustaman klassisen silmät-takapuoli-sääret-kolmiyhteyden joukossa.

h

eikki
kertoo
niskan
viehätysvoimasta näin:
"Niska. Se jos hiusten alta
pilkottaa, heti lähtee vipattamaan."
"Tyylikäs,sporttinen mimmi on sellainen,jolta näkyy niskaa. Jos on vielä huivi pantana otsalla, se vaikuttaa heti punttiin." Tähtimalli Janina
Frostellin niskan hän mainitsee erittäin seksikkääksi.

•

•

nl skafetisist In

k

arjumme hormonituotannon saa
varmasti tyssähtämään ihonmyötäisillä kuteilla,joissa Heikin
sanojen mukaan "perse pullottaa kun
naru kiristää." Samoin Heikin toivelistalla
eivät korkealle kipua "yliruskettuneet,
jatkuvastiu solariumissa laukkaavat tyypit,jotka näyttävät oikeasti lähinnä puolalaisilta syöttösioilta." Hyvä Heikki. Ihosyövän ajan sukupolvi kiittää sinua
valistuneista mielipiteistäsi.

n

aisten katselusta Heikki selvästi
nauttii. Parasta showta on tarjol
la, "kun naisilla on äärimmäinen
treeni päällä, eikä ne huomaa että niitä
katsellaan.Taijos huomaavat, eivät aina-

kaan rupea spräädäilemään." Suosittelen Heikille muuten tutustumista erään
vaasalaisen ultimatekonkarin keskivartaloon: "Jos naisella näkyy vatsalihakset, se on aivan käsittämätön lahja,
jumalauta!" Huonosta kropasta Heikillä
on myös selvä näkemys. "On selkä
notkolla ja pystypeppu heiluu tyyliin
kattokaa kun mulla on sporttinen peppu,
vaikka se oikeasti onkin aivan hirveä."

5

eksipetomme myöntää, että
treenierotiikka helposti torpedoi
oman kunnon kohotuksen . "Jos
puntti alkaa vipattaa, ei kyllä itse keskity
omaan treenaamiseensa satasella. Mutta katsellessa esimerkiksi lentopalloa

12

tv:stä, kun zoomataan perseitäja shortsit on lyhyet -kyllä siinä on kentällinen
pelkkiä objekteja."

f

itness-Iehti sivusi tämän (ja edel
lisen jne) kesän kuumaa aihetta,
silikonirintoja. Heikille selvästi
riittää niska, hän ei suurista rinnoista tunnu lämpenevän. "Miksi urheilevat naiset
laittaisivat lisää fylliä, eikö ideana ole pikemminkin saada sitä pois?"
Kiitos Heikki. Et arvaakaan, kuinka
kivuliasta pienehköjenkin rintojen
nänneillä on jarruttaa sen loistavan
maalidyykinjälkeen kuoppaisellaja kivisellä kentällä. _

kisakalenteri kesälle 1997
27.7.-2.8.

ultimate seurajoukkue-MM,Vancouver, Kanada

2.8.
3.8.
4.-6.8.
7.8.
8.8.
9.8.
10.8.
11.-12.8.
12.-17.8.
23.-24.8.
24.-30.8.

13th Seppo Nieminen golf classic, Tullisaari, Helsinki
Seppo Nieminen 06-2311495
13th Seppo Nieminen golf classic, Suomenlinna, Helsinki
WOC Kuortane
Seppo Nieminen 06-2311495
WOC Vaasa
WOC Kuortane
WOC Tali, Helsinki
WOC Helsinki
World Games, Lahti
MM-golf, Charlotte, USA
SM-parigolf, Vaasa, Wasa Thunder
ultimate EM, Millfield, Englanti

6.-7.9.
13.-14.9.
20.-21.9.

ultimate SM, 111 osaturnausja finaalit, naiset ja avoin
SM-golf, Munkkiniemi /Tullisaari, Helsinki
SM-joukkuegolf, Tampere

3

JOUKKUETTA, TALI N URHEI LUPU ISTO JA

HELLESÄÄ

Jussi Meresmaa 03-3560056

Asetelmat jatkossa
Espoon F armers pelasi voitokkaasti uuden valmentajansa
Tuuli Saarennon johdolla. Joukkue näyttää uusivan
sisäkauden temppunsa ja nousee todennäköisesti ensi kau-

1. divi-

deksi SM-sarjaan myös ulkona. SaS:n kouluikäisten

sioonan ensimmäinen osaturnaus Talin urheilupuistossa 28

junnujen erittäin taitava ja potentiaalinen joukkue näytti

Kesäkuun viimeisenä viikonloppuna pelattiin miesten

asteen helteessä. Piirit sen kun pienenevät ja tällä kertaa mukana oli vain kolme joukkuetta kahden peruttua viime tipassa.

jo nyt sen, että lähitulevaisuudessa tullaan takaa ohija lu-

Mukana olivat Riverside Ultimate Tampereelta, SaS:n

jaa, kunhan vain pituus ja nopeus kasvavat miesten mittoihin. Riverside pelasi vanhalla konkarimiehistöllään,

nuorisojoukkue Sipoosta sekä F armers Espoosta. Vaikka helle

mutta pysyi silti ansiokkaasti nuorempiensa perässä. Lo-

painoi kovasti päälle, saatiin ajoittain seurata nautittavaa liitokiekkoa.

set sijoitukset.

Naiset mukana menossa

Ja käteen jäi

put ottelut pelataan 16.8. Talissa. Silloin ratkeavat lopulli-

Lisäväriä ja -kauneutta viikonloppuun toi joukkueiden vähyyden takia mukaan pyydetty naisten maajoukkue, joka pelasi epävirallisesti mukana turnauksessa. Naiset esittivät van-

Ykkösdivari on vuosi vuodelta kutistunut pienemmäksi ja
ikävät peruutukset syövät asennettajoukkueilta, jotka yrit-

kan kokemuksen turvin viikonlopun kurinalaisinta liito -

tävät vielä pitää divarikiekkoa hengissä. Toivottavasti sarjasysteemin muutokset tuovat divariinjärkevän määränjouk-

kiekkoa, mutta miesten fyysinen ylivoima korvasi kokemattomuuden ja pienet henkilökohtaiset virheet. Naiset joutui-

kueita. Turnausviikonloppu ei kuitenkaan ollut pelkästään

vat taipumaan jokaisessa ottelussaan.

divarikiekon varassa. Paikalla pelattii myös epävirallinen
junioreiden SM-turnausja "katsojille" tarjolla oli viihdettä
myös miesten maajoukkueen harjoitusleirin muodossa.

•

•

d Ivarlssa
osallistujapulaa
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L IITOKI

EKON

KUNINKUUSLAJ I
freestyle patistaa etsimään rajojaan

F reestyleä

voi heittää millaisella

kiekolla hyvänsä, kuten lajin nimikinjo
kertoo. Useimmat harrastajat valitsevat
kuitenkin Discraftin 165g Skystylerin,
jonka
keskiosa
on
tavallista
ultimatekiekkoa hieman tasaisempi ja
reunatjyrkemmät. Myös "vuosirenkaat"
puuttuvat. Kiekon käsittelymahdol lisuuksia on näin pystytty parantamaan.
Sen alkuperäistä rakennetta ei periaatteessa saa muuttaa kilpailuja varten,
mutta monet rapsuttavat alapinnan
kaIvoa pois keskiosasta paremman
delayn (=kiekon jatkuva pyöritys
kynnellä) mahdollistamiseksi. ] os et aio
osallistua kilpailuihin, voit myös kokeilla vuoden 1995 junioreiden suomenmestarin Peter Tanin vinkkiä: sulata
kuumailmapuhaltimella kiekon keskiosan alapinta kiiltäväksija kivi kovaksi.
Se auttaa delayssäja antaa paremman
tuntuman kiekkoon. Skystylereitä voit
halutessasi kysellä Seppo Niemiseltä
(p.06-2311495) tai suoraan Discraftilta
USA:sta (fax: suunta ulos+1-114-6106340) .

Kitkaa vähentää huomattavasti
tekokynsien käyttö. Ne eivät toki ole
mallia Jackie ]oyner-Kersey, vaan jokainen freestyleri rakentaa itselleen mieleisensä. Lajin monivuotinen harrastaja
] arno "] amppa" Venäläisen mielestä parhaat kynnet saa ehdottomasti
jenkkiläisen hiuslakkapullon kannesta,
joka on tarkoitukseen riittävän kovaja
paksu. ] ottei harrastus tulisi heti alkuun
kohtuuttoman kalliiksi mannertenvälisten lentojen takia, voit turvautua vaikka
huulirasvapuikon korkkiin, kuten Peter

FRISBARI

HAASTAA SINUT TUTUSTUMAAN

VARMASTI

VAIKEIMPAAN JA EHKÄ MYÖS KAIKKEIN ESTEETTISIMPÄÄN
LIITOKIEKKOLAJIIN. TÄssÄ NUMEROSSA HARRASTAJAT KERTOVAT TARPEELLISISTA VÄLINEISTÄ JA ENSI KERRALLA PÄÄ-

hanne hämäläinen

SEMME KURKISTAMAAN VARSINAISTEN TEMPPUJEN MAAIL-

minsu rauramo

MAAN. MANNEKIININA PETER "LABELLO" TANI.

joskus. Muovin saa parhaiten tarttumaan,jos hioo ensin kyntensä karheiksi
esim. kynsiviilalla. Irrottaminen onkin
sittenjo toinenjuttu ; pikaliima syövytt ää omia kynsiä ahkerassa käytössä.

Silikoni kiekon pohjassa vähentää kitkaa . J amppa käyttää tarkoitukseen
j enkkiläistä Krylonia, mutta mikä tahansa silikoni käy, kunhan se ei sisällä ölj y ä tai rasvaa. Purkin löydät vaikkapa
huoltoaseman hyllystä, mutta koti konstejakin on: silikonin sijasta voit
hangata kiekon pohjaan vaikkapa
Plediä. Voit tietenkin tarvittaessa
kiillotella päälipuoltakin, mutta Peter

musiikki ja monet eivät koskaan edes

Sääntökirja kuvailee freestyleä näin :

kehottaa pysymään kohtuudessa.

harjoittele ilman mankkaa ja hyvää

"Sanat vapaa (free) ja tyyli (style) ylit-

jamimusaa.

tävät merkityksensä lajin y hteydessä.

F reestyleen sisältyy elämäntapa; filoso fia. Jos yrittäisirnme löytää määritelmän
Parhaissa freestyle -kengissä saa nilkan
suoraksija niissä on pyöreät kärjet,jot-

Kevyt, tasainen tuuli on mieleen useim-

ka mahdollistavat kiekon "potkimisen" .

mille harrastajista. Sopivat heitto- olo-

Paljainjaloinkin voi hyvin heittää; voit

suhteet on usein esimerkiksi Kaivarissa,

harjoitella vaikka kiekon pyöritystä
varpaan kynnellä. Vaatteet ovat mielel-

jossa meren läheisyys pitää huolen
tuulenvireestä. Elokuisten MM- kisojen

lään mahdollisimman tiukat, jotta ne

finaalit heitetään siellä.

freestylelle, havaitsisimme, ettei se olisi mahdollista. Yrittäessärnme kahlehtia
freestylen johonkin määritelmään tai
malliin, kieltäisimme sen olennaisimman osan. Puhtaimmillaan freestyle on
luovaa liikkumista liikkuvan kiekon
kanssa. Pelaajat määrittelevät freestylen
itselleen esiintyessään. Itsensä ilmaisu

eivät ole tiellä heitettäessä. Pyöräily-

on ainoa lanka, joka yhdistää erilaiset

housut ja "kokovartalokondomit" ovat

luovuuden helmet."

freestylereiden suosiossa.
Kilpailut ovat vain pieni freestylen osa,
eivätkä ne varsinaisesti ole edes oleellisia lajin olemuksen kannalta. J onkinlaiLy hyt ruoho on stylen paras heittoalusta,
aivan kuten ultimatenkin. Ja samasta

set arvosteluperusteet on kuitenkin täy-

syystä: kaatumisia ei tarvitse pelätä ja

jelman taiteellista vaikutelmaa, vaihte-

(!)

levuutta, omaperäisyyttä, eri elementti-

kiekko pysyy kunnossa lukuisista

tynyt luoda. Tuomaristo arvostelee oh-

pudotuksista huolimatta. Kilpailuissa

en käyttöä, liikesarjojen vaikeuttaja tai-

taustalla soi kilpailijoiden valitsema

t oa suorittaa esitys virheettömästi.
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Mitäpä tuohon enää lisäämään. Älä
missaa tilaisuuttasi nähdä maailman parasta freestyleä MM-finaalissa Kaivopuistossa sunnuntaina
10.8. kello 15.15. Suomalaisista
mahdollisesti mukana Visa Ruuhinen ja/tai Petri Isola. _

TEE
viisaita hakuja. Avain tähän on sumputa, sumputa, sumputa. Tämä on ainoa
pomminvarma tapa saada kiekko. Kun peitätjoukkuetovereidesi haut, kiekollisella
pelaajalla ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin heittää kiekko sinulle. Älä välitä, vaikka et
saisikaan kiekkoa ensimmäisellä haullasi. Jatka vain pienten sumputtavien hakujen
tekemistä, kunnes saat sen.

avainsanontoja
"OLIN TÄYSIN VAPAANA!"

ÄLÄ
koskaan mene vaihtoon. No, tämähän on itsestäänselvyys.

SÄILYTÄ
Positiivisen Varma Henkinen Asenne. Tämä tapahtuu yksinkertaisesti siten, että
olet varma, ettäjoukkueesi voittaa, että kaikki virhehuutosi ovat oikein, että kaikki
vastustajan huudot ovat väärin (Huomaa,ettäjoskusjokujoukkuetovereistasi heittää
väärän virhehuudon. Jos näin tapahtuu, korjaa huuto hänen puolestaan ja kerro
hänelle, että hän oli väärässä.),ja että sinä olet todella erinomainen ultimatepelaaja.

HUUDA
oikein. Jos sinä olet pelaaja,joka näki tilanteen parhaiten, kyse on sinun huudostasi.
Jos olet itse osallisena tilanteessa, se on sinun huutosi. Jos olet kaukana tilanteesta,
mutta mitään huutoa ei ole kuulunut, se on sinun huutosi. Jos olet poissa kentältä
bajamajassa, se on sinun huutosi. Älä anna kenenkään evätä sinulta tätä oikeutta.

VALITSE

Tätä käytetään, kun joukkuetoverisi on juuri heittänyt kiekon
turpeeseen. Sitä voidaan myös joissain tapauksissa käyttää, kun
joukkuetoverisi on saanut syötön
perille, mutta jollekin muulle kuin
sinulle.

"HUUDETAAN

UP!"

Tämä osoitetaan markkerille tai
kaikille muille joukkuetovereille,
kun puolustamasi pelaaja on juuri
pannut sinut maalialueella kahville.
Kun olet mutissut nämä sanat, syy
on ilmiselvästi kenenkä tahansa
muun kuin sinun.

"HUONO HUUTO!"

syöttösi tarkkaan. Kun olet saanut kiekon, tee muutama harhautus ja sitten ota
asento ja suuntaa katseesi kohti maalialuetta. Älä pidä kiirettä, vaan odota oikeaa
hakua. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, ettet heitä pariin kolmeen ensimmäiseen hakuun. Jos lasku pääsee pitkälle, heitä pitkäja huuda virhe. Josjoku sattuu tekemään
hyvän haun, heitä siihen,jonka jälkeen tee välittömästi sumputtava haku.

Käytä tätä aina missä tahansa tilanteessa, kunjotain huudetaan,jos
satut olemaan sillä tuulella,jolla tietysti aina olet, koska Positiivisen
Varma Henkinen Asenne on avain
pelien voittamiseen.

MUISTA
oikea heitonvalinta. Älä koskaan heitä suoraa heittoa, kun voit heittää poikkikentän
välirystyupsin takajengalla. Sellaisia heittoja tulee käyttää, jotta puolustus
hämmentyisi, ja että oma hyökkäys pääsiSi etenemään avoimelle kentälle. Jos
joukkuetoverisi ei saa kiinni mitä tahansa heititkään, sinulla on kaksi kätevää selitystä: 1. "Se oli täysin hoidettavissa!", 2." Lasku oli seitsemässä".

"HAKUJA! "
Joukkuetovereillasi ei ole pelistä
samanlaista ainutlaatuista näkemystä,joka sinulla on. Siksi he eivät tietenkään voi tietää, ovatko he vapaina vai eivät. Totta kai varhaiset
haut saattoivat heistä näyttää hyviltä, mutta sinä tiedät paremmin.

KUINKA OLLA

todella erinomainen
ultimatepelaaja
ansiokas käännös tuomo jalovaara
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TUNNE

avainsanontoja
"HEITIN SINNE, MISSÄ
SINUN OLISI

PITÄNYT

OLLA!"
Se ei suinkaan ole sinun vikasi,jos
kukaanjoukkueestasi ei tiedä mihin pitää hakea.

joukkuetoverisi. Jos vähemmän-kuin-ihmeellinen pelaaja joukkueestasi saa kiekon
(ts. kuka muu tahansa kuin sinä), leikkaa suoraan hänen luokseen ja sumputa ja
huuda samalla: "Älä pidä kiirettä!. Jää hänen taakseen odottelemaan dumppia. ÄLÄ
tyhjennä. Koskaan.

TUNNE
vastustajien joukkue. Istu sivu rajalla jonkun muun tuolissa,ja kritisoi heidän olemuksensa kaikkia puolia. Kun säilytät huomattavan välimatkan itsesija muiden välillä, on Positiivisen Varman Henkisen Asenteen ylläpitäminen helppoa.

PYSY

ÄLÄKÄ KOSKAAN UNOHDA: SINÄ OLET JUMALA!

näkyvissä. Kun et olejuomassa toisenjoukkueen urheilujuomia, tai rentoutumassa
ei-omassa tuolissasi, s~oitu suoraanjonkun eteen,joka katsoo peliä,ja huuda, huuda, huuda!! Varmistu siitä, että kerrot joukkuetovereilIesi heidän leikkaavan väärään suuntaan.Voivottele, kiUu, huuda, katkaise muutama verisuoni,ja yleisesti ottaen vedä iigoritjokaisesta syötöstä,joka on 30 metriä pidempi ... kunnes se saadaan
kiinni. Sitten huudat: "JESSSS!!!!", Varmistu myös siitä, että kun kuUet sivurajalla
peittämässä muiden näkökenttää, että pysytjuurijajuuri pelikentällä. SINULLA on
oikeus olla kentällä, mutta luonnollisestikaan kellään muulla ei.

Vapaasti suomennettu tuntemattomasta lähteestä. _

JUNNUTURNAUS
VERENVÄHYYS VAIVASI VIELÄ TÄNÄKIN KESÄNÄ
Lindbergillä oli vaikeuksia pysyä mukana. "Ne on niin samannäköisiä että mä
en tunne niitä millään" totesi Tea vel-

jUNNUjEN ULTIMATEMESTARUUSTURNAUSTA.
ALUNPERIN TULOSSA OLLEISTA VIIDESTÄ JOUK-

jeksistä, "Onneksi niillä on eriväriset

KUEESTA TALIN NURMIKOILLE SAATIIN KOKOON

shortsit". Uusia tunnisteita piti kuiten-

KOLME. MUKANA OLIVAT GRASSHOPPERS, SOS

vat

JA MM. DISCUKSESTA JA HUTISTA KOOTTU

"sattumalta "
sonnustautuneet
samanvärisiin pelihousuihin.

kin keksiä sunnuntaina, kun pojat oli-

SUOMI".

II

Muu

ville varo

e

valmentajan

riemuksi

nsimmäisessä pelissä jännitys il
meisesti vähän vaivasi haminalaisia, mutta jatkossa kiinniotot

alkoivat onnistua, hakuihin tuli päättäväisyyttäja peli kulki välillä oikein mal-

eleistä tulijoukkueiden erilaisuuden takia melko epätasaisia. Sipoon joukkue oli fyysisesti ja

Antti "tarzan" Elonheimo piiskasi

teknisesti ylivoimainen. Sama

havaittua "pitkä päätyyn, kaikki perään

kuitenkin vielä liian musertava. SOS ei

joukkue osallistui hyvällä menestyksellä

ja sitten puolustetaan" -taktiikkaa. ] ouk-

antanut Grasshoppersille pistettäkään,

avoimen sarjan I -divariinja pojat tulevat nopeasti olemaan SM-sarjan vakio-

kueiden väliset ottelut päättyivät 15-8
ja 15- 5 Sipoon voitoksi.

kalustoa. ] oukkueen peli oli monipuolista ja kilpakumppaneihin verrattuna

arjan todellinen ilopilleri oli Ha

P

vuorenvarmaa. Sataprosenttisesti miespuolisen Sipoon vastapainoksi naiset
hallitsivat Muun Suomen joukkueen kokoonpanoa. Kukkona tunki olla häärinyt

pelikavereistaan mehut irti toteuttamalla erittäin johdonmukaisesti hyväksi

S

likkaasti. Vastustajien pituusylivoima oli

mutta Muuta Suomea vastaan maalinteko onnistui lauantaina kerranja sunnuntaina kahdesti - niitä maaleja
tuuletettiinkin

sitten

kunnolla .

minan erittäin uoukkueen kuo

Haminalaisten ykköstoiveena olisi löy-

pus 10-vuotias) nuori joukkue.

tää samanikäisiäja kokoisia vastustajia

Vauhtia oli kentällä ja kentän laidalla
niin paljon , että valmentaja Tea

- sittenhän pelaaminen olisi vielä hauskempaa. _
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ville haaramo

MITÄ ERITTÄIN SALAINEN
AGENTTIMME VILLE OPPI

Vietin talven 96-97 USA:ssa, tarkemmin

talvea. Ja siinä onkin suurin ero suoma-

sanottuna olympiakaupunki Atlantassa.

laiseen lätyttelyyn: Siinä missä Jussi ja

Opiskelemassahan siellä oltiin, mutta
samalla avautui oivallinen tilaisuus tu-

Jaana treenaa niin John ja Jane pelaa. Ja
pelaa paljon.

tustua amerikkalaiseen ultimateympyröihin. Tilaisuuttahan ei voinut jättää
käyttämättä, joten suuri osa vapaa-ajasta kului Georgia Techin yliopisto -

pelaaminen on jees
Turnauksia oli moneen lähtöön . J otakuinkin tyypillinen turnaus oli viikon -

AMERIKAN MANTEREELLA?

joukkueen kanssa kiekkoilemalla.

FRISBARI TARJOAA KATSA-

sweet summer time

UKSEN JENKKIULTIMATEN

Ultimaten kannalta Atlanta on
sijainniltaan erinomainen, koska talvi on

eiden määrä vaihteli suurestikin, niin
formaatti oli lähes aina sama. T urnauk-

leuto. Ulkona pelattiin koko talvija vie-

sissa ei paljon taukoja pidelty. Jos mah-

NYKYTILAAN.

lopun turnaus,jossa oli parisenkymmentäjoukkuetta avoimessa sarjassaja kymmenisen naisjoukkuetta. Vaikkajoukku-

läpä ruoholla (tai ainakin alkutalvesta

dollista, jokainenjoukkue pelasi kaikki

siellä oli vielä ruohoakin). Lisäksi sijain-

ottelunsa putkeen. Pahimmillaan/par-

ti on suhteellisen keskeinen, joten tur-

haimmillaan se tiesi viittä peliä peräjäl-

nauksia löytyi kohtuullisen ajomatkan
päästä (8 tuntia on kohtuullista) pitkin

keen. Turnauksissa saikin sitten pelata
yleensä koko rahan edestä .. . Joukkueet

ameriikan
7
herk
•

jaettiin

4-6 jengin pooleihin, joissa pe-

lattiin round robin lauantaina. Niitten
perusteella n. puolet pantiin "A brackettin", ylempään loppusarjaan ja
loput B -sarjaan. Nämä sitten pelattiin
cup-muotoisena läpi sunnuntaina. Sunnuntaina ei sitten enää lohdutuspelejä

kirjoittaja

vi että mässä

ollut. Tappio merkitsi myös pelien lop-

rock'n'roll -

pumista. Tässä yksi selitys siihen, että
jenkit tuntuvat viihtyvän do-or-die tilan-

elämää.

teissa.

upa:n systeemit
Kausi USA:ssa on kolmijakoinen. Ke väällä paino on college-peleillä, kesällä

mestaruudesta pelataan sekä college-

taneet lainkaan. EUC:n mimmit olisivat

ja syksyllä seurajoukkueilla ja loppu-

että seurajoukkuetasolla (avoimessaja
naisissa) samalla systeemillä. Ensin pe-

todella kova sana niissä kisoissa.

lataan Sectionalsit,"piirin" mestaruus-

kitasoa, tosin erittäin ailahteleva.

turnaus, josta pääsee alueen koosta riippuen vaihteleva määrä joukkueita

Pelasimme tasapäisiä otteluita
Nationals-tason yhdistelmiä vastaan kun

syksy sekä talvi enemmän tai vähemmän välikautta, jolloin ei paljon
kilpailullisuudesta voi puhua. Maan

Georgia Techinjengi oli hyvää kes -

Regionalseihin, alueen mestaruus-

pelasimme hyvin ja toisinaan hävisim-

turnaukseen. Kuudesta alueesta pääsee
sitten kaksi tai kolme parastajoukkuet-

me surkeillekin joukkueille. Se tuntui

ta N ationalseihin, eli varsinaiseen

joukkueille ja on myös ymmärrettävää,
kun kerran pelaajat ovat keskimäärin pe-

mestaruusturnaukseen . Toisin sanoen

muutenkin olevan tyypillistä college-

joukkueet pelaavat korkeintaan 3 "virallista" turnausta kaudessa. Muita turna-

lanneet vain 2-3 vuotta. Siihen nähden

uksia onkin sitten pilvin pimein, ainakin suomalaisen näkökulmasta.

kin pelimiehiä.

Erillinen college-sarja on erinomainen systeemi siinä mielessä, että se toimii kasvualustana ja farmisarjana
seurajoukkueille. Keskimäärin 4 vuotta
kestävän collegenjälkeen seurajoukkueet saavat käsiinsä melkein valmiita pelaajia. Omituiselta tuntui se, että seurajoukkueet ei tuntuneet juurikaan
harjoittelevan. Ainakin Atlantassa tilanne oli sellainen että, Georgia T echin
pumppu oli ainoa porukka,joka treenasi
säännöllisesti siellä oloni aikana. Esimerkiksi yksi maailman huippujoukkueista, Chain Lightning, ei käytännössä pitänyt lainkaan joukkue harjoituksia lokakuusta kesäkuuhun!
Kummasti vaan ukoilla kuitenkin peli
kulki. Tosin kundit sitten kiersivät turnauksia ahkeraan , yhdessä tai erikseen.

college- tasolta löytyi yllättävän kovia-

Taktisesti oma joukkueeni oli melko
köyhä, mutta se johtui pitkälti uusien
pelaajien määrästä. Turnauksissa näkyi
sitten monenlaisia viritelmiä aina kasahyökkäyksestä iso-stack-variaatioihin.
Puolustuspuolella pelattiin paljon
sideline - paikkaa,

mutta

sen

erikoisempaa ei vastaan tullut. Tosin
ihan huippujoukkueita vastaan en pelaamaan päässyt. Hyökkäys rakentui yleensä sovituille kuvioille , joita oli paljon.
Omallajoukkueellanikin niitä oli pitkälti
toista kymmentä.
Kuviopainotteisuus

lienee

shakkimaisen jenkkifutiksen peruja.
Yllättävän vähän pantiin painoa
perushyökkäykselle, joten kun kuvio ei
kulkenutkaan, niin vaikeuksia oli tiedossa, varsinkin meidän kokemattomalle
joukkueellemme. Yleisesti hyökkäys
näytti paljon suoraviivaisemmalta kuin

emämaassa eri kuviot
Tasollisesti college-joukkueista ei monikaan vakuuttanut. Kärki tuntui olevan
aika kapea , mutta sentään terävä. No,

kotosalla. Napakoita syöttöjä pitkiin
vastaanhakuihin, höystettynä pitkillä
"huckeilla", oli pelin henki. Sivu -

eipä se taso kovin leveä Suomessakaan
ole . Näkemistäni college-joukkueista
parhaat, kuten Stanford, East Carolina

suuntaan mentiin vain, jos muuta vaih-

U ja UW Madison, olisivat miesten SM-

leen joukkueiden pyrkimys pelata

sarjassa

eikä

aloitusheitot suoraan ilmasta. Huonois-

mestaruuskaan olisi mahdoton. Naisten

ta aloitusheitoista hyökkäävä joukkue

sarjan college-joukkueet eivät vakuut-

pääsi rankaisemaan kymmeniä metrejä

mitaliluokkaa,
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toehtoa ei kerta kaikkiaan ollut.
Yksityiskohdista jäi erityisesti mie-

V

anhat valtiaat Liquidisc, HUT ja

ennen kuin puolustus ehti kunnolla pai-

ran kirjavaa porukkaa turnauksissa

kalle . Osa aloituskuvioistakin oli varta

näkyi. Usein tuntui siltä, että

vasten ilmasta pelattuja aloitusheittoja

hemmoille oli underground-henki-

varten.

syys ja sosiaalinen puoli paljon tärkeämpää kuin itse pelaaminen. Se ei

Discuksen, Flyersin tai SOS:n kaltaisis-

pitkä ja perään

itseasiassa ole lainkaan huHumpijut-

ta , jo useita vuosia SM - sarjassa

Myös tekniikkapuolella suoraviivaisuus
korostui. Heitot olivat koviaja suoria.
Siinä missä Euroopassa pannaan kiekko eteen keHumaan, niin siellä tykitettiin

FDC ovat osoittautuneet ylivoi
maisiksi

esteiksi

kaikille

haastajilleen . Mistä johtuu , ettei

tu, sillä se madaltaa huomattavasti

pelanneistajoukkueista ole kehittynyt

lajin aloituskyn-nystä.Suomesta

vakavampaa uhkaa halli t sevalIe

viikonloppupelailu puuttuu lähes
täysin ,
mikä
näkyy
mm .

kolmikolle ?

ykkösdivarin kuihtumisena.

S

frisbari vaatii cheerleadereita
suomlaiseenkin
ultimateen!

M -97 toinen osaturnaus järjes
tettiin Talin urheilupuistossa 12.-

13.7.97. Lauantaina saatiin lähes

päätökseen alkusarja , jostajäi sunnuntai-aamulle vain muutama ottelu. Lauantain merkityksellisimmäksi otteluksi
nousi Liquidisc-FDC,jossa FDC säilytti
tappiottoman sarjansa kahden maalin
voitolla. Suurempikin voitto olisi ollut
tarjolla, mutta Liquidiscin paikka puolustus kykeni kääntämään kuuden
maalin tappion siedettävämmäksi. Yllätykseksi voidaan lukea myös Discuksen

Harrastajamäärien kasvulle

niukka kahden maalin tappio SOS:lle ,

tällainen rento pelailu on

joka ei kuitenkaan riittänyt nostamaan

elintärkeää. Jenkkiiässä mo-

SOS:a ylempään loppusarjaan.

nessa suuremmassa kaupungissa pelataan kesäisin
ns.kesäliigaa esim. kahtena
päivänä viikossa seka -

syliin. Vaikutuksen tekivät hyvien
heittäjien pitkät vedot, jotka olivat to-

unnuntaiaamuna FDC kohtasi

S

HUT:n loppusarjaa ja finaali
paikkaa ajatellen tärkeässä otte-

joukkuein. Uuden pelaajan

lussa. Ottelussa HUT:n paikkalpussi-

on paljon helpompi tulla

puolustus masensi FDC:n täydellisesti.
Tuloksena oli yksi viikonlopun suurim-

mukaan, kun pääsee pelaamaan paljon, eikä tarvitse kyllästyttää itseään

mista tappioista (18-6), minkä turvin

dellisia kanuunoita: suoria, kovia ja

pelkällä harjoittelulla. Sama pätee
myös kokeneempiin pelaajiin , suu-

matalia. Kiekko lensi kovana flättinä
siinä 4 metrin korkeudessa lähes koko

HUT valloitti alkusarjan ensimmäisen
sijan ennen Liquidisciaja FDC:tä. Sa-

rin osa kuitenkin pitää pelaamisesta

malla FDC petasi itselleen erittäin huo-

enemmän kuin harjoittelusta.

non maalieron finaalipaikkaa ajatellen .
Ylemmän alkusarjan ensimmäisessä ot-

matkanja oli siten huomattavan vähän
aikaa ilmassa. Puolustukselle jää tällöin

kesäliiga kehiin!

telussa HUT osoitti Discukselle, ettei

heittojen kovuuteen yhdistetään stereotyyppinen kova tsemppija suoraviivainen hyökkäys, niin tuloksena on

Koska Suomessa kesän kisakalenteri

sen alkusarjan voitto (18-5) ollut onnen

tempoltaan hyvin nopeaa ultimatea.

kesäliigalle olisi ainakin Suur-Hel-

hyvin vähän aikaa auttamiseen. Kun

usein onjärjettömän harva, niin tuntuu siltä , että tämänkaltaiselle
singin alueella selvä tilaus. Aion itse

urheilulaji vai harrastus?
Vaikka näyttää siltä, että amerikkalaisten seurajoukkueiden taso on laaja, kun
jenkkijengit dominoivat esim. seuraMM:ien top teniä selkeästi, niin minul-

panna pallon (kiekon) pyörimään,
jottajo ensi kesänä pääkaupunkiseudun nurmialueilla lentelisivät lätyt
jonkinlaisen kesäliigan merkeissä.
Jos sinulla on aikaaja halua auttaa,
tai vain mielipiteitä asiasta, niin ota

le jäi kuitenkin vähemmän mairitteleva
kuva y leisestä tasosta. Parinkymmenen

ihmeessä yhteyttä

huippujoukkueen takana tulevatjoukku-

visioidaan !

(vhaaramo

@cc.hut.fi, puh. 09-593 228) niin

eet eivät sitten enää olleet kovinkaan
erikoisia. SM -sarjan parhaat joukkueet
ja pelaajat ovat mielestäni Nationalskaliiberia sekä miehissä että varauksella (kovuus) myös naisissa. Keskimääräistä sikäläistä pelaajaa voi huoletta

kantamoinen,ja otti voiton peräti 18-5.

1

iquidiscille sunnuntai osoittautui
mielenkiintoiseksi. Lauantain niuk
ka tappio FDC:lle oli korjattavissa

heti sunnuntai-iltapäivän alussa jatko-

sarjan alkajaisiksi. Tämä ei näyttänyt
joukkuetta
kuitenkaan
alussa
merkittävämmin kiinnostavan ja FDC
karkasikin jo kolmen maalin johtoon
ennen kuin Liquidisc ryhdistäytyi. Kova
yhden suunnan miepuolustus ja varma
hyökkäys katkojen jälkeen kavensivat
eron yhteen pisteeseen puoliajalla. Toi-

Ps. Atlantan kesäliigaan
voit tutustua WWW:ssä.
URL
on
http://
www.afdc.com _

luonnehtia sunnuntaipeluriksi, sen ver-

sella puoliajalla FDC ei onnistunut tekemään maaliakaan ja peli päättyi
Liquidiscille lopulta 14-9. Ottelun ensimmäisellä puoliajalla nähtiin FDC:1tä
mallikasta paikkaa vastaan hyökkäystä,
mm. muutama Tomi Brunsin loistelias

20

upsi. Kansainväliselle tasolle ylsi myös
Liquidiscin Tuomo] alovaaran kiinniotto ottelun loppupuolella,jossa hän oli
todennäköisesti korkeammalla kuin kukaan koskaan aikaisemmin SM-sarjan
historissa. Samassa tilanteessa mukana
ollutta Tomi Brunsia lainaten: "minäkin
luulin ponnistaneeni" .

S

unnuntain viimeinen ottelu
ylemmässä loppusarjassa käytiin
HUT:n ja Liquidiscin välillä.

ULTIMATEN SM

-97

ON VIIMEISTÄ

OSATURNAUSTA JA FINAALEjA VAILLE

HUT käytti jälleen kerran mainiosti

PELATTU. ALKUSARJA OSOITTI TÄNÄ-

paikkalpussipuolustustaan, joka toi tarvittavan määrän katkoja Liquidiscin pelaajien virheistä ja hermoilusta. HUT:n

KIN

iso kasa -hyökkäys toimi ennen kaikkea

YLLÄTTÄjlÄ EI SUOMESSA TÄNÄKÄÄN

Ville Nevalaisenja Raine Lambergin ansiosta erinomaisesti ja tuotti riittävällä

VUONNA,

ETTÄ

TODELLISIA

VUONNA MIESTEN SARJASSA OLE.

varmuudella maaleja. Liquidiscin paikkaa vastaan samat velikullat vahvistettuna Toni Asikaisella malttoivat tuoda
kiekkoa rauhallisesti ja maltilla ylös
metri kerrallaan. Loppupelissä HUT:n
avainpelaajat väsyivät selvästi, mikä
antoi Liquidiscille tilaisuuden kuroa
HUT:n etumatkaa kiinni. Kirijäi kuitenkin kahta maalia vajaaksi pelin päättyessä 18-16 HUT:lle.

V

iikonlopun tulokset alkusarjassa

ja ylemmässä loppusarjassa eivät
jättäneet kovinkaan paljon arvai-

luja finalisteista. HUT on finaalissa,jos
se ei häviä FDC:lle 12 maalia enempää
(kirjoittajan oman laskelman mukaan) .
Ottaen huomioon joukkueiden ensimmäisen kohtaamisen HUT:n finaalipaikka näyttää hyvin varmalta. Liquidisc on
finaalissa ,jos se voittaa viimeisessä turnauksessa Discuksen. Liquidiscinkin
asema finaalissa näyttää melko varmalta, ellei joukkueiden voimasuhteissa tapahdu kuukauden aikana merkittäviä
muutoksia. Vaikka Liquidisc häviäisikin
Discukselle, on se silti finaalissa, jos
HUT voittaa FDC:n. _

miesten finalistit
selvillä?
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VOIMASUHTEET NAISTEN ULTIMATESSA OVAT TASOITTUNEET
KULUNEEN

VUODEN

AIKANA.

MESTARI-EUC:N

NAISMENETYKSET JA ATLETICON JA DISCUKSEN VAHVISTUKSET LAITTAVAT KESKINÄISET SUHTEET UUTEEN jÄRjESTYKSEEN.

Katja Kososella ja Laura Kahloksella

Parhaimmillaan joukkue kykeni tiukan

vahvistetun Atleticon esitykset ensim-

puolustuksensa turvin hätyyttelelmään

mäisessä turnauksessa eivät jättäneet
s e littelyn sijaa : neljässä pelissä

hallitsevaa mestaria EUC:tä, mutta toi-

tyrmäävä maaliero 60- 2! Vain HUT
onnistui maalin teossa ticolaisia vas-

saalla Discus-pelissä joukkue oli pelkkä vastaantutija. Turnauksenjälkeen tapahtunut valmentajan vaihdos tuo var-

taan. Atleticon arsenaali on myös laa-

maankin kaivattua lisäpotkua joukkuee-

ja: tänä vuonna löytyy paukkuja jopa

seen ja ryhtiä myös hyökkäykseen.

kahteenjoukkueeseen. EUC:n otteet
onnahtelivat, muttajoukkue onnistui

liinputoajan asemaan. Tavoitteellisesti

silti kääntämään pelit voitokseen.
Tiukimmille joukkue joutui Discuksen

Harrastelijaseura Flyersjoutui taas väharjoittelevat kärkiseurat ovat tasoltaan
liian kaukana. Toisaaltajoukkueen ru -

kanssa, mutta konkari Merja Niemisen

tiini riittää helppoihin voittoihin

esimerkillisten suoritusten innoittama-

aloittelevistajoukkueista. Flyersin tur-

na EUC onnistui kääntämään epätoivoisen 10- 14-tilanteen 15- 14 -voitok-

nauksessa pelaamat ottelut päättyivät

si. Susanna "Sude" Simpasellaja Heli
T uuloksella vahvistetulle Discukselle

tai tappioon. Miehistöpulasta kärsinyt
Hamina oli vaikeuksissa turnauksessa.

tappio maraton ottelussa EUC:tä vas-

Maalisaldo ei juurikaan karttunut ja

taan oli varmasti kirvelevä, mutta opettavainen.

vaikka taidot ovatkin vuodessa kohen-

HUT:lle viikonloppu saattoi olla

pääsääntöisesti 15-0 -tasaisesti voittoon

tuneet, ero muihin joukkueisiin on vielä selvä.

jonkinasteinen pettymys. Suoritusten
taso ailahteli pelien välillä huikeasti.

elina hyypöläinen
tarja koivikko

odotettavissa

timo ralli
Yleinen ilmapiiri naisten otteluissa on
selvästi parantunut muutaman vuoden
takaisesta ja kommenteissa matseista
tärkeimpänä korostuikin ottelun henki. Säännöistä pidetään tiukasti kiinni
varsinkin mitalisuosikkien matseissa ,
mutta kiistat on saatu selvitettyä paikan päällä.
Atletico jyräsi ylempään jatkosarjaan kaikki ottelut voittaneena. Discus
pystyi antamaan kampoihin kahdeksan
maalin verranja ilman omia virheitään
sillä olisi ollut kaikki mahdollisuudet
voittaa Atletico. EUC puolestaan hävisi
hätkähdyttävällä 15 - 2 -tuloksella .
Atletico pelasi omaa, rauhallista, hyvin
etenevää peliään kun EUC heitti run saasti poisja kiinniotat olivat epätavallisen epävarmoja. Tempo oli
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päivän

mitalien uusjako
matseista nopeimpiaja odotankin, että
EUC tilapäisestä uskonpuuutteestaan

Hamina rakensi rauhallisesti, mutta
maalit eivät vain ottaneet onnistuakseen

Nyt HUT voitti selvästi 15-9. EUC ei
saanut yhteispeliään toimimaan kuin

päästyään jyrää vahvasti ylemmässä jat-

Discuksen käyttäessä tilaisuuden hyväk-

ajoittain, vaikka ottelu olikin yleis-

kosarjassa. Neljäs jatkoonmenijä

si voittamalla 15-8. Paljon tiukempi ja

ilmeeltään tiukka ja tiivishenkinen.

Atleticon, EUC:nja Discuksen lisäksi

pidemmäksi venyneempi peli Flyersia

oli HUT, joka voitti Flyersin aamulla

Alempi jatkosarja ehti pelata kaikki
kaikkia vastaan Flyersin voittaessa mo-

vastaan oli epätasainen toisen joukku-

vastaan kulutti Haminan tyttöjen voimia
ja Flyersin varmemmat otteet johdattivat sen voittoon. Flyers, Hamina ja
Atletico II lähtivät taistelemaan alem-

een pelatessa erilaisia hyökkäyskuvioita

manjatkosarjan sijoituksista.

reilussaja hyvähenkisessä ottelussa.
HUT:n toinen ottelu Atletico II :sta

lemmat ottelut ja Atletico II Haminan.
Haminalla alkoi selvästi painaa liian
vähäinen pelaajamateriaali ja toivoa sopii, että he saavat lisää pelaajia seuraa-

sekä paikkaa ja toisen joukkueen osan

Sunnuntaina alkoivat jatkosarjat,

pelaajamateriaalin vasta tutustuessa lajiin. Atletico II :n lauantain toinen ottelu päättyi nollille EUC :tä vastaan. Eteneminen keskikentälle onnistui hyvin,

joissa ensimmäisenä kohtasivat Atletico
ja Discus 15-5. Molemmat tekivät paljon virheitä, mutta viime kädessä Discus
kaatui siihen ettei saanut maaleja vii-

joukkueella oli hauskaaja intoa pelata.

mutta siihen se sitten jäikin ja koke-

meisteltyä vaikka paikkoja olikin. HUT

Toivottavasti yleinen suuntaus jatkuu

neempi joukkue keräsi potin kotiin.

:n ja EUC :n kohtaamisessa edellisen

kovempiin peleihin sekä kaikkien mo-

Haminalla oli raskas viikonloppu vain

turnauksen EUC:n voitto sai ihmiset

seitsemällä pelaajalla. Discusta vastaan

odottamaan toisenlaista lopputulosta.

tivaatioon nauttia pelistä eikä rähistä
pikkuseikoista. _
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vaan turnaukseen.
Atletico Ilja Flyersin matsissa Flyers pelasi selkeästi omaa peliään. Pelin
henki oli erinomainen, kummallakin

hämeen avoimet, 1.6.1997, tampere pirkkahalli
sarjavoitot, finaali
Tuplakiekko
1. Harri Jolula - Ilkka Tamminen
2. Sami Laukka - Tommi Vesala
3. Visa Ruuhinen - Jukka Vieri
4. Paul Brown - Jukka Kaipainen
5. Jussi Meresmaa - Kai Vesa
6. A -P Korkeamäki - Juha Nieminen

4
5
3
2
1
0

Tarkkuus
sarja, f-karsinta (5paikkaa), finaali
1. Ilkka Tamminen
15
14
2. Harri Jolula
13
9
8
3. Visa Ruuhinen
13
8
13
4. Jussi Meresmaa
11
5. A-P Korkeamäki
11
TommiVesala
7. Paul Brown
10
8. Sami Laukka
9
Kari Hännikäinen
9
10. Jukka Kaipainen
8
Jukka Vieri
8
12. Tuomas Heinonen
7
Juha Nieminen
7
Markku Paju
7
Kai Vesa
7
16. Mika Vesaniemi
4
17. Timo Meresmaa
3
Tapani Vairinen
3
19. Lasse Paju
2
20. Ilkka Paju
Pituus sarja
finaali
Jussi Meresmaa
2.Visa Ruuhinen
3. Tommi Vesala
4. Sami Laukka
5. Harri Jolula
6. Juha Nieminen
7. Kari Hännikäinen
8. A-P Korkeamäki
9. Tuomas Heinonen
10. Heikki Mattila
11. Kai Vesa
12. Paul Brown
13. Jukka Kaipainen
14. Ilkka Tamminen
15. Markku Paju
16. Jukka Vieri
17.Tapani Vairinen
18.Timo Meresmaa

1.

153,31
134,10
128,81
145,34
122,23
115,33
108,55
107,14
102,93
99,68
97,32
96,79
96,06
94,46
88,06
86,00
78,78
68,57

21. Ilkka Paju

11,59 11,59

Yleismestaruuspisteet:
yht (ddc,tark,kopp,pit)
1. Harri Jolula
64 (12,19,19,14)
2.Visa Ruuhinen
63 (8, 18, 20, 17)
3. Tommi Vesa la
62,5 (10, 15,5, 21, 16)
55,5 (10, 12,5, 18, 15)
4. Sami Laukka
5. Ilkka Tamminen
54 (12,20,17,5)
6. Jussi Meresmaa
47 (4, 17, 8, 18)
7.A-P Korkeamäki
41,5 (2,15,5,13,11)
8. Jukka Kaipainen
37,5 (6,10,5, 15,6)
37 (6, 14, 10, 7)
9. Paul Brown
10. Kari Hännikäinen (s35) 33,5 (-, 12,5, 9, 12)
Kai Vesa
33,5 (4,7,5,14,8)
12. Juha Nieminen
29,5 (2,7,5,7,13)
13. Jukka Vieri
25,5 (8, 10,5,4,3)
14. Markku Paju
(s35) 23,5 (-, 7,5, 12, 4)
15.Tuomas Heinonen 22,5 (-,7,5,5,10)
16. Tapani Vairinen (s35) 21,5 (-,3,5, 16, 2)
17. MikaVesaniemi «12) 16 (-,5,11,-)
18. Heikki Mattila
15 (-, -, 6, 9)
19.Timo Meresmaa (s35) 7,5 (-,3,5,3,1)
20. Lasse Paju
«12) 4 (-,2,2, -)
21. Ilkka Paju
«12) 2 (-,1. 1.-)

144,96
144,83
141,40
140,94

Koppaukset:
aika matka pisteet
1.TommiVesala 8,59 60,50 107,745
2.Visa Ruuhinen 7,37 65,90 106,435
3. Harri Jolula
7,80 62,36 105,26
4. Sami Laukka 8,76 41,88 90,06
5. Ilkka Tamminen9,25 36,45 87,325
6. Tapani Vairinen 11,55 23,46 86,985
(aikakoppaustulos seniori-35 SE)
7. Jukka Kaipainen 7,91 41,11 84,615
8. Kai Vesa
8,32 27,68 73,44
9.A-P Korkeamäki 6,42 33,72 69,03
10. Markku Paju
6,65 23,46 60,035
11. Mika Vesaniemi 6,44 22,02 57,44
12. Paul Brown
5,84 24,70 56,82
13. Kari Hännikäinen 7,80 9,62 52,52
14. Jussi Meresmaa 9,37 51.535
15. Juha Nieminen
36,79 36,79
16. Heikki Mattila 6,52 35,86
17.Tuomas Heinonen 6,18 33,99
18. Jukka Vieri
4,40 7,14 31.34
30,14
19.Timo Meresmaa 5,48 20. Lasse Paju
4,65 25,575
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yksilölajien sm-kisat 5-6.7 tali,
helsinki
PITUUSHEITTO :
Avoin
(152,77 m)
1. Jussi Meresmaa
145,97m
2. Tommi Vesala
(136,89m)
145,81 m
137,17m
3. Sami Loukko(130,18m)
4. Antti Luuri (132,15m)
128,22m
5. Roope Pehkonen
(148,10m)
116,52m
6. Raine Lamberg
126,78m
7. Marko Jokimäki
126,25m
8. Timo Vaskio 123,19m
9. Juha Nieminen
122,55m
10. Harri Jolula 116,24m
NAISET:
1. Kirsi Järvinen
81,00m (SE N35)
80,90m
2. TuUa Kohonen
3. Tarja Koivikko
75,86m
4. Hanne Hämäläinen 75,40m
5. Paula Wuorio
48,85m
SENIORIT:
1. Kari Hännikäinen
Tapani Vairinen
2. Markku Paju 92,84m
3. Ilkka Tamminen
4. Seppo Nieminen

109,51 m

JUNIORIT:
1. Janne lindberg
102,48p
2. Miika Teirikangas
94,78p
3. Ville Mykkänen
62,30p
4. Juha Suomalainen
43,04p
5. Tuomas Heinonen
6. Oskari Häkkinen
40,32p
7. Ilkka Paju
6,18s/8. Lasse Paju 3,56s/-

JUNIORIT:
134,29m
1. Janne lindberg
2. Oskari Häkkinen
126,12m
3. Tuomas Heinonen 116,49m
4. Ville Mykkänen
110,25m
5. Juha Suomalainen
64,37m
48,32m
6. Ilkka Paju
40,68m
7. Lasse Paju
KOPPAUKSET:
AVOIN :
1. Roope Pehkonen
111,96p
2. Raine Lamberg
108,30p
3. TimoVaskio
106,62p
4. Juha Nieminen
5. Harri Jolula
6. Jussi Meresmaa
7. Antti Luuri
8. Sami Loukko
9. Tommi Vesa la

9,84s/26,82m
9,42s/10,46s/35,1 4m
8,30s/38,18m
8,60s/34,00m
7,68s/-

NAISET:
1. Ri itta-liisa Soner
2. Jonna Saarinen
3. TuUa Kohonen
4. Tarja Koivikko
5. Kirsi Järvinen

6,55s/35,96m
6,90s/27,15m
6,10s/27,18m
4,44s/24,45m
1,21 s/8,40m

12,63s/42,49m
9,15s/54,77m
11,32s/44,36m

8,32s/49,02m
7,96s/18,52m
3,82s/22,03m
7,57s/- 41 ,64p
3,19s/19,47m
33,99p
19,58p

DDC:
AVOIN :
1. Visa Ruuhinen / Harri Jolula
2. Timo Vaskio / Raine Lamberg
3. Pekka Ranta / Roope Pehkonen
4. Sami Loukko /TommiVesala
5. Juha Nieminen / Paul Brown
6. Seppo Nieminen / Marko Jakimäki
7. Antti Luuri / Jussi Meresmaa
8. Tuomas Heinonen/ Oskari Häkkinen

95,60m (ei SLKL:njäsen) 9.
88,18m
87,98m

11 ,15s/41 ,15m

2.
3.
4.
5.
6.

Oskari Häkkinen
Ville Mykkänen
Janne lindberg
Juha Suomalainen
Ilkka Paju
2/28

(11/28) 8/28
8/28
6/28
4/28

FREESTYLE:
AVOIN :
1. Visa Ruuhinen
2. Timo Vaskio/ Raine Lamberg
3. Antti Luuri
3. Roope Pehkonen
5. Sami Loukko/ Tommi Vesala
NAISET:
1. Tarja Koivikko/TuUa Kohonen
SENIORIT:
1. Kari Hännikäinen
2. Seppo Nieminen
JUNIORIT:
1. Ville Mykkänen/ Juha Suomalainen
2. Tuomas Heinonen/ Oskari Häkkinen

Ville Mykkänen / Juha Suomalainen

NAISET:
1. Tuuli Saarento / TuUa Kohonen
2. Heli Tuulos / Paula Wuorio
3. Janna Saarinen / Sanna Susiluoto
4. Tarja Koivikko / Kirsi Järvinen
TARKKU USHEITTO:
AVOIN:
1. Timo Vaskio (15/28) 13/28
2. Jussi Meresmaa
(13/28) 8/28
3. Roope Pehkonen
12/28 4,1
4. Raine Lamberg
12/28 4,0
5. Harri Jolula 12/28 3
6. Antti Luuri 11/28
TommiVesala
11/28
8. Sami Loukko 10/28
Juha Nieminen
10/28
10. Marko Jokimäki
7/28
11 . Paul Brown
6/28
12. Jussi lindberg 5/28
13. Visa Ruuhinen DNF

80,94p
51 ,81p
94,04p NAISET:
83,83p 1. Tuuli Saa rento
81,30p 2. Kirsi Järvinen
3. TuUa Kohonen
42,24
4. Janna Saarinen
5. Tarja Koivikko
71,99p 6. Heli Tuulos 4/28
Sanna Susiluoto
65,10p
Paula Wuorio
64,03p

48,87p
15,06p SENIORIT:
1. Ilkka Tamminen
28
SENIORIT:
1. Kari Hännikäinen
9,13s/38,25m
88,47p 2. Markku Paju (11/28)
2. Ilkka Tamminen
7,69s/37,99m
80,29p 3. Hari Hännikäinen
4. Seppo Nieminen
78,30p
3. Markku Paju 6,51s/42,49m
4. Seppo Niem inen
7,13s/33,82m
73,04p
JUNIORIT:
Tapani Vairinen
8,37s/- 46,04p
1. Tuomas Heinonen
(ei SLKL:njäsen)
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(8/28)
(8/28)
6/28
6/28
6/28

12/28
4/28
3,3
3,2

4/28
4/28

(16/28) SE M-35 1 4 /
11/28
9/28
8/28

(15/28

14/28

DIACATHON :
AVOIN :
1. Timo Vaskio 5,54s
2. Tommi Vesa la
3. Raine Lamberg
4. Roope Pehkonen
5. Sami Loukko 7,10s
6. Pasi Niemi 7,21s
7. Antti Luuri 11,06s
8. Juha Nieminen

14,29s

NAISET:
1. Heli Tuulos 8,11s
2. TuUa Kohonen
3. Riitta -liisa Soner
4. Tarja Koivikko
5. Jonna Saarinen
6. Kirsi Järvinen

8,33s
9,04s
9,29s
9,31s
11,29s

SENIORIT:
1. Seppo Nieminen
2. Kari Hännikäinen
3. Ilkka Tamminen

10,01s
10,12s
10,41 s

JUNIORIT:
1. Tuomas Heinonen
2. Lasse Paju
6,46s
3. Ilkka Paju
7,32s
4. Oskari Häkkinen

6,49s
6,50s
6,57s

9,50s

DNF

VKG 1/97 Meilahti 26.4.97

VKG 2/97 Munkkiniemi 27.4.97

AVOIN
123456789123456789123456789123456789
1.Visa Ruuhinen 322333222 332332232 422434333 332433432 (-8) -8
2. Sami Loukko 432334233 423333332 523323323 333333222 (-2) -5
3.Tomi Nieminen333332342 423332333 522333333 433432323 (-2) -2
4.AP Korkeamäki322443323 324322333 342333433 433333333 (-2) -1
Lha Nieminen 322344322 333332333 324233433 432335333 (-3) -1
6. Jari Jolula
333443333 333333324 4233323320
7. Harri Jolula
332333343 323433324 444233333 +2
Tommi Vesala 423342342 233333324 436343322 +2
9. Janne Lindberg 324333342 353334422 423333433 +3
10. Ilkka Tamminen342443322 533333323 343434333
+4
11 . Upi Louhivaara332333334 523433333 453433333
+5
12. Jyrki Kaivola 424433333 524433233 633434333 +9
13.Timo Laine 524334333 344345435 633434633 +19

AVOIN
1. Jussi Meresmaa

NAISET:
1.TuOa Kohonen523443432 534334344

+9

Riverside-F armers

Farmers-Riverside

8-18
8-15
9-18
18-2

Harri Jolula
Juha Nieminen

( -6) -7

4.

Tommi Vesa la

5.

Jari Jolula
Sami Loukko

7.

Ilkka Tamminen

8.
9.

Janne Lindberg
Tuomas Heinonen
Visa Ruuhinen
AP Korkeamäki
Matti Majuri
Emppu Salonen
Juha Pennanen
Heikki Mattila
Oskari Häkkinen
Timo Laine
Ismo Lindberg

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

divaritumaus 29.-30.6. Tali

sas jr.-Riverside
sas jr.-Farmers

2.

123456789 123456789 123456789 123456789
233224232 333422322 322232323 323323442
(-12) -13
334333233 332323323 333323333 333233322
( -4) -7
343323332 324224223 432324232 323334233

Naiset:
1. TuOa Kohonen

333332334 423233333 332223322 434224332
( -6) -6
322323333 333323332 433324333 332235332
( -4) -5
323333333 333333322 323334332 343233233
( -4) -5
322323333 233324333 533223223 452324423
( -6) -4
323333233 433344332 332233332 -3
333333332 423443323 424224332 -1
433333232 323324232 443325333-1
433323333 343333333 3433234220
234343423 433433233 423323423 +1
343324434 434323332 532333322 +2
333433244 433233335 333334333 +5
424343323 534324333 433324335 +7
534336234 443433443 333323323 +8
443424434 433334344 533325364 +16
444455434443434443353434433+21

443443344 443335443

+12

naisten maajoukkueen ottelut
NMJ-SOS jr.
13-18
Farmers-NMJ
18-3
Riverside-NMJ
18-10

5+1 vastaukset

vastaus sääntöcaseen
1. 1100 jäsentä. Lisäksi on n. 4000 pelaajaa, jotka
kuuluvat vain seuroihin, mutteivät Svenska
F risbeeförbundetiin.
peliä jatketaan aloitusheitolla , ellei kyseessä ollut
pelin voittomaali. (404.05 D Peli aloitetaan molempien pelijaksojen ja maalin jälkeen alOitusheitolla)

2 . Pelimoraalia
3 . 56 kenttää! ! !
4 . 68 eri lajiliittoa
5.Fred Morrisonin suunnittelema Pluto Platteria
vuodelta 1951. (lue juhla - frisbari v 1993 s. 4)

404.12 D Samanaikainen kiinniotto: Jos kiekon saa
kiinni samanaikaisesti sekä hyökkäävän että puolus-

+ Jukka Kaisio ja Jari Kukkonen ovat saaneet

tavan joukkueen pelaaja, kiekko pysyy hyökkäävän
joukkueen hallussa.

kutsuttavan välineen , joka on eräänlainen jojon ja
liitokiekon ristisiitos: "Keksintö kohdistuu leikki-,

404.12 F Taklaus ilmassa: Jos vastaanottaja on il-

vapaa-ajanvietto- ja urheiluvälineenä käytettävään

massa saadessaan kiekon haltuunsa, ja puolustava

heittämällä lennätettävään esineeseen, joka palaa

pelaaja koskettaa häntä, ja tämän kosketuksen seurauksena vastaanottaja joutuu pelikentän ulkopuolelle , on hänen joko myönnettänä olevansa ulkona
tai huudettava virhe puolustavalle pelaajalle. Jos virhe tapahtuu maalialueellaja virhettä ei kiistetä, maali hyväksytään.
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patentoitua 16.2.1993 seuraavanlaisen liitokiekoksi

heittäjälleen. Esine liitää heitettäessä ja naru
purkautuu puolalta. Kun naru loppuu, se kelautuu
takaisin ja laite palautuu heittäjälle. Laite koostuu
liito-ominaisuudet aikaansaavasta runko -osasta,
jonka kuperalla puolella on laippaosa, sekä naru
kiinnitetty runko-osan ja laipan väliselle akselille."

VKG 3/97 Vierumäen Urheiluopisto 17.5.97
AVOIN
1. Harri Jolula
2 Marko Jokimäki
3. Sami Loukko
4. Jussi Meresmaa
5. Tommi Vesala
6. Tuomas Heinonen
Ilkka Tamminen
8. Visa Ruuhinen
9. A -P Korkeamäki
Kai Vesa
Juha Nieminen
Oskari Hakkinen
Seppo Nieminen
Peteri Laitinen
Sami Ahtiainen
Paul Brown
Marko Mikkola
18. Pieti Marjavaara

11 .
12.
13.
14.
15.
16.

20.
21 .
22.
23.

Jussi ViUanen
Matti Majuri
Jani Lammi
Mikko Saironen
Petri Niemi

123456789 123456789 123456789 123456789
(-9) -11
223222333 432222533
(-4) -6
223333443 233332323
(-4) -3
324332433 332232334
(-3) -2
323343423 234432333
(-1) +1
333333333 334332533
333342423 223333344
0
333332333 233342333
0
333233333 233233433
+1
335333333 324332333
+2
333333433 323333433
+2
324343433 325333423
+3
333333633 234333323
+5
333332424 333432425
+7
333343454 334323533
+8
335233435 235442333
+9
325233343 333344433
+10
324333444 344344433
+10
434334434 343332444
+11
436422353 244532343
+11
334453753433234423
+13
434343434 446333433
+15
334333444 434334444
+18

123456789123456789123456789123456789
343324224 324534223 323424232 324523333
(-1)

2.

Tommi Vesala

3.

Harri Jolula
Juha Nieminen

5.

Ilkka Tamminen

6.

Tuomas Heinonen

7.

Marko Jokimäki
Tomi Nieminen
Sami Loukko
Matti Majuri
Oskari Häkkinen
Seppo Nieminen
A-P Korkeamäki
Janne lindberg
Kai Vesa
Paul Brown
Heikki Mattila
Petri Punakivi
Petri Niemi

9.
11 .

13.

15.
16.
17.
18.
19.
20. Timo Meresmaa
Mika Sievänen
22. Antti Lod

23. Jussi ViUanen
24. Ismo lindberg

Ilkka Tamminen
233332222232433343233232222333343342 (11) -10
6. Janne lindberg
322333332 323233333 232234323-8
7. Antti Luuri 332322222 344333333 332332423-6
Tomi Nieminen
233433242 422333232 332333332-6
Seppo Nieminen
233323333 242433223 423323233-6
10. Tuomas Heinonen
233242332334233325333322333-4
Jari Jolula
234333332 332333223 333334233-4
A-P Korkeamäki
333323322 324333323 333332352-4
13. Jukka Vieri 333333333 333332333 333323233-3
14. Visa Ruuhinen
234335333 333323334 232322333-2
15. Oskari Häkkinen
232452334 323433332 333333233 -1
Kai Vesa
334345233 332343233 433224222-1
17. Kari Hannikainen
342233333 434334333 333324333 +2
18. Harri hlula 323443323 334332233 354333334 +3
19. Timo Laine 333533333 334443333 335433323 +7
20. Markku Paju 443444433 334344334 334324345 +14
21 . Ismo lindberg
343353433 444444334 434333433 +15
22. Tapani Vairinen
543574353 343343343 343325434 +19
NAISET:
1. Kirsi Järvinen

434544434 434444443 554443433 +23

VKG 6/97 Kuortane 7.6.97

VKG 4/97 Tampere 18.5.97
AVOIN :
1. Jussi Meresmaa

9) -10

0 s.d

343533223 333524323 234433313 333433223
(+1)
Os.d
224423333 443424333 233423333 223423353
(+1)
+1
234433323 234434333 333325323 233324333
(+2) +1
323324323 343333225 323434333 334434333
(0)
+3
324423433 333523333 424423323 334524332
+4
(+2)
233434324 433423334 333333333 +3
333433234 324424333 334423333 +3
333425333 343424323 344334333 +6
333433233 334444333 334424333 +6
245336333 323424533 323525233 +8
324435333 234435333 334424333 +8
335443334 336323334 333425333 +10
424334323 435333423 334544343 +10
324434332 334534424 334435433 +11
244425334 234535334 335434333 +13
335435334 533536333 424334333 +14
334334333 335634335 335433353 +15
334643333 435334433 345635243 +18
434435334 434434544 334545344 +21
534543424 335545344 534534333 +21
336433334 344434334 346666333 +23
354454433435435433434457434 +27
335634445 336535445 445535434 +31

NAISET:
1. Tutia Kohonen
2. Leena Jäppinen

AVOIN 123456789123456789123456789123456789123456789
1. Harri Jolula 333233232 242242232 322323233 224223333 233232234
(-14) -17
2. Jari Jolula
223322334 233222332 333333333 222333233 333323232
(-12) -15
Sami Loukko 323323233 332332232 344223333 222223232 333323225
(-14) -15
333323233 333233433 322332233 323233333
4. Ilkka Tamminen
223323334 (-8) -10
333433323 222333353 444323322 333232232
5. Tommi Vesala
323232224 (-5) -9
523333343 232234232 333333224 332332253
6. Marko Jokimäki
-4
7. Juha Nieminen
235333433 332323342 532232333 332233334

-2
8.

Matti Majuri 333323333 323333343 334333335 223333533

9.

Seppo Nieminen

+2

10. Kari Hannikainen
+10

354234332 323333443 332435343 334343327

VKG 7/97 Vaasa 8.6.97
AVO I N 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
1. Harri Jolula 333324222332323324232233423232333322333233423

(-12)
-13
2. Sami Loukko 243332223332223232233334332432323323343323422
(-11)
-12
433333232 324343322 332333323 332323223
3. Ilkka Tamminen
322323332 (-7) -11
332324223 323333222 243233333 333333432
Tommi Vesala
333333222 ~8) -11
333233424 234223323 423333322 333333322
5. Tatu Lehtinen
233333433 ~7) -7
433333333 333334233 422333322 432332323
6. Juha Nieminen
-4
332333232 343234323 323233332 433334424
7. Marko Jokimäki

VKG 5/97 Turku 25.5.97
123456789 123456789 123456789 123456789 12
AVOIN
1. Tommi Vesala
32332322223332322323233233222333433222

323333243 433333272 333332334 333433345

+6

-2
8.
9.

Jari Jolula
Jukka Vieri

324333333 432233342 342433323 334424323
443345333 333343323 333334323 433335433

(-13) -15
2. Sami Loukko 333223233 322333232 323322332 324232232 23 (-11) 15
3. Jussi Meresmaa
323323222234333232333332232352432323 (10) -10
Juha Nieminen
333322222234332332333333322325233323 (-

27

o
+9

AA
Olli

056
Visamo

Jussaarenkuja 5 E 45
00840 HELSINKI

