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PÄÄ TOIMITTAJALTA 

Kohta 
kymmen
vuotias 

Menneen kesän lumista mainittakoon 
sen verran, että viisiviikkoisen 
Amerikan-matkani aikana niitä ei 
näkynyt. Eipä silti, vettäkin tuli 
kovin niukasti - yhtenä päivänä. 

Jenkkimatkasta voikin helposti siir
ty3 aiheeseen "miksi Frisbari on 
myöhässä?". Yksi syy on siis päätoi
mittajan poissaolo ja toinen, ehkäpä 
suurempi syy on jutunkirjoittajien 
passiivisuus, oikeastaan olematto
muus. Jonkin aikaa jaksoin tiukata 
eri kilpailutapahtumista vastaavia 
toimittamaan minulle mahdolliset 
kisaraportit tai ainakin tulokset. 
Kun mitään tavaraa ei alkanut ilmes
tyä toimituksen pöydälle, tiedätte, 
ketä syyttää lehden myHhäisestä i1-
mestymisajankohdasta. Eipä silti: 
hyvää kannattaa odottaa. 
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Valitukset sikseen, 1i1tokiekkoi1u 
on hauskaa. 

Hyviäkin uutisia on: yksilölajien 
EM-kisoissa Suomen junnut näyttivät, 
missä kiekko lentää, samojen lajien 
MM-kisoissa Suomi sai kaksihenkisel
lä joukkueellaan kaksi mitalia, 
kiekkogolfin SM-kisoissa oli ennäty
sosanotto, ultimaten EM-kisoissa 
Suomen naiset nappasivat yllätysvoi
ton sekä Seinäjoelle ja Turkuun ol
laan perustamassa liitokiekkoseura. 

Suuret kiitoksen sanat täytyy myös 
lausua Waasan Weto-Woimalle vuoden 
parhaan kotimaisen liitokiekkotapah
tuman järjestämisestä. Liekö myös 
ollut Vaasan hauskin urheilutapahtu-
ma. 

Suomen Liitokiekkoliitto täyttää 
ensi vuonna kymmenen vuotta, ja 
olisi vihdoinkin aika saada liito
kiekkoharrastus kaikkialle maahan 
sekä tavalliset liikkuvat kansalai
set kiinnostumaan lajista. Kiekko
golfratoja pitää rakentaa ainakin 
niihin kuntiin, joissa lajia jo har
rastetaan, ultimatea pitää markki
noida kouluille ja yliopistoille 
sekä tehdä lajiesittelyvihkonen, 
-juliste ja -videonauha. Puhumatta
kaan seuroille tuotettavasta tukima
teriaalista. 

Kaikki edellämainitut hankkeet tar
vitsevat asiantuntijoita ja toteut
tajia, joten jos haluat auttaa, pysy 
kuulolla: asiantuntemuksestasi saat
taa olla hyötyä. Marraskuun lopussa 
pidetyssä liittokokouksessa valit
tiin uusia kasvoja liittohallituk
seen. Sen tulisikin ensi vuonna en
tisestäänkin terävöittää toimintaan
sa ja selkiyttää liiton tehtävien 
jakoa, jotta liiton profiili saatai
siin nostettua kymmenvuotisen histo
rian edellyttämälle tasolle. 

Lupsakkaa joulua. Ystlvlt 
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EERO ALPERI 

Missä olemme, 
• minne menemme 

Euroopan liitokiekkojärjestön EFOF:n 
kokouksessa Kölnissä ultimaten EM
kisojen yhteydessä kävi ilmi, että 
ultimate ja kiekkogolf ovat ne 
lajit, joiden varassa on liitokiek
koilun kehitys lähes kaikissa Euroo
pan maissa. Kaikki läsnäolevat maat 
antoivat lyhyen katsauksen oman 
maansa tilanteesta ja näytti siltä, 
että kenttälajien suosio oli hitaas
ti laskeva tai korkeintaan paikal
laan pysyvä. Itse en usko yksilöla
jien unohtumiseen tai lopahtamiseen 
kokonaan, vaan näkemykseni on se, 
että kun saadaan riittävän suuri 
määrä harrastajia lajin piiriin, 
mikä tapahtunee golfin ja u1timaten 
välityksellä, niin tästä massasta 
löytyy aina riittävästi myös kenttä
lajien harrastajia, joille on miele
kästä järjestää aktiivista kilpailu-
toimintaa. . 

Myönteisenä trendinä näin liitokiek
koilun tasaisen ja vakaan kasvun 
useimmissa maissa. Yleinen näkemys 
oli, että pysyvän kasvun tulee olla 
tasaista, jolloin myös liittojen 
organisaatioi11e jää aikaa "sulatel
la" uusia jäseniä. Jos liitot eivät 
pysty hoitamaan hyvin kasvavia jä
senmääriä, se aiheuttaa jäsenistössä 
turhautumista ja kiinnostuksen lo
pahtamista. Tämän vuoksi ei pidäk
kään pyrkiä liian nopeaan, hallitse
mattomaan kasvuun. 

Päällinmäisenä tavoitteena ja lajin 
levittämisen strategiana on Suomessa 
viime vuodet ollut ja on yhä seura
toiminnan kehittäminen ja sen kautta 
uusien jäsenien saaminen liittoon. 
liiton tärkeimpänä tehtävänä näen 
seuratoiminnan tukemisen kolmella 
sektorilla: 
1. seuratoiminnan pyörittäminen 

käytännössä 
2. valmennuksen tukeminen 
3. laji sääntöjen tuntemus 

Tämän lisäksi on tarkoitus avustaa 
seuroja turnausten järjestämisessä 
laatimalla ohjeistus ja säännöstö, 
mitä vähintään kuuluu virallisen ja 
hyvän turnauksen järjestelyihin. 
Pitkällä aikavälillä tavoitteena on, 
että liitto ei itse järjestä juuri 
lainkaan kilpailuja, vaan järjeste
lyvastuu myös SM-tason kilpailuista 
olisi jollain seuralla ja liitolle 
näin jäisi vain valvontavastuu. Aja
tuksena tässä on liiton ja seurojen 
yhteistoiminnan tiivistäminen ja 
myös se, että näin liiton organisaa
tio pysyy mahdollisimman pienenä ja 

saadaan enenmän aikaa s {lle mikä on 
tärkeintä, nimittäin lajin ja seuro
jen toimintaedellytysten kehittämi
seen. 
Uusia seuroja kuuluu ja näkyy tule
van ensi kaudeksi useampia. Seinäjo
ella on ollut innostuneita ultimate
pelaajia ja Turussa paikallinen 
joukkue on harjoitellut vakavasti 
koko syksyn. lisäksi olen kuullut 
puheita 2-3 uuden joukkueen perusta
misesta Suur-Helsingin alueelle. 
Toivottavasti vain pystymme järjes
tämään kaikille tarvitsijoille riit
tävästi valmennus- ym. apua, jotta 
toiminta pääsisi vauhdilla alkuun. 
Mikäli odotukset uusista ultimatepe
laajista ja -seuroista toteutuvat, 
se asettaa ensi kauden kilpailutoi
minnan organisoinnille entistä suu
rempia vaatimuksia. Yhä suuremman 
osan vastuusta saavat tulevaisuudes
sa kantaa seurat itse. Riittävän 
hyvien pelikenttien hankkiminen, 
niiden rajojen merkitseminen, toi
mitsijoiden hankkiminen, yhtenäiset 
ja numeroidut peliasut ja pelaajien 
sääntötuntemus ovat osa niistä asi
oista, jotka vanhemmissa lajeissa 
ovat itsestäänselvyyksiä. Miksi lii
tokiekon pitäisi olla poikkeus. Jos 
emme itse kunnioita lajiamme, voim
meko vaatia ulkopuolisia kunnioitta
maan sitä. Myönteisenä esimerkkinä 
voi pitää liitokiekkoseura Teamia, 
joka ensinmäisenä joukkueena hankki 
kotikentälleen kunnon rajaviivoituk
sen. 

Näistä uusista ultimate seuroista 
löytyy varmaan myös innokkaita golf
fareita, kunhan vain saadaan merki
tyksi lisää golfratoja sopiviin 
puistoihin ja ratatyöryhmän suunni
telmat kiinteäkorisista golfradoista 
Suur-Helsingin alueelle toteutuisi
vat. liiton hallitukseenkin on saatu 
lisää golfpainotteisuutta muutama 
vuosi sitten maailmanmestaruuden 
voittaneen Mikko laakson myötä. Muut 
uudet syksyn liittokokouksessa hal
litukseen valitut ovat freestylen 
EM-mies Mika Nordman ja liiton pit
käaikainen jäsen Suamen Turuust, 
Kari Hännikäinen. 

Tälläisillä eväillä pitäisi tulevas
ta liiton kymmenennestä toimintavuo
desta saada aikaan vuosi, jota hy
vällä syyllä voi kutsua juhlavuodek
si. 

Hyvlt Joulut ja Uudet Vuodet 

Eero Alper1 
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30-VUOTIAS LELU 
Eli Frisbeen ruusuinen taival 

Historia 

Aivan varmaa tietoa frisbeen alkupe
rästä ei ole, mutta mitä todennäkoi
simmin nimi on Frisbie Baking Compa
nyltä. Frisbie Baking Co:n tuottei
siin kuuluivat mm. piirakat ja kek
sit ja tästä johtuu myös kahden kou
lukunnan synty, jotka ovat hieman 
eri mieltä frisbeen alkuperästä. 
Piirakkavuokakoulukunta (The Pie-Tin 
School) väittää, että 20-luvulla 
Yalen opiskelijat huomasivat kuinka 
hauskaa on hyvän piirakka-aterian 
päätteeksi viskellä metallista vuo
kaa. Heittäjä varoitti vastaanotta
jaa huutamalla "frisbie". Uusi verbi 
frisbieing syntyi tarkoittamaan 
heittelyä. Keksirasiakoulukunta (The 
Cookie-Tin School) väittää, että 
alkuperäinen frisbeen prototyyppi 
oli Frisbien sokerikeksirasian 
kansi. 

Yhdysvaltain taivaalla on nähty var
maankin vaikka millaisia esineitä. 
Eräs tarina kertoo heittelyvillityk
sen alkaneen 30- ja 40-lukujen vaih
teessa, kun Hollywoodilaiset kamera
miehet viskelivät filmipurkkien kan
sia ja kalifornialainen nuoriso 
heitteli kahvi- ja maalipurkkien 
kansia. Varmaankin näitä kaikkia 
esineitä on heitelty, mutta yleisim
min pidetään frisbeen esi-isänä ja 
nimen antajana Frisbien piirakkavuo
kaa. 
Muovi 

Ilman muovia ja Walter Frederick 
Morrisonia olisi metallisten vuokien 
heittely saattanut jatkua vaikka 
kuinka kauan, ja lautasen heittely 
ei olisi voinut saavuttaa nykyistä 
suosiota. Vuonna 1948 olivat ulkoa
varuuden lentävät lautaset yhdysval
talaisten erityisen mielenkiinnon 
kohteena. Fred Morrison ajatteli, 
miksei mielenkiintoa voisi muuttaa 
v 111 i tykseks i. 

Ennenkuin Morrison oivalsi uusien 
mahdollisuuksien aineen, muovin so
pivan tarkoitukseensa mitä parhaim
min, hän yritti parantaa piirakka
vuoan lento-ominaisuuksia hitsaamal
la vuoan reunaan metallirenkaan va
kauttamaan lentoa. Yritys epäonnis
tui. Ensimmäiset muoviset Lentävät 
Lautasensa Morrison valmisti butyy
li-stearaatti -sekoitteesta, joka 
oli hieman arka lämpötilamuutoksil
le. Kiekko oli hyvä niin kauan kun 
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OLLI VISAMO 

Kolmekymmentä vuotta sitten eli 
1957 Wham-O esitteli Frisbeen, 
oikeastaan kiekko tunnettiin 
aluksi nimellä Pluto Platter. Nimi 
oli saanut vaikutteita ufoista, 
jotka herättivät 1950-luvulla 
valtavaa mielenkiintoa 
Yhdysvalloissa. Vasta vuonna 1959 
muutettiin nimeksi Frisbee, kiekon 
malli säilyi samana. Kolmen 
vuosikymmenen aikana on 
"joutavasta" vapaa-ajan lelusta 
kehittynyt urheiluväline, ja 
"villitys" 'on levinnyt ympäri 
maapalloa. 

aurinko paistoi, mutta lämpötilan 
laskiessa kiekko muuttui hauraaksi, 
ja jos sitä ei saanut kiinni se 
saattoi hajota pieniksi sirpaleiksi. 
Kiekolla oli kuitenkin takuu, joka 
takasi uuden kiekon saannin, kunhan 
joka ainoa sirpale palautetaan. Mor
rison joutui kertomansa mukaan kor
vaamaan kolme tai neljä kiekkoa. 
Eräillä messuilla Morrison esitteli 
"Lautasen ja näkymättömän langan". 
Morrison huuteli: "Tehkää tilaa nä
kymättömälle langallel" Yleisö siir
tyi sivuun antaen tilaa Morrisonille 
ja hänen kaverilleen. Morrison jat
koi: "Näytän tällä kiekolla, että 
lanka on olemassa. Kiekko nimittäin 
liukuu lankaa pitkin kaverilleni." 
Yleisö katsoi suu ammollaan ja ih
metteli, mitä oikein tapahtuu. Häm
mennyksestä toivuttuaan innostuneim
mat halusivat ostaa uuden kiehtovan 
lelun. Morrison myi näkymättömän 
langan taalalla ja antoi lautasen 
kaupa n pää 11 e • 

Alkuperäinen Morrisonin Lentävä lau
tanen (arcuate vane model) sai ni
mensä kuudesta kaarevasta spoilerfs
ta (vane), joiden tarkoitus oli pa
rantaa nostovoimaa. Spoilerit toimi
vat kuitenkin vain teoreettisesti. 
Vaikka ne olisivat toimineetkin, ne 
olisivat vaikuttaneet vain vastapäi
väkierteisissä heitoissa, mikä oli 
hieman omituista, sillä silloin ta
vallisin heitto oli rystyheitto ja 
useimmat ovat oikeakätisiä 
(myötäpäiväkierre). Nykypäivän kiek
koihin verrattuna Rotary Fingernail 
Clipper (Pyörivä kynsileikkuri), 
kuten Fred lautastaan myös nimitti, 
lensi suhteellisen surkeasti. 

Vuonna 1951 Morrison muutti muotoi
lua, ja huomattavasti parantuneesta 
kiekosta tuli lopulta Wham-O:n le
gendaarinen Pluto Platter (platter = 
iso vati). Wham-O osti oikeudet ja 
muotin Morrisonilta 1955 ja aloitti 
"oman" Lentävän Lautasensa myynnin 
kaksi vuotta myöhemmin. Koska Wham
O:ssa oltiin vastahakoisia sijoitta
maan rahaa Plutoy Platterin markki
nointiin, Lentävää Lautasta nähtiin 
vain satunnaisesti, ja se melkein 
unohdettiin, kun Wham-O:n hulavanne 
villitsi ihmisiä vuonna 1958. 

Myynninedistämismatkalla 1959 Wham
O:n Richard Knerr ja Spud Melin kuu
livat käytettävän lautasesta nimeä 
Frisbie. Knerr piti nimestä ja toi
voi, että ennalta tunnettu ja tart-
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tuva nimi tekisi lentävästä lauta
sesta menestyksen. Nimi muutettiin 
muotoon Frisbee ja rekisteröitiin 
tavaramerkiksi. 

60-Iuku 

40- ja 50-luvut olivat lentävän 
muovikiekon kypsymisaikaa. 1960-
luvun alussa Wham-O:n varapuheenjoh
taja Ed Headrick sysäsi Frisbeen 
todelliseen kasvuun. Hän halusi, 
että Frisbee olisi osa urheilua eikä 
vain lelu. Headrick perusti Interna
tiona1 Frisbee Associationin (IFA) 
ja jäsenhakemuksia alkoi tulvia vä
littömästi. Hän laati taitotestit, 
joiden avulla harrastajat pystyivät 
määrittämään oman taitotasonsa. 

Vuonna 1965 Headrick haki patenttia 
parannetu11e Frisbee11e (Professio
na1 Mode1), joka oli otettu vuotta 
aiemmin tuotantoon. Toivoen saavansa 
vakautta lentoon, Headrick oli li
sännyt kiekon lentopintaan renkaat 
(Headrickin viivat), jotka ovat 
vielä nykyisissäkin malleissa. Ren
kaat todella paransivat lento-omi
naisuuksia ja useiden mielestä Pro
fessiona1 mallin lento-ominaisuudet 
olivat erinomaiset. 

60-1uvun lopulla syntyi uusia lajeja 
ja järjestettiin paikallisia ja alu
eellisia kilpailuja. Esimerkiksi 
U1timate sai alkunsa 1968. Kiinnos
tus frisbeehen oli valtava. Jopa 
Yhdysvaltain laivasto käytti lähes 
400000 dollaria kokeillakseen, voi
siko Frisbeetä käyttää pitämään va
loraketteja kauemmin ilmassa, mutta 
Frisbee ei suostunut astumaan palve
lukseen. 

Yksi menestyksen varjopuolia oli 
Fred Morrisonin joutuminen kuulus
teltavaksi, kun hänen epäiltiin 
syyllistyneen lahjusten vastaanotta-
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Lentävien lelujen patenttipiirustukset. 

miseen. Morrison oli Los Angelesin 
rakennustarkastaja ja tutkittaessa 
korruptiota kaupungin viroissa tut
kijat huomasivat Morrisonin pankki
tilin saldon epäilyttävän suureksi. 
Wham-O joutui osoittamaan, ·pa1jonko 
tekijänpalkkioita maksettiin Morri
soni lle. 

70- ja 80-Iuku 

Lajin voimakas kehittyminen ja levi
äminen alkoi. Kiekot kehittyivät; 
uusia lajeja syntyi ja elinkelpoi
simmat muokkautuivat edelleen; kil
pailutoiminta vakiintui; ennätyksiä 
rikottiin vuosittain; pelaajia ryh
tyi ammattilaisiksi. 

Helmikuussa 1970 Fidzi-saarten Yanu
ca-saarel1a julistettiin frisbee 
kansallisurheiluksi. Laji alkoi le
vitä Kalifornian ja Yhdysvaltain 
ulkopuolelle. Suurin osa Euroopan 
lajiliitoista on perustettu 70-luvun 
aikana. Suomen Liitokiekkoliitto ry 
aloitti nimellä Suomen Frisbee-liit
to vuonna 1978. 

Aluksi kehitystyötä parempien kiek
kojen eteen teki pääasiassa vain 
Wham-O, mutta nykyisten erikoiskiek
kojen kehittämisessä ovat muut yri
tykset (Innova, Oiscraft jne.) ol
leet merkittävässä asemassa. Vuonna 
1970 Wham-O esitteli ison 150-
grammaisen Master Frisbeen. Useat 
pelaajat pitivät kiekkoa sen koon 
(halkaisija 27,4cm) takia hankalana 
käsiteltävänä. Paranneltu Pro-malli 
julkistettiin 1971 nimellä All Ame
rican. Samana vuonna esiteltiin 
Fastback ja kaksi vuotta myöhemmin 
liiteli taivaalla Super Pro. 70-
luvun lopulla syntyi mullistava 
World Class-kiekkojen sarja (97g, 
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. 119g, 141g ja 165g). 80-luku onkin 
ollut erikoiskiekkojen (pituus, 
kiekkogolf, freesty1e) kehittelyä. 

Merkittävimpiä kilpailuja 70-luvulla 
olivat World Frisbee Championships
kisat Kaliforniassa Pasadenan Rose 
Bowl'ssa. Ensimmäisessä kisassa, 
joka käytiin elokuussa 1974, olivat 
kilpailijat pääasiassa pohjoisame
rikkalaisia. Headrickin unelma alkoi 
muuttua todellisuudeksi. Tällä vuo
sikymmenellä on järjestetty EM-kiso
ja ja todellisia MM-kisoja sekä yk
silö- että joukkuelajeissa vuosit
tain. 

Koska IFA oli "kuollut", tarvittiin 
uutta kansainvälistä järjestöä, 
jonka tehtävänä olisi toimia eri 
maita yhdistävänä lenkkinä. Eri mai
den lajiliittojen yhtymä World 
Flying Oisc Federation (WFOF) perus
tettiin 1985. Yksi WFOF:n ansioita 
on liitokiekkoilun pääsy esittelyla
jiksi seuraavaan World Games-kisaan. 
Wor1d Games on kansainvälisen urhei
lujärjestöjen liiton (GAISF) organi
soima kilpailu ei-01ympialajeille. 
WFOF pyrkii myös GAISF:n jäseneksi, 
jonka kautta voi avautua mahdolli
suus vaikka olympialajiksi. Uskoma-
tonta 90-lukua odotellen. • 
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GOLFF AILLAAN 
Kiekkogolfpitoinen kausi 

Neljäntoista kotimaisen kilpailun 
lisäksi kävivät suomalaiset kiekko
golffaajat mittaamassa taitojaan 
Oslon EM-turnauksessa, World Cup 
-sarjaan kuuluvissa Stockholm Disc 
Golf Open Helsingborg Open -kisoissa 
ja ensimmäisessä WFDF:n yksilölajien 
MM-turnauksessa Fort Collinsissa 
Yhdysvaltain Coloradossa. 

Helsingborg Open -turnauksessa Jacob 
Nyman hätyytteli ruotsalaisten terä
vintä kärkeä. MM-turnauksessa eivät 
suomalaiset golffailleet kärkisi
joille. Oslossa Sami Suomela voitti 
selvästi juniorien Euroopan mesta
ruuden ja Tuomas Pursio taisteli 
itselleen juniorien hopeaa. Seppo 
oli ainoana seniori-sarjan osanotta
jana sarjansa valtias. 

Kotimaan kisoja ei käyty tällä ker
taa ainoastaan pääkaupunkiseudulla, 
vaan Turku ja Kauhajoki olivat myös 
Vuoden kiekkogolffaaja osakilpailu
jen isäntinä. Vuoden kiekkogolffaaja 
-turnaus kisattiin tänä vuonna en
simmäisen kerran. Kahdeksasta osa
kilpailusta kuusi kisattiin pääkau
punkiseudulla, joten edelleen ollaan 
pääkaupunkikeskeisiä, mutta parem
paan suuntaan menossa. Toisaalta 
suurin osa harrastajista on Helsin
gistä ja sen lähiympäristöstä. 

Vuoden kiekkogolffaaja tittelin val
tasi Jacob Nyman voittaen toiseksi 
tulleen Sami Suomelan 4.5 pisteellä. 
Kolmannen pokaalin vei Georg Nyman. 
Kauhajoen Karhukopla on nostanut 
Kauhajoen toiseksi kiekkogolfin kes
kukseksi. Vuoden kiekkogolffaajan 
kokonaiskilpailussa sijoittui kolme 
Karhua kymmenen parhaan joukkoon. 
(Kisaan osallistui yhteensä 35 
pelaajaa.) Neljänneksi sijoittui 
itse Seppo "Papa Bear" Nieminen. 
Vuosi vuodelta golffaamistaan paran
tanut Ilkka Tamminen sijoittui kuu
denneksi ja uusi tähti Tatu Lehtinen 
sijoittui seitsemänneksi. 

SM-kisoissa Nymanin veljeksien peli 
sujui ainakin kohtuullisesti, sillä 
he saavuttivat joukkuekiekkogolfin 
Suomen mestaruuden 1987 Golden Bear 
-joukkueessa. Golden Bear -jouk
kueessa pelasivat myös Seppo Niemi
nen, Kari Hännikäinen ja Mikael 
Hästbacka. Lisäksi Georg Nyman voit
ti avoimen sarja Suomen mestaruuden 
henkilökohtaisessa kisassa. Edelli
sen vuoden Suomen mestari Mikko 
Laakso sai tyytyä tänä vuonna SM-ho
peaan (2 pisteen tappio) ja Sam; 
Suomela (2 pistettä Mikosta) jäi 
pronssille. 

6 

Juniorit-18 sarjassa SM-mitaleista 
taistelivat Kauhajoen Karhut ja Van
taan Maniacsit. Kultaa vei Kauhajoen 
Tatu Lehtinen voittamalla Vantaan 
Oskari Niemen yhdellä piSteellä. 
Pronssimitalista taistelivat Jouni 
Tamminen (Karhu) ja Petri Määränen 
(Maniacs). Jouni ja Petri olivat 9-
reiän finaalin jälkeen tasapisteis
sä. Tarvittiin ra~aisupeli, jonka 
ensimmäistä kertaa korkean tason 
kansallisessa kisassa mukana ollut 
Jouni Tamminen hoiteli kotiin voit
taen pronssia. 

Juniorit-15 sarja oli FC Helsinki 
seuran jäsenien kamppailu. Suomen 
mestaruuden voitti ylivoimaisesti 
(11 pisteellä) Marko Haverinen. Toi
seksi sijoittui Jukka Lindroos ja 
kolmanneksi Timo Pursio. 

Naisten SM-kisassa kaikki osallistu
jat "sijoittuivat mitalisijoille. 
Suomen mestaruuden vei nimiinsä 
Tuija Kohonen voittamalla ratkaisu
pelissä Tuija Jääskeläisen. Kolmas 
mitalisti oli Jutta Kohonen. 

Yksi kauden merkittävistä kilpai
luista oli The 3rd Annual Internati
onal Seppo Nieminen Finnish Flying 
Disc Golf Classic, joka itse asiassa 
oli sama kilpailu kuin kiekkogolf 
SM-87 , lisäksi pelattiin 9-reiän 
finaali. TäMän vuoden kisaan kan
sainvälisyyttä toivat viisi ruotsa
laista golffaajaa. Ruotsalaiset ot
tivatkin kolmoisvoiton ja niin meni
vät parhaimmat palkinnot aivan vää
rään maahan. Magnus Strindell päi-

hitti tasapisteisiin päätyneet Jan
Olav Idmanin ja Michael Belaewin 
viidellä pisteellä. Neljäs oli Georg 
Nyman ja viides Mikko Laakso. 

(Kilpailujen täydelliset tulokset 
löytyvät TULOKSIA -sivuilta.) 

Kiekkogolfpitoisempi kausi 

Vaikka kisoja oli aika paljon, kuuli 
joidenkin pelaajien toivovan lisää. 
Toi vottovast i nämä innokkaat pelaa
jat ovat valmiita järjestämään kiso
ja. Liiallisuuksiin ei kannata 
mennä, sillä nykyinen harrastaja
joukko on pienehkö ja ky11ästyminen 
voi iskeä, eikä muutaman kilpailijan 
turnauksia ole mieltä järjestää. 
Seurathan voivat järjestää seuran 
sisäisiä ja seurojen välisiä, jos 
aikaa riittää. 

Kilpailuvaliokunnan vastuulla on 
järjestää merkittävät kotimaiset 
turnaukset ( SM, Vuoden 
kiekkogolfaaja), vaikka käytännön 
järjestelythän voi hoitaa innokas 
seura. Kilpailuvaliokunnan tehtävä 
on saada kilpailut mahtumaan Suomen 
lyhyehköön kilpailukauteen siten, 
että otetaan huomioon kansainväliset 
( MM, EM, World Cup, International 
Seppo Nieminen jne.) kilpailut. Jos 
seura11asi on aikomus järjestää i
sompi kisa, ole hyvä ja ota yhteyttä 
liittoon, niin voidaan sovittaa se 
kilpailukalenteriin. Jotta tulevasta 
kaudesta tulisi aikaisempia parempi, 
tarvitaan ideoita, innokkaita kisa-

Kauhajoen osakilpailun kärkinelikkö: Jacob Nyman (vas.), Sami Suomela 
(voittaja), Mikko Laakso ja Tatu Lehtinen (kuva: Ivi). 



järjestäjiä ja parannusehdotuksia 
nykyiseen kilpailukäytäntöön. 

Menneestä kaudesta ei ole kuulunut 
paljonkaan palautetta, joten voisi 
olettaa, että yleisesti oltiin tyy
tyväisiä kilpailujärjestelmään ja 
kilpailuihin. SM -kisat ja Vuoden 
kiekkogo1ffaaja tullaan järjestämään 
tu1evanakin vuonna, mutta olisiko 
niissä jotain parannettavaa vai voi
siko ne järjestää huonommin. Vuoden 
kiekkogo1ffaaja turnauksessahan ko
keiltiin tasoitusmenete1mää, joka ei 
edellyttänyt aiempia tietoja pelaa
jan tasosta. Menetelmä osoittautui 
kuitenkin hieman 
"sattumanvaraiseksi", joten tuleval
la kaudella sitä ei käytetä. Jotta 
juniorit ja naiset voisivat kokea 
pärjäämisen iloa, vuoden kiekkogo1f
faaja -kisassa olisi ilmeisesti tar
peen järjestää muitakin sarjoja kuin 
avoin. 

Yksi uusi kilpailumuoto on tarkoitus 
saada pyörimään Helsingin seudulla 
ensi kaudella. Kisa on haastekilpai
lu, joka aloitetaan "ranking"
kisalla, jossa selvitetään kilpaili
joiden alkujärjestys. Jatkossa voi 
kilpailija haastaa listalta enintään 
kaksi sijaa paremmin sijoittuneen 
pelaajan otteluun. Ottelu käydään 
reikäki1pai1una eli voitettujen rei
kien määrä ratkaisee, eikä heittojen 
kokonaismäärä. Jos haastaja voittaa 
ottelun siirtyy hän listalla haaste
tun tilalle ja haastettu· haastajan 
tilalle. Jos ottelu päättyy haaste
tun voittoon säilyy tilanne ennal
laan. Pelaajan on hyväksyttävä tiet
ty määrä haasteita tietyssä ajanjak
sossa. Jos pelaaja ei ole "ranking"
kisassa ja hän haluaisi osallistua 
haastekilpailuun, hänet sijoitetaan 
listan viimeiseksi, josta voi sitten 
kavuta ylöspäin. Tarkemmat säännöt 
tehdään aikanaan. 

Uusia ratoja? 

Meilahden metsikköä ei voi pitää 
kovinkaan oivallisena kiekkogolfra
dan paikkana, vaikka onhan se oma 
omituisuutensa maailman ratojen jou
kossa. Nykyiset golffarit manaavat 
kiekkojen vahingoittumista ka11ioi
se11a radalla ja uusia harrastajia 
vaikeakulkuinen maasto ei ainakaan 
innosta. Useat radan heittopaikoista 
ovat ala-arvoisia, jopa vaarallisia. 
On aika saada uusi rata (uusia rato
ja) aluksi ainakin pääkaupunkiseu
dulle, joka on liitokiekkoilun kes
kus. Perustetaan työryhmä, joka ryh
tyisi puuhaamaan uutta rataa. Jos 
olet valmis tekemään jotain asian 
hyväksi, ota yhteyttä Olli Visarnoon 
tai Petri Isolaan (ks. sivu 2). Työ
ryhmän tulisi hankkia tarpeelliset 
luvat ja rahoitus, suunnitella rata, 
kunhan sopiva paikka löytyy. Jos 
Suomessa olisi kunnon radat, voisi 
EM-kisoja harkita Suomeen. • 

Kohti 
Iin tusia 

JOE FEIDT 

Onko voitto sellainen päämäärä, 
johon meidän kaikkien olisi 
pyrittävä? Ironisesti vastaus on 
El. Voittoon hinnalla millä 
hyvänsä asenne aiheuttaa usein 
jännittyneisyyttä, joka on hyvän 
golfin pahimpia vihollisia. 
Parasta on asennoitua tekemään 
parhaansa jokaisella heitolla ja 
missään vaiheessa ei saa 
luovuttaa. Jos voitto tulee se 
tulee, anna sen huolehtia 
itsestään. Monet kiekkogo/ffaajat 
eivät tule koskaan voittamaan 
tumausta ja saattaa olla että 
useat heistä eivät edes tavoittele 
tumausvoittoa. Seuraavat 
ehdotukset voivat ainakin parantaa 
sunnuntaigo/ffaajan tai kokeneen 
ammattilaisen peliä. 
Suomennos: Olli Visamo 

Henkinen kestävyys 

Viime vuoden huhtikuussa löysin kir
jan, joka auttoi minua vähentämään 
lukemattoman määrän heittoja pe1is
täni. Olin lukenut muutamia vanhoja 
golf-kirjoja (Michael Murphy: Golf 
In the Kingdom, Inner Golf), mutta 
James E. Loehrin: Menta1 Toughness 
Training For Sports (Stephen Greene 
Press) mullisti minun pe1ini. Kirja 
ei keskity erityisesti mihinkään 
lajiin, vaan se opastaa kuinka si
nusta tulee henkisesti kestävä kil
pailija. Golf, kuten me kaikki tie
dämme on erittäin paljon henkistä 
kestävyyttä vaativa laji ja tämä 
kirja voi auttaa sinua pelin tällä 
alueella. 

Hyvä kunto 

Pakkomie1teen kaltaisen hyvään kun
toon pyrkimisen, kuten aerobicin, 
hö1kän, painonnoston yrn., entisenä 
pilkkaajana, minun oli erittäin vai
keaa hyväksyä se, että olin epäedul
lisessa asemassa parempikuntoisiin 
golffaajiin nähden. Kuvittelin ettei 
kunto vaikuta golfissa, mutta olin 
väärässä. Jos pe1aat ajanvietteeksi, 
niin kunnolla ei ole suurta merki
tystä. Jos aiot pelata voitosta, 
ryhdy syömään ja nukkumaan oikein ja 
vahvista sydäntä, keuhkoja, jalkoja 
ja vatsalihaksia. Se on sinulle a
vuksi silloin kun eniten tarvitset, 
kuten turnauksen ratkaisevilla 9 
viimeisellä reiällä. Henkinen ja 
fyysinen kestävyys yhdessä on tärkeä 
perusta kun pelataan voittaakseen. 

Radalla selvänä 

Jos olet tähän asti ollut kanssani 
samaa mieltä, on tämä ehkä se kohta 
johon vedät rajan ja sanot:"Ky11ä mä 
noi kestävyys asiat sulatan, mutta 
mun kylmiin ka1joihin ei kosketa. 
Tiedän tämän kuulostavan harhaopi1-
ta, mutta jos pelaat hyvää golffia 
parin oluen jälkeen, niin pe1aat 
varmasti erinomaista golffia kun 
jätät oluet nauttimatta. 

Iloitse pelistä 

Hyvä ja vahvå peli syntyy ilosta eli 
pelaamisen pitää olla hauskaa. Voit
toon pyrkiminen ei tarkoita ryppyot
saista ja vakavamielistä pelaamista, 
minkä takia yleensä aikanaan olemme 
aloittaneet tämän lajin. Nautinto ja 
menestys "ruokkivat" toisiaan. Jos 
sinusta tuntuu hyvältä, voit päästä 
"aa110nharja11e" tai "putkeen", jol
loin tulet heittämään 1intusia. Kun 
olet "usvakunnossa" tai "vedossa", 
kuinka sitä sitten kutsutkaan, sinä 
tunnet sen. Kun sinusta tuntuu hy
vältä ovat 1ihaksesikin rentoutu
neet. Kun olet rentoutunut, sinun 
täytyy ponnistella vähemmän, josta 
seuraa su1ava ja luonnollinen heit
to1iike, joka vie kiekon pidemmälle 
ja tarkemmin. 

» 
7 



Ajattele myönteisesti, 

älä valita 

Kohdista myönteiset ja vahvistavat 
tunteesi myös pelikavereihisi (ehkä 
he tekevät sitten samoin). Kun väis
tämätön Turhauman Hirviö kohottaa 
päätään anna sen pyyhkäistä ylitsesi 
ja sitten anna sen mennä. Ole kärsi
vällinen, odota "aallonharjaa" ja 
kun se ~ulee kohdalle hyppää kyy
tiin. Älä valita, kiroile, marise 
ta i voihk i, sillä .. se masentaa myös 
pelikavereitasi. Alä rankaise itseä
si huonoista hei toista tai epäonnis
tuneista puteista. Mieti mikä meni 
pieleen ja yritä korjata asia. Älä 
muistele menneitä, äläkä pohdi asi
oita liiaksi ennakkoon. Keskity ny
kyhetkeen. 

Visualisointi 

Monet golffaajat "näkevät" kiekkonsa 
lentoradan ennenkuin he heittävät. 
Tätä menetelmää on käytetty monta 
vuotta, koska se toimii. Kehitä me
netelmää edelleen. Kuvittele tur
nausta edeltävinä päivinä jokainen 
heitto jokaisella reiällä. Voit ku
vitella heittojasi melkein missä 
vain, kuten aamiaisella, suihkussa 
jne. Näe mielessäsi lentorata, ku
vittele miltä tuntuu kun putti osuu 
ketjuihin ja putoaa koriin. Näe it
sesi vastaanottamassa 1. sijan pal
kintoja. Silmä-mieli harjoitus on 
hauska ja hyödyllinen harjoitus kun 
pelaat voittaaksesi. 

Pienet asiat 

Näytä mestarilta. Pukeude kuin am
mattilainen. Kävele kuin voittaja. 
Jos käytät silmälaseja varmistu 
ennen kautta tarvitsisitko uudet 
lasit. Käsittele kiekkojasi huolel
lisesti. Minä pesen ja kuivaan kiek
koni turnausta edeltävänä iltana, 
jonka takia vaimoni ja ei-golffaavat 
ystäväni pitävät minua hieman oma
laatuisena, mutta se tuntuu minustä 
hyvältä ja tietysti kiekot rakasta
vat huolenpitoa. Älä kiellä rituaa
leja tai taikauskoisuutta. Jos si
nulla on suosikki T-paita tai short
sit, käytä niitä. lyhyesti: Käytä 
eduksesi kaikkia ajateltavissa ole
via hyväksyttäviä keinoja. Tarvitset 
niitä tullaksesi voittajaksi. • 
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Peik Johansson on voittajatyyppi 
(kuva: lvi). 

Viisi keinoa 
parantaa peliä 

1. HEITTELVA. Ei ole parampaa tapaa 
kehittää kättään kuin heittelemällä 
ja ottamalla kiinni. Heittely paran
taa koordinaatiota, tekniikkaa, voi
maa ja kestävyyttä. 

2. JAA HARJOITUS OSIIN. Harjoittele 
kiekkogolfin eri osia kuten puttaus
ta omana harjoituksenaan. Esimerkik
si tunnin ajan harjoittelet vain 
puttauksia " tai aloitusheittoja. Va
litse viisi tai kuusi kiekkoa ja 
kokeile niiden lento-ominaisuuksia 
erilaisilla reiillä, jotta oppisit 
tietämään mikä kiekko on paras tie
tynlaiseen heittoon. Kokeile erilai
sia kiekkoja myös putteihin ja lä
hestymisheittoihin. Jos pelaat aina 
muiden kanssa et voi kunnolla har
joitella pelisi heikoimpia osia tai 
et voi kokeilla uusia heittoja. 

3. HARJOITTELE HUONOISSAKIN OLOSUH
TEISSA. Harjoittele myrskyssä, ko
vassa helteessä ja kylmässä ja opis
kele kuinka olosuhteet vaikuttavat 
peliisi. Turnauksessa on liian myö
häistä selvitellä näitä asioita. Et 
voi olettaa, että sää on aina tyyni 
aurinkoinen ja lämpötila on 25 C. 

4. KAYTA ERILAISIA HEITTOJA. Älä ole 
yksipuolinen pelaaja. Harjoittele 
kaikkia heittoja, kämmen- ja rysty
heittoja, rollereita, ylösalaisin
heittoja jne. Jos pelisi perustuu 
yhteen heittoon, et voi odottaa 
hyvää tulosta radalla, joka edellyt
tää erilaisten heittojen hallintaa. 

5. KIEKKOVALIKOIMA. Älä pyri pitkiin 
heittoihin tarkkuuden kustannuksel
la. Jos käytät ainoastaan epävakaita 
pituuskiekkoja on todennäköistä, 
että siitä on joillakin radoilla 
(ainakin tuuliSilla) enemmän haittaa 
kuin hyötyä. Mielestäni tarkkuus on 
~seinmiten tärkeämpää kuin pituus. 
Älä pelkää käyttää vakaita kiekkoja 
ja tarkkuuskiekkoja. 

Muista, että halu valmistautua voit
tamaan on tärkeämpää kuin halu voit
taa. Kaikkihan haluaisivat voittaa, 
mutta se joka haluaa tehdä työtä 
myös ennalta parantaa mahdollisuuk
siaan voittaa. 

Brian Cummings 



UL TIMA TEN SM-SARJ A 

Company 
vailla vertaa 

JOHAN RINNE 

SM-sarja oli tänä vuonna tasaisempi 
kuin koskaan. Taso oli myös noussut, 
sillä ensimmäistä kertaa SM-sarjan 
(lähes) jokainen ottelu oli kova ja 
aina y11ätykse11inen. Otteluohjelma 
oli melko tiivis, mutta se osoittau
tui kuitenkin onnistuneeksi ratkai
suks i. 

Yhtään ottelua ei jouduttu siirtä
mään tai pelaamaan vajaalla miehis
töllä. Sellaista ei varmasti tu1e
vaisuudessakaan tapahdu. 

Runkosarjataulukko 

Company 
Liito-oravat 
WWW 

At l.Gäddvik 
WSS 
Team 

Yllätyksiä 

v 

10 
7 
6 

5 
2 
o 

h 

o 
3 
4 

5 
8 
10 

P 

20 
14 
12 

10 
4 
o 

Runkosarjan yllätyksenä voi pitää 
Companyn ylivoimaisuutta. 10 voittoa 
ei vielä paljon hätkähdytä, mutta 
se1vänumeroiset voitot sitäkin enem
män (esim. Co - WWW: 21-7, Co -
Atl.G.: 21-6). Tulokset osoittavat 
hyvin Companyn voiman runkosarjassa. 

Toisena yllätyksenä voi pitää sitä, 
että WWW:n ja At1.G:n kohtaamisista 
molemmat päättyivät WWW:n eduksi. 
Molemmat ottelut olivat kovia ja 
tasaisia (22-20 ja 23-21). WWW:n 
kolmas sija oli hieno saavutus sar
jatu10kkaa1ta. 

Toinen sarjatulokas WSS pelasi myös 
hienon SM-sarjan. Vaikka voittoja 
he1tisikin vain kaksi, mita1ijoukku
eetkin olivat välillä hätää kärsi
mässä WSS:a vastaan. WSS:n hienoa 

saavutusta korostaa vielä se, että 
joukkueessa pelasi vain yksi vanha 
konkari, Jouni "Piippu" Manninen. 

Todellista taistelua 

SM-finaali oli kaikin puolin sarjan 
huipentuma. Liito-oravat Helsingistä 
oli hyvin latautunut otteluun, vas
taavasti Companyn pelaajat asennoi
tuivat enemmän tai vähemmän ylimie
lisesti otteluun. Pitihän sen olla 
"helppo nakki". Näin ei kuitenkaan 
onneks i ollut. 

Liito-oravien rakennus kulki muka
vasti Kauppinen - Koivula - A1peri -
Korpela ja ylempänä Bischoff, Lönn
fors ja etenkin Mika Heinonen pela
sivat hyvin. Kärjessä taas Inkinen 
oli aivan omaa luokkaansa. 

Vastaavasti Companyn rakennuksessa 
Rautiainen ja ikiliikkuja Lamberg 
löysivät toisensa paremmin kuin kos
kaan aikaisemmin. Kolmantena raken
nuksessa pyöri Jari Mäkinen, Tuomas 
Tanska tai Jouni Peltola - kaikki 
kolme tuloksekkaasti. Keskikentällä 
kunnostautui erityisesti Juhani Ris
taniemi. Kärjessä Timo Sääski ai
heutti Liito-oravi11e paljon pään
vaivaa. 

Ottelua pelattiin lähes kolme tunti
a, välillä ukkosen ja sa1amoinnin 
vauhdittamana. Märkä ja liukas kent
tä haittasivat selvästi palaajia, ja 
mistään huipputason ottelusta onkin 
turha puhua. Sen sijaan taistelun ja 
tunnelman puolesta voi puhua 
vuosi(sadan)kymmenen ottelusta. Kum
mallakin joukkueella oli mahdolli
suudet voittoon, Liito-oravilla jopa 
kolme kertaa. Mutta Company korjasi 
mestaruuden tuloksella 25-24. 

Julkisuutta 

Finaaliottelua esiteltiin samana 
viikonloppuna Ilta-Sanomien takasi
vulla puolen sivun verran. Myös 
TV:ssä nähtiin kooste finaaliotte
lusta, tosin vasta myöhemmin syksyl
lä (TV2: Sportmagasinet). 

SM-sarjan päättymistä juhlittiin 
sitten finaalin jälkeen KY-kerho11a, 
jonne oli saapunut 110 u1timatefa
naatikkoa. Juhlat päättyivät tosin 
liian aikaisin, mutta kokonaisuudes
saan ne olivat onnistunut päätös SM
sarjalle. 

Viime vuonna käytiin kovasti keskus
telua SM-sarja kehittämisestä. Kehi
tys onkin ollut lupaavaa; ainakaan 
maajoukkue ei ole uudistuksesta kär
sinyt. Kuitenkin vain muutama jouk
kue sai vietyä läpi kunnon harjoi
tuksia SM-pelien ohella. Tämä oli 
varmasti kaikkien ongelma tällä kau
della. 

Toivotaan, että tämä kesä oli jouk
kueilla vasta harjoittelua ensi 
kautta varten. Ensi kesänä on SM
sarjassa ainakin kuusi potentiaalis
ta mestaruuden tavoittelijaa. Varmaa 
on, ettei yksikään mitali tule il
maiseksi. Sitä ennen on kuitenkin 
kestettävä "tylsä" sisäkausi, jonka 
ainoana va10pi1kkuna oli Vaasan NSUT 
30.10-1.11. 

Lopuksi haluan osoittaa kiitokseni 
Jouni Tapiovaara11e, Matti Suurnä
kille ja Jukka Kauppiselle, joiden 
työ SM-sarjan juhlien eteen oli kor
vaamaton. • 

Kuva: Martin Glantz 
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Pelisuunnitelma 

Voittaminen vaatii henkistä ja tak
tista valmistautumista. Ultimate-ot
telu alkaa piirustuslaudan äärellä. 
Valmentajan on laadittava tarkoin 
mietitty suppea pelisuunnitelma. On 
päätettävä minkälaisia hyökkäystyy
lejä aiotaan käyttää ja mitä puolus
tustyylejä noudatetaan eri tilan
teissa. Hyökkäys ja puolustus vaati
vat sitten yksityiskohtaisempaa 
suunnittelua. 

Parhaat joukkueet käyttävät aikaansa 
selvittääkseen miten tulee menetellä 
lukemattomissa eri tilanteissa ja 
ketkä pelaajista soveltuvat parhai
ten mihinkin tilanteeseen. Pelkkä 
suunnittelu ei auta voittoon, vaan 
on tehtävä työtä teorioiden toteut
tamiseksi käytännössä. Mitä seuraa
vaksi? 

Harjoitteet 

Teorian käytännöksi muuttavien har
joitteiden kehittely on seuraava 
vaihe. "Harjoitteet ovat kypsiä", 
siitä ei ole epäilystäkään. Kukaan 
ei halua tehdä niitä ja pieninkin 
vamma saa pelaajan istumaan kentän 
laidalle, vaikka harjoitteiden päät
tyessä ja pelin alkaessa sama pelaa
ja on heti kentällä. Vaikka harjoit
teet ovatkin "kypsiä" ne auttavat 
monella tavoin. Ensisijaisesti ne 
auttavat joukkuetta keskittymään 
siihen pelisuunnitelmaan, jonka val
mentaja on laatinut. Harjoitteet 
kohentavat ryhmätietoisuutta, kun 
kaikki harjoittelevat samaa asiaa 
samaan aikaan. 

Harjoitukset 

Kun pelaat ensi kertaa ultimatea se 
on vain huvia, juokset ympäriinsä 
viskelet kiekkoa ja sinulla on haus
kaa. Kun Voittaminen tulee mukaan 
muuttuu Huvi Työksi. Harjoituksen 
olennaiseksi osaksi ja voimaksi 
~ulee halu kehittyä yksilöinä ja 
Joukkueena niin hyväksi kuin mahdol
lista. Jotta Voittaminen tulisi mah
dolliseksi on sinun ja jouk
kuetoveriesi otettava harjoitukset 
tosissaan ja harjoitusten on oltava 
rankempia kuin yksikään turnaus. Jos 
et ota tai sinua ei pakoteta otta
maan itsestäsi kaikkea irti, et kos
kaan tiedä omia kykyjäsi. 
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ULTIMATE 

VOITTA 
MINEN 

Y. EU GAGALOT 

Miksi aina Samat joukkueet voittavat? Lahjakkaita joukkueita synt}y ja kuolee joka 
vuosi ja kuitenkin Samat joukkueet voittavat. Mikä tekee joukkueesta voittajan. 

S», on se, että he tietävät voittavansa. He eivät luule, he tietävät. Miten? Pelkkä 
lahjakkuus ei ole riittävä tekijä, useat joukkueet ovat lahjakkaita, mutta ne eivät 
elinaikanaan menesty mainittavasti. Vaikka nämä lahjakkaat joukkueet ovat 
satunnaisesti pelanneet hyvin, ne eivät ole koskaan esittäneet mestaruuteen 
tarvittavia taitoja. 
Suomennos: Olli Visamo 

Kova juokseminen ei ole harjoitusten 
olennaisin osa, pelkkä juokseminen 
ei tee joukkueestasi parempaa, jos 
ette AJATTELE harjoitellessanne. 
Voittavan joukkueen kehittämisessä 
on olennaista, että kaikki työsken
televät saman päämäärän saavuttami
seksi eli pelisuunnitelman mukaisia 
harjoitteita sovelletaan myös har
joitusotteluissa (ei liikaa 
improvisointia). 

Suomen tytöt ovat 
voittajatyyppiä. 
He nitistivät 
ruotsittaret EM
kisoissa numeroin 
15-12. 

Lahjakkuus 

Lahjakkuutta tarvitaan ilman muuta. 
Kuinka joukkue vetäisi lahjakkuuksia 
puoleensa. Kuulostaa naurettavalta, 
mutta voittava joukkue vetää lahjak
kuuksia puoleensa. Jos ette voita 
koskaan, kuinka lahjakkuudet kiin
nostuisivat teistä? Teidän on aktii
visesti etsittävä heitä. Useimmilla 
Yhdysvaltain parhaimmilla jouk
kueilla on ollut kampanjoita, joissa 
merkittävä osa ajasta on käytetty 
lahjakkuuksien hankkimiseen. "Värvä
rit" käyvät seuraamassa college
tason pelejä ja pelaavat itsekin 
niiden kanssa, jotka tulevaisuudessa 
voisivat pelata joukkueessa. 

Vaikka saisitkin haluamasi pelaajat 
harjoituksiisi, et tiedä kuinka 
hyviä he ovat jos et peluuta heitä 
turnauksessa. Sen takia, että joku 
pelaajista ei osaa kahden viikon 
päästä tiettyä puolustuspeliä, ei 
saa vaikuttaa lahjakkuuksien hankin
takampanjaasi. Seuraava värväämäsi 
aloittelija saattaa olla huippulah
jakkuus. Sinäkin olit joskus aloit
telija, peluuta kaveria • saatat 
yllättyä. 



Joukkue 

Ilman sitä et ole mitään, mutta mikä 
on joukkue. Se ei ole joukko lahjak
kaita kavereita heittelemässä kiek
koa eikä porukka joka oleskelee yh
dessä, juo olutta ja polttaa pi1veä. 
Se on ryhmä yksilöitä, jotka halua
vat jättää mielestään minuutensa 
heikkoudet korkeamman päämäärän VOI
TON saavuttamiseksi. 

Joukkue on painostettava ylittämään 
yksilöiden omat tavoitteet. Ei voi 
unohtaa sitä tosiasiaa, että ihmiset 
ovat herkkiä ja haluavat tunnustusta 
ponnistuksistaan, mutta suurimman 
osan energiastasi voit suunnata 
juuri siihen mitä joukkueesi yrittää 
toteuttaa. Jos rähjäät jouk
kuetoverei11esi sää1imättömästi kun 
peli menee lukkoon, et ainakaan auta 
päämäärän saavuttamisessa. 

Örebron SFMSC häviää harvoin ja 
silloinkin vain suomalaisjouk
kueelle (kuva: Martin Glantz). 

SM-jumbot tältä vuodelta. Miksi? 
(kuva: Olli Visamo) 

Itsevarmuus 

Tekijä voittamisen takana. Tiedät 
kuinka taitava olet. Joukkuetoverisi 
tietävät kuinka hyviä he ovat. Jouk
kue on voittoisa joukkue. Kaikkihan 
sen tietävät, vastustajakin. 

Voittaminen vahvistaa itsevarmuutta, 
sisäinen voima kasvaa ja joka voi
tosta kasvaa varmuus siitä mitä voi 
tapahtua. Alat tietämään milloin 
tulette voittamaan pelin ja uskot 
joukkuetoverisi myös tietävän sen. 
Aina kun osoitat varmuutta kentällä, 
kaikki siellä olevat tietävät mitkä 
ovat mahdollisuudet. Usko itseensä 
auttaa. Sinun ei tarvitse olla jouk
kueen huonoin pelaaja, vaan sinä 
voit olla paras pelaaja, johon sinun 
kyvyi11äsi yltää. Jos sinä ja jouk
kuetoverisi pyritte olemaan parhaita 
pelaajia, paranevat joukkueesi mah
dollisuudet, eivät ehkä välittömäs
ti, mutta ajan kuluessa. Voittamisen 
päämäärää ei saavuta viikossa kuu
kaudessa eikä ehkä vuodessakaan, 
vaan se vaatii aikaa. 

Onni 

Kuinka tärkeää on onni? Tärkeää. 
Hyvät joukkueet eivät tosin vain 
toivo onnea, vaan hankkivat sitä. 
Kuinka monta kertaa olet nähnyt B
joukkueen pudottavan tai heittävän 
vastustajalle pahimmassa mahdolli
sessa tilanteessa. Kaikki sanovat, 
että onpa A-joukkue onnekas. Se ei 
ole pelkästään onnea, vaan sivutuote 
siitä, että hyväkuntoinen joukkue 
painostaa häviäjää hieman kovemmin 
kuin häviäjä alunperin odotti. Voit
tava joukkue "ohjaa" pelin sellai
selle tasolle ja tilanteeseen, josta 
B-joukkueen ei ole koskaan aikaisem
min tarvinnut selviytyä ja tästä 
seuraa pelin lukkiintuminen, impro
visaintia jne. 

Tietysti se on onnea, että voittavan 
joukkueen i1mapomppu-syöttö meni 
puolustajan yli. Joskus voittajat 
ovat oikeassa paikassa oikeaan ai
kaan, koska he tietävät mikä on se 
paikka ja häviäjät eivät sitä tiedä. 

Voittaminen 

Ultimate on peli, Voittaminen ei. 
Jos haluatte olla parhaita on teidän 
käytettävä paljon aikaa ja tehtävä 
työtä sen eteen. Työ on rankkaa, 
eikä jokainen harjoitus ole hauska, 
mutta jos työskente1et tavoitteitte
si hyväksi tulet näkemään tulokset. 
Kysy VOITTAJILTA. • 
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Taktikoiden tokaksi 
Ultimaten kärki 

Parhaita maita olivat odotetusti 
Suomi, Ruotsi, Saksa, Itävalta, Eng
lanti ja juuri mahtimaaksi noussut 
Hollanti. Etenkin näitä vastaan suo
malaiset pyrkivät valmentautumaan 
tarkkaan. En aio esitellä kisatapah
tumia ottelu kerrallaan vaan keski
tyn pikemminkin ottelustrategiaan ja 
-takti ikkaan. 

Lärnmittely 

Lämmittely aloitettiin n. 30 minuut
tia ennen ottelua lenkkeilemällä ja 
venyttelemällä. Seuraavaksi pelat
tiin pienpelejä 4-4 tai 3-3, jolloin 
pyrittiin saamaan alkuräpiköinnit 
pois itse ottelusta. Tämä osoittau
tui hyödylliseksi ja toivon, että 
vastakin toimitaan samoin ennen tär
keitä otteluja. Kuriositeettina mai
nittakoon, että ennen suomalaisten 
häviämiä otteluja lämmittely-pelailu 
ei ollut emo kaltaista. Englanti -ot
telun alku viipyi ja suomalaiset 
leikkivät lämmittelyn sijasta. Sa
moin molemmat Ruotsi-ottelut olivat 
alultaan kaaosmaisia. En kuitenkaan 
väitä, että pienpeleistä luopuminen 
olisi aiheuttanut häviön. 

Hyökkäys 

Varsinaisen pelin taktiikka oli y
leensä seuraavanlainen: Hyökkäyksenä 
oli muunnelma Circus-O:sta (ks. kuva 
1). Hakujärjestys oli yleensä seu
raava: rakentajat, kärjet, keskiken
tät. Tiukoissa otteluissa ilmeni 
kuitenkin rakentajilta puutetta 
nähdä yläkentän pelaajien haut, 
joten peli jäi usein junnaamaan a1a
kentälle. Tämä aiheutti siirtymistä 
pois sovitusta systeemistä siten, 
että rakentajat hakivat luvattomia 
hakuja tukkien keskustan "paremmat 
haut". Helpoissa otteluissa ns. pit
kiä maaleja (eli pitkä heitto maali
aluetta kohden) syntyi jokseenkin 
helposti ja rakentajat uskalsivat 
heittää, vaikka oma kärkipelaaja ei 
olisikaan ihan vapaana. Kovissa ot
teluissa, etenkin ruotsalaisia vas
taan, vastustaja onnistui maalivah
tipelillään karsimaan nämä maalit 
pois. 

Puolustus 

Puolustuksessa suomalaisilla oli 
kaksi vaihtoehtoa (vaikka mahdolli
suuksia olisikin ollut enemmän). 
Paikka ja Pakota Keskelle- miespuo-
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PEKKA RANTA 

(KÖLN, SLTV) Syyskuun alkupuolella 
pidettiin EM-turnaus ultimatessa 
ja gutsissa. Miesten joukkue 
osallistui ainoastaan ultimateen. 
Edessä oli koetus, jossa 
tutkittiin, kuka on kuka ja missä 
kiekko lentää. Turnauksesta olivat 
jääneet pois miehissä Ranska ja 
naisissa Itävalta ja Englanti. 
Kuitenkin ns. paremmat maat olivat 
saapuneet. 
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lustus (PK) vaikuttivat pääsääntöi
sesti toimivan kohtalaisen hyvin. 
Miespuolustus vuoti pahiten vastus
tajan onnistuneen välisyötön (ks. 
kuva 2). Tavallaan puolustus pyrki
kin pakottamaan vaikeisiin välisyöt
töihin, mutta niiden katkaisemista 
ei ollut harkittu tarkoin. Yksi on
nistunut välisyöttö tuotti muutaman 
onnistuneen lisäsyötön tai n. 20m 
matkan eteenpäin. Olisi ollut tärke
ää, että heti ensimmäisen syötön 
onnistuttua olisi kiekko saatu py
sähtymään. Lisää voimaa suorituk
siinl Olin huomaavinani jonkinlaista 
luovutus- tai liikaa muihin luotta
vaa mentaliteettia. Oma pelaaja on 
hoideltava, eikä saa antaa hänen 
tehdä enempää heittoja tai hakuja. 
Kovia maita vastaan olisi yksi rat
kaisu ollut siirtyminen peräpuolus
tuksellisempaan muotoon. Tällöin 
takakentällä olevat puolustajat oli
sivat osanneet kärkkyä katkoja pa
remmin. Samoin valmius estää lisä
syötöt olisi ollut parempi. 

Paikkapuolustus osoittautui kaikis
sa, myös kovissa otteluissa tehok
kaaksi. Outoa oli se, että vaikka se 
aiheuttikin vastustajalle vaikeuksia 
edetä, siitä luovuttiin melko nope
asti vastustajan tehtyä maalin sitä 
vastaan. Niin ei menetelty miespuo
lustuksen kohdalla. Tyypillistä 
Suomi-junttiutta: vaaditaan paikalta 
välitöntä katkoa. Eihän korisjoukku
ekaan tee sellaista. Paikkamme pyrki 
ensisijaisesti estämään läpi muurin 
menevät syötöt ja yliheitot. Sen 
sijaan kiekon liikuttaminen laidasta 
toiseen oli heikkoa. Läpi- ja yli
heitot estävä paikka ol ikin t aval
laan järkevä, s i llä yl i ja läpi tul
leet syötöt ovat aina vastustajalle 
eteenpäin, kun taas sivuttaiset syö
töt ovat usein jopa taaksepäin. Ti
lanteissa, joissa vastustaja pystyi 
rikkomaan paikan liikuttelupelil 
lään, olisi etenkin vart i joiden 
työskentely ollut tärkempää. Kiekon 
ollessa laidassa voi toinen vartija 
(X) jäädä keskemmälle estämään on
nistuneen alaspäin syötön jatkosyöt
töä katkaisemalla heittoreitin (kuva 
3). Siivet voisivat mielestäni toi
mia lähempänä yliheittoja vastaanot
tamaan asettuneita pelaajia. Erityi
sen kiitettävää oli takamiehen toi 
minta. 



Kuinka Suomi voitetaan? 

Vastustajalle on tärkeää oivaltaa 
Suomen suosikkihyökkäys. Pysäytä se, 
pysäytät Suomen. Ruotsi käytti mo
lempia järkeviä tapoja. 

Estä kiekon sujuva laidanvaihto. 
Tämä onnistuu tarkalla peräpuolus
tuksella ja PK-vartioinnilla. Näin 
ollen peli jumittuu, eikä suomalais
ten hermo tunnu kestävän. Kyllähän 
tähänkin oli ratkaisu suomalaisten 
taktiikassa, mutta sitä ei osattu 
käyttää (Hypo kuva 4). Osin hypo
hakua tukki laidasta hyökkäyksen 
aloittanut pelaaja, mikä olikin puo
lustajien suunnitelmien mukaista. 
(Pakoita takaisin, siellä on 
tungosta!) 

Toinen tapa oli paikkapuolustus. 
Englanti-ottelussa paikka pystyttiin 
helposti murtamaan, mutta Ruotsia 
vastaan siinä ei onnistuttu. Paikan 
murtoyritykset kaatuivat heittovir
heisiin, paniikkiin ja heikkoon si
joittumiseen. Monet pelaajat unohti
vat sen, että paras tapa saada paik
ka haja11een on nopea kiekon 1iik
kee11epano. Vastustaja joutuu aina 
odottamaan, että koko systeemi olisi 
sijoittunut oikein. Kun emme anna 
edes mahdollisuutta sijoittua oi
kein, ei ole mitään hätää. Suoraan 
vastustajalle menneitä heittoja oli 
tavattoman paljon. Paikkaakin vas
taan on ha1uttava järkevästi eteen
päin. Muuttamalla sijoittumista muu
tetaan vastustajan puolustusta ja 
autetaan asiaa. Olisi jo aika herä
tä. 

Ainoat joukkueet, jotka voittivat 
Suomen, onnistuivat löytämään aina
kin osin nämä emo ratkaisut. Englan
ti pelasi voimakkaasti vä1isyötöin 
ja ruotsalaiset paikkaa ja välisyöt
töjä. Uskon, että pelimme korjaaan
tuu ainakin näiltä osin MM-88 -ki
soihin. Vai mitä J.J. • 

Tytöt Suomen 
pelastus 
Uusia kykyjä 

Tytöt lähtivät kisoihin innokkain ja 
luottavaisin mielin. Takana oli koko 
kesän kova treenaus, vaikka aluksi 
meinasimme joutua tuuliajolle har
joitusten suhteen. Onneksi Petra 
Viheriävaara nousi esiin ja otti 
vastuun ryhtyen va1mentajaksemme. 
Saimme peräti neljä ensikertalaista 
matkaa jaa riveihimme: Ertsin, Rii
tan, Soi len ja Katrin, joista vii
meksi mainitun päätimme yhdessä va
lita vuoden pelaajaksi. Sitten muka
na olivat tietysti kaikki-kisat-lä
pikäyneet Maija ja Tumba. Kohosten 
suku oli parhaiten edustettuna, 
sillä Tumban lisäksi matkaan lähti
vät Jutta sekä tuleva tähti Teo. 
Ruotsissa majaillut Sigge keräsi 
koipensa kasaan vasta viime hetkel
lä, mutta parempi myöhään ...• Vii
meisinä mainittakoon Marina-siskoni 
ja minut, joista en viitsi sen kum
memmin kommentoida mitään. 

Heti alusta asti astuimme baana11e 
tekemään vain parhaamme. Ruotsia 
pidimme luonnollisesti pahimpana 
vastustajana, olihan sillä edellinen 
Euroopan mestaruus hallussa. Myöhem
min vasta otteluissa kävi ilmi, että 
erityisesti Saksa ja Hollanti ovat 
vahvassa nousussa naisten ultimaten 
huipulle ja siis ihan varteenotetta
via vastustajia. "Pi1ipa1imaiden" 
osuus on muutenkin koko ajan vähene
mään päin, mikä varmaankin tuo lisä
väriä peleihin. Hyvä, hyvä. Toivot
tavast i jo ens i vuonna sa.amme pe 1ata 
entistä enemmän tiukkoja otteluita 
muitakin maita vastaan. 

Tavoitteena finaali 

Kisoihin lähtiessämme meillä oli 
tavoitteena finaalipaikka. Ajatukse
na oli voittaa kaikki muut maat 
paitsi Ruotsi, siis alkukarsinnois
sa. Jos finaaliin asti päästäisiin 
(niinkuin oli tarkoitus ja kuten 
sitten kävikin), meillä ei olisi 
mitään menetettävää, vaan kaikki 
tästä eteenpäin olisi plussaa. Mie
lissä varmasti vielä kummitteli tap
pio ruotsalaisille pari viikkoa ai
kaisemmin PM-kisoissa, mutta ei yksi 
ottelu loppuja määrää. 

Hallittua sekoilua 

Taktiikkamme perustana toimi pitkäl
ti Juha Jalovaaran edelleenkehittämä 
systeemi, jolla muuten miehetkin 

pyörittivät kiekkoa. Höysteenä käy
timme vapaata sekoi1ua niin, ettei 
orjallisesti menty systeemin mukaan, 
jos kiekko liikkui muutenkin ihan 
sujuvasti. Tilanteen jumiutuessa 
meillä oli aina kourallinen hyviä 
hakutapoja juuri systeemiin nojautu
en. Silti hyökkäystämme parempi oli 
puolustus. Tiukka henkilövartiointi, 
ja miksei paikkakin vastatuuleen, 
pitivät muitten tyttöjen haut suht 
koht hyvin kurissa sekä pakotti hei
dät tekemään hätä isiä ratkaisuja. 
Aivan liian usein kävi kuitenkin 
n11n, että puolustettuamme ensin 
kiekon poikki heitimme sen seuraa
vassa hetkessä menemään. Ja taas 
puo1ustettiin. Mutta se miltä pelaa
minen sitten näytti onkin ihan toi
nen juttu. 

Euroopan mestaruus 111 

Finaalissa taisivat ruotsa1aistytöt 
ehkä sittenkin itse antaa meille ne 
voiton avaimet. Tämän sanon siksi, 
että lähes poikkeuksetta heidän a-
10itusheittonsa jäivät puoleen kent
tään. eikä meillä ollut kovinkaan 
kummoinen matka siitä maaliin. Mo
kai1uihinkin oli varaa. Omat a10i
tusheittomme taasen pakottivat hei
dät tuomaan kiekon ylös koko kentän 
pituudelta ennen maalia. Ja siinä 
välissä ehti tapahtua kaksi kertaa 
enemmän asioita kuin puolesta ken
tästä tuodul1a kiekolla. Eipä silti, 
ei se mikään selvä peli ollut mis
sään vaiheessa, tällä kertaa vain 
kävi näin. Vai olisiko syy pii11yt 
siinä, että Sigge vietti koko alku
kesän Ruotsissa urkkimassa tietoonsa 
heidän taktiikkansa ja pelitapansa? 
Mene ja tiedä. Yksi on ainakin var
maa. Euroopanmestaruus on otettu 
takaisin Suomeen kahden vuoden tauon 
jälkeen. Ihan niinkuin itse sanoin 
PM-kisojen finaalin jälkeen: "No, 
voitto Kölnissä maistuu sitten kaksi 
kertaa makoisammalta." Ja kyllä se 
maistuikin. Sen voitte uskoa! 

Kiitti tytöt! 

Maajoukkue: Hatakka Sigrid, Härkönen 
Katri, Kallinen Soile, Kohonen 
Jutta, Kohonen Tuija, Koppinen Jani
na, Koppinen Marina, lammi Erja, 
Sundberg Maija, Viheriävaara Petra 
ja Ylipiha Riitta • 

Janina Koppinen 
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Työtä lajin hyväk • 
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Työtä lajimme hyväksi 

Liiton tarkoitus on liitokiekkour
hei~un.~lläpitäminen ja kehittäminen 
sekä ll~kuntapalvelujen tarjoaminen 
~~nsalals~lle. Lisäksi liitto toimii 
Jäsentensä yhdyssiteenä ja edustaa 
ma~t~ kansainvälisessä liitokiekko
tOlmlnnassa. (LIITON TARKOITUS Suo
men Liitokiekkoliitto ry:n säännöis
tä) 

Säännöissä on lueteltu myös monta 
tap~a tarkoituksen toteuttamiseen. 
~eh~n on mu~avaa, että liitolla on 
J~kln tarkoltus ja se myös toteuttaa 
sltä, mutta mikä on liitto? Liitto 
o~ ~htäkuin liiton jäsenet (Sinä, 
mlnä •••. ). Jotta liitto voisi to
teuttaa tarkoitustaan: tekemällä 
va~istu~työt~, järjestämällä kilpai
lUJa, Julkalsemalla liitokiekkour
heilun aineistoa, perustamalla ur
h~i!upaikkoja jne. tarvitaan aktii
vl~la va~~aehtoisia jäseniä tekemään 
työtä laJlmme eteen. Missä ovat in
nokkaat jäsenet? Kai heitäkin on 
mu~ta kun ~~vät ole tienneet kuink~ 
pääse hommlln mukaan. Eipä nykyises
tä organisaatiosta ole tiedotettu
kaan ~itten sen luomisen. (Hallitus
!en vlka, mutta kun ei ole niitä 
ln~o~kaita jäseniä hoitamassa 
aSlolta.) Jotta toiminta ei olisi 
aiv~n päätöntä on luotu organisaati
o, Jonk~.puitteissa.toimitaan (Katso 
kuva Lllton organlsaatio). Organi
s~ation tarkoituksena on luoda sel
vät alueet, joista jäsenen on hel
pompi löytää kiinnostustaan vastaava 
tehtävä. 

l VUOSIKOKOUS 

I 

Liiton ylin päätäntävalta on liitto
kokouksella, joka pidetään kahdesti 
vuodessa. Puheenjohtaja johtaa liit
toa hallituksen avustuksella. Pu
heenjohtaja valitaan vuosittain 
syyskokouksessa. Hallitukseen kuuluu 
kuudesta yhdeksään jäsentä, joista 
osa on vuosittain erovuorossa. Ero
vuorossa olevien tilalle valitaan 
syksyn liittokokouksessa "uudet" 
(erovuorossa oleva voidaan valita 
uudelleen) jäsenet. Hallitus asettaa 
kuusi valiokuntaa, joihin jokaiseen 
kuuluu vähintään kaksi henkilöä 
joista yhden on oltava hallitukse~ 
jäsen, joka raportoi valiokunnan 
toiminnasta hallitukselle. Valiokun
nilla ei ole itsenäistä päätäntäval
taa, vaan ne esittävät hallitukselle 
ehdotuksia ja laativat toimintaansa 
varten talousarviot, jotka hallitus 
hyväksyy. Yksinkertaisten, jokapäi
väisten asioiden hoidossa valiokunta 
ovat luonnollisesti itsenäinen, sen 
mukaan, mitä tehtäviä sille on mää
rätty. Hallitus voi perustaa tila
päisiä toimikuntia, tietyn tehtävän 
suorittamiseksi. 

Valiokuntien tehtävät 

1. Talousvaliokunta 

I 

- kirjanpito, varainhoito 
- liiton kokonaistalousarvion laa-

timinen 
- hankinnat 
- varainkeräystoiminnan järjestä-

minen 
- jäsenmaksu- ja kilpailulisenssi

asiat 

l PUHEENJOHTAJA I 

I 
[ HALLITUS 

1 

I 
I I I 

KILPAILU- JA SUUNNITTELU - JÄRJESTÖ - JA JÄSEN-

SÄÄNTÖVALlOKUNTA JA TYÖVALIOKUNTA AS1AIN VALlOKUNTA 

I I I 
TALOUS - TIEDOTUS- KOULUTUS JA VAL-

VALlOKUNTA VALlOKUNTA MENNUS VALlOKUNTA 
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2. Suunnittelu- ja työvaliokunta 
- liiton toiminnan suunnittelu ja 

koordinointi 
- liiton sääntömuutosten valmiste

lu 
- töiden jakaminen ja kokonaisti

lanteen hahmottaminen 
- ideoiden vastaanottaminen ja 

kehittely 

3. Järjestö- ja jäsenasiain
va 1 iokunta 

- rekisteröidyn yhdistyksen vel
vollisuuksien hoitaminen 

- jäsenrekisterin pitäminen 
- seuratoiminnan kehittäminen ja 

valvonta 

4. Ki1pailu- ja sääntövaliokunta 
- kilpailutoiminnan suunnittelu 

järjestäminen ja valvominen ' 
- kilpailulisenssien valvonta 
- sääntöjen laatiminen 
- kansallisten ennätysten tallen-

taminen 
- kilpailuhistorian tallentaminen 

5. Tiedotusvaliokunta 
- FRISBARIn toimittaminen 
- yhteydenpito tiedotusvälineisiin 
- tiedotteiden, jaettavan mate-

riaalin laatiminen 
- näytösten järjestäminen 

6. Koulutus- ja valmennusvaliokunta 
- valmennustilaisuuksien järjestä

minen 
- maajoukkueiden valmennuksen ta

voitteiden suunnittelu ja 
valmennustoiminnan kehittäminen 

- seuratason valmentajien koulut
taminen 

Paljon tehtävää, mutta vähän teki
jöitä. Nykyisin hoidetaan ns. "vä
he~n tärkeitä" asioita silloin kun 
e~~ltään j~ jos ei ehditä, toivotaan 
nllden hOltuvan itsestään. Jos löy
dät mieluisan homman, kuten FRISBA
RIn avustaja tai haluat olla mukana 
kilpailutoiminnan järjestämisessä 
ota yhtey!tä . puheenjohtajaan, sih: 
teeriin tal lähetä kortti l i ittoon. 
(Tiedot löytyvät FRISBARIn 
kakkossivulta.) Jos olet vain inno
kas pelaamaan ja kilpailemaan mutta 
muu ei kiinnosta, kerro ainakin en
nenkuu1umattomat ideasi lajimme ke
hittämiseks i. 

Valiokunnissa laaditaan mm. toimin
tavuoden . toimin!a~uunnite1mat ja 
ta10usarvlot. TOlmlntasuunnite1mien 
yhteenveto ja kokonaista10usarvio 
käsitellään aina syksyn liittoko
kouksessa. Sinulla on mahdollisuus 
vaikuttaa lajimme tulevaisuuteen. • 



Lisenssimaksut 
kallistuvat 
LIITOKIEKKOLIITON 

LISENSSIVAKUUTUKSESTA 

Noin 15 vuoden kuluessa on lähes 
kaikki urheilujärjestöt ottaneet 
käyttöön kilpailija- ja pelaajali
senssin, johon sisältyy tapaturmava
kuutus. Tällä hetkellä on esim. Poh
jola-yhtiöissä 30 valtakunnallisen 
urheilujärjestön lisenssivakuutusten 
piirissä yli 200.000 vakuutettua 
urheilijaa. Aluksi lisenssivakuutus 
oli puhdas tapaturmavakuutus, jossa 
korvaukset maksettiin ainoastaan 
silloin, kun tapaturman aiheuttajana 
oli äkillinen ulkoinen tapahtuma. 
Vuonna 1982 otettiin käyttöön ns. 
urheiluvammaehto, joka laajensi kor
vauksen piiriin kuuluvaksi kaikki 
äkilliset urheilusuoritusten yhtey
dessä sattuneet tapahtumat, jotka 
vaativat lääkärinhoitoa. Siis mitään 
ulkoista tekijää kuten kaatumista, 
iskua tai törmäystä ei edellytetty. 
Sairaudesta johtuneet vammautumiset 
ovat kuitenkin aina korvauspiirin 
ulkopuolella. 

Miten vakuutus on toiminut 

10-luvulla, jolloin vakuutettu ja oli 
noin 100.000 kpl, maksettiin kor
vauksia hoidettaessa urheilijoita 
terveeksi, noin joka neljännellekym
menelle. 1982 urheiluvammaehto alkoi 
vaikuttaa ja korvauksia sai Pohjolan 
urheiluvakuutetuista joka 32. Täl
löin olivat vakuutusmaksut ja kor
vausmenot lähes yhtä suuria. Vuosina 
1984 ja 1985 tapahtui korvausmenojen 
räjähdysmäinen kasvu niin, että 1985 

VAKUUTUSEHDOT 
Lisenssiin sisältyvä vakuutus nou
dattaa yksityistapaturmavakuutuksen 
yleisiä ehtoja sekä nuorisovakuutus
ehtoja vuodelta 1981. Vakuutus on 
voimassa Suomen Liitokiekkoliiton ja 
sen alaisten piirien ja seurojen 1) 
kilpailuissa, 2) harjoituksissa, 
jotka ovat lajille ominaisia ja har
joituksen johtajan valvonnassa, 3) 
valmennusohjelman mukaisesti harjoi
teltaessa, 4) edellä mainittuihin 
tilaisuuksiin välittömästi liitty
villä meno- ja paluumatkoilla ja 5) 
kilpailumatkan aikana ulkomailla, 
kun vakuutettu osallistuu kilpailuun 
liiton tai seuran edustajana. 

Vakuutuksen perusteella korvataan 
myös urheilusuoritukseen liittyvästä 
äkillisestä voimanponnistuksesta 
aiheutunut, vuorokauden kuluessa 
ilmennyt sellainen vamma, johon on 

korvauksia sai joka 24. vakuutettu 
eli vahinkotapauksia oli 1.636 kpl 
ja 1985 joka 18. vakuutettu eli va
hinkotapauksia oli 11.191 kp1. 

Tälläisen kehityksen selitykseksi ei 
riitä se, että urheilu olisi tullut 
vaarallisemmaksi tai että urheilu
vammaehdon vaikutus olisi naln 
suuri. Sensijaan näyttää siltä, että 
vakuutuksen alkuperäinen tarkoitus 
on muuttunut vakuutusmaksujen pysy
essä kuitenkin ennallaan. 

Valtaosa vuonna 1986 maksetuista n. 
11 miljoonasta markasta, jotka Poh
jola käytti 1isenssivakuutettujen 
korvauksiin kului ns. fysikaalisen 
hoidon kustannuksiin. Tässä ei ole 
mitään vikaa silloin, kun tälläinen 
hoito on välttämätön vamman parane
miseksi. Mutta silloin on, kun työ
kykyinen, mahdollisesti ontuva ur
heilija saa hoitoa tullakseen mah
dollisimman nopeasti kilpailukun
toon. Vakuutusmaksut on määritelty 
siten, että ne riittävät korvaamaan 
urheilijoille tapaturman tai urhei
luvamman aiheuttamat maksut, joilla 
urheilija tehdään terveeksi ja työ
kykyisesksi. 

Miten jatkossa 

Koska lisenssijärjestelmän alkupe
räinen tarkoitus on saada huokei11a 
maksuilla perusturva urheilutapatur
miin ei lisenssimaksua voi nostaa 
korvauksia vastaaviksi, vaan on teh
tävä jotain muuta. Nyt toteutettu 
ratkaisu on sellainen, että tehdään 
1isenssiin kaksi eri vakuutusvaihto-

annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokau
den kuluessa vamman sattumisesta. 
Korvausta ei kuitenkaan suoriteta, 
jos vamma tai sen aiheuttanut tapah
tuma on vakuutetulla todetusta sai
raudesta johtuva. Vakuutuksen perus
teella korvattaviin hoitokuluihin 
eivät sisälly kustannukset ortope
disten sidosten tai tukien hankkimi
sesta. Vakuutuksesta ei korvata ta
paturmia, jotka katsotaan työ- tai 
opiskelutapaturmiksi tai jotka kor
vataan liikennevakuutuksesta. 

Yli 16-vuotiail1e Alle 18-v. 
A-lisenssi F-lisenssi B-1isenssi 

D 15.000 mk 15.000 mk 15.000 mk 
Ba 15.000 mk 

vuodessa 20-v 
ikään, sitten 

Bb 30.000 mk 30.000 mk 210.000 mk 
A 10.000 mk 10.000 mk 15.000 mk 
Li senss imaksu 

40 mk 140 mk 30 mk 
o a korvaus sairaanhoitokuluista 

ehtoa yli 18-vuotiaille. Lisenssien 
vakuutussummat olisivat aivan samat, 
mutta ns. A-lisenssi ei korvaa ol
lenkaan fysikaalista hoitoa ja ns. 
F-lisenssi korvaa lääkärin määräämän 
fysikaalisen hoidon. Alle 18-
vuotiaille nuorille tulisi lajiin 
katsomatta kaikille samanlainen ns. 
B-lisenssi, joka perustuu nuorisova
kuutussummiin ja -ehtoihin, kuiten
kin niin, että se on voimassa vain 
urheilutoiminnassa korvaten myös 
fysikaalisen hoidon. 

Eri liittojen A- ja F-lisensseissä 
on eri hintoja, jotka johtuvat va
hinkotilastoista. Liitokiekkoliittoa 
kohdellaan edelleen "hellällä 
kädeliä", sillä vakuutusmaksutason 
korotus on loppujen lopuksi vähäi
nen. 

Liitokiekon A-lisenssin hinta on 40 
mk, F-lisenssin 140 mk ja B-lisens
sin 30 mk. Liitokiekon B-lisenssi on 
tarkoitettu alle 18-vuotiaille. 

Liitokiekkoliiton lisenssivakuutuk
sen perusteella maksettiin pelaajil
le vuonna 1986 korvauksia n. 13.000 
markkaa vakuutusmaksujen ollessa n. 
2.000 markkaa. Tämän vuoden aikana 
korvauksia maksetaan n. 12.000 mark
kaa vakuutusmaksujen ollessa n. 
2.500 markkaa. Voimme siis todeta, 
että liiton vahinkokehitys ei al
kuunkaan vastaa vakuutusmaksutasoa. 

POHJOLA-YHTIÖT 
Ryhmävakuutus- ja suoramyyntiosasto 

Kalevi Rauhala 
myyntipää 11 ikkö 

tapaturmaa kohti enintään sovittu 
vakuutussumma 
8a ~ invaliditeettikorvaus jatkuvana 
Bb a kertakaikkinen korvaus pysyvän 
täydellisen työkyvyttömyyden eli 
invaliditeetin varalta 
A = kertakorvaus tapaturmaisen kuo
lemantapauksen varalta 

A-lisenssi ei korvaa fysikaalista 
hoitoa ollenkaan. Sen sijaan F-li
senssi ja nuorten B-lisenssi korvaa
vat kaiken lääkärin määräämän hoi
don. 

Liiton jäsen voi liittyä vakuutuk
seen suorittamalla lisenssimaksun 
liiton tilille. Vakuutukseen liitty
minen tapahtuu 1.1.1988 alkaen. Va
kuutus tulee voimaan kunkin siihen 
liittyvän henkilön osalta klo 24.00 
sinä päivänä, jona vakuutusmaksu on 
suoritettu, ja on voimassa seuraavan 
vakuutuskauden alkuun. Ensimmäinen 
vakuutuskausi on 1.1.1988 klo 00 -
31.12.1988 klo 24.00. 
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LIITO KIEKKOILUN SYNNYINMAASSA __ _ 

Kaikki 
on 

35-vuotias Bob Austin on heittänyt 
lättyä jo 15 vuotta. Kuva S.B. 
Condorsien elokuisista harjoituk
sista. 

Suurempaa 

PR-työtä 

Ensimmäisen liitokiekkoilua sivuavan 
keskusteluni kävin tuntia ennen las
keutumista J.F. Kennedyn lentoken
tälle New Yorkiin. Vieressäni istu
nut nelikymppinen ranskanopettajatar 
Conneticutista ihmetteli matkani 
laajuuden vuoksi, missä olin tutus
tunut kaikkiin ihmisiin, joiden 
luona aioin asua. Kerrottuani, että 
kansainvälisissä liitokiekkoturnauk
sissa hän ihmetteli:"Kilpaillaanko 
siinäkin? Minulla on 17-vuotias ur
heileva poika. Kyllä hän osaa fris
beetä heitellä, mutta eipä taida 
tietää, että siinä on oikein 
kilpailulajejakin." 

Pidettyäni puolen tunnin pikaluennon 
eri liitokiekkolajeista hän aikoi 
saada urheiluasiantuntijapoikansa 
hämilleen sanoilla Ultimate Frisbee, 
Frisbee Freestyle ja Frisbee Golf. 
Hyvästellessämme hän lupasi vielä 
katsoa yksilölajien MM-kisat Sports
TV:stä. Luulenpa, ettei hän milloin
kaan nähnyt "L i itok iekkoi lua 
Coloradosta". 

Junttila 

Asuin New Yorkissa Long Islandilla 
Mikko Laakson (kiekkogolfin maail
manmestari vuodelta 1985) siskon 
luona - noin puolentoista tunnin 
matkan päässä New York Citystä. 
Mikko kertoi, että vuosi sitten ol
lessaan vaihto-oppilaana samassa 
paikassa hänen High Schoolissaan oli 
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ollut yhtenä liikuntavaihtoehtona 
perinteisten baseballin (mielestäni 
maailman tylsin peli), jenkkifudik
sen ja koriksen lisäksi "Team 
Frisbee". Kun kuulin, että jouk
kuekiekkoiluun oli ilmoittautunut 
vain yksi - Mikko - päätin, että 
Cityyn on päästävä täältä junttilas
ta. 

Tunnettu paita 

New Yorkin Central Parkin ilmatila 
oli valtoimenaan lentäviä muovikiek
koja. Yritimme Mikon ja Juhan kanssa 
löytää (tai Juha ei yrittänyt löy
tää, seurasi vain ja halusi pois) 
väkijoukosta taitavia kiekonkäsitte
lijöitä. Kun ei löytynyt, menimme 
suihkulähteelle lepuuttamaan asfal
tin kärventämiä jalkapohjiamme. Eipä 
siinä tarvinnut kauan ihmetellä, kun 
Häkkisäkkiä (nahkainen ping1spallon 
kokoinen jyvillä täytetty "säkki") 
pelaileva tyttö kiiruhti kysymään 
minulta, josko ylläni ollut T-paita 
olisi Flying Circucsen pelipaita. 

Arvokkaita vinkkejä rikkaampina jam
mailimme pari tuntia myöhemmin NYCin 
parhaiden freestylereiden kanssa. 

Ultimaten kesäliigat 

Ultimate tuntui olevan suhteellisen 
vahvoilla Yhdysvaltain suurkaupun
geissa. New York Cityn kesäliigaan 
osallistui kymmenen joukkuetta. Pe
lejä pelattiin läpi kesän joka tiis
tai ja torstai - viidellä kentällä 
yhtä aikaa. 

Teksti ja kuv 

"Frisbee tums thirtyl" Frisbeen 
saavutettua kunnioitettavan 30 
vuoden iän siitä on jaksettu tehdä 
iso numero pohjoisamerikkalaisissa 
tiedotusvälineissä. WFDF:n 
puheenjohtajan, Dan Roddickin 
mukaan jrisbeen synttäreistä on 
tehty satoja radiohaastatteluja ja 
kymmeniä lehtijuttuja aina 
Philadelphia Enquirerin aukeaman 
kokoista juttua myöten. 
Mikä sitten on liitokiekkoilun 
todellinen tila synnyinmaassaan ? 



i "t: PETRI ISOLA 

Miten se selviää Yhdysvaltain 
tiheässä urheilulajien viidakossa 
ja urheilun kaupallistumisen 
saadessa aina vaan yhä vi//impiä 
muotoja? 

Sain melko kattavan mutta silti 
pintapuolisen käsityksen 
Frisbeestä Atlantin tuolla puolen 
viisiviikkoisen 
pyhiinvaellusmatkani aikana heinä
elokuussa. 

Kesä on sikäläisessä ultimatessa 
Off-season -aikaa (luppoaikaa kan
sallista mestaruussarjaa 
odotellessa). Siitä johtuen pelaami
nen ei ollut turhan kilpailuhenkis
tä, mistä oli osoituksena se, että 
kesäliigajoukkueiden kokoonpanot 
vaihtelivat otte1uittain; matseissa 
kävi mestaruussarjapelaajien lisäksi 
paikallisia college-opiskelijoita ja 
yleensäkin kuka kulloinkin kerkesi. 
Naiset, miehet, nuoret ja vanhat 
sekä eri rotuiset pelasivat keske
nään. 

Saatuani juuri ja juuri su1ate1tua 
New Yorkin ultimate-innostuksen löy
sin itseni Washington O.C.:n 
"keskuspuistosta" , The Mallista seu
raamassa pääkaupungin kesäliigan 
ottelua. "The Surrmer Ultimate League 
of D.C. Area" löi - ainakin pelaaja
määrältään - NYCin vastaavan laudal
ta: yli kolme sataa pelaajaa yhteen
sä 28 joukkueessa. Washingtonin 
sarja oli jaettu kahteen osaan. "A
matöörisarjassa" pelasi 18 jouk
kuetta, ja loput kyrrmenen kamppaili
vat "ammatti1aissarjan" voitosta. 
Pelejä pelattiin kolme kertaa vii
kossa. 

Myös kiekkogolffaajan on hyvä asua 
O.C.:ssä, sillä lähiliikenteen saa
vutettavissa on kaksi 18-korista ja 
yksi 18-kohteinen (luonnonmaalit) 
kiekkogolfrataa. 

Ultimatea ja vireultimatea 

Vuotta 1967 elävä hippikaupunki, 
pummien paratiisi San Francisco ei 
ollut sellaisen liitokiekkohuuman 
vallassa kuin itärannikon tärkeimmät 
metropo1it. Howard Jaffen (ks. Fris
bari 4/86) isännöimänä kävin seuraa
massa viime vuoden ultimaten MM
joukkueen, entisen F1ying Circuksen, 
nykyisen South Bayn kolme ja puoli
tuntisia harjoituksia. Oli ihailta
vaa katsella sitä antaumusta, jolla 
kaikki 28 liigarinkiin havitte1evaa 
pelaajaa antoivat kaikkensa harjoi
tuksen joka hetki. Heitä ei tuntunut 
vaivaavan meikäläisten pelaajien 
"emmä tänään jaksa" - menta 1 i tee tt i • 

Friscossa ei ollut O.C.:tä ja NYC:iä 
vastaavaa kesäliigaa. Sen sijaan 
sanoinkuvaamattoman kauniin Golden 
Gate Parkin yhdellä monista nurmi
kentistä pelattiin kolmena päivänä 
viikossa ns. vireu1timatea: kyrrmenet 
eritasoiset pelaajat, aloittelijat 
ja 1iigarinkiin kuuluvat pelaavat 
neljäkin tuntia 1entävien vaihtojen 
siivittäminä. Jokainen halukas saa 
osallistua pelailemiseen. 

Yksilölajiaktivisteja en sattunut 
Friscossa näkemään, mutta myöhemmin 
sain tietää, että San Franciscon Bay 
Area11a majailee hyvinkin suuri ja 
kovatasoinen yksilölajipoppoo. To
dennäköisesti San Francisco isännöi 
ensi kesänä suuren kansainvälisen 
yleismestaruuskilpailun. 

Paratiisiin 

Karistin pummien paratiisin tomut 
kannoi1tani. Greyhoundin ilmastoitu 
mato laatikko vei minut fribaajien 
paratiisiin, maailman parhaiden 
freestylereiden ja parhaan naisulti
matejoukkueen kotikaupunkiin, pie
neen ka1ifornialaisidyl1iin, Santa 
Barbaraan. S.B.:ssä majailin Santa 
Barbara Condors -u1timatejoukkueen 
pelaajien luona. Pyhin pyrkimykseni 
oli kuitenkin nähdä maailman parhaat 
freesty1erit, the Bud Light Teamin. 
Parin päivän ja monien tuntien odo
tuksen palkaksi poltin vain itseni 
(tapasin heidät kyllä myöhemmin 
Coloradossa). 

Sen sijaan paikalliseen harrastus
toimintaan sain kosketuksen osallis
tumalla Condorsien miesjoukkueen 
harjoituksiin. Heidän periaatteenaan 
oli: ei mitään kuvioita, pelkkää 
peliä. Pelaaminen heidän kanssaan 
oli hauskaa ja välitöntä. Kiekonkä
sittelytaito oli kaikilla mahtava, 
sillä useimmat heistä olivat harras
taneet liitokiekkoilua jo 15 vuotta. 
Pelaajien kanssa käydyissä iltakes
kusteluissa oli kuumimpina puheenai
heina ultimaten tuomarikysymys ja 
jenkkien "maajoukkue" MM- kisoissa. 

Ensimmäiset WFDF:n 
yksilölajien MM-kisat 

Koko Amerikan-matkan tavoitteena oli 
saada mitali ensimmäisistä viralli
sista yksilölajien MM-kisoista, 
jotka pidettiin Coloradon Ft Col1in
sissa elokuun lopulla. Suomen kaksi
henkinen joukkue pärjäsikin kisoissa 
odottamattoman hienosti: kaksi mita
lia. Mikko Laakso teki loistavan 
come-backin vuoden 1985 kiekkogolf
maailmanmestaruutensa jälkeen heit
tämällä tarkkuudessa ensin kisojen 
parhaan tuloksen (18) ja häviämä11ä 
finaalissa kullan Ruotsin Tomas Lin
de1i11e vain yhdellä heitolla (11). 
Minä otin sitten sen pronssimötikän 
tuloksella 13. Ei, et sinä väärin 
laskenut; finaaliin pääsivät vain 
semifinaalin kaksi parasta, jotka 
ratkaisivat kullan kaksintaistelupe
riaatteella. 

Kisoista ei ole ajankohtaista enää 
puhua kovin yksityiskohtaisesti, 
mutta mainittakoon, että Pelin Henki 
oli vertaansa vailla. Lukuunottamat
ta tuulen suunnan muuttumista kesken 
pituuskilpailujen ja huonoa finaali
säätä järjestelyt menivät myös nap
piin. Freesty1efinaa1in taso oli 
kuulemma parempi kuin koskaan aikai~ 
semmin. 

» 
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LIITOKIEKKOILUN SYNNYINMAASSA __ _ 
Uusi maailmanennätys 

Iloista oli myös se, että kauan ti
lclstoissa kunmite llut englantila isen 
L)z Reevesin naisten pituusheiton 
onnen kaupalla syntynyt maailmanen
nätys passitettiin vihdoinkin men
neisyyteen. Uuden maailmanennätyksen 
heitti voimakas pituusheittjätär 
Bethany Porter. Hänen tuloksensa oli 
124,73 metriä. 

Koppaukset käytiin kahtena erillisen 
kilpailuna. Avoimen sarjan aikakop
pauksessa ei päässyt edes semifinaa
liin, ellei heittänyt yli 10,5 se
kuntia. Pituuskilpailun alkuerissä 
paras tulos oli 178 metriä. Lisäksi 
oli merkittävää, että tarkkuuskil
pailussa maalina oli ympyrän sijasta 
neliö. Perusteluna neliön käyttööno
tolle oli sen helppo valmistaminen. 
Alunperinhän tarkkuusympyrä tehtiin 
hula-hula -vanteista, mutta koska 
niiden suosio ei enää ole kovinkaan 
valtaisa, neliöön päätyminen on o
soittautunut oivaksi ratkaisuksi. 

Jokaisen pelaajan kisapakettiin si
sältyi seitsemän (1) erilaisen kie
kon lisäksi tietysti kisapaita ja 
lisäksi kisashortsit, kisatassut, 
vitamiineja, tekokynnet ja liimat 
freestyleä varten, Aerobie-rengas, 
häkkisäkki sekä tehokasta aurinko
voidetta. Yhteensä kisapaketin arvo 
oli järjestäjien mukaan 100 dollari
a. 
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Voittoisat skandinaavit 

Avoimen sarjan yleismestarin palkin
to oli Hawaiin matka kahdelle (kaksi 
viikkoa) plus vuokra-auto saarella. 
Järjestäjien pettymykseksi voiton 
nappasi kalifornialaisen sijasta 
Peter Bowie Uudesta Seelannista. 
Paitsi yleismestaruus myös moni muu 
lajikohtainen mitali meni USA:n ul
kopuolelle. Pituuden voitti Ruotsin 
Stefan Andersson, tarkkuuden kol
moisvoitto tuli pohjoismaihin, dis-

Mikko Laakson masennus oli suuri 
voiton lipsahdettua ruotsalaiselle 
vain heiton erolla. 

cathonin voitti ylivoimaisesti Nor
jan Carlos Rio. Kunpa Suomen kovat 
tyttökenttälajistit olisivat olleet 
mukana kisoissa, monet dollaritukut 
olisivat vaihtaneet kotimaataan. 

Kaiken kaikkiaan koko reissusta jäi 
positiivinen kuva yhdysvaltalaisista 
1iitokiekkoi1ijoista. Kertaakaan 
minun ei tarvinnut asua hotellissa 
vaan aina löytyi katto pään päälle 
sikäläisten lättyi1ijöiden kotoa; 
vaikkei ikinä olisi tavannutkaan 
heitä aikaisenmin. Eurooppalaista 
kulkijaa kohdeltiin kyllä kuin kuk
kaa kämmenellä. Jos olet aikeissa 
lähteä kiertelemään uuden mantereen 
kisoja, ota yhteyttä minuun - saat 
arvokkaita vinkkejä ja osoitteita 
ynnä puhelinnumeroita. • 

Taiwanissa 
(, 

Ming-Shen-Pao Sport 

Taiwanin Opetusministeriö on nyt 
lopulta hylännyt TFOA:n (Taipei 
Flying Oisc Association) maastapois
tumislupa-anomuksen koskien USA:ssa 
pidettäviä ensinmäisiä WFOF:n yleis
mestaruuskisoja. Uutisen levittyä 
koko täkäläinen liitokiekkoväki tyr
mistyi täysin, sillä mielestään he 
menettivät parhaan mahdollisuutensa 
voittaa maailman kunnioitus Kiinan 
liitokiekkohenkeä ja -tekniikkaa 
kohtaan. 

Kilpailut pidetään elokuun 15.-23. 
Kilpailun järjestäjä Bill Wright on 
ystävällisesti toimittanut TFOA:lle 
virallisen kutsun osallistua tuohon 
historialliseen tapahtumaan. Hän 
jopa vakuuttaa, että kaikkialta maa
ilmasta tulevat pelaajat ovat innos
tuneita tapaamaan Kiinan ensinmäisen 
liitokiekkojoukkueen maailmanlaajui
sessa mittelössä. Mutta Opetusminis
teriö ei pidä TFOA:ta pätevänä kan
sallisen tason liittona, josta joh
tuen se ei voi osallistua maailman
mestaruustason kilpailuun. 

Valmentaja Hsiung Wen-Tzeng 
sanoo:"Liitokiekkoilu on uusi urhei
lulaji maassamme. 19 valittua pelaa
jaa ovat sarjojensa parhaita edusta
jia. Me uskomme, että he ovat päte
viä edustamaan maatamme." Toisen 
valmentajan Chu Feng-Liangin mukaan 
kaikki muut MM-kisoihin osallistuvat 
pelaajat odottavat meidän liittyvän 
heidän seuraansa, ja nyt olisi mitä 
mainioin tilaisuus. Meitä pitäisi 
rohkaista eikä lannistaa. Sitä pait
si herra S.M. Lin, joka on WFOF:n 
sääntökomitean ainoa kiinalainen 
jäs~n, aikoo osallistua maailmanjär
jestön kolmanteen kongressiin, jotta 
TFOA voisi olla tiiviinmässä yhteis
työssä muiden jäsenmaiden kanssa. 



Ruotsin Stefan Andersson oli yksi 
suosituimmista ulkomaalaisista 
kilpailijoista. Hän voitti pituus
kilpailun. 

ongelmia 
\Jews 8.7.1987 

Nyt on aika pohtia TFDA:n nimen "y
lentämistä" CFDA:ksi (China Flying 
Disc Association), jotta viralliset 
vaatimukset täytettäisiin. 

Nykyään yhä useammat urheilulajit 
nostavat päätään maassamme. Niistä 
liitokiekkoilu on yksi suosituimmis
ta. Se on saavuttanut jo sellaisen 
suosion, että voi olla varma, että 
missä vain on avointa tilaa, siellä 
myös heitellään liitokiekkoa. Vira
nomaisten pitäisi huomata tämä ih
misten harrastuneisuus ja mieluummin 
auttaa kuin lannistaa heitä minkään 
tekosyyn nojalla. 

Mitä TFDA:n valitsemien MM-edusta
jien kykyihin ja mahdollisuuksiin 
tulee, heitä voidaan verrata vaikka
pa Japanin edustajiin eivätkä meikä
läiset ole yhtään japanilaisia hei
kompia - edustajamme ovat vertailu
kelpoisia minkä tahansa maan pelaa
jien kanssa. Esimerkiksi 15-vuotias 
Chen Kuo-Chin heittää 124 metriä 
pituutta, Chung Tung-Chien saa kie
kon tarkkuusrenkaan läpi 18 kertaa 
28 yrityksestä ja hän on vasta 17-
vuotias. Kiinalainen merijalkaväen 
sotilas Chen Kang-Hsiung on discat
hon-expertti. Peräti 56-vuotias Lin 
Shiu-Ming on maamme Grand Master 
-luokan koppausmestari. 

Kaikki valitut pelaajat voivat näyt
tää maailmalle, kuinka liitokiekkoi
lu kukoistaa Kiinan Tasavallassa, ja 
edistää keskinäistä ymmärrystä muu
alta maailmasta tulevien liitokiek
koilijoiden kanssa. Siis, miksi emme 
antaisi heidän lentää Ft Collinsiin 
liittyäkseen maailman muiden pelaa
jien joukkoon? 

Joye Hudoklin on kiistatta maail
man paras freestyleri. Ja mikäs on 
ollessa, kun tällaisia temppuja 
tehden ansaitsee jopa 2000 dolla
ria kuukaudessa. Kuva on freesty
len MM-finaalista. 

» 
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LIITOKIEKKOILUN SYNNYINMAASSA __ _ 

IIHULLU-JUSSIII 

BROOKS 
Amma ttina liitokiekkoilu 

On vain yksi mies, jonka koko 
Pohjois-Amerikan liitokiekkoväki 
tuntee. Yksi, joka teki freestylen 
maailmanmestariduosta 
ammattilaisia, esiintyi heidän 
kanssaan Kiinassa ja esiintyy Bud 
Light -oluen TV-mainoksessa. 

Sama mies teki liitokiekkoilun 
opetusvideon, jonka levikiltään 
viisimiljoonainen Newsday New 
Yorkista arvioi videosivuilIaan. 
Mies, joka on omistanut elämänsä 
liitokiekkoilulle ja tekee sitä 
enemmän tunnetuksi kuin kukaan 
muu, on Crazy John Brooks. 
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Valkoinen Eddie Murphy 

Fort Collinsissa, Coloradossa pidet
tyjen yksilölajien MM-kisojen ehdo
ton hahmo - ilopilleri, showmies, 
juhlien pelastaja ja toimitsija-apu 
- oli John Brooks Santa Barbarasta, 
Kaliforniasta. Lisänimen Crazy hän 
sai jo lapsena. Eikä syyttä. 

Kisojen avajaisjuhlassa hän varasti 
mikrofonin ja esitti kitaran ja ryt
mikoneen säestyksellä puolen tunnin 
rap-shown, jossa hän kertoi jotain 
jokaisesta osallistuvasta kansakun
nasta ja niiden pelaajista. 

Rap-esitykset jatkuivat pitkin viik
koa juhlissa, lajien selostuksissa 
ja freestylekisan arvostelujen aika
na. Hänen ilmiömäisten äänenkäyttö
lahjojensa takia häntä voi kutsua 
eläväksi syntetisaattori- imitaatto
riksi. Parhaiten hänen olemuksensa 
voi mieltää, kun ajattelee Eddie 
Murphya valkoihoisena. 

Mutta ei Crazy John pelkästään pelle 
ole. Mutta ei Crazy John pelkästään 
pelle ole. Hänellä oli hyvin paina
vat mielipiteet kaikista lättyilyä 
sivuavista asioista. Erityisesti hän 
oli ilahtunut eurooppalaisten ja 
yleensä ei-amerikkalaisten rynnis
tyksestä USA:n liitokiekkokisoihin. 
- Nämä ovat olleet parhaat kisat, 
joissa olen ikinä ollut, hän kiteyt
ti kisojen päätteeksi. 

Ammattilaiset 

Hullu-Jussin lättyura alkoi kymmeni
sen vuotta sitten. - Vuonna 1978 
opiskelin Missisippin yliopistossa 
ja joukko hyviä opiskelijakavereita
ni, jotka olivat myös innokkaita 
fribaajia, pyysivät minua osallistu
maan osavaltion mestaruuskisoihin. 
Kisat olivat minulle ensimmäiset. 

Hullu-Jussin ammatti on "Bud Light 
Teamin kapteeni". Tiimiin kuuluu 
hänen lisäkseen freestylen moninker
tainen maailmanmestaripari Joey Hu
doklin (maailman paras freestyleri) 
- Chipper "Pro" Bell. - Bud Light 
Team on matkustellut kilometrin jos 
toisenkin. Itse asiassa 800 000 ki
lometriä viimeisten viiden vuoden 
aikana. Viimeisin USA:n ulkopuolelle 
suuntautunut kiertue oli ensimmäisen 
yhdysvaltalaisen rock- yhtyeen kier
tue Kiinassa viime vuoden syksyllä. 
Kiersimme Joeyn ja Chipin kanssa 
Kiinaa 60-luvun surffirokkiduon Jan 
and Deanin matkassa. 

Frisbee Disc Video 

Hullu-Jussin tekemä liitokiekkoilun 
opetus- ja esittelyvideo, The Fris
bee disc Video, on saanut kohtalai
sen paljon huomiota Yhdysvalloissa 
näin Frisbeen 30-vuotisjuhlavuotena. 
- Video on tehty erityisesti nuoril
le ja innokkaille urheilijoille ja 
sisältää paljon frisbeetä. Ohjeet 
kiekonkäsittelyn perustekniikoista 
on tarkoitettu opastamaan lättyilys
tä kiinnostuneita oppimaan kiekonkä
sittely ja parantamaan frisbeen jo 
ennestään tuntevien taitoja entises
tään. 

Frisbee disc Video on nyt vuokratta
vissa liiton videoarkistosta. Ehdo
ton liitokiekkoaiheisten esitelmien 
pelastaja. 

Esteettisiä elämyksiä 

Vaikkei liitokiekkoilua vielä ole
kaan "virallisesti" hyväksytty ur
heiluksi, Hullu-Jussi uskoo liito
kiekkoilun kauneuden voimaan. - Lii
tokiekko tarjoaa monia erilaisia 
esteettisiä elämyksiä. Vaikkapa pi
tuuskilpailua katsellessa näkee voi
makkaita ja hyväkuntoisia urheili-



joita heittämässä jopa 180 metriä, 
kuten Ruotsin Stefan Andersson. On 
myös kauniimpi laji, freestyle, 
jossa yhdistyvät "flow" ja baletin 
piirteet. Luulenpa, että nuorelle 
frisbeesukupolvelle juuri freestyle 
tarjoaa esteettisen nautinnon tämän 
päivän urheilumaailmassa. 

Fort Collinsissa pidetyt kisat oli
vat ensimmäiset WFOF:n hyväksymät 
viralliset yksilölajien MM-kisat. 
Hullu-Jussi pitää liitokiekkoilun 
tilannetta maailmalla valoisana. -
Olen kiitollinen ruotsalaisille 
siitä, että WFOF kehitettiin ja pe
rustettiin, sillä sen tarkoitus on 
parantaa kilpailua USA:n ,ja Euroopan 
liitokiekkoilijoiden välillä. Yhdet 
parhaimmista liitokiekkourheilijois
tamme ovat Euroopasta: Ruotsista, 
Suomesta, Norjasta. Uusiseelantilai
nen voitti yleismestaruuden tänä 
vuonna. Jenkkiläiset liitokiekkoili
jat ovat ihmeissään ja innoissaan. 
Olemme jo jonkin aikaa kummastelleet 
eurooppalaisten liitokiekkoystäviem
me maihinnousua USA:han. 

Elämän tarkoitus 

Hullu-Jussi ei kadu, että alkoi jos
kus harrastaa liitokiekkoilua eikä 
vaihtaisi hetkeäkään pois. - Voin 
turvallisin mielin sanoa, että fris
beeurheilu ja sponsorisopimukseni 
Bud Lightin kanssa ovat tehneet u
nelmistani ammattiurheilijana totta. 
Frisbeeurheilusta on tullut elämäni 
tarkoitus tässä vaiheessa. Frisbee 
on suonut minulle ja kihlatulleni 
Tracey Huntille, liitokiekkoilija 
hänkin, monia onnellisia hetkiä, ja 
olen tavannut elämäni parhaat ystä
vät fribailun merkeissä. • 

The Bud Light Teamin tähti Joey 
Hudoklin jutustelemassa MM-kisojen ' 
freestyle-finaalin jälkeen yleis
mestaruuskisassa toiseksi sijoit-
tuneen Ron Vingerellin kanssa. Ron 
voitti tuplakiekon Snapper Pierso-
nin kanssa. 

Newsday, Sunday, July 19th 

IIThe Frisbee Disc Video" 
Video Ventures USD 19.95 

F~is~ee ei ole vain lentävää ajanvietettä. Se on vakavaa urheilua .•• En 
pllalle. Videolla kehoitetaan ajattelemaan asiaa "ajattelevan ja tunte
van ihmis~n unelmana, est~ettömästä lennosta, joka lähtee ihmisen par
haasta työkalusta, kädestä, toteuttaen hänen suurinta unelmaansa 
lentämistä". ' 

Onneksi "Crazy" John Brooks ja hänen maailmanmestarikollegansa saavat 
sen näyttämään Hauskalta pöyhistellessään Santa Barbaran rannoilla ja 
pui~t01ssa. Kun on kondik~essa. J~ksaakseen "fribailua" täytyy olla hyvä 
ylelskunto. Brooks suosltteleekln puolen tunnin verryttelyä, johon si
sältyy parikymmentä kyynärpäänpyöräytystä. 

Ehkäpä, jo~ j? e~esmennyt mahtava frisbeekoira Ashley Whippet - jonka 
lentoa VOl lhal11a nauhan Rose Bowl -osuudessa - olisi ottanut vaarin 
noista verryttelyohjeista eläisi vielä sydän kiihkeästi läpättäen. Eipä 
silti, joustavista kyynärpäistä ei liene paljon iloa, kun koko päivän 
hyppelee kolmen metrin korkuisia hyppyjä sadan metrin juoksun päätteeksi 
ottaakseen kiekon kiinni. 

A~hleyn hyrrämäisten hyppyjen salaisuus saattoi olla synnynnäistä. Mutta 
vldeon mukaan kuka tahansa voi oppia tuhannet fribailun perustaidot -
huolimatta sellaisista ohjeista kuin "pidä lentävää lautasta otteessasi 
k~in p~iste~evää ~ndulaattia". Koko fribailun slangisanalitanian hal
lltsemlnen el vaadl sen enempää keskittymistä kuin fysiikan loppukokees
ta selviytyminen. Siispä jokainen alle kolmekymppinen tietää että MTA 
tarkoittaa Maximum Time Aloft (aikakoppaus) eikä Metropolita~ Transit 
Author1ty. Kaiken kaikkiaan nauha on hauska ja opettavainen. 

Brooks kavereineen todistelee miehuuttaan pelaamalla Gutsia jouk
kuepeliä, jossa vastustajat ilmeisestikin yrittävät paloitella toisiaan 
lentävillä lautasilla sekä kiekkogolfia, jossa kiekko pyritään saamaan 
uudelleensyntynyttä supermarketin ostoskärryä muistuttavaan vehkeeseen. 
K1ekkogolfkori on hienostuneempi, ja sillä on enemmän tekemistä urheilu
laji~ s~nnyn ~ans~~ - colleg~la~sten ~iste~tyä Frisbie Baking Companyn 
t~hjl~ tlnavuokla 111tämään. Mlehlsen tledonJanon ansiosta kehittyi uusi 
aJanvlete. 

Terry Considine Williams 
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YKSILÖLAJIEN EM-KISA T _____ _ 

Juniorien juhlaa 
Oslon historiasta 

Oslon perusti kuningas Harald Ankara 
( Harald 111 ) 1048-50. Aluksi Oslo 
oli vaatimaton satamakaupunki. Vuo
sina 1286-1350 se koki ensimmäisen 
kukoistuskautensa Norjan pääkaupun
kina. Oslon merkitys väheni tuntu
vasti 1500-1uvu11a ja 1624 kaupunki 
paloi täydellisesti. Kristian IV 
rakennutti sen uudelleen ja samalla 
kaupungin nimi muutettiin Christia
niaksi. Sen merkitys pysyi vähäise
nä, sillä Bergen oli tärkein satama
kaupunki ja Norjan ja Tanskan unio
nia vuoteen 1814 hallittiin Kööpen
haminasta. Vuonna 1814 Christianias
ta tuli jälleen pääkaupunki. Kaupun
gista tuli itsenäinen Norjan pääkau
punki 1905, Norjan ja Ruotsin unio
nin lakkauttamisen jälkeen. Vuonna 
1925 kaupungin nimeksi muutettiin 
alkuperäinen Oslo. 

Oslo sijaitsee maan kaakkoisosassa 
ja se levittäytyy amfiteatterimai
sesti Akerjoen suun molemmin puolin 
Oslonvuonon perukassa sijaitsevalle 
kumpui1eva11e tasango11e, jota reu
nustavat pohjoisessa mäntymetsien 
peittämät harjukumpareet kuten Gref
senåsen, Voksenåsen, Frognerseteren 
ja Ekeberg. 

Oslo, muun muassa Holmenkollenin 
kisoista tunnettu Norjan 
pääkaupunki, oli tänä vuonna 
ainutlaatuisen urheilulajimme 
yksilölajien EM-kisojen (6.-11.7.) 
isäntäkaupunkina. Liitokiekko ei 
vannaankaantehnytkaupungia 
tunnettummaksi maailmalla kuin 
niille noin 50 kilpailijalIe, 
jotka mittelivät Euroopan 
mestaruudesta. 

OLLI VISAMO 

Kumpareko? 

Kilpailut käyt iin Ekebergin harju
kumpareen laella. Kumpare on sen 
verran iso, että lae11e mahtuu iso 
1eirintäa1ue, parikymmentä jalkapal
lokenttää, kaksi kiekkogolfrataa, 
asuntoalue ja muuta isompaa ja pie
nempää kenttää, rakennusta ym. Ta
saiset ja laajat nurmi kentät loivat 
hyvät puitteet EM-kisoi11e. Lisäksi 

Sami Suomela ja Tuomas Pursio FC Helsingistä näyttivät Euroopalle, 
missä ja miten kiekko lentää. Tuomas voitti juniorien yleis mestaruuden 
ja Sami saman sarjan kiekkogolfin (kuva: Olli Visamo). 
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kisaviikkoa suosi aurinkoinen ja 
helteinen sää, joka oli myös piris
tysruiske Suomen talvisesta "kesäs
tä" masentunee11e 1iitokiekkoi1ija1-
1e. 

Avoimet PM-kisat 

Eniten oli ruotsalaisia kilpailijoi
ta ( yli 20) ja suomalaisia oli toi
seksi eniten (11). Isäntämaalla oli 
yllättävän vähän kilpailijoita ja 
Tanskalla vain yksi edustaja. Myös 
Englannista ja Sveitsistä oli saapu
nut vain yksi kilpailija. Italia oli 
positiivinen yllätys 8 hengen jouk
kuee11aan. Ei voi väittää Euroopan 
olleen kattavasti edustettuna. Ruot
salaisten vahva joukkue veikin val
taosan avoimen sarjan mitaleista. 
Naisten sarjassa ita1iattaret veivät 
mukavan mitalisaaliin. Junioreissa 
suomalaiset haa1ivat eniten mitale
ja. 

Suomalaisten menestys 

Tuloksia ei lupauksista huolimatta 
ole tullut, joten on tyydyttävä vain 
suomalaisten sijoituksiin. Seniori
sarjan (35 -44) ehdoton ykkönen ja ' 
ainoa ajoissa paikalle saapunut kOe 
sarjan kilpailija oli Seppo (FIN 
001) Nieminen, joka täten voitti 
lajit joihin osa11istuikin. Avoimes-
sa sarjassa ilmiömäiset freestylerit 
Petri Iso1a ja Mika Nordman voitti
vat freesty1en Euroopan mestaruuden 
vaikealla ohjelmallaan. Muut avoimen 
sarjan suoma1aisedustajat: Marko 
Miettinen, Visa Ruuhinen, Kari Hän
nikäinen ja Olli Visamo jäivät kym
menen kärjessä listojen ulkopuolel
le. 

Juniorijoukkue Tuomas Pursio, Sami 
Suomela, Toni Asikainen ja Mikael 
Hästbacka vastasivat suuremmasta 
mitalisaaliista. Sami voitti kiekko
golfin EM:n selvästi ja Tuomas Pur
sio hankki hopeaa voittamalla rat
kaisupelissä ruotsalaispe1aajan. 
Myös tuplakiekossa tuli kaksoisvoit
to, kun pari Sami/Tuomas voitti kul
taa ja Toni/Mikael tuli toiseksi. 
Tuomas heitti itsensä pituuden Eu
roopan mestariksi ja pronssille vis
kaisi Sami. Koppauksissa ja tarkkuu
dessa mestaruus livahti muille mail
le vierahille, mutta muut mitalit 
ripustettiin suomalaisten kaulaan. 
Koppauksien toinen oli Tuomas ja 
kolmas oli Sami. Tarkkuuden hopealle 
tähtäili kisojen nuorin osanottaja 
Toni ja pronssille tähtäi1i Tuomas. 
Tuomas osallistui kaikkiin lajeihin 
ja kaikissa hän oli myös mitaleilla 
(discathon 3., freestyle 2.) ja 
voitti myös yleismestaruuden. _ 



Tuloksia 
VUODEN KIEKKOGOLFFAAJA 

4. osakilpailu 13-14.6.1987 Kauhajoki 
Tulos 

1. Sami Suomela, FC Helsinki 103 
2. Jacob Nyman, Go1deye 107 
3. Mikko laakso, Team 108 
4. Tatu lehtinen, Kauhajoen Karhu 109 
5. Petri Isola, Team 110 

Tuomas Pursio, FC Helsinki 110 
Marko Timonen 110 

8. Ilkka Tamminen, Kauhajoen Karhu 111 
9. Peik Johansson, Team 113 
10. Petri Jy11i1ä, Kauhajoen Karhu 116 
11. Jyrki Kaivola, Team 118 
12. Mika Nordman, Team 120 

Seppo Nieminen, Kauhajoen Karhu 120 
14. Petri Määränen, Maniacs 121 
15. Olli Visamo, Team 124 
16. Upi louhivaara, Pyryn Jyske 125 

Kilpailun ulkopuolella 

Tasoitus
tulos (sija) 

101 8 
103 14 
100 5 
103 15-16 
101 9 
102 11-13 
102 11-13 
103 15-16 

99 2 
102 11-13 
101 10 
100 6-7 
100 6-7 

97 1 
99 3 
99 4 

Juha Tolppa, Kauhajoen Karhu (2 kierr.) 78 50 

5. osakilpailu 27.6.1987 Herttoniemi, Helsinki 
Tulos Tasoitus-

1. Sami Suomela, FC Helsinki 47 
2. Jacob Nyman, Go1deye 48 
3. Tatu lehtinen, Kauhajoen Karhu 50 
4. Petri Määränen, Maniacs 51 

Ilkka Tamminen, Kauhajoen Karhu 51 
6. Seppo Nieminen, Kauhajoen Karhu 52 
7. Jyrki Kaivola, Team 53 

Timo Pursio, FC Helsinki 53 
Tuomas Pursio, FC Helsinki 53 

10. Kari Miettinen, Team 56 
Visa Ruuhinen, FC Helsinki 56 

12. Peik Johansson, Team 57 
Petri Jy11i1ä, Kauhajoen Karhu 57 

14. Toni Asikainen, Team 58 
15. Olli Visamo, Team 59 

tulos (sija) 
47 5 
46 3 
48 10 
47 6-7 
47 6-7 
48 11 
49 13-15 
49 13-15 
49 13-15 
45 1 
46 4 
47 8-9 
47 8-9 
48 12 
45 2 

6. osakilpailu 27.6.1987 laajasalo, Helsinki 
Tulos Tasoitus-

1. Jacob Nyman, Go1deye 50 
2. Georg Nyman, Go1deye 53 

Tuomas Pursio, FC Helsinki 53 
4. Mikael Hästbacka, Gäddvik 55 

Sami Suomela, FC Helsinki 55 
6. Ilkka Tamminen, Kauhajoen Karhu 56 
7. Jyrki Kaivola, Team 57 

Tatu lehtinen, Kauhajoen Karhu 57 
Kari Miettinen, Team 57 
Petri Määränen, Maniacs 57 
Seppo Nieminen, Kauhajoen Karhu 57 

12. Petri Jy11i1ä, Kauhajoen Karhu 58 
Visa Ruuhinen, FC Helsinki 58 

14. Peik Johansson, Team 60 
15. Timo Pursio, FC Helsinki 65 
16. Toni Asikainen, Team 68 

Olli Visamo, Team 68 

tulos 
50 
51 
51 
51 
51 
52 
53 
53 
53 
53 
53 
48 
48 
49 
50 
50 
48 

(sija) 
5 

8-9 
8-9 

10-11 
10-11 

12 
13-17 
13-17 
13-17 
13-17 
13-17 

1 
2 
4 
6 
7 
3 

7. osakilpailu 28.6.1987 Munkkiniemi, Helsinki 
Tulos Tasoitus-

1. Jacob Nyman, Go1deye 51 
2. Jyrki Kaivola, Team 55 

Georg Nyman, Go1deye 55 
Tuomas Pursio, FC Helsinki 55 

5. Sami Suomela, FC Helsinki 56 
Timo Vaskio, Gäddvik 56 

7. Ilkka Tamminen, Kauhajoen Karhu 58 
8. Visa Ruuhinen, FC Helsinki 59 

Peik Johansson, Team 59 
10. Mikael Hästbacka, Gäddvik 60 
11. Kari Miettinen, Team 62 
12. Petri Määränen, Maniacs 63 

Seppo Nieminen, Kauhajoen Karhu 63 
14. Marko Miettinen, FC Helsinki 65 
15 Petri Jy11i1ä, Kauhajoen Karhu 67 
16. Toni Asikainen, Team 70 

Tatu lehtinen, Kauhajoen Karhu 70* 
18. Olli Visamo, Team 72 

* Keskeytti tapaturman takia. 

tulos 
51 
51 
51 
51 
52 
52 
54 
49 
49 
50 
51 
49 
48 
50 
48 
48 
45 
49 

(sija) 
11 

12-14 
12-14 
12-14 
16-17 
16-17 
18 
5-6 
5-6 
9 

15 
7 
2 

10 
3 
4 
1 
8 

8. osakilpailu 16.8.1987 Simonmetsä, Vantaa 
Tulos Tasoitus-

1. Sami Suomela, FC Helsinki 54 
2. Tatu lehtinen, Kauhajoen Karhu 57 

Oskari Niemi, Maniacs 57 
4. Seppo Nieminen, Kauhajoen Karhu 58 
5. Jyrki Kaivola, Team 59 

Ilkka Tamminen, Kauhajoen Karhu 59 
7. Petri Jy11i1ä, Kauhajoen Karhu 60 
8. Kari Miettinen, Team 61 

Mika Nordman, Team 61 
10. Mikael Hästbacka, Gäddvik 63 

Petri Määränen, Maniacs 63 
12. Mika latvasalo, Maniacs 64 

Visa Ruuhinen, FC Helsinki 64 
14. Sami Kauppila FC Helsinki 66 

Jukka lindroos, FC Helsinki 66 
16. Olli Visamo, Team 68 

Urbaanivisa 

ANNASKU MIETIN on Kolmostelevision 
urbaani tietovisa eli urpojen visa. 
liitokiekkoilu pääsi esille seuraa
van kys~sen muodossa: "Mitä ta
pahtuu kun liitokiekon jouk
kuepelissä ultimatessa pelaaja jou
tuu toistamiseen tuomarin 
puhutteluun?" Kilpailevat joukkueet, 
Ilona-yhtye ja ryhmä Kansallisooppe
ran orkesterista, osoittivat tietä
mättömyytensä arvaamalla, että pe
laaja joutuu pois kentältä, kuten 
muissakin urheilulajeissa. Juonta
jat, Pekka laiho ja Matti Pellonpää, 
naureske 1 ivat kompakysymystä ja ker'
toivat joukkuei11e, että tilanne on 
mahdoton, koska ultimate on herras
mieslaji, jossa ei ole tuomareita. 
Muilla aloilla oopperan joukkue oli 
Ilona-yhtyettä tietäväisempi. Ooppe
ra voitti ON TIETOO-paidat ja Ilona 
voitti EI 00 TIETOO-paidat. Visan 
kysymyksien takana ovat nimet leif 
Lampenius ja Peter Berndtson. 

tulos (sija) 
54 6 
55 10-11 
55 10-11 
54 7 
55 12-13 
55 12-13 
55 14 
56 15 
57 16 
53 4-5 
53 4-5 
54 8-9 
54 8-9 
52 2 
51 1 
52 3 
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VUODEN KIEKKOGOLFFAAJA KOKONAISKILPAILU LOPPUTILANNE 

(M-Mei1ahti, S-Sibe1iuksen puisto, T= Turku, K= Kauhajoki, 
H-Herttoniemi, L=Laajasa10, Mu=Munkkiniemi, Srn=Simonmetsä) 
Kokonaiski1pai1upisteet 
1. 15p, 2. 12p, 3. 10p, 4. 8p, 5. 7p, 6. 5p, 7. 4p, 8. 3p, 9. 2p ja 10. 1p. 

Avoin-sarja 
M S T K H L Mu Sm Yht. 

1. Jacob Nyman, Goldeye 9.00 (1.50) 12.00 12.00 15.00 15.00 63.00 
2. Sami Suomela, FC Helsinki (6.00) (4.00) 15.00 15.00 7.50 6.00 15.00 58.50 
3. Georg Nyman, Go1deye 15.00 12.00 11.00 10.00 48.00 
4. Seppo Nieminen, Kauhajoen Karhu (0.75) 8.00 12.00 (0.00) 5.00 2.00 (0.00) 8.00 35.00 
5. Timo Vaskio, At1etico Gäddvik 12.00 15.00 - - 6.00 33.00 
6. Ilkka Tamminen, Kauhajoen Karhu 10.00 (3.00) 7.50 5.00 4.00 6.00 32.50 
7. Tatu Lehtinen, Kauhajoen Karhu 8.00 10.00 2.00 0.00 11.00 31.00 
8. Jyrki Kaivola, Team 9.00 (0.00) 3.00 2.00 10.00 6.00 30.00 
9. Tuomas Pursio, FC Helsinki 5.33 3.00 11.00 10.00 29.33 

10. Petri Isola, Team 3.00 15.00 5.33 23.33 
11. Marko Timonen 6.00 10.00 5.33 21.33 
12. Petri Määränen, Maniacs 3.50 (0.00) (0.00) 7.50 2.00 0.00 0.50 13.50 
13. Oskari Niemi, Maniacs 11.00 11.00 
14. Visa Ruuhinen, FC Helsinki (0.00) (0.00) 7.50 0.50 0.00 2.50 0.00 10.50 
15. Mikko Laakso, Team 10.00 10.00 

Kari Miettinen, Team (0.00) 5.00 0.50 2.00 0.00 2.50 10.00 
17. Peik Johansson, Team 5.00 2.00 0.00 0.00 2.50 9.50 
18. Mikael Hästbacka, At1etico Gäddvik 7.50 1.00 0.50 9.00 
19 Kari Hännikäinen WCDF 7.50 7.50 
20. Kari Vesala, Team 0.00 7.00 7.00 
21. Timo Pursio, FC Helsinki 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 6.00 
22. Petri Jy11i1ä, Kauhajoen Karhu 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00 5.00 
23. Olli Visamo, Team (0.00) (0.00) 4.00 (0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 
24. Mika Latvasalo, Maniacs 3.50 0.00 0.00 3.50 
25. Marko Haverinen, FC Helsinki 0.75 0.00 2.00 2.75 
26. Mikael Nordman, Team 0.00 0.00 2.50 2.50 
27. Marko Törrönen, Maniacs 0.75 1.50 2.25 
28. Markku Paju, WCDF 1.00 1.00 
29. Upi Louhivaara, Pyryn Jyske 0.75 0.00 0.00 0.75 
30. Toni Asikainen, Team 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mika Heikkilä, FC Helsinki 0.00 0.00 0.00 
Sami Kauppila, FC Helsinki 0.00 0.00 0.00 0.00 
Marko Miettinen, FC Helsinki 0.00 0.00 0.00 0.00 
Jukka Lindroos, FC Helsinki 0.00 0.00 

Tasoitus-sarja 
M S T K H L Mu Sm Yht. 

1. Olli Visamo, Team (0.00) (8.33) 15.00 10.00 12.00 10.00 (3.00) 10.00 57.00 
2. Visa Ruuhinen, FC Helsinki 13.50 8.33 (2.00) 8.00 12.00 6.00 (2.50) 47.83 
3. Petri Määränen, Maniacs (0.00) 8.33 15.00 4.50 (0.00) 4.00 7.50 39.33 
4. Peik Johansson, Team 0.00 12.00 2.50 8.00 6.00 28.50 
5. Petri Jy11ilä, Kauhajoen Karhu 0.00 2.50 15.00 10.00 0.00 27.50 
6. Seppo Nieminen, Kauhajoen Karhu 1.00 (0.25) 4.00 4.50 (0.00) (0.00) 12.00 4.00 25.50 
7. Timo Pursio, FC Helsinki 7.00 12.00 0.00 0.00 5.00 24.00 
8. Mika Latvasalo, Maniacs 2.00 15.00 2.50 19.50 
9. Sami Suomela, FC Helsinki 3.50 (0.00) (0.00) 3.00 7.00 (0.00) 0.00 5.00 18.50 

10. Jacob Nyman, Go1deye (0.00) 0.00 0.00 10.00 7.00 0.00 17.00 
Marko Haverinen, FC Helsinki 0.00 5.00 12.00 17.00 

12. Tatu Lehtinen, Kauhajoen Karhu 0.00 1.00 0.00 15.00 0.50 16.50 
13. Jukka Lindroos, FC HElsinki 15.00 15.00 

Kari Miettinen, Team (0.00) 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 
Sami Kauppila, FC Helsinki 0.00 3.00 12.00 15.00 

16. Marko Miettinen, FC Helsinki 13.50 0.00 1.00 14.50 
17. Mika Heikkilä, FC Helsinki 10.00 4.00 14.00 
18. Toni Asikainen, Team 0.00 4.00 8.00 12.00 
19. Klaus Korpela, Liito-oravat 10.00 10.00 

Upi Louhivaara, Pyryn Jyske 0.00 2.00 8.00 10.00 
21. Mikael Hästbacka, At1etico Gäddvik 0.00 2.00 7.50 9.50 
22. Kari Hännikäinen, WCDF 8.00 8.00 

Marko Törrönen, Maniacs 8.00 0.00 8.00 
24. Mikko Laakso, Team 7.00 7.00 

Markku Paju, WCDF 7.00 7.00 
Petri Isola, Team 0.00 5.00 2.00 7.00 

27. Ilkka Tamminen, Kauhajoen Karhu 2.00 0.00 4.50 (0.00) 0.00 0.00 6.50 
28. Kari Vesala, Team 5.00 0.00 5.00 
29. Mika Nordman, Team 0.00 4.50 0.00 4.50 

Tuomas Pursio, FC Helsinki 2.00 0.00 0.00 2.50 0.00 4.50 
31. Marko Timonen 3.50 0.25 0.00 3.75 
32. Georg Nyman, Go1deye 0.00 0.25 2.50 0.00 2.75 
33. Jyrki Kaivola, Team 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 
34. Oskari Niemi, Maniacs 0.50 0.50 
35. Timo Vaskio, Atletico Gäddvik 0.00 0.25 0.00 0.25 
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KIEKKOGOLFIA 

165-G-OLF 
16.6. Mei lahti 

Naiset 

1. Tuija Kohonen 70 
2. Jutta Kohonen 73 
3. Maija Sundberg 78 

Miehet 

1. Peik Johansson 60 
Jacob Nyman 60 

3. Visa Ruuhinen 63 
4. Tuomas Pursio 68 
5. Jukka Kauppinen 71 

6. Juha Jalovaara 32 
7. Johan Rinne 35 
8. Eero Alperi 37 

Sami Suomela 37 
10. Timo Pursio 38 
11. Jouni Tapiovaara 40 
12. Kai Genas 41 

Mikael Hästbacka 41 
Jussi Koskela 41 

15. Johan Bischoff 42 
16. Mika Ylen-Julin 44 
17. Timo Tehikoski 49 

THE 3rd ANNUAL INTERNATIONAL SEPPO 
NIEMINEN FINNISH FLYING OISC GOLF 
CLASSIC 29.- 30.8., Helsinki 

1. Magnus Strindell, Ruotsi 207 
2. J-O Idman, Ruotsi 212 

Michael Belaew, Ruotsi 212 
4. Georg Nyman 216 
5. Mikko Laakso 218 

6. Sami Suomela 
7. Peter Henriksson, Ruotsi 
8. Marko Timonen 

Magnus Lillqvist, Ruotsi 
10. Peik Johansson 
11. Jyrki Kaivola 

Kari Hännikäinen 
13. Kari Miettinen 
14. Tatu Lehtinen 
15. Oskari Niemi 

Tuomas Pursio 
17. Mika Nordman 
18. Petri Iso la 
19. Antti Savela 
20. Ilkka Tamminen 
21. Seppo Nieminen 
22. Upi Louhivaara 

Petri Määränen 
Jouni Tamminen 

25. Visa Ruuhinen 
26. Olli Visamo 
27. Mikael Hästbacka 
28. Petri Jyllilä 
29. Markus Forsström 

Ei enää ikinä 

193 
194 
198 
198 
199 
202 
202 
203 
204 
205 
205 
207 
208 
209 
211 
212 
213 
213 
213 
214 
220 
222 
223 
230 

Ei enää Coca-Cola Lightia turnaus
juomana ikinä 111 

"Aamujanoinen" 

KIEKKOGOLF SM-87 

Avoin-sarja 

1. Georg Nyman, Goldeye 189 
2. Mikko Laakso, Team 191 
3. Sami Suomela, FC Helsinki 193 
4. Marko Timonen 198 
5. Peik Johansson, Team 199 
6. Jyrki Kaivola, Team 202 

Kari Hännikäinen, WCOF 202 
8. Kari Miettinen, Team 203 
9. Tuomas Pursio, FC Helsinki 205 

10. Mika Nordman, Team 207 
11. Petri Isola, Team 208 
12. Ilkka Tamminen, KaKa 211 
13. Seppo Nieminen, KaKa 212 
14. Upi Louhivaara, WSS 213 
15. Visa Ruuhinen, FC Helsinki 214 
16. Olli Visamo, Team 220 

Juniorit-18 

1. Tatu Lehtinen, KaKa 204 
2. Oskari Niemi, Maniacs 205 
3. Jouni Tamminen, KaKa 213 rp. 
4. Petri Määränen, Maniacs 213 
5. Mikael Hästbacka, Gäddvik 222 
6. Petri Jyllilä, KaKa 223 
7. Markus Forsström 230 
8. Niclas Hukka, FC Helsinki 233 

rp- ratkaisupelillä 3. sija 

Juniorit-15 

1. Marko Haverinen, FC Helsinki 205 
2. Jukka Lindroos, FC Helsinki 216 
3. Timo Pursio, FC Helsinki 217 
4. Mika Heikkilä, FC Helsinki 218 
5. Sami Kauppila, FC Helsinki 222 

Naiset 

1. Tuija Kohonen, BUGS 
2. Tuija Jääskeläinen, Team 
3. Jutta Kohonen, BUGS 

PEIKCUP PRO TOUR 1987 
06.09. Meilahti 

Sami Suomela 8 (27) 
Upi Louhivaara 3 (33) 

89 rp. 
89 

102 

16S-G-olf Spirit 

Kiva oli taas kokoontua meijän Mei
kun viheriöiville salomaille. Tiis
tai- iltana 16.6. ohjelmassa oli 
kiekkogolfkisa jokamiehen kiekolla, 
vanhalla kunnon ultimatejysärillä, 
WC-165-grammaisella pannarilla. 

Ultimaten SM-joukkueet ja maajoukku
eet olivat äänekkäinä paikalla ja 
kaasuttipa viime hetkellä mukaan 
muutama pesunkestävä golffaajakin. 
Vaikka rundille lähdettiin jälleen 
varttitunti myöhässä, leijui spirit 
tienoon korkeimpien honkien latvojen 
tasalla vasta ilmestyneiden pääskys
ten ihmetellessä moista. 

Riento kylpi frisbeeheiton rauhan ja 
ystävyyden, ihmisen ja luonnon sopu
soinnun ideologiassa. Spirit-of-the
Game on sitä, että tarvitaan vain 
yksi kiekko: mennään metsään ja ol
laan ihmisiä ... 

Ultimatedaijuilta eivät Jukka Kaup
pista (+4) lukuunottamatta tuntuneet 
muurinylitysheitot ja puolustuspelit 
luonnistuvan, ja niinpä finaaliin 
viskaili neljä kovan luokan kiekko
golfhaita. Johdossa allekirjoittanut 
(+3), Kauppisen jälkeen kolmantena 
Jacki Nyman (+5) ja neljäntenä Tuo
mas "Älä-jätä-minua" Pursio sekä 
Visa "Rocky" Ruuhinen. Finaalissa 
sitten eroteltiin jyvät akanoista. 
Jacki heitteli leppoisan tarkasti ja 
nousi loppua kohden uhkaamaan johto
ani. Tällä kertaa spirittiä oli se, 
että päägyimme tasapisteisiin ja 
jaoimme voiton. Rocky makkaili kol
manneksi. 

Kaiken kaikkiaan kisa alkaa olla 
perin pirteä perinne, vaikka pikku
sen kiukuttaa, kun jokamiehen 165-g
kiekko ei tahdo edes mahtua koriin. 
Ensi vuonna voisi heittää vaikkapa 
käpyjä. Kiitos kiekoista. 

Naisten kisan voitti vanha myyrä 
Tumba Kohonen ylivoimaiseen tyyliin. 

Timo Pursio 7 (28) 

Mikko Laakso 2 rp (29) 

Sami Suomela 3 (26) 
Mikko Laakso 1 (30) 

Tuomas Pursio 2 (29) 

Peik Johansson 4 (30) 
Petri Määränen 3 (31) 
Mika Nordman 3 (31) 

Kari Miettinen 3 (28) 
Marko Haverinen 1 (30) 

1. Sam; Suomela 27-26-28 
2. Kari Miettinen 28-29-28 
3. Peik Johansson 30-30 

Mikko Laakso 29-30 
5. Marko Haverinen 30 

Upi Louhivaara 33 
Petri Määränen 31 
Mika Nordman 31 
Timo Pursio 28 
Tuomas Pursio 29 

Peik Johansson 1 (30) 
Kari Miettinen 3 (29) 

Sami Suomela 3 rp (28) 
Kari Miettinen 3 (28) 

ratkaisupeli Meikk~ 9 
Sami 2, Kari 3 

BIROIE-tilasto 
1. Kari Miettinen 6 
2. Sami Suomela 5 
3. Peik Johansson 3 
4. Marko Haverinen 2 

Petri Määränen 2 
Timo Pursio 2 

5. Mikko Laakso 1 
Upi Louhivaara 1 
Tuomas Pursio 1 
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KENTTÄLAJIT SM-87 DISCATHON YLEISMESTARUUS 

PITUUS Avoin Avoin-sarja 

Avoin 1. Marko Miettinen 2,44s 1. Mika Nordman 129 
2. Peik Johansson 2,56s 2. Peik Johansson 124 

1. Kari Hännikäinen 125,80m 3. Mika Nordman 3,00s 3. Sami Suomela 110,5 
2. Jacob Nyman 121,20m 4. Sami Suomela 3,02s 4. Marko Miettinen 103,5 
3. Marko Miettinen 117,20m 5. Visa Ruuhinen 3,49s 5. Visa Ruuhinen 99 
4. Henrik Londen 113,85m 6. Pekka Ranta 90,5 
5. Pekka Ranta 112,60m Juniorit-18 7. Henrik Londen 66,5 
6. Visa Ruuhinen 111,60m 8. Jacob Nyman 52,5 
7. Mika Nordman 98,65m 1. Mikael Hästbacka 3,15s 011 i Visamo 52,5 
8. Sami Suomela 97,85m 2. Mika Heikkilä 3,31s 10. Kari Hännikäinen 51,5 
9. Peik Johansson 89,00m 3. Nic1as Hukka 3,52s 11. Jyrki Kaivo1a 34,5 

4. Toni Asikainen 3,57s 12. Georg Nyman 21 
Juniorit-18 5. Jukka Lindroos 3,59s 13. Mikko Laakso 20 

14. Timo Vask io 18,5 
1. Tomni Ekman 101,10m FREESTYLE 15. Marko Timonen 18 
2. Marko Törrönen 90,00m 16. Kari Miettinen 14 
3. Mikael Hästbacka 88,10m Avoin 17. Tuomas Pursio 13 
4. Nic1as Hukka 80,65m 18. Petri Iso1a 11 
5. Mika Heikkilä 73,90m 1. Mika Nordman/ Pekka Ranta 19. Ilkka Tamninen 10 
6. Petri Määränen 73,4Om 2. Peik Johansson / Visa Ruuhinen/ 20. Seppo Nieminen 9 
7. Jukka Lindroos 73,00m Marko Miettinen 21. Upi Louhivaara 8 
8. Toni Asikainen 72,30m 3. Olli Visamo/ Sami Suomela 
9. Sami Kauppila 61,80m 

Juniorit-18 Juniorit-18 
Naiset 

1. Toni Asikainen/ Mikael Hästbacka 1. Mikael Hästbacka 83,5 
1. Tuija Kohonen 72,20m 2. Jukka Lindroos/ Mika Heikkilä 2. Mika Heikkilä 79,5 
2. Janina Koppinen 71,40m 3. Nic1as Hukka/ Sami Kauppila 3. Jukka Lindroos 73,5 

4. Toni Asikainen 73 
TARKKUUS TUPLAKIEKKO 5. Nic1as Hukka 68,5 

6. Sami Kaupp i 1 a 56,5 
Avoin Avoin 7. Petri Määränen 50,5 

8. Tomni Ekman 44 
1. Mika Nordman 10 1. Mika Nordman/ Peik Johansson 9. Marko Törrönen 43 
2. Henrik Londen 8 2. Pekka Ranta/ Timo Vaskio 10. Tatu Lehtinen 16 

Jyrki Kaivo1a 8 3. Sami Suome1a/ Marko Miettinen 11. Oskari Niemi 14,5 
4. Jacob Nyman 7 4. Olli Visamo/ Visa Ruuhinen Marko Haverinen 14,5 

Pekka Ranta 7 Timo Purs io 14,5 
Peik Johansson 7 Juniorit-18 14. Jouni Tamninen 13 
011 i Visamo 7 15. Petri Jy11i1ä 6 

8. Sami Suomela 5 1. Toni Asikainen/ Mikael Hästbacka 16. Markus Forsström 5 
Visa Ruuhinen 5 2. Jukka Lindroos/ Mika Heikkilä 

10. Marko Miettinen 2 3. Nic1as Hukka/ Sami Kauppila Naiset 

Juniorit-18 1. Tuija Kohonen 16 
2. Janina Koppinen 9 

1. Tomni Ekman 11 KOPPAUKSET 2. Tuija Jääskeläinen 3 
2. Toni Asikainen 8 3. Jutta Kohonen 2 
3. Marko Törrönen 7 Avoin 
4. Mika Heikkilä 6 A M %-pist. 

Jukka Lindroos 6 1. Mika Nordman 9,22s 49,9Om 192,6 
Petri Määränen 6 2. Henrik Londen 7,94s 53,9Om 186,1 
Niclas Hukka 6 3. Peik Johansson 8,34s 41,35m 167,2 

8. Mikael Hästbacka 4 4. Pekka Ranta 8,44s 38,50m 162,9 
9. Sami Kauppila 3 5. Marko Miettinen 6,62s 41,2Om 148,2 

Naiset 
6. Jacob Nyman 7,63s 29,10m 136,8 
7. Kari Hännikäinen 6,55s 25,3Om 117,9 
8. Sami Suomela 6,94s 75,3 1. Tuija Kohonen 7 9. Visa Ruuhinen 18,lOm 33,6 

2. Janina Koppinen 4 
Juniorit-18 

A M %-pist. 
1. Petri Määränen 8,63s 33,10m 197,6 
2. Mikael Hästbacka 7,40s 33,45m 184,6 

Joululahja kiekot Seppo Niemiseltä 3. Marko Törrönen 7,06s 30,90m 173,1 
edullisesti. 4. Mika Heikkilä 7,59s 28,OOm 170,4 
Huomaa muuttunut osoite 5. Tomni Ekman 8,34s 17,80m 148,5 

6. Toni Asikainen 8,75s 6,70m 120,0 
Seppo Nieminen 7. Nic1as Hukka 5,81s 16,10m 114,5 
PuuseftÅtie 2 

8. Jukka Lindroos 32,90m 98,4 
61800 UHAjOKI 9. Sami Kauppila 27,30m 81,6 
puh. 963 - 13666 Naiset 

A M %-pist. 
1. Tuija Kohonen 7,07s 16,3Om 200,0 
2. Janina Koppinen 5,43s 14,20m 163,9 
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UL TIMATE SM-87 

Runkosarjataulukko 

COJ11lany 
liito-oravat 
WWW 

Atl.Gäddvik 
WSS 
Team 

Fi naa 11 

v 

10 
7 
6 

5 
2 
o 

h 

o 
3 
4 

5 
8 
10 

COJ11lany - liito-oravat 25-24 

Pistepörssit 

Maalit+syötöt 

1. Raine lamberg (Co) 
2. Jouni Tapiovaara (WWW) 
3. Matti Suurnäkki (WWW) 
4. Jouni Manninen (WSS) 
5. Jari Mäkinen (Co) 
6. Eero A1peri (l-O) 
7. Mika Niemenmaa (Team) 
8. Juha Jalovaara (Atl.) 

Antti Rautiainen (Co) 
10. Tomi Bruns (Atl.) 
11. Jari Koukonen (WSS) 
12. Johan Rinne (WWW) 

Timo Laitinen (l-O) 
Petteri Pesonen (At1.) 

15. Janne luostarinen (Atl.) 
Jyrki Tavai1a (WWW) 

17. Jarmo Koukonen (WSS) 
18. Torsti Gummerus (Co) 

Jussi Koskela (WWW) 
20. Janne Kerttula (At1.) 
21. Tuomas Tanska (Co) 
22. Reima Ryhänen (WSS) 
23. Paul lönnfors (l-O) 
24. Markku Härkönen (Atl.) 

Timo Bruns (At1.) 
26. Petri Isola (Team) 

Mika Ylen-Julin (WWW) 
28. Samuli Hemmer (WSS) 
29. Kari Inkinen (l-O) 

Mikko Mannila (WWW) 
31. Pekka Haapala (Atl.) 

Kai Koivula (l-O) 

Syötöt 

1. Raine lamberg (Co) 
2. Jouni Manninen (WSS) 
3. Jouni Tapiovaara (WWW) 

Jari Mäkinen (Co) 
Eero Alperi (l-O) 
Juha Jalovaara (Atl.) 

7. Antti Rautiainen (Co) 
8. Johan Rinne (WWW) 
9. Timo laitinen (l-O) 

10. Petri Iso1a (Team) 
11. Petteri Pesonen (At1.) 

Jyrki Tavai1a (WWW) 
13. Jari Koukonen (WSS) 

Reima Ryhänen (WSS) 
15. Matti Suurnäkki (WWW) 
16. Tomi Bruns (Atl.) 
17. Markku Härkönen (At1.) 
18. Tuomas Tanska (Co) 

Klaus Korpela (L-O) 

P 

20 
14 
12 

10 
4 
o 

104 
73 
70 
67 
66 
63 
62 
57 
57 
50 
47 
44 
44 
44 
39 
39 
37 
36 
36 
35 
33 
32 
31 
30 
30 
29 
29 
28 
27 
27 
25 
25 

77 
57 
48 
48 
48 
48 
36 
33 
32 
29 
26 
26 
24 
24 
23 
22 
20 
19 
19 

20. Janne Kerttula (Atl.) 
21. Janne Luostarinen (At1.) 

Kai Koivula (l-O) 
Pasi Palmroos (Team) 
Risto Ylitainio (WWW) 

Maalit 

1. Mika Niemenmaa (Team) 
2. Matti Suurnäkki (WWW) 
3. Jarmo Koukonen (WSS) 
4. Torsti Gummerus (Co) 
5. Jussi Koskela (WWW) 
6. Tomi Bruns (Atl.) 
7. Raine lamberg (Co) 

Kari Inkinen (L-O) 
9. Samuli Hemmer (WSS) 

10. Jouni Tapiovaara (WWW) 
Pekka Haapala (Atl.) 

12. Jari Koukonen (WSS) 
Janne luostarinen (Atl.) 
Paul lönnfors (l-O) 

15. Timo Bruns (Atl.) 
16. Antti Rautiainen (Co) 

Timo Sääski (Co) 
18. Jari Mäkinen (Co) 

Petteri Pesonen (At1.) 
Janne Kerttula (At1.) 

Vuoden parhaat pelaajat 

1. Raine lamberg (Co) 
2. Tuomas Tanska (Co) 
3. Jari Mäkinen (Co) 
4. Juha Jalovaara (Atl.) 
5. Jouni Manninen (WSS) 

Vuoden avainpelaaja 

1. Eero Alperi (l-O) 

Ultimate finaalit 

Avoin 
Ruotsi - Suomi 

Naiset 
Suomi - Ruotsi 

Juniorit 
Ruotsi - Norja 

Guts finaali 

21 - 15 

15 - 12 

15 - 12 

Ruotsi - Länsi-Saksa 3 - 1 

17 
16 
16 
16 
16 

53 
47 
36 
34 
30 
28 
27 
27 
26 
25 
25 
23 
23 
23 
22 
21 
21 
18 
18 
18 

KIEKKOGOLF WORLD CUP 
HELSINGBORG 

Avoin: 
1. Pär Bergström, Ruotsi 202 
2. Mats Bengtsson, Ruotsi 203 
3. Thomas lindell, Ruotsi 204 
4. Mike Beckmann, Ruotsi 206 
5. Magnus Strindell, Ruotsi 207 

Naiset: 
1. Marie Lennartsson, Ruotsi 319 
2. B-M Rehnström, Ruotsi 319 
3. Monica Verin, Ruotsi 326 

GUTS SM-87 

liito-oravat - TeamWSS 0 - 2 
Atl. Gäddvik - liito-oravat 1 - 2 
TeamWSS - Kuolleet Aivot 2 - 0 
liito-oravat - Kuolleet Aivot 2 - 0 
TeamWSS - Atl. Gäddvik 1 - 2 
Atl. Gäddvik - Kuolleet Aivot 2 - 1 

Finaa 1 i 
Atl. Gäddvik - TeamWSS 2 - 0 

(21-19, 21-13) 

1. Atletico Gäddvik 
2. TeamWSS 
3. Liito-oravat 
4. Kuolleet Aivot 

US OPEN 1987 

Yleis.staruus 
Avoin: 
1. Scott Zimmerman, USA 
2. Harvey Brandt, USA 

Hiroshi Oshima, Japani 
4. Gregg Hosfeld, 
5. Snapper Pierson, USA 

Naiset: 
1. Wende Coates, USA 
2. Amanda Carriero, USA 
3. Anni Kreml, USA 

Kiekkogolf 
Avoin: 1. John Ahart 
Naiset: 1. Chris O'Cleary 

Pituus 
Avoin: 1. Hiroshi Oshima 
Naiset: 1. Wende Coates 

Aikakoppaus 
Avoin: 1. Randy Waggoner 
Naiset: 1. Anni Kreml 

Matkakoppaus 
Avoin: 1. Hiroshi Oshima 
Naiset: 1. Barbro LAngljuth 

Dtscathon 
Avoin: 1. Leonard Muise 
Naiset: 1. Wende Coates 

Tarkkuus 

422,50 
336,00 
336,00 
331,00 
322,00 

136,00 
130,00 
126,00 

164 
160 

150,32 
109,10 

13,16 
10,80 

83,30 
51,93 

4,23 
6,00 

Avoin: 1. Scott Zimmerman 17 
Naiset: 1. Chris O'Cleary 14 

Tuplakiekko 
Avoin: 1. S Pierson/ R Vingerelli 
Naiset: 1. Långljuth/ B-M Rehnström 

Freestyle 
Avoin: 1. J Brooks/ C Bell/ J Hudoklin 
Juniorit:1. M Reid/ J Rogan 
Naiset: 1. S Anderson/ C Yabe 
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YKSILÖJ-AJI MM-1987 
Ft. Collins, Colorado, USA 
17. -23.8. 

Yleismestaruus 
Avoin: 
1. Peter Bowie, Uusi Seelanti 
2. Ron Vingerelli, USA 
3. Dough Branigan, USA 
4. Harvey Brandt, USA 

Stefan Andersson, Ruotsi 
6. Snapper Pierson, USA 
7. Leonard Muise, USA 
8. Per Bergström, Ruotsi 

Conrad Damon, USA 
10. Jack Cooksey, USA 

Thomas Lindell, Ruotsi 

Naiset: 
1. Amanda Carriero, USA 
2. Mary Jorgenson, USA 
3. Liz Appelgate 
4. Bethany Porter 
5. Erin Scott 

Juniorit: 
1. Mike Reid 
2. Justin Bogan 
3. Shawn Aschman 

Kiekkogolf 
Avoin: 1. Harvej Brandt 
Naiset: 1. Amanda Carriero 
Juniorit:l. Mike Reid 

Pituus 
Avoin: 1. Stefan Andersson 
Naiset: 1. Bethany Porter 
Juniorit:1. Mike Reid 

Aikakoppaus 
Avoin: 1. Peter Bowie 
Naiset: 1. Mary Jorgensen 
Juniorit:1. Mike Reid 

Matkakoppaus 
Avoin: 1. Jack Cooksey 
Naiset: 1. Amanda Carriero 
Juniorit:1. Mike Reid 

D1scathon 
Avoin: 1. Carlos Rio, Norja 
Naiset: 1. Amanda Carriero 
Juniorit:l. Mike Reid 

Tarkkuus 

447,50 
420,50 
391,00 
385,00 
385,00 
374,00 
371 ,50 
370,50 
370,50 
368,00 
368,00 

150,00 
148,00 
137,00 
133,00 
117,50 

73,00 
44,00 
32,00 

177 
220 
204 

150,41 
124,73 
131,59 

11,59 
9,84 

76,22 
50,32 
60,55 

5,11 
7,03 
7,47 

Avoin: 1. Thomas Lindell, Ruotsi 12 
2. Mikko Laakso, Suomi 11 
3. Petri Isola, Suomi 

Naiset: 1. Mary Jorgensen 9 
Juniorit:1. Casey Vogt 10 

Tuplak1ekko 
Avoin: 1. S Pierson/ R Vingerelli 
Naiset: 1. A Carriero/ L Appelgate 
Juniorit:1. Reid/ Gabin 

Freestyle 
Avoin: 1. C Bell/ J Hudoklin 
Naiset: 1. S Anderson/ C Yabe 
Juniorit:l. M Reid/ J Rogan 
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SUOMEN LIITOKIEKKOLlIITO r.y. 

SÄÄNNÖT 

1 YJIlISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Suomen Liitokiek
koliitto. Yhdistyksen kotipaikka on 
Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. 
Näissä säännöissä yhdistyksestä käyte
tään nimeä liitto. 

2 LIITON TARKOITUS 

Liiton tarkoituksena on liitokiekkour
heilun ylläpitäminen ja kehittäminen 
sekä liikuntapalvelujen tarjoaminen 
kansalaisille. Lisäksi liitto toimii 
jäsentensä yhdyssiteenä ja edustaa 
maata kansainvälisessä liitokiekkotoi
minnassa. 

3 TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Liitto toteuttaa tarkoitustaan: 

1. - tekemällä liitokiekkourheilun 
alalla valistus- ja koulutustyötä, 
- edesauttamalla liitokiekkoseurojen 
perustamista, 
- järjestämällä kansallista kilpailu
toimintaa liitokiekkourheilun kaikilla 
tasoilla ja järjestämällä kansainväli
siä kilpailutilaisuuksia, 
- laatimalla ja vahvistamalla liito
kiekkourheilun kilpailusäännöt ja mes
taruuskilpailumääräykset sekä ratkai
semalla niitä koskevat erimielisyydet, 
- julkaisemalla ja kustantamalla 1ii
tokiekkourhei1un aineistoa, 
- edustamalla jäseniään ulkomailla ja 
pitämällä yhteyttä vastaaviin ulkomai
siin järjestöihin ja 
- valvomalla liitokiekkourheilun etua 
kotimaassa sekä lajin kansainvälisten 
liittojen asettamien velvoitteiden ja 
kansainvälisten sääntöjen noudattamis
ta. 

2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomus
ten ja aloitteiden kautta toiminta-a
lueensa viranomaisten ja muiden yhtei
söjen huomiota sekä pyrkimällä omatoi
misesti liikunnan kehittämiseen ja 
sille tarpeellisten harjOituspaikkOjen 
ja -välineiden hankkimiseen ja hoita
miseen. 

3. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja 
testamentteja sekä omistamalla toimin
taansa varten tarpeellisia kiinteistö
jä. 

4. Hankkimalla varoja aatteellisen 
toimintansa tukemiseksi järjestäen 
huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä 
ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen 
urheilulaitoksia, harjoittaen kustan
nus- ja monistustoimintaa sekä välit
täen voittoa tavoitte1ematta jäsenil
leen urheiluvälineitä ja asusteita . 

4 LIITON JAsEms 
Liiton jäseniä ovat jäsenyhdistykset, 
henkilöjäsenet, tukijäsenet ja kunnia
jäsenet. 

Jäsenyhdistys on paikallinen rekiste
röity yhdistys, joka haluaa toimia 
liiton tarkoituksen toteuttamiseksi ja 
jonka liittohallitus on liiton jäse
neksi hyväksynyt. 

Henkilöjäsen on yksityinen Suomen tai 
muun maan kansalainen, joka on valmis 
toimimaan liiton tarkoituksen toteut
tamiseksi. Liittohallitus hyväksyy 
henkilöjäsenet. 

Liiton vuosikokouksella on oikeus kut
sua liiton kunniajäseneksi henkilö, 
joka erityisen ansiokkaasti on toimi
nut liiton hyväksi. Esityksen kunnia
jäsenyydestä tekee liittohallitus. 

Tukijäseneksi voi liittohallitus hy
väksyä yksityisen henkilön tai oikeus
kelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea 
liiton toimintaa suorittamalla vuotui
sen tai kertakaikkisen tukijäsenmak
sun. 

Liiton koko jäsenistöstä saa alle kol
masosa olla ulkomaalaisia. 

Liiton kokouksissa kaikilla jäsenillä 
on läsnäolo- ja puheoikeus. Liiton 
kokouksissa on jokaisella kuluvan vuo
den jäsenmaksunsa 15 vuotta täyttä
neellä henkilöjäsenellä yksi ääni. 
Valtakirjalla ei saa äänestää. 

Jäsenyhdistykset, henkilöjäsenet ja 
tukijäsenet suorittavat jäsenmaksun 
vuosittain. Jäsenmaksun suuruuden mää
rää syyskokous. Jäsenmaksu voi olla 
eri suuruinen eri jäsenryhmille kuin 
myös tukijäseninä oleville yksityisil
le .ja yhteisöi 11e. Kunniajäsenet eivät 
suorita jäsenmaksua. 

Liitto pitää yhdistyslain edellyttämää 
jäsenluetteloa. 

EROAMINEN 

Jäsen, joka haluaa erota liitosta, 
tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen 
liittohallitukselle tai sen puheenjoh
tajalle tai ilmoittakoon siitä suulli
sesti liiton kokouksessa pöytäkirjaan 
merkitsemistä varten. Ero katsotaan 
tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on 
tehty, mutta eroava on velvollinen 
suorittamaan maksunsa sekä muut näiden 
sääntöjen edellyttämät velvoitteet 
kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. 

EROTTAMINEN 

Liittohallitus voi erottaa liitosta 
jäsenen, joka 
- laiminly6 jäsenmaksunsa suorittami
sen, 
- toimii liiton säantöjen vastaisesti, 
- rikkoo lakeja tai esiintyy urheilu-
hengen vastaisesti 

tahi 
- toimii liiton tarkoitusperien vas
taisesti. 

Erotetulla on oikeus vedota liiton 
seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on 
annettava tiedoksi kirjallisesti lii
ton liittohallitukselle 14 päivän ku
luessa kirjallisen erottamispäätöksen 
postituspäivästä, tätä päivää lukuu
nottamatta. Liittohallituksen on kut
suttava koolle liiton kokous vähintään 
30 päivän kuluessa vetoomuksen saatu
aan. Ellei vetoomusta esitetä edellä
mainitussa järjestyksessä, tulkoon 
erottamispäätös voimaan heti määräajan 
päätyttyä, mutta muussa tapauksessa 
katsottakoon jäsen liitosta erotetuksi 
vasta sitten, kun liiton kokous on 
erottamispäätöksen vahvistanut. 

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia ta
kaisin liitolle suorittamiaan maksuja. 

5 LIITOII VARSINAISET JA YLIMMRAISET 
KOKOUKSET 

Liitto pitää vuosittain kaksi varsi
naista kokousta, joista kevätkokous 
pidetään helmi-maaliskuussa ja syysko
kous loka-marraskuussa. Kokouksen pai
kan ja tarkemman ajan määrää liitto
ha 11 itus. 

6 KEVAlKOKOUKSESSA KAsITELLMII 

1. Kokouksen avaus 

b sihteeri 

2. Valitaan kokoukse11e 
aj puheenjohtaja 

c kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
d) ääntenlaskijat 

3. Todetaan 
a) läsnäo 1 i jat 
b) äänioikeut~tut jäsenet 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
5. Esitetään vahv1stettavaksi liitto

hallituksen laatima vuosi- ja tiliker
tomus ja esitetään tilintarkastajien 
antama lausunto sekä päätetään tilin
päätöksen vahvistamisesta. 
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämi

sestä asianomaisille. 
7. Käsitellään muut kevätkokoukselle 

esitetyt asiat 
8. Kokouksen päättäminen 

SYYSKOKOtJ(SESSA KAsITELLMII 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokoukselle 

a) puheenjohtaja 
b) sihteeri 
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
d) ääntenlaskijat 

3. Todetaan 
a) läsnäolijat 
b) äänioikeutetut jäsenet 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
5. Vahvistetaan tulevaksi kalenteri

vuodeksi 
a) toimintasuunnitelma 
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StDIEN LIITOKIEKKOLIIITO r.y. 

b) talousarvio 
6. Valitaan seuraavaksi kalenterivuo

deksi täysi-ikäisten jäsenten keskuu
desta liittohallituksen puheenjohtaja, 
jota myös liiton puheenjohtajaksi kut
sutaan. 
7. Valitaan liittohallituksen muut 

jäsenet erovuorossa olevien tilalle 
näiden sääntöjen 10 pykälän mukaisesti 
kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodek
si. 
8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja 

heille varatilintarkastajat 
9. Määrätään jäsenyhdistysten, henki

löjäsenten ja tukijäsenten jäsenmaksut 
seuraavalle kalenterivuodelle 
10. Käsitellään muut syyskokoukselle 

esitetyt asiat 
11. Kokouksen päättäminen 

Jäsenten on ilmoitettava liittohalli
tukselle tammikuun 15. päivään mennes
sä ne asiat, jotka halutaan käsiteltä
väksi liiton kevätkokouksessa, ja 
syyskuun 15. päivään mennessä ne 
asiat, jotka halutaan käsiteltäväksi 
liiton syyskokouksessa. 

7 YLIMMRAINEN K(I(OUS 

Varsinaisten kokousten lisäksi liitto 
voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Yli
määräinen kokous on pidettävä, jos 
liittohallitus niin päättää tai jos 
yksi kymmenesosa koko jäsenkunnasta 
sitä kirjallisesti liittohallitukselta 
vaati 1. 

Osanottoon ja äänioikeuteen pätevät 
samat säännöt kuin liiton varsinaiseen 
kokoukseen. 

Ylimääräinen kokous on pidettävä vä
hintään kahden kuukauden kuluessa 
siitä kun jäsenet ovat tehneet siitä 
edellämainitulla tavalla esityksen. 

8 KUTSUT K(I(OUKSIIN 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen 
liiton kokoukseen on julkaistava vä
hintään 14 päivää ennen kokousta 

sanomalehti-ilmoituksella liiton 
varsinaisen kokouksen määräämässä leh
dessä tai 

kirjallisena ilmoituksena liiton 
jäsen i 11 e ja 
- liiton viralliseen ilmoitustauluun 
kiinnitetyllä ilmoituksella 
Kutsussa on mainittava käsiteltäväksi 
aiotut asiat. 

9 PUHEEN~AJA 

Syyskokouksessa valitaan yhdeksi ka
lenterivuodeksi kerrallaan liittohal
lituksen puheenjohtaja, joka on myös 
liiton puheenjohtaja. 

10 LIITTOHALLITUS 

Liittohallituksen tehtävänä on liiton 
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toiminnan johtaminen ja valvominen 
sekä jäsenyhdistysten toiminnan valvo
minen ja tukeminen. 

Liittohallitukseen kuuluu kalenteri
vuodeksi valitun puheenjohtajan lisäk
si vähintään kuusi ja enintään yhdek
sän muuta jäsentä. Muut jäsenet vali
taan kahdeksi kalenterivuodeksi ker
rallaan ja heistä on vuosittain puolet 
erovuorossa. 

Liittohallituksen jäsenten tulee olla 
täysi-ikäisiä liiton henkilöjäseniä. 

Liittohallitus valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan sekä lisäksi sih
teerin ja varainhoitajan, jotka voi
daan valita myös hallituksen ulkopuo
le lta. 

Liittohallitus voi asettaa pysyviä 
valiokuntia ja jaosto ja ja tilapäisiä 
toimikuntia. Valiokunnat, jaostot ja 
toimikunnat toimivat liittohallituksen 
valvonnassa ja alaisina. 

Liittohallitus kokoontuu puheenjohta
jan tai hänen estyneenä ollessaan va
rapuheenjohtajan kutsusta, kun hän 
katsoo siihen olevan aihetta, tai kun 
vähintään kolmannes hallituksen jäse
nistä sitä heiltä vaatii, kuitenkin 
vähintään kaksi kertaa vuodessa. 

Liittohallitus on p~ätösvaltainen kun 
läsnä on yli puolet sen jäsenistä pu
heenjohtajan tai varapuheenjohtajan 
johdolla, hän mukaanluettuna. 

11 NIMENKIR~ITUS 

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohta
ja yksin tai varapuheenjohtaja ja va
rainhoitaja yhdessä. 

12 TILIKAUSI 

Tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilit on jätettävä tilintarkastajille 
tammikuun 15. päivään mennessä. Tilin
tarkastajien on palautettava tilit 
lausuntoineen liittohallitukselle vä
hintään 14 päivää ennen kevätkokousta. 

13 MNESTYKSET 

Liiton ja liittohallituksen kokouksis
sa asiat ratkaistaan yksinkertaisella 
äänten enemmistöllä, mikäli jonkin 
asian ratkaisemisesta ei näissä sään
nöissä toisin säädetä. Äänten jakautu
essa tasan ratkaisee puheenjohtajan 
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaalit 
on toimitettava suljettuna lippuäänes
tyksenä, jos yksikin saapuvilla ole
vista äänioikeutetuista niin vaatii. 

14 sMNTOJEN MUUTTAMINEN 

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan 

tehdä ainoastaan liiton kokouksissa. 
Päätös sääntöjen muuttamisesta on teh
tävä liiton kokouksessa vähintään kol
men neljäsosan enemmistöllä annetuista 
äänistä. 

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen 
muuttamisesta. 

Poikkeus: Sääntöjen 2. pykälän muutta
minen 

15 LIITON PlIUCAMINEN TAI TARKOITUSPE
RIEN MUUTTAMINEN 

Päätöstä liiton purkamisesta tai sen 
sääntöjen 2. pykälän muuttamisesta ei 
saa tehdä ellei kolme neljäsosaa anne
tuista äänistä ole kannattanut sitä 
liiton kahdessa perättäisessä kokouk
sessa, joista toinen on varsinainen 
kokous. Kokousten välisen ajan tulee 
olla vähintään kuukausi. Kokouskutsus
sa on purkamisesta mainittava. 

Liiton purkautuessa on sen varat käy
tettävä liiton tarkoitusta edistävällä 
tavalla. 

Liiton purkautumisesta on ilmoitettava 
yhdistysrekisteriin. 

16 Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä 
on määrätty, noudatetaan voimassaole
van yhdistyslain määräyksiä. 



VIDEOT 
Liitosta voit vuokrata lajin huippuvideoita. Viisi markkaa kasetilta vuorokaudessa on naurettavan vähän. VHS-nauhoja 
voit vuokrata Olli Visamolta, puh (90) 698 3503. 

HUOMl Videovalikoima ei rajoitu enää vain ultimate- ja gutsvideoihin. Nyt voit ihailla myös yksilölajien mammuttiki
soja, U.S. Openeita. U.S. Open -nauhoilla on mm. maailman parasta freestyleä. Myös kiekkogolffaneille on tarjolla 
huippukamaa. Nauhalla numero 13 on tv- ohjelma kiekkogolfin MM-kisoista Helsingborgista vuodelta 1985. 

Ja todellinen jokajannun toivenauha on Crazy John Brooksin The Frisbee disc Video (lue arvostelu). Vuokraa heti, 
sillä nauhoja on rajoitetusti. 

Kasetin 
numero 

1. Ultimaten EM-82 Itävallassa (miehet) 
- Suomi - Englanti 
- Suomi - Ruotsi 
- Ve1asquez-veljesten freesty1eä ja 

muita TV-pätkiä 

2. U1timaten EM-82 Itävallassa (naiset) 
- Suomi - Ruotsi 
- Finaali 
- Guts 
- Suomi - Ruotsi 
- Yksilölajien MM-kisat v. 77 ja 78 

- U1timate-otte1u vuodelta 80 
- Santa Barbara Condors - A11stars 

3. Ultimaten MM-83 Göteborgissa (miehet) 
- Suomi - Itävalta 
- Usa - Ruotsi 

4. Ultimaten MM-83 Göteborgissa 
- Suomi - Usa (miehet) 
- Suomi - Ruotsi (naiset) 
- Suomi - Ruotsi (juniorit) 
- Suomi - Usa (miesten finaali) 

5. U1timaten PM-kisat Tukholmassa 84 
- Suomi - Ruotsi (2 x miehet) 
- Suomi - Ruotsi (2 x naiset) 

6. U1timaten MM-kisat Sveitsissä 84 
- kuuden minuutin TV-pätkä 

7. U1timaten SM-sarjan finaali 85 
- The Floyd Co - HESA 

8. U1timaten EM-85 Itävallassa (jun.) 
- Ruotsi - Itävalta 
- Ruotsi - Suomi 
- Suomi - Ruotsi 
- Ruotsi - Itävalta (finaali) 

Ultimaten MM-84 Sveitsissä (miehet) 
- Ruotsi - Usa 

Kasetin 
numero 

9. U1timaten EM-85 Itävallassa (naiset) 
- Ruotsi - Hollanti 
- Ruotsi - Suomi 
- Italia - Ruotsi 
- Englanti - Ruotsi (finaali) 

10. U1timaten EM-85 Itävallassa (miehet) 
- Suomi - Ruotsi 
- Ruotsi - Itävalta 
- Ruotsi - Suomi (finaali) 

11. Seurajoukkueiden PM-86 Helsingissä 

12. U1timaten Usa:n mestaruuskisat 85 
Kasetti 1. 

Santa Barbara Condors - F1ying Circus 
F1ying Circus - Tunas 

Kasetti 2. 
Kaboom - F1ying Circus 
Naiset: 
Santa Barbara Condors - Animations 

13. Mazda U.S. Open 1981, La Mirada, Kalifornia 
- Freesty1en miesten ja naisten semit 

ja finaa1it 
Kiekkogolfin MM-kisat 1985, He1singborg, Ruotsi 

- Avoimen sarjan finaali 
Budlight US Open 1985 

- tunnin TV-ohjelma (kaikki lajit) 

14. The Frisbee disc Video, Venture Video, Kalifornia 
- Liitokiekkoilun opetusvideo, hauska 

15. Yksilölajien MM-kisat 1987, Ft Collins, Colorado 
- Freesty1en miesten ja miksattujen finaa1it 
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1) 
~ 

POHJOlA-YHTIÖT 
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