Päätoiftlittajalta
Kolmen viikon urakka on ohi ja FRISBARI on valmis.
Jännite raukeaa juuri parahiksi juhannuspyhien alkuun.
On kiva lekotella puutarhatuolissa ja hätistää kärpäSla.
- Lehden toimittamisen aiheuttama fyysinen
ja henkinen rasitus on aina helppo p.rrkaa niiden raukkojen niskaan, jotka eivät hoida lupaamaansa kirjoitusta toimitukseen määräajassa. Välillä tällainen leväperäinen luottamuksettomuus on vaikuttanut vittuiluIta, mutta parempi myöhäänkin kuin ei milloinkaan.

FRISBARI on Suaren Liitokiekkoliiton (SLL) ja siihen kuuluvien kerhojen virallinen jäsenjulkaisu,
joka toivottavasti ilmestyy 6 kertaa vuodessa.
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ffiOITI'EET:

Pääkonttori Suomen Liitokiekkoliitto
PL 84
00331 HELSINKI 33.
SLL:n puheenjohtaja Marko Tirronen
Ulvilantie 17 a D 58
00350 HELSINKI 35.
p. 90-551850.
FRISBARI -

c/o Peik Johansson
Maria Jotunin tie 6 B 11
00400 HELSINKI 40.
p. 90-582593.
Allekirjoitettujen artikkeleiden mielipiteet eivät
välttämättä ole Suomen
Liitokiekkoliiton virallisia mielipiteitä.

Kausi on ehtinyt pyrähtää vauhtiin ja selvää on,
että kehitystä on tapahtunut kaikilla toiminnan tasoilla, myös järjestöllisesti. Eri lajien edustajilla
on tarkat kilpailulliset tavoitteet, kansainväliset
arvokisat, joista läh~änä on ajallisesti kenttälajien EM-kilpailu Englannissa. Suanen noin 15-henkinen
:ryhmä on tarkkaan trinmattu ja tavoitteet ovat korkeammalla kuin ikinä aikaisemmin.

PANKKITILIT:
PS-tili:

329 44-8

SYP-M..mkkivuori
217121-4675.
FRISBARIN IIM)ITUSHINNAT

1/1
1/2
1/4
- 1/8

sivu .•••••
sivua
sivua
sivua

800,500,-

300,160,-

.

Jäsenmäärän kohoaminen on eräs tulevaisuuden kannalta m:rrkittävimpiä kehityksen rrerkkejä. Jäsenmäärän
kasvu on kiinteässä yhteydessä kasvaviin mahdollisuuksiin päästä SVUL:iin ja Helsingin piirissä SVUL on jo
osoittanut lähestymisen ja kiinnostuksen merkkejä .toimintaarme kohtaan. Heinäkuun alussa meillä on kunnia
osallistua piirin nuorten ·.l iikuntaleirin järjestärniseen, mikä tarkoittaa ultirnate- ja kiekkogolfopetusta
junioriurheilijoille . Otamrehan mielihyvin haasteen
vastaan.
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PUHEEN"OHTA"AN
PALSTA
- Spirit of the Game eli
"pelin henki" on myytti, johon valitettavan monet lajin
harrastajat suhtautuvat hieman vähättelevästi ja hymähdellen, tuumii puheenjohtaja
Marko Timonen ja tuo esiin
tärkeitä näkökohtia liitokiekkoilun luonteen muuttumisen kannalta.

"Pelin hengellä" ynmärretään sitä
liitokiekkoilun perusajatusta tai voitaisiinko puhua jopa ideologiasta, että
tärkeintä on tervehenkinen yhdessäolo
rauhaa rakentavassa hengessä. Kanssapelaajien kurmioittaminen ja heihin
luottaminen ovat tärkeällä sialla. Peli
ja sen voittaminen eivät ole pääasia.
Peli tai koko liitokiekkourheilu vain
tarjoaa puitteet ihmisille tutustua ja
tavata toisiaan ystävinä. Samalla kiekkoilu 00 mielekäs ja kiehtova urheilumuoto.

Tilanne tuntuu e'1tistä huolestuttavamnalta, kun katsoo miten muu urheilumaailma kehittyy I tai pi täisikö sanoa
taantuu. Konkreettisen esimerkin antaa
jääkiekko_ Vaikka pelille jo alun alkaen on ollut ominaista tietynlainen hallittu agressiivisuus, on pelin luonne,
sen kovuus jo luisunut pahasti väärille
raiteille. Esimerkiksi viimeisten MMkisojen asiaan kuulurnattanat "nyrkkeilyottelut" olivat masentavaa katseltavaa .
Jos urheilukiloailuissa ruvetaan
mätkimään naapuria- naamaan, ollaan jo
pahasti pielessä, olkoonpa kyseessä
sitten mikä laji tahansa. (No nyrkkeilyssähän ihan tarkoituksellisesti pyritään mätkimään vastustajan ilmat pihalle, Tmltta minä en luekaan nyrkkeilyä
urheiluksi. ) Oli miten oli, siirtymi -

nen tuanarien käyttöön ul timatessa on
yksi askel kohti agressiivisempaa peliä. Muutos tuntuu tässä vaiheessa
välttämättänältä, mutta on pelottavaa
ajatella mikä on seuraava "välttänätön
askel" .
Joidenkin ulkolaisten pelaajien
kanssa kesklistellessani on tullut esille se, että me suanalaiset otarrroe tänän
urheilun aivan liian vakavasti. Pelissä
trampataan vaikka vastustajan yli kunhan voitto tulee ja paljon pisteitä.
Urheilun perusarvot rauhan rakentaminen ja ystävyys tahtovat unohtua. On
selvää, että pitkään harjoitellut ja
viimeiset rooonsakin kisamatkaan uhrannut joukkue haluaa pelata tosissaan,
mutta silti olisi muistettava ajatella
myös muutakin kuin voittoa ja anaa statusta. Sitäpaitsi se olisi itse kunkin
sielunrauhalle ihan terveellistä.

"Pelin henki" tulee selvirrrnin esille ultimatessa. Pelissä fyysiset kontaktit pelaajien välillä ovat kiellettyjä, kiekkoa ei saa riistää vastapelaajan käsistä, pelissä ei käytetä tuomareita vaan pelaajien tulee ratkaista
konfliktitilanteet keskenään tai mahdollisesti joukkueiden kapteenien avustuksella.
Viimeksi mainittuun sisältyy. eräs
liitokiekkoilun parhaista erityispiirteistä. On merkityksellistä, että on
olemassa peli, jossa konfliktin osapuolet joutuvat löytämään ratkaisun keskenään i~ ulkopuolista auktoriteettia
- tuomaria, ooliisia? Valitettavasti
tästä käytäl'IDöstä olla.:m lu~ssa ja
pyritää'1 tuan:rrien käyttöön, ainaldn
korkeinrna., tase;; otteluissa. Varsinki."
s'..lCJTlalaiset pelaajat tuntuvat pUclta\-a"
tuanarien käyttöä ul timatessa ..
On totta, että liitokiekkoilun kauniiseen ideologiaan liittyy joitain ehkä liiankin ruusuisia ja epärealistisia
tavoi ttei ta. ori kuitenkin murheellista
todeta, että ul timatessakin ollaan näin
siirtymässä itse asiassa agressiivisempaan pelityyliin. Tai ainakin siihen
ollaan luanassa puitteet. Tilanne johtanee pian siihen, mihin se on johtanut
muidenkin pelien kanssa: vilJ.Diä ja
.
rikkei tä teMään kunhan tuanari ei huomaa. Vastuuta pelissä käyttäytymisestä
kasataan tuanarin harteille. Murheellista todeta, että tämä on ilmeisesti
väistänätön kehityksen suunta.
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Klaus Korpelan aloitteesta juteltiin yhdistetyn liitokiekko ilun esitte1 ytilaisuuden ja var ain.'1ankinta tapahturna.~ mahdo llisesta järje!3 t.ä~sestä j a
rytdyttiin t o imiin li i t on k.irp::>utor i n
s uhteerJ juhan.nuksen j älkE: i s c l l ä \"iiko l -

26.4.

1.,l .

Ja tkettiin ec:k.llis<:ssä kokoukses su
aloltet tua He lsingborg i l ko ngre s Sl a SJoiden käs i ttelyä .

Klaåe on neuvo tellut VIRSLn-.; kanssa
j a järje stä nyt ult.ima temaa j o\Ll.:kueelle
edu lliset ve rrytt.el yasu t., Mu i d e n l aj ien
maajoukkueet eivät saa kyseisi ä verkkar e ita.

Bob Ranta. kerto i e r i maiden ki:!nsa ja niiden aihe utta r..i s t.-, c;,qcl!:' s:'a ka..s.::linväJ iSl; ll c' k ~) :.: laisuuskä )~ännöistä

Ikäv ien seurau sten välttämisel<.si j a
lajin maineer! säi lyttä'nisel<!3 i tulisi
meidän jokaisen huolehtia siitä, ettemme aiheuta muille ihmisille vaaraa heitellessämme . Sama koskee niin yleisiä
puisto ja K.1in omaa Meikun r a taamm&, i n.
r-1e iY'J<:ukin on yleine, p.1istoal u e , j o ssa
liikkuu paljon muitakin ulkoilijoita.
Vaikka meillä on golfkorimme metsässä,
ei meillä ole l upa hei ttää, jos reitillä on muuta väke~. On cdotettava ta .:
PJ~ettävä ihmisiä ystävällisesti siirtymää.'1 )X>is baana l ta. Ystä\'älliset ja
muut ihmiset huomioon ottavat urhe ilijat ovat parasta mainosta lajillemme.

And, hey hey hey , let's be
careful out

~1ere

t-1arko Tim:mel1

11.5.

Main i Sch ildt kert o i Sve itsistä
t:u lleesta kirjeestä k o"'kien viirrl:! vuoden ul tiJna t er. M'1-Jr.isoja . Otte lu~)tä 
k l r j at 0:1 heitetty pois .
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REVOLUTIONARY
EXPERIENCE

SEMINAARI
Liitokiekkoiluva~entajista on Suomessa huutava pula. Vain muutama henki1ö on miettinyt va~ennuspuolen asioita. Nyt tilanne on vihdoin korjaantu-

massa.

~ruoren,3.

Pekka Ranta piti tässä keväällä
liitokiekkoilun koulutus- ja va~ennus
seminaarin, lähinnä uI timaten C-valmentajakurssin. Osanottajia oli harmittavan vähän.

lajina liitokiekkoilulla on
ongeL-nansa ja vai.va;lsa. Yksi näi:;tä ongeL~~ta on valinentd ~~rDla. Itse
a si ~s sa Suonessa }i o le oll~t muita
varsinaisia valmentajia lruin ultiroatefnaajoukkueen Harri Sr:x:oL Harri onkin
tolininnallaan osoittanut tietä tuleville ohjaajille, mutta näitä tulevia ohjaajia ei ole juuri syntynyt.

Eli ei riitä, että sanotaan heittoharjoittelussa: - Keskittykää~ Jos et
osaa heittää kunnolla iLman äärimmäistä
sihtausta ja aivopinnistystä, on heitossasi jotain teknistä vikaa: väärä
ote, väärä heittoliike, väärä ajoitus.
Tällöin valmentajan tehtävänä on OPETTAA JA KORJATA VIRHE eikä sanoa ö-luokan valmentajan tapaan: - Keskittykää~

Käsittääkseni Harri ei ole saanut
mitään virallista vallrentajakoulutusta
ja on joutunut pitkälti anien pelikokemustensa ja aiart;)ien lajiensa treenie:i
perusteella luomaan harjoitusmenetelmät. Tämä näkyy tietenkin harjoitteissao Harjoituksista tulee helposti "näennäisiä" ja tavoitteellinen ote p.lUttuu. Kenties ainut tavoite on säoinä ja
hiki. Ei huonoa sekään, mutta tiettyjen
taitojen o!=-,?iminen vaatii selkeää harjoittelua ja ohjausta. Lisäksi eriyttäminen taitojen ITUkaan on tarpeellista
joukkueen tasap..lOlisen kehityksen kan-

No, tämä saattoi tuntua Harrin ja
muiden valmentajienkin panettelulta,
mutta sitä se ei kuitenkaan ole. Hienoa
että harmat on edes aloitettll, virheet
voidaan korjata ja taitoja valrnentcmisessakin on malrlollista oppia. Olkoot
se vaikka minun tehtäväni, eli jos itse
vain naureskelisin muiden harjoittajien
virheille, olen itse A-luokan valmentaja.

cm~t

nalta.

Tällainen oppimistilanne järjestet-

tiin helluntaiviikonloppuna Maunulan

sonen, Wrede, Schalin ja Budde. PaLl(alla sitten opeteltiin, miten eri taitoja
voidaan h~joitella ja mitä taitoja on
harjoiteltava. Vauhti oli varsin kova,
joten osa asioista on mennyt ohi korvien. Lop.lksi tutustuttiin harjoitusten
peruskaavaan.
Nyt maassamme on sitten viisi virallista liitokiekkoilun C-va~tajaa,
jotka ovat perehtyneet pitkälti vain
ultirnateen, mutta pystyvät kyllä cpastamaan kenttälajeihinkin.
Kenttälajien valmentajaplla on
edelleen sataprosenttinen. Toisaa! ta .
pelaajat eivät tunru kaipaavankaan val- .
mennusta, nutta uusien harrastajien
kannalta olisi tarpeellista, että 011si
ohjattua toimintaa ja ohjausta etenkin
seuratasolla. Muutoin uusien harrastajien saaninen on äärin1näisen hidasta.
Mutta eiköhän se siitä.

majan kentällä. Paikalle oli kutsuttu
jOka seurasta kaksi henkilöä, mutta
paikalle saapuivat vain Jalovaara, Pe-

Bob

Itävallan tsatwih..i.rIru Manfred GCdrich pitää kiekkoa hallussaan.
Q:xJh, mitkä reidet...
- kuva: Putte Pettersson.

---~ .

GOLF
Alkukesän päätapahtuma kiekkogolfin
SM-joukkuesarja heiteltiin päätökseen
Meilahdessa 29. toukokuuta. Liitokiekkoseura Team varmisti mestaruuden pJihittämällä C~ld~~eye'n leppoisassa ottelussa 3-2 . Sarjan aikana \i'"Jittajajoukkueen Mikko Laakso kiekkoili lois-

tavat 21 (6 alle) , mikä on uusi rataennätys.
Helsingborgin 16-henkinen MM-kisajoukkue on lehden ibnestyessä jo valittu. Vielä juniori- ikäinen Mikko lienee
elokuussa suurimpia toivojamme.

JWKKUE-SM
S:'~-jookku E.:sarja pyörähti v iL~'kaast i
käyn tiin kahdella kierrok.SE::lla vappua
ede1 täneenä viiJ<:onJ.':)ppuna . Kyrn'1e..lestä
jOlL~1<ueestc Fr i sbe::-- Fill1iacs Vantaalta,
Es;:oon Floyd ja O:;·~:.;;';-:i pä::jäsivät pur.ta.:..n
pele.lJ1 . Ti:.1ki:.:.a ..:: i. otr.(·:--luss.J Tea:!", H: qin Liitokie.i<:koki..ubi : '~'ecm; \!,..;it:.i
kaksi osaottel~.1a ja Hesa kaksi. 7eamin
?eik Joha'1sso!1 ja Hesa'1 S6)Cl"'~. ia.'1 Bon-

:~~~~~~ s~~;.i~!~~;. · !"~~~~~ä 1t~~~~~~~i
pelin TeamE2.s ':c ;..::'.)!.-J~aast: 3-2

Seuraavana lauantaina kärkijengit
!·!2...'1iacs ja T eaj!", oS"Jivat VäS:'·: ltuste.., .
!''1a.'1j acsin pojat ot ti':a t a h:~ssa jOki:;
osaottelussa ohjat käs iinsä. Reikien
K-.l1uessa Tearr. kysi si i:ten hei ttoviree..'1
j a kää"1si ottelun ecl..1kseen 4-1. r'k:L-:~a:::s
piti sl. l ti johtopaikkaa, koska voittamattanilla Floydilla ja TearnElä oli
otteluita rästissä .
Naisten maajo~~e esitti sarjassa
hienoa peliä voittaen mm. Pyryn Jyskeen
3-2. 'I\.lija Jääskeläinen paransi Meila'1den naisten rataennätystä 30 (3 yli) .

Goldeneye Inkoosta oli voi ttaj asuosikkeja, mutta mahdollisuudet ryssääntyivät siihen, ettei päätähti Henrik
Lorrlful saanut arm~ija<-;ta lanaa joka 'ltteluun . Ratkaiseva tikki oli 3-2 -tappio Maniacsille. ~ymanin veljekset selvisivät kaikista otteluistaan tappioi tta.
Keskiviikkona 8. toukokuuta kohtasivat jännitysottelussa Espoon Floyd ja
Vantaan Maniacs. Jälleen Maniacs aloitti vahvasti, puolivälissä Floyd hie:nen
kavensi, mutta lopp..1a koirlen Maniacs
oli va'1venpi. Ottelu ratkesi viimeisellä reiällä, kun Maniacsin Mika Latvasa10 otti Ttmo Vaskiosta toisen tärkeän
voi ttonsa, edelliskerralla sai km'ia
kokea Londen.

Tässä vaiheessa sarjan johdossa oli
Team, jonka taidot joutuivat tl)~ik0e
tukselle Floytiin asettuessa haastajaksi. Peliä edelsi ikävä esimerkki siitä,
kuinka hauras liitokiekkoilun spiritof-the-game - ajat us on. Ei liene kovj n
harkittua s i joi ttaa pelaa j at vääräan
järjestykseen ja näin tietoisesti terrorisoida sekä muita pelaajia että koke
lajia.

Ne, jotka e ivät j1lTnärrä, ettel ur hei lun päätarkoitus ole voitto hinnalla
millä hyvänsä , voisivat harkita lajinvaihtoa. Tai sitten voidaan toivoa,
että laajenpi koke:1uS kicl;. kcgolfista
saa näiderl henkilöiden :yrnnärtämyksen
urheilumieliserrrnäksi ja k.:rrsii anaan
napaan tuijottamisen. Muiden huanioon
ottaminen or. tärkeä taito elämässä .
Otteluun päästiln sitten klreissä
merkeissä. JillLJitys piti pelin aluksi
tasaisena , mutta kohta Team ot i niukan

johdon . Kilpailuparit olivat silti' niin
tasai's et , että mitä ta}lansa saattaisi
tapahtua. Viimeiselle re:iäll '-' t~lltaes5a
Team oli varmistanut kaksi pistettä ja
Floyd ytrlen . Peikko (TedJli ) ja Vaskio
(Floyd ) olivat tasoissa , sam~in Y~i
Miettinen (T) ja Juha Jalovaara (F) .
Peikko ja Vaskio tasasiviJt ko lmosil laan , mutta Kari Miettinen otti pisteet
koti in upealla aloitusheitella metnn
oäälJ är. 9-reiän korista . Tea!.. voitti 10p..11ta 3-2 Vaskion oäihittäessä Pe ikon
sudde.in 4:nnellä reiällä .

Vi~isellä kierroksella keskiviikkona 29. tookokuuta Team varmisti Suomenmestaruuden 3-2 -voitolla Goldeneye'ta vastaan ja sitten olikin voitonjuhlien aika. SM-hopeaa vei Maniacs samalla oisterrdärällä kuin Floyd, jolloin
keskinäinen ottelu ratkaisee.

WPl1I.llNEN SARJATIlANNE
1) Liitokiekkoseura TEAM ••••••••• 18
2) Frisbee MANIACS Vantaa ........ 14

3) ESPOOn FLOYD Co ........ ..... .. 14
4) naisten rraajoukkue ............ 10
5) PYRYN JYSKE ••••••••••••• • •••••

8

6) TEAM II •.•••••..•...••.•••..••
7) ESfOOn ZlliI ..•........ . ....•..

7

8 ) H:gin Liitokiekkoklubi HESA ...

4

9) OOLDENEYE Flying disc Club ....
10) FUnky Frisbee Freaks . .. ......

0

5
4

MUITA KISOJA
Kai varissa golffail tiin kansalliset
kilpailut 18. toukokuuta. VOittajaksi
seppelöitiin rollerispesialisti Kari
"Käppi " Vesala (-3) ennen Jacob Nymania
ja Jouni Peltolaa.

Helsinki Disc Golf Open kärsi sa~eisesta säästä. Märät kiekot pyrkivät.
~oamaan kädestä omia aikojaan ja tänä
011 rronella ongelmana kiekkopyyhY.een
olless~ läpimärkä . 1. kierroksen jälkeen Tuno Vaskio johti yliVOimaisesti
(-1). Penkin alle heitellyt Mikko Lnaks o täl-Jtäili 2. kierroksen hienosti 4
alle, sai kurottua Vaskion kanssa tasoihin ja vielä sudden deathissä Ho9 0 lf in voi ttoon .

Teksasj.lainen valmistaja myy Aeron
vähän matalampaa kopiota nimikkeellä
Lightning. Kiekosta on vaikea löytää
sopivaa otetta, mutta se saattaa lentää entistäkin pidemnälle. Mol€JTl)ia
kiekkoja saa SuCrnesta 75 markkaa kappale.
-

TULEVAA
SM-kisat pelataan jo tuttuun tapaan
kaksipäiväisinä. Lauantaina 20.7. aloitetaan 18 reiällä sekä Sibeliusplistossa että Meilatxiessa. Sunnuntain lowukilpailussa viisi parasta ·miestä ja
naista kisaavat 9 reikää molemmilla radoilla. Juniorit saavat myös osallistua ja näin myös suositellaan, vaikka
juniorien "anat" SM-kisat kilpaillaan
vasta syksyllä.

MEIKUN METSISTÄ
Meilahden tuttu ra ta on kevään a i ka,a pantu uuteen uskoon. Ibnoitustaulu, opastenerkit ja teekartat ovat nyttemnin toimiV.3t , vaikkakö.a'1 eivät vielä
viimeistellyt. Väliaikaiset pah·"it korvataan pleksitauluilla sitten, kun jaostolla on siihen varaa ja jollain ihmisellä siihen aikaa.
Kunnostustalkoot pidettiin toukokuun lopulla. Koreihin valettiin uudet
sementtikakut ja roskat siivottiin säkkeihin. Ykkösreiän heittopaikan kunnostus on vielä hianan kesken, vaan hitaastihan hyvä tulee.
Tällä kaikella pyri.mne parantamaan
radan viihtyisyyttä ja toimivuutta sekä
ennen kaikkea lisäämään palvelevuutta
uusien golffaajien suuntaan. Ja muistattehan yhteisheittoharjoitukset edelleen tiistaisin kello 18, jolloin kilpailuntapainen, ja lauantaisin kello
12.

1RrOKORIT
Seppo Nieminen toilresta Kauhajoella
valmistetut kiekkogolfkorit odottavat
nyt ostajia. Korit täyttävät kaikki
virallisten sääntöjen koko- ja rakennevaatimukset , eli ne voidaan myös ottaa
kilpailukäyttöän. Harjoituspaikan saa
takapihalleen 550 markalla, tilaukset
puhelimitse 963-11495.

UUSIA KIEKKOJA
Markkinoille on taasen i1.Irestynyt
muutama uusi kiekkanalli. Chamoion
Discs-Innova on kehitellyt Aviår'ia
edelleen ja uusi XD Aviar on entistä
tarkempi aloitusheittokiekko.

MM-kisoihin Helsingborgiin 13-18.8.
lähtee Sucrnesta 8 miestä, 2 naista, 5
junioria ja yksi seniori. Lehden ilmestyessä kisajoukkue on jo valittu. Kilpailujärjestelyjen luvataan olevan aivan anaa luokkaa, järjestetäänhän samassa yhteydessä WFDF:n kongressi. osa
Helsingborgin radasta on rollerireikiä
ja osa ei, joten suomalaisilla lienee
toiveita vaikka kuinka korkealle.
Heti seuraavana maanantaina järjestetään The 1st Annual SeRx> Nieninen
Finnish Flying Disc Golf Classic jossain pääkaupunkiseudulla. Tänne odotetaan ainakin parikymnentä ulkanaalaista, jOhon sisältyy valtaosa USA:n M-1joukkueesta. Sam Ferrans Suaneen •••
Vau!!!
Lewoisaa kesää.
Peikko

Kiekkogolfin SM-joukkue Liitokiekkoseura Team vas. Kari Miettinen, KäWi ja Peikko.
Kuvasta puuttuvat 1 sola , Jyrki, Mikko ja Joukka. - kuva: Olli Visam:>.

UL!IMA!I
KO UL UIHIN
Tämän kesän kuumin päivä on sitten
"Jllut ja r-,eL.:ny-c. 3a.rnana c -nvana, ;_ouk ':j-~ulm 29: r.::en2_
j':::..Y jestett iin osancttaj a· 0.äärältä~i.!".

s;, :., ~:-in

li i b)kL:;~}-cr_1p.J~1t\rna

::'3uomessa tär.)i 'Juonna. ? urr..,luksen eteen
J 1 i tehty a lka pai j on töi t ,j 1 l.ähi nnä
'· :h =: r a ilerH2 1 ~a eri. ~,:~oului s .::,a e :~lttele -

Itse turnausr:,?-'i v.:! oli s.:iän puolesta
tctc,:;.~: n::: I'asi Pesos en KaJ1.3Sa
c!i1l..lscits~~'T,,-~ : 'tä, kU.l1 s;",a'/u111T:"€ mer-

:: .>: "", sen
\ ... : sen.':iär.

K€Jjt~..

Lt "ill !.En

·,:~m-p.ille,

!11Utta kuoprnisclle Silkjo:-uitylJe . Qjot~, e ! 'irm€ saapU':""_~si k "lhdel<saa p::>ika- ja
\. ·.. : .: t~_a tY+' :-_öj c .. ~_....... ic:·.:.:.t" ~~_i2 1ä- Y..(~'..:,::elan
ppruttua o sal.lL.;'t:.un;! ~~I ::~ sa (~::! ell_l..it~ä
pälvä'1ä.
Pien een v:;" ,l'lästys :~en jälkeen kapteenit kokcx:mt.l1i',-'i : ja t ~-:naus :,ääs i d:kaITllan noin 20 mii1'-luttl,) aikati'lulusta myöhli :~ ,,ä . Ottelut ;i~iärä~"'.l"'. p:?13t.tavaksi
kahdeksaan oistees(:!C:..'1 erinäisin a j kara;oi:uksin jä 'c. i vo.:.r" e tU arvioni otte1. -, den kestcst~l I'."-'.~i si '-:.de s jota1i;uinkir.
oLl(eaan. Upea nä1.::·:1än se o li, ktm toist.::isataa liitokiek].;,oilijaa terrre.lsi sarrunaikaisesti v U c '?llä eri ker,tällä.
Katsellessani poikien joukkueita
huomasin tuttuja naamoja siellä täällä
ja arvelin oelien muodostuvan melko korkeatasoisiksi. Edust'-lS?€laajista mukana
olivat nTn. Tikkurilan Tan Tele ja Jari
Saastamoinen, Hunkan Jouni "Piippu" Manninen , II Norssin Peik Johansson, Haukilahden Timo Vaskio sekä Ta~iolan Hannu
Kah los. Heti kärkeen käytiinkin tiukka
ottelu, kun II Norssi ja Munkka asettuivat vastakka i n . Kireän pelin jälkeen
Piipun joukko ratkaisi ottelun edukseen
nt.lmeroin 8-6.
Poikien sarjassa kävi pian selväks i,
että Lärkan ja lbnkan sekä vain viidellä
pe]annut Haunula putoaisivat 10p?uottelujsta. Ensimrräinen todellinen yllätys
t.uli, kun kovakuntoinen isäntäjoul<kue
Tapiola juoksi Tik~ilan kumoon. Tikkurila oli ainakin mi nun mielessäni vä lkkynyt poikien sarjan tode.n..lJäköisimpänä
voi ttajana. Lisää Jä11ni tystä aiheutti
Timo Vaskio, joka erittäin nuoren joukkueensa kanssa melkein yllätti isokokoiset taoiolalaiset. Haukilahti hävisi
kuitenkin- lopulta ottelun numeroin 8-7.
Välieriin selviytyivät siis Munkka, II
Norssi, Tapiola sekä Tikkurila.
Tyttöjen puolella en rohjennut veikata ennakkosuosikkeja, va1Irensinhan
itse Tapiolan tyttöjoukkuetta . Lärkan
tuntui kuitenkin olevan kovin Joukkue
aamupäivän valoss a, sillä se nitisti
ensin II Norssin 8-2 ja sitten Milllkan
8- 3. Qna joukkueeni voitti Lönkanin
helposti 8-0, rmJtta sitten sai.rrrl'e tuskailla Maunulan kanssa nurreroiksi 8-6.

mässä lajiamrne ja vetämässä jumopatilllteja. 'rästä kiitos sille rnaajoukk~eDelaa
ji~~ joukolle, joka jaksoi nähdä vaivan.
~'lyös Tapiolan lukion voirnistelunopettaj at avustivat taroeellisen välineistön
luulkinnassa s e kä ~uissa järjestelykysyrnyks issä .

Tänän ottelun lOf:pltulokseen vaikutti eittämättä se, että Tuija Jääskeläinen, joka pelasi Maunulan joukkueessa,
oli jo väsyttänyt itsensä pelaamalla
p:::>ikien otteluita (Maunulahan . kärsi pelaajap.1lasta). Harmittavaa. oh ~s Maunulan toisen maajoukkuetytön MarJa Sunin
Qlutttrninen. Jos Marja olisi ollut paikalla, olisi ottelu saattanut päättyä
aivan toisin. Välierissä olivat aarnuoäivän jälkeen Tapiola, Maunula, Lärkan
Sekä II Norssin voittanut 'tunkka.
Puolen päivän a ikoihin pidettiin
rlJokatauko, ja Tapiolan lukio järjesti
ystävällisesti pelaajille ruokailumahdollisuuden, j oten nälkäisenä ei tarvinnut pelata. Ruoan päälle oli sitten luvas s a hieman liitokiekkoilullista viihdettä . Kari Vesala ja Maini Schildt
näytt ivät, miten pitkälle kiekko l i i tää ,
ktUl harma on hanskassa. Ultiroateosuudesta va stasivat maajoukkue ja Floyd, jotka
t e lmivät varsin hyvännäköisesti. Iltapäivällä havaitsin a i nakin Tapiolan tyttöjen matkivan edustuspelaajien rakennustyyliä. Lopuksi Petri Isola ja Käppi
e s ittivät näyttävän styleohjelman (vanhan ultimatefanaa tikon pettymykseksi ainoa kuva, jonka esim. "Länsiväylä" turnauksesta julkaisi , esitti Käppiä heit tämässä styleä. Hinkäs teet?! ) .
Iltapäivällä ottelut jatkuivat välierillä. Poikien puolella finalistit
selvisivät help:::>sti, siksi ylivoimaisia
samassa alkulohkossa pelanneet Tapiola
ja TikkUrila olivat. Myös tyttöjen puolella Tapiola selvisi loppuotteluun kukistamalla f.tmkan vaivattanasti 8-l.
Jännittävin välieräk~ilu käytiinkin
Lärkanin ja Maunulan välillä. Lärkanin
pelaajamateriaali oli laaja ja hyväkuntoinen, mutta Maunulan puolesta painoi
vaa' assa Tuijan kokenus sekä muutamien
avainpelaajien hyvä tekniikka. JoMossa
ollut Lärkan sortui lopul ta muutamiin
lqplhetken ratkaisuihin ja niin Maunula oousi toiseksi finalistiksi numeroin

8-7.
lwblenq:>ien -low-tottelujen asetelmat
olivat jännittävät. Pystyisivätkö Tapiolan pojat kukistamaan toistamiseen
teknisen Tikkurilan? Noosisiko Maunula
aanupäivän taWiosta voittoon? Tikkurilan p:::>jat eivät jättäneet epäilyksille
sijaa: numerot 8-3 kertovat, että kokenusta on karttunut joukkueen nuoresta
iästä huolimatta aika kasa. Tyttöjen
lopplottelu oli hivenen tiukE!lJ>i, mutta
kenties aamupäivän voiton ansiosta Tapiolan ei tarvinnut jännittää ja tulokseksi tuli 8-4.
Noin kello 15.30 julistettiin tulokset ja jaettiin parhain1nin rnenestyneille pienet diplanat muistoksi. Turnaus oli onnistunut yli odotusten.
Jo tässä vaiheessa vuotta onkin
syytä aloittaa keskustelu s11 tä, missä

ensi kesän turnaus järjestetään ja
keitä sinne kutsutaan mukaan. Opettaj iston myönteinen suhtautuminen asiaan
lupaa meille tilaa koulujen opetusohjelmassa nuutaITan vuoden sisällä. Tltnä
olisi joka suhteessa se ratkaiseva askel, joka tarvitaan, jotta Suoni voisi
vakiinnuttaa asemansa maailman johtavien lii tokiekkanaiden joukossa. Kiitokset vielä kerran turnauksen järjestelyihin osallistuneille.
Juha Jalovaara
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S!'1-sarja on s .i::.s ··.aa5 käynnissä 8
j ouk}'.Jeen voir."311a . 'I'änä vuonna on 00::>tett.ä\·lssa \'ar SDl ViD~Vä ja moniDLJolinen
o:::'elJ.r:. \'2!S eli useat ottel'.Jt s aa ttaViJt
~ia J.e:lc\'3t.l<i " ris :.lin cx'iotusten kansso .
'I'ä:-.j el t:lrk ...l jt:- ::'_::<'l.~lud , vaan sitä ,
tä ctt elull '.'o itto on yhä enerrmär.
~::i::nl voiton t3..~cl~· ta . P lkkä talto el
el.ää c ':'e eilC,·,tor., (.1 t:!: .

ha sti kiekkcgo lf in M:\1-kisojeri oä;;;lle ,
rrUkä aiheuttaa pelaa jaoulad etenkin,
kUri mm. Floydin huippupelaaj ia on Ruotsissa golffaamassa. Finaalissa voi site~ käydä kuinka tahansa .

C ',

r:::-l!iavosuo sDJ~i Oli ES:JOCll

Floyö ,

:",u::':': .. s :,.ö.a O:=::'·.'0n sc,,:r,rou'kk'.leide:l
?: l-~', :,~;._ ';.:li:: Jci cr: s ~el1äi.;,Hi' miele stäni
yk::.} \'C. l r..": .....i.suosikkcja . P.:::L~iJl1t ) i a vas I

t us taJia llene\'2t i'ie~tervik ja' Örebro
R,j'.Jts is ta. Kuinka Osl ossa ke s ä - heinäkuli.'l vaihtees s a käy , sen voit lukea
varmaan j o s eura a\'a s ta FRISBARISTA.

SM-sar ja pelata~'l kesä- ja heinähussa ja e loku'J.n 17 . on Helsingin Pal lOKe:ltällä flnaa1i. Finaal i s a ttuu oa-

SW']assa ot telut pelaLaan 21 : een j a
käJ'w ssä on Eero Alperin fficlo toilema otte;:'up(:i\·täkiqa, joka on tooella käyt.ä.'lnöllinen. Kiitoksia vaan Eero lle . ToivOlsin, että hallitus esi ttäisi tnCillia
Itäva llan ultirrBte-~-kisoihin .

Maajoukkueet treenaavat myös vanhaan ta~~ tiistaisin, torstaisin ja
sunnuntalSl.n Munkkinie.'1En puistossa
KCNE-talon takana. Miehet aina kello
18.00 ja juniorit sunnuntaina kello 16
ja ti + t a kello 18. Naiset taas su
19 .3 0 j a ti + t a kell o 18.
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Jokainen liitoo jäsen ja miksei
vielä ulkoruolinenkin on tervetullut
treene.i.hin- vaikka vain Jcun.oon woksi.
Juniorit oyrkivät ~äsemään ottelukosketukseen Ruotsin juniorimaajoukkueen
kanssa ennen EM-kisoja ja vieläpä SUc,men kamaralla. Naajoukkueiden tree:lej8
vetdvät Harri Sooof, Pekka Rant4, Eero
Alper i ja Juha Jalovaara.
Maajoukkueet hankkivat -ainakin

osin - verryttelyasut. Asut herättivät
kovasti kiistaa sekä nuiden että ananl-.in lajin puolella. Asiasta voidaan olla rnontaa mieltä. Verkkarit hankittiin
Adidaksel ta, nutta se suostui myymään
halvemr.alla vain uI timatanaajcuJdrueelle. Juha Jalovaara olisi kuitenkin saanut koko liitolle verkkarit (ja saanee
vieUOdn), nutta jookin verran Mll1immalla.
Kyse on siitä, Jnmnat halutaan os-

taa : harvoille halvat vai kaikille
"kalliit". Tietysti on hauskaa saada
halvat verkkarit , nutta toisaalta yhteishenkeä ja jo pientä skismaakin ultimate-kenttälajistien välillä olisi
mahdollisesti liennyttänyt yhteinen
asu. No, ole mielti mitä tahansa i pUtöY.set .on tehty.
Näillä näkvmin sukell.an1re saveen ja
lyöTme levyksi· •.• UP:

MlJUI'AMA OIKAISU
rn:rSIWUN toinlituksesta käsin luettuani edellisen tekstin haluaisin es i ttää henkilöA-ohtaisen käsitykseni eräistä seikoista. Juttelin näistä asi.oista
Bcbin kanssa ja hän eMotti, että kir-

joittaisin jonkinlaisen vastauksen,
jotta saataisiin laajanäkernykselliSEll'pi

käsitys.
Kaikkein ensin, lisenssi ei mielestäni millään lailla voi olla syynä pelaajap11aan, koska nonet nykyisetkään
pelaajat eivät ole lunastaneet kilpailul1senssiä. Siis, tällä het kellä uudet
pelaajat näyttävät voivan osallistua
ilmankin lisenssi!. Asia olisi aiva."'1
toinen, I'IIi.käli lisa..nssit. tarkastettaisiin, mitä Bå.:>J. käsittääkseni kirjoi-

tuksessaan ennakoi.
F'RISMRISTA taasen Bobi sa..'lOO, että
se nappaa liian suuren palan yht.P.ista
kakkua ja että se on toirrdntaan näMen
ylimitoitettu. Tosiasia on, että uuteen paincpaikkaan s i irtymisen jälkeen
FRlSBARI on halventunut niin, että yksi
nl.l1'eI'o maksaa vain 400, -. Tämä en suhteessa tason ja ilrnestymistaajuuden kohoamiseen zoolko edullinen hinta: kuusi
JUJnerOa VtJ01essa kukin 400 markkaa tekee 2400 markkaa, milc.ä 00 alle plolet
t!> liiton FRISBARILLE budjetoidusta

swrnasta.

Se, mitä Bobi kutsuu yliJnitoitukseksi, on mielestäni juuri se tason ko~, jota jlsen1stö on niin kiivaasti halunut. 'l'oisaalta lienee ymrärrettlvU, ettl to1m1tus haluaa tel'dä
työnsä niin hyvin kuin ~llista.
Väitteen, että "intoilijat W tietävät
asioista ennen P'RISBARIA, aset.taisin
hyvinJdn kyseenalaiseksi.

Koko Jdrjoitu1csesta paistaa läpi
jonkinlainen ulUmaten ja kenttälajien
ristiriita. Bcbi lukee kiekkogolfin
kenttälajiksi silll perusteella, että
se lasketaan lIIlkaan yksllölajien yloisnestaruuteen. Haluaisin painottaa, että Hiton uudessa organisaatiojärjestelmässä eri lajijaostoja ei ole olemassakaan. Sitäoaitsi mitään kenttä lajijaOStoa ei ole ikinä ollutkaan.

topJksi esittlisin vielä pienen oikaisun koskia'l JdeJdrogolfln l+t-kisajouklruetta, johon Flo}dista mahtui si
tasan kaksi pelaajaa, Sex ja Vaskio,
joista vain Bex lähtee.

Se siitl,

Pe1Jcko

I,

HO

JA

MUUTA
tiviin järjestelytehtäviin. Jo hyvissä
ajoin ennen kisojen alkua eli noin kello 9.50 alkoivat kilpailijat saapua
kaikista ilmansuunnista. Leppoisan kuullIDlisten vaihdon ja iJmoittautumisten
jälkeen alkoi suuri taisto.

Jo aikaisin aamulla olivat iloiset
veikot Jyrki Kaivala ja Mikko Laakso
Talin vihreillä nunnilla py stytt~imässä
tarkkuusrengasta ja valmistautumassa
muutenkin Helsinki Open - kisojen s uurta
henkistä ja f'1ysistä kapasiteettia vaaEnsi..Irrnäis i:sä :i.a j e u ic cl iVi.:lt jU!':tark.... J ,lo-~ j", rr.ie:-.El.': j", na .:'s.i.~la
:~;... ·l'ill-Y.kuuj.::·ssa hei tet'.:::"ir: F:1Si:'[,.d ::" s ;7·1.lä kierrc :':sellc ':ai r: ne~ j2=-,t: i p.:u ~::::s ta ajar. Säj5':.i=i..:~:iser:s i. J unior ie:-.
f...ar!-;kU.loessä saiva:: .~3tsC) ja"_ ;'ä;:nb. s:~yk 
s ekseen t crie:..: s ·..llr.·.;:n e;--,"lalrJ.:(:,sJ=,siki,-. ,
kö..k. s i..'lker'.::-, ~O: "' : . L·.·..! ·:Y ."l!=-c1:-:-!·?S:· . :'::' ,
r;~il~2

tarY_i<·..l·..lseks;x.. : - t.~~. :":1 'r.ko .. S·..l~.J«· ' ':"':'.::..:: '. ;')!"',
c :: ...'oör.n i s :: '_:'.'.::'.:". :~,-, :-::: ~ :- .

Se:: si J:='a..:-. VL'-'1!-lZ kon..'o<.ill-::' Ti..-:-!C· .. 20"
Vaskio s el'.-i tt .: i:sens ä fin2 3~j ifl heitt.k'.älLi nci.iä;:;t.; ;:1.:l:J:ast:: h .i s:1':);. :..ll c:}-.5 1..::':--. l .~. F· i. -:, ~~.~ ~,::.. " .
~·. -: itti
...:..·i t ~i. c k·...: .:,,:
li i :'Ot·. le}j~Cl·:. ;-1::.c..--·. . . . l.~G , nEi ...··..:..i.a-JGE.-:: ~.i..:' 
mcl S3..\m-i "Sar--kE.. " KCJ\..'onen l ci:-.ta·." :tsti
12 kiekkoa renk.aan läpi. Tänä ?äIlildn
kanssat:il:-uilijc.'::' llE' p~r)'...u-, ~~: 8'~")'"; -t
s illä Sa}-...i{e j o::ti v i elä, k .lr. ::>li e :-lå5
yksi kilpa.: li ja Jäljellä.
S'de~isa.:-\.."'ide:, IJ"c;toille ssa. ta';' vaa.l ta käa~asl \'asi(i0~ Ti.np[-\-""! kieko t L:li reloonsa ja l ä.':ti astele.ilO';;: ke..'! Ulle .
rokc r.äne :-! o ler:r.l.\: sens a huohli voitont2:toa . Yks ... t o ist::-:sa jäl..~een sujall.telivat kiekot renl(aan läpj ja t 'cllClksella

~;s~~\~_;~
. - )_~.S'~c.ta_
; ~~,
"'".~:. :~txXssa~.· laisnU0ruk
inen
' c.' "
v
__
hermojaraasta\...Q

\ 'a.::;.'-;.}

kil[Xlilussa .

Va~'".iC'n voi ttaessa junnujen tarkk-clude:: käytiin samaan aikaan kovaa
taiste lua mie sten ~ITA :ssa. Alkukilpai] '-'f~ Da~-ha: .. :: t.2. tul oksesta vastas i aillii
vallik.: r~dr.i "Rc...ller " Vesala rötkävt täf:l&l2.t s :.itciscJ la sjil:c kovan t ul o J.;s ·'li
i C, :-;- s . Finaali S3a Kä:Jd jaUcJ. h.i.C'ru JC
hel! t.0Y1211 Ja vEi voiton vIi s ekunnin
ero::"la ::::: iseJ.:si tull€(;.' see~ Raine "Lirn00" I.a~.)<_:.r· " iil;. Kolmanneksi taiteili
i !::.se~1sä P.::.k ilaj' ::,i t.k:ä.huiskea voimarx:sä
Jyry,l Kai vola .
N~iset

eivät s a teen liukasta~l l a
p;·s tyru"et täy s ioainoisiin suo rituksiin, si.llä pUJlet heittäjättäristä jäi täysin vaille tulosta. Voiton
vei T'~ i ja Jääskeläine.. tuloksella 7,17s
Jö tC lseks~ tuli Tu i ja Kohonen 6,21 sekun:-iin he itollaan .
kent2 11~.

Naisten pi tuude ssa eivät va'lha t oi t 'J u s5s sät Tuija Jääskeläinen ja Maini
Schildt ar.taneet haastajilleen mitään

mahdollisuuksia, vaan n~k:elivat kiekkon53. aivan anille metriluvuilleer:.
Voi ton vei Tuija tulokse lla 88,15.
Maini hyvi tti pi tuuden kakko stilansa
voi ttamalla puo lestaan tarkk uuden tuloksella 6.
Päivän j~~ittävjn kilpailu käytiin
miesten tarkkuudessa. Kovan taistelun
jälkeen vei voiton parerrminkin supergolffa ajana tunnettu Jouni "Sudde:1
Deat.h " Pelto la tuloksella 14. Kak.kossijasta käytiin kova kampoailu SC??O "SepE" Niemisen ja Jyrki Kaivo len välillä.
Sudeen deathin jälkeen vaI tasi Seoe
kakk:ostilan itselleen Jyrkin suureks i
ha.lJT1iksi.
Tiukaksi m:mi myös juniorien pituuskiloa, sillä parhaan ja viidenneksi
parr~an- tuloksen välillä oli eroa vain
v iitisen rretriä.
Miesten pi tuuskilpailu jäi huonon
sää'! takia heikkotasoiseksi. Voiton vei
y llättäen Kari Vesa1u t uloksella 117 m.
Toiseksi tuli Bob Beach ja ko lm::mneksi
Bx Peltola .

Hels ifl~i Open -klso issa on aina säpinää. ~Brko Järvinen rykäisee ~ituu tta.

-

~Jva:

Marko

TL~nen.

Vanhat pituusässät vas. Maini Schildt ja Tuija Jääskeläinen
ovat ennakkosuosikkeja myös Er'>1-kisoissa Colchesterissa.
Juniorien MI'A: ssa ei syntynyt kovaa
taistelua, sillä tarkkuuden ep~onnistu
misesta k:impaantuneena vei MikJ<o Laakso
voiton murskaavan ylivoirraisesti.

Ensimmäisille kierroksille oli sijoitettu,otteluita, joiden tulos näytti
ennalta JO selvältä. Totutut kärkijoukkueet saivat haastajakseen heikanpiaan.

Kisat vietiin läpi ennätysajassa,
mihin osaltaan vaikutti myös se, että
sateen vuoksi jätettiin pari f inaalia
heittämättä. Suurin kiitos lankeaa
kuitenkin kisojen järjestäjille Jyrki
' Kaivolalle ja Mikko Laaksolle, jotka
tarmokkasti, väsymättä ja epäitsekkäästi jaksoivat hoitaa kisojen järjestelyn. Heille onkin tiettävästi ajateltu
myöntää Vuoden kisajärjestelijä -85 mitalit.

Suomenmestari H:gin Liitokiekkoklubi sai Munkkaan vastaansa naisten maajoukkueringin. Paikkapuolustusta harjoitellen pelasi Hesa helpon voiton
21-2.
Silkkiniityllä Floyd murskasi
paikalliskamppailussa Zemin suoraan
21-0. Floydin suur~ valttina näyttää olevan pelaajamateriaaiin tasaisuus. Kukaan ei erityisesti pistä
esiin, vaan koko joukkue on tawavan
tasainen.
-

Kisojen jälkeen jaettiin yleismestareille hienot palkinnot, minkä jälkeen kaikki lähtivät kotikonnuillensa
levittärrään liitokiekkoilun ajatonta
ilosananaa.
M.L.

Eräs kesän rrerkki on se,
että ultimaten SM-sarja on
käynnissä. Lahden mennessä
painoon pelataan samana iltana kolmas sarjakierros.
Kahden ensimmäisen kierroksen suurin yllätys oli
viirre vuooen hopeajoukkue
Teamin häviäminen FFF:lle,
jopa selvin n~roin~ ' ,."

Toisella kierroksella Espoon Floyd
jatkoi vahvoja otteitaan. Pyryn Jyske
sai kärsiä nurreroiden 21-2 verran. Jyskeen jätkät kertoilivat, että Floydin
ka~ Junnu Rinne pelasi kuin tr~sis~
ja oli täysin pi telenäWn. Junnun CCJTeback SUCJT€I1 ul tiIna.tehuioulle tai ~ olla hyvä enne.
Hesa matkusti Silkkarille zemin
vieraaksi. Harri Srx:x:>fin sekä Ceddie
Wreden yhteispeli äntoi p..1i tteet irurskavoitolle 21-2 Zenin lupaavia i junioreita, Sakke Karvosta ja nruita vastaan.
Naiset ottivat yhteen Maniacsin kanssa
luvuin 1-21 Wandan eduksi. Mikko Pirttinevan Ladassa lienee ollut riE!T1Ukkaat
hetket voitokkaan vierasmatkan ansiosta. "Menin metsään kevätsäällä .•• "

Tiukin ottelu oli odotettavissa
Tikkurilassa Vantaan Frisbee Maniacsien
ja Funky Frisbee Freaksin välillä., ~o
lenmat joukkueet ovat sikäli erikoiset,
että muutama keskeinen tähtipelaaja
johtaa joukkueen oeliä. !o1aniacsin ehdoton syöttöhai on Jari "Narx>e" Saastaroinen ja maalintekijä Arl""Kneedive"
Rurrrnuk:ainen, jotka kahden kierroksen
jälkeen miehittävät pistepSrssin kärkipaikat. FFF:n pelin luojan Eero Alperin tannokas taistelukaan ei SiIronrretsän vierasvihaisella stadionilla riittänyt, vaan vajaamiehisten friikkien
oli antauduttava 21-11.

Maunulan l'Jenbleyllä kohtasivat Team
ja Pyryn Jyske. Teamin oelissä oli sitä
vapautunutta ilonjuhlaa~ jota ei kevään
harjoituksissa vielä oltu nähty. Tilanteessa 14-0 Team päästi hianan pienemmälle vaihteelle ja lowutulos seisoi
21-5. Pyryn Jyske ei pelannut huonosti,
rakentajat ehkä hierren hätäilivät.
Teamin Tipi "Super-boiing" Luona saalisti maalipistei tä niin, että meni ko.' ko tdlaston' kärkeen. ' ~
.._- ,{' ,"

Lii tokiekkanaailman todellinen
paukku koettiin sitten ottelussa FFFTeam Munkan kuhmuraisella nunnell~.
Teamin muutamat huippupelaajat olivat
ties missä valmistautumassa illan Silver-jameihin, joten taktinen manageri
Bob joutui turvautumaan jokuseen viime
hetken värväykseen.
FFF pelasi hienosti ja on kehittynyt viime vuodesta niin heittotaiaoiltaan sekä peliteknilliseltä näkemykseltään. Viimeinen nakki Teamin sowaaJl
oli FFF:n kärjen Markku "Mara" Anttilan
uljaan ilmava vannuus maalinteos~.
Funky Frisbee Freaks voitti 21-2 :'
No, sarja jatkuu ja saas näl'rlä miten käy. Mitkä ovat ne neljä joukkuettå
jotka selvittävät tiensä play-offseihin? Muita tärkeitä ultimatetaoahtumia
lähiaikoina ovat Jyske Cup Maunulan majan kentällä 6.7. , jonne toivotaan
runsasta osanottoa sekä poika- että
tytrojoukkueiden suunnalta, ja ulprnatejaoston järjestämä Suanen Cup josta
l. ,
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Parta~oneenterien kiinnittämine~

frisblisee~

tai sirkkelintet-än heittBminer, on nyt. totista t otta niJt.äli TV : n
RJ tari Ässään on uskanista.
Gangs t erit ahd ist~livat Micha(~ l
KJught ' i a killbeen t a:.cl.lsclla vehkee]J Ei, vaan onneksi Kj t tuli a!'l'UD j ö hoi t l l.X)ja t kaltcri:e_l taa . Kuvassu BobL~
alkuperäine~ killbeen prctot l~i.
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JENKIT VAST'AAl."J EUROOPPA

WFDr-toiminta on herät~~)~ USA : ssa
epäluuJ ja . Pffiz\ (US· . :n kieJ&.o.:nlfJ .H toi on saanut jäsr..;r,istöltään m::::.it. t E:iL;
heikosta työstä ja siitä, että järjesti..'
on l:..lopianaisesti a'1t.amaSSi:1 eurcor:pal ai sil ie vallan . PCGA: n johtohe.11ki·löt
kannattava t kuite,.kin v2Jr..aasti HFDFajatusta ja toi VOkhanTIe I etU~ Li 1anne
csataan s elvittää Jäsenistölle .
Eräät pelaajajä.rjestöt eivät missään tapauksessa hyväksy "eul"COPfB1a1st.en tletä.-nätönt.ä ja kar:;inallist.a liiY. eh<.li.'1t~· .' I J\lu t.t c. esiJ:, . !:Ja'1 "S1..o,::l<. "
Red 'lcK kertoo , ett.ä vai .. P:X;;, I t,'?,l..
(,lltimatel i itt.o) Jö FPA (frees ~,'ldiJ. t
t o) ovat varteenotett.a\·ia ter.iJöi.Ui.
Muiden laj ier. olisi oara sL~ s iirt 'ä
US Di s c Sp:>rts - jujestön alle . s:3n'
lafka edustaa US;'.: ta h1fDF :'n korr.::re ssisse. HelsingtDrgissa .
Toisaalta yksittäiset pelaajat tulevat ryrrJ.nällä Eur<XJpp:3.aI', . Golfi.,
M'1' iin matkaa ermätyss..l ' ri jouk."'(:· e ni ir.
USA:sta kLl lr. ~lajas ta, ja site e~'1e,
KDittäJajien il'1' iin 'Sngla'1t.' in ')s,,] l.istuu Y.ilpailun ulkopuolella ll'~l ta - j,- '
ecrcopp.:ilaisia. Eikä Sucr.ikaan jä2: siVl.l'..L~ : Sepon g0l:Kiso Jen lisä.ksi tä~!lE
käy tyttö Mlchigar. F l sheacs -'-..1 tiJTtate s e:::.rrasta, joka olisi k.l.innostu.~'..lt pelå,cuac:.a.!"! sua .läl2.ist en tyttö]el"' ka'1ssa Ja
osa lEs tlITÖc..r. joho,J.;.ir: . t-L..'I1<l-.lksee:-. .

- Tähän loppui naisten va1mentaminen viimeksi,
sanco valmentaja Harri Spoof. - kuva: Klade .

RANTATYTrÖJEN SEASSA
Helsinkipäivän Beach Partyn ohjelmassa Hietaniemen rantsulla oli myös
liitokiekkoilua. Huonosti järjestetty
kisa, "frisbinheiton ennätyskilpailu"
oli pituusheittoa Professional-kiekolla
(110 g).

Partyn ohjelmalehtinen tiesi kertoa
seuraavaa: - Kaikkihan tie tävät että
frisbillä voi heittää pituutta useita
metrejä.
Ja niinpä myös ST....L:n p..loliamnattilaiset olivat paikalla ja eihän
kenttä riittänyt. Mestariksi mäiski
Hi.ka "Norris" Nordman vajaan 80 metrin
heitolla. Palkinnoksi Norris sai siistin mankan.
Mainittakoon vielä, että kullakin
kilpailijalla oli yksi (!) heittosuoritus.

TERVEISIÄ
PYRYN JYSKEEN JÄTKÄT TREENEIHm JA SASSIm: TAI MUUl'EN •••

HARRI HOlMA
(maksettu ilmoitus)

ON NIIN vÄHÄN

Mestari ,Mika Nordman on jo näin pitkällä breakdancen nytkähtelevällä oolulla.
Mutta Mika osaa myös heittää frisbiitä.
- Kuva: HS.
,

15 • 4. HERÄÄM.lliEN TALVIDNEsrA
On rnaanantaiaClT\upäivä. Sataa. Korvaläpysköistäni tulvii tajuntaani rauhallinen jazz. Se tuo mieleeni eilisen
päivän, jolloin uhkuin tannoa treenata
freestyleä. Li:imasin oikein tekokynteni
ja vedin intin ma.ssiiviseksi muovaClT\an
yläruumiini peitoksi jo legendaariseksi
nuooostuneen lilan freestyleteepaitani.
Lainasin mankkaa, otin läpinäkyvän,
ikikestävän SKY-STYLERini ja suunnistin
latoon, jota myös koulutushalliksi kutsutaan.

Olin kyllästynyt toimett:a'mluteeni
ja tunsin si täpai tsi sisimnässäni suoranaista pakkoa treenata, jotta pysyisin edes jonkinlaisessa kondiksessa.
Onhan kilpailukausi jo hälyyttävän lähellä. Eikä treenausfiiliksiäni vannaan
tiFPdakaan vähentänyt se, että jo useiden päivien ajan olin seurannut luonnon
puhkeamista eloon; aurinko on pistänyt
vipinää jäihin ja lurn:imassoihin ja kymmenien lintulajien kaunis kilpalaulanta
on täyttänyt atmosfäärin.
Sieltä täältä pilkahtelevat, hnnen
kahleista vapautuneet nunnirnatot aiheuttavat ruumiissani outoja väristyksiä ja tuovat heti mieleeni Munkan ja
Talin tuttavalliset nunnet. Ja kun annetaan ajatuksen vielä lentää hieman
eteläItmäksi, päädytään Essexin yliopiston hienolle nuxmelle revanssimielellä
taistelenaan freestylen Euroopan mestaruudesta.
If You Believe that It Can Be Oone/
Yoo' 11 Turn the Stars on One by Q1e/
There Ain' t ~0t.hiIt,] that You Can' t 00/
it All Deperrls on Yoo. ,

Noin lauloi juuri voolkmäneissäni
Phyllis St James, ja mielestäni nuo sanat sopivat tähän tekstin kohtaan kuin
nakutettu. Eli Suanesta lähtevä, todennäköisesti kolmesta pelaajasta muooostuva freestylekokoonpano lähtee tsanppaama.an kirkkairnnasta mitalista. Harva
yrittänee epäonnistuakseen.
Liitokiekkofreestylen suosio erilaisten ohjelma.njärjestäjien keskuudessa on kiitettävästi nousussa. Moni
tanssipaikka on halunut illan piristeeksi mieluummin liitokiekkoilua kuin
es.im. breakdancea. Hyvä näin. Eikä suosion kasvua varmaankaan ollut hidastamassa kuulun ruotsalaiskaksikon Jan Ekma.nin ja Dan Rösnarkin onnistunut
esiintymismatka Helsingissä maaliskuun
lopulla. Järjestäjät olivat tyytyväisiä
ja lupasivat vastaisuudessa tarjota lisää esiintymisiä.

2.5. KOKEMUKSIA KOOWISl'A

Suomen Liitokiekkoliitto on alkanut
ultimateväen voimin levittää lajia Helsingin seudun lukioihin. Alkuun oootin
hieman pelolla vastaanottoa kouluissa.
Aloin kuitenkin kuulla myönteisiä lausuntoja liitokiekko-oppituntien pitäjiltä. Silkasta mielenkiinnosta menin
itse Ellu Wreden kanssa eräänä huhtikuisena maanantaiaamuna LÄRKANiin pitämään voikkatunteja lukion eka- ja toka-

luokkalaisille tytöille ja pojille.
Vastaanotto oli mitä positiivisin niin
owilaiden kuin opettajienkin keslWudessa - ja etenkin opettajien.
Lisäksi erityisen myönteistä oli
havaita, että nimenanaan tytöt otq.vat
lajin herkästi anakseen. Muutenkin ult:imatea pelailevista tytöistä sellainen
huanio, että hyvin usein nope:inroin pPIin idean oppivat ja parhaan heittotaidon hallitsevat tytöt ovat koripallopelaajattaria. Mielenkiintoinen havainto, joka kannattaa pitää mielessä markkinoitaessa lajia suurelle yleisölle,
eli juuri kouluihin ja muihin yhteisöi hin.
IDPUKSI

Liitollemme on muokattu uusi, toivottavasti toimiva organisaatianalli,
kiekk(XJolfin jookkue-9-1 on kerännyt "aktiivisesti pOIUkkaa kokoon, kyrnnenessä
koulussa on urheilutunneilla opiskeltu
liitokiekkoilun jaloja taitoja, järjestetään koulujen välinen ult:imatesarja,
FRISBARIn painatus on halvempaa kuin '
milloinkaan, kesä on täynnä kilpailuja
ja hallituksen jäsenet pursuavat toimintaintoa ja aktiivisuutta. Voisiko
mikään olla enää paremmin? - Kyllä,
kotiuttamispäiväni on kenttälajien 9-1kisojen aattona. Mainiota.
Petri isola FIN 033

11)

••

SEPPO JENKEISTA
Ensimmäinen kunnon kansainvälinen
frisbee tapahtuma Suomessa on tähtäimessä elokuUn 19. päiväksi. Tarkoituksena on tuolloin järjestää avoin liitokiekkogolfki l lBilu , johon on alustavasti tiedusteltu kiinnostusta amerikkalaisilta j a kanadalaisilta pelaajilta .
Helsingborgin golfin MM-kisat päättyvät
lauantaina 17. elokuuta, ja koska suuri
joukko kansainvälisiä ~l aajia on näinkin lähellä Suomea , on oletettavaa, että moni olisi kiinnostunut jatkamaan
matkaansa vähän edemmäksikin. Si täpai tsi Suomi ja Helsinki on vielä elokuussakin hyvin t u tustumisen arvoinen paikka.
Alustavat tiedot kisoista ovat seuraavat: avoin frisbee golf -kilpailu,
18 reikää Meilahdessa, mahd. 9 reiän
finaali muualla, päivä olisi maanantai
19. elokuuta, aika iltapäivällä noin
klo 15, osallis·turnismaksu 5-10 dollaria
tai vastaava, taattu "purse" eli palkintorahojen yhteissumma vä~intään 1000 mk,
rahapalkinto kolmelle parhaalle, pelataan PDGA:n säännöillä.
Tapahtumasta voidaan tehdä todella
mahtava. Talkoohenkeä tietysti tarvitaan. Eräs houkutuskeino ulkolaisten pelaajien saamiseksi maahan on vapaa majoitus. Hyvään frisbeepelaajien henkeen
toivcmne rnahd. rronen pelaajan majoitta-

van ulkolaisia vieraita kotiinsa. L0puille pyritään järjest·3.rnään rnajo.itus
esirn. jonkin koulun tiloissa. Mmuun tai
Peikkoon voi ottaa yhteyttä rnajoitustarjousten tai muun tiedon yhteydessä.
.-

Toukokuun 15. Arnerikanrnatkani aikana
vierailin Phoenixissä Arizonassa, missä
tapasin Chris Karis -nimisen senioripelaajan. Hän ja hänen vaimonsa olivattehneet merkittävän frisbeeteon, johon
s isäl tyi tragiikkaa, mutta myös juuri
sellaista henkeä, jota frisbeen pelaajien keskuudessa esiintyy.
Heidän juuri 16 täyttänyt tyttärensä
oli kuollut auto-onnettomuudessa rattijuopon päälleajamana . Tyttö oli nonnaali
iloinen elämänmyönteinen nuori, joka
heitteli hieman omaksi ilokseen myös
frisbeetä. Onnettomuudesta tulleilla vakuutuskorvausrahoilla Chris ja hänen
vaimonsa lahjoittivat 18 reiän kiekkogolfradan Phoenixin kaupungille.
Ykkösreiän vieressä on muistolaatta,
jossa rata on omistettu onnettomuudessa
kuolleelle tytölle ja lopussa on vetoomus rattijuoppoutta vastaan. Mikä voisi
olla myönteisempi tapa muistaa nuorta
katkennutta elämää.
Seppo Nieminen

- Tässä motellissa Arizonassa ei saanut edes olutta, koska se on intiaanireservaatissa.

\6

-

la 29.6.

JOHAN RINNE -KILPAILU KAIVOPUISTOSSA KLO 12
- KIEKK<XDLF, FREESTYLE, PU'ITAUKSEN SM.
- KILPAILUMAKSU 15, - SISÄLTÄÄ KISAMEHUN.
IIMOITTAill'UMINEN RAVINTOLA KAIVOHUONEEN ULKOPUOLELlA KLO 11.50.
- LISÄTIETOJA: PEIKKO p. 90-582593.
.
- KIEKKOPALKINNOT !!! KEsÄN YKKÖSKISAT !!!

su 30.6.

MANIACS OPEN SIMONMP."rsÄN KENTÄLLÄ TIKKURILASSA KID 12
- TUPLAKIEKKOA, KIEKK<XDLFIA.
- LISÄTIETOJA: NAPPE p. 90-837575.

ti
ke

2.7.
3.7.

la

6.7.

MEIJÄN MEIKKU, kiekkogolfia, Meilahti klo 18.
,
ULTIMATEN SM-SARJAA: - Hesa-Maniacs (Munkka) , Floyd-Team (Si.1kkari),
Jyske-Zerni (Maunula) ja FFF-naiset~ , !Mllnkka) '~ .. '
JYSKE CUP -ULTIMATETURNAUS + KOPPAUSKILPAIW,
::1, " ,~t ~,", ':'~l' ' ':.
Maunulan ulkoilumajan kenttä klo 14.
' ~/"
"!
GUTSrn SM-TURNAUS, Munkkiniemi klo 12.
"
ULTIMATEN SM-SARJAA: - Team-Hesa (Maunula), Maniacs-Ployd (Tixi) ~ .':
Zemi-FFF (Silkkari) ja, ;~naiset-Jyske (Munkka).
ULTIMATEN SM-SARJAA: - Hesa-Floyd (Munkka) , ,T~am-Maniac~",~,(t-1aunula),
FFF-Jyske (Munkka) ~ ~a ,Zemi-naiset " (Si~ari) •

~

su 7.7.
ke 10.7.
ke 17.7.

t

20-?1.7.
: .... ;,f't',

26-28.7.
27-28.7.
28. 7-3.8.
ke 7 • 8.
7-11.8.
la 10. 8 •
10-11.8. ' ,
13-18.8:<.:':'

KIEKKcx;oLFIN SM-KILPAILU SIBELIUSPUISTOSSA JA MEILAHDESSA.
- OHJELMA: LA KLO 9 IIMOITTAill'UMINEN SIBELIUS-MJNUMENTIN JUURELLA,
KLO 10 1.KIERROS (9 REIKÄÄ) SIBELIUSPUISroSSA, KLO 11 2.KIERROS,
KLO 13 1.KIERROS (9 REIKÄÄ) MEILAHDESSA, KLO 14.30 2 .KIERROS. VIISI MIESTÄ JA VIISI NAISTA SUNNUNTAIN LOPPUKILPAILUUN. SU KLO 10 9 REIKÄÄ SIBELIUSPUISTOSSA, KLO 11.30 9 REIKÄÄ MEILAHDES~.
- KILPAILUMAKSU 20,- , LISÄTIETOJA: PEIKKO TAI MIKKO p. 90-740125.

24-25.8.
23-26.8.
25-31.8.

PDGA - North American Championships Tulsa USA.
Kansainväliset FREESTYLE -kilpailut, Essen Saksa.
KENTTÄIAJIEN EM-KISAT, COLCHESTER ENGLANTI.
ULTIMATEN SM-VÄLIERÄT.
'
WORLD DISC CHAMPICNSHIPS Santa Cruz USZ\.
K-lEKK<XDLFIA.
":-. :', \ . "
iJLTiMP~TEN PM-KISAT, Farum Tanska. '
~.~! ."
MAAIL~ LII'IDKIEKKOLIITON KONGRESSI JA
KIEKK<XDLFIN MM-KISAT, HELSINGBORG RUarSI.
ULTIMATEN SM-LOPPUarTELU PALLOKENTÄLLÄ.
1ST ANNUAL SEPPO NIEMINEN FINNISH FLYING DISC GOLF CIASSIC,
KANSAINVÄLINEN KIEKKcx;QLFKILPAILU JOSSAIN HELSINGI,S SÄ.
- LISÄTIETOJA: SEPPO p. 963-11495.
FRI-SM, freestylekilpailut, Tukholma Ruotsi.
ESPORT-MESSUT Tapiolassa.
ULTIMATEN JA GUTSIN EM-KISAT, OBERrRAUN ITÄVALTA.

6-8.9.
la 14.9.
su 15.9.

KEN'ITÄIAJIEN SM-KISAT KAIVOPUISTOSSA JA TALISSA.
Juniorien KIEKKcx;QLF-SM, Meilahti •
TEAMIN perinteiset Ennätystenrikkojaiset, Tali.

•

,1,"

la 17 .8: ~
rna. 19.8.

"

Don Hoskins jd Ken \vesterfield taitc ilevat
hallitun rollerin. - Kuva : Donnell 1\. . Tate.

r

KIEKKcx;oLFIA

TULOKSIA
KIEKKcx;oLFJN SM-JCXJKKUESARJA

ULTIMATEN SM-SARJAA

0ITEIlJI'UL0KSE:

OITELlJruLOKSIA:

27.4.

Espoon Floyd - Team II 4-1.

5.6.

28.4.

Liitokiekkoseura Team - Vantaan
Frisbee Maniacs 4-1, Pyryn Jyske
- Team II 4-1, Team - H:gin Liitokiekkoklubi 3-2, Pyryn Jyske Maniacs 1-4, Maniacs - naisten
maajoukkue 5-0.

4.5.

Pyryn Jyske - naiset 2-3, Team -

Team II 5-0, Maniacs - Go1deneye
F1ying disc Club 3-2, Funky
Frisbee FrRakS - Espoon Zeni 1-2
naiset - Floyd 0-5, Goldeneye Pyryn Jyske 3-1.
5.5.

Floyd - Zeni 3-0.

8.5.

Pyryn Jyske - Team 0-5, Pyryn

15.5.
29.5.

Team - Goldeneye 3-2.

H:gin Liitokiekkoklubi - naisten
maajoukkue 21-2, Vantaan Maniacs - Funky Frisbee Freaks 21-11,
Li i tokiekkoseura Team - Pyryn
Jyske 21-5, Espoon Floyd Co Espoon Zeni 21-0.

12.6. naisten maajoukkue - Maniacs 1-21
FFF - Team 21-2, Zemi - Hesa
4-21, Pyryn Jyske - Floyd 2-21.

1)

2)
3)
4)
6)

7)
8)

Espoon Floyd Co
2 2 0
H:gin Liitokiekkok1. 2 2 0
Frisbee Maniacs ..... 2 2 0
FFF ...••••....•••••. 2 1 1
Team ............... . 2 1 1
Pyryn Jyske ........ . 2 0 2
Espoon Zeni •.•.•.••. 2 0 2
naiset ........•..... 2 0 2

42- 2
42- 6
42-12
32-22
23-26
7-42
4-42
3-42

MAALIT:

1) Ari Kiiskinen, Maniacs ••••
2) Markku Anttila, FFF •••••••
3) Ceddie wrede, Hesa ••••.•••
Timo Luana, Team .....••.••

18
11
10
10

LOPULLINEN SARJATILANNE :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Team.. • . . . . . . . . ..
Frisbee Maniacs .•
Espoon Floyd Co .•
naiset •..........
Pyryn Jyske ......
Team II •.........
Espoon Zemi ..•...
Hesa. • . • . . . . . . . ..
Go1deneye .....•..

9 9 0 0 37- 7
9 7 0 2 32- 8
9 7 0 2 34- 8
950 4 25-19
9 4 0523-20
931 5 17-22
9 216 9-26
9 2 0 7 12-18
9 2 0712-32
FFF •••••••••••••• 9 0 0 9 1-42

18
14
14
10
8
7
5
4
4
0

MITALIKOKcx:NPANOl' :
1

Liitokiekkoseura TEAM:
- Petri Isola, Peik Johansson, Jyrki
I<aivola, Mikko Laakso, Jami Miettinen, I<ari Miettinen ja Kari Vesala.

II

III

Frisbee MANIACS Vantaa:
- Petri Budde, Riku Koski, Mika
Latvasala, Mikko Pirttineva, Jari
Saastam:>inen ja Tan Tele.
Espoon FWYD canpany:
- Juha Jalovaara, Raine Lamberg,
Jouni Peltola, Pasi Pesonen, Johan
Rinne ja Timo Vaskio.

JYSKEEN KANSALLISEr
Pyryn Jyskeen kansalliset tarkkuushei t-

toki1pailut Haagassa 17.5.
Miehet, lopp..1ki1pai1u:
1) Peik Johansson •.•••.•.. ~ .. 14
2) Ukko-Pekka LaJhivaara ..••. 13
3) Mika Keränen ..•••.•••••.•• 11 s.d.
4) Harri Holma •.•••.••••.•.•. 11
5) Petri Kaskinen •.••••••••••• 6
Juniorit:
1) Mika Keränen •.••••••• 14
2) Peik Johansson .•.•.•.• 14
3) Petri Kaskinen •.....•• 6

19 (ME)
14

Miehet:
1) Kari Vesala ••••••••••••••
2) Jacob Nyman •.••••••••••••
3) Jouni Peltola ••••••••••••
4) Kari Miettinen .• ~ ••••••••
5) Harri Holma •••••.•••.••••
6) Ukko-Pekk.a lalhivaara ••••

51
54
56
61
66
68

Juniorit:
1) Tilro Vaskio •••••••••• '. • ••
2) Georg Nyman ••••••••••••• ~.
3) Mikko Laakso •••••••••••••
4) Mika Keränen •••.•.•••.•.•
5) Mikael Hästbacka .••...••.
6) Mika Nordman ••.••.•••••••

56
58
60
61
62
65

Naiset:
1) Maini Schildt' ••••••.•..•• 63

SARJATlIJIl'..1NE :

5)

Jyske - Floyd 0-4, naiset - Team
0-4, Maniacs - Team II 5-0, naiset - Team II 2-3, Floyd - Maniacs 1-4.
Floyd - Team 2-3, Zeni - Team II
2-2.

kansalliset kilpailut Kaivcp1istossa
18.5. (par 54)

SytnUr:

1)
2)
3)
4)

Jari Saastamoinen, Maniacs 23
Alperi, FFF •..••••••• 16
Petri Budde, Maniacs ..••••• 8
Johan Rinne, Floyd ..••.••.• 7
Ti'TlC> Laitinen, FFF ..••..... 7

Eero

4
4

4
2
2
0
0
0

KENT'I'ÄIAJIAVAJAISEr
kenttälajien kauden avajaiset Talissa
19.5.
Miehet, pituusheitto:
1) Kari Vesala •••••• 137,50
2) Jyrki Kaivala •••• 107,70
3) Petri lso1a ••••.•• 95,00
4) Kari Miettinen •••• 92,90
5) Kari Kaivo1a •••••• 92,20
6) Harri Hoima ••••••• 85,85
7) Upi Louhivaara •• ~. 68,70

138,25
121,70
95,65

Aika- ja matkakoppaus:

1)
2)
3)
4)

Jyrki Kaivo1a ••••• 12,53s
Kari Kaivola •••..•• 8,12
Kari Miettinen •••• 11,50
Kari Vesala •••••••• 7,60
5) Upi IDuhivaara •• ' ," 6,02
6) Petri Isola •••••••• 5,00

Tarkkuusheitto:
1) Harri Holma •.•••••. 10 13
2) Kari Kaivola ••.•.•• 11 12
kenttälajien kolmiotte1ukokei1u Munkki3) Kari Vesa1a •••••••• 10 10
niaressä 26.5.
'- · 4) Upi lo.Jhivaara ••••. 10
3
5) Kari Miettinen •••••. 9
Pituusheitto:
6) Jyrki I<aivola ••••••• 8
- 119 9 1) Marko Timonen
85 m
7) Petri . . ,I sola •••••••.• . 5
133 9 1) Kari Vesa1a.
76 m
141 9 1) Pekka Ranta ....••• 78 m
Juniorit, ~heitto:
165 9 1) Pekka Ranta ...... . 84 m
1) Mikko ~:c:~
102,10
Peik Johansson ... . 84 m
2) Peik Johansson ......... ~1, 70
3) Mikko Laakso ..... . 1'7 m
3) Mika Keränen .•••. :-:--. 80,,45
4) Mikael Hästbacka ••.• 70;'00
- juniorit 1) Petteri Pesonen 50 m
2) Jere Manninen .. 49 m
Aika- ja matkakowaus:
3) Mikael Hästbacka 42 m
1) Mika Keränen ••••••.. 7,23s
2) Peik Johansson ••..•• 8,40
Aikakoppaus:
3) Mikael Hästbacka •••• 4,27
- 119 9 1) Marko Timonen ..... 8,8 s
2) Mika Nordman ...... 7,2 s
Tarkkuusheitto:
- 133 9 1) Kari Vesa1a .•..•.. 7,3 s
1) Mikko Laakso ••..•••. 10 4
2) Mika Keränen •.••.• 6,4 s
2) Peik Johansson .•••.•• 9
141 9 1) Peik Johansson .... 8,0 s
3) Mika Keränen ••••••••• 8
2) Pekka Ranta ••.••.. 7,4 s
4) Mikael Hästbacka ••••• 1
- 165 9 1) ,Mikko Laakso •...• 10,1 s
Naiset, oituusheitto:
Tarkkuusheitto:
1) Maini- Schi1dt ••••••. 96,70
- 119g 1) Marko Tim:men ..... 6
133g
1) Mika Keränen ...... 8
2) Tuija Jääskeläinen .• 94,00
2) Harri Holma ....... 4
Tarkkuusheitto:
Kari Vesa1a . ...... 4
1) Maini Schildt •••••••• 8
- 141 9 1) Petteri Pesonen
3
2) 'l\1ija Jääskeläinen
6
165 9 1) Mikko Laakso ...... 6
Timo Vaskio ....... 6
YIEISMESTAmJUS - juniorit 1) Petteri Pesonen 3
1) Jyrki Kaivala •••••••• 234,6
2) Mikael Hästbacka 2
2) Kari Vesala ••••••••.• 230,1
3) Kari Kaivola ••••••••• 227,4
Jere Manninen
2

59,8Q'n
42,70
40,00

KOIMIOI'l'ELU

....

109,00

33,4Om
49,25
17,.80

97,00
(SE)

88,40

...

P

..

'i

HELSINKI OPEN
Miehet, pituusheitto:
1) Kari Vesala •••....•.• 117,60
2) Pekka Ranta ••..•••.. 112,10
3) Jouni Peltola ..•..••• 98,10
4) Raine Lamberg •.•••••• 96,85
5) Petri lsola •.••••••.• 82,30
6) Jyrki Kaivola .•••.... 79,40
7) Juha Jalovaara .•••••. 77,45
8) Sep{x> Nianinen ..••••• 73,50
9) Raine Forsman ........ 72,45
10) Petri Budde •.•••.•.. 69,30
Aikakoppaus:
1 ) Kari Vesa la .... 10,27
2 \ Raine Lamberg ... 8,07
3) J yrki Kai vo1a ... 7,80
4) Pekka Ranta ... . . 8,29
5) Raine F0rsnan ••. 8,41
6 ) Olli Visamo ..... 7,13
7 ) Petri Iso1a ..... 6,79

9,70
8,97

8,70
7,10

Tarkkuusheitto:
1) J ouni Pe ltola ...... 14
2) SePFO Ni Eminen ..... 13 s.d.
Jyrki Kaivola . ..... 13
4) Pekka Ranta . ......... . .
YLEISMFSrARI -

Pekka Ranta

Juniorit, pituusheitto:
1) Tom Te1e .........•. 106,10
2) Jari Saastamoinen .. 105,25
3) Timo Vaskio ........ 104,55
4) MJka Latvasalo ..... 104,15
5) Mikko Laakso ....... 102,15
6) Timo Kuusakoski
73,50
7) Kimi Kärkkäinen ..... 72,50
8) Petteri Pesonen ..••• 7'2,30
9) Tuomas Makkonen ....• · 71,40
10) Mikael Hästbacka ... 65,20
11) Sakari Karvonen
62,10
12) Petri Dahlström •••• 48,95
Aikakoppaus:
1) Mikko Laakso ... .
2) Tom Te1e •..•••..
3) Timo Vaskio .•...
4) Mikael Hästbacka
5) Tuanas Makkonen

9,08
7,80
8,14
7 , 71
7,20

6) Jari Saast.aroc>inen
7) Sakari Karvonen
8) Petteri Pesonen
9) Petri Dahlström

7,11
5,84
5,73
5,36

9,41
7,82
7,75
7,12

Naiset, pituusheitto:
1) Tuija Jääskeläinen •••••
2) r1aini Schildt ••••••••••
3) Tuija Kohonen ••••••••••
4) Jutta Kohonen ••••••••••

14
12

B
7
5

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Mikko Laakso .••...•....•••
Timo Vaskio ••.....••••••.•
Jyrki Kai vola .............
Kari Vesala ..•.....•.•....
Pe ik Johansson ......•...•.
Kari Miettinen ..•..•.•.•••
Jouni Peltola ....•..•..•••
8 ) Pekka Ranta ...............
9) Olli Visamo ..•.....•......
10) Harri Holma ..............
11) Mikael Hästbacka •.•.•••..
12) Seppo Nieminen .•.•.•••.••

55 s.d.
55
58
60
61
63
63
67
70
74
82
35

Naiset:
1 ) Tuija
2) Tui ja
Maini
4) J utta

65
68
68
91

Jääskeläinen .... . . . .
Kohonen . . ... . ... . ...
Schildt •....... • •. . .
Kohonen .........•...

Miehet:
-lopplottelu SFMSC örebro (5) - Stenungsund FC (S) 12-9.
-pronssiottelu First Austria (AJJI') Sun FC Creteil (F) 10-5.
-

6
2
4
8

5) UFO (NL)

••••••••••••••••••••

6) Tennents (GB) . . . . . . . . . . . . . . .
7) Te(l'[\ 42 (BRO) •••••••••••••••
Battersea Boleros (GB) ••••••
9) Hot (F) .•••••••••••••.••••••
10) Sout.h.ampton (GB) •••••.•.••••••
11) Bruxelles (B) . . . . . . . . . . . . . ..
12) SOSFDC Sundsvall (5) ••••••••
13) Essex Victims (GB) ••••••••••
14) Flying Saucers (SUI) ••••••••
15) Fri sding (B) ••••••• ~ ....... ..

'.

Nai set:
-loq:mottelu Battersea Sirens (GB) Sun FC Creteil (F) 6-5.
-pronssiottelu Stenungsund FC (5) First Austria (AIJl') 7-3.

KOUIDJEN ULTIMATE-CUP
pääkaupunkiseudun lukioiden välinen
ult imateturnaus Tapiolan Silkkiniityllä
29.5.

- 5) Carnegi e Göteborg (S) •••.•••
6) M:>skitos (BRD) ....••••.•••••
7) Fri.S.I. (1) ••••••••••••••••
8) Hollande (NL) .............. .
9) Fatal Femmes (GB) ••••••.••••
10) F1ying Saucers (SUI) •.••••••

Pojat:
- loppuottelu Tikkurilan lukio - Ta~iolan lukio 8-4.
- pronssiottelu Munkkiniemen lukio H:gin I I normaalikoulu 8-7.
- 5) Gymnasiet Lärkan ja Haukilahden
koulu,
7) Maunulan lukio ja Lönkan.

FREESTYLEN SISÄHALLI-MM
USA:n freestyleliitan (FPA) sisätilojen
mestaruuskilpailut San Diegossa

Tytöt:
- l1 ~.Tapiolan lukio,
2) Maunulan lukio,
3) Lärkan,
4) Munkkinienen lukio,
5) H:gin I I normaal ikoulu ja
Lönkan.

Miehet, triRJeli:
1) Larry Irnceriale, Peter a:>sin] ja
Joey Hudoklin,
2) Peter Lambert, Deaton Miehell ja Jim
Schmall,
3) Rick castiglia, John Je'tAIell ja Kevin
Givens.
Naiset, trippeli:
1) Arm Zenaitis, Stacy Arx3erson ja
Wende Coates ,
2 ) Joan Amberg, He ather Gray ja W.Z.
Applegate.

Miehet:
1) Karlsruhe (Saksa) ................ .
2) Ztirich (Sveitsi) ................ .
3) Dreieich (Saksa) •.•..•.•. . ....•..
4) Wint erthur (Sveits i) • ..... • ••..•.
5) Luzern (Sveitsi) •.•....•.••....•.
6) Genf (Sveitsi) ....... . .......... .
7) Tuttlingen (Saksa) ••...•..•••.•.•
13) Bern (Sveitsi) ............... : .. .

Mixatut:
1) Joey Hudoklin ja Ann Zemaitis,
2) Rick casUglia ja Stacy An1erson
3) Bill Tulin ja Wende Coates.
'

Naiset:
1) Stockstadt (Saksa) ...•.•.••.•••..
2) Luzern (Sveitsi) ................ .
3) Winterthur (Sveitsi) •.••..••••..•

ULTIMATEN MARATCNrAUIDKKO
lUI'HENBUffiIN TURNAUS
88,15
85,40
77,60
59,00

Aikakoppaus:
1) Tuija Jääskeläinen ••••• 7,17
2) Tuija Kohonen ••••.••••• 6,21

YLEIS1ESTARI -

kansainvälinen Creteil'n pääsiäisturnaus Ranskassa 6-8.4. (seurajookkueiden
EM-turnaus)

~ehet:

SWISS OPEN

Tiroo Vaskio

Tarkkuusheitto:
1) Maini Schildt
2) Tuija Jääskeläinen ••
Jutta Kohonen •••••••
4) Tuija Kohonen •••••••

Meilahdessa 9.6. (per 54)

kans ainvälinen ultimat e turnaus Wi nterthurissa Sveitsissä 27-28. 4.

Tarkkuusheitto:
1) Tiroo Vaskio ••••.••• 13
2) Sakari Karvonen ••••• 7
3) Jari Saastarooinen ••• 8
4) Petteri Pesonen
9
5) Tuanas MaKkonen ..••• 9
6) Kimi Kärkkäinen ••.•. 6
Tam Tele •••••••••••• 6
8) Mikael Hästbacka •••• 5
Tiroo Kuusakoski ••••• 5
Mika Latvasalo •••••• 5
11) Petri Dahlström .••• 4
12) Mika Keränen •.••.•• 3
Mikko Laakso ••••••• 3
YLEISMESTARI -

PARIISIN ULTIMATE

HELSINKI DISC GOLF OPEN

6
5

5

4

Tuija Jääskeläinen

kansainvälinen Rothenburg Skywalkersseuran järjestlinä uI timateturnaus
Saksassa 25-27.5.

1) Battersea Boleros (GB) •••••••••••
2) Tennents 1084 (GB) •••••••••••••••
3) Karlsruhe (BRD) ... . ............. .
4) Rothenburg (BRD) •.....•••.•••....
5) Dreieich (BRD) ••..•..••••••.•••••
6) Utrecht (NL) •••••••••••••••••••••
7) Essen (BRD) .••.•••••..•••••..•••.
Berlin (B~) •••••••••••••••••••••
Red Lights Amsterdam (NL) ••••••••
Karlsruhe I I (BRD) .............. .
Stockstadt (BRD) ..... ~ .......... .

eli SM-sarjan kaikkien aikojen tilasto
(sarakkeet ovat vas. kaudet, ottelut,
voitot, häviöt ja ~isteet)
.

1)

Hesa ...............

4 28
2) Team ••••••••••••••• 4 27
3) Floyd •.•••••••••••• 2 14
4) FFF •••••••••••••••• 4 23
5) Maniacs ••••.••••••• 2 15
6) Space Bumblebees ••• 1 5
7) Hanged Snacks ••.••• 2 10
8) Lettu •••••••••••••• 1 6
9) Zemi . .............. 1 5
10) Lieto FdA .• . •..•.. 1 5
11) . MUnkka •••••••••••• 1 5
12) naisten maajoukkue 2 11

25

3 50

17 10
11 3
11 12

34
22
22

4 11

8

3

2

6

3

7

6

2 4

4

1 4
1 4
0 5
0 11

2
2
0
0

,;

KAUDEN KÄRKI MEIKUSSA
Miehet:
1) Mikko Laakso, Team ....
2) Peik Johansson, Team •.
Jyrki Kaivolö., Team .•.
4) Kari Miettinen, Team •.
5) Kari Vesala, Team ... ..
Timo Vaskio, Floyd ••..
7) Jouni Peltola, Floyd ..
Pasi Pesonen, Floyd . . .
Tom Tele, Maniacs .....
10) SepFO Nieminen, KKarhu
Henrik Londen, Goldene.
Jari Saast.ar.x:>inen, ~1a.'1.
Jacob Nyman, C.,oldeneye

28
28
28
28

8.5.
21.5.
29.5.
29.5.
28.5.
9.6.
8.5.
8.5.
8 . 5.
14 .4.
4.5.
8 .5.
29.5.

Uaiset:
1) Tuija Jääskeläinen, T.
2)
Ma.ini Schildt, Team ...
3) Tuija Kohonen, Hesa .. ,
~)
ML~ja Suni, Tea~ ......
5 ) Jutta Kohonen, Hesa .•.
6 ,' Pirkko Uski, Rapa ..••.

30
32
34
37
42
44

14.5.
8.5.
8.5.
8.5.
9.6.
28.4.

21
24
26
27
28
29

8.5.
21.5.
9.6.
8.5.
8.5.
28.4.
29.5.

-1-.miori t (-67):
1)
Mikko Laakso. Team ....
2) Peik Johansson, Team ..
i\
Ti.rro Vaski o , Floyd ..•.
4) Tom Tele, Maniacs .. ...
5)
Jari Saast.a:rroinen, Man.
6)
Mika Latvasalo , Maniacs
Georg Nyman, Goldeneye
8) Mika Keränen, Jyske ...
Mika Nordman, Team .•.•
10) Riku Koski, r-'Id.'liacs ...
Marko Mietti..' len , Team
Juniorit - 70:
1) Petteri Pesonen, Zemi
2) Mikael Hästbacka, Team
Tuanas Makkonen, Zemi
4) Jere Manninen, Zemi •••
Kimi Kärkkäinen, Zemi
6)
Toni Asikainen, Team ..

21
24
24
25
26
26
27
27
27

29

31
31
32
32

14.5.

33
34

5.5.
28.4.
5.5.
4.5.
15.5.
15.5.

11.6.
28.4.
28.4.

34

42
42
43

KAIKKIEN AIKOJEN TILASTO
PIT'UUSHEITrO, miehet:
1) Kari Vesala ........ . ..•..
2) Pekka Ranta ....•..•......
3) Marko Timonen .•.......••.
4) Jyrki Kaivola ........••••
5) Hannu Kahlos .•....•••••••
6) Georg Nyman •......•.•.••.
7) Jari Saastamoinen ...•.•.•
8) Tom Te1e •..••.......•...•

147,60
131,90
124,80
121,70
120,00
118,70
118,50
118,40

Pojat -18:
1) Hannu Kahlos ...•.....•..•
2) Jari Saastamoinen ....••.•
3) Peik Joha'lSson .....••••.•
4) Mikko Laakso .•••••••..•••
5) Jouni Miettinen •.••••••••
Jarno Saarimäki ...•.•.•..
7) Tao Tele ••••••..•.•••••.•
8) Tirro Vaskio ..............

120,00
118,50
114,70
109,80
108,00
108,00
106,10
104,55

Pojat -15:
1) Marko Miettinen .....•.....
2) Harri Ojala ........•. .• ...
3) Mi.~o Viitasaari ........•.
4) Mikko Laakso .....•.......•
5) Timo Vaskio .. .. ....•......

94,55
94, 10
92,30
92,00
89,90

Pojat -12:
1) Timo Kuusakoski .........•.
2) Mikael Hästbacka •...•.. .•.
3) Toni Asikainen ..... .......
Naiset:
1) Maini Schildt .. .. .........
2) Tuija Jääskeläinen .....•..
3) Tuija Kohonen ..........••.
4) MarJ a Suni ...............
5) Tit t : Björ kman ......•.....
6) Jutta Kohonen ...........•.
7) Marja SauYJ:onen .•..... ....
8) Susan Linkc ...•.........•.

97,00
94,00
77,60
63,50
59,80
59,00
55,00
49,20

Tr...öt -18:
1) Maini Schildt .....•.....••
2) Tuija Jääskeläinen •.....•.
3) Marja Suni .. ....... .......
4) Marja Saukkonen ... .. ....•.
5) Susan Linko ...............

95,92
86,20
63,50
55,00
49,20

72,15
60,80
55,00

?ytöt - 15 :

5) Marja Saukkonen •....•......
6) Anitra Arpia •••• ~ ••••••••••
7} Titti Björkman •••••.•••••••
8) Guni11a Tjeder ••••.•••.•.•.
Tytöt -18:
1) Tuija Jääskeläinen ••••••...
2) Maini Schildt ••••...• •• ....
3) Susan Linko •..••..•.......•
4) Marja Saukkonen .•..••..•.••
5) Gunil1a Tjeder ••••••••.••••
Tytöt -15:
1) Tuija Jääskeläinen ..••••.••

6,1
5,9
5,6
5,5
8,4
8,0
6,3
6,1
5,5
6,7

MP.TKAKOPPAUS, miehet:
1) Kari Vesala .••••.•..• •...• 66,20
2) Mar~O ~im?~
65,00
3) Kar~ Härm.i.käinen ••••••• ~." 62, 30
4) Jyrki Kaivola ••••••••••••• 59,80
5) Pekka Ranta ••..••.••...•.. 58 , 60
6) Jouni Miettinen ...•...•.•. 56,45
7) Timo Vaskio ••••.••.•••.•.. 55,30
8) Peik Johansson •••••••••••• 54,50

....... ,......

.

"

•

\

'

\1

Pojat -18:
,
1) Jouni Miettinen ••.••..•.•• 56,45
2) Timo Vaskio ••••••••••.•.•• 55,30
3) Peik Johansson ••••••••.••• 54,50

1) Mar ja Saukkonen .........•. 55,00

Pojat -15:
1) Timo Vaskio ••..•.......••. 55,30

AIKAKOPPAUS, miehet:
1) Harri Pellikka .•..•.......
2) Kari Vesala •..........•..•
3) Jarmo Saarimäki ..........•
4) Georg Nyman •••••••••••••••
5) Jyrki Kaivo1a ..•...••.••••
6) Kari Miettinen •..•.....•..
7) Ari Pohjalainen ....•....••
Peik Johansson •.......••.•
Pojat -18:
1) Harri Pellikka ..•••.•...•.
2) Jarmo Saarimäki .•.......••
3) Timo Vask..io ...............
4) Peik Johansson •...•.•..•••
5) Jyrki Kaivola ...•..•...•.•
6) Kari Vesala ...............
7) Hika Nordrran ........•...•.
8} Mikko Laakso ..••..........

Naiset:
1) Maini Schi1dt •••••.•••••.. 35,30

13,5
13,49
13,41
12,95
12,53
11,50
11,4
11,40
13,5
13,41
10,76
10,55
10,5
10,4
10,36
10,28

Pojat -15:
1) Timo Vaski o . .....•.......• 10,53
2) Mika Nordman ..•........•.• 10,36
3) Peik Johansson ............ 10,3
4) Mikko Laakso .•...•. . .••••. 10,2
5) Tero Messo ............•.••. 9,8
Pojat -12:
1) Mikael Hästbacka . ... ....•.•
2) Jarkko Sundell .. ....•......
3) Mikko Laakso •.••..••...•...
4) Timo Kuusakoski ........•.. .
5) Toni Asikainen ............•

8,14
7,2
7,0
6,5
6,1

Naiset:
1) Ma.ini
2) Tuija
3) Susan
4) Tuija

9,50
8,4
6,3
6,21

Schildt ..............
Jääskeläinen .•..•••.•
Linko .•..•• ..•.•.••.•
Kohonen ..............

TARKKUUSHEITlD, miehet:
1) Mika Keränen •••••••..••••••.
2) Kari Hännikäinen .•....••....
Peik Johansson .•..•.•....••.
4) Mikko Laakso ..•••••..•..••••
5) Jyrki Kaivola •••••..•••..••.
Johan Rinne ••••••••••.••..••
Hannu Kahlos •••••••••.••••••
Harri Holma •••••••••••••.••.

19
17
17
16
15
15
15
15

Pojat -18:
1) Mika Keränen ................
2) Peik Johansson •••••.••••••••
3) Mikko Laakso •••••••••.••...•
4) Timo Vaskio •••.•....•••••..•
Marko Hyvönen •••...•..••....
6) Kimmo Hännikäinen ..••.......
Johan Rinne ••••••••••.••.•.•
8 ) Petr i Iso1a

19
17
16
14
14
13
13
12

Pojat -15:
1) Timo Vaskio •••••••.•.•.•••••
2) Mikko Laakso ••••...•..•••.••
3) Jari Rintavaara ••••••••..•••
Sakari Karvonen ••••.•.••••.•
5) Peik Johansson ••••.••.•••.••
Tuomas Makkonen .•••.••••••••

14
13
12
12
11
11

Pojat -12:
1) Mikko Laakso •••••.••..•.•••. 13
2) Timo Kuusakoski ••••••••••••.• 9
3) Sakari Malminen ••••••••••••.• 7
4) Petteri Pesonen •••••.•.••...• 6
Tuomas Makkonen •••••••..•••.• 6
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Naiset:
1) TUija
2) Marja
3) Maini
Tuija
5) Marja
Maria
Susan

Kohonen .••••••.••.•.•. 11
Suni •.•.••••••••••••••. 9
Schildt •.•..•.....•...• 8
Jääskeläinen •.....•.... 8
Saukkonen •.•••...•.•... 7
Sundsträm ..•.•..•....•. 7
Linko .................. 7

Tytöt -18:
1) Marja Saukkonen •••...••••.••• 7
2) Marja Suni ••••••.•••••••••••• 6

3) TUija Jääske1äulen ..•......•• 5
Maini Schildt ..•.••...••••••• 5
5) Katriina Rikberg •.....••.•.•• 4
.: ywt -15:

1) Marja Saukkonen .•••..•.••••.. 7
21

Gunilla Tjeder ...........•... 3

ENNÄTYKSIÄ MAAII1-1ALTA

Miehet, pituus
- 171,92 Scott ZL~, USA.
l'.l.kakoppaus
- 16,72 Don Caine, USA.
~1a tkakqm.aus
- 83,10 Steve Bentley, USA.
Tarkkuus
- 21 Tan Kennedy, :.~SA ja Charlie
Langdon-~ad I Englanti.
Naiset, pituus
- 122,63 Liz Reeve, Englanti.
Aikak.Cf-Faus
.
- 11,47 Denise GarfieLd,USA.
Matkakoppaus
- 54,08 Weme Coates, USA.
Tarkkuus
- 16 Karin Karlsson, Ruotsi.
Juniorit, pituus
- 140,45 Ro:Jer t-1agnusson, Ruotsi.
Aikal<q:paus
- 13,5 Harri Pe11ikka, Suomi.
Matkakcppaus
- 66,50 Pär Bergsträn, Ruotsi.
Tarkkuus
.
- 19 Kevin Callahan, USA ja Mika
Keränen, Suoni.
ElJR(X)PAN ENNÄ'IYKSEI'

Miehet, pituus
- 166,42 ~rten Sarrlorff, Tanska.
Aikakoppaus
- 14,07 Magnus Nordin, Ruotsi.
Matkakoppaus
- 79,82 Nigel Thcn;>son, Englanti.
Tarkkuus
- 21 Charlie Langdon-Mead, Englanti.
Naiset, pituus
- 122,63 Liz Reeve, Englanti.
Aikakoppaus
- 11,03 Carol Watchårn, Englanti.
Matkakoppaus
- 47,79 Cissi Lauren, Ruotsi.
Tarkkuus
- 16 Karin Karlsson, Ruotsi.

USA
Miehet, pituus
- 171,92 Scott Zimmerman.
Aikakocoaus
- 16, ii Don Caine.
MatkakOqxlUS
- 83,10 Steve Bentley.
Tarkkuus
- 21 TeIn Kennedy.
Naiset, pituus
- 105,80' Tami Pel1icane.
Aikakowaus
- 11,47 Denise Garfield.
Matkakoppaus
- 54,08 Wende Coates.
Tarkkuus
- 15 ~ica Lou ja Miche1e Marini.
Juniorit, pituus
- 134,42 Sam Ferrans.
Aikakopoaus
- ~2,09 John Sturtevant.
Matk.ak~us

- 56,54 Tom Furnas.
Tarkkuus
- 19 Kevin Ca11fu'1an.

AikakOfPC1US
- 13,5 Harri Pellikka, Suomi.
Matkakoppaus
- 66,50 Pär Bergsträn, Ruotsi.
Tarkkuus
- 19 Mika Keränen, Suoni.

Ll.

Juniorit, pituus
- 140,45 Ro:Jer Magnusson.
Aikakoooaus
- 11,8" - Torbjörn SVensson.
Matkakor:paus
- 66,50- - Pär Bergsträn.
Tarkkuus
- 18 Pontus HOYrling.

ISD-BRITANNIA

Miehet, pituus
- 129,55 Charlie Langdon-Mead.
Aikakoppaus
- 13,23 D. Robbins.
Matkakoppaus
- 79,82 Nigel Thompson.
Tarkkuus
- 21 Charlie Langdon-Mead.
Naiset, pituus
- ,122,63 Liz Reeve.
Aikakoppa~s

RIJCJI'SI

Miehet, oi tuus
- 152,45 på1 Brosträm.
Aikako~us

- 14,07
Juni~it~ pituus
- 140,45 Roger Magnusson, Ruotsi.

Matkakq::paus
- 47,79 Cissi Lauren.
Tarkkuus
- 16 Karin Karlsson.

Magnus Nordin.

Matkak~us

- 79,20 Jonas Löf.
Tarkkuus
- 20 Peter Jansson.
Naiset, o i tuus
- 88,40 . Karin Karlsson.
AiJr.akaopaus
- 8,4 .. Cissi Lauren.

- 11,Q3 Carol Watcharn.
Matkakoppaus
- 33,25 Carol Watcham.
Tarkkuus
- 9 Carol Watcham.
Juniorit, pituus
- 110,.85 ~arres Chrisholro.
Aikakoppaus
. - 12,42 Jarres Chrisholm.
Matkakoppaus
- 63,45 Jarres Chrisholm.
Tarkkuus
. - 15' David Everitt • .

FOI SALE
M1Jcä on parenpi lahja lilt.oJdekkoilijalle,
.länen tyttöystävälleen, po1kaystäväll~,
lsoäidille, koiralle tai Itlluten vain tutulle

__________________ ______ ____

kuin Ii!tokiekko ?

~t_~

.~,~.~~

~~

KmA LI:rroKIEKOLIA JA LIITOKIEKOLI.Jl_ CN ERCll\ !!:

Kekekin ajaa jo turbolla, v':-.tlitse S .. nä liitokiekkojen
TURBO, AITO AMERIKKAIAINEN F R I S B E E
Vielä saatavana niitä kauniit4 , jotka sopivat myös heittelyyn:

- Professional •••. ~ ••••.•••••.••••••••••••••• 30,Su~

Pro.......... . . . . • . • • . • • • • • . • • • • • • • •• 38 , 45,60,- Wbr1d C1ass 119 9 .......................... 40,141 g •.•.••••••..•.....•.•.••.. 48,165 g .......................... 65,- 1978 WFC 141 9 (tarjous) ••••••••••••••••••• 50,- Wor1d Class 165 9 - suuremn:issa erissä
sopinuksen mukaan - soita jo tänään ~ ~ :

-

- Fantasy (Perhonen, Lohikäärne, Pegasos) ••••
- Am&ican O-ltdoor (3 vaihtoehtoa) • • • • • • • • • ••

"

OOLFKlEKKOJA:

-

100 mold •••••••••••••••••
86 mo1d pun. (169-174 g)
86 mo1d sin. (161-169 g)
71 JOOld pun. (180-186 g)
71 mold stft. (175-177 9)
70 mo1d puRe (182-183 g)
70 mo1d sin. (~69-173 g)
50 J001d sin. (185-192 9)

60,70,70,70,70,70,70,70,-

Rajoitettu erä vekkuleita POCKE.'l' PRO -m:i.nikiekkoja,

JOKAISEN

~, ~

:.,

12 cm •••••••••••.••••••. 15,- .

JA TIETYSTI ••• EHOOl'CN PITUUSKIEKKO

AERO

eri paimisia kelluvista 175-gramnaiseen................ 70,-

• •• NOIHING FLIES FARI'HER

Postiennakolla, vastaanottaja naksaa postimaksun.
Tilaukset toimitetaan tilausjärjestyksessä.

Helsingin myynti:
Peik Johansson, p. 90-582593.

""'EXPO

~ ~ =ce: ...-:.se:!

MAAHAN'IUOOA 61851 KAUHAJOKI - FINLAND
-- 963-21 721 -1ELEX 72008

0056

Olli Vis amo
J ussaarenkuja 5 E 45
UOB40 HELSINKI

