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Frisbari on SFL:n ja siihen kuulu
vien kerhojen virallinen jäsenleh
ti, joka ilmestyy 3-4 kertaa vuo
dessa. 
OSOITTEET: 
Pääkonttori 
Suomen Frisbee-kiekko Ljitto 
PL 84 
00331 Helsinki 33 
SFL:n puheenjohtaja 
Seppo .Nieminen 
Topeeka 82 
61800 Kauhajoki 
p. 963/11495 
FRISBARI 
Petri Isola 
Ulvilantie 3 C 19 
00350 Helsinki 3~ 
p. 556848 
Allekirjoitettujen artikkeleiden 
mielipiteet eivät välttämättä o
le SFL:n virallisia mielipiteitä. 

PS-TILI: 329 44-8 

PUHEENJOHTAJAN PALSTA 

Frisbeen Euroopan mestaruus
kilpailut ovat takana. Matka 
Englantiin bussilla ja laivalla 
ol i rasittava, mutta varmasti 
t oisaalta lähensi matkalaisia 
t oisiinsa. Tietenkin matkalla o
li omat takaiskunsa, kuten puh
j ennut rengas, mutta kaiken kaik
kiaan se oli onnistunut. 

Suomalaisten menestys oli var
sin mainio. Mainin pituusheitto 
olisi todennäköinen voittotulos 
jopa MM-kisoissa. Myös juniorit 
menestyivät erinomaisesti. Avoi
messa luokassa saavutetut mita
l i t ja pistesijat ovat kovassa 
seurassa eaatuina sitäkin arvok
kaampia. On ilahduttavaa todeta, 
että Euroopan kärki ei ole kau
kana. KOTin vastus löytyy - tie
tenkin - lahden takaa. Christoph 
Schöttin yleismestaruus oli an
saittu. Kaiken lisäksi Christoph 
on mitä myönteisin tuttavuus 
niin henkilönä kuin urheilijana
kino 

Kisat olivat hyvää koulutusta 
mukana olleille myös järjestely
mielessä - lähinnä siinä, kuinka 
asioita ei pitäi.i hoitaa. Tie
tenkin on varsin vaikeata jär-

jestää kisat yli sataan nouse
valle joukolle. Kuitenkin pää
järjestäjän vetäytyminen vas
tuusta toi monia ongelmallisia 
tilanteita. Mm. ohjelman muutta
minen kesken kisojen siinä mää
rin, kuin nyt tapahtui, ei ole 
normaalikäytännön ja urheiluhen
gen mukaista. Kokemattomuus jär
jestötyössä ja piittaamattomuus 
tietyistä yleisesti hyväksytyis
tä menettelytavoista jätti ikä
vän sivumaun. Konsensus-käsite, 
yksimielisyys, tuntui vieraalta 
varsinkin muutamille lahdenta- :~ 
kaieille edustajille. 

Kisoissa kokeiltu järjestelmä, 
jossa kukin maa tai pari maata 
yhdessä hoiti jonkin lajin jär-, 
jestelyt, osoitti sekä hyvät 
että huonot puolensa. Järjeste
lmää kannattaa kehittää, mutta 
on kiinnitettävä huomiota ote~ 
tun vastuun kantamiseen. Suoma
laiset voivat tässä suhteessa 
olla tyytyväisiä: tarkkuuden 



hoito suomalaisin V01m1n onn~s
tui hyvin. Tark~uus oli . selvas
ti parhaiten h01dettu k1lpailu
laji. 

Kiireinen kesä ja kilpa~lu~ . 
kauei lähenee loppuaan. V1ela 
edessä on pari voimainkoetusta: 
SM-kisat Turussa ja Ultim~ten 
MM-kisat Göteborgissa. T01vomme 
jäsenten ja ystävien runs~st~ 
osanottoa, ainakin katee~1~o1na 
ja kannustajina. Syksylla Ja 
talve~la on sitten aika paneutua 

sääntö- ja järjestöasioihin. 

Turussa tavataan, 

Seppo Nieminen 
PIN 001 

SM-KiSAT 
su 21. 8.KL01000 
KUPITTAAN 

j-p stadion 
TURKU 

liput 5 JA 3 mk 

rORSALII 
t~uut R.ma k i2.pn.ilukiekko, a l an 

I viimeis e t s p. 'wutuk :- e t! 

I Ec ele ( ? kpl) 65,-

I 
TuPl'Y ( ? lr~l) ~ ~ ,-
Golf nisc , 42 mold hO ,
r.o l f di ~ c, 100 m. 60, 

. 1978 hTFC, 141 ::;r 5~ ,-

1 

HDX 80 , grc "n , 4 60 ,-
ft~eri c~n n~t~o o r (1 41 gr) 

, sarja , kRun9in kiekko 

I 
mitä ole t nphnyt 60,
Fantasy-sarja, 133 gr, 
fri soeen f~ntasiaa 45,-

Posti ennA.kolla , v'l si;p"n
ott"l j a maks .'" I' O ~ ti J'Tl81~f;un. 
T\~yös I!lm El. :eri ~oee I'l r; yer 
t"l.rro j a , a ' 6 mk + lähe ty~
kU]ll t . 
"ilA.uk"'et toimit'? t ~(1n 
til qusjä~jestykse8sä. 
Amexpo 
PL 10 
6 '1 951 Kauha joki as . 

SM
RAPORTIT 

ENSI 
NUMEROSSA 
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~"""""'" E M ~ K I S A T 
;-loh hoijaa . Vihdoinkin l uku ist en epäsel 

vyyk:, ien ja vä2.rinkiisitysten jälkeen ol i 
Suomen pippurisen joukkueen riemukas kidamaG 
ka E'n,;lant iin valmis an:a:~C:.cw . Alkuperäinen 
liihtijäjoul0~o pieneni päivä p'i.ivältä ja hin
ta nousi nousemistaan . Ryhm:l'l 10pullin8n ko
ko oli 5i tten n herL.l<:ilö'i. .;;lu:, klwkimme Jo
:re . ::ilpai l ijoita oli yhd'3;.;:sinto i . .3ta. 

Leppoisan l ai va- ous3 i-lai va- bu:] .3 i -lai va
bU3simat kan lo;:pu'laiheessa pY:3iihd.yimme muu
t,,.:naksi tunIl.i. :~:31 Hollantii n Arnhcmin k.aupun
:d i n . Poimimme Timos en f\1ar::on jouki~oomme ja 
pelasimme ultimate-maaottelun Hollannin pa.
~asta joukkuetta vast "1an . Lopputulo ; oli 
cliplomaath.::esti 7- 7 . Li ::;:.!.ksi pi:icttiin [)')'J 

ja ':'reestyle- n:·.y-tö;; . Hio:> tavan päiv:i..l pi:i. :;.~ 

teeksi kävim:ne paikall ise,.-;a uimalas :.:;a. SUl !1-
h.--ussa ja jatkoimme sitten rannikolle, j olta 
viimeinen laivamme lähti kohti päämääräämme . 

Sunnuntaiaamuna 10. 7 . aötuimme En Glannin 
maaperälle sumui.3en sä:'.n valli te";.3a . KlW kil ... 
ta vei hetken aikaa o-:J!Jia :.; ikäE~inon liiken
nekäytäntö-vä ltyimme onnctt omuudelt 2 . • P2.ri 
tuntia köröteltyiim':\e ;:,lLolvat 1:, ,eXln yllo -
piaton 15-kerroksis9t torni talo t siint~ä 
taivaanrannalla. ;:et':e~i. myöhemmin parkkcorv.
simme bussin ja Lilidimmc ·::;mi.iilom'i~1.n ,.;:oht:i 
camouksen kes:-:1w taa . ::a:ldentoi,Jt" a L;,o.L:,:t n 
tao~tui rekisteröinti- tictokone,:)lla- ja 
saimme kis apaidan ja -~öekon . 

Maananta.ina 11 . 7 . :-~l!,lli ::!.C\;.i.on . ::.:J1;imm
äi3en.~. l ?j i n2. oli sb:.:.ll:i pictet ty tarLkLiUs f 

jonka suomalai3et hy-villii meno ;~ tykse llii Jär .. 
iestiv'i.t . Suomalai3ittain !)3.rhaiten melU 
~:3,ivolan v'31 ,iel::si llä: k um;)i,,'.,l (1 sai tulo~~,!e!) 
16. 

].laanantaina pelattiin myös D1YJ : JJ el1,;:;.I11 -
~äinen kierros . Parhait en miehist ::;. ~)i:rJ1i:,; 

-''1r i K. Kaivola--S . nieminen . liai , te 1 sarja'ö:
;a kävi h ie no:ni . 'l' iukan loppuottelun j~:,l-

• {j areenalta poistuiva:t voittaj ina Tu:i,ja 
Jäp.s::eliiinen ja :-1aini Schi ldt . JuniOl':ip:-... t 
Timc Vasl:io-Pe i ". Johans30n tuli tOi3C~':S l . 

Iltaruo 'ailun j2.1kse n ravattiin cli,,;.::a!; 
honin 1. b8rros . Di'J{)8.thon ei näkö.jä~i.n Gl (' 
oi:.cein :neikiiHi.is·ten laji ~ vieli:L) , sillä pa
ras :3uollalainen ERIK Arncl.t löytyi sijah.lV111-
ta 36 • 1.1ainilla meni kyllikin nais ter, 321' ':''· 

jaS.3a oiKein mukavasti : hi~n oli 1. ki ,: ITOk .... , 
::;en toinen ,ia päi:b i täten finaaliin . Jw.nujer, 
:d ''1;,3''l. ?ei~:J..o- oli 1. k i erroks en kolmas . 

h .tuuJen ja SSP : n 1. kierros olivat "ll'UO
rO~0a tiist8.ina. Ilma oli helteinen ja tuu
li :len. Pel i. ol i selevä. Ehkä suurin pituus
lU9auks8mme Kari Vesal a epäonnistui aika 
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pahoin heitoissaan ja sai k i ekon liitämään 
vain 104 metrin päähän. Hyvin ei mennyt 
myö::;k.'iän Jyrki Kaivol alla : vaivaiset 93m . 
:·1arko Timonen sen sijaan l ink03i kiekkonsa 
111.. metrin p iUihi'in ja oli 1. kierroksen par a:, 
suomalainen . 

I~ai3t()n p1.G uuden en:,immiiinen kierros 0-
Ii ~;l wmCl.l,'1i-:;lttain mahtava . T;lCi.ini Schildt 

llOit'ti parhaimmallaan ;: 95 . 92m( tässä vaihees 
la moni s anoi , että ~aini on maailman paras 
naispi tuushei ttäj ä ). Hyvää suomalai3menestys
t ä t :iydcl13i vielä 'l'uija J ilii.skel ä isen toinen 
s ija 1. kierrOKsella. 

Samaan aikaan , kun miehet heittivät pi
tuut :;a , ol.lvat juniorit heL ttäJ'!lQ.ssä f,1TA: ta. 

::3uomalaisil la meni h i e nosti , si ll ti. Timo Vas
kio , Tuoma.> rlfakkonen ja Peik Johanss on pää
:ö ivät finaaliin . 

Ke:3kiviiJrJcona oli sitten golffailun vuo-
[' 0 . Cam [)U.:':sen ympäri llä vlivenhoe Parkissa 
kiemurteleva ~lfrat3. ol i moninuolinen ja en
nen kai kke a jännitt ävä l ampineen j a pusikkoi
neen . fle ltei le llä säällä heittivät kaikJi::i 
kaksi kierrosta s amana päivä nä ja sekös oli
"in raskasta . 1. ki errok:::;i lta jatkoon pääs i 
,~olme suomalaista: Marko 'l'imonen, Petri I s ola 
ja Seppo ;Jieminen. lJaist cn3ar,ja.3sa sekä rjlu :i _ 
ja et t';. lTaini päJs :ivä t jat~oon . JUllior:i.t Ja:t 
·~oiv:lt :nyö'3 varmaa jatkoonpääsyn linjaa; '1'1_ 
mo ~Ja,3kio! l..ji'cko Laak30 ja Peil~ .J ohansson 
päasivjt 3. kierroksell e . 

'1'01'., Gain oi1jeJ.maf:sa oli pe lkä.stf~iin golfin 
kolrna, k501'l")s . Ilt3.päivö olikin s:itten va
~)aa j;-; kr.l. .i;,Y:i. i:'aivat mennä , rninlle mieli teki. 
Suo:m::r. .llluld:ue j äJr\·i IJ('ntoc"seclJ . 

I-crlantc,i:)äiv:'; videtti i nJ<iu s :i t ten mies 
ten pjt ~udc:n ja St;J,l : 11 semifinaal ien ja junnu.
jen ~inn.,.litwme r,<e i::;:j~i . Illalla oli l1säksi 
freestylen 1. j'.iE:rri);o . Mips G en l~i tuud essa 
suo~ICllalsj ta fj naöJ j in päihi va.in ::1arko Timo
.1·3n neljtVrJ r·,ln~.S8} ai sen joukkoon . JW1l1ujen 
ry ii,Juaen vei tlo meni TansJ,aan jo toisGL;j tuE 
i'c:ik . ,TU);)lUjGl'l f)GF : n \1'Ji "\'on V (oj ehl<ä h] n1.o-,,) ; 

v lJ ät&:3.(;]1 'l'in,._ Vr,~J\1() ]cir::t;-,y:lla tulcksij' "r.,r 
·10 . )'-3/55~~ . Ha.isten SCF' : ss? '1'ujja hei t ti par
ha.'-,.' !.l'l'A-tulo:~seJ'j . T~S : ssä Tuijan tulos ',l:i 

ja. hijYj 31JciHui to;/clsi . 

Illallij. ;y] 1 ;.d;jä tw',tja mylil!3.2.3ä 01 i '.'UC·-; 

rc-..;sc, fl'(%.st;ylen '1 < kierros . 02alli;.;tuvi.a 
jOl,kku",~ t u ol:l peräti 2 1 ja He oli j aettu nel 
jään pOi)l~jn . Kumpikin s uomalaispari pääs i de
m:i finaal:i.kj er)'cl~3elJ 0 . 

Lauantaina täht ä iltiin tarkkuuden ja free 
s 'tylen finaalipaikois t a . Junnu jen ja naisten 
finaalit kylläkin k äytiin jo lauantaina. Jun-
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nujen tarkkuuden voitti tuloksella 17 - Mikko 
Laakso . Naisten voitto tuli hienosti myös 
Suomeen - Maini Schildt , 10. Miesten sarjassa 
Jyrki Kaivola selvitti tiensä finaaliin ja 
miesten sarjan 1. mitalisija oli jo melko var
masti sakeiss t . 

Freestylen semifinaalia haittasi hirvit~ä
vä , puuskainen tuuli . Epätoivo~sen ?nnettom~s~ 
s a olosuhtei3sa toinen suomala~spar~ !Il~ett~
nen-Isola putosi pelistä pois, mutta onneksi 
uari K. Kaivola-Käppi Vesala selvitti pelin. 
i~e idän lisäkseen finaaliin kaksi ruotsalais
j OtUc~etta ja yksi englantilaispari . 

17 . 7. , vihdoinkin koitti aika finaal~en 
,j a eron. fäivä oli kaunis nninkuin koko v~~~o
.. in. Mutta tuuli yltyi j älleen valtavaks~ Ja 
se haittasi ehkä nimenomaan freestyleä, jo
ta ei voitu heittää sisällä liian suuren y
leisölläärän takia. 

Naisten pituusfinaalissa kävi loistavas~ 
ti: Maini voitti loukkaantuneena, ja tulos 
ei tosiaankaan ollut mikään vaatimaton, 91 
metriä. Tois eksi tuli n~inikään suomalainen 
Tuija Jääskelä inen tuloksella 'fm. Miesten 
finaalissa sujautti Ruotsin Michael Belaew, 
135m. Marko Timonen jätettiin armotta nel
jänneksi. 

Finaalipäivä oli aika lailla ruotsalais. 
ten juhlaa. Aamulla pelatun DDC:n finaalin 
voitti pari Lars Othberg-Patric Ljun~tröm . 
SCF: n Voitti lopulta kylläkin Saksan ("o'Y!cc. h 
ja toiseksi tuli Cristophe Schött, jOka myö ... 
hemmin iltapäivällä kruunatt iin y leis mesta
riksi . Pituudessa Ruotsi vei 3 ensimm . sijaz 
ja freestylessä kaksi . Kolmanneksi tuli pa
ri Kari Kaivola-Kari Vesala. Golfin ja dis
cathonin voit ot menivät myös Ruotsiin samoin 
kuin tarkkuudenkin, j ossa -toiSeksi tuli 
muuten Jyrki Kaivola tuloksella 14 . 

Uitokiekkoilua 
COLCHESI'ERSHIRE: EM·kilpai· 

lut: 
Miehet, pituUlheitto: 1) Mikael Se· 

laew Ruotii 135 m, 2) Christoffer 
SchOtt Ruotii 125 m, Jonas LOt RuotIi 
120 m, 4) Marko Tunonen Suomi 118 
m. 

2 T=~~~t~j~~; ~vola Suo m i 15, 4) Qaudio COle· 
ra Italia 12 

Freestle: ~ Ekman - Henrik Ugg· 

~~n": Sc~~C0~ ~/~: 
vola - Kari V_la Suomi, 4) Les 

B~~~:1:S=~k~Fti. 
S ~~~ti 9fi~~2) Vuij~~tke~\:~ 
Suo m i 84 m, 3) Marianne Spiegelho
ter ItAvalta 66 m. 

Tarkkuus: Il Schildt Suo m i 10, 2) 
~~~ka ~~alta 9, 3) Marion 

Y1elSrnestari: Spiell!elboter ItAvalta. 
JUniOrit'JituU5: I) Jakob Wichman 

r~~k! i1 95 ~, 21) P~~o= 
Suomi92m. 

Tarkkuus: 1) Laakso Suo m i 17,2) 
Morten lvo TalUka 10, 3) David Eve· 
~t~ 0 ~ti 9, Thoma5 Makkonen . 

Freeatyle: 1) Everitt Englanti - ' 
Wicbman Tanska, 2) Johansson - Tt· , 
mo Vukio Suo m i . 

Y1ei5meslari: Wichman Tanska. 

PETRI ISOLA 
FIN 033 

Tarkemmat tulokeet 1a valOkuvat 
enei nUJIer08sa •••••.•.••••••••• 

golf meilohti 
~ Teilahden disc golf -radan av8.
j p.iset 

Vihdoinkin Suomen ensimmäinen disc 
golf-baQnA. on ava ttu Meilahdessa. 
R8.t a on tällä hetkellä yhdeksän
reikäinen mutta luvassA. on vielä 
yhdeksän lisEiä. Hata on ympäris-
töns f'i. takia hieman vaikea. j a l ä
hes kaikille on p~iin pääseminen 
lähes ihme ; PAR= r a dEm t e.i råti.n
ihanne tulos :27 heittoa . AvajR~
siin s aapui noin viisitoiste ue
laaja/? ja jOnkin verran yleisöä
kin.Lehdistö loisti vain Hesarin 
ja Pääkaupunki -lehden voimin. 
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Kis a oli melko va i zu eikE mi t <-.:. tin 
erikoisen uneita suorituksi~ 
nähty lu..lruun ottFtlllatta Kil!Lrno 
Ruotsala.isen kahdenkynr1enen met
rin puttin viitos reiällä .En
simmt':"isen kierroksen jälkeen 
Kär j essä oliv8.t Junnu Hinne, Kln.
de Korpela, Kai Koivul~ ja B~b 
Rant a . Kaiki ~ lR heillä oli en- 
sinmäiseltä kierrokselt::>. tn:1.~k
sene. jo viisi yli r l'l.dan pr-!.r -tu
loksen eli yhteensä 32. Klade ja 
Kaide putosivat Bobin ja Junnun 
vauhdista jo kolmosreiällä mutta -
varsinai nen ratkRisu t apRht ui V:=l.S 

ta kuutos reiällä,jussA. Junnulla 
oli niin pa ljon epä onnea/että hän 
menetti käkkos e.semansa. j:=>. jG'.~kosse 



hyvin zemppnnut Klade ohitti Junnun. 
Kierroksen lonuttu::, oli Bobilla 
k~.ksi yli p~.rin eli yhteensÄ. molem
mil t e l-=ierroksil tP.. 61. 3en 8i ja.cm-
seke. Kl e de että Jyrki KaivoI? o]_i
v ::; t s? "'_neet SflJIlp.n tuloksen 64. 
Ratkaisu tapahtuisi lisä reiä llä 
eli poja t hei ttäisivät niin r'Jonte. 
uutta reikäR kunnes toinen sRisi 
huono~nan tuloksen. Ero selvisi 
kui t enkin jo ens irarnhi s e llä r e i iö.lV. 1 

jOSSf' kl:;.den k p.k s i en~imrnäi s tä hei t
toa meni S:ln ;m muk-:,j.sesti metsäi.in. 
~ yk~ oli siis k isa n k~}dconen •••••• 
• •• ja kaikil t ~, meni oJ.ympin. oikeu-
det ••...•..............•.•....•... 

TULOKSET 

l.Bob Ranta 6/ 
2.Jykr. Kaivola b ~ 
3.Klade Korpela ('1 
4. J U!L"I1.U Rinne G ') 
5.Peik Johansson ~c 

J oukka I.liettinen (,f · 
7.Kai Koivula C l-

Mikko LRakso , ., 
Pasi Pesonen ~"t 

lO.Pete Isola Cs 
llwbi Huhtanen ? 4 

Killlllo Ruots!".lainen 14 
13.Jouni TapiovR9.ret 7«. 
14. Erik A.rndt !l 'i -
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ultimaten SM-sarjaan ja 
sijoittua siinä hyvin(po-

, I A.N DA jat tulivat neljänn~ks~). 
~~ Vantaalle on syntymassa 

myös toinen seura -- Ha
kunilaan, kunhan ensin 

UUSI AKTIIVINEN KAUPUNKI siemen saadaan itämään. 
Uutta verta liittoon on 
tuonut uusi jäsenkaupun
ki Vantaa. Vantaa on 
vi;lä näihin päiviin as
ti elellyt hiljaiseloaan 
liitokiekkoilun sekto~ 
rilla. Nyt kuitenkin "' 
Vantaalla asuvat innok
kaat frisbaajat ovat pe-I rustaneet oman seuran, 
jonka keskuspai~ka~a on 
Tikkurila. Varslnalsena 
näähahmona siellä on Ka
ri Paananen, joka erit-: 
täin kunnioitettavalla 
taidolla on saanut seu
ralleen ja koko liitoki
ekkoilulIe oikeanlaista 
ja tarvittavaa julkisu~ 
utta. Ottamalla yhteyttä 
paikkakunnan lehdistöö~. 
ja viranomaisiin on laJl, 
et enkin ultimate, saa~ 
vuttanut sangen suurta 
suosiota kaupungissa. 
Ensin pojat ja tytöt 
kutsuivat Vantaan Seu
dun toimittajan paikalle 
harjoituksiinsa tekemään 
jutun seurastaan ja u~
timatesta ja sitten nOln 
viikkoa myöhemmin kävin 
(BOB) tekemässä lisää 
juttua itse toimit~kses~ 
sa, koska toimittaJa.oll 
hyvin innostunut lajlsta. 

Nyt joukkue on kiinnostu
nut lähtemään edustamaan 
Suomea juniorijoukkueena 
ultimaten ja gutsin MM
kisoihin Göteborgiin. 

~ Valmennus on tosin vasta 
, aluillaan, mutta pelaajat 

ova t osoittaneet kovaa 
i innostusta ja käyväthar-
' joi ttelemassa lähes joka 

päivä. Innostusta kuvas~aa 
myös se, e~tä p'o~~t O~lS
tuivat järJestamaan Vll
meiseksi koulupäiväksi(ur
heilupäivä)ultimateotte
lun, jossa vaa~akkain .0-
livat "juniorelden maaJo
ukkue" ja muu koulu. 
Seuraavana tulevaisuuden 

BOB 

TO'-10 
SM-KISOJEN "RANKING-

LISTA" 

Tämä tilasto on tehty 
viiden ensimmäisen SM
kisan perusteella (siis 
vv. 78-82). Tilastojen 
puutteellisuuden takia 
listassa on otettu huo
mioon vain kunkin lajin 
kolme parasta. Kullasta 
on saanut kolme pistet
tä, hopeasta kaksjja 
pronssista yhden. Lajit, 
jotka on otettu huomioon 

listassa, ovat pituus, 
tarkkuus, freestyle, 
MTA, TRC ja DDC . 

Nai.set: 

1. Tuija Kohonen 25 p 
·2 . Tuija Jääskeläinen 14p 
'3 . Maini Schildt 12p 
4 . ' ~elena Aalto 9p 
4. Su~~an Linko 9p 
6 . r;a tan.na Sundstt'öm 8[J 

7. Kristina Björkman IP 
7. f'laria Sundström 7p 
9. Tiina Koski.maa 5p 
9. Elisabet IVl'ede 5. 

I ~~Inior it: 
1. Pe tri. I s01a lqp 

!~ . Jarmo Saacimäki l1 p 

Sebastian oondestam 10p J . 

3. 1-1atti Saukkonen 10p 
5 . Jyrki Kaivola 8p 

! 15 . Panu Kall i ala 8p 

5. Ari f-luhollen 8p 

8 . Jouni Miett.inen 7p 
9. Reima Ryhänen Gp 

9. Timo Vaslö o 6p 

9. Kaf'i Vesala op 

tavoitteena on osallistua ________________________________________________________ __ 
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Senior'it: 

1. Kainu Mikkola 15p 

M~ehet: 

1. Klaus Korpela 26p 
2. Klaus Arpia 18p 
2. Marko Timonen 18p 
4. Pekka Ranta 16p 
5. Kari Kaivola 11p 
6. Kari Hännikäinen 10p 
7. Sebastian Bondestam 1 9p 
1. Jyrki Kaivola 9p 
9.Ari Pohjalainen 9p 

1 u. Eero Mannermaa 6p 
1(1 . ,lll k l,:! K :tll flr 'j nl"n (,p 

»»JON 
COHN 
JON COHN - DDC:N 
MAAILMANMESTARI 

Viime huhtikuun alussa 
järjestettiin Utrechtissa, 
Hollannissa suuri, avoin 
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DDC-turnaus. Kilpailu oli paljon. Etupäässä pelaan 
Hollannin pienen liiton DDC:tä ja ultimatea. 
historiassa kaikkien aiko-M: Sinulla on DDC:n maail
jen suurin: mukana oli 17 manmestaruus vuodelta 19~ 
paria, joiden joukossa 011 ~2.::-, 1~ 982 olit kolmas. Mi
sekä aloittelijoita että ten olet muuten meneetyn~ 
lajin maailmanmestari vuo- t 1 
delta 1981, Jon Cohn USA. • J:Aikaisemmin, vuosina 
Jon pelasi yhdessä vaimon- 76 ja 78 oli pituus vah
sa Louien kanssa, joka ei va lajini. Vuonna 76 0-
aivan aloittelija ole hän- Iin MM-kisoissa kolmas 
kään; Louie oli DDC:n toi- ja 78 toinen. 
nen MM-kisoissa viime vu- M: DDC tuntuu olevan nyt 
onna. Pariskunta esittikin vahva lajisi. Millaista 
varsin korkeatasoista peliä taktiikkaa tai pelityy
ja vei myös odotetusti voi- liä pidät parhaana DDC: 
ton turnauksessa. ssä? 

Jon ja Louie asuvat tätä 
nykyä Antwerpenissä, Bel
giassa, ja he arvelivat 
viipyväneä Euroopassa noin 
vuoden. 
M: Kauanko olet pelannut 
frisbeetä? 

J: Aloitin 13 vuotta sitten 
pelaamalla ultimatea. 

M: Mitä lajeja pelaat nyky
isin? 

J: Pelaan kaikkea muuta 
~ paitsi freestyleä. Sitä 
pitää harjoitella niin 

J: Let it. burn. Kannattaa ' 
heittää polttoheittoja 
aina, kun se on mahdol
lista. MM-kisoissa pe
latessani Paul Brennerin 
kanssa pääsimme aina se
mifinaaleihin asti käyt~ 
tämällä nopeita poltto
heitto~a. Etunamme oli 
vielä se, että koska Pa
ul oli vasen- ja minä ~ 
oikeakätinen, pystyimme 
heittämään erilaisissa 
kulmissa polttoheittoja 
kentän koko alueelle. 



Näin vastustajamme eivät 
osanneet ennakoida heit
toiemme suuntaa. 
DDC:ssä on polttoheitto
jen merkitys kasvanut .. 
jatkuvasti ja siksi on 
jopa harkittu pelikent
tien välisen etäisyyden 
(15) pidentämistä. SE vä
hentäisi polttoheittojen 
osuutta . 

. M: Mitä sitten, kun polt~ 
toheitot eivät enää pure? 

J: Sitten on koetettava 
rakentaa esim. tuplati;~ 
lanteita. 

M: Miten suoeittua DDC on 
USA: ssa? 

J: Ei kovinkaan suosit
tua. Siellä on ehkä 
vain n. 30 paria, jot
ka pelaavat tosissaan. 
MM-kisoissakin useim
mat pelaavat DDC:tä 
vain yleismestaruus 
,isteiden vuoksi. USA: 
n suosituin laji on , . .. "' 
ultimate. Sitä pelaa jo 
noin 600 joukkuetta. 

M: Euroopassa on jo kauan 
kiistelty siitä, pitäi
sikö ultimatessa käyt
tää tuomareita. Mitä 
mieltä sinä olet? 

J: Pidän siitä käytännös
tä, joka me i llä on USA: 
n mestaruuskisoissa. 
Siellä peli ä seuraa 
kaksi tuomaria, jotka 
puuttuvat peliin vain 
s i lloin, kun kummankin 
joukkueen kapteenit si
tä pyytävät. Normaalis
ti pelaajat tuomitsevat 
itse pe lin. 

Myöhemmin sain tilai
suuden pelata Jonin 
ioukkuetoverina Namu
rin kansainvälisessä 
ultimateturnauksessa, 
~a sekin vahvisti ka
eityetäni siitä, että 
hyvillä amerikkalais
pelaajilla on paljon 
annettavaa eurooppa
laiselle liitokiekkoi+l 
lulle. 

M. Tillonen 

KATSO N\E RlA 
( . ..-- / .--- / < ( 

I 
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HELSINKI 
OPEN 
Jälleen on varsinainen kilpailukausi päässyt 
alkuun ja per int einen He lsinki Open - liito
kiekkokisa viety asiallisesti l äpi . Sää ~a
lissa ol i au~inkoinen ja raju tuuli siivitti 
letut erity ises ti koviin ,) i tuustulolcs iin . 
lJus i Suo-nen ennU.tyskin sai n0.hclä piii v iliwalon: 
mini- iuniori Timo Kuusako,Jk i vis%oi fris been
sii 61-"llotri':i . 
:~ilpailut ,aivat liikkeelle ilahduttavan pal
,i on sunnuntaikäveli j,'iit:i ja kun ail:ataulus
Juin pysyttiin.,lienee usealla l ä ttyilyn ys
tävälE ja aktiivihei tt ti. j ~ill 'i ollut antoisa 
päivä mumvikiekkoilun parissa. 
Lajeista tuloksiltaan tasokkain oli kuten 
sanottua pituusheiHo . ;,iio.3ten blv3.il voitti 
vanha konkari l~ari Vesal a vajaall~. 11 6 llet
rillä . Rannan Popi oli toinen kolmi3en met 
riä l yhyemmälLi heitolla. J uniorit ylE:c tJ. 
vät hienoilla tulo;~silla : ~atanen y litett i. in 
parinkin jätkän toim(nta . Fi.:;i'Jlmiille repiii.;i 
tällä kertaa Jamo Saarimäki ( 108m). l~ai 
si3ta paras oli :laini Schildt . 
Äijien self cau :;;ht fli'"otia hallit:Ji -:: uve J.'e8-
nisesti Liedon Tapani Valr lnen . 'voittoluvut 
olivat 10,2 "elcuntia ja -17 , 5 metri:i . 'rOi:::;8k
si kipaisi KaI Koivula hyviin 'T]atka;<0 i1pauk..;cn 
turvin. Päivän parhac.t t,110L3et teki kuit en
kin le6endaarinen Ja.~,";:l 'r s aarim1:i.ki, joka 
otti voiton junioriluo ,~3.3 3a (M'l'A:10, 1-..:; ,TRC : 
48 , 65m). Tuija .P.ä::;kel"inen vo i tti tyHöjell 
I'~TA:n. 
Miesten t arA.-:uU3 :';13ni 'rl'TIO Luomalle, mut t a 
tarkimmin keskittivät my::,~kytuule'3.3a heitton
sa junnut, joista yk':cössIJan tähtäsi Timo 
Vaskio (tulos : 12 ) . :iIui Jissa kiirkipail~an val
tasi Maini . 
Päivän päätteek:3i temppuiltl in tosi ol1netto
missa olosuhteissa free3t yle. rrrio Kar i Xai 
vola- Jouni filiettinen- Pekka Hanta valloit -
ti yleisön hauskalla ja vauhdihlcaalla ohj e1-
mallaan. Veikeät veijarit veivät "viktorin" . 
Jo tutuksi tulleelle junioriparille "~1ika ja 
Pe1.l,' ei löytynyt sarjassaan vastusta. 
Trlgonometrisen ynnäilyn jälkeen saatiin sel
ville y l eismesterit : miehis..:;ä Kaivolan Kartsa, 
junnuissa Peik J ohans30n. Naisissa overall
champin jakoivat Tuija ja J'.1aini . 
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Lettuterveisin ja 

miellyttävää kes än 

jatkoa t oivottaen 

Peikkö? 

WCO 
III 

Ennen kisoja kLi..ytiil1 melkoista hässäkkää ; 
vas ta loppuviikolla saatiin tietoon skabojen 
.3 iirt Li.r:linen sunnuntaih in . P3.,'iI~aUp1.U1ki8eudun 

;1eitt ii jille ilm2.o.ntui erinä isiä kulj etU3on
.,!;e lmia. Kisa,j::,rjc3-;;e lyi~3c. olisi parantamisen 
varaa. V" lill :i esitettiin sellaista arviota , 
ett '1. Lc.n" i "(' (lnni lcon Avoimet Lii tokie}::l:omesta;,.~ 

rUU3bl;)ailut eiviit mainittujen probleemojen 
vuok::i 01iJ.i. :'~a:1l1 S:.:- karsintakisat , mutta Fris
be8- k!i.e l:!'_0 1ii (;on sil~ai'iporras antoi hyvtU~sy
vän 1!lU~ 'tll1l10Ji '] i i; Gelön virallisUllcl.eS ta. Asia 
oli 3 i13 har'"in.3.i"en selv3. . 

Zilp2.ilu;:J aij~alla, erittäin s iistillä nurmi
kentill i ':orean honJikon siimeksessä , haitta
si oi kul:,",; 'tuuli hiu.kan suorituksia. Aurinko 
armaz iloitsi kuitenkin fri3been harras'tajien 
fe:3 t1vaalih1.'.mu.::;ta lCUlU1ioi '~taö1alla 'tilaisuutt a 
l ä.ll!l1i tt ivinl'~ 1:5::m",olollaan ja sehän tietysti 
kUUilCn'1i he i;;'tohQ"'i'I1oja ja kasvatti fiilistä . 

'l'ulokse ~ olivat aiva.l asiallisia ja pitihän 
p:ii v:in a i ::ana nähd::i. I<:uusal:os ken Voden rnini
'j1l11l1ujen Sl.; .oiti.i:J.ces::;a. 'I'imo t :i.r~~ytti vajaat 
67 !I1etri ;; j~ lähenteli uhkaavaati ikäistensä 
;:Eln::;aillv:.il i~i:i huipputuloks ia. lIiukan vanhempi 
Tapani 1Jairinen voitti äij i en .:;o;.rjan nykbiis 
~:J_l "'1; JeC_l," 1J7 . 7J , mi!::::, l aj i n aloitteli
jalle ('./airi 1en cI:;::, 'pi Guus k isa) on mahtava 
:" aavutu:; . Junioreis;:;a para3 oli PeiI: Johans s on 
()']. . 1:)) . r:;,; ...:r l,,_i n i ll:',:G::iiytti muijissa 76 m. 

:"iQ:;tr.::il 3C::;': n y!:kö..;:r:::~n ti t t81in tempasi 
Kar l Vesd2.. ~ui ldden tuntema ::i::.pä liiUtLtti 
aikakoppau.::'3eDa 11. ) '3 (ih jicn SE) . TR::::ss ä 
pi"immälle 9i,1 o,l.3i ;1U.nnikJ,i sj J t ~i. iUQ;;.lpi(53m) . 
Juniori Harri Ojal3. 3ujautti r,latkakoppauksea
,;a ll!l1PPUl'l8 2, : ja ibemäkin) kC.3 i n blr ki tulo<;
ta pal'emr,l9.L;i (49 . 30 )01len ensimnäinen self 
causht fl i.;h tis ;:; ·i . :'Jaisten 3arja3sa. ;,!aini 
heitti h ienot 7. 5 ::; ja 26 ~ . 

'I'arkkuuQo:3'Ja Seppo iheminen ohjasi onnitel
tavat 1? Se~po-::;otJ vei voiton yleisessä sar
jassa . fituusjät ~ti :-Iannu Kahlo -l päätti jos
sain vaihee:;sa vaihtaa laji2. ja tälltäsikin 
akkur'isY'3 ',Li. t ehokkaasti junnujen kärkeen tu
lokse lla 10 . VOlllojen visassa ;"ail1i vi l autti 
viehkcbit 2 • 

.i~reo.:;tyleil Jllä-~ Y..lvoittajiksi h1:;~ ii.ilivät 

he:npe iit :,9 i .:;mo ~ , '71ixi - pariskuat a ;,laini et Po
~~i onne)~:ac.lla oh jelmallaan. j~uoremmissa tai..;. 
'cci livat taiclo::kaa::;ti nolckelat nöllit ihka ja 
Pei :~ . 

Yl ei.3mest aruudet matkasivat !Ie l sinkiin ,C? 
pälle , Peikolle ja ~ainil le . 



Helsinki Open -kisojen tulokset: 

Miehet Pituus: 
1. Kari Vesala 115.95 
2. Pekka Ranta 113.20 
3. ~ai Koivula 104.50 

SCF: 
1. Tapani Vairinen 

10.21 s /47.55 m 
2. Kai Koivula 

8.09 s 146.35 m 
3. Jyrki Kaivola 

10.22 s /28.15 m 
Tarkkuus: 
1. Timo Luoma 8 
2. Erik Linko 6 

. Petteri Niemelä 6 

~reeetyle: 
1. K. Ka1 vola 

J. Miettinen 
P. Ranta 

2. Timo Luoma 
Petri Isola 

Junnut Pituus: 
1. Jarmo Saarimäki 108.00 
2. Marko Miettinen 94.55 
3. Peik Johansson 93.20 
SCF: 
1. Jarmo Saarimäki 

9.5 s /48.65 m 
2. Hannu Kahlos 

7.2 s /43 m 
3. Mika Nordman 

8.2 s /9.40 m 
Tarkkuus: 
1. Timo Vaskio 12 
2. Peik Johansson 7 
3. Matti Joutsikoski 6 

Freestyle: 
1. Johansson-Nnrdman 

Naiset Pituus: 
1. Maini S0.hildt 80.35 
2. Tuija Jääskeläinen 75.50 
3. Tuija Kohonen 62.40 
MTA: 
1. T. Jääskeläinen 7.3 
2. T. Xohonen 6.1 
3. M. Schildt 

Tarkkuus: 
1. Scildt 6 
2. Jääskeläinen 5 
3. JCohonen 3 

WCO-tulokeet 

Miehet, 
pituus 1. T. Vairinen 107.70 

2. K. Vesala 106.50 
3. P. Ranta 99.75 

SCF 1 . Vesllla 11.9/ 48.40 
2. Hännikäinen Kar i 

9.75/ 52.90 
3. Vairinen 8.7/ 40.40 

tarkkuus 1. Nieminen 12 
2. Hännikäinen Kari 

10 
Linko 10 
Ranta 10 

freeetyle 1 • Ranta-Schildt 
(mixi-pari) 

2. Vesala-Isola 

Juniorit, 
pituus 1. P. Johansson 94.40 

2. J. Manninen 82.45 
3. M. Viitasaari 81.60 

SCF 1. Ojala 8.6/49.30 
2. Manninen 8.7/34.60 
3. Nordman 7.3/27.30 

tarkkuus 1. K&hloa 10 
2. Joutsikoeki 9 
3. Vaskio 8 

freestyle 1. Johansson-Nordman 

Naiset, 
pituus 1. M. Schildt 72.85 
SVF 1." 7.5/26.45 
tarkkuus 1. 2 
freeetyle 1. " (k&.miehet) 

SM~ 

IGIl'sinta 
II 20.8 KLOgOO 

TURUSSA 
LISÄT. KIMMO H. 
921/775906 
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DfA-HlTA ~((). CJ. 
MAKKD llMON EN KERTOO 
K\LfA\LUI5TA 
"ITÄVAUASfA (EM- g~) 
o tiÖLLANNl5SA (DDC) 
o 5E~\A55A (ULlll\\ATE) 
o RANSt=::A 5SA (\) L\ \ I\J'ATE ) 

1I1E IKW IElIlU lUD tA r 
llvi (LJ S 1[ A 5AAIK lE\E IN. e 
~--------,---

E.SITYS ALkAA KLO /8.30 
VENEVUOROT MU5TA5AA,' 
1Z(EEN LÄHTEVÄT TAlVAL
lAHt~N VENHAITU R..I 'ST A /,' 
tiE5PERJAJ\) KATUJeN f~ 
KLo I~.oo J 14.00 .JA /8.00 '. 

'fAlJJUVUOKOT LÄlfTEVÄT 
SA-AR€5TI\ fQ.o ilO .oo JA d.~,D(j. 
EDE5TAIV\I5EJ.l1vlAll<AN 
H Jr\lT A t:) MK. 


