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FRISBARI on Suomen Lii
tokiekkoliiton (SLL) ja 
siihen kuuluvien kerho
jen virallinen jäsenjul
kaisu, joka ilmestynee 
kuudesti vuodessa. 

OSOITTEET 

Suomen Liitokiekkoliitto 
PL 84 
00331 HELSINKI 

SLL:n puheenjohtaja: 
Eero Alperi 
Savilankatu 2 C 39 
00250 HELSINKI 
puh. 90-412 096 

FRISBARI 
Petri Isola 
Ulvilantie 3 C 19 
00350 HELSINKI 
puh. 90-556 848 

Allekirjoitettujen ar
tikkeleiden mielipiteet 
eivät välttämättä ole 
Suomen Liitokiekkoliiton 
virallisia mielipiteitä. 

PANKKITILIT 

ps-tili: 329 44-8 

SYP-Munkkivuori 
217121-4675 
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TOII77ITTRJRLTR 
Petri Isola 

Kesän kello on jo kääntänyt viisarin
sa iltaan. Paljon on tapahtunut, ja 
paljosta on kirjoitettu. 

FRISBARIN 
ILMESTYMISESTÄ 

Moni kyseli minulta kolmisen viikkoa 
sitten, että koskas se seuraava FRIS
BARI ilmestyy. Jotta innokkaat odot
telijat välttyisivät kyselemisen vai
valta ja säästyisivät jännittämisel
te, kehottaisin vilkaisemaan FRISBA
RIN 1/1986 pääkirjoitusta. Sivun oi
keasla reunassa on tämän vuoden FRIS
BAREIDEN dead-linet (juttujen viimei
set jättöpäivät kuhunkin numeroon). 
Tuon päivämäärän päälle voi lisätä 
viell kymmenisen päivää itse lehden 
tekemiseen: puhtaaksikirjoitukseen, 
tekstien tulostamiseen, otsikoiden 
tekemiseen, sivujen taittoon, kuvien 
kehittämiseen ja painamiseen. Ja vih
doin lehtien postittamiseen. 

Kertauksen vuoksi laitan tähän vielä 
vuoden viimeisten numeroiden dead
line -päivämäärät (kuka kertoisi mi
nulle hYvän suomennoksen tuolle 
sanahirviölle?). 

FRISBARI 4/1986 8.9. 
FRISBARI 5/1986 17.10. 
FRISBARI 6/1986 2.12. 

MUUTAMA SANA 
JÄTTÄMISTÄNNE JUTUISTA 

Vaikka FRISBARIN tekemisessä käyte
tään apuna kehittynyttä tietotekniik
kaa, ei kaikki välttämättä suju aina 
kuin tanssi. Hyvä esimerkki on per
jantai·ilta 25.7., jolloin tapasimme 
Oll i Vi samon kanssa painotalo.ssamme. 
Vaikka meillä oli juttu valmiina le
vykkeellä, saimme tuhrattua viiden 
sivun tulostamiseen kolme tuntia ja 
kaksikymmentä minuuttia. 

Noin siis valmiikai puhtaaksikirjoi
tettujen juttujen kanssa. Asian tek .. 
vielä aikaavievämmäksi ja vaivalloi
semmaksi, kun saan muiden kirjoitta
mia juttuja (ja vieLäpä pari päivll 
myöhässä) kirjoitettuna ruutupaperil
Le kovimmalla ja ohuimmalla mahdolLi
sella lyijyllä (1). Ja samainen juttu 
oli kirjoitettu viidellä eri kälia
lalla. Kiitos pojat. Jollei tekati 
ole kertakaikkiaan näkymätöntä, se on 
kirjoitettu sellaisilla hieroglyfeil
lä, että vain muinainen egyptiläinen 
saisi siitä vaivattomasti selväl • 
jos eläisi. 

Eipä silti. Kiva, että muutkin kir
joittelevat juttuja ja ovat aktiivi
sia. Toimituksen työtä vain helpot
taisi enemmän kuin kovasti, jos tari
nat olisi kirjoitettu selvällä kä.ta
lalla kuulakärkikynällä tai - _iki 
parasta - koneella. Jos vain on Mah
dollista, antakaa jutut levykkeilll 
ASCII-tiedostoina. 

MITÅ TULEMAN PITAÄ 

Ultimaten seurajoukkueiden PM-kisota
ta ei ole mitään varsinaista tarin.a, 
koska kukaan ei tuntunut olevan in
nostunut sen kirjoittamiseen. Sen 
sijaan tarjoamme mukavan kuvagallerf
an. Gutsin SM-kisojen selostus et 
ehtinyt tähän numeroon, mutta jul
kaistaneen seuraavassa FRISBARISSA. 

Seuraava numero ilmestyykin pian 
joukkuelajien MM-kisojen jälkeen. 
Paitsi niistä, on luvassa tarinaa 
yksilölajien SM- kisoista, Sepon kan
sainvälisistä kiekkogolfmittelöisti 
j~ . . ebkäpä vielä maailmanmestarfmme 
Mikko Laakson kuulumisia Amerikan 
vuodestaan. 

Tosissaan, muttei vakavasti. 



PUHEEN"OHTA"AN PALSTA 

Eero Alperi 

KILPAILUJA 
JA KILPAILUJA 

Kesä on edennyt jo niin pitkälle, että 
on mahdollista katsella jo hieman men
neitä kesän tapahtumia. On pidetty 
monia sekä kansallisia että kansainvä
lisiä kilpailuja. 

Kiekkogolfin joukkue-SM näyttää va
kiinnuttaneen itsensä kotimaiseksi 
arvokisaksi. Vaikka osanottajia avoi
messa sarjassa oli kuusi ja kisat me
nivät tässä muodossa hyvin läpi, saa
taisi kannattaa harkita ottelujärjes
telmän uudistamista siten, että kisat 
saataisiin nopeammin ja tiiviimmin 
vietyä läpi. Päivässä tai korkeintaan 
kahdessa ratkaistu mestaruus antaisi 
joukkueille mahdollisuuden Lähteä mu
kaan parhaaLla mahdolLisella jouk
kueella. Nyt kun kisa on jaksotettu 
usean viikon ajalle on monilla vai
keuksia saada joka kerralla paikalle 
paras tai edes riittävä joukkue. 

Liitokiekkoseura Team järjesti jälleen 
tänä vuonna perinteisen Helsinki Open 
kilpailun, eikä turhaan. Isäntäjoukku
een Pekka Ranta nimittäin heitti ki
soissa uuden loistavan matkakoppauksen 
maailmanennätyksen, joka on tällä het
kellä ainoa avoimen sarjan maailmanen
nätys Suomessa. Onneksi olkoon Pekka! 

Ultimaten seurajoukkueiden PM-turnaus 
vietiin kunnialla läpi ainakin järjes
telyjen osalta. Tästä suurkiitoksen 
ansaitseekin Juha Jalovaaran johdoLla 
toiminut järjestely toimikunta sekä 
kaikki ne, jotka kisojen aikana avus
tivat toimitsija ym. tehtävissä. Me
nestys ei sen sijaan olLut aivan odo
tetunlainen, si llä molemmat Suomen 
kärki joukkueet, Floyd ja Liito-oravat, 
putosivat finaalista erittäin tiukko
jen otteluiden jälkeen ruotsalaisille 
Örebron ja Stenungsundin joukkueille. 

Parhaasta suomalaismenestyksestä vas
tasivat siis naiset, Floydin naisten 
saadessa hopeaa. 

"SUNNUNTAIGOLFIA" 

Heti PM-turnauksen jälkeen järjestet
tiin 165 G-olf-kilpailu, jossa kaikki 
osallistujat heittivät samanlaisella 
kiekolla. Kisaan saapui ennätykselli
set yli 35 osanottajaa, mikä merkinnee 
sitä, että vastaavia kisoja tullaan 
järjestämään tulevaisuudessakin. Peli
järjestelmänä oli, että ensimmäisen 
kierroksen jälkeen vain viisi parasta 
pääsi heittämään toiselle kierrokselle 
kilpailun voitosta. Näin kilpailu saa
tiin vietyä melko joutuisasti läpi, 
mikä olikin monien IIsunnuntaigolfaa
jien" mielestä hyvä asia. 

EUROOPANMESTARUUKSIA 

Kansainvälisestä menestyksestä kannat
taa muistaa liiton varapuheenjohtajan 
Seppo Niemisen menestys kenttälajien 
ja kiekkogolfin EM-turnauksissa, jois
sa hän voitti seniorisarjassa sekä 
yleismestaruuden että golfin. 

SM-KISOJEN ENSIMMAISET 
LA,TIT JO TAKANA 

Discathonissa ja gutsissa on myös jo 
kilpailtu SM-tasolla. Discathonissa 
oli lähes 20 osanottajaa ja gutsissa 
(ennätykselliset?) Vl1S1 joukkuetta 
mukana. Kansainvälinen menestys ja 
aktiivisuuden lisääntyminen kilpailu
toiminnassa osoittavat sen, että taso 
maassamme on korkea ja näköjään koko 
ajan laajenemassa. Vastuu uusien har-

rastajien saamisesta mukaan lankeaa 
vanhoille ja toivon mukaan myös uusil
le seuroille. Vain seurojen aktiivisen 
toiminnan kautta on mahdollista var
mistaa lajin paremmat harrastusmahdol
lisuudet tulevaisuudessa. 

MAA JA AANI 

Vaikka kesäaikana suurin osa energias
ta kuluu kilpailujen ja turnausten 
järjestelyihin, on järjestöpuolellakin 
koko ajan pientä eloa. Elokuussa ulti
maten MM-turnauksen yhteydessä pide
tään maailman liiton WFDF:n järjestyk
sessä toinen kongressi, jossa on muun 
muassa tarkoitus päättää muutamista 
viime vuoden perustavassa kongressissa 
avoimeksi jääneistä sääntökohdista. 
Tärkein näistä on ilman muuta jäsen
maiden äänioikeutta ja äänimääriä kos
keva pykälä. Maailmanliiton hallitus 
tullee esittämään äänimäärien erään
laista porrastamista liittojen jäsen
määrien perusteellä. Koska tämä eri
laisten kirjaamis- ja tilastointikäy
täntöjen johtaa jäsenmaiden epäoikeu
denmukaiseen kohteluun ja samalla rik
koo maiden välisen tasavertaisuuden 
periaatetta, tulee SLL:n delegaatio 
tekemään parhaansa saadakseen oman 
Ilmaa ja ääni II-ehdotuksensa hYVäksytyk
si. Samalla pyritään kiinnittämään 
huomiota mielestämme liian usein (joka 
vuosi) pidettäviin MM-kisoihin, joiden 
väli ainakin joukkuelajien osalta tu
lisi olla vähintään kaksi vuotta. 

Tällainen tilanne on siis nyt ulkokau
den puolivälissä. Toivottavasti myös 
loppukauden jälkeen on mahdollista 
kirjoittaa hyvästä menestyksestä ja 
onnistuneista kisoista. Aktiivista 
loppukesää kaikillel 
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Kesän kuumimpana viikonloppuna, 14. ja 15.6., . järjestettiin Ta
lissa Ultimaten Seurajoukkueiden PM-kisat. Osallistuvia jouk
kueita oli loppujen lopuksi yhteensä kaksitoista. Kisat menivät 
järjestelyjen puolesta mukavasti. Urheiluruutukin oli paikalla, 
josta kiitos Markku Katajalle. Lehdistö sen sijaan saa risuja. Ei 
ainoatakaan toimittaajaa hyvästä ennakkotiedottamisesta huolimat
ta. 

Juttua kisoista ei kukaan tullut kirjoittaneeksi, joten nyt on 
tyytyminen pelkkään kuvareportaasiin. Kiitokset Olli visamolle. 

ULTIMATEN 
SEURAJOUKKUEIDEN 

PM - KISAT 
Kuvat: Olli Visamo 

Black Ultimate Girlsin tiukkailmei
nen Jutta Kohonen ei ruotsalaista 
Mia-tyttöä turhaan kunnioita. 

Timo "stidi" Vaskio oli yksi 
Floydin luottopelaajista. 



Taas kerran stenungsund veti pitemmän korren. 

Virallista kisamuotia esittelivät 
liiton huippumannekiinit Tuija 
Jääskeläinen ja Timo sääski. 

- Äntligen, tänker en av vinnarna. 
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PM-kisojen iloisin joukkue: Liitokiekkoseura Team. 

Videot on videoitu, ja laivalIekin olisi kiire. 
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Helsinki Openissa 
uusi ME 

Petri Isola 

Jo kahdeksatta kertaa järjestettävän Helsinki Open -mittelön otti 
tällä kertaa vastuulleen Liitokiekkoseura Team. Osanottajia oli 
mukavasti, ilma - harvinaista kyllä - hieno, ja ennätyksiä rikot
tiin. 

BOB JUOKSI ME:N 

Avoimen sarjan koppauskisa oli monella 
tavalla jännittävä. Yllättävää oli, 
että yleensä kovana pidetty Timo 
"Stidi" Vaskio sijoittui vasta seitse
männeksi. Vireessä ei ollut myöskään 
matkakoppauksen silloisen SE:n haltija 
ja aina luotettava aikakoppaaja Kari 
"Käppi II Vesalakaan. Käppi si joittui 
vasta neljänneksi ja joutui antamaan 
tilaa kokeneemmille. Vanha koira Seppo 
"Sepi" Nieminen veti esiin salaisen 
valttikorttinsa ja koppaili kolmannek
si. 

Mikään yllätys sen sijaan ei ollut, 
että Jyrki "Jykke" Kaivola tuli toi
seksi. Mutta tapa, jolla gasellin ta
voin juokseva Pekka "BOB" Ranta hoite
li koppauskisan nimiinsä, oli hienoin 
mahdollinen. Poika paransi matkakop
pauksen maailman ennätystä yli viidel
lä metrillä. Uusi ennätys on 88,70m. 

PITUUDESSA HEIKKO TASO 

Pituusheittokilpailua haittasi tuuli. 
Ei sen voimakkuus vaan suunta. Totu
tusta poiketen jouduttiin heittämään 
poikki kentän, ja se tuotti hieman 
vaikeuksia. Voiton vei odotetusti 
Käppi tuloksella 127,80m. Jykke oli 
toinen ja Stidi kolmas nipin napin 
sata metriä ylittäneellä heitollaan. 
BOB epäonnistui pahoin ja sai tulok
seksi vain 89,1Sm. 

JUHA YLLÄTTI 
TARKKUUDESSA 

Tarkkuuskilpailun suuri yllättäjä oli 
Juha Jalovaara, joka jakoi ensimmäisen 
sijan tarkkuusexpertti Timo Vaskion 
kanssa, vieläpä olosuhteisiin nähden 
hyvällä tuloksella 14. Jykke oli kol
mantena tuloksella 12. Kutkuttavan 
jännittävän ratkaisupelin jälkeen 
Juhan oli antautuminen kokeneelle Sti
dille, joka jälleen kerran kuittasi 
tarkkuuskisan voiton. 

Miesten yleismestaruuden voitti ties 
kuinka monetta kertaa aina luotettava 
Jykke Kaivola. 

HYVA TYTOT 

Naisten sarjassa oli ennätykselliset 
kuusi osanottajaa. Vanhojen konkarei
den Tuija Jääskeläisen, Tuija Kohosen 
ja Maini Schildtin lisäksi mukana oli 
Tumban sisko Jutta Kohonen sekä 70-
luvun lopun komeetta Marja Saukkonen 
siskonsa Leenan kanssa. 

Aina pirteä Tuija "Tuisku" Jääskeläinen iloitsee 
matkakoppauksen uuden Suomen ennätyksen johdosta. 
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TUIJA SEURAA 
ESIMERKKIÄ 

Tyttöjenkin koppauskisassa tehtiin 
hienoa työtä. Matkakoppauksen vanha 
Suomen ennätys passitettiin historian 
lehdille kahteen otteeseen. Ensin 
Maini kipitti tuloksen 40,15m, joka 
oli neljä metriä entistä ennätystä 
parempi. Tuijapa (Jääskeläinen) ei 
ollut vielä tähänk,än tyytyväinen, 
vaan äkäpussin tavoin linkosi kiekon 
45 ja puolen metrin päähän ottaakseen 
sen takaisin haltuunsa. 

Tumba sijoittui hienosti kolmanneksi. 
Mainittakoon, että Tumban suoritusta 
haittasi kovasti lähes irtonainen toi
nen jalka. Hän osoitti aitoa urheilu
mieltä tsemppaamalla viimeiseen saak
ka. Hyvä Tumba. 

HAINI HALLITSI PITUUTTA 

Pituusheiton voitti Maini yli viiden
toista metrin erolla Suomen ennätystä 
hallussaan pitävään Tuijaan. 95,5Om 
oLi kohtalainen tulos. Kolmas oli jäl
Leen jalkavaivainen Tumba. 

KOHOSTEN JUHLAA 

Tyttöjen tarkkuuskilvan vei puhtaasti 
nimiinsä parivaljakko Kohonen&Kohonen. 
Tällä kertaa oli Jutan vuoro olla en
simmäisenä. Loput neljä tyttöä sijoit
tuivat jaetulle kolmannelle sijalle. 

Naisten sarjan yleismestaruus jaettiin 
Maini Schildtin ja Tuija Jääskeliisen 
väl illä. 

TOMMI EKMAN, 
JUNIORI PIMEÄSTÄ 

Juniorisarjan uudeksi hallitsij8ksi 
putkahti kilpakentillä ennen tuiki 
tuntematon Tommi Ekman. Hän aloitti 
voittokulkunsa hoitamalla aluksi kop
pausten voiton olemalla matkakoppauk
sessa kolmas ja aikakoppauksessa en
simmalnen. Loput mitalisijat jaettiin 
järjestyksessä Samit Penttonen ja S8-
rivaara. 

Koppausten voitto ei riittänyt tyydyt
tämään Tommi Ekmanin voitonnälkää. 
Niinpä hän päätti sujauttaa kiekkonsa 
lähes sadan metrin päähän, ja voitti 
kolmella metrillä toiseksi tulleen 
Sami Sarivaaran. Kolmanneksi sijoittui 
Petri Määränen. 

Paranna peliäsi 
Bob Ranta 

Huolimatta siitä, että suomalainen 
ultimate on varsin korkeatasoista, 
peleissämme esiintyy vielä kovin usein 
joitakin sääntörikkomuksia. Sääntöjen 
tarkka tuntemus on lähes elintärkeää 
ultimatessa, jossa ei ole tuomar-a 
pitämässä pelin sääntönuoria kädes
sään. Itse asiassa, pelattaessa ulti
matea huipputasolla käy usein niin, 
että se joukkue voittaa, joka osaa 
säännöt parhaiten ja siten käyttää 
niitä hyväkseen. Ei kuitenkaan niin, 
että säännöissä olisi pahoja porsaan
reikiä vaan pikemminkin niin, että 
osaavampi joukkue ei anna ilmaisia 
heittoja ja maaleja vastustajalle. 
Seuraavassa olen koonnut joukon suoma
laisessa ultimatessa esiintyviä vir
heitä ja rikkeitä. 
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1. Suomen kova puolustuspeli on kyllä
kin toisinaan erittäin ihailtavaa, 
mutta silloin tällöin sattuu tilantei
ta, joissa puolustava pelaaja ei edes 
enää yritäkään pe.lata kiekkoa vaan 
hyppää varsin törkeästi kiinniottajan 
selkään. Tällaiset vaaralliset peli
tyylit on mielestäni ehdottomasti kar
sittava pois ultimatesta. 

2. Pelaajan loukkaantuessa peli on 
katkaistava, kunhan tilanne on ensin 
pelattu loppuun asti. Varsin usein käy 
niin, että suomalainen ei hevin louk
kaantumistaan osoita vaan jää kentälle 
klenkkaamaan sanoen:"Ei sattunut. 1I Kun 
loukkaantuminen on tapahtunut, kuka 
tahansa saa (siis myös vastustaja) 
ilmoittaa loukkaantumisaikalisän. 

3. Silloin tällöin kiinniottaja lentää 
vastustajaan törmättyään suoraan kiin
nioton jälkeen ulos. Tällöin voi kiin
niottala joko myöntää muutenkin joutu
neensa ulos tai huutaa virheen. Kiis
tettäessä virhe, kiekko on palautetta
va heittäjälle. Muutoin peli voi jat
kua normaalisti. 

4. Entä miten menetellään riiston sat
tuessa. Kiekko on puolustajan koske
tuksesta tippunut heittäjän kädestä. 
Päinvastoin kuin usein luullaan, puo
lustaja ei ota kiekkoa ojentaakseen 
sen heittäjälle vaan heittäjä ITSE 
poimii kiekon ja jatkaa edelleen 
peliä. Mikäli pysäytyslaskenta oli 
käynni ssä ri i ston ·sattuessa, lasku 
pysäytetään siksi aikaa, kunnes heit
täjä on saanut kiekon jälleen haltuun-

TONIN HERMOT PITIVAT 

Tarkkuuskisassa mlnlJuniori päätti 
näyttää isommilleen, missä rengas sei
soo. Tonin kanssa samaan tulokseen 
seitsemän ylsi myös Petri Määränen. 
Seurasi ratkaisupeli. Jännittävien 
vaiheiden jälkeen Toni osoitti hermo
jensa pitävyyden ja voitti 3 - 2. 

Tommi Ekman sijoittui kolmanneksi var
mistaen siten juniorisarjan yleismes
taruuden. 

SUNNUNTAINA 
TUPLAKIEKKOA 

Sunnuntaina oteltiin vielä tuplakiekon 
merkeissä. Leppoisassa tuplakiekkoi
loittelussa oli mukana neljä paria. 
Seniorisarjan maailmanmestari pelasi 
yhdessä aina luotettavan Peik IIEi
pahemnin-leq>inimiä-kaipaa ll Johansso
nin kanssa. Jotain oli pojilla vialla, 
kun hävisivät tiukassa ottelussa pa
rille Timo Vaski 0 (vi ime vuoden Suomen 
mestari) - Juha Jalovaara, joka kuulo
puheiden perusteella pelasi ensmmäistä 
kertaa tuplakiekkoa. Tai kenties vika 
ei ollutkaan Sepossa ja Peikissä, vaan 
Juha onkin harjoitellut ••• Mene ja 
tiedä. 

sao Lisäksi, jos puolustava joukkue on 
syyllinen tapahtuneeseen, aloitetaan 
lasku alusta (myös "laskenll , IIstall ing" 
tai "counting ll - ilmoi tus on sanottava 
laskun alkuun). 

5. Lisäksi lähes joka ottelussa sattuu 
muutama a) askelrikkomus eli heittäjä 
heittää vasta kolmannen maa kosketuksen 
jälkeen tai laahaa tukijalkaa yrittä
essään saada lisää heittotilaa; b) 
vartija aloittaa pysäytyslaskennan 
ennen saapumistaan vartiointialueelle 
(3 metriä heittäjän tukijalasta; c) 
IIlasken ll huuto unohtuu, jonka takia 
heittäjällä onkin vain 11 sekuntia 
aikaa heittää (lIlasken ll huudon huuta
neelle riittää, kunhan ehtii ääntää 
sanan kaksitoista ensimmäisen äänteen, 
niin heittäjä menettää kiekon eikä 
enää ole niin kiire huutaa IIvirhe ll ). 

Voisinpa suositella kaikille, että 
ennen ottelua katsoo vielä säännöt 
läpi - edes lyhykäisesti. Ei se vielä 
vo;ttoa takaa, mutta peli saattaa 
sujua hiukan rei ll.mnin. . 



Liitokiekkoilun henkilökohtaisista Euroopan mestaruuksista 
kisailtiin Tanskan portissa, Helsingörissä, 5.-9.7. Rytmik
käiden sateiden rummuttaessa tahtia leivottiin päivien - ja 
välillä iltojenkin - saatossa kohtalaisia tuloksia. Parhaat 
suomalaissijoitukset olivat Mika Nordmanin ja Petri Isolan 
neljäs sija freestylessä sekä Seppo Niemisen yleismestaruus 
seniorisarjassa. Missä oli Suomen terävin kärki? 

I YKSILöLAJIEN EM - KISAT 
Alarik Isola 
Kuvat: Olli Visamo 

KIITOS, SILJA LINE 

Suomen nelihenkinen Sisu-team (Petri 
Isola, Seppo Nieminen, Mika Nordman, 
Olli Visamo) avustajineen sai ansait
semansa kohtelun heti alkumatkasta_ 
Silja Line toivotti menestystä tarjoa
malla ystävällisesti virvoitusjuomia 
puoleen hintaan. Vai liekö syynä 
ollut, että Olli ja Seppo olivat kum
pikin aiemmin hävinneet reippaanlai
sesti Black Jackissa. Toinen nopeasti, 
toinen nopeammin. 

HOLLANTI EI OLE 
TANSKAN ALAPUOLELLA 

Matkan Helsingistä -öriin rattoisin 
vaihe alkoi Tukholmasta. Seitsemän 
tuntia kahden kaverin kanssa Toyota 
Hiacen tavaratilassa ei sittenkään ole 
yhtään hassumpi kokemus. Oppihan aina
kin muutamia korttipelejä, backgammo
nia ja säästämään happea. 

Ensimmäistä kertaa saimme päteä koulun 
maantiedon taidoilla, kun yhdellä tau
kopaikalla julistimme moottoripyöräi
levälle suomalaispariskunnalle, ettei 
Hollanti nyt ihan heti Tanskan alapuo
lella ole. Toivotimme seikkailuhenkis
tä matkaa. Vastapalvelukseksi saimme 
tuiki arvokkaita neuvoja virvoitusjuo
mapullon korkin avaamiseksi ilman 
korkkiruuvia. 

Jos ajattelet joskus lähteä autolla 
Eurooppaan Roskilden laulujuhlien ai
kaan Helsingborgin kautta, sanoisin, 
että älä ajattele. Tai varaa ainakin 
paikka lautalta, mikäli viiden tunnin 
jonotus ei ajatuksenakaan oikein iske. 
Lisätietoja: Seppo Nieminen, FIN 001. 

"Hollantiko Tanskan alapuolella", nauravat 
Mika, Petri ja Seppo. 

PLAYERS' MEETING 

Mika, Olli ja Petri eivät niinkään 
perustaneet jonottamisen päälle. Jal
kaisin laivaan ja perille juuri para
hiksi ennen pelaajakokousta. Tanskan 
Liitokiekkoliiton pitkäaikainen akti
visti Erik Hammer tiesi kertoa, että 
osallistuvista pelaajista 14 oli juni
oreita, 5 naisia, 2 senioreita ja 60 
kilpailee avoimessa sarjassa. Puhut
tiin ruokailun ja muiden kisoihin 
liittyvien olennaisten asioiden jär -

jestämisestä. Englannin Charlie Lang
don-Mead ilmoitti, että joukkuelajien 
MM- kisoihin osallistuu 15 mies-, 14 
nais- ja 6 juniori joukkuetta. 

VIIDAKON LAKI 

Ensimmäiset miinuspisteet tanskalai
selle kisajärjestäjille tulivat heti 
ensimmalsen kilpailupäjvän aamuna. 
Lounasaineksien tarjoaminen seisovasta 
pöydästä samaan aikaan aamiaisen kans
sa ei ollut hyvä idea. Syntyi armoton 
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taistelu leipäpaloista, kun piti riit
tää reilusti aamiaiselle ja vielä rei
lummin lounaaksi. Tai ei olisi synty
nyt, elleivät kaikki 31 ruotsalaista 
olisi ajatelleet, että mulle kans kym
menen voileipää, ku kaverillakin. Suo
malaisetko sikoja. 

SUOMALAISIA 
KUMMASSAKIN RYHMÄSSÄ 

Pelaajat oli jaettu kahteen ryhmään (A 
ja B). Suomalaisista Petri ja Seppo 
pelasivat ryhmässä A ja Mika ja Olli 
ryhmässä B. Petri ja Seppo aloittivat 
discathonilla ja golfilla. 

Puisto, jossa sekä discathon- että 
golfrata sijaitsivat, oli ihanteelli
nen kyseisiin lajeihin (discathon-rata 
vain oli vähän huonosti suunniteltu). 
Petri juoksi ensimmäisessä discathon
ryhmässä ja sijoittui toiseksi. Ei 
Sepollakaan hullummin mennyt. Vuosien 
saatossa hankitulla heittotaidollaan 
Seppo jätti monen nuoremman pelaajan 
seljän taa. 

Ennen golfkisan alkamista pidettiin 
pieni pelaajapalaveri. Disc Golf Maga
zinen päätoimittaja Martin Frederiksen 
toivotti kilpailijat tervetulleiksi 
Ruotsin avoimiin mestaruuskilpailui
hin. Hän osui kyllä naulan kantaan. 

FRlDlfRI -: . ~ . 

koppauskisassa nähtiinkin huikeita 
suorituksia. Ja loistavia tuloksia 
syntyi. Seppokin dyykkasi pari kertaa. 

EI MITAAN 
SUOMALAISJUHLAA 

Sunnuntaina 6.7. heitettiin tarkkuuden 
toinen kierros. Olli aloitti suoma
laisjuhlan heittämällä neljä sisään 
28:sta. Petrillä oli ilmeisesti pie
noisia paineita ensimmäisen kierroksen 
jälkeen. Enää ei ollut ranteen liike 
yhtä vapautunut. Tulokseksi tuli kah
deksan. Kilpailusuorituksen kruunasi 
kyllä ehdottomasti kolme ohiheittoa 
edestä läheltä. Se on kyllä jo alansa 
ennätys. 

Seppo antoi hieman tarkkuustoivoa 
heittämällä harjoituksissa 17. Vaan 
eipä pitäneet Seponkaan hermot itse 
kisassa. 10. 

Koppausten toiselle kierrokselle sel
viytynyt Olli sai tuloksen ainoastaan 
aikakoppauksessa. Harmin paikka. 

HISTORIALLINEN 
TUPLAKIEKKO-OTTELU 

Olli pelasi tuplakiekkoa Sveitsin yk-

kanssa. Viestintä sveitsinkielellä ei 
oiken sujunut, joten parivaljakko hä· 
visi neljästä ottelustaan kolme. 

Seppo ja Petri ovat siksi hauskoja 
pelimiehiä, että he järjestävät muille 
kilpailijoille kivoja yllätyksiä. 
Tällä kertaa pojat päättivät tehdä 
historiaa. Avoimeen sarjaan osallistu· 
neet ruotsalaistytöt Barbro Långjuth 
ja Britt-Marie Renström löylyttivät 
Suomen uroot kahdessa erässä 12 10 
ja 11 - 9. 

Seuraavassa ottelussa asettuivat vas· 
tustajiksi Ruotsin parhaisiin kuuluvat 
tuplakiekkoilijat Thomas Lindell ja S· 
o Kronfjäll. Ottelu oli erittäin tiuk
ka mutta turpaan tuli jälleen 12 - 10, 
11 ·9. 

Menetettyyn jatkopaikkaan toi laihan 
lohdun voitto Hiro Faysta (Ranska) ja 
Kyle Burkista (USA). No, parempi onni 
ensi kerralla. 

CARLOS RIO YLIVOIMAINEN 

kösliitokiekkoilijan, Paul Franczin 
Nautittavalla radalla, aurinkoisessa 

Maanantaiaamuna pujoteltiin discatho
nin toinen kierros. Petri oli ainoa 
jatkoon päässyt suomalainen. Hän voit· 
ti rohkealla viimeisellä heitollaan 
oman ryhmänsä ja oli kolmen ensimmäi
sen ryhmän jälkeen vielä toisena ajal
la 4.44. Kolme kovinta ryhmää olivat 
kuitenkin liikaa ja Petri sijoittui 
lopulta 12:nneksi. säässä Petri pelasi kohtalaisen tulok-

sen 59 (5 yli) ja Seppo 60 (6 yli). 

Puolilta päivin ryhmät vaihtoivat 
osia. B-ryhmä tuli golffailemaan ja 
aalaiset kuljetettiin bussilla Helsin
gör Hallenille heittämään pituutta, 
tarkkuutta ja koppauksia. 

Aamupäivällä Olli oli yllättänyt ko
villa koppaustuloksilla 8,9s ja 45m. 
Suomalaisten parhaaksi pituustuloksek
si jäi Petrin 99,20m. Mika pamautti 
91,20m. Seppo heitti seniorisarjassa 
tuloksen 79,30m. 

TARKKUUDEN 
SUOMALAISYLLÄTTÄJÄ 

Tarkkuusheittoa ei kannata harjoitel 
la. Tätä mieltä oli ainakin Petri, 
joka lähes puolen vuoden harjoittelu
tauon jälkeen sujautti vinhasti 15 
heittoa renkaan läpi. Tuloksellaan hän 
oli ensimmäisen kierroksen jälkeen 
toisena. Johdossa oli aina varma Ruot
sin Stefan Karlsson tuloksella 17. 

V:UOSIKYMMENEN 
SADE-ENNÄTYKSET 

Päivän kääntyessä kohti iltaa alkoi 
veikeä rankkasade kannustaa pelaajia 
huimiin heittäytymisiin koppaukisassa_ 
Yli kahdeksaan venyneessä A-ryhmän 
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Chris Spencer-Davisin ylikansallis
ta ystävyyttä. 



Norjan pisKuinen Ca~los Rio keskittyy 
pelkästään discathoniin. Hän käy päi
vittäin seitsemän kilometrin lenkillä, 
ja kahden viikon ajan ennen EM-kisoja 
hän harjoitteli lisäksi kaksi kertaa 
päivässä discathonia. Kova harjoittelu 
ei ollut mennyt hukkaan, sillä Carlok
sen aika semifinaalissa oli 3.49 (seu
raavaksi paras 4.18). 

NIIN LAHELLÄ 
MUTTA KUITENKIN ••• 

Kiekkogolf (ja miksei pallogolfkin) on 
kyllä laji, jossa mikään ei ole yhtä 
varmaa kuin epävarma. Ensimmäisen 
kierroksen jälkeen 25:n parhaan jou
kossa olleet Petri ja Seppo antoivat 
näytön kilpailuhermojen hallinnasta. 
He olivat samassa ryhmässä kahden 
tanskalaisgolffarin kanssa. 

Sepon alku oli mykistävä; 55 metrin 
reiältä vitonen. Ensimmäiset reiät 
eivät oikein Sepolta luonnistuneet. 
Pian vanha kone alkoi kuitenkin lämme
tä ja tulokset parantua. Petrillä sen 
sijaan meni alku hyvin, ja kymmenen 
ensimmäisen reiän jälkeen sekä Seppo 
että Petri olivat tasoissa kahden 
tanskalaisen kilpakumppaninsa kanssa. 

Siirryttyään ykkösreiälle (11. palat
tava reikä) alkoi Petrin alamäki. 
"Varmoihinll kolmosen reikiin tuhraan
tui kivasti viisi heittoa. Jokainen 
kahdeksasta viimeisestä aloitusheitos
ta meni pusikkoon tai puuhun. Tarjot
tiinpa hänelle jopa banaaniakin ede
sottamuksiensa johdosta. 

Sepon hyvä loppukirikään ei riittänyt 
kuin samaan tulokseen Petrin kanssa 
(126). Elämän kylmää julmuutta kuvas
taa se, että hetkeä myöhemmin ilmoi
tettu karsintaraja semifinaaliin oli 
125. 

MUKAVAA YHDESSAOLOA 

Maanantai-iltaa vietettiin Vandrarh
jemmet Villa Moltken takapihalla, 
meren rannalla, nuotion ääressä. Pie
nestä sateesta huolimatta tunnelma oli 
lämmin ja kansainvälinen. Mukavaa yli
kansallista yhdessäoloa. Tunnelman 
kykeni pilaamaan ainoastaan talon e
mäntä, joka tuli ajamaan porukan si
sään ennen kello 23:a. 

MIKASTA MELKEIN MIES 

Tiistaina Mika täytti 17. Ja mikä oli
sikaan ollut parempi syntymäpäivälahja 
kuin oman ryhmän voitto freestylen 
ensimmäisellä kierroksella Petrin 
kanssa. 

Arvostelussa käytettiin Freestyle Pla
yers Associationin (FPA) käyttämää 
arvostelujärjestelmää. Taitoluistelun 
arvostelua muistuttava systeemi toimi 
pelokkaista odotuksista huolimatta 
mainiosti. 

Mykistävimmästä suorituksesta freesty
len alkukilpailussa vastasivat englan
tilainen Konn ja italialaiset Claudio 
Collera ja Fabrizio Rosa. He olivat 
tehneet näitä kisoja varten kolmiosai-

Ystävälliset italialaiset juhlistivat näin 
komeasti Mikan 17-vuotispäivää. 

sen näytelmän. Tämän ensimmäisen osan 
nimi oli Triumph of Death. 

Olli teki päivän aikana urotyön, kun 
hän keräsi taulukoihinsa kaikki kiso
jen tulokset tilastointia varten. 

SEPPO TILL SEGER 

Seniorisarjan finaalissa käytiin kova 
kamppailu oman Seppomme ja Ranskan 
Hiro Fayn välillä. Hermoja repivän 
taistelun jälkeen· Hiron epäonnistut
tua viimeisellä reiällä - Seppo voitti 
golfin kahdella pisteellä. Koppauski
san Seppo vei nimiinsä Hiron epäonnis
tuttua matkakoppauksessa. Tarkkuuski
saa halttasl kohtalaisen kova tuuli. 
Alunperin Sepon lajina pidetyn tark
kuuden voitto luisuikin Hirolle osumin 
12 - 11. Puntit olivat 2 - 1 Sepolle. 
Ku~ Seppo vielä hävisi pituuden ja 
voitti discathonin, oli ensimmäinen 
Euroopan seniorien yleismestaruus 
hanskassa. Oikeutetusti. 

RUOTSALAISET PETTYMYS 

Ruotsalais-liitokiekkoilijat pettivät 
kannattajansa pahasti antamalla sekä 
pituuden että tarkkuuden voiton samal
le tanskalaispelaajalle, Nils Ole Dal
bylle. Golfin voitti toki sympaattinen 
pål Broström (kaikki finalistit olivat 
ruotsalaisia). 

Discathonin voiton vei enemmän kuin 
ansaitusti Norjan Carlos Rio epäonnis
tuttuaan kahtena edellisenä vuotena. · 

LOVE OVERCOMES DEATH 

Freestylen semifinaali heitettiin jok
seenkin surkeissa olosuhteissa. Alus
tana oli kalteva, hieman kuoppainen 
nurmikko. Tuuli kovaa. 

A-poolin voitti urheilullinen saksa
laispari Thomas Delago - Hartmut Wahr
mann. 

Toiseksi tuli itseään ennakkosuosikki
na pitänyt ruotsalaiskolmikko Jan 
Ekman - Ake Vinberg - Roland Karlsson. 

B-poolissa niukasti ennen Petriä ja 
Mikaa voittoon ylsi Englantilais-ita
lialainen teatteri seurue trilogian 
toisella osalla Love overcomes Death. 
Kokonaisuudessaan semifinaalin jälkeen 
Petri ja Mika olivat toisena. 

"ONKO KUKAAN NÄHNYT 
KASETTIAMME?" 

Freestylen finaali päätti VllSl palvaa 
kestäneet EM-kisat. Se pelattiin tuu
lisella pääkentällä (joka oli kuiten
kin tasainen). Pienoisten tuomari- ja 
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heittojärjestyskiistojen jälkeen pääs
tiin aloittamaan. 

Ensimmäisinä tuuliselle areenalle pii
napenkkiin joutuivat yllätyksettömät 
ruotsalaiset. Yhteiskikat onnistuivat 
mukavasti, eivät niinkään yksilösuori
tukset. 

Toisena heittivät Suomen toivot Petri 
ja Mika. Semifinaalin jälkeen heidän 
freestyle-musiikkinsa sisältänyt ka
setti oli hävinnyt. Kyllä hätä keinot 
keksi, ja pojat turvautuivat Oire 
Straitsin superhitaaseen kappaleeseen 
Brothers in Arms. Ohjelman alku meni 
hyvin, mutta puuskittaisen tuulen puu
tuttua peliin alkoi tulla kiekon mene
tyksiä. Joitakin yhteiskikkoja ei 
liian kovan tuulen vuoksi voinut 
tehdä. 

Toiseksi viimeisenä areeenalle astui 
saksalaispari Oelago - Wahrmann. Volt
teja ja muuta akrobatiaa sisältänyt 
ohjelma ei mennyt yhtä putkeen kuin 
semissä. Totuushan on, että semifinaa
lissa nähdään aina parhaat suorituk
set. 

Yleisö odotti jännittyneenä, mitä tu
leman piti trilogian päätösjaksossa 
(PEACE). Kovasta tuulesta huolimatta 
Konn pisti jauhot suuhun kanssakilpai
lijoilleen uskomattomilla satseillaan. 
Ja kyllä huomasi, että Italian pojat 
ovat harjoitelleet Riminin rannoilla, 
siksi mahtavaa oli tuulen hyväksikäyt
tö. 
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Petri nostaa kiekon ilmaan ••• ja Mika 
viimeistelee hienolla Tripple Fake 
-kiinniotolla. 

Pian kilpailun jälkeen julistettiin 
tuomarien antamat pisteet, joiden pe
rusteella finalistit pantiin järjes
tykseen: 

1. Konn - Collera . Rosa 
2. Oelago - Wahrmann 
3. Ekman - Karlsson - Vinberg 
4. Isola- Nordman 

PALKINTOJENJAKO
SEREMONIOISTA VIIS 

Koska finaalipäivän ohjelma oli satei
den ynnä muiden odottamattomien yllä
tysten vuoksi 2 1/2 tuntia myöhässä, 
Seppo, lvi (Sepon kartanlukija), Petri 
ja Olli sieppasivat majapaikalta mat
katavarat ja lohivoileivät ja lähtivät 
kaasu pohjassa kohti seuraavaa tur· 
nausta. Kiekkogolfin EM-kisat Essenis
sä, Saksan liittotasavallassa. 

Kaikki tulokset löytyvät TULOKSIA-si· 
vulta lehden takaa. 



KONN 
Yksilölajien EM-kisojen ehdoton hahmo 
oli englantilainen freestailaaja Konn. 
Hän harjoittelee kesäaikana neljä tun
tia päivittäin. Vain freestyleä. Sen 
kyllä huomaa, sillä hän on kiistatto
masti Euroopan paras freestaileri. 
Koko maailman - eli 'Ameri kan - astei
kossa hän on 25 parhaan pelaajan jou
kossa, ja se on jo jotain se. 

Konn on monella tavalla hyvin mielen
kiintoinen henkilö. Kerrottakoon hie
man hänen taustastaan. 

Konn aloitti liitokiekkoilun vuonna 
1978 ollessaan 13-vuotias. Hän on ko
toisin Lontoosta, jonka puistoissa on 
viettänyt monia tunteja päivittäin. 

Ennen EM-kisoja hän jätti tyttöystävi
neen Lontoon, koska asuminen siellä 
alkoi kuulemma käydä ahdistavaksi. 
Kaikki puhuvat vain työttömyydestä ja 
työttömyyskorvauksen suuruudesta. 
Kaikki ovat hyvin pessimistisiä. Lon-

, toon ilmapiiri ei siis Konnia ja Marya 
miellyttänyt, ja he pakkasivat kamans ' 
ja lähtivät manner- Eurooppaan. En~ 
töikseen he liftasivat Riminille, Ita
liaan. Siellä asustavat Italian par
haat freestailerit Claudio Collera ja 
Fabrizio Rosa. Konnilla oli ajatus 
voittoisasta freestyle- ohjelmasta: 

P.,lfRI .-... . ' l> , 

kolmiosainen juonellinen näytelmä a
susteineen, meikkeineen ynnä muine 
rekvisiittoineen. Maryosaa sujuvasti 
italiaa, joten hänen tulkkauksensa 
avulla alkoi kahden viikon kova har
joittelu EM-kisoja varten. 

Tanskassa saatiinkin nähdä ensimmäistä 
kertaa freestylen historiassa - aina
kin Euroopan tasolla juonellinen 
näytelmä, joka koostui kolmesta toisi
aan seuraavasta osasta: alkukilpailu, 
semifinaali ja finaali. The Triumph of 

Death, Love Overeomes Death ja lopuksi 
Peaee. Ennennäkemätöntä. No, voittohan 
sillä heltisi, vaikkei finaali kovin 
hyvin voimakkaasta tuulesta johtuen 
mennytkään. 

Entä jatkossa. Konn ja Mary elävät nyt 
siis kulkureina keski- Euroopassa 
(ellei Mary ole saanut yhtä työpaikkaa 
etelä- Ranskassa). He yrittävät luon
nollisesti asettua jonnekin vähän va 
kituisemmin asumaan. Ajatuksena on, 
että Mary tekee viikolla töitä ja Konn 
harjoittelee. Viikonloppuisin he sit
ten kiertäisivät ympäri keski-Euroop
paa muita pelaajia tapailemassa. 

13 



Koska Konn rakastaa freestyleä, ja on 
täysin omistautunut sille, hänellä on 
suuria suunnitelmia sen suhteen. Hän 
nimittäin aikoo mennä jonkin suuren 
urheiluvälinevalmistajan pakeille, 
jotta saisi taloudellisen tuen hank
keelleen. Konnin aikomuksena on kasata 
kymmenisen eurooppalaista freestaile
ria yhteen ja alkaa harjoitella saman
t~paista showta, jota koripallojoukkue 
Harlem Globetrotters menestyksekkäästi 
esittää kaikkialla maailmassa. Konilla 
on ajatus showsta kypsynyt vuosien 
saatossa. Hän sanoi, että tarkoitus ei 
ole kolmen kundin voimin valloittaa 
maailmaa, vaan ihan realistisesti tut
kia mahdollisuutta tehdä show, jota 
voisi esittää suurissa urheilukilpai
luissa, koripallo-otteluiden välia
joilla ja niin edelleen. Lykkyä tykö. 

Kyselimme, josko Konn tulisi joskus 
Suomeen jammailemaan. Hän vastasi, 
että heti, kun saa kokoon sen verran 
rahaa, että saa inter rail -kortin. 
Odotamme innolla. Ultimate-joukkueilla 
on mahdollisuus nähdä hänen heittele
vän jo MM-kisoissa elokuussa. 

SEPPO 
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EUROOPAN SANKARI 

Kuluvan kesän aikana ainakin yksi suo
malainen liitokiekkoilija on tehnyt 
itsestään legendan jo eläessään. Lii
ton perustaja ja kansainvälisten kil
pakenttien kokenut konkari, aina iloi
nen partasuu, Seppo "Sepi" Nieminen 
teki sen mistä jokainen tosissaan kil
paileva liitokiekkoilija unelmai: vei 
koko potin. 

Seppo aloitti Euroopan valloituksen 
yksilölajien EM-kisoissa Tanskassa. 
EM-kisojen historiassa oli ensimmäistä 
kertaa mukana myös seniorisarja. Sep
pohan on piessyt kanssakilpailijoitaan 
jo vuosien ajan MM-tason mittelöissä. 
Muun muassa tuplakiekon 'maailman mes
tarina hän päätti voittaa ensimmäisen 
jaossa olevan senioreiden yleismesta
ruuspokaalin. 

Selvä ei Sepon voitto toki ollut. Ois
cathonin hän voitti puhtaasti, koska 
oli ainoa ikämies, jolla oli kanttia 
lähteä nuorempien sekaan juoksemaan. 
Ja päihittipä hän monta avoimen sarjan 
osanottajaakin. Pituus ei ikinä ole 
ollut Sepon vahvin laji. Niinpä hän 
joutuikin antautumaan Ranskan Hiro 
Faylle. Tarkka Seppo sen sijaan on 
kautta aikain ollut. Pidettiinkin en
nalta selvänä, että hän voittaisi 
tarkkuuden - sen verran vakuuttavia 
olivat hänen esityksensä alkukierrok
silla. Mutta toisin kuitenkin kävi. 
Seppo hävisi tarkkuuden kullan osumin 
12 - 11. 



Aina vakuuttavana kiekkogolffaajana 
Seppo sai kokea kauhun hetkiä finaa
lissa. Vasta viimeisellä reiällä Hiro 
Fayn tekemä emämunaus sinetöi Sepolle 
niukkaakin niukemman voiton. 

Ennen koppauskisan finaalia puntit 
olivat siis tasan. Koppauksissa Seppo 
on tilastojen perusteella huomattavas
ti Hiroa heikompi. Aikakoppauksen jäl
keen tilanne oli tasainen. Hiro johti 
hienoisesti. Mutta Seppopa ei luovut
tanut. Hän ei saanut ollenkaan tulosta 
kolmelta ensimmäiseltä heittokierrok
selta. Myöskään Hirolla ei ollut tu
losta. Neljännellä kierroksella Seppo 
teki oikein ottamalla varman tuloksen: 
neljä metriä. Hirolle olisi riittänut 
suunnilleen yhtä lyhyt kiskaisu voit
toon. Mutta hänpä yritti mahdottomia 
ja epäonnistui. Viimeisen kierroksen 
ensimmäisenä heittäjänä Seppo yritti 
vielä kaunistella tulostaan, mutta 
suoraan silmiin paistava aurinko ja 
kova tuuli tekivät tepposensa. Oli 
vuorossa Hiron viimeinen heitto eikä 
hänellä ollut vielä lainkaan tulosta. 
Muutaman askeleen mittainen "lälly" 
sinetöisi senioreiden Euroopan yleis
mestaruuden. Voitte vain arvata, mikä 
oli fiilis Sepolla Hiron heittoa odo
tellessa. Hiro otti vauhtia, heitti 
varman mutta ••• Hah haa. Sepon sisäi
sellä naurulla ei ollut rajoja. Hiro 
heitti LIIAN varman, lähes jengattoman 
heiton, jonka tuuli luonnollisesti 
nappasi ja vei teille tietymättämille. 
Seposta tuli ihan oikeutetusti mesta
ri. 

Iloisin mielin Seppo jatkoi avustaji-
' neen (lvi) Euroopan valloitusturneeta 
Saksan liittotasavaltaan, Ruhrin teol
lisuusalueelle, Mulheim -nimiseen kau
punkiin. Siellä sekä läheisessä Esse
nin kaupungissa pidettiin kiekkogolfin 
Euroopan mestaruuskisat. Ja luonnolli
sesti kilpailtiin myös seniorisarjas
sa. 

Osanottajia oli isäntämaasta, Hollan
nista ja luonnollisesti Suomesta. Tämä 
mittelö ei pahemmin selostuksia kai
paa. Seppo johti ennen finaalia yhdel
lätoista pisteellä. Finaalikierros 
heitettiin kauniissa Gruga Parkissa. 
Finalistit olivat lyöneet vetoa voit
tajasta. Panoksena oli vuosikertavii
niä, t-paitoja, kiekkoja ja muuta mu
kavaa. Tasaisen finaalikierroksen voi
ton vei niukasti Saksassa asusteleva 
amerikkalaissotilas pisteen erolla 
Seppoon. Vain tämä vedon häviäminen 
pystyi hiukan himmentämään Sepon muu
ten mahtavaa kymmenen pisteen voittoa~ 

Sepon pelikokemusta Amerikan kilpaken
tillä arvostetaan Euroopassa. Säännöt 
taitavana velhona ja kieliä osaavana 
juttuniekkana Seppo valittiin avoimen 
sarjan finaalin ylivalvojaksi. Ja hie
nosti hän hoiti senkin velvollisuuden. 

Seppo on kiekkoillut Suomen maailman
kartalle. 

SPEKULOINT1A 

Petri Isola 

Pääsykoe-, työ- ja rahattomuusesteiden 
takia monet Suomen liitokiekkoilun 
yksilölajien kärkikaartiin kuuluvat 
pelaajat eivät voineet lähteä yksilö
lajien eivätkä kiekkogolfin EM- kisoi
hin. Siksipä onkin mukava vähän speku
loida, miten olisi täydellä huippumie
hityksellä pärjätty. 

Naisten sarjan pituudessa olisi tullut 
varmaakin varmempi kaksoisvoitto, mi
käli Tuija Jääskeläinen ja Maini 
Schildt olisivat olleet mukana. Nythän 
voitto heltisi vaivaisella 84 metrin 
nykäisyllä. Tuija ja Mainihan sen si
jaan tapaavat heitellä tuonne sadan 
metrin paremmalle puolelle. 

Pituusheiton tapaan olisi todennäköi
sesti käynyt myös koppauskisassa. Kil
pailun voittanut Barbro Långjuth heit
ti vaivaiset 6,4 sekuntia ja 34 metri
ä. Meidän tytöt olisivat jo tämän vuo
tisten Helsinki Open -tulosten perus
teella napanneet kaksoisvoiton reilul
La marginaalilla Barbrohon. Muistetta
va kyllä on, etteivät Tuija ja Maini 
koppauksissa aina niitä varmimpia ole. 

Kiekkogolfissa Ruotsin tyttäret kyllä 
esittivät sen verran varmoja otteita, 
että on vaikea mennä sanomaan mitään 
suuntaan eikä toiseen. Tasaista olisi 
ollut. 

Freestylessä Maini ja Tuija olisivat 
tulleet aivan varmasti toiseksi. 

Yleismestari olisi ollut joko Maini 
tai Tuija. Tai molemmat. 

Avoimen sarjan pituuskilvassa Käppi 
olisi ollut kova sana. Samoin Jari 
"Nappe" Saastamoinen. Ainoa mainittava 
tulos oli viime vuoden voittajan, 
Ruotsin pål Brosträmin semifinaalissa 
kiskaisema 157,90. Käppi olisi Helsin-

ki Openissa heittämällään suhteellisen 
heikolla tuloksella, 127,80 m, sijoit
tunut EM- finaalissa kolmanneksi. 
Kieltämättä tuuliolosuhteet Tanskasaa 
eivät olleet parhaat mahdolliset, vaan 
eivätpä olleet Helsingissäkäin. 

Tarkkuuskisassa Kaivolan Jyrki, Timo 
Vaskio ja Mikko Laakso olisivat olleet 
kuumaa kamaa. Voittotulos oli sama 
kuin Helsinki Openissa, 14. 

Koppauskisassa Pekka Ranta oli" Hel
sinki Openin tuloksella voittanut 
kirkkaasti, ja toiseksi aijoittunut 
Jyrki Kaivolakin olisi EM'finaali,sa 
tullut kolmanneksi. 

Discathon-kisassa ainakin Timo Vaakio, 
Pekka Ranta ja Eero Alperi olisivat 
vähän harventaneet ruotsalaisten väle
jä. Voiton olisi kuitenkin vienyt Nor
jan Carlos Rio. 

Kiekkogolfiasa olisivat pärjänneet 
Mikko Laakso, Timo Vaskio, Peik Jo
hansson, Kari Miettinen, Kari Vesala, 
Jyrki Kaivola, Henrik Londen ja Nyma
nin veljekset Georg ja Jakob. 

Avoimen sarjan freestylen finaali •• a 
olisi ollut tilaa vielä parille Kari 
"Kaippall Kaivola-Kari "Käppi" Vesala. 
Ihan varmasti. 

Näin kun asiaa tarkastelee, voi tode
ta, että hyvinhän kisat loppujen lo
puksi suomalaisten osalta menivät. 
Toivottavasti seuraavan kerran EM-ki
soissa ei ulkomaalaisten tarvitse ky
seLlä koko ajan, missä kaikki suoma
laiset ovat. Missä Maini ja Tuija on. 

Onnea voittajiLle. 
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Essen, Ruhrin haukutulla teollisuusalueella Saksassa, heinäkuisen 
aurinkoinen viikonloppu, halpaa huurteista, onnellista liitokiek
koväkeä yhdestätoista Euroopan maasta. Kiekkogolfin EM-kilpailut 
Mullheimissa ja upeassa Grugapuistossa näkivät Ruotsin kolmois
voiton miesten sarjassa, mutta naisissa, junioreissa ja senio
reissa mestaruudet menivät muille, viimeksi mainitussa ikäluokas
sa arvatkaas kelle! 

KIEKKOGOLFIN EM KISAT 
Peik Johansson 
Kuvat: Olli Visamo 

KAIKKIALTA MAAILMASTA 

Suomen joukkue saapui viimevuotisten 
Helsingborgin kisojen tapaan jälleen 
eri puolilta maailmaa; yksilölajien 
EM:ien tähdet Isola, Visamo ja Seppo 
Nieminen kisa-Mama Ivin johdolla suo
raan Tanskanmaan kilparadoilta, Miet
tisen Kari ja Upi Louhivaara junateit
se Suomesta ollen perillä Essenissä jo 
pari päivää ennen kisojen avajaisia 
sekä Hollannin golfratoja katsastanut 
Peikko rinkkoineen vielä torstaina 
illansuussa. 

BADEN VERBOTEN 

Kilpailut alkoivat perjantaina, jol
loin pelattiin kaksi kierrosta Mulhei
min yksitoikkoisella, suoria ilmaheit
toja suosivalla 12- reikäisellä radal
la. Ruhr-joen rantaa seuraavalla ra
dalla saatoi korkeintaan kahdella rei
ällä hullukaan kuvitella voivansa 
heittää jonkin muun heiton kuin taval
lisen rystyilmaheiton. Lisäksi reiät 
7-10 olivat täsmälleen samanlaiset, 
leveä joki oikealla puolella ja sekä 
tee että kori muutaman metrin päässä 
vedestä. Millään reiällä ei kannatta
nut rollata, koska ruoho oli liian 
pitkää. 

GRUGA - RUHRIN KEIDAS 

Lauantaina heitettiin aamupäivällä 
taas kaksi kierrosta Mulheimissa ja 
iltapäivällä yksi 15-reikäinen kierros 
upeassa Grugapuistossa. Puisto on e
räänlainen paikallinen yhdistelmä Kor
keasaarta, Uimastadionia ja Kaivo
puistoa. Nurmikko oli joka puolella 
tuuheata, mutta aivan lyhyeksi leikat
tu, puistossa oli mielikuvituksellisia 
lasten leikkikenttiä, ponikouluja, 
uimaaltaita, eläinaitauksia, joissa 
kuljeskeli antilooppeja, riikinkukkoja 

16 

ja jopa poroja, luonnontilaan jätetty
jä vesialueita kyhmyjoutsenineen, tu
kuttain kukkaistutuksia, sulkapallo
kenttiä, muutama kahvila sekä kaiken 
kukkuraksi pieni puistojuna. 

JO VUODESTA -81 

Grugan kiekkogolfrata ei ollut pysyvä, 
mutta samassa paikassa heitettiin EM
loppukilpailut viisi vuotta sitten 
sekä tämän vuoden Saksan mestaruuskil
pailut. Suurimmalle osalle reitistä 
oli sijoitettu irtokorit, joista jot
kut olivat kylläkin muovista, mutta 
viidellä reiällä sai tyytyä osumaan 
puumaaliin. Joka reiällä saattoi vali
ta useasta eri heitto- ja reittimah
dollisuudesta , mikä lisäsi golffaami
sen strategista mielenkiintoa. Ainoa 
seikka, joka teki radalle hallaa, oli 
se, että kaikki lukuisat puistoa hal
kovat tiet määriteltiin out-of- bound
siksi, ja useimmiten tie sattui si
jaitsemaan juuri siinä, mihin unelma
aloitusheitto pysähtyi, pari metriä 
korista. 

SEMIFINALISTIT 
SELVILLE 

Lauantai-iltapäivän kääntyessä iltaan 
tiedettiin, ketkä 35 parasta miestä 
jatkaisivat semifinaaliin sekä ketkä 
kamppailisivat EM-mitaleista muiden 
sarjojen loppukilpailuissa sunnuntai
aamuna Grugassa. Tässä vaiheessa mies
ten kisaa johti Ruotsin sympaattinen 
pål Broström perässään maanmiehet Pär 
Bergström ja Tomas Lindell sekä Eng
lannin Charlie Langdon-Mead. 

OLLILLA OIKEA 
ASENNE 

The Friendly Finns -edustajilla ei 
mennyt ihan putkeen_ Kari Miettinen ja 

Peikko aloittivat Mulheimissa surkeas
ti, mutta ajan myötä paransivat otetta 
ja Grugapuiston jälkeen olivat sijoil
la 24. ja 25. Kolmas suomalainen Petri 
Isola mäiski kiekkoja Tanskan legen
daarisen Willy Jacobsenin ryhmässä 
niinkin leppoisaan tyyliin, että jäi 
pisteen päähän välieräpaikasta sijalle 
36. Upi Louhivaara pelasi välillä eri
nomaisesti, välillä vähemmän erinomai
sesti, ja 26:nnen syntymäpäivänsä lau
antaina elänyt Olli Visamo räiski 
hyvän alun jälkeen lopulta 50 yli, 
mutta ei kunnon urheilijana ollut pät
kääkään murheissaan. Naisissa ja juni
oreissa ei ollut suomalaisosanottoa, 
mutta senioreissa kärkisijaa piti yh
dentoista pisteen etumatkalla FIN 001 
Seppo Nieminen. 

BAILUISTA PARHAIMMAT 

Näistä asetelmista olikin hyvä palata 
tutun oluttuvan kautta asuinpaikkaan 
Kahlenbergin nuorisomajaan, jossa jär
jestäjien lupauksien mukaan järkättäi
siin saksalaistyyliset, vuosikymmenen 
parhaimmat liitokiekkobileet. Ilmaisen 
oluen tahdissa kansakunnat kaatoivat 
raja-aitoja maailmanlaajuisen rauhan 
ja liitokiekkoilun SPIRITIN edestä ja 
Fussballpelissä sankarimme Olli ja 
Peikko hävisivät niukasti Itävallan 
mestareille Petzin veljeksille. Isola 
puolestaan pääsi driblailemaan Con 
Spunkerin kanssa. Häkkisäkkiä nähtiin 
ja potkittiin ja ruotsalaiset omivat 
biljardipöydän (suomalaiset 
oluttiskin). 

VAIN YHDEN 
KIEKON TÄHDEN 

Kesken iloittelun ruotsalaiset Gerd 
Biesterfeldin johdolla haastoivat toi
sensa pituusheittoon nuorisomajan ul
koportailta vieressä valuvan noin 150 
metriä leveän Ruhr-joen poikki. Etäi
syyttä "lyhentää" se, että nuorisomaja 



Tästä kohdasta Ruotsin Pål Broström heitti Coupe
kiekkonsa Ruhrin yli. 

sijaitsee joen rannasta kohoavalla 
jyrkänteellä parinkymmenen metrin kor
keudella. Joka heittäisi joen yli, 
saisi heittämänsä upouuden kiekon, jos 
vain jaksaa käydä hakemassa sen joen 
toiselta puolelta. Rytmikkäiden kan
nustusten kiiriessä yli mantujen Mike 
Beckman repäisi voimalla, mutta heitto 
jäi viitisen metriä vajaaksi ja kiekko 
kellumaan lumpeenlehtien päälle. pål 
Broström kokeili seuraavaksi, parin 
askeleen vauhti, raju kierähdys: uutu
kainen Coupe-kiekko liitää halki tai
vaan ja näyttää siltä, kuin se ei jak
saisi yli lähes tyynenä soljuvan joen, 
mutta jostain kummasta se saa kuin 
saakin ilmaa alleen ja kiitää viiden
toista metrin turvin Ruhrin toiselle 
puolelle pyörätien yli pellontapaiseen 
samalla kun 150 hullua frisbeen heit
täjää pitää eläimellistä meteliä yllä. 
Tapauksen kohokohta seurasi kuitenkin, 
kun vastarannan pellosta kapusi kiuk
kuinen kulkurinnäköinen ukko tempais
ten kiekon takaisin jokeen tyylitel
lyllä upsidedown- heitolla terävien 
sadattelujen saattelemana. 

KARIN HUIKEA LOPETUS 

Sunnuntai aamu valkeni aurinkoisena ja 
jo yhdeksän maissa Grugapuisto täyttyi 
harjoituskierrosta pelaavista liito
kiekkoilijoista. Miesten semifinaalin 
kaksi suomalaisedustajaa Kari ja Peik 
pääsivät samaan ryhmään ja näin sekä 
kannustamaan että tarkkailemaan toisi
aan. Lopullisen sijoituksen lisäksi 
kilpailtiin suomalaisten sisäisen ra
hakilpailun voitosta: ykkönen saisi 
paljon D-markkoja ja kakkonen hieman 

Kari Miettisen komea aloitusheitto las
keutui ihan korin juurelle. 

vähemmän. Peik otti heti ensimmäisellä 
reiällä birdien ja tasoitti pelin. 
Kari vastasi tuhrimalla kohta pitkän 
rollerin reiän ensimmäiseen puuhun, 
mutta pelasi sen jälkeen kuin huumassa 
voittaen niin Peikin kuin koko ryhmän 
kahdella pisteellä. Karin kierros hui
pentui viidentoista metrin birdieput
tiin viimeisellä reiällä. 

KIITTI, KONRAD 

Opettavaisinta välierässä oli kuiten· 
kin suomalaisveijareille kunnia saada 
pelata Saksan Konrad Ladenbauerin 
kanssa samassa ryhmässä. Ladenbauer on 
melko uusi nlml arvokisoissa, mutta 
pelikäytökseltään varsin tyypillinen 
esimerkki erityisesti saksalaisesta 
sääntöjen tuntemuksesta ja soveltamis· 
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P-RIJI_ 

Seniorisarjan finalistit kisan jälkeen. 

Finaalin viimeisellä reiällä Sepolla 
oli jo varaa vähän räiskiäkin Kuka 
löytää Sepon lippiksen kuvast~? 

ta. 12 reiän aikana nuori herra Laden
bauer teki kaikki säännöissä mainitut 
rikkeet ja sai niistä kaikista huoma
tukset, mutta ei yhtään lisäpistettä. 
Lopulta mies poltti päreensä loppuun 
ja paiskasi kaikki kiekkonsa ketoon 
yleisön ihmetellessä ympärillä. Laden
bauerista ja yleensäkin sääntöjen o
saamisen ja noudattamisen tärkeydestä 
enemmän seuraavassa FRISBARISSA. 

SEPOSTA SANKARI 

Samaan aikaan miesten välieräselvitte
lyjen kanssa ratkaistiin naisten, ju
niorien ja seniorien loppukilpailut ja 
EM-mitalit. Naisten kisassa Itävallan 
hehkeä Nicole Kinzl oli aivan ylivoi
mainen ja junioreissa Saksan Oliver 
Raff ratkaisi mestaruuden edukseen 
ratkaisupelin toisella reiällä. Senio
risarjassa Suomen liitokiekkokosmopo
liitti, parrakas ylpeytemme Seppo Nie
minen nappasi viikon sisään toisen 
Euroopan mestaruutensa selvällä erolla 
amerikkalais-saksalaiseen Rock Sear
leen sekä Hollannin Michael Oconiin. 
Miesten loppukilpailuun selvisivät 
ruotsalaiset Tomas Lindell, Pär 
Bergström ja Mats Bengtsson sekä Eng
lannin Charlie Langdon-Mead ja Saksan 
Hartmut Wahrmann. 
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RUOTSALAISTEN JUHLAA 

Lyhyen tauon jälkeen miehet aloittivat 
finaalinsa kuudella intensiivisellä ja 
mielenkiintoisella reiällä. Heti en 
simmäisellä reiällä Charlie rollasi 
out-of-bounds-alueelle ja puttasi 
vielä kahdesta metristä ohi saaden 
viitosen. Kolmannella reiällä sama 
tulos toistui ja mies putosi hyvästä 
takaa-ajoasemasta auttamattomasti vii
denneksi. Helsingborgin MM-kisojen 
välierän sääntövilpeistään tutuksi 
tullut Hartmut Wahrmann teki kohta 
Charlielle seuraa ja näin mitalit rat
kaistaisiin ruotsalaisten kesken Wahr
mannin ensimmäisten k'ierrosten erino
maisesta pelistä huolimatta. 

FESTIVAALIHUMUA 

Kuuden reiän jälkeen oli ohjelmassa 
Frisbee Action lajinäytöksiä, gutsot
telu Pohjola vastaan Muu Eurooppa sekä 
kisojen pääjärjestäjän Torsten Görken 
erittäin sujuva ja selkeä lajin ja 
pelivälineiden markkinointi ja esitte
ly. Festivaalin jälkeen pelattiin lop
pukilpailun kolme viimeistä reikää 
2000 katsojan seuratessa kisaa. 

WHAT A WAY TO GO! 

Ennen viimeistä reikää polviteipattu 
Tomas Lindell johti juniori-ikäistä 
Pär Bergströmiä pisteellä. Alamäkeen 
viettävällä 120 metriä pitkällä rolle
ri - tai Lightning-ilmaheittoreiällä 
Lindellin aloitus meni hieman pitkäk
si, tien yli OB-alueelle ja Bergström 
pääsi tasoihin. Seurasi kutkuttava 
ratkaisupeli: molemmat heittivät lii
tävän aloitusheiton 30 metrin päähän 
korista ja Bergström lähestyi ensin -
ketjut kilahtivat ja kiekko putosi 
koriin! Uskomaton tapa voittaa Euroo
pan mestaruus. 
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Polvivaivainen Tomas Lindell hävisi 
ratkaisupelin jälkeen maanmiehel
leen Pelle Berg strömille. 

Naisten sarjan ylivoimainen voittaja 
oli hehkeä Nicole Kinzl Itävallasta. 

Kiekkogolfin EM- ki sojen mitalistit potretissa. 
Avoimen sarjan voittaja Per Bergström on toinen 
oikealta. 
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GOLFFAILLAAN 
Peik Johansson 
Olli Visamo 

Kaikkiaan noin 60 liitokiekkoilijaa viihtyi alkukaudella kiekko
~olfin parissa, kun taitoja mittailtiin joukkue-SM-kisoissa, iso
jen kiekkojen golfissa ja kuuden kilpailun kiekkogolfviikolla. 

165-G-OLF saavutti suuren suosion juuri ultimatepelaajien keskuu
dessa, sillä 35:stä kilpailijasta noin kaksi kolmannesta oli pää
asiassa ultimatea harrastavia liitokiekkoilijoita. 

Toukokuun 28. päivä päättyi joukkue-SM-turnaus ja jo toistamiseen 
voitto meni liitokiekkoseura Teamille. 

Kiekkogolfviikolla 22.6.-28.6. kilpailtiin viikon golffaaja tit
telistä kuudella erilaisella radalla, joista osa oli vanhoja tut
tuja ja muutama vähemmän tunnettu, myös yksi uusi rata mahtui 
joukkoon. 

ISOJEN KIEKKOJEN 
GOLF 

Tiistai-iltana 17_6., heti ultimaten 
seurajoukkueiden PM-kisojen jälkeen 
jatkettiin isoilla kiekoilla heittelyä 
Meilahden kiekkogolfradalla, kun ko
keiluna järjestettiin kiekkogolfin 
"yksityyppikisa", jossa sallittiin 
vain 165-g WCF-kiekot. 

KANSAINVÄLISTA VARIA 

165-G-OlF -kilpailun ilmoittautumisai
ka päättyi kello 17.45, mutta perin
teisesti jotkut liitokiekkoilijat läh
tivät silloin ilmeisesti vasta koto
aan. Kilpailun johto oli leppeällä 
tuulella ja armollisesti otti ilmoit
tautumisia vastaan vielä klo 18.00, 
jolloin kilpailun olisi pitänyt jo 
alkaa. Avoimen sarjan voittoa oli ta
voittelemassa 27 liitokiekkoilijaa ja 
naisten sarjan paremmuudesta oli mit
telemässä kahdeksan kilpailijaa. li
säksi kilpailun ulkopuolella pelasi 
pari maahamme jäänyttä norjalaista 
ultimatepelaajaa. 

Pelaajat "arvottiin" heidän itse muo
dostamiinsa ryhmiin ja kisa saattoi 

,alkaa. Kaikki kilpailijat heittivät 
yhden kierroksen (9 reikää), jonka 
jälkeen molempien sarjojen viisi pa

~asta jatkoivat LoppukiLpaiLuun. 
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KIROILU SEIS 

Ensimmäinen kierros eteni juohevasti 
Meilahden metsikössä, mutta ikäväkseen 
sai kuulla ilmauksia, jotka olivat 
paljon voimakkaampia kuin sallittu 
"voi harmin paikkaII. Kiekkogolfin 
säännöt hän antavat kilpailun johtajal
le oikeuden hylätä epäurheilijamaises
ti käyttäytyvän pelaajan. Äänekäs ki
roilu onepäurheilijamaista. Mieles
sään voi sadatella niin paljon kuin 
haluaa tai sitten voi kirjoitella mie
lenkiintoisia sanoja tai piirrellä 
vekkuleita kuvia omaan muistikirja
seensa, jos se auttaa. Tällä kertaa ei 
ketään kilpailijaa hylätty voimasano
jen käytön takia. 

JOHTOKUNTA JYLLAA 

Avoimessa sarjassa johdossa ensimmäi
sen kierroksen jälkeen oli Klaus Kor
pela, joka heitti kierroksen par-tu
lokseen (27), kun hän paikkasi kaksi 
mörköä (4) vastaavasti kahdella lintu
sella (2). Toisena oli Sebastian Bon
destam, joka heitti muuten kolmosia, 
mutta ykkösreiällä lipsahti nelonen ja 
tulokseksi 28. Kolmantena oli tulok
sella 29 Timo Vaskio. Kaksi jäljellä 
olevaa finaalipaikkaa veivät tasatu
loksella 30 liittomme puheenjohtaja 
Eero Alperi ja sihteeri Peik Johans
son. 

TIMON RATKAISEVA, 
LINTUNEN 

Kun finaalissa kolmen kärki töppöili 
ensimmäisillä reiillä tasoittui tilan
ne ja neljän reiän jälkeen olivat fi
nalistit neljä yli tuloksessa lukuu
nottamatta Eero Alperia, jolla ,oli +6. 
Jatkossakaan Kladen peli ei mennyt 
ensimmäisen kierroksen tyyliin ja Eero 
heitti kuutosreiällä kahdeksan, joten 
Eero ja Klade jäivät kärkikamppailun 
ulkopuolelle. Reiällä seitsemän tapah
tui kisan ratkaisu, kun Timo heitti 
finaalin ainoan lintusen eivätkä muut 
pystyneet vastaamaan siihen. Basse, 
joka oli yhden pisteen päässä Timosta 
, ei pystynyt kahdella jäljellä ole
valla reiällä Timoa parempaan. Pisteen 
Bassesta jäljessä ollut Peik ei onnis
tunut saavuttamaan Bassea ja sai tyy
tyä kolmanteen sijaan. 

TUMBA PUHTAASTI 
FINAALIIN 

Naisten sarjassa Tuija Kohonen oli 
tuloksella 32 ottanut varman tuntuisen 
viiden pisteen johdon ensimmäisen kie
roksen jälkeen. Jaetulla toisella si
jalla olivat Maini Schildt ja Tuija 
Jääskeläinen tuloksella 37. Neljäntenä 
finaaliin pääsi Marja Suni vain kaksi 
pistettä Tuijan ja Mainin takana. Vii
denneksi loppukilpailijaksi selvisi 
Maria Ahlström tuloksellaan 46. 



MAININ KIRI TEPSI 

Finaalissa Tuija Kohosen ote alkoi 
lipsua, kun Maini Schildt taas paransi 
peliään huomattavasti saavutti hän 
Tumban kuudennella reiällä. Muut fina
listit olivat jääneet jo niin kauas 
kärkikaksikosta, että vain todellinen 
unelmapeli olisi voinut johtaa voit
toon. Kolmannesta sijasta kamppailivat 
Tuija ja Marja tasaväkisesti. Maria 
oli jäänyt Tuijasta ja Marjasta niin 
paljon, että viides sija oli väistämä
tön. Seitsemännellä reiällä Tumba 
siirtyi pisteen johtoon, mutta kahdek
sikolla Maini tasoitti tilanteen jät
täen ratkaisun viimeiselle reiälle. 
(Vai jouduttaisiinko ratkaisupeliin ?) 
Ottelu ratkesi kuitenkin viimeisellä 
reiällä, kun Tumba epäonnistui ja sai 
tuloksen viisi Mainin par-tulosta 3 
vastaan. Marja ja Tuija päätyivät ta
sapisteisiin ja he jatkoivat ratkaisu
peliin, joka päättyi Marjan eduksi. 

SEPOLLE KIITOS 

Erilainen golfkisa huipentui palkinto
jenjakoon ja arvontaan. Kaikki osal
listumismaksuista kertyneet rahat käy
tettiin palkintojen hankintaan. Vaikka 
summa ei ollut suuren suuri, saatiin 
palkinnot molempien sarjojen kahdelle 
parhaalle ja lisäksi kolme arpajais
voittoa, kun Seppo Nieminen sponsoroi 
kisaa myöntämällä mukavan alennuksen 
kiekoista. Timo Vaskio sai voittajan 
etuoikeudella valita mieleisensä kah
desta vaaleanpunaisesta kiekosta (HDX, 
Softtouch). Timo valitsi HDX:n ja Bas
sen oli tyytyminen Softtouch-golfkiek
koon. Naisten voittaja Maini valitsi 
myös HDX:n, jolloin Tumballe jäi vaih
toehtona ollut frisbee-aiheinen T
paita. Arvonnassa onnisti seuraavia 
liitokiekkoilijoita: Tuomas Makkonen, 
Kai Koivula ja Peik Johansson, jotka 
saivat omakseen veikeän vaaleanpunai
sen HDX-kiekon. Arpajaisvoitostaan 
heltynyt Peik vaihtoi arpajaisvoitton
sa Bassen palkintokiekkoon, koska 
Basse ei ollut ilmiselvästikään tyyty
väinen voittamaansa golfkiekkoon. 

KOKEILKAA MUITAKIN 
KIEKKOJA 

Kokeilll onnistui mukavasti, joten var
maan tulevinakin vuosina tullaan jär 
jestämään vastaavia kilpailuja. Toi
vottavasti tämä kilpailu innostaa ko
keilemaan kiekkogolfia myös muilla 
kiekoilla ja opiskelemaan kuinka muut 
kiekot käyttäytyvät eikä aina pysytel
lä tutussa ja turvallisessa 165-g WCF
kiekossa. 

KIEKKOGOLFIN 
JOUKKUE-SM 

Kiekkogolfin joukkue-SM -kilpailu oli 
jälleen Teamin leppoisien nuorten 
miesten laakereilla tanssimista. Näyt
tää siltä, että tässä maassa eivät 
muut tätä liitokiekkolajeista jalointa 
hallitse alkuunkaan. Liitokiekkoseura 
Team valtasi toistamiseen kiekkogolfin 
joukkue-SM -tittelin, vaikka piristävä 
oli myös Goldeneye futuren Georg Nyma
nin reipas henkilökohtainen panos. 

Maajoukkuevalitsijoiden ja kisajärjes
täjien leirissä odotettiin viime vuo
den hopea- ja pronssijoukkueilta Mani
acsilta ja Floyd Companylta edellis
kertaisesta karvaasta tappiosta si
suuntuneina kovaa peliä, mutta Maniacs 
luopui koko kisasta ja Floyd osoitti 
oivan esimerkin siitä, kuinka tark
kuutta ja taitoa vaativat golfkiekot 
lentävät minne sattuu, kun vatkaa päi
vittäin vain 165g -jokamiehenkiekkoa. 
Vain viime kesän yllätys-Suomen mesta
ri Timo Vaskio pysyi jotenkin vauhdis
sa mukana päihittäen kutkuttavan ta
saisessa kaljaskabassa Teamin voimape
sän Jyrki "Hermoputti" Kaivolan. Floyd 
jäi sarjassa viimeiseksi. 

Uudistunut, menestyksekkäistä yksilö
lajipelaajista koostuva Goldeneye fu
ture ja konkarijoukkue H:gin Liito-o
ravat sen sijaan menestyivät varsin 
mukavasti napaten tämän vuoden hopea
ja pronssisijat. Erityisesti Goldeney
en Georg "En-tykkää-Amexpo-logoista" 
Nyman kunnostautui pamauttamalla kau
den kärkituloksen 3 alle ja livautta 
malla yhteensä peräti 10 lintusta. 
Leppoisista Liito-oravista mainitta
koot voittamattomat Basse Bondestam ja 
Kenneth Katter. Sarjan ainoa puhtaan 
pelin mies, kaikki viisi otteluaan 
pelannut ja voittanut oli Jyskeen ,Olli 
"Pyry" Visamo. 

Teamin mestari joukkueessa pelasivat 
Petri Isola, Peik Johansson, Jyrki 
Kaivola, Kari Miettinen, Kari Vesala 
sekä Raine Forsman eikä taas kerran 
ole epäilystäkään siitä, etteikö Team 
ole maailman paras kiekkogolfjoukkue. 
Sori vaan, La Mirada! 

KIEKKOGOLFVIIKKO 

JUHANNUSMYLLYTYS 
WANHALLA MYLLYLLÄ 

Leppoisa kiekkogolfviikko alkoi juhan
nuksen jälkeisenä sunnuntaina ravinto
la Wanhan Myllyn takaisessa puistikos-

sa Herttoniemessä. Juhannustunnelmat 
näkyivät niin suorituksissa että osa
nottajamäärässä: rataisäntä Eero Alpe
ri esitteli kisailijoille hieman sump
puuntuneen mutta kansäinvälistä tasoa 
olevan 3F:n kotiradan, mutta livahti 
sitten ultimatetreeneihin ja lopulta 
viivalle asettui kolme miestä; kieltä
mättä kaikki Suomen kiekkogolfelämän 
ehdottomaan kärkikaartiin kuuluvia. 

Heti ensireiällä Teamin SM-joukkueen 
jäsen Kari Miettinen vilautti doglegin 
väärältä puolelta ja vaikealla reiällä 
2 Pyryn Jyskeen upsidedown-tähti Olli 
Visamo käväisi out-of-bounds alueella 
kivimuurin takana, joten pikkupoikien 
idoli Peik "Peikko" Johansson sai joh
tajan keltaisen paidan ylleen. 

Tilanne pysyi kutakuinkin ennallaan 
viimeiselle reiälle 12 eikä varsinai
sia huippusuorituksia nähty lukuunot
tamatta Ollin ja Peikon upeita lintu
sia vaihteleviin heittovalintoihin 
rohkaisevalla reiällä 9. Ollin komea 
upsi ja Peikin terävän tarkka rysty
rolleri olivat menestyksen takana. 

Viimeisellä reiällä Peikko sitten epä
onnistui henkisesti erittäin tärkeässä 
putissa ja erittäin varmasti Sam Fer
rans tyyliin kovia, matalia ja varsin 
pitkiä ilmaheittoja Aviarillaan vis
kellyt Miettinen ampaisi kilpailun 
kärkeen. 

Toiselle kierrokselle lähdettäessä 
Miettinen (42) johti Peikkiin nähden 
pisteellä (43) ja Olli oli tästä puo
lestaan viisi heittoa jäljessä (48). 
Rataennätys 41 piti pintansa sateisen 
koleassa säässä ja pitkässä, märässä 
ruohikossa. 

Miettinen onnistui jälleen sinkautta
maan kiekkonsa ykkösreiän doglegin 
väärälle puolelle ja ,peli tasoittui. 
Reikä vaatii pitkän aloitusheiton es
teettömän niityn yli ja dogleg on pe
riaatteessa täysin turha. Kori puoles
taan on kaksi metriä paksu koivu, 
johon on mahdotonta olla osumatta 20 
metrin säteeltä. 

Dogleg esitti tärkeää osaa taas reiäl
lä 4, jolloin Peikin kova rolleri meni 
niukasti väärältä puolelta; Miettinen 
johtoon. Peikin huono onni jatkui 200 
metriä pitkän reiän 6 lampeen; upea 
lähestymisheitto pelasti pahemman va
hingon ja kisa pysyi tasaisena. 

Reiällä 9 Olli Visamo puttasi 30 ' met
ristä keskelle koria ja ilo oli yräil
moissa. Viimeisten reikien bogeyt jät
tivät Olgan kuitenkin kärkitaistosta. 
Peik pelasi viimeiset reiät kuin 
transsissa ja kuroi maaliin tultaessa 
eron Miettiseen kiinni. Ratkaisupelin 
reiällä 3 Kari Miettisen puttaus jäi 
matalaksi ja voitto ja tärkeät 12 pis
tettä olivat Peikin. 

Wanhan myllyn rata on ihan kiva, vaik
ka isommalla porukalla 'heitettäessä 
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saattaa haitata se, että reiät menevät 
vähän ristiin. Kannattaa käydä heittä
mässä rundi ! 

MIETTINEN LOI 
VANTAALAISET 

Simonmetsän uusitulla radalla Tikkuri
lassa ei näkynyt FRISBARIN toimittajia 
eikä kilpailijoitakaan ollut kuin 
kolme. Uutistoimisto Määräsen mukaan 
rata on vaikeampi kuin aiempi ja kier
tää isommalla alueella. Hyvissä olo
suhteissa pelatun 2x9-reikäisen kil
pailun voitti Teamin Kari Miettinen 
tuloksella 57 (3 yli) ennen Maniacsin 
Jari saastamoista ja Petri Määrästä. 
Näin Miettinen kiilasi kokonaiskilpai
lun johtoon. 

PEIKKO -
POHJOLAN PRINSSI 

Klade Korpelan ja muiden käpyjen rei
pas koti rata vakuutusyhtiö Pohjolan 
pääkonttorin takamailla Etelä-Haagassa 
oli areenana kiekkogolfviikon kolman
nessa osakilpailussa. Sankka yleisö
joukko odotteli eritoten Klade ja Juha 
Säilää kisapaikalle, mutta turhaan. 
Sen sijaan aurinkoisessa ja tuulisessa 
säässä nähtiin heimoveljien Goldeneyen 
Georg Nymanin ja Teamin Peik Johansso
nin korkeatasoinen ~ento Pohjolan
puiston herruudesta. Myös juniorien 
mestaruudesta kisailtiin kiivaasti. 

Ennätysmäärä osanottajia jaettiin poo
leihin ja lähdettiin baanalle. Pohjo
lanpuiston reiät ovat peräisin legen
daariselta liitokiekkovuodelta 1978, 
joten yksittäisten reikien pituudet 
eivät ole henkeäsalpaavia. Useimmilla 
reiillä ei oikeastaan tarvitse aloi
tusrykäisyä laisinkaan, vain lähesty
minen ja putti. Rataennätys onkin 16-
reikäisellä radalla 39 eli 9 alle ja 
kahdella kierroksella 78 eli 18 alle. 
Kuitenkin mielenkiintoa riitti alusta 
alkaen. 

Kohta selvisivät jo kärkimiehet:Georg, 
Peik ja Kari Miettinen johtivat kukin 
ryhmäänsä ja Peikko jopa ennätysvauh
dissa. Reiällä 9 viimeksi mainittu 
pamautti jylhästi hole-in-onen eli 
kerralla koriin ja taas oli pikkupo
j i II a i h a i l em i s ta! Va r s i n l u jaa pu t -
taava Georg tsemppasi kierroksen lo
pussa ja toiselle kierrokselle lähdet
tiin Peikin (-8) yhden pisteen johdol
la. Kakkospooliin pääsivät junioritäh
det Marko "Lippis" Kalliovaara ja Sami 
"Öljy" Sarivaara Pyryn Jyskeestä (-2) 
sekä Maniacsin nouseva komeetta Petri 
"Enpä-ole-puhelias" Määränen (0). 

Ensimmäisen kierroksen huippukohdista 
mainittakoon ryhmän 3 suoritukset hel
polla leikkikarsinan yli lyhtytolppaan 
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heitettävällä reiällä 12, jolla kaikki 
kisailijat onnistuivat rötkäyttämään 
karsinnaan eli OB-alueelle, Helsinki 
Openin junioriyleimestari Tommi Ekman 
samalla reiällä peräti kahdesti., on
neksi olkoon vaan, heh-heh. 

Toisen kierroksen alku meni ykköspoo
lin miehiltä tasaisen loistavasti ja 
tilanne pysyi ennallaan reiälle 6, 
jossa Peikko puttasi kapean lyhtytol
pan ohi nelosen ja Georg tasoitti 
pelin (-10) Miettisen ollessa kolme 
pinnaa perässä. Peik kuitenkin teräs
täytyi ja vetäisi kuuden lintusen put
kella uuden etumatkan. Kun kolme rei
kää oli enää jäljellä Georg epäonnis
tui muutaman hienosti pelatun reiän 
jälkeen putissa ja peli oli selvä. 
Miettinen tyri mahdollisuutensa kah
della turhalla nelosella. Lopuksi 
Peikko voitti tuloksella 81 (-15), 
Georg oli toinen (-13) ja Kari Mietti
nen kuittasi pronssia (-9) 

Kakkospoolissa Sami SariVaara näytti 
taitonsa ja vei juniorivoiton ja ylei
sen sarjan neljännen sijan yhteistu
loksella 91 (-5) pisteen verran parem
min kuin Vantaan Petri Määränen. WCF 
16S-grammaisella monta heittänyt Kal
liovaara ei toisella kierroksella vä
läyttänyt yhtä tarkasti kuin ensimmäi
sellä ja sai tyytyä junioripronssiin. 

NEITSYTKILPAILU 

Uusi ja ennennäkemätön rata ei ilmei
sesti ollut riittävän innostava syy 
lähteä golffailemaan "syrjäiseenll Laa
jasaloon. Paikalle saapui vain neljä 
liitokiekkoilijaa, mutta laatu olikin 
sitten parhaasta päästä. Olli Visamon 
suunnittelemalla radalla kohtasivat 
Seppo Nieminen, Kari Miettinen ja Peik 
Johansson .ja tietysti itse ratamesta
ri. Melkein sama ryhmä oli edellisenä 
iltana sisäänheittänyt radan, jolloin 
tehtiin viimehetken muutokset, mutta 
nyt oli radan ensimmäisen todellisen 
kilpailun vuoro. 

Rata kiemurtelee Tullisaaren hyvin 
hoidetussa ulkoilupuistossa, jossa 
vanhat vankat tammet, tiheät pensaat 
ja lyhyeksi ajeltu nurmikko luovat 
oivalliset olosuhteet kiekkogolfille. 
Alue on hieman pienehkö, mutta sinne 
sopii aivan mukava 9-reikäinen rata, 
jonka reiät vaihtelevat 50 metristä 
reilusti yli sataan metriin. Rata on 
helpohko, mutta sen viehätys on siinä, 
että se antaa usealla reiällä mahdol
lisuuden valita erilaisista tasa-ar
voisista aloitusheittotavoista. 

Jos rata pelataan siten, että kaikkien 
reikien par on 3, päästään onnistutta
essa helposti pakkasen puolelle, koska 
parilla reiällä aloitusheitto on mel
kein yhtäkuin lähestymisheitto. Tämän 
osakilpailun voittaja Kari Miettinen 
onnistuikin ja sai tässä historialli-

sessa kilpailussa miinuksella koriste
tun tuloksen. Valitettavasti en ole 
tätä juttua kirjoittaessani vielä pys
tynyt selvittämään missä ovat tulos
kortit, joten tarkkoja tuloksia en voi 
esittää. Sijoitukset ovat kuitenkin 
muistissa ja ne olivat seuraavat: 1) 
Kari Miettinen, 2) Peik Johansson, 3) 
Seppo Nieminen ja 4) Olli Visamo 

VANHA KUNNON 
JEAN SIBELIUS 

Johan (Jean) Julius Christian Sibe
liuksen mukaan nimetty puisto sai kun
nian olla kiekkogolfviikon viidennen 
osakilpailun näyttämönä. Vaikka ympä
ristö olikin oivallinen ei kilpailussa 
nähty maailmankuulun säveltäjämestarin 
saavutuksiin verrattavia suorituksia, 
mutta hyvää kiekkogolfia nähtiin Seppo 
Niemisen ja Georg Nymanin toimesta. 

Ensimmäisellä kierroksella Seppo esit
ti varmaa golffaamista (yksi mörkö, 
muut pariin) ja olikin kierroksen 
päättyessä johdossa. Toisena oli Georg 
Nyman pisteen Seposta jäljessä. Jumbo
sijan jakoivat Mikael Hästbacka ja 
Olli Visamo, joka ei heittänyt kier
roksella ainoatakaan reikää par-tulok
seen (eikä alle) ja sai kerätyksi pis
teitä 11 yli. Puolessa välissä keik
kuivat Petri Määränen (+6) ja Kari 
Mi ett i nen (+7). 

Heti toisen kierroksen aluksi Georg 
sai tasoitettua, kun Seppo heitti yk
kösreiällä nelosen ja Georg hoiteli 
homman kolmella heitolla. lampireiällä 
Seppo sai kiekkonsa siten, että se oli 
juuri ja juuri vedessä ja rangaistus
pisteen ansiosta Georg siirtyi joh
toon. Sepon epäonnistumiset jatkuivat 
kahdella seuraavalla reiällä ja kun 
Georg heitti ne pariin syntyi jo vii
den pisteen ero. Seppo sai kavennettua 
eroa yhdellä pisteellä, kun hän heitti 
loppuradan yksi alle ja Georg pysyi 
par-tuloksessa. Sibeliuksen puiston 
rata tuntuu olevan vaikeahko yleensä 
hyvin golffaavalle Karille, joka ei 
pystynyt parantamaan toisen kierroksen 
peliään Petrin tapaan, vaan sai tyytyä 
neljänteen sijaan. Toisen kierroksen 
jumbosijakamppailussa Olli sai muuta
man reiän jo par-tulokseen ja kun Mi
kael heitti toisen kierroksen melkein 
ensimmäisen tyyliin jäi hän tällä ker
taa viimeiseksi. 

PERINTEINEN JR-KISA 

Kiekkogolfviikon päätti lauantaina 
perinteinen Johan Rinne -kilpailu pe
rinteisesti Kaivopuistossa. Rata ei 
ol~ut aivan perinteinen, vaan kakkos
reikää jouduttiin muuttamaan, koska 
kons~rttilava oli entisen kakkosen 



peliväylällä. Traditioiden mukaisesti 
itse kisaLLe nimensä antanutta henki
Löä ei näkynyt kiLpaiLijoiden joukos
sa. OsanottajiLLe jaettiin perinteinen 
kisamehu, jota Löytyi appeLsiinin, 
ananaksen ja mansikan makuisena. 

KiLpaiLussa oLi jaossa ratkaisevat 
osakilpailupisteet siLLä paikaLLa oLi
vat kaikki koLme LiitokiekkoiLijaa, 
joiLLa oLi mahdoLLisuus voittaa viikon 
goLffaaja titteLi. Ensimmäisen kier
roksen jäLkeen voiton syrjässä oLi 
kiinni Peik Johansson, mutta vain hen
noLLa otteeLLa, siLLä myös Jacob Nyman 
heitti ensimmäisen kierroksen par - tu
Lokseen . JacobiLLa ei oLLut mahdoLLi
suutta kokonaiskiLpaiLun voittoon, 
koska tämä oLi hänen ensimmäinen ja 
ainoa kiekkogolfviikon kisa, mutta hän 
pystyisi vaikuttamaan osakiLpaiLupis
teiden jakautumiseen. KokonaiskiLpai
Lun kannalta Peikin pahin vastustaja 
Kari Miettinen oLi jäänyt Peikistä jo 
koLme pistettä. Toinen uhkaaja Georg 
Nyman oLi vain yhden pisteen Peikistä 
jäLjessä. Jos Georg voittaisi tämän 
kiLpaiLun oLisivat Georg, Kari ja Peik 
kaikki tasapisteissä ja ratkaisu meni
si hankaLaksi. Muut kiLpaiLijat tuLi
vat perässä tasaisesti kasvavin pis
tein seuraavasti: Timo Vaskio (+2), 
Seppo Nieminen (+2), OLLi Visamo (+3), 
MikaeL Hästbacka (+4), Petri Määränen 
(+5) ja kiekkogolfviikon ainoa naiso
sanottaja Maini SchiLdt (+6). 

F-lflB1fRI 

Peik oLi päättänyt voittaa ja tavoite 
mieLessään hän heittikin toisen kier
roksen yhden aLLe (2 Lintusta 
mörkö), kun Nymanin veLjekset heitti
vät pLus miinus nolLan, sinetöi Peik 
osakiLpaiLu- ja kokonaiskiL~iLuvoit
tonsa. 

Johan Rinne -kiLpaiLu jatkui perintei
selLä puttauskisaLLa, johon osaLListui 
yksi kiLpaiLija Lisää, kun Upi Louhi
vaara oLi vihdoin herännyt ja saanut 
oLemuksensa pystysuoraan asentoon. 
Puttauskisa käytiin ns. "DISC"
pudotuskiLpaiLuna, jonka säännöt Löy
tyvät FRISBARISTA 1/86. (Jos sinuLLa 
ei oLe kOe Lehteä tiLaa se. Katso KEN
TÄN ÄÄNI.) Peik järjesti kisaajat pa
remmuusjärjestykseen ja jakoi kahteen 
ryhmään. A-ryhmässä mitteLivät Peik, 
Georg, Petri, Maini ja Upi. B-ryhmään 
jäivät kamppaiLemaan Seppo, MikaeL, 
Timo, Kari, OLLi ja Jacob. 

Ensimmäisenä A-ryhmästä putosi Georg 
kun Peik puttaiLi sisään ja Georg put
taiLi hyvin vaihteLevaLLa menestykseL
Lä. Georg ehti hankkia PetriLLe koLme 
kirjainta ennen putoamistaan, joten 
PeikiLLe oLi heLppo homma siirtää 
Petri katsomon puoLeLLe. Maini joutui 
nyt heittämään Peikin jäLkeen ja Peik 
sai heittää vapautuneesti kun Upi ei 
saanut järjestettyä PeikiLle kirjaimi
a. Maini ei onnistunut saamaan UpiLLe 

kahta kirjainta enempää ennen putoa
mistaan, joten finaaLiin pääsivät Upi 
ja Peik. 

B-ryhmässä ensimmalsen putoajan kohta
Lo osui Karin kohdaLLe, kun hän pysty
nyt vastaamaan Timon Lyhyehköihin put
teihin. SepoLLekin oLi kertynyt jo 
koLme kirjainta ja hän putosi seuraa
~ana kun OLLi upotti pitkän putin, 
Johon J.Nyman pystyi vastaamaan hie
nosti, mutta Sepon putti jäi Lyhyeksi. 
OLLi kompastui omaan näppäryyteensä, 
kun hän otti käyttöön metallisäännön 
jonka avuLLa Timo hoiteLi vaadittava~ 
määrän kirjoitusmerkkejä OLLiLLe meLko 
nopeaan tahtiin. Jatkuvan ohiheittLyn 
jäLkeen Timo ja Jacob terästivät otet
taan ja hetken kuLuttua putosi peListä 
MikaeL, joka oli päässyt kolmanneksi 
hieman "siivellä", kun J. Nymanilla 
oLi pientä epävarmuutta kisan alkupuo
Lella. 

FinaaLissa heittojärjestys oli seuraa
va: Upi, Timo, Peik ja Jacob. Upi pu
dottaa Vaskion tyyLikkääLlä tavalLa. 
Upi valitsee neljä kertaa peräkkäin 
saman paikan ja puttaa sisään joka 
kerralLa ja Timo vastaavasti ohi joka 
kerraLla. Timon koLmannen ja neLjännen 
kirjaimen väLissä saivatPeik ja Jacob 
järjestettyä UpiLle yhden kirjaimen. 
T~!sen kirjaimen Upi sai samaan tyy
l~I~. ~oLmannen kirjaimen jälkeen Upi 
pIrIstYI hetkeksi ja sai tasoitettua 
J. Nymanin ja P. Johanssonin tilanteen 
ennen putoamistaan. Vuorotellen Peik 
ja Jacob järjestävät toisiLleen koL
mannet kirjaimet. Jacob puttaa kymme
nestä metristä sisään ja Peik tekee 
saman perässä. Varoituksen takia Jacob 
vaLitsee pitkän puttausmatkan eikä 
onnistu. Mutta ei onnistu myöskään 
Peik, joten J.Nyman pääsee jäLLeen 
valitsemaan paikan. J.Nyman ei tällä 
kertaa epäonnistunut kuten Peik ja vei 
täten puttauskisan voiton. 

KiLpaiLujen voittajat Jacob ja Peik 
saivat vaLita paLkinnoksi mieleisensä 
golfkiekon ja molemmat päätyivät Aviar 
XD:hen. 

VIIKON GOLFFAAJA 

Viikon goLffaajaksi kruunattiin kolmen 
osakilpailuvoittonsa ansiosta Peik 
Johansson - Pohjolan prinssi. Toiseksi 
tuLi Kari Miettinen, joka osallistui 
jokaiseen kiekkogolfviikon kiLpailuun 
(siinä todeLLinen kiekkogoLffaaja). 
KoLmanneLLe sijaLle päätyi Georg 
Nyman. Yksityiskohtaiset tuLokset 
kiekkogolfviikosta Löytyvät TULOKSIA
sivuilta. 
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ULTIMATE • SM 

Erona aiempiin VUOS11n verrattuna on kaksinkertainen sarja nel
jälle parhaalle, joukkueelle. Tarkoituksena oli lisätä kovien ja 
tiukkojen otteluiden lukumäärää. Mutta kuinka kävikään? 

Bob Ranta 

SARJAN JOUKKUEET 

Vuoden 1986 ultimaten SM-sarja alkoi 
kesäkuun alussa niin sanotulla koti
kierroksella. Tällöin useat joukkueet 
pelasivat kotikentällään. Sarjaan oli 
alLlnperin ilmoittautunut kuusi jouk
kuetta. Naiset ja FFF ovat poistuneen 
sarjasta. Oikeastaan myös HESA on 
poissa, sillä nyt kiertopalkintoa ta
voittelee myös FFF + HESA = Liito-ora
vat (ei Liitoravat). 

TEHOAAN HISTORIAA 

Ensimmäisen kierroksen jälkeen ilmeni 
ikäväkseni, että Vantaan Maniacs ei 
saa joukkuetta lukuisista eri syistä 
johtuen. Tuntui varsin hassulta poi
kien poisjääminen, sillä olivathan he 
harjoitelleet pienellä joukolla jo 
talvella. Näin ollen taisto Suomen 
mestaruudesta käydään historian pieni
lukuisimmalla osanottajamäärällä. 

LIITO-ORAVAT YLLATTI 

Sarja eteni. Tutut joukkueet tekivät 
maaleja, ja muut vain nykäisivät tu
loksettomasti. Alkusarjan ainut pieni 
yllätys - ainakin minulle - oli Liito
oravien voitto Floydista. Ottelu pe
lattiin varsin tuulisena iltana, ja 
otaksuisin tuloksen johtuvan osin 
tästä voimakkaasta tuulesta, sillä 
Floydin melko pitkiin heittoihin pe
rustuva peli haavoittuu juuri tuulen 
aiheuttamien kiekonriistojen takia. 
Sen sijaan Liito-oravat pelaavat van
haa tuttua lyhyttä kynäilypeliä, joka 
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kestää kovemmankin tuulen. Tämä tosi
seikka tulisi ottaa huomioon myös maa
joukkuepiirissä, sillä todennäköisesti 
Englannin MM-kisoissa tuulee melkoisen 
äkäisesti. 

Runkosarjan jälkeen sarjatilanne näyt
ti tältä. 

1. Liito-oravat 
2. The Floyd Co 
3. Team 
4. Zemi 

5. Pyryn Jyske 

4 
3 
2 
1 

o 

ONKO SYSTEEMI 
SITTENKÄÄN HYVÄ? 

Tämän vuoden pelisysteemin mukaan 
neljä parasta joukkuetta pelaavat nyt 
vielä uuden kierroksen siten, että 
runkosarjan pisteet las~etaan mukaan. 
Ottaen huomioon, että nyt vain yksi 
joukkue putosi pelistä pois, ei uudis
tus tuntunut kovinkaan mielekkäältä. 
Olisi voitu itse asiassa pelata täy
dellinen toinen kierros. Ei kai ole 
mielekästä pudottaa yhtä joukkuetta 
pois, kun pelien määrä olisi juuri 
harjoittelua kaipaaville lisääntynyt, 
vaikka pelaaminen ei olekaan kovin 
tehokas harjoittelumuoto. Pelissähän 
tilanteet vaihtuvat nopeasti ja tois
tomahdollisuus jää pieneksi. 

MITALIT JO RATKAISTU? 

Tällä hetkellä on vielä viimeiset ot
telut pelaamatta. Floyd kohtaa Liito
oravat ja Team Zemin. Nämä ovat ne 
parit, jotka kamppailevat mitaleista. 

PARANIKO OTTELUIDEN 
TASO? 

Paraniko otteluiden taso? No, ehkä 
jonkin verran, mutta se johtunee en
nemminkin joukkueiden sisäisistä muu
toksista eikä niinkään sarjasysteemis
tä. 

HERRASMIESMAISYYS 
UNOHTUNUT 

Harmillista kyllä mielestäni tänä 
vuonna pelit ovat sisältäneet myös 
runsaasti kielteisiäkin puolia. Kur
jimpina seikkoina pitäisin vastusta
jille ivailun, jota ovat harrastaneet 
erityisesti Liito-oravat ja Floyd. 
Herrasmiesmäinen peli ja sääntöjen 
noudattaminen jäivät varsin usein to
teutumatta. En haluaisi, että sama 
ikävä piirre, joka näkyy EM- ja MM
tason peleissä, pesiytyisi myös Suomen 
peleihin. Pelillisesti parempi joukkue 
tyranni soi törkeästi heikompaa jouko 
kuetta jättäen säännöt ja hyvän peli
tavan syrjään. Tällä tarkoitan selkään 
hyppäämistä väittäen, ettei sellaises
ta saa huutaa virhettä (vaikka itse 
huutaisi pikkurillin kosketuksesta). 
Sivurajan ylityksien tarkistamista 
pidetään naurettavana ja yleensäkin 
suoranainen piruilu ja pakkouhkailu 
sekä toivotukset: II Lopettakaa koko 
laji. 1I Tuollainen käyttäytyminen o
soittaa varsin vakavaa järjen puutet
ta. No, toivottavasti se on vain pieni 
häivähdys etsittäessä pelille oikeaa 
suuntaa, mutta varokaa vain ••• 



KOULUJEN VÄLISET 

Janne Kerttula 
Petteri Pesonen 
Timo Vaskio 

Aina nlln aurinkoisella Espoon Silkkiniityillä pidettiin 28.5. 
järjestyksessä jo toiset koulujen väliset ultimate-mittelöt. Tur
naukseen otti osaa kuusi poikien ja viisi tyttöjen joukkuetta. 

JOUKKUEITA YLLIN KYLLIN 

Poikien sarjaan osallistui naln suoma
laisen ultimatepelaajan silmin nähtynä 
huikeat kuusi joukkuetta. Mukana oli 
myös viime vuoden mestari Tikkurila, 
joka tänäkin vuonna aikoi vakaasti 
vallata mestarin pallin. 

TAPIOLATTARET 
SUOSIKKEJA 

Tyttöjen sarjaan osallistui Vllme vuo
den voittajattarien Tapiolan tyttöjen 
lisäksi neljä (4) muuta joukkuetta. 
Tapiolan tytöt, jotka koko talven ja 
kevään ovat harjoitelleet Juha "Bond" 
Jalovaaran hellässä huomassa, olivat 
viime vuoden voittonsa ansiosta hie
noisia voittajasuosikkeja. 

Jo alkuverryttelyissä kävi selville, 
että Haukilahden pojat olivat kehitty
neet huimasti viime vuodesta ja tuli
sivat nyt varmasti taistelemaan mesta
ruudesta. 

PITKAT POIS 

Kapteenien kokouksen jälkeen päästiin 
peleihin noin 20 minuuttia myöhässä 
johtuen odottamattoman suuresta osa
nottajamäärästä ja muutamista myöhäs
tymisistä. Poikien A-lohkossa II-Nors
si ja Tikkurila pudottivat armotta 
Lärkanin semeistä. B-lohkossa nähtiin 
vauhtia ja vaarallisia tilanteita. 
Vaikka Etelä-Kaarela pelasi omaperäis
tä pitkä-päätyyn-ja-halukkaat-perään 

-peliä, joka perustui Marko Miettisen 
mahtaviin forehand-leiskautuksiin, 
pystyivät Tapiolan urheilijanuorukai
set samoin kuin hauki lahtelaiset voit
tamaan ottelunsa helpohkosti. Tapiolan 
ja 
Haukilahden kohtaaminen oli tapiola

laisten juhlaa. Ride (Juhani Ristanie
mi) ja Jukka Kuuskoski pyörittivät 
peliä siihen malliin, että Haukilahden 
pojilta meni pupu pöksyyn. Niinpä Ta
piola rynnisteli voittaen 10 - 7. 

MAlTTAVAT MURKINAT 

Ottelun jälkeen siirryttiinkin Tapio
lan koulun ystävällisesti järjestämään 
ruokailuun, jossa kaikilla turnaukseen 
osallistujilla oli mahdollisuus täyt
tää vatsansa. 

HAUKILAHTI RYNNISTI 
FINAALIN 

Semit alkoivat heti kohta ruoan jäl
keen. Paljon ei ollut sanaa II-Nors
silla Haukilahden kundeja vastaan. 
Rakennus ei sujunut, ja Sakke (Sakari 
Karvonen) katkoi pitkät. Peli päättyi 
selvästi haukilahtelaisille 10 - 6. 

TIKKURILALTA 
LOPPUI KUNTO 

Tapiolan ja Tikkurilan semi oli etukä
teen ajatellen kovatasoisempi kuin 
toinen semi, olivathan siinä vastak
kain edellisvuoden finalistit. Peli 
alkoikin tasaisesti, mutta pian kävi 

selväksi, että Tapiolan joukkueen kova 
peruskunto perisi voiton tässä otte
lussa. Lopussa väsähtänyt Tikkurila 
luopuikin yllättävän helposti finaali· 
paikasta. 

FINAALI SUURTA 
URHEILUJUHLAA 

Tapiolan ja Haukilahden välinen finaa
li pääsi alkamaan aikataulun mukaan, 
ja ilmassa oli suuren urheilujuhlan 
tuntua, mikä se todella olikin. 

Yleisöä oli kertynyt paikalle jonkin 
verran, ja näkyipä paikalla muutama 
vanha maajoukkueratsu, jotka ilmeises
ti värväsivät uusia lupaavia kykyjä. 

Tapiola aloitti ottelun väkevästi ja 
siirtyi Riden ja Tuomo Jalovaaran mal
likkaan yhteistyön tuloksena reiluun 6 
- 3 johtoon. Mutta sitten alkoi Hauki
lahden parempi tekniikka ja kova puo
lustus tuottaa tulosta. Peli tasoittui 
huomattavasti ja kun Tuomo vielä lo
pussa hyytyi totaalisesti, niin Hauki
lahti oli päässyt niskan päälle, mutta 
Tapiola ei helposti luovuttanut, vaan 
painoi vimmatusti päälle loppuun asti. 
Kun Pete ja Tune (Tuomas Makkonen) 
toivat kiekon aina varmasti ylös, ja 
Janne Kerttula ja Mikko hoitelivat 
puolustuspään katkot, niin Tapiolan 
pojilta loppui usko itseensä, ja niin 
he joutuivat poistumaan kentällä lyö
tyinä. Haukilahti oli mestari numeroin 
9 - 6. 
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Tuulen tuomaa 

CIRCUS PAIHITTI MUUT 

USA:n kansalliseen ultimate-mestaruus
turnaukseen Washingtoniin ja Alexand
riaan, Virginiaan selvisi vuoden kes
täneiden karsintojen jälkeen 10 mies
ja viisi naisjoukkuetta. Sää oli poik
keuksellisen aurinkoinen ja loppuotte
lut keräsivät paikalle kolmisentu 
hatta katsoj aa. 

Miesten välierissä kahden edellisvuo
den mestarit Windy City Chicagosta ja 
St.Louis Tunas saivat turpiin New Yor
kin Kaboomilta ja San Franciscon 
Flying Circusilta. Loppuottelussa 
sanfranciscolaiset valtasivat pytyn 
takaisin länsirannikoLle kolmen vuoden 
tauon jälkeen. Circusin voittolukemat 
ol ivat 21 - 19. 

Naisten kisassa pelattiin yksinkertai
nen sarja, jonka kaksi parasta kohta
sivat finaalissa. Santa Barbara Con
dors vei voiton Michigan State Fishe
adseilta selvin numeroin 17 - 9. 

Circus ja Condors edustavat USA:ta MM
kisoissa Englannissa. 

UPAN PUHEENJOHTAJA 

Gary McGirney -nlmlnen mies valittiin 
jokin aika sitten UltimatepeLaajien 
liiton (UPA) puheenjohtajaksi. McGir
ney on pelannut uLtimatea kymmenisen 
vuotta Connecticut Dukes -seurassa ja 
tOlmll tätä nykyä opettajana ja ulti
mate-joukkueen vaLmentajana New York 
State Universityssä. McGirney seuraa 
tehtävässä legendaarista punapartaa 
Brian Murphyä, joka viime vuonna Hel
singborgissa vaLittiin WFDF:n ultima
tekomitean päämieheksi. 

TED SMETHERS 

Maailman Liitokiekkoliiton (WFDF) 
kiekkogolfkomitean puheenjohtaja Ted 
Smethers USA:sta kirjoitteli Peikille 
tässä taannoin. Ted työskentelee maa
ilmanlaajuisen kiekkogolfratatiedoston 
aikaansaamiseksi, ja on WFDF Pro Tour 
-ajatuksen isä. 
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Dear Peik, 

Kiitos ystävällisistä sanoistasi. Olen 
saanut sellaisen käsityksen, että eu
rooppalaiset liitokiekkoiLijat eivät 
luota amerikkalaisiin eivätkä eritoten 
PDGA:han, jota itsekin edustan. Näin 
oLlen yritän kovasti herättää Luotta
musta. Tiedän, ettei PDGA ole viime 
aikoina tehnyt paljonkaan Pohjois-Ame
rikan sisäisen, saati sitten maailman
laajuisen liitokiekkoviestinnän, 
eteen. Tilanne on paranemaan päin nyt, 
kun meillä on vastuuntuntoinen halli
tus ja jonkin verran varoja. Olenkin 
mielissäni saadessani tietoja Suomen 
kiekkogolfradoista ja Liitokiekkoilun 
yleisestä tilanteesta teiLlä paln. 
USA:ssa on monia, jotka väheksyvät 
työtä, jota teen, vaikka heikoin pe
rustein; uskotaan, ettei Euroopassa 
ole kiekkogolfratoja eikä juuri pelaa
jiakaan. Mielipiteet saattavat muuttu-

,a, kun pelaajat huomaavat asian oikean 
laidan. Kiitos vieLä avustasi. 

En saanut Seppoa kiinni puhelimitse; 
sain soittopyy~nön, mutta en tiennyt 
numeroa, joten se siitä. Muistan kyllä 
tavanneeni Sepon vuonna 82 ja olen 
jutellut ohimennen hänen kanssaan muu
taman kerran senkin jälkeen. Merkitsin 
iloisin mielin The Second Annual In
ternational Seppo Nieminen Finnish 
Flying Disc Golf Classic -kilpailun 
WFDF World Touriin, ja se sattuu ole
maan tähän mennessä ensimmalnen ilmoi
tettu kiertueen kilpaiLu. 

Ruotsalaiset kirjoittivat ja ehdotti
vat, että World Tour järjestettäisiin 
vasta ensi vuonna. Tämä ei mieLestäni 
ole keskeistä, vaan se, että kilpailut 
merkitään kalenteriin niin ajoissa, 
että jokainen kiinnostunut saa niistä 
tiedon eikä kisoja järjestetä pääLlek
käin. 

Tanskan Per KronvoLd kertoi äskettäin 
kirjeessään, että paikalLiset puisto
viranomaiset antavat kyLlä Luvan pys· 
tyttää radan, kunhan ei taLlata nurmi
koita! Toivottavasti teillä ei ole 
samaa ongeLmaa. 

Pidäpä yhteyttä. 

DISCtinctLy Yours, 

Ted Smethers 

J.K. Lähetän Sinulle täydellisen rata
tiedoston loppukesästä. 

Tarvitsen jonkin verran aikaa 
Euroopan tietojen 

keräämiseen. 

VAUHTIVIIVAT 

Tiedättehän ne kummaLliset vaot tai 
renkaat - tai miksi niitä nyt kutsui
sikaan - vanhojen Frisbee-kiekkojen ja 
vieläkin esimerkiksi 165-grammaisen 
logon ympärillä kiekon päällyspuolel
la. Tiesittekö, että viivat ovat Ed 
Headrickin, aikanaan maailman ehkä 
kuuluisimman ja arvostetuimman kiekko
valmistajan ajatuksen marja. Viivoilla 
on erityinen aerodynaaminen vaikutus 
kiekon liidon pitenemiseen ja vakau
teen. Ns. Headrickin linjat olivat 
pitkään miehen entisen työnantajan 
Wham-O:n rekisteröity tavaramerkki, 
mutta patenttioikeus päättyi tämän 
vuoden alussa. Niinpä DGA Discsin uu
sissa kiekoissa, Stream Linerissa ja 
Soft-Touchissa sekä Discraftin Ultra
Starissa on nyt liitoa parantavat 
vauhtiviivat. Joskus tuntuu kyllä 
siltä kuin viivat vain repisivät peu
kalon rakkuLoille. 

Lisäksi, älä takerru siihen, että ~J~O~U~K~K~U~E---L-A-J--I---E-N---~------K---I-S-A-T-_ 
kiekkogolfradalla täytyisi ehdottomas -
ti olla metallikorit. Olen aina pai-
nottanut, että tee- merkit tekevät 
kiekkogolfradan, ja metallikorit pa
rantavat sitä. Pelasin itse monta 
vuotta ennen kuin koreja oLi olemassa
kaan. Tehkää siis toki puu- ja tolppa
radoistakin pysyvät ja ilmoittakaa 
niistä minuLLe. Juuri helpoilla tolp
paradoiLLa saamme lajille lisää har
rastajia. Onnea! 

Englannin Colchesterissa 25.-28. elo
kuuta pidettäviin MM-kisoihin tarvi
taan ULTIMATUM-lehden mukaan toimitsi
joita. Viikon työstä saa palkakseen 
ilmaisen majoituksen ja ruoan sekä T
paidan. Kiinnostuneet voivat kokeilLa 
onneaan ja ottaa yhteyttä. 
Dave Clarke 
Worlds Field Director 
35 Kingsley Avenue 
Chapelfields Coventry 
Puhelinnumero on (0203) 72377 ja 

eteen tietysti vaadittavat kansainvä
liset numerot. 



HALLITUKSI. BÖPI.Dltl 
Hallituksen höpinöitä 
-palsta luo katsauksen 
liittohallituksen toi
mintaan ja pyrkii 
mikäli mahdollista 
vaI ottamaan tavallisel
le lukijalle, kentän 
edustajalle, selväkie
lisesti, mitä mystistä 
niissä kokouksissa 
oikein tapahtuu ja pää
tetään. 

HALLITUKSEN KOKOUS 
26.5.1986 

Luettiin Tanskan EM- ja Englannin MM
kisoja koskevat kirjeet. 

Valiokunnat raportoivat tilastaan. 
Järjestö- ja jäsenas;a;n valiokunta 
ilmoitti, että SLL:n rekisteröintipa
perit on jätetty yhdistysrekisteriin. 
Vihdoinkin. Seurojen mallisäännöt ovat 
vielä tekeillä. Valmennus- ja koulu
tusvaliokunta kehui ultimaten valmen
nusohjeiden olevan tulostusta vaille 
valmiit. Kilpailu- ja sääntövaliokunta 
on laatinut ultimaten SM-sarjan otte
luohjelman. Ehdotettiin, että runko-

sarjan jälkeen neljä parasta jouk
kuetta pelaavat vielä yksinkertaisen 
sarjan, josta kaksi parasta pääsee 
loppuotteluun. Pekka Ranta aikoi tehdä 
säännöt tasapistetilanteita varten. 
Tiedotusvaliokunta keskittyy PM-kisc
jen tiedotukseen. Lupauksia saapua 
paikalle oli tullut sekä TV:ltä että 
lehdistöltä. 

Keskusteltiin uusien jäsenten hankki
misesta. Todettiin, että kiinnostuneen 
eivät tiedä, mihin ottaa yhteyttä lii
ton toimintaa koskevissa asioissa. 
Päätettiin, että Elisabet Wrede tekee 
Meilahden golfradan alkuun listan, 
johon kiinnostuneet voivat laittaa 
nimensä ja osoitteensa. Heille lähete
tään säännöt ja FRISBARI. 

Ehdotettiin, että ensi vuonna otetaan 
käyttöön jäsenkortti, johon merkitään 
maksetut jäsen- ja lisenssimaksut. 

Koululaisturnaukseen ilmoitettiin o
sallistuvan kuusi poika- ja neljä tyt
töjoukkuetta. 

HALLITUKSEN KOKOUS 
30.6.1986 

Hallitus kokoontui tällä kertaa run
saslukuisena Korpelan Kladen kokous
huoneistossa. Olli Visamo kertoi aluk
si WFOF:n hallituksen pitäneen puhe
linneuvottelun. Korpela jatkoi ilmoit
tamalla ilmoittaneensa Suomen ultima
ten maajoukkueiden PM-kisoihin. 

Kilpailu- ja sääntövaliokunta ehdotti 
discathonin SM-kilpailujen päivämää
räksi (uudeksi) 19.7. ja ultimaten SM
loppuottelun pelattavaksi 15.8. Liitto 
päätti hankkia videokasetteja; joita 
vuokrataan jäsenille viiden markan 
päivämaksusta. 

Vahvistettiin yksilölajien ja kiekko
golfin EM-kisojen edustusjoukkueet. 
EFOF-kokoukseen Helsingöriin valittiin 
Seppo Nieminen ja Olli Visamo. Vahvis
tettiin Pekka II BOB" Rannan Helsinki 
Openissa leiskauttama matkakoppauksen 
ME 88,70 metriä. BOBia onniteltiin. 
Tuloksesta on jo ilmoitettu WFOF:n 
ennätyskirjaamoon. 

K.R"R11RI 
KENTÄN ÄÄNI on ·Sinul

le, jolla on purnatta
vaa, kiitettävää, aui.
tutettavaa, terkkuja ja 
muita murheita. Tai 
muuten vain tarve pur
kaa sydäntä. 

VANHAT FRISBARIT HÄVINNEET 

Vanha konkari! Oletko kadottanut van
hoja FRISBARIN numeroita? Haluatko, 
että kokoelmasi on täydellinen? Sinul
la on mahdollisuus tilata joitakin 
vanhoja FRISBAREITA. 
Varastojen kätköistä löytyy seuraavia 

numeroita. 

1980 2,3,6 
1981 1,2,3,4 ; 5,6 
1982 paria numeroa (ei numeroitu) 
1983 1,2,3,4 
1984 1,2,3,4 
1985 3,4,5 
1986 1,2 

Terve 

Ei kai ole pakko muuttaa Espooseen 
vain, että sais pelailla lättyä? Lii
ton ATK-osoitteisto on jäänyt hiukan 
ajastaan jälkeen. Nono Alakari on ni
mittäin asunut Helsingissä viimeiset 
26 vuotta, ei ole koskaan Espoossa, 
eikä totta vieköön ole aikeissa muut
taakaan sinne. Oikea postiosoite on 
toistaiseksi Tiirasaarentie 14, 00200 
HELSINKI. 

Ystävällisin terveisin 

Nono 

PS. Espoossa ei tietääkseni ole 
Lähetä tilauksesi liiton osoittee- Tiirasaarentietä ... 

seen. Sujauta kuoreen yksi kolmen mar-
kan postimerkKi, jos tilaat yhden, ja 
neljän ja puolen markan merkki, jos 
ti laat useampia I ~umeroita. 

Petri Jsola 
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KISAKALENTERI 

la-su 

*** pe 

9.-10.8. TUPLAKIEKON SM-KISAT, Helsinki, Talin 
urheilupuistossa alkaen klo 12.00 molempina 
päivinä 

15.8. ULTIMATEN SM-FINAALI Maunulan 
ulkoilumajan kentällä klo 18.00 

la-su 16.-17.8. 2nd Annual Seppo Nieminen Golf Classic 
1.kierros Meilahdessa klo 11.00 
Osallistumismaksu 30mk sisältää 
taskukiekon merkkikiekoksi. 

la-la 23.-30.8. JOUKKUELAJIEN MM-KISAT ja WFDF:n 2. KONGRESSI, 
Colchester, Englanti 

la-su 6.-7.9. KENTTÄLAJIEN SM-KISAT, Helsinki, Talin 
urheilupuisto klo 10.00. 

la-su 13.-14.9. KIEKKOGOLFIN SM-KISAT klo 12.00 

la 

su 

la 

20.9. 

21.9. 

27.9 

ULTIMATEN SUOMEN CUP Maunulassa 

TEAMIN Ennätysten rikkojaiset Talissa 

The 2nd Annual Meikku Peikko Disc Golf Pro 
Tour-kiekkogolfcup 

JOS MATKAAT MAAILMALLA TÄSSÄ SINULLE MUUTAMIA KILPAILUJA LISÄÄ 

KILPAILUJA SAKSAN LIITTOTASAVALLASSA 
Frisbee, Hacky Sack, Yo Yo kiertue 1986 on seuraavan 

aikataulun mukainen. 10.8. Frankfurt, 17.8. Kassel, 6.9. 
Berliini, 7.9. Dusseldorf, 14.9. Duren, 21.9. Wurzburg 
Lisää tietoa saa kirjoittamalla osoitteeseen: Torsten Görke, 

Gollierstrasse 25, 8000 Munchen 2. 
Saksan liitosta osoitteesta: DFFV, Deutscher Frisbee Sport 

Flugscheiben Verband, Postfach 37, 8137 BERG 1 saat tietoa 
seuraavista kilpailuista ja tapahtumista: 27.-28.9. Alpen 
Golf Open Oberammergaussa, karsinnat hallimestaruuskisoihin ovat 
11.-12.10. Wolfenbuttelissä ja Baden Badenissa sekä 15.-16.11. 
Weilheimissä, 1.-2.11. Frozen Disc Golf Munchenissä ja 29.-30.11 
kansalliset hallimestaruuskisat Essenissä (lajeina ultimate, 
freestyle ja tarkkuus). 

KILPAILUJA YHDYSVALLOISSA 
PDGA järjestää kiekkogolfkisoja ympäri mannerta (yhteensä 

n.70). Jos matkustelet rapakon takana ja olet kiinnostunut, ota 
yhteyttä Olli Visamoon puh. 90-698 3503. 



HELSINKI OPEN 
7.6.1986 

AVOIN 

Koppaukset 

1. Pekka Ranta 
2. Jyrki Kaivola 
3. Seppo Nieminen 
4. Kari Vesala 
5. Timo Luoma 
6. Juha Jalovaara 
7. Timo Vaskio 
8. Olli Visamo 

NAISET 

Koppaukset 

1. Tui ja Jääskeläinen 
2. Maini Schi ldt 
3. Tuija Kohonen 
4. Leena Saukkonen 
5. Jutta Kohonen 
6. Marja Saukkonen 

JUNIORIT 

Koppaukset 

1. Tommi Ekman 
2. Sami Penttonen 
3. Sami Sari vaara 
4. Petri Määränen 
5. loni Asikainen 

TUPLAKIEKKOA 

- 8.6.1986 Helsinki, Tali 

Joukkueet 

A. Seppo Nieminen 
Peik Johansson 

B. Timo Vaskio 
Juha Jalovaara 

C. Olli Visamo 
Kari Miettinen 

D. Sami Penttonen 
Petri Määränen 

FRlDRRI 

TULOKSIA 

AIKA MATKA %-pisteet 
9.47s 88.70m 200 
8.50s 49.25m 145.3 
8.90s 31.10m 129.0 
8.16s 32.95m 123.3 
7.74s 35.75m 122.0 
6.70s 41.25m 116.6 
8.60s 9.85m 101.2 

33.20m 37.4 

AIKA MATKA %-pisteet 
7.10s 45.50m 200 
6.60s 40.15m 181.2 
5.00s 9.60m 91.5 
4.90s 69.0 

27.40m 60.2 
18.90m 41.5 

AIKA MATKA %'pisteet 
8.27s 28.35m 191.3 
6.33s 31.05m 176.5 
6.81s 29.15m 176.2 
5.90s 30.40m 169.2 

25.65m 82.6 

nt telut 

A - 0 2 - 0 (15-5, 15-8) 
B - C 2 - 1 (11-15,15-5,16-6) 
A - C 2 - 0 (15- 7, 16-6) 
Q - 0 2 - 0 (15-8, 15-10 
A - B 1 - 2 (10-15, 15-10, 12-15) 
C - 0 2 - 0 (15'5, 16·10) 

1 . Timo Vaskio 
Juha Jalovaara 3 0 6-2 3 

2. Seppo Nieminen 
Peik Johansson 2 5-2 2 

3. Olli Visamo 
Kari Miettinen 2 3-4 ... Sami Penttonen 
Petri Määränen 0 3 0-6 0 

AVOIN 

Pituus 

1. Kari Vesala 
2. Jyrki Kaivola 
3. Timo Vaskio 
4. Juha Jalovaara 
5. Timo Luoma 
6. Seppo Nieminen 
7. Pekka Ranta 
8. Olli Visamo 

Tarkkuus 
1. Timo Vaskio 
2. Juha Jalovaara 
3. Jyrki Kaivola 
4. Kari Vesala 

Timo Luoma 
6. Pekka Ranta 

Seppo Nieminen 
8. Oll i Vi samo 

127.80m 
118.85m 
100.80m 
99.60m 
98.90m 
91.50m 
89.15m 
74.35m 

14 uusinta 
14 
12 
9 
9 
8 
8 
7 

Yleismestari: Jyrki Kaivola 

NAISET 

Pituus 

1. Maini Schildt 
2. Tuija Jääskeläinen 
3. Tuija Kohonen 
4. Jutta Kohonen 
5. Marja Saukkonen 
6. Leena Saukkonen 

Tarkkuus 

95.50m 
79.00m 
62.10m 
59.35m 
56. 20m 
55.50m 

1. Jutta Kohonen 6 
2. Tuija Kohonen 5 
3. Tuija Jääskeläinen 2 

Maini Schildt 2 
Marja Saukkonen 2 
Leena Saukkonen 2 

Yleismestarit: Maini Schildt 
Tuija Jääskeläinen 

JUNIORIT 

Pituus 

1. Tommi Ekman 
2. Sami Sarivaara 
3. Petri Määränen 
4. Sami Penttonen 
5. Toni Asikainen 

Tarkkuus 

1. Toni Asikainen 
2. Petri Määränen 
3. Tommi Ekman 

Sami Penttonen 
5. Sami Sarivaara 

95.95m 
92.70m 
84.60m' 
82.40m 
68.95m 

7 (3) 
7 (2) 
6 
6 
4 

Yleismestari: Tommi Ekman 
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KOTIMAISTA 
KIEKKOGOLFIA 

165-G-OLF 

- Meilahdessa ti 17.06.1986 

Naiset 

1. Maini Schi ldt 69 
2. Tuija Kohonen 71 
3. Marja Suni 78 
4. Tuija Jääskeläinen 78 
5. Maria Ahlström 95 

6. Jutta Kohonen 49 
7. Pirjo Rajala 55 
8. Nina Suominen 58 

Avoin 

1. Timo Vaskio 57 
2. Sebastian Bondestam 58 
3. Peik Johansson 60 
4. Klaus Korpela 62 
5. Eero Alperi 65 

6. Raine Lamberg 31 
7. Jukka Kauppinen 32 

Petteri Pesonen 32 
Mikael Norånan 32 

10. Pasi Pesonen 33 
Harri Spoof 33 
Petri Rissanen 33 

13. Janne Luostarinen 34 
Seppo Nieminen 34 
Janne Kerttula 34 
Jouni Peltola 34 

17. ott i Visamo 35 
Petri Isola 35 

19. Johan Bischoff 37 
Kai Koivula 37 
Jouni Tapiovaara 37 

22. Antti Rautiainen 38 
23. Raine Forsman 39 

Petri Määränen 39 
25. Kari Vesala 40 
26. Juha Jalovaara 41 
27. Tuomas Makkonen 42 

KIEKKOGOLFVIIKKO 

(37) 
(32) 
(39) 
(37) 
(46) 

(29) 
(28) 
(30) 
(27) 
(30) 

Wanhan Myllyn puisto, Herttoniemi 
22.6 

1. Peik Johansson 
2. Kari Miettinen 
3. Olli Visamo 

86 rp. 
86 
91 

Simonmetsän kenttä, Tikkurila 
23.6 

1. Kari Miettinen 57 
2. Jari Saastamoinen 
3. Petri Määränen 
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rp. 

I:!IHrBSM 
rftleHllUU 

Pohjolanpuisto, Etelä-Haaga 
24.6 

1- Peik Johansson 81 
2. Georg Nyman 83 
3. Kari Miettinen 87 
4. Sami Sarivaara 91 
5. Petri Määränen 92 
6. Marko Kalliovaara 94 
7. Mikael Hästbacka 102 
8. Tommi Ekman 104 
9. Jarmo Koukonen 107 

Tullisaaren ulkoilupuisto, Laajasalo 
26.6 

1. Kari Miettinen 
2. Peik Johansson 
3. Seppo Nieminen 
4. Oll i Visamo 

Sibeliuksen puisto 27.6 

1- Georg Nyman 56 
2. Seppo Nieminen 60 
3. Petri Määränen 64 
4. Kari Miettinen 67 
5. Olli visamo 72 
6. Mikael Hästbacka 75 

KIEKKOGOLFVIIKKO 
22.6.-28.6.1986 

W T P L 

Kari Miettinen 10 12 (8) 12 
Peile Johansson 12 12 (10) 
Petri Määränen 8 6 
Jari Saastamoinen 10 
Georg Nyman 10 
Olli Visamo 8 7 
Sami Sarivaara 7 
Marko Kalliovaara 5 
Mikael Hästbacka 4 
Torrmi Ekman 3 
Jarmo Koukonen 2 
Seppo Nieminen 8 
Jacob Nyman 
Maini Schi ldt 
Timo Vaskio 

S 

(7) 

8 

12 
6 

5 

10 

Johan Rinne -kisa, Kaivopuisto 
28.6 

1. Peik Johansson 53 
2. Georg Nyman 54 
3. Jacob Nyman 55 
4. Timo Vaskio 57 
5. Seppo Nieminen 59 

Kari Miettinen 59 
7. Olli Visamo 60 
8. Petri Määränen 62 
9. Maini Schi ldt 64 

10. Mikael Hästbacka 75 

KIEKKOGOLFVIIKON 
KOKONAISKILPAILU 

1. Peik Johansson 36 
2. Kari Miettinen 34 
3. Georg Nyman 30 
4. Seppo Nieminen 23.5 
5. Petri Määränen 22 
6. Olli Visamo 21 
7. Jari Saastamoinen 10 

Jacob Nyman 10 
Mikael Hästbacka 10 

10. Sami Sarivaara 7 
Timo Vaskio 7 

12. Marko Kalliovaara 5 
13. Tommi Ekman 3 
14. Jarmo Koukonen 2 

Maini Schildt 2 

JR YHT. 

(5.5) 34 
12 36 
(3) 22 

10 
8 30 

(4) 21 
7 
5 

10 
3 
2 

5.5 23.5 
10 10 
2 2 
7 7 

W=Wan~a Mylly, He~ttoniemi, T=Tikkurila, P=Pohjolanpuisto, 
l=LaaJasal~ (Tul~lSa~ri), S=Sibeliuksen puisto ja 
JR=Johan Rlnne kllpallu, Kaivopuisto. 



YKSILÖLAJIEN 
EM-KISAT 

5.7. 9.7.1986 

- Helsingör, Tanska 
AVOIN 

Koppaukset (vain finaalitulokset) 

AIKA MATKA 
1. Stefan Andersson (Ruotsi) 10,0 60,00 
2. Paul Francz (Sveitsi) 8,9 52,50 
3. Per Kronfjäll (Ruotsi) 8,9 45,50 
4. Thomas Lindell (Ruotsi) 10,2 36,50 
5. Mike Beckman (Ruotsi) 7,0 54,00 

Pituus 
Finaal i Semif. 2.k 

1 . N i l s 0 leO a l by 138,80 131,70 120,20 
(Tanska) 

2. pål Broström 134,50 157,90 139,30 
(Ruotsi) 

3. Göran Söderman 122,20 129,95 118,30 
(Ruotsi) 

4. Hartmut Wahrmann 120,50 127,70 116,30 
(Saksan lt.) 

5. Niklas Lorensson 120.20 127,80 118,70 
(Ruotsi) 

Tarkkuus 
F i naa li Semif. 

1. Nils Ole Dalby (Tanska) 14 16 
2. Torbjörn Svensson (Ruotsi) 13 13 
3. Frederik Granåsen (Ruotsi) 11 13 
4. Göran Söderman (Ruotsi) 8 13 
5. Peter Bos (Hollanti) 7 13 

Kiekkogolf 
Fin. Semi 2 

1. pål Broström (Ruotsi) 188 161 107 
2. Torbjörn Svensson (Ruotsi) 192 164 112 
3. Per Bergström (Ruotsi) 194 164 109 

Frederik Granåsen (Ruotsi) 194 164 110 
5. Mats Bengtsson (Ruotsi) 196 164 109 

Discathon 
Finaali Semi 

1. Carlos Rio 4,13 3,49 
(Norja) 

2. Frederik Granåsen 4,39 4,28 
(Ruotsi) 

3. Hartmut Wahrmann 4,34 disko 4,18 
(Saksan lt.) 

4. Charlie Langdon-Mead 5,04 disko 4,24 
(Englanti) 

12. Petri Isola 4,44 
(Suomi) 

Freestyle 

1. Konn / Claudio Collera / Fabrizio Rosa 
(Englanti/Italia/Italia) 

e ..... It!IIM 
nIL1IUUU 

%-pisteet 
198,0 
174,8 
163,1 
160,8 
158,6 

1.kierr. 
127,45 

140,00 

124,20 

127,10 

122,65 

1 
52 
58 
54 
56 
54 

1.kierr. 
4,17 

4,32 

4,19 

4,37 

4,51 

NAISET 

Koppaukset (vain finaalitulokset) 

AIKA 
1. Barbro Långjuth (Ruotsi) 6,4 
2. B·M Renström (Ruotsi) 6,4 
3. Debora Weidanz 6,5 

(Saksan lt.) 

Pituus 

1. Barbro Långjuth (Ruotsi) 
2. Britt-Marie Renström (Ruotsi) 
3. Debora Weidanz 

Tarkkuus 

1. Debora Weidanz (Saksan lt.) 
2. Barbro Långjuth (Ruotsi) 
3. Britt'Marie Renström (Ruotsi) 

Kiekkogolf 

1. Barbro Långjuth (Ruotsi) 
2. Britt'Marie Renström (Ruotsi) 
3. Debora Weidanz (Saksan lt.) 

Freestyle 

MATKA 
34,00 
21,50 
12,00 

Finaal i 
84,35 
78,20 

F i naa li 
6 
4 
3 

Finaal i 
166 
199 
206 

1. Cicki Lundberg / Karin Palmborg (Ruotsi) 
2. B. Långjuth / B·M Renström / D. Weidanz 

(Ruotsi/Ruotsi/Saksan lt.) 

Yleismestari: Barbro Långjuth (Ruotsi) 

MASTER 

Koppaukset (vain finaalitulokset) 

1. Seppo Nieminen (Suomi) 
2. Hiro Fay (Ranska) 

Pituus 

AIKA 
6,3 
7,7 

MATKA 
4 
o 

%-pisteet 
198,5 
161,7 
135,3 

1. kierros 
80,75 
71,80 
58,25 

2.k 
134 
162 
154 

1. k 
66 
89 
78 

%-pisteet 
181,8 
100,0 

1. Hiro Fay (Ranska) 
2. Seppo Nieminen (Suomi) 

F inaal i 
94,55 
81,65 

1. kierr. 
96,95 
79,30 

Tarkkuus 

1. Hiro Fay (Ranska) 
2. Seppo Nieminen (Suomi) 

Kiekkogolf 

Finaal i 
12 
11 

1. Seppo Nieminen (Suomi) 161 
2. Hiro Fay (Ranska) 163 

Discathon 

1. Seppo Nieminen (Suomi) 6,15 

2.k 1.k 
126 60 
130 67 

Yleismestari: Seppo Nieminen (Suomi) 
2. Hartmut Wahrmann / Thomas Delago (Saksan lt.) 
3. Jan Ekman / Ake Vinberg / Roland Karlsson (Ruotsi) 
4. Petri Isola / Mikael Nordman (Suomi) 

Yleismestari: Torbjörn Svensson (Ruotsi) 
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JUNIORIT 

Koppaukset (vain finaalitulokset) 

AIKA MATKA 

I!lHrl'lft'" 
rftMDl1lU 

Tarkkuus 

1. Peter Bos (Hollanti) 
2. Per Bergström (Ruotsi) 

%-pisteet 3. Mikael Rydstedt (Ruotsi) 

Semi 
13 
11 
11 

1- Niklas lorensson (Ruotsi) 14,3 ME 53,00 172,6 4. Sören Larsen (Tanska) 
Gunter Tanner (Saksan lt.) 

Fin. 
14 
12 
9 
7 
7 

8 
7 2. Peter Bos (Hollanti) 

3. Sören larsen (Tanska) 
4. Thomas Deutschenbauer 

(Saksan lt.) 
5. Gunter Tanner 

(Saksan lt.) 

Pituus 

1. Per Bergström (Ruotsi) 
2. Sören larsen (Tanska) 
3. Niklas lorensson (Ruotsi) 
4. Robert Buzasy (Jugoslavia) 
5. Mikael Rydstedt (Ruotsi) 

ULTlMATE 

ULTIMATEN SM-RUNKOSARJAN 
OTTELUTULOKSET 

4.6 
Team Pyryn Jyske 
Floyd Zemi 

11.6. 
Zemi Liito-oravat 
Pyryn Jyske Floyd 

18.6 
Liito-oravat - Team 
Pyryn Jyske Zemi 

25.6 
Liito-oravat - Pyryn Jyske 
Team Floyd 

2.7 
Floyd Liito-oravat 
Team Zemi 

ULTIMATEN SM-LOPPUSARJAN 
OTTELUTULOKSET 

16.7. 
Team 
Zemi 

23.7. 
Liito·oravat 
Floyd 

30.7. 
Floyd 
Team 

SARJATAULUKKO 

Floyd 
Liito-oravat 

Team 
Zemi 

Liito·oravat 
Zemi 

8,5 
8,0 
7,0 

8,3 

Finaal i 
148,80 
126,15 
123,95 
121,45 
111,05 

21-8 
21-5 

7-21 
1 -21 

21-18 
12-21 

21-6 
13-21 

17- 21 
21-8 

12-21 
8-21 

21-9 
21·5 

21·17 
21·9 

1 . Floyd 7 6 1 143-74 
2. Liito·oravat 7 6 1 143·86 
3. Tearn 7 3 4 115-109 
4. Zemi 7 1 6 63·138 

73,00 159,4 
65,00 145,0 
39,00 102,4 

25,00 92,3 

Semif. 
110,30 109,80 
107,00 114,75 
118,70 122,65 
120,30 118,70 
105,00 123,40 

Kiekkogolf 

1. Sören Larsen (Tanska) 137 
2. Marcus Hasselblad (Ruotsi) 145 

Robert Buzasy (Jugoslavia) 145 
4. Mikael Andersson (Ruotsi) 146 

Discathon 

1. Peter Bos (Hollanti) 
2. Niklas Lorensson (Ruotsi) 
3. Marcus Hasselblad (Ruotsi) 

4,44 
5,01 
5,20 

4. Thomas Deutschenbauer 
(Saksan lt.) 

4,58 disko 

ULTIMATEN SM-SARJAN 
PISTEPÖRSSI 

Pistepörssiin ei ole saatu 
vielä kaikki otteluita. 

Syötöt 
1. Eero Alperi 
2. Pekka Ranta 
3. Timo Vaskio 
4. Juha Jalovaara 
5. H a r r iHo l ma 
6. Jari Saastamoinen 
7. Klaus Korpela 
8. Jukka Kauppinen 
9. Antti Rautiainen 

10. Kai Koivula 
11. Janne Luostarinen 

Maalit 
1. Paul Lönnfors 
2. Johan Rinne 
3. Janne luostarinen 
4. Juhani Ristaniemi 
5. Sakari Karvonen 
6. Pasi Tikanoja 
7. Pekka Sarasjärvi 
8. Markku Laakso 
9. Timo Sääski 

10. Hannu Järvikallio 
11. Timo Luoma 

Yhteensä 
1. Johan Rinne 
2. Pekka Ranta 
3. Janne Luostarinen 

23 
22 
21 
20 
17 
17 
16 
15 
15 
15 
13 

22 
19 
15 
13 
12 
12 
12 
11 
11 
10 
9 

31 
30 
28 

DISCATHON SM-86 

19.07. Kaivopuisto 

Avoin 
Finaal i 

1. Timo Vaskio 3,57 
2. Eero Alperi 4,14 
3. Petri Isola 4,16 
4. Pekka Ranta 4,33 

5. Peik Johansson 
6. Jukka Kauppinen 
7. Antti Rautiainen 
8. Jouni Tapiovaara 
9. Kai Koivula 

10. Raine lamberg 
11. Kari Vesala 
12. Pasi Pesonen 
13. Mikael Hästbacka 
14. Mikael Nordman 
15. Klaus Korpela 
16. Seppo Nieminen 
17. Toni Asikainen 

Juniorit 
Finaali 

1- Timo Vaskio 4,20 
2. Mikael Nordman 4,48 

13. Mikael Hästbacka 5,21 
17. Toni Asikainen 5,51 

FREESTYLE SM-86 

19.07. Kaivopuisto 

Avoin 

1. kierr. 
(3,50) 
(4,12) 
(4,13) 
(4,07) 

4,27 
4,29 
4,30 
4,42 
4,48 
4,49 
4,56 
5,07 
5,15 
5,22 
5,24 
5,51 
6,40 

1. kierr. 
(3,50) 
(5,22) 
(5,15) 
(6,40) 

4. Juha Jalovaara 
5. Eero Alperi 

28 1. Petri Isola / Mikael Nordman 
27 

6 

6. Timo Vaskio 
7. Paul Lönnfors 
8. Jari Saastamoinen 

2. Pekka Ranta / Kari Vesala 
26 3. Peik Johansson / Toni Asikainen 
25 Mikael Hästbacka 
24 

6 9. Jukka Kauppinen 22 
3 10. Antti Rautiainen 21 
1 11. Kai Koivula 21 

.... ---_ .. -_ .......... _------ ... -----------_ ...... -_ .. 

5. Pyryn Jyske 4 ° 4 27-84 ° 
"----------------------------------------
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KIEKKOGOLFIN JOUKKUE-SM 

1. Liitokiekkoseura Team 
2. Goldeneye future 
3. H:gin Liito-oravat 
4. Espoon Zemi 
5. Pyryn Jyske 
6. Espoon Floyd Co. 

HENKILÖKOHTAINEN 
TILASTO 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 0 
3 0 
2 1 
2 0 
1 1 
1 0 

1. Georg Nyman, Goldeneye future 24 
2. Jyrki Kaivola, Team 26 

Peik Johansson, Team 26 
4. Petri Isola, Team 28 

Kari Miettinen, Team 28 
Mikael Nordman, Goldeneye future 28 
Timo Vaskio, Floyd Co. 28 

lWIB;l!DB n . l~ nru 

0 17- 6 5 
2 15- 8 3 
2 11 -11 2.5 
3 11-14 2 
3 10-14 1.5 
4 6-15 1 

BIRDIE-TILASTO 

1. Georg Nyman, Goldeneye future 10 
2. Petri Isola, Team 7 

Peik Johansson, Team 7 
4. Jyrki Kaivola, Team 6 

Kari Miettinen, Team 6 
6. Olli Visamo, Pyryn Jyske 5 

Af ~19f;C/(} 
~-

7 ··~ __ - -,--<- - - _ .... -.----=-
@ '985 uno.od FeelUto SyNIlC"~ 'ne . -._._-- -----' 
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•• StARI. VALlatA· 

SEPOLTA SAA NYT PARHAIMMAT KIEKKOGOLF- JA PITUUSKIEKOT: 

- AERO 

- AVIAR XD 

- COUPE (uutuus) 

- LIGHTNING (uutuus) 

- PHANTOM+ (uutuus) 

KUKIN MAKSAA VAIN 70 MK. 

- KIEKKOGOLFKORI: 550 MK 

- NAILONINEN GOLFKASSI: 90 MK 

ULTlMATE-PELAAJAT HOI! AITO PELIKIEKKO: 

- WORLD CLASS FRISBEE 165 G: 65 MK 

Postiennakolla, vastaanottaja maksaa postimaksun. 
Tilaukset toimitetaan tilausjärjestyksessä. 

Helsingin myynti: 
Peik Johansson 
puh. (90) 582 593 

wll!fflPJI .. 'l 
618S1 KAUHAJOKI • FINLAND 
~ 963-21 721 • TELEX 72001 


