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FBISBABI 

on SLL:n ja siihen kuuluvien kerho
jen virallinen jäsenlehti, joka il
mestyy neljä kertaa TUodessa. 

050lTTEET 
P ÄÄKOHTTOR I : 

Suomen Liitokiekkoli i tt o 

Pl 84 

00331 HELSINKI 33 

SLL:n PUHEENJOHTAJA: 

Seppo lfieminen 

Topeeka 82 

61800 KAUHAJOKI 

puh. 963/11 495 

FRISBARI: 

e/o Petri Isola 

Ulvilantie 3 C 19 

00350 HELSINKI 35 

puh. 90/556 848 

Allekirjoitettujen artikkeleiden 
mielipiteet eivät välttämättä ole 
SLL:n virallisia mielipiteitä. 

P5-TILI 
3~q LJLJz.....8 

5.'iP 
. r/7/rl ~ .l.lb75 

Jäsenmaksu vuodelle 1984 on 50mk. 
Jäsenmaksuun sisältyy FRISBARIn 
vuosikerta sekä oikeus osallistua 
kaikkiin SLL:n virallisiin kilpai
luihin. 
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lT1IJ77ITTRJRLTR 
Yksi kesän päätapahtumista eli 

kenttälajien EM-kisat on ohi. Ki
saraportti kuvineen ja tuloksi
neen löytyy muualta tämän FRISBA
RI 3/84:n sivuilta. EM-raportin 
yhteydessä on myös lyhyt kertomus 
ennen varsinaisia EM-kisoja pide
tyistä ultimate- ja freestyleki
soista. Miten Seppo pärjäsi MM
kisoissa? Lue artikkeli kisoista 
ja saat tietää, että Seppo on 
maailmanmestari. HUPS. 

Suomen menestyksekkäin liitoki
ekkoi11ja on Kari Käppi Vesala, 
jota FRISBARI haastatteli tässä 
eräänä iltana. Lue, miten kaikki 
sai alkunsa hänen osaltaan. tuu
len viemää -palstalla on tällä 
kertaa lopulliset ultimten SM
liigan runkosarjan ottelutulok
set. 

RUOTSISSA MENEE HYVIN 

Kun luke~ esimerkiksi Svensk~ 
Frisbee F~rbundetin jäsenjulkai
sua FrisB~GANia numero 3/84, 
ei voi muuta kuin kadehtien ja 
taisteluntahtoisesti tOdeta, että 
läntisellä naapurimaallamme menee 
ällistyttävän mahtavan hyvin mitä 
liitokiekkourheiluun tulee. En
sinnäkin saatuaan käteen tuon 
julkaisun alkaa päässä huimata: 
32-sivuinen opus, joka kaiken li
säksi ilmestyy 10 (kymmenen) ker
taa vuodessa. Se maksaa. 

Mistä Ruotsin liitto sitten saa 
varat valtavaan julkaisu- ym. 
toimintaansa~ josta my6hemmin? 
Syy on yksinkertainen: Svenska 
Frisbee F6rbundet on Svenska Rik
idrottsf~rbundetin(Ruotsin SVUL) 
jäsen. Kun on takanaan valtakun
nan arvovaltaisin ja suurin urhe
ilun katto-organisaatio, näkyy se 
my~s liiton toiminnan ja organi
soimisen kitkattomassa sujumises
sao Kaudeksi 84/85 SFF sai RF:ltä 
vaivaiset 375 000 kruunua (noin 
275 000 mk) toimintansa ylläpitä
miseksi ja kehittämiseksi. RF:n 
avustuksen lisäksi SFF saa jäsen
maksutuloina useita kymmeniä tu
hansia. Samalla kun tässä esitte
len Ruotsin liitOn käytettävissä 
olevia rahasummia, voin vaatimat
tomasti tOdeta, että Suomen Lii
tokiekkoliiton vuotuinen liikeva
ihto py6rii siinä 10 000 mk:n 
tienoilla. Ruotsissa tuo rahasum-

ma uppoaisi yhden Laganin numeron 
tekemiseen ja painattamiseen. 

Mitä Svenska Frisbee Förbundet 
sitten tekee varoillaan (ja y
leensäkin)? Seuraavassa esittelen 
muutamia asioita ja tapahtumia, 
joihin naapurimaassamme satsataan 
tänä päivänä. 

GOLFRADAT 

Ruotsinmaassa on kymmeniä 18-
reikäisiä kiekkogolfratoja, jois
ta useimmissa on kunnon golfko
rit. Ja koska ratoja on sek~ Uu
majassa että Helsingborgissa ja 
kaikkialla siinä välillä, huomat
tavan monella ihmisellä on mah
dollisuus harrastaa tuota oivaa 
lajia. Ja kyllä sitä harraste
taankin. Tuloksen huomasi jälleen 
tämänvuotisissa EM-kisoissa:kaik
ki viisi finalistia miesten sar
jassa olivat ruotsalaisfa. Muis
tutettakoon: että meillä Suom~SB 
on yksi 9-reikäinen korirata. 'Mi
tä parhaimpia .alueita golfratojen 
pystyttämiseen kyllä l~ytyisi. 
Monista mainittakoon Helsingin 
Kaivopuisto ja Sibelius-puisto 
sekä Turun Ruissalon kansallis
puisto. Jos yhteenkin näistä 
paikoista saisi pystyttää kiekko
golfradan, ei olisi epäilystä
kään, etteik~ sille riittäisi kä
yttäjiä. Nimenomaan kiekkogolf on 
frisbeen mas~~heilumuoto, ja 
senpä taki~Pgaäda ratoja yleisil
le ulkoilualueille (niin kuin Ru
otsissa). Esimerkiksi Kaivopuisto 
ihanteellisena ulkoilualueena 
elää hiljaiseloaan arkipäivisin 
ja yleensäkin sillOin, kun ei 
järjestetä legendaarisia Kaivarin 
konsertteja. Näin ollen ei aina
kaan tavallisten ulkoilijoiden 
häiritseminen pitäisi olla mikään 
este golfradan pystyttämiselle. 

Niin kauan kuin suomalaiset 
joutuvat harjoittelemaan Meikus
sa, ei kansaivälisissä kisoissa 
ole asiaa kymmenen parhaan jouk
koon. 

KanslkUvass EM-gOlfIn vo~ttaja 
Tobbe Svensson selvittämässä 
finaalin viimeistä puttia. 
KUVA: Marko Timonen 



ULKOMAISET ESIINTYJÄT 

Toinen juttu, johon SFF on uh
rannut (ja uhraa) varojaan, on 
ulkomaisten esiintyjien tuonti 
Ruotsiin. Tänä keväänä mm. jär
jest'ettiin 8undsvallissa uI timate 
sisähallimaaottelu Suomea vastaan 
hyvin tuloksin. Ruotsalaiset mak
soivat suomalaisten matkat. Lip
puja tilaisuuteen jaettiin lähi-
seudun kouluissa sekä myytiin sa
takunta. Juuri joku Ruotsi-Suomi
maaottelu vet,ää aina salin täy
teen kansaa. Ja siellä missä on 
paljon yleisöä kokoontunut samaan 
paikkaan, on hyvä harjoittaa pro
pagandaa lajista. 

Tämän kevään merkittävin tapaus 
SFF:llä lienee ollut oman 10-vu

otisjuhlansa juhlistamiseksi jär
jestetty ERIKSGATA -niminen kier
tue. Liitokiekkoilun ammattilai
set, veljekset Velasquez, sekä 
Ruotsin omat Cristophe Schött ja 
Jonas Bengtsson kiersivät kuukau
den ajan Räotsin kouluissa pitä
mässä parin tunnin mittaisia esi
tyksiä, joihin sisältyi golfia 
(irtokori mUkana), pituutta, MTA: 
ta freestyleä ja ultimatea. Lu
kuisten kouluyierailujen lisäksi 
ryhmä esiintyi diskoissa, yhdessä 
palloiluhallissa sekä vank~lassa. 
Kiertue päättyi ,siten, etta kave
rit osallistuivat Scandi~avian 
Disc Golf Openin (SDGO) finaaliin 
Tukholmassa. 

JULKAISUTOIMINTA 

SFF:n jäsenjulkaisu FrisBEELA
GAN on painoteknisesti hieno teos 
Aanelosen kokoinen selästä nidot
tu, siististi 1adottu aina yli 
20-sivuinen painotuote ilmestyy 
peräti kymmenen kertaa vuodessa 
eli käytännössä kerran kuukaudes~ 
sa aktiivisimpaan peliaikaan. Se, 
että Lagan ilmestyy niin usein, 
takaa informaation tuoreuden. Ja 
se taas tyydyttää jäseniä - pitää 
heidät jäseninä. 

KILPAILUJEN ARVOKKUUS 

lKS~ se1kka, joka ulkopuolisen 
silmissä vaikuttaa lajin arvos
tukseen, on kilpailut ja niiden 
sujuvuus palkinnot jne. Ruotsis
sa kilpailut järjestetään täsmäl
lisesti ja totuttua kuria noudat
taen. Toimitsijoita on aina (suu
rimmissa kisoissa) tarpeeksi, ja 
tulospalvelu sekä pistelaskut ym. 
tietojen käsittely hoidetaan no
peasti tietokoneella. 

Palkintojen arvokkuus ja pääsy 
Ruotsin liitokiekkoilijoiden tie
toisuuteen (onhan jäseniä tuhan-

sia) motivoi - useampia - pelaa
jia panemaan parastaan. Sillä 
ollessaan Ruotsin huipulla voi 
tuntea olevansa yksi Euroopan ja 
maailman huippupelaajista. Näin 
ainakin kenttälajeissa (koppauk
set, tcfrkkuus ja pituus). ' 

ULTIMATE KOULUIHIN 

SFF on kovalla voimalla alkanut 
rynnistää kouluihin, niiden lii
kuntatunneille. Ultimate on se 
liitokiekkoilulaji, joka parhai
ten sopii erilaisten sosiaalisten 
yhteisöjen yhteiseksi liikunta
muodoksi (niin kuin joukkuepelit 
yleensäkin). Paljon on SFF sat
sannut jumppatuntien va110ittami
seen, ja myönteisiä tuloksia on 
jo nähtävissä. Suhteellisen use
assa ultimaten valloittamassa 
koulussa on peli mennyt suosios
saan reippaasti tavanomaisten 
palloilulajien ohi. Onpa Sunds
vallissa järjestetty keväällä 
kahden koulun välinen turnaus, ja 
tulevana lukuvuonna saataneen ai-
kaan jonkinl ainen koulujen väli
nen sarja. 

PAWON JÄSENIÄ 

SFF:11ä on jäseniä useita tQ~ _ , 
hansia - kiitos tehokkaan värvä
ystoiminnan. Liitto on aina sil
loin tällöin järjestänyt uusien 
jäsenten värväyskilpailuja. Ja 
mahtavin palkinnoin. 75 uutta jä
sentä hankittuaan sai golfkorin, 
5 golfkiekkoa, T-paitoja ja muita 
kiekkoja aivan mahottomasti. 

Koska jäseniä on paljon eri pu
olilla maata, syntyy luonnolli
sesti kilpailu eri alueiden vä
lillä. Perustetaan kerhoja. Ruot
sin lähes sata frisbeekerhoa o
vatkin SFF:n tukipylväät, joiden 
ansiosta (osaltaan) hommat hoitu
vat niin hyvin kuin ne nyt hoitu
vat. 

ENTÄ MEILLÄ? 

Suomen Liitokiekkoliitto potee 
tällä hetkellä huutavaa rahapu
laa. Eihän SLL:n taival koskaan 
ole ruusuilla tanssimista ollut, 
mutta elossa ollaan edelleen, jo 
kuudetta vuotta. ~uomen 1iitoki
ekkourhot ovat niittäneet suh
teellisen kiitettävästi mainetta 
maailman turui11a. Tämä osoittaa 
sen, että kyllä meillä suomalai
silla on edellytykset liitokiek
koiluun, mutta kukaan ei vaan tu
le mukaan harrastamaan tätä pa~· 
rasta urheilumuotoa. Väkisin on 
juolahtanut mieleeni sellainen 
ajatus, että tavallinen kadun
mies ei Suomessa arvosta jotain 

urheilulajia, jos toiminta sen 
puitteissa ei ole suurta (Vielä); 
käytännössä siis niitä lajeja, 
jotka ovat syystä tai toisestaov~t 
jonkin valtakunnållisen organi
saation (esim. SVUL) ulkopuolella 

MUTTA. Me emme anna periksi. , 
Näytämme, että olemme SVUL:n jä
senyyden arvoisia. Tai voimmehan 
tuudittautua toteamukseen "kaikki 
tulee meille Ruotsista". 

Ruotsissa menee hyvin, mutta 
antakaa meille SVUL:n tuki ja me 
näytämme heille. 

Petri Isola 
päätoimittaja 

mm-KI5RT 
SIRIOIlI!-

Frisbeen seniorisarjojen MM
kilpailut pidettiin tänä vuonna 
4.-8.7. Pasadenassa Kalifornias
sa. Itse asiassa kilpailut levi
sivät useamman kaupungin alueel
le. Mutta kaik~i olivat kuitenkin 
Pasadenan naapureita. Kisoissa 
kilpailtiin sarjoissa Masters, 
Grand Masters ja Great Grand Mas
ters. Runsain osanottajajoukko, 
vajaat 30 kilpailijaa, oli lUQn
nol1isesti sarjassa Masters. 

Golfkilpailut pidettiin kuului
salla Oak Grove -radalla, joka on 
maailman ensimmäinen kiekkogolf
rata, jonne asennettiin korit. 
Rata täyttää tänä vuonna 10 vuot
ta. ' 

Muutamia vahvoja ennakkosuosik
keja kuten'Tom Kennedy, Ken We~
terfield tai John Kirkland ei 
kilpailussa ,näkynyt. Osa oli il
meisesti loukkaantunut ja osa 
lienee jänistänyt. Taso oli siitä 
huolimatta melko kova. Ilmisel
västi kiekkogolf oli kisojen tär
kein laji. Sitä pelattiin kolmena 
päivänä - yhteensä 3x18 reikää -
ja lisäksi finaali neljäntenä 
päivänä. 'Finaaliin pääsi kolme 
parasta. , 

Sää oli koko kilpailujen ajan 
erittäin helteinen ja kuuluisa 
Los Angelesin smogi vaivasi ajo. 
ittain. Kilpa iluja johti ansiok
kaasti Rick Shaffer, joka on yksi 
Jet Propulsion Laboratoryn tyBn
tekijöitä. 

Heti a1kuhetkistä kävi ilmi, 
että taistelu voitosta käydään 
Dan '!Stork" Roddickin ja Mark 
Dannan välillä. Mark Danna on 
kahden frisbeekirjan tekijä ja 
yksi todellinen frisbeen old-ti
mers. 

~uu ... 
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Discathon oli erityisen koette
leva laji, koska se juostiin mel
ko korkealla vuoren rinteellä si
jaitsevalla Sy1marin puiston nur
me11a. Mainitut helle ja smogi 
lisäksi rasittivat kilpailijoita. 
Alkukilpailu ja semifinaa1i sama
na päivänä 18 reiän golfin ja 
DDC:n alkukilpailun lisäksi to
siaankin tuntui niin keuhkoissa, 
silmissä kuin ja10issakin. 

Kilpailujen loppua kohden jou
kosta erottuikin yllättäjä Phil 
Johnson, opettaja Minnesotasta. 
Hän pe1asi , tasaisen varmasti ol
len kärjen tuntumassa joka lajis
sa. Loppuratkaisut jäivät viime
isten pelitapahtumien varaan 
Storkin epäonnistuttua pi.tuudessa 
melko pahasti saaden tulokseksi 
vaatimattomat 85 metriä, ja hän 
putosikin pois semifinaa1ista. 
Hänen puo1ustuksekseen on ehkä 
mainittava, että hän oli anti
bioottikuuri11a koko viikon. Mark 
Danna taas venäytti ky1kensä kil
pailujen tuoksinnassa ja niinpä 
vaan kävi, että vuoden 1984 Mas
ters -luokan yleismestariksi kruu 
nattiin Phil Johnson yhden pis
teen erolla Storkiin. Hark Danna 
jäi Storkista neljä pistettä. 

Ki1p~lujen ainoa ulkomainen o
sanottaja, meidän Suomemme edus
taja, kaikkien tuntema, ihai1ema 
ja rakastama, kunnioitettu pu
heenjohtajamme, ikinuori Seppo 
Nieminen (FIN 001) menestyi ki
soissa varsin mukavasti. Vain va
litettava hermojen kiristys ja 
epäonni erottivat hänet mtta1isi
joilta tarkkuudessa, golfissa ja 
discathonissa. Yhteispisteissä 

Seppo Nieminen saavutti kunnioi
tettavan kuudennen tilan ja mikä 
parasta, meillä on nyt ensimmäi
nen frisbeen yksi1~lajien maail
manmestari. 

DDC:ssä Seppo ja Stork pelasi
vat parina. Alkuki1pai1ussa ja 
semifinaalissa he etenivät puh
taalla pelillä loppukilpailuun, 
jossa heitä vastaan tulivat Theo 
"Sunny" Cade ja Hark Danna. Mai
nittakoon, että Sunny on Sepon 
monivuotinen k11pai1upartneri ja 
he ovat yhdessä kerran aikaisem
min olleet MM-kisoissa finaalis
sa. Silloin he kuitenkin hävisi
vät ottelun kolmessa erässä. Lop
puottelussa Sepon ja Storkin tak
tiikkana oli pelata varman pääl
le. Niinpä Sunny ja Hark pääsivät 
ensimmäisessä erässä jopa 19-18 
johtoon. Ihailtavaa hermojen hal
lintaa ja taistelumieltä osoit
taen Seppo ja Stork onnistuivat 
kuitenkin kääntämään tilanteen 
edukseen voittaen erän kaksois-

kieko11a. Erän loppunumerot oli
vat 24 - 12 

kieko1la. Erän loppupisteet oli
vat 24 - 21. Toinen erä olikin jo 
sitten pelkkää "piffiä". pojat 
voittivat erän puhtaasti, ja näin 
Seppo ja Stork olivat voittaneet 
maailmanmestaruuden häviämättä 
yhtäkään erää. 

Mainittakoon, että uusien DDC
sääntöjen mukaan ruudut ovat 
13 x 13 metriä ja ruutujen väli 
17 metriä. Tämä tuotti aluksi 
vaikeuksia Sepolle, koska poltto
heitot tahtoivat jäädä liian ly
hyiksi. Nopeasti kuitenkin tähän 
muutokseen sopeuduttiin. 

Onnea vaan Sepolle, Suomen en
simmäiselle liitokiekkoilun yksi
l~lajien maailmanmestari1le. 

FRISBARI 

EM-freesty1en voittajat Jan Ekman, Henrik Ugg1a ja Dan R~smark ovat juuri 
tehneet onnistuneen 10petuksen jokaista yksityiskohtaa myöten hiotussa fi
naaliohjelmassaan, joka ei totisesti jättänyt mitään arvailujen varaan. 
KUVA: Marko Timonen 
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_KABI 
KAPPI 

V ESALA ___ _ 

Yksi frisbeemaailman sympaattisimmista henki1Bistä 
Kari KÄPPI Vesala poistuu mietteliäänä ja itsevar
mana pituuden heittopaikalta EM-kisojen semifinaa-
1in jälkeen. Käppi oli heittänyt juuri uuden lois
tavan SE:n 147,60m. 
KUVA: Marko Timonen 

Ja jälleen iski tähtireportteri 
B. Rantsu pyryjen selustaan ja 
sai kaapattua salaisen raportin 
aikamme suurheittäjä Kari KÄPPI 
Vesalasta ja hänen taipa1eestaan 
maailmanmaineeseen. Ja kas näin 
se alkoi. 

Istuske1en tässä Talin nurme11a 
ja ihailen kiekkojen 1iitoja tu
onne silmänkantamattomiin eli ai
nakin yli 125 metriä. Sinkoajana 
'on" "tlety"äti Käppi ~ joka'" tapansa 
mukaan manai1ee heittojensa "ly
hyyttä". Voi vain ihailla miehen 
kritiikkiä ja kehittymisintoa. 

"Tulepas tänne, Käpä" , sanoin ja 
jäin vartomaan viimeisen eage1in 
1ähtBä. "No mitä?", ihmetteli 
Käppi ja istuutui nurmelle vie-
~eeni. "SE OIS SITTEN HAASTATTE
LUN VUORO." "OK", sanoi hän. 

Nyt kun olet maamme ykkBsheittä
jä, monet FRISBARIn lukijat kuu-
1isivat varmaan mielellään, kuin
ka kaikki sai alkunsa ~inun koh
da11asi. 
K: No kaikki alkoi keväällä 80, 
jolloin näin Ari Pohjalaisen he
i ttävän sty1eä. Minusta se näytti 
makee1ta, ja ajattelin, että tota 
ois mukava osata. Kotona mu11a o~ 
1i Al1 American -kiekko, jossa o
li reikä keskellä. Pistin sormeni 
ko100n ja laitoin kiekon pyöri
mään. Kphta opinkin pitämään kie
kon pyörimässä sorme11ani ja yri
tin siirtää kynttä reiän reunoi1-
1ekin. Enemmän opin kuitenkin ka
verini 141-grammaise11a. Kuu1tu
amme että kun laittaa kiekon poh
jaan jotain smörjaa~ kiekko pyö
rii kauemmin. Sitä piti kokeilla, 
ja tottahan se olikin. Ja innos
tus senkuin kasvoi. 

Sitten ostin kaverini kanssa 165-
grammaisen ja harjoitte1in loppu
kesän sillä. Koitti SM~80 -kiso
jen aika. Menin seuraamaan niitä 
stadikalle. Kaikki oli tosi ma
keeta - etenkin sty1e miesten e
sittämänä. Junnujen temput eivät 
olleet kovin ihmeellisen näkBisiä 
ja tuntsasin, että kyllähän mäkin 
to11aseen varmaan pystyn. Jostain 
sain sitten myBs tietää, että 
Pirkkolassa treenaa The Team -ni
minen seura ja ajattelin mennä 

~ ... 
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katsomaan. Vakoilin muutaman ker
ran salaa treenejä ilman että ku
kaan tiimiläisistä huomasi Homma 
pelotti sen verran, että en tien
nyt, olisinko uskaltanut mennä 
mukaan. Rohkaisin kuitenkin mie
leni ja menin mukaan. Heitte1in 
ja kyseIin kaikenlaista, ja homma 
tuntui kivalta • 

Syksy teki tuloaan ja sää huononi 
niin., ettei ulkona voinut enää 
pahemmin heitellä. Menimme koulun 
salilIe, jossa Team treenasi. Sa
lilla heittelin styleä sen verran 
kuin osasin. Tunsin itseni hiukan 
ulkopuoliseksi. Kaikki osasivat 
niin hyvin ja olivat melko tunte
mattomia. Nurkassa Jowkan kanssa 
sitten olimme hiljakseen ja tree
simme kaksistaan. Siinä meni sit
ten talvi ja tuli kevät. Avajais 
kisat 81 pidettiin Munkassa ja 
otin osaa kaikkiin lajeihin. Mu
kavastihan se sujui junnuissa 
ollessani eli pituuden voitto, 
jolloin mm. Rekle hävisi minul
le Samoin aikakoppaus sujui. 
Heitin 8 ja jotain. Tarkkuudesta 
ei kannata edes mainita. Into 
kasvoi kasvamistaan. 

Treeni jatkuivat Pirkkolassa, ja 
heitin etenkin styleä paljon, u
seimmiten Isolan kanssa. Otimme 
osaa SM-81 -kisoihin, jossa voi
timme junnujen stylen. Sitten tu
li taas se talvi ja jatkoimme-. 
treeniä koululla. Talviskaboissa 
82 voitin sitten pituuden, ja 
kaikki vanhat konkarit jäivät 
jälkeen. Perässä seuraavina tuli
vat oman seuran Jykä ja Bob. Se 
oli eka vuosi äijissä, ja siksi 
rupesin treenaamaan ihan tosissa
ni. Etenkin pituutta Jykän ja Bo
bin kanssa. Ensimmäiset EM-kisat 

kohdallani olivat Brysselin ki
sat, jotka menivät päin p:tä. 
Syynä oli kokemattomuus suurista 
kisoista. SM-82:ssa tuli joukko 
hyviä suorituksia ja lopunhan te 
jo tiedättekin. 

B: Mitkä ovat tärkeimmät saavu
tuksesi? 
K: Kaikki. Esim. kolme kertaa 
EM-kolmonen stulessä, golfin SM 
vuonna 1983, EM-84 pituuden kak
kossija jne. 

B: Mistä olit aluksi eniten kiin
nostunut? 
K: Stylestä, koska en muusta juu
ri tiennyt, ja Pohjalainen oli 
tehnyt minuun suuren vaikutuksen. 
Hän oli myös jonkinlainen esiku
vani alkuaikoina. 

B: Miten harjoittelet nykyään? 
K: Treenaan lähes j"eka päivä. 
Tietenkin pidän aina välillä tau
kOakin, mutta pyrin harjoittele
maan mahdollisimman säännöllises
ti. Treenaan melkein pelkästään 
heittelyä eli jatkuvasti kiekon 
kanssa leikk1mistä. En harjoita 
kuivaharjoittelua juuri nimeksi
kään. Treenaaminen koostuu pää
asiallisesti kenttälajeista. 
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Yleensä treenaan yksin, koska 
muita trreenaajia ei ole. Talvel
la pelailen korista salilla ja 
venyttelen. Tietenkin styleä har
joittelen myös talvella. Alkuke
väästä alkavat sitten pituush&1-
tot salin verhoon ja myöhemmin 
siirrymmekin ulos. 

B: Mistä lajeista pidät nyt eni
ten? 
K: Pituus on ensimmäisenä ja toi
sena on style. Kolmossijan jaka
vat SCF ja golf. Muista en osaa 
sanoa. No, DOC on ihan hauskaa, 
mutta tarkkuudesta ja discatho
nista en pidä. Tarkkuudessa en 
menesty ja discathon1in mulla on 
liian huono kunto. Pitääkseni 
jostain lajista on minun myös me
nestyttävä siinä. 

B: Mikä on tai oli tämän vuoden 
päätavoite? 
K: Tärkeintä oli päästä EM-kiso- . 
issa pituuden finaaliin. Toinen 

sija olikin jo aivan mahtava 
juttu. Jatkossa on vuorossa SM
kisat, jossa yritän uusia y1eis
mestaruuteni, mitä kuitenkin e
päilen. 

B: Millainen on suomalaisten ta
so? 
K: Tosi onneton ja kapea. Huipul
la on pari häiskää ja siihen se 
jääkin. Syynä tähän on heittäjien 
vähäinen määrä, ja se taas johtuu 
liiton organisaation huonoudesta. 
Liitto ei saamattomana saa vär~ 
vättyä tarpeeksi harrastajia. Or
ganisaatio on onneton. Pelaajat- · 
kin ovat passiivisia mutta ei pi
täisi olla pelaajien tehtävä 
hankkia uusia harrastajia. Homma 
pitäisi saada kuntoon. 

B: Entäpä Euroopan taso? 
K: Euroopan taso on yhtäkuin Ru
otsin taso. Ne on tosi kovl~ ja 
kärki on laaja. Siellä on yhdessä 
lajissa useita huippuja, jotka o
vat erikoistuneet vain omaan la
jiinsa. Suomessa voi osallistua 
varmasti kaikkiin lajeihin ja 
pärjätä niissä luullen olevansa 
sitten hyvä. Mutta kun joutuu 
EM-kisoihin, huomaakin olevansa 
täys p. 
Jenkitkään eivät varmasti ole mi
tään äärettömän hyviä, ja luulen
pa, että svedut pärjäisivät heil
le oikein hyvin. Esim. Roger Mag
nussonin 152-metrinen olisi kova 
sana j enkeissäkin. 

B: Kerropa jotain kiekoista - e
sim. mikä on mielestäsi paras mi
hinkin lajiin? 
K: No pituudessa käytän mieluiten 
Eaglea, Aero on varmasti hyvä ki
ekkO, jos oppii heittämään sillä 
oikein. Koppauksi1n FB-6, koska 
muitakaan ei ole oikein saatavil
la. Styleen on paras vanha kunnon 

~ 
165-grammanen 8O-muoti1la. Tark

. kuuteen ja discathon1in mitkä ta
hansa kaksi kelluvaa kiekkoa, et
tei mua diskata. Golfiin Eagle, 
70- , 71-muottinen ja uusi Sky 
Streak. 

B: Missä haluaisit erityisesti 
parantua tai kehittyä? 
K: Stylessä. Siinä haluaisin tul
la monipuolisemmaksi, sillä olen 
jauhanut samoja juttuja vuodesta 
tOiseen, ja ennen kaikkea var
muutta haluaisin saada lisää. 

Pituudessa haluaisin myös kehit
tyä. Koppauksissa tarvitsisin e
nemmän tasaisuutta. Toisin sanoen 
että pystyisin jatkuvasti hyviin 
tu~oksiin enkä heittäisi tänään 
11 sekuntia ja huomenna 7. MOI. 

B: Miten tulisi harjoitella pär
jätäkseen hyvin? 
K: Pitäisi treenata säännöllises
ti eikä saisi pitää pitkiä tauko
ja niin kuin toi Joukka, joka 
treenaa styleä kerran kuussa. It
se heitän ja treenaan sen mukaan, 
mitä kroppa sanoo. Sää kannattaa 
aina ottaa huomioon. En mielellä
ni treenaa sateessa, paitsi jos 
on pakko, kuten esim. EM-sty1eoh
jelmaa. Tietenkin kannattaa har
joitella myös sateessa, sillä 
voihan kisoissakin sataa. 
Joskus ennen isompia kisoja tree
naan itseni ihan puhki ja pidän 
sitten pienen tauo~' juuri ennen 
kisoja. 
Jokainen päättäköön itse, har
joitteleeko vain yhtä lajia vai 
kaikkia. 

B: Ketkä ovat mielestäsi Euroopan 
parhaimmat pelaajat 1ajeittain? 
K: Lajikohtaisesti kerrottuna ne 
olisivat seuraavat: 
Sty1essä Jan Ekman, Ruotsi 
Pituudessa sekä Roger Magnusson 
että Mikael Be1aew, Ruotsi 
Koppauksissa Torsten Görke, Sak
san liittotasava1ta(voittanut 
BM-ksoissa kahtena peräkkäisepä 
vuonna) 
Go1fissa ykkönen on Tobbe Svenns
son 
Tarkkuuden paras on Ruotsin Ste
fan Karlsson, jolla on tosi hyvä 
tyyli 
Discathonin paras on Jan Ekman, 
joka oli semien paras tämän vuo
den Dl-kisoissa 
Suomen TOP-10 koostuisi seuraa
vista pelaajista: 
Jyrki ja Kari Kaivola, Maini 
Schildt, Tuija Jääskeläinen, Pet
ri Isola, Marko Timonen sekä jun
nuissa Mikko Laakso ja Nappe 
Saastamoinen. 
JA TIETENKIN KÄPPI ITSE(toim. 
huom.) • 



Ainoastaan tämä mies - Roger Po
weDhouse Magnusson - pystyi il
miömäisellä keski ttymisellä .. ja 
taidollaan nappaamaan pituushei
ton kullan Käpin nenän edestä 
tämänvuotisissa kenttälajien EM~ 
kisoissa Örebrossa. 
KUVA: Marko Timonen 

B: Miten luulet pärjääväsi jat~ 
kossa? Mitkä ovat tulevaisuuden 
suunnitelmasi ja tavoitteesi? 
K: Mulla ei ole varsinaisia suun
nitelmia jatkoa ajatellen. En 
tiedä, miten ehdin treenata ensi 
kesänä, etenk'in jos aion jonnekin 
opiskelemaan. Kuntoa on kuitenkin 
pidettävä yllä ja olisi mukavaa 
päästä jenkkeihin katsomaan, onko 
taso siellä niin kova kuin olete
taan. Varmaankin ne hyviä on, 
mutta tuskinpa voittamattomia. 
Juuri nyt tekisi mieli päästä 
seuraamaan Ruotsin mestaruuskiso
ja. 

B: Mitä ohjeita antaisit aloitte
lijoille, jotka eivät tiedä, mi
ten aloittaa? 
K: Rohkeasti vain mukaan, ja ot
takaa yhteyttä pelaajiin ja ky
selkää asioista, vaikka se tun
tuisikin teistä hölmöItä. Tärkeää 
on pääst~· treenaamaan hyvien " 
kanssa. 

B: Kiitos minun puolestani näistä 
tärkeistä mielipiteistäsi, ja 
vieläkin parempaa menestystä kai
kessa Sinulle. 

EFDF 12.1.198f----
RAPORTTI E F D F:N KOKOUKSESTA 
ÖREBROSSA 12.7.1984 

Kenttälajien EM-kisojen yhtey
dessä pidetty Euroopan liittojen 
kokous muodostui varsin merkittä
väksi ja tullee jäämään liitoki
ekkoilun aikakirjoihin huomatta
vana virstanpylväänä. Örebrossa 
päätettiin mm~ perustaa Euroopan 
liittojen aloitteesta Maailman 
liitokiekkoliitto. 

KOKOUKSEN ASIALISTA 

1. maailman l1itokiekkoliitto 
(World Flying Disc Federation) 

2. kiekkogolfin MM-kisat 1985 
3. EM-kisat tulevaisuudessa 
4. skandinavian avoin golf turnaus 
5. joukkuepelien MM-kisat 1984 
6. pelisäännöt 
7. kiekkosäännöt 
8. Euroopan liitokiekkoliiton,jä
senmaksut 
9. E F D F:n asema ja uuden pu
heenjohtajah valitseminen 

1. MAAILMAN LIITOKIEKKOLIITTO 

Jo pian 1 F A:n lakkauttamisen 
jälkeen muutamat Euroopan ~aat e
sittivät, että Euroopan tulisi 
ottaa ohjat käsiinsä ja perustaa 
maailmanlaajuinen liitto. USA:n 

tilanne fn näyttänyt jokseenkin 
sekavalta kirjavine ja keskenään 
kilpailevine lajiliittoineen. 
Amerikkalaisten järjestöorgani
saatio tuntuu meistä eurooppalai
sista myös oudolta, koska olemme 
täällä tottuneet kansallisiin .' 
liittoihin. Nyt tosin myös USAssa 

on muodostumassa kansallinen 
liitto: American Disc Sports As
sociation. 

Örebron kokous oli yksimielinen 
siitä, että eurooppalainen jär
jestelmä on parempi ja että sen 
pohjalta tulisi myös maailman 
liiton muotoutua. 

Johny Gustavson oli hiljattain 
Amerikanmatkallaan keskustellut 
sikäläisten "!risbeepomojen"kans
sa, ja he olivat suostuvaisia 
tarjoamaan Euroopan liitoille ti
laisuuden maailmanlaa~u1sen 111-
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ton, mikäli kaikki ~oopan lii
tot olisivat asiasta yksimieli
siä. 

No tottakai olimme yksimielisiä 
ja niinpä ~rebrossa· 12. heinäkuu
ta '1984 noin klo 22.00 PERUSTET
TIIN MAAILMAN LIITOKIEKKOLIITTO. 

Eräänlainen liiton pääpaikka 
päätettiin sijoittaa Ruotsiin. 
Ruotsin valitseminen oli melko 
selvä, sillä ruotsalaiset olivat 
sitä itse ehdottaneetkin. Ruotsin 
liitto on tällä hetkellä Euroopan 
liitoista kaikin puolin vahvin ja 
sillä on tukenaan Ruotsin valta
kunnallinen urheiluliitto. Pää~1 
tettiin kuitenkin, että G~tebor
gin toimisto toimii aluksi etu
päässä informaatiokeskuksena. 
Maailman liiton johtokuntaa tai 
puheenjohtajaa ei vielä valittu 
vaan kOe asioiden käsittely siir
rettiin vuoteen 1985. Maailman 
liiton toimintasektoreita ryhmi
teltäessä muotoutui kolme pääteh
tävää: 
- informaation kokoaminen ja le-
vittämi~en . 

- MM-kisojen järjestäminen 
- säänt~jen laatiminen ja vahvis-

taminen . 
Lopuksi todettiin, että uudelle 

uljaalle liitollemme pitäisi 
suunnitella tunnus (LOGO). Jos 
mieleesi juolahtaa hyviä ideoita 
hyvästä logosta, otapa yhteyttä 
liiton osoitteeseen. 

2. KIEKKOGOLFIN MM-KISAT 1985 

Ruotsalaiset ovat suunnitelleet 
vuoden 85 golfin MM-kisoja Hel
singborgiin. Kaupunki täyttää en
si vuonna 300 vuotta ja ottaisi 
kisat mielellään juhlavuoden oh
jelmistoon ja ollsi jopa innokas 
panostamaan kilpailuihin melko 
paljon. Gerd Biesterfeld kertoi 
mm., että osallistumismaksu olisi 
vaivaiset 150mk, joka sisältäisi 
hotellissa asumisen lisäksi ruo
kailut. Palkintorahojakin olisi 
vaivaiset 100 000mk. 

P D G A haluaisi kuitenkin jär
jestää kilpailut vielä USA:n puo
lella ja antaisi kisat Eurooppaan 
yuonna 86. Kokous päätyi yksimie
lisesti kannattamaan Hels1ngbor
gia kisojen isäntäkaupungiksi ja 
valtuutti Johny Gustavsonin tule
valla Amerikan matkallaan neuvot
telemaan P D G A:n edustajien 
kanssa saamiseksi Ruotsiin. 
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3. EM-KISAT TULEVAISUUDESSA 

Seuraavien vuodien EM- ja MM
isäntämaista ei vielä päätetty, 
koska ehdokkaina,olleiden maiden 
edustajat eivät vielä uskaltaneet 
varmasti luvata kisojen järjestä
misestä. Lopulliset päät~kset 
tehdään Luzernissa syyskuussa. 

Ehdokkaita ovat: 
- kenttälajien EM-kisat 1985 

L-Saksa, Sveitsi tai Englanti 
- kenttälajien EM-kisat 1986 

Tanska 
- Joukkuepelien EM-kisat 1985 

Itävalta 
- joukkuepelien MM-kisat 1986 

Englanti 

4. SCANDINAVIAN DISC GOLF OPEN 

Ko~ouksessa pohdittiin, miten 
voitaisiin parantaa keski-Euroo-. 
passa asuvien osallistumismahdol~ 
lisuuksia S D G O:iin. Turnauk
seen on päässyt aina 27 parasta 
edellisen vuoden kilpailun perus
teella, ja sen lisäksi on ollut 
karsintakilpailu. Nyt päätettiin 
järjestää my~s Saksassa karsinta
kilpailu, jotta etelämpänä asus
tavien matkakulut eivät nousisi 
kohtuuttoman suuriksi. 

5. MM-ULTIMATE JA GUTS 1984 

Paul Francz kertoi viimeisimpiä 
uutisia Luzernin kisojen järjes
telyistä. Pelikenttiä on varattu 
kuusi, majottus on 800 metrin 
päässä kentistä yhdessä suuressa 
talossa, jossa kaikki pelaajat 
asuvat. Kenttien vieressä on suu
ri teltta r jossa ruokailu tapah
tuu. Kaikki pelaajat on vakuutet
tu pelissä mahdollisesti sattu
vien tapaturmien varalta. Finaa
li t pelataan suurella, 25 000 . 
henkeä vetävällä stadionilla. Ki
sojen sponsori on järjestänyt 
15 minuutin televisioinnin ja sen 
lisäksi telkkariin saadaan lyhyet 
tulostiedotukset. Joka ottelusta 
tehdään luonnollisesti tarkka ot
telupöytäkirja, jonka mukaan laa
ditaan tilastot syöttäjistä, maa
lintekijöistä jne. Joka päivä il
mestyy infolehti, samaan tapaan 
kuin Ruotsissa viime vuonna. Pe
laajat saavat"virallisen kisa
kiekon" lisäksi minin ja rinta
napin. Ja kirsikaksi kakun päälle 
tieto, että Luzerniin tuleva ame
rikkalaisjoukkue on Windy City 
Chicagosta. 

6. SÄÄNNöT 

Pitkällisen sääntöjen uudista
misty~n loppuun saattamiseksi 
päätettiin muodostaa skandinavian 
maista koottu sääntökomitea. Ko
mitean tehtävänä on valmistaa 
olemassa olevien sääntöjen ja eri 
mailta saatujen ehdotusten poh
jalta uusi sääntökirja. Sen tuli
si sisältää niin kenttälajien 
kuin joukkuepelienkin säännöt. 
Uusien sääntöjen pitäisi olla 
valmiina ensi vuoden alkuun men
nessä. Käytännössä komitean työs
kentely tapahtuu siten, sttä se 
kokoontuu ensi syksyn aikana TUk
holm~ssa kaksi, kolme kertaa ja 
pohtii yhdessä saatuja ehdotuksia 

ja n~iden toteuttamiskelppisuut
ta. Olennaisin ero aikaisemmin 
tehtyyn sääntöjen selvittelyyn on 
se, että nyt on ensi kerran saatu 
kokoon asiasta kiinnostunut ryhmä 
saman p~ydän ääreen ajan kanssa 
käsittelemään sääntökoukeroit&. 
Ajan slUlstö ja työskentelyn te
hokkuus ovat näin aivan eri luok
kaa kuin ennen. Nyt meillä vii
meinkin on toiveita saada pitkäl
liset ja kiusalliset sääntöeri
mielisyydet ja tulkintavaikeudet 
poistettua. 

7. KIEKKOSÄÄNNÖT 

Toinen kiusallinen ja mieliä 
kuohuttanut seikka on ollut kiek
koja koskevat säännöt. Itse asi
assa, eihän tänä päivänäkään ole 
E F D F:n toimesta hyväksyttyjä 
kiekkosääntöjä, jotka olisivat 
Euroopassa käytössä. Orebrossa 
EM-kilpailuissa käytetyt säännöt 
ovat hyvää suuntaa antavia, mutta 
niis~päätettiin, että ne olisi
vat voimassa vain tilapäisesti, 
EM-kisojen ajan. 

Kokous päätti, että E F D F te
kee ensi vuoden alkuun mennessä 
listan niistä kiekoista, jotka 
ovat sallittuja kauden 85 kilpai
luissa: Joulukuun viimeisen päi
vän jälkeen markkinoille tulevil
la kiekoi11a ei ole mitään mah
dollisuutta tulla hyväksytyiksi 
kaudella 85 .• Päätös siis karsii 
pois kiekot, jotka mahdolli
sesti ilmestyvät kesken kilpailu
kauden tai pahimmassa tapauksessa 
EM-kisojen aattona. 

8. E F D F:N JÄSENMAKSU 

E F D F:n on edelleen sata dol
laria/kansallinen liitto. Liito~~ 
i11e, eivät vielä ole jäsenmaksu
ansa maksaneet, annettiin kehoi
tus suorittaa maksu ennen Luzer
nin MM-kisoja. W F D F:l1e ei 
vielä määrätty jäsenmaksua. 

9. E F D F 

Tässä vaiheessa on syytä muis
tuttaa, W F D F:n perustamisesta 
huolimatta Euroopan Liitokiekko
liittoa ei 1akkauteta. Euroopan 
liittojen yhteistyö on sitä vas
toin nyt entistä merkittävämmässä 
asemass~, jotta myös W F D F.saa
taisiin kunnialla alulle. Edel
leenkin järjestetään vuorovuosit
tain EM- ja MM-kisat. Lisäksi on 
useita muitakin kilpailuja, jotka 
eivät amerikkalaisia varmaan 
kiinnosta, mutta jotka ovat Eu
roopassa jo saavuttaneet perin
teisen aseman. Mainittakoon Pa
riisin ja Namurin ultimatetur
naus sekä B B 0 (Big Belgian 
Open) • 

E F D F:n puheenjohtajaksi va
littiin englantilainen Charlie 
Langd-on-Mead. Hän ryhtyy toimi t
tamaan E F D F:n omaa lehteä ja 
toivoo pelaajien myös lähettävän 
siihen materiaal.ia. 

Seuraava E F D F:n edustajako
kous pidetään Luzernissa MM-kiso
jen yhteydessä. 



TUULEn (JIEmRR _______ _ 

,. 
KILPAILUKALENTERIIN ON TULLUT LISÄYKSIÄ JA MUUTOKSIA, JOTEN LOPPUKE
sIN OSALTA SE NÄYTTÄÄ TÄLLAISELTA: 

15.8. Ultimaten SM-finaali (2.08a) 
18.8. Kiekkogolfin rahaskabat klo 12 
22.8. Liitokiekkofestivaali klo 18 
25.-26.8. Kenttälajien SM-kisat klo 11 
2.-9.9. Joukkuelajien MM-kisat 
15.9. Kenttälajien syyskilpailu klo 12 
22.9. Kiekkogolfin rahaskabat klo 12 
7.10. Kiekkogolfia klo 12 

-'P&H- MU)l\lc..k;"t\i~",,; 
Kaivari 
Kaivari 
Tali 
Sveitsi 

11.11. Kiekkogolfia 

HUOM. 
Lisäyksiä kilpailukalenteriin: 
- DDC-SM pidetään kenttälajien SM-

k~sojen yhteydessä 25.~26.8. Ta
lissa. 
- DISCATROB-SM ON 16.9. klo ' 12 Sil
tamäessä. Lisätietoja antaa BOB 
pub. 876 3410. 
- Ultimaten SM-sarjan toinen loppu
ottelu HFdC:n ja The Teamin välillä 
pelataan 15.8. klo 18 alkaen Munk
kiniemessä. 

Ultimatejaosto on kadottanut kolmen 
runkosarjan ottelun pöytäkirjat, 
josta syystä emme låpauksestamme 
huolimatta voi julkaista vielä SM
runkosarjan pistepörssejä ja sarja
taulukkoa. 

Syksyllä ilmestyvässä FRISBARln nu
jmerossa neljä on kisaraportit, tu
lokset ja valokuvat golfin, DDC:n, 
kenttälajien ja discathonin SM-ki
soista. 
Niiden lisäksi vielä tarkka kisa
kertomus joukkuepelien MM-kisoista 
Sveitsistä. Ja tietysti paljon muu
ta mukavaa. 

21. 7.84 MElKUN SM-LÄMMITTELYN 
TULOKSET: 

1. Henrik Lond'n 
2. Jyrki Kaivo1a 
3. Timo Vaskio 
4. Jouni Peltola 
5. Petri 1sola 

Peik Johansson 
Jouni Miettinen 

8. Seppo Nieminen 
Marko Timonen 
Kari Vesala 

11. Georg Nyman 
12. Junnu Rinne 
13. Jari Saastamoinen 
14. Mika Latvasalo 

+3 
+4 
+5 
+5 
+8 
+8 
+8 
+9 
+9 
+9 

+12 
+13 
+14 
+17 

Tali 
Meikku 
Meikku/Kaivari/Tikku
rila 

? 

PITUUDEN UUSI MAAILMANENNÄTYS 

Ja niin ovat ~erikkalaiset jäl
leen ottaneet haltuunsa pituuden 
ME:n sen oltua välillä ruotsala
isten ja tanskalaisten nimissä. 
Frank Aqui1era, Las Vegas, USA on 
siis heittänyt 167,88m. Tiedote 
ei kuitenkaan kerro, millä kie~ 
kolla ennätys on heitetty. Onnit
telemme saavutuksen johdosta ja 
jäämme odottelemaan, kuka ensim
mäisenä ylittää 170m. 

COLORADICALS VOITTI SISÄKENTTIEN 
FREESTYLEN MM-KILPAILUT 

Ensimmäiset sisäkenttien freesty
len MM pidettiin viime tammiku~s
sa, jolloth sää San Diegossa Oli 
mitä parhain. Kisaan saivat osal
listua vain trippelit eli kolmi
kot, mikä herätti hiukan kummas
tusta. Miksi kisat järjestettiin, 
kun ulkona oli mitä parhain sty-
1esää? 
Ensinnäkin pidettiin hyvänä idea
na järjestää isot sikäkisat. Toi
seksi tammikuu on monille pelaa
jille ns. tyhjäkuu, jolloin muita 
merkittäviä freestylekisoja ei 
ole. Kolmanneksi haluttiin jär
jestää kisat, jotka olisivat vain 
kolmikoil1e, koska Santa Cruzin 
kisat ovat vain parei11e. Vaikka 
ko1mikot kuu1uvatkin FPA:n (Free
sty1e Players Association) MM-ki
soihin, ajateltiin kuitenkin py
syttäytyä vain kolmikoissa näissä 
sisäkisoissa ja siten väl+.tää pa- ' 
ri!kolmikko -ongelman ja tuoda 
paremmin esille freestyleurhei1ua 

PALKINTORAHAT 

lFoA (Internationa1 Flying Disc 
Association) oli päättänyt jakaa 
palkintorahoina 29. tammikuuta 
yhteensä 5 000 dollaria eli noin 
30 OOOmk. Avoimen luokan, johon 
sekä miehet että naiset ottivat 
osaa, voitti Coloradicals (Doug 
Brannigan, Rick Castiglia ja Bill 
Wright) ja sai suorituksestaan 
1 500 dollaria. SKA -joukkue 
(Stacy Anderson Margret Curtis 
ja Carolyn Yabe~ voittivat nais
ten sarjan ja 500 dollaria. 

Ero kärkijoukkueiden välillä oli 
hämmästyttävän pieni. Kahden en
simmäisen ryhmän välillä avoimes
sa sarjassa oli eroa vaivaiset 
neljä kymmenesosaa. Korkeimmat 
vaikeusas'tepisteet sai Bayou 
B1asters seitsemän onnistuneen 
co-opinsa ansiosta, mutta ne ei
vät olleet tarpeeksi Co10radical
sia vastaan, jotka esittivät ka
ikkien aikojen näyttävimmän ja 
onnistuneimman ohjelmansa, jossa 
oli vain kolme pudotusta •• 
Hienoa peliä esittivät my5s ama
t~~risarjan voittajat. Miehissä 
Slipped Disc (Pat Butters, Ken 
Leidnes ja Chip Ledding) ja nais
ten Sunsations (Lis Appelgate, 
Kristin Headington ja Stephanie 
Hewi tt). 
Seuraavan kerran vastaavat kisat 
järjestetään 1.-3. helmikuuta 
1965.,. 

TULOKSET: 

Avoin 
Co10radica1s 

-Doug Brannigan, Bill Wright ja 
Rick Castiglia 

BAYOU BLASTERS 
-Daryl A11en, Deton Mitchell ja 

Jim Schma1 
Heinious Brothers 

-Chip Bel1, Joey Hudoklin ja Pe
te Rossing 

Naiset 
Ska 
-Stacy Anderson, Margret Curtis 
ja Carolyn Yabe 

Big Kitchen 
-Connie Bond, Dianne Margulies 
ja Peggy Stanton 

Spinners 
-Wende Coates, Tracy Headington 

. ja Jennifer Jardine 

9 







EM-KISAT 
ÖREBRD----______________ ~ 

•• IRRIRI.:IA 
Tämänvuotiset Kenttälajien EM-kisat 
alkoivat tiiltaina 10.7.84, mutta ki
soja edeltävänä viikonloppuna järjes
tettiin Ruotsisla kaksi kansainvälistä 
liitokiekkotapahtumaa - toinen Väster
vikissä ja toinen Tukholmassa. 

7.-8.7. pidettiin Västervikissä ulti
maten seurajoukkueiden välilet EM-ki
sat, jotka kä7tännössä supistuivat 
Suomen, Ruotsin ja Norjan väliseksi 
voimainkoetukleksi. Mukana olivat Ru
otsin parhaat seurajoukkueet, pari 
norjalaista joukkuetta ja suomalainen 
kokoonpano nimeltään Py~ J7ske. Kil
pailujen kulkua ei liiemmälti kannat
tane kuvailla - riittää kun lukee ot
telutulokset ja kunnia taulukon Tulok
sia -sivulta. 

Hiukan parempi oli suomalaisten menes
tys samana vi~konloppuna Tukholmassa 
pidetyissä The European Freest7le 
Classic -kisalsa, jossa suomalaisten 
ja ruotsalaisten freest7lehuippujen 
lisäksi esitteli taitojaan kilpailija
~hmät Itävallasta, Länsi-Saksasta ja 
Italiasta. 

Perjantai-ilta kului rankan viimeiste
lyharjoittelun merkeilsä. 

Kilpailu alkoi lauantaina klo 12 ja 
paikka oli Tukholaan keskustassa si
jaitseva puilto nimeltään BumlegArden. 
Kisoissa oli kolae eri sarJaa: arvotut 
parit, parit ja trippelit (kolmikot). 
Ensimmäisenä plivänä vietiin läpi ar
vottujen ja parien alkukilpailu. Arvo
tuilta pääli suomalailten osalta jat
koon Mika Iordaan, jolle onnetar soi 
kunnian heittlä 7hdessl ehdottomasti 
Euroopan parhaiapiin kuuluvan Bsnrik 
Ugglan kanssa. Parisarjasla parastaan 
pisti Petri Isola, joka oli edellisenä 
iltana valmistanut kilpailuohjelaan 
Euroopan parhaan freest7lepelaajan Jan 
Ekmanin kanssa. 

Erittäin hTvin nukutun 7ön jälkeen tu
likin sUDDustaipäivä ja aika finaalieD 
Ennen finaalin alkua jokaiselle osan
ottajalle jaettiin etukäteen luvattu 
Fre.st7le Surprise Gift, joka oli kä
tevä nailonreppu tl7tett7nä neljällä 
limutölkillä ja purukumipussilla sekä 
sää~stimillä - kaikki saatu kisojen 
sponsoreilta. 
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Ensimmäisenä finaalilajina oli arvo
tut parit. Arviolta neljäsataaplinen 
yleisö sai läpimässä, auringonpais
teisessa ilmassa l.puutella aivojaan 
ja hermojaan arvottujen parien enim
mäkseen improvisoidun freest71en sä
est7ksellä. Mika ja Henrik tulivat 
toiseksi. 

Seuraavaksi päästettiin irti trippe
lit, joilla oli suora finaali. Kol
manneksi tuli suomalais-saksalais-i
tävaltalainen trio Pekka Ranta-Bart
mut Wahrmann-Peter Lettl. Beidän oh
jelmansa siivittämänä ultimateval
mentaja Pekka Bob Ranta teki hienon 
come backin freest71en huipulle. 
Olin kuulevinani Bobin 8anovan e8i
tyksensä jälkeen:"Buuh, täihän on, 
plääh, kovempaa ku ultimate, uuuhb." 
Toiseksi tuli niin ikään kotimaisia 
nimiä: Petri Isola, Mika Nordman ja 
Kari Käppi Ves'~a. Potin korjasi 
odotetusti loistavalla ohjelmallaan 
Euroopan (toistaiseksi) paras trip7 
pel Jan Ekman, Dail Rösmark, Henrik 
Uggla. 

Aurinkoisen iltapäivän kruunasi pa
rien finaali. Etukäteen odotettiin 
tiukkaa taistoa parien Benrik Uggla
Dan Rösmark ja Jan Ekman-Petri Is01a 
välille. Isola-Ekman pudotteli enem
aän (ls01a pUdotteli), mutta parin 
ohjelma oli vauhdikkaampi, tapahtu
aarikkaampi ja vaikeampi kuin parin 
Rösmark-Uggla, ja ykköstila irtosi 
niukasti. 

Lopuksi jaettiin komeat palkinnot. 
Kaikki finaaliohjelmat muuten vi
deoitiin, joten soon jälkipelin 
paikka ••• 

RORY! 
Maanantain (9.7.) aikana kaikki kil
pailijat saapuivat vähitellen Öreb
ron Högskolanille, josta kullekin 
pelaajalle annettiin oman h~neen 
avain. Jokaisella oli siil oaa huone 
llheisessä opiskelijakylässl. Kotiu
tuminan sujui kaikilta kitkattomas
ti. 

Tiistaina 10.7. alkoi sitten varsi
nainen toiminta - se, minkä takia 
sinne asti oli valvauduttu. Ja kan
natti vaivautua. 

Meidän suomalaisten menestys oli 
jälleen odotetusti kiitettävä. Heti 
ensimmäisenä päivänä Käppi Vesala 
loi uskoa ruotsalaisten kolmoisvoi
ton estämisestä pituusheitossa. Käp
pi ' heitti itsensä varmasti jatkoon. 
Semifinaalissa Käppi sitten teki, 
mitä häneltä oli odotettukin: uuden 
SE:n. 138m siirtyi historian lehdil
le ja uusi SE kirjoitetaan numeroin 
147,60m. Sijoitus oli komas ja fi
naalip~ikka varma. Käppi oli saavut
tanut vuoden päätavoitteensa tunnol
lisen ja kärsivällisen harjoittelun 
palkkioksi. 

Mutta ruokahalu kasvaa syödessä. 
Käppi oli päättänyt hakata kiilan 
neljän finaalissa olevan ruotsalais
heittäjän väliin. Viisiminuuttisen 
finaalin aikana suomalaisleiri vili
si pyst77D kohotettuja peukkuja. 
Käpin toinen heitto lähti hyvin. Eh
kä hiukan väärässä &fennossa, mutta 
eiköhän se riitä. Takavuosien pi
tuuskunigas Mikael Belaevin heitot 
eivät sujuneet. Roger Magnussonin 
heitoista näki heti, että niillä 
viedään voitto kotiin. Mutta kuka 
tulisi toiseksi? Patrick Ljungström 
heitti uhkaavan pitkälle. Heittoja 
alettiin mitata ykkösheittopaikalta 
lähtien (kaikki viisi heittopaikkaa 
olivat vierekkäin). Ensimmäisenä tu
lostaululle tuli Roger Magnussonin 
tulos: 146,60m. Siinä on voittaja, 
ajateltiin. Optinen mittauslaite an
toi Käpille tulokseksi 137,80m, ja 
jännitys tiivistyi. Patrick Ljung
ström: 134m. HOPEA oli Käpin. 

Yhtä hyvä oli menestys naisten pi
tuuskilvassa. Maini ja Tui j a veivät 
odotetusti kaksoisvoiton 85 ja 81 
metriä kantaneilla heitoillaan. Ju
nioreiden pituuden yllätysnimi oli 
Tom Tele, jolle EM-mittelö oli en
simmäinen kilpailu. Hän voitti en
simmäisen kierroksen tuloksella 
118m. Mutta kokemattomuus kostautui 
finaalissa, ja Tomppa jäi viidennek
si. 

Suomi voitti kolme Euroopan mesta
ruutta tämän kesän kisoissa. Mainin 
pituuskullan lisäksi tuli ykkössija 
naisten koppauksissa (Maini) ja jun
nujen tarkkuUdessa, jossa Mikko 
Laakso uusi viimevuotisen mestaruu-

~ ... 



tensa. 

Suomen freest71ekolmikolla oli jo 
kä7tännöllisesti katsoen hopea hans
kassa. kun Kari Kaivola semifinaali
ohjelman viimeisessä liikkeessä re
vä7tti reitensä eikä k7ennyt heittä
mään enää finaalissa. Kari matkusti 
finaalipäivän aamuna kotiin. ja Käp
pi ja Petri Isola joutuivat heittä
mään kahdestaan. Impsovisoitu ohjel
ma ei Jcui tenkaan enää r11 ttänTt sak
salaikoImikon 176miseen. ja kaverit 
jäivät pronssille. 

Suomalaisten kaikkia edesottamuksia 
ei jaksa edes luetella tässä. Luke
kaa itse tulostaulukot ja saatte 
selvemmän kuvan hyvästä menest7kses
tä. Suomi oli maana toinen 7livoi
maisen Ruotsin ja vähän heikomman 
Saksan liittotasavallan välissä. 

~ ~ 

LOppuarTosana kisojen järjeste17istä 
on kiitett~vä miinus. Paikallinen 
seura. SFMSC suoriutui vapaaehtoi
sella t7öllä hienosti järjeste17is
tä. Iisoissa oli tänä vuonna annä
t7smäärä osanottajia. 

Petri Isola 

ULTIMATE -.JAOSTO 
PUHUU: 

Kerronpa tässä vähän siitä, mitä 
ultimatejaosto on tehnyt kuluneen 
kesän aikana. 

Olemme paiskineet kovasti töitä 
nimenomaan Sveitsin matkaa var
ten. Isoa sponsoria emme ole on
nistuneet vielä saamaan, mutta 
kuten ehkä tiedätte, olemme koko 
vuoden aikana keränneet rahaa mu
illa keinoin - mm. videoilta, 
Silver Night -juhlat, HNMKY:n ot
telut ym. 

Ultimaten PM-kisat Tukholmassa 
18.-19.8. on ensi' tilassa tarkoi- ~ 
tettu miesten ja naisten maajouk
kueille harjoittelumatkaksi, mut
ta tietysti me sinne voittamaan 
lähdetään - siis treeneihin tytöt 
ja pojat. Matka Ruotsiin on pe
laajille irmarnen. kiitos ultima
tejaoston puheenjohtajan Klaus 
Korpelan, joka on hoitanut Sil
ja1ta meille melkein vapaaliput 
{loput maksaa jaosto). 
Nyt e1 muistu mieleen kuin että 
jos olet kiinnostunut tekemään 
jaoston kanssa töitä ult1maten 

puolesta, tai jos muuten vain on 
kysyttävää tai kritiikkiä esitet
tävänä, soita tai kirjoita minul
le. 

Aktiivista kesänloppua kaikille 
harrastajille toivoo 

Maria 

Maria Ahlström 
Itäinen puistotie 12 B 
00140 HELSINKI 14 
puh. 90/635 575. 

Edellisten kaltainen tilaisuus on L-____________________________________________ -L ___________________________________ --; 
taas tiedossa. nimittäin keski
viikkona 22.8. klo 18 alkava Kai
vopuiston tapahtuma. Tilaisuudes
sa kartutetaan matkakassaa myy
mällä mm. kahvia, pullaa, makka
raa. Kaikki voitto, joka myynnis-
tä koituu, on meidän eli u1tima
tejaoston. 

Kaivopuiston t~pahtumassa on kai
kenlaista muutakin ohjelmaa kuin 
liitokiekkoilua, mutta Suomen 
Liitokiekkoliitolle on varattu 
tunti koko happeningista. Ohjel
ma koostuu miesmaajoukkueen näy
tösotte1usta, gol!ista, MTA:sta 
ja Freesty1estä. Kahvin myyntiin 
ja muihin hommiin tarvitaan kipe
ästi apua, niin että tu1kaapa ka
ikki auttamaan ja muistakaa: m1 tä 
enemmän tämä keikka tuottaa, sitä 
halvemmaksi tulee Sveitsin matka. 
Ja jos joku kaivopuistolainen tai 
ohikulkija sattuisi kiinnostumaan 
ultimatesta tai !risbees~ä y1een
sä,olisi meillä taas yksi uusi 
maailman parhaan urheilulajin 
harrastaja. 

Sveitsin MM-kisoihin lähdetään pe 
31.8. Helsingistä ja takaisin pa
lataan ti 11.9. Helsinkiin. Mat
kan hinta osa11istumismaksuineen, 
kisakiekkoineen, majoituksineen 
ja ruokineen on noin 1000mk. 

rOISALII 
Alan huippu, pitkän tuotekehittelyn tulos. Lopullinen 
pituuskiekko: 
AERO (eri painoisia ke11uvista 176-grammaiseen) ••• 65,
WHAM-O Golf Disc 

42 Dlold ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 60,-
100 Dlold •••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••• 60,-
86 mo1d (UUSI) •••••••••••••••••••••••••••••••••• 65,-

1978 WFC 141g TARJOUS •••••••••••••••••••••••••••• 50,
HDX 80 (vihreä) TARJOUS ••••••••••••••••••••••••••• 50 , -
Wor1d C1ass Frisbee 

165g •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 60,-
165g (HI-RIGIDITY) •••••••••••••••••••••••••••••• 65,-
141g •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 48,-
119g •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 40,-

Super Pro ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 38, -
Pro •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 30,-
Kauneimmat näkemäsi kiekot: 
Amerlcan Outdoor (3 vaihtoehtoa) •••••••••••••••••• 6O,
Fantasy (perhonen, 10hlkäärme tai Pegasos) •••••••• 45,
DISCRAFT: 
Sky Sty1er (Amerikan suosituin freesty1ekiekko) ••• 60,-
Ul tra Star •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 60 , -

Postiennako11a, vastaanottaja maksaa postimaksun. Ti
laukset toimitetaan ti1ausjärje8tyk8es~ä. 
JJofEXPO OY, PL 10 61851 KAUHAJOKI AS. Puh. (963) 217 21. 
tai PETRIISOLA, ULVILANTIE 3 C 19, HKl 35. Puh.556848 
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TULOK51R 

SEURAJOUKKUEIDEN POHJOLAN 
ULTIMATEMESTARUUSTURNAUS 
VÄSTERVIKISSÄ 7.-8.7. 

1. Lohko: 
Pyryn Jyske, Hki - Stenungsund FC 

2 - 15 
Pyryn Jyske, Hki - Westervik FC 

1 - 15 
Pyryn Jy ske, Hki - Kalmar FDK 

15 - 13 

1. Westervik ••••••••••••••.••••• 3 
2. Stenungsund •••.••••••••••••.• 2 
3. Pyryn Jyske .•..•••.•.•••••••• 1 
4. Kalmar •.•..•.••...••••••••..• O 

2. Lohko: 
1. SFMSC, Örebro •••••••••••••••• 3 
2. Skagshyddans IS, GöteboFg •••• 2 
3. Pancake, Oslo •••••••••••••••• 1 
4. Nidaros, Trondheim •.•••••.•.• O 

Välierät: 
WFC voitti Skogshyddanin 
Örebro voitti Stenungsundin 
Pancake voitti Kalmarin 
Nidaros - Pyryn Jyske 17 - 15 
Pronssiottelu: 
Stenungsund - Skogshyddan 

21 - 13 

Loppuottelu: 
Örebro - Westervik 

21 - 11 

EM 84 
Valitettavasti kansainvälinen tu
lospalveluncne ei ehtinyt toimittaa 
täydellisiä tuloksia FRIS~ARln toi
mitukseen ennen lehden pa~noon me
noa. Kaikki tulokset ovat SLL:n tu-
10spalvelu9saston johtaj~~ Peik J~
hanssonin käsialaa. Ei n~~n, ette~

vätkö tulokset olisi oikein(ainakin 
melkein), mutta ne ovat osittain 
puutteelliset. Ne tulokset, jotka 
eivät tähän numeroon ehtineet, jul
kaistaan kyllä syksyllä ilmestyväs
sä nelosessa. Pahoittelemme tapah
tunutta. 
P.S. Finaaleihin pääsi viisi paras
ta, mutta e.m. asian johdosta voim
me julkaista semeistäkin vain kol
men parhaan tulokset. 

fm!!l§. 
Juniorit semi 
1. Tom Tele 
2. Martin Sievers (SWE) 
3. Pär Bergs~r6m " 

Naiset semi 
1. Maini Schildt 
2. Karin Karlsson 
3. Tuija Jääskeläinen 

Miehet semi 
1. Roger Magnusson 
2 • _ Mikael Belaew 
3. Kari Vesala 
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118,3 
117,8 
115,4 

87,1 
77,6 
71,8 

152,0 
149,5 
147,6 

Juniorit finaali 
1. Martin Sievers 
2. Pontus Howdin 
3. Pär Bergstr6m 

127,8 
126,1 
122,6 

5:-T~;-T;i;-----------------1ö9:9 

Naiset finaali 
1. Maini Schildt 
2. Tuija Jääskeläinen 
3. Karin Karlsson 

Miehet finaali 
1. Roger Magnusson 
2. Kari Vesala 
3. Patrick Ljungström 

KOPPAUKS-ET 
Juniorit semi 
1. Pontus Howdin 
2. Martin Sievers 
3. Marcus Hasselblad 

85,5 
81,0 
74,0 

146,6 
136,7 
134,9 

sek. 
10,9 
9,6 
9,4 

---------------------------------
5. Mika Nordman 9,1 

Naiset semi 
1. Tuija Jääskeläinen 7,6 
2. Patricia Harrington (IRE) 7,0 
3. Haini Schildt 6,9 

Miehet semi 
1. Roger Magnusson 
2. Mats US! 
3. 1lI1Q'_~~I#!'''') 

A"~e~ E";"',"lsfOVJ 
Juniorit finaali 
1. Pontus Howdin 
2. Martin Sievers 
3. Marcus Hasselblad 

11,0/62,6 
10,4/50,6 

Cj I tt 1 'fJ.,~ 

9,9/64,9 
8,8/39,1 
9,2/36,3 

---------------------------------
5. Mika Nordman 

Naiset finaali 
1. Maini Schildt 
2. Patricia Harrington 
3. Britt-Marie 

6,4L36,3 

8,8/31,0 
6,5/32,0 
6,8/ 

----------------------------------
5. Tuija Jääskeläinen 

Miesten finaali 
1. Torsten G6rke (D) 
2. Mats L6f 
3. Anders Emilsson 

TARKKUUS 
Juniorit semi 

6,9/ -

8,9/77,2 
10,5/58,0 
10,0/62,2 

1. Pontus Howdin 18 
2. Marcus Hasselblad 12 

Mikko Laakso 12 
Jari Saastamoinen 12 
Tom Tele 12 

Naiset semi 
1. Karin Karlsson 12 
2. Britt-Marie Rehnström 10 
3. Barbro Långljuth 8 

Miriam Paliari (ITA) 8 
----------------~-------~------6. Tuija Jääskeläinen 6 
7. Maini Schildt 4 

Miehet semi 
1. Hartmu t vw ahrman ( BRD ) 15 
2. Dieter Johansson 14 
3. Tomas Pelkowski (BRD) 11-

Stefan Karlsson 11 
Finn Lindegaard (DK) 11 

Juniorit finaali 
1. Mikko Laakso 
2. Pontus Howdin 
3. Marcus Hasselblad 
4. Tom Tele 
5. Jari Saastamoinen 

Miehet finaali 
1. Stefan Karlsson 
2. Thomas Pelkowski 

Hartmut Wahrmann 

QQg 
Juniorit semi 
1. Martin S1evers 
2. Pontus HOwdin 
3. Pär Bergström 
4. Jari Saastamoinen 

Naiset semi 
1. Karin Karlsson 
2. Barbro Långljuth 
3. Maini Schildt 

Miehet semi 
1. Tobbe Svensson 
2. Tome~ Llnd&ll 
3. Mats Bengtsson 

Juniorit finaali 

14 
14 

9 
8 
7 

16 
14 
14 

55 
56 
59 
60 

164 
166 
168 

1. Martin Slevers r. 111 
2. Pontus Howdin 119 
3. Marcus Hasselblad 121 
4. Pär Bergström 122 
5. Jari Saastamoinen 127 

Naiset finaali 
1. Karin Karlsson 
2. Barbro Långljuth 
3. Maini Schildt 
Miehet finaali 
1. Tobbe Svesson 
2. Tomas Lindell 
3. Mats Bengtsson 

DISCATHON 

par+ 

° 7 
8 

Juniorit semi aika 
1. Martin Sievers 4.08 
2. Marcus Hasselblad 4.19 
3. Daniel Karcinski (BRD) 4.20 

Pär Bergström 4.20 
---------------------------------
6. Tom Tele 4.45 

Naiset semi 
1. Barbro Långljuth 4.33 
2. Tuija Jääskeläinen 4.54 
3. Karin Karlsson 5.24 
4. Maini Schildt 6.19 

Miehet semi 
1. Carlos Rio (NOR) 
2. Jan Ekman 
3. Finn Lindegaard (DK) 

Nåiset finaali 
1. Barbro Långljuth 
2. Maini Schildt 
3. Tuija Jääskeläinen 

Miehet finaali 
1. Torsten GBrke 
2. Carlos Rio (NOR) 
3. Dieter Johansson 

~ ... 



TUPLAKIEKXO 

Miebet finaali 
1. Kronfjäll Lindell mRZDR U.5. OPEn 
2. Gödricb - Petz (BRD) 
,. Bengtsson - Otbberg 

FREESTYLE 

ltiebet finaali 
1. Jan Ekman - Dan Rösmark - Henrik 

Uggla 
2. Görke - Siepmann - Pieper (BRD) 
,. Isola - Vesala (SUOMI) 

YLEISMESTARIT 
Juniorit 
1. Martin Siewers 
2. Pontus Howdin 
3. Marcus Hasselblad 
--------------------
8. Jari Saastamoinen 

Naiset 
1. Karin Karlsson 
2. Maini Schildt 
3. Barbro Långljuth 

Miehet 
1. Torsten Görke (BRD) 
2. Stefan Karlsson 
3. Dieter Johansson 
-------------------
20. Kari Vesala 

SELF-CAUGHT FLIGHT 

Men 

OVERALL 

Men 

1st Scott Zimmerman, Pasadena, CA 
2nd Doug Branigan, Ft. Collins. CO 
3rd Snapper Pierson. Coronado. CA 
4th Tom Krajna, Sarasota, FL 

GOLF 

Men 

1st Steve Bentley, Pasadena. CA 
2nd Sam Ferrans, La Mirada. CA 
3rd Frank Aguilera, La Puente. CA 
4th Geoff Lissaman, Altadena. CA 

DISCATHON 

Men 

1st Harvey Brandt, Ithaca. NY 
2nd Leonard Muise, Berkeley:· CA 
3rd Erwin Velasquez, N. Plainfield. NJ 
4th Don Wallace, San Diego, CA 

ACCURACY 

Men 

1st David Einsidler. Great Neck, NY 
2nd Terry 'fhiele, Tempe, AZ 
3rd Mark Horn, Altadena, CA & Snapper 
4th Pierson 

DOUBLE DISC COURT 

Men 

1st Mark Horn & Scott Zimmerman 
2nd Snapper Pierson & Sean Sheldon, 

Whit tier, CA 
3rd Charlie & Harold Duvall, San Marino. 

4th 

CA 
& Dave Dunipace, Riverside, CA & Tim 
Selinske, San Marino, CA 

Women 

1st Ron Cootes, Santa Clara, CA Wende Coates 
Judy Horowitz 

~ 
Judy Horowitz. Forest H111s. NY 
Tami Pe11icane. Gainesvi11e, FL 
Mary Lowry, Seattle. WA 
Wende Coates. San Diego, CA 

lIDmen 

'Iaml Pel11cane 
Judy Horowltz 
Mary Lowry 
Vanessa Chambers, Tay10rs, SC 

Women 

Tami Pellicane 
Jennifer Jardine. San Diego, CA 
Mary Lowry 
Anni Kreml, San Diego, CA 

Women 

Judy Horowitz 
Tami Pellicane 
Tita Uga1de, Los Angeles, CA 
Rita Duncan, Huntington Beach, CA & 

Women 

Vanessa 
Chambers 

Diane Margu1ies & Anni Kreml 
Judy Horowitz & Sue Beukelman 

rami Pellicane & Mandy Carrelro 

Bethany Porter & Tita Ugalde 

2nd Scott Zimmerman & Snapper Pierson 
3rd 
4th Don Fogle. Seattle, WA 

Bethany Porter. Milwaukee, WI & Mandy Carreiro, 
Ithaca, t\'( 

FREESTYLE 

Men Women 

1st Coloradicals (Bill Wright, Doug Stacy Anderson & Caro~ Yabe, Ft. Collins, CO 
Branigan, Rick Castiglia, Ft. 
Collins, Colorado) 

2nd Bayou Blasters (Jim Schmal, Shrevepor~ Judy Horowitz & Sue Beuke1man. Portland, OR 
LA & Deaton Mitchell. Baton Rouge, LA) 

3rd Peter Rosing, Joey Hudoklin, Larry Tami Pe11icane. Mary Lowry & Mandy Carreiro, 
Imperiale, Santa Barbara, CA 

4th John Brooks, Chip Bell. Danny Wende Coates, Diane Margulies & Jennifer Jardi~ 
Sullivan, Santa Barbara, CA 

DISTANCE 

Men 

1st Joe Youngman, L'Anse, Ml 
2nd Scott Zimmerman 
3rd Doug Branigan 
4th Andy Lemann. Milwaukee, WI 

Women 

Tami Pellicane 
Judy Horowitz 
Bethany Porter 
Anni Kreml 

15 



GUESSWHOI 


