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TImo Bruns

Turnaus halileuroopanmestaruudesta Järjestettiin 30.3.- 1.4,1991.
Tapahtumapaikkana 011 Oslo, tarkemmIn oltaen eräs Oslon esIkaupungeista, $tovner. Suomesta oli

matkalle låhtenytva/n yksi Joukkue,
Atletlco. Naisten sarja 011 peruutat-

slmme englantilaista Mohawksln
joukkuetta vastaan. Mohawks 011
kahdesta palkalla olleesta englantilalsjoukkueesta heikompi, ja vaikuttlkln että pojat olivat keskittyneet enemmän hienon Irokeesln
leikkuuseen kun ha~oltteluun . Ottelu 011 hetkessä ohi maalein 13-4.

tu vähäisen mielenkiinnon vuoksi.
Heti perille päästyämme koimme
pahan pettymyksen. Luulot kovatasoisesta turnauksesta karisivat tie-

don myötä, että ruotsalaiset SIenugsund ja Skogshyddan olivat
viime hetkellä paruneet osallistu-

misensa. lopullinen joukkueiden
määrä 011 yhdeksän. Turnauksen
Järjestänyt joukkue 011 peruutuk-

slsta Johtuen tehnyt päätöksen,
että turnaus pelataan round robintyylisen!. eli kaikki kalkkia vastaan
alkusarja, ja kaksi parasta finaaliin.

Käytännössä tämä tarkoitti sitä,
attä palasimme lauantaina neljä ot-

telua, sunnuntaina kaksi ja maanantaina kolme. Todellinen ultlmate
viikonloppu siis I
Enslmmålnen ottelumme 011 norjalaista VBFK:ta vastaan. Jo etukäteen 011 tiedossa joukkueen kovuus, ja pelasimmekln erittäin tasaisen ottelun volttaen sen 11-13.
Seuraavaksi 011 vuorossa tanskalaisten tulevaisuuden joukkue Vikings, joka 011 koottu pääasiassa
junlori-Ikälsistäpelaajista. Tekilkka
ja vauhti eivät vielä riittäneet, ja Atletico volttl ottelun 13-4. Ottelun
tempo oli verkkainen, ja se jäi
meille päälle myös seuraavan ottelun alkuun. Ja se 011 iso moga, sillä
vastassa olivat OnsaJan pojat ruotsista. Onsala oli teknlsempl ja vei
ottelun maalein 13-11 meidän vielä
ihmetellessä että ei saat. ..
Päivän viimeisen ottelun pela-
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Enslmmålnen päivä 011 ohi ja neljä
peliä takana. Päivä oli ollut sen verran pitkä että yleensä hyperaktllvlset T1con rilviötkln olivat illalla
hämmästyttävän rauhallisia. Toinen päivä 011 huomattavasti helpompi. Otteluita oli vain kaksi.
mutta molemmat oli pakko voittaa,
jotta tie finaaliin olisi pysynyt auki.
Ensimmäisinä kohtasimme Fluid
Druidsit englannista. Joukkue oli
pelitaidolItaan paljon parempi kuin
-moraaliltaan. olivat joutuneet
kuulemmadiskatuikslklnenglannln
mestaruustumauksessa. Puoleen
väliin saakka Fluidlt jaksoivat
kamppailla, mutta sitten loppui
tahto voittaa. Ottelu päättyi meille
13-6, ja edessä oli tiukka taisto. Järjestävä Joukkue $Iovner 011 esittänyt vahvoja otteita läpi turnauksen,
eikä tehnyt poikkeusta meitä vastaankaan. Varsinkin yksi heistä,
Joka opetti meille tärkeän uuden
asian ultlmatesta. Miten tehdään
maali silloin, kun ollaan Ilmassa
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menossa kovaa vauhtIa maalialueesta ulos? No tullaan nopeammin alas tietenkin. Muutama maan
vetovoimaa (tasaista) halveksiva
suoritus oli jo viedä uskon. mutta
puristimme lopulta niukan 13-11
voiton, ja finaalipaikka 011 vielä
mahdollinen. Maanantai oli viimeinen pellpälvå.ja paikatkln olivat
sen tuntuiset. Jossain otsalohkon
uumenissa kummlttell ajatus, että
tämä on pientä verrattuna pitkiin
peleihin ulkona viikon turnauksessa. Ensimmäinen vastuksemme 011 Freezz Beazz Belgiasta.
Joukkueen yksilösuoritukset olivat
paikoitellen oikein hyviä. mutta peli
joukkueena takelteli ja siitä johtuen
turnovereitatulljoukkueelleturhankln paljon. Peli päättyi 13-6 meille,
Ja 011 aika keskittyä kohtaamaan
viimeinen este finaalipaikkaan.
Vastaan
saimme
saksalaisen
Frizzly Bearsln, Jossa 011 useita jo
perheenisä-Iän saavuttaneita pelaajia. Ulkonäkö voi kun.nkln pettää, ja joukkue antoi hyvän vastuksen. Peli päät!;; 13-8, ja selvästi
näkyi, että talven aikana kulutetut
hikikarpaIot ja ärräpäät eivät olleet
täysin turhia. Mitä pidemmälle turnaus oli edistynyt, sitä. selvemmin
hyvä fyysinen kunto ratkaisi otteluita. Finaaliin selvisivät siis Onsala
ainoana puhtaan pelin joukkueena
ja Atletlco. Tässä kohtaa artikkelia
tekisi kovasti mieli selitellä sitä ja
tätä. mutta fakta on että Onsala oli
meitA selvästi parempi tAIIA kertaa
ja vei ottelun puhtaasti 15-10. Onsalan joukkue pelasi huippuunsa
harjoIteItua ·pommi" peliä, jopa niin
että Jos peli meInasI mennä Illan
ahtaaksi niin tehtIIn 10 metrin tahalI1nen dumppl. Onsala on Joukkue.
joka heittoteknlikaltaan edustaa
lajin ehdotonta kärkeä.
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CIImo wl PDGA:n mestaruuden
Mikko Laakso
PelattIIn PDGA:n mestaruuskilpailujen 179:ttäel1v1lmelstäedelllstA reikää. Ken Cllmo Johti yhdellä
heitolla, kun hän heitti Cobrallaan
noin 140 metrin heiton kolmen me.trin päähän korista. Hän puttasi vu-

oren vannastl sisään Ja kasvatti

Johtonsa

kahteen

helttoan.

Viimeisen reiän Cllmo pelasi varmasti pariin ja sinetöi itselleen
vuoden 1990 PDGA:n mesta-

ruuden ,Talseksl tullut Sam Grlzzaf-

tiin myötätuuleen. Ahart pystyi ainoana pitAmMn puHikarkeloita yllä
upottamalta blrdleputtlnsa 13 metristä. Hän 011 heittänyt kakkosen
kaikilla viidellä ensimmäisellä reiällä ja siirtyi johtoon ensimmäisen
kerran koko turnauksen aikana.
Riemua ei kuitenkaan riittänyt pitkään, sillä Ahart sai nelosen relåltä
6. Hänen lähestymisheittonsa 35
metristä osui puuhun ja vieri takaisin milteI yhtä kauas korista.
Grizzaffi kohahdutti noin 300 päistä
ylelsöa kun hänen noin 25 metrinen

fi hävisi Cllmolle yhdellä he~olla, ja

ylämäklpulllnsa kilahti sisään. CII-

kolmannen sijan vienyt John Ahart
oli kaksi heittoa mestaria Jäljessä.
Nykyisin Kansas Cityssä asustava

malla 011 mahdollisuus sIIrtyä
uudelleen johtoon, mutta hänen 15
metrinen puttinsa ylämäkeen JäIlyhyeksi ja liikaa oikealle. Brooks
heitti varmasti parin. Kun 12 reikää
011 Jäljellä, olivat Brooks ja Grfzztfl
yhden heiton kårklparia perässä.
Reiällä 7jatkui Cllmon epäonnl, kun
hänen 7 metrinen puttinsa ylämäkeen suuntautui liikaa oikealle.
Brooks heitti ohi 20 metristä, kun
taas Grlzzaffl Ja Ahart livauttivat IIn-

Crazy John Brooks Ja Arizonan
Terry Thlele Jakoivat neljännen
sijan. Arlzonassa lokakuun 9-13
päivinä pidetyt kisat pelattiin neljälIAeri radalla.jotkasijaHslvat Scott5-

dalessa, Mesassa Ja Fountain HIIIsissi.
YhdeksånklerroksenjälkeenCllmo
(-79) johll Brooksla yhdellä, AI1artla
kahdella ja Gnzzaffla kolmella heitolla. FinaaJista tuli erittäin jännittävä. josta kertoo myös se, että johtopaikka vaihtui kierroksen aikana
yhdeksän kertaa. Finaalin ensimmäinen reikä 011 n. 110m pitkä, ja
aloltushelttoJen Jälkeen olivat kaikki
neljä alle 10 metrin päässä korlsta.
Brooks puHasl korin yti n. 8 metris-tä. Myös Grizzaffin 6 metrin puHI oli
hieman liian korkea. Climo jaAhart
upottivat omansa 6 ja 4 metristä.
Finaalikierroksen punainen lanka
alkoi löytyä reiällä 2, kun Brooks
kahmaisl "lIntusen" puttaamalla 10
metristä. Grizzaffi ja Ahart eivät
kuitenkaan håkeltyneet, vaan upottivat omat blrdle-puttinsa 7 metris-tä. Climo ja Ahart olivat tasoissa,

Brooks yhden ja Grlzzaffi kaksi
heittoa perässä.
Kalkki neljä heittivät blrdlen reiällä

luset. JälleenAhartoll keulilla, Gnzzaffi ja Cllmo yhden ja Brooks kaksi

heittoejäljesså.
Reikä 8 oli lyhyt ja se heitettiin alamäkeen pienelle saarelle. Ahartin
aloitusheitto ei aivan kantanut
saarelle asti, vaan osui joessa olevaan kiveen, kimposi saaren rantaan ja kierähti siitä veteen. Hän
pelasti parin upottamalla puttlnsa 7
metristä. Muut heittivät kakkosen.
Tilanne oli nyt se, että kolme miestä
011 tasoissa Ja Brooks 011 heitä kaksi
heittoa jäljessä.
Reikää 9 ympärölneet puut tuhosivat Brooksin ja Climon blrdlehaaveet, kun taasAhart ja Grfzzaffl
kllauttlvat klekkonsa sisään kymmenestä metristä ja siirtyivät
johtoon ensimmäisen yhdeksän
reiän jälkeen.

3. Brooks, Mertja Grlzzaffi upelllvat yli 8 metristä. Myös 90 metrfnen
reikä 4 sujui näyttävästi. Pelaajat

eli-

puuhun. Lolslava sklppl jalkakäytävelstå auttoi häntä pelastamaan kolmosen. Ensimmäistä kertaa finaalissa kukaan ei heittänyt blrdletä,
vaan kaikki joutuivat tyytymään
kolmoseen.

Reikä 13 011 n. 100 metriä pitkä,

pitiväl pulllklekkonsa (l<alkkl käytti-

mikäli heitti pitkin vasemmalla olevan tien (out-of-bounds) ja oikealla
olevan puurivin välistä kapeaa käytävää. Ainoastaan Ahart valitsi
tämän tien ja hänelle Jäi n 13 metrinen kutkuttava alamåkiputtl. Gnz-

vät joko Aviarla tai Aviar Putterla)
suunnassa: Cllmo kilisytti 10:stä,
Grizzaffl7 :sta, Brooks 6: sta jaAhart
3:sta metristä.
Reikä 5 oli 120 metriä pitkä Ja pelat-
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Brooksin huono onni jatkui reiällä
10, kun hänen 13 metrinen puttlnsa
ei edes osunut koriin. GrizzaM Ja
Ahart nappasivat jälleen blrdlet upo
oHamalla puttinsa yli 10 metristä.
Climon aloltusheiHo oli aivan korin
tuntumassa ja hän nappasi helpon
kakkosen.
Reikä 11 011113 metriä pitkä ja vasemmalle kaartuva. Viheriön etuosaa suojasi puu Ja n. 7 metrin pääs-sä relåntakanaja vasemmalla puolellaollvetlä. Korinoikeallapuolella
n. 10 metrin päässä oli valopylväs,
Johon Brooksin loistavalta vaikuttava aloitusheItto hänen epäonnekseen osui. Ahart oli ensimmäisenä puttausvuorossa n. 15 metrin
pååssä korlsta. Korin takana klmal·
leUut vesi ilmeisesti pelotti häntä,
sillä puttl jäi lyhyeksi. Epäonnen
golffarl Brooksin puttl osui keskelle
koria, mutta kImposi ulos. Grtzzaffl
ja Climo nappasivat helpot kakkoset. Kun oli pelaHu 173reikåä, oli
ensikertalaInen Grlzzaffl yhden heiton johdossa ennen Ahartla Ja
maa.
Brooks,
jonka mesta·
ruushaavet näyttivät laskevan IItäpäiVäauringon mukana, 011 Jo neljä
heittoa kärkeä jäljessä.
Reikä 12 olioo metrinenylämäklrelkä, jossa väylän oi kealla puolellaoli
useita puita ja vasemmalla vettä ja
yksi puu. Grlzzaffi yritti pienestä reiästä suoraan korille, mutta osui
sen sijaan oikealla oleviin oksIIn.
Cllmon
aloItusheitto
kapsahti
puuhun ja vieri vajaan parinkymmenen metrin päähän korlsta.
Aamun semelssä oli Ahart lIahduttanutyleisöä heittämällä upean rollerin suoraan korln juureen. Tällä
kertaa heitto lähti liikaa vasemmalle
ja osui jo mainittuun yksinäiseen
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zaffin kaari heitto puiden ympäri
liiteli n, 15 metriä korin taakse,
Brooks ja Cllmo heittivät lähes
Identtiset heitot, jotka molemmat
osuivat korin edessä n. 8 metrin
päässä olevaan puuhun. Cllmo 011
onnekkaampl, sillä hänen kiekkonsa kimposi puun oksista kohti
koria, kun taas Brooksin kiekko
vieri mäkeä alas n, 10 metrin
päähän konsta. Grlzzaffin putti 011
linJassa, mutta hieman Illan korkea,
kun taas Ahart upotti vuoren varmasti valkean puttinsa alamäkeen.
Brooks, joka tarvitsi kakkosen pysyäkseen kisassa mukana, puttasl
liian alas. Kun Cllmo upotti oman
puttinsa 011 kärkikolmikko jälleen
tasoissa. Vllslrelkååjåljellå.
Reikä t 4 011 yli t 30 metriä pltkA ja
helttoja vaikeuttivat noin 8 metrin
pHssä heIttopalkasta oikealla Ja
vasemmalla olleet kaksi puuta.
Grizzaffin kIekko osui toiseen
puuhun, mutta hän ei häkeltynyt,
vaan heitti kierroksen aJ noan lähestymisheittonsa korin tuntumaan Ja
nappasi kolmosen. Cllmon 10 metrinen ylämäkiputtl osui koriin ylös
vasemmalle eikä mennyt sisään.

Ahartln rolleri eI noussut tarpeeksi
pystyyn ja kIekko Jäi n, 15 metriä
lyhyeksI. Alhaalla roikkuvat oksat
haittasivat hänen puttiansa ja myös
hän sai kolmosen.
Reikä 15 oli 130 metriä pitkä ja tarjosi kilpailijoille kaksi mahdolllsuutta; oikealle kaartavahelttoveden yli
tai heitto kapeaa käytävää pitkin
suoraan korille, Cllmovalitsijälkimmälsen vaihtoehdon ja hänen
klekkonsa laskeutui 7 metrin
pååhän korista sen oikealle puolelle. Ahartln heitto kääntyi liikaa yli,
osui puihIn ja jäi 25 metrin päähän
korIsta. Grlzzaffin meslaruushaaveel hupenivat, kun hänen aloltushelttonsa kääntyi liikaa yli, osui
puuhun Ja putosi veteen. Cllmo upotti puttinsa Ja siirtyi uudelleen
Johtoon ennen Ahartia, joka sai kolmosen, ja Grizzaffla Joka sai bogeyn.
Reikä 16 011 hieman edellistä pitempi Ja suuntautui takaisin veden yli
tarjoten jälleen kaksi heittovaihtoehtoa. Vasemmalle kaartava
heitto oli tulValllnen, mutta valkeahko, oIkealle kaarrettaessataas
kIekko oli lähes koko matkan veden

yläpuolella. Ahart, joka tarvitsi kakkosen päästäkseen tasoihin ellmon kanssa, puttasl7 metristä keskelle ke~uja, mutta käslttämättOmästi kiekko kimposi ulos korista.
"Hannln palkka· kuultiin miehen
mutlsevan. Grlzzaffi sen sijaan puttasl sisään 7 metristä Ja sIIrtyi tasoihin Ahartln kanssa, Climo sai
tältä reiältä kolmosen.
Sitten seurasI Cllmon loistava
aloitus heitto 143 metriä pitkällä 17.
reiällä, Jossa 011 yksi puu väylän
puolessa välissä Ja toinen suojaamassa koria. Korin takana oli
vettä, Yhden heiton johdossa ollut
Cllmo suoritti heittoJen heiton IInkoamalla Cobransa ilmassa kolmen metrin päähän korlsta. KalkkI
muut saivat kolmosen,
Finaalin viimeisellä reiällä Grlzzaffi
nappasI kylmän rauhallisesti kakkostilan puttaamalla jälleen kerran
yli 10 metristä, Ahartin aloitusheitto
kaarsi liikaa oIkealle ja Jäi koria suoJanneen puun taakse alheuttaen
hänelle kolmosen , Ahart sai näin
ollen tyytyä pronssiin.

KENKÄ4., MONOO, NAPPlSTA, PIÄÄG,6Ä
Marina Koppinen
Ultlmateaja yleensäkin liltokiekkol·
lua on mainostettu halpana urheilu·
muotona : kengät jalkaan ja lätty
käteen ja menoksi Totta joka sana
aInakin verrattuna johonkin jääkiekkoon. Mutta kuten alna varusteiden hankintaan, liittyy myös kenkien ostoon kaikenlalsta kommervenkkiä. Saat kyllä kahlata kaikki
stockmannit, sokokset ja urheilukaupat löytääksesl mleleisesi kengät. jotka soveltuvat juuri ultimateen. AJottelijoille aina ilmoitetaan
että nappikset (nappulakengät tarkoitettu jalkapalloon) soveltuvat
vallan mainIosti. Näinhän asIa toki
onkin. Mutta siinä valheessa, kun
halutaan kunnon pltoa nurmikkokentillä, aletaan harkita joidenkin
muIden kenkien ostoa, Tämän hetken must on amerikkalalsetfutiske-
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gäl, joita on vain myytävlnä muutamissa liikkeissä ja tyttöjen kokoa
täytyylähteämetsästämäänAmerlkolsta asti. Mikä tekee "jenkkifudiskegästä" niin suositun? Sekö että
kaikilla on sellaiset valko sen ominaisuudet? Jenkkifutis kenkähän
eroaa plto-omlnaisuuksiltaan ja
lenkkitossumalseltoolemukseltaan
normaalista pläägästä. Sillä on mukava pelata koko päivän kestävIä
turnauksia, sillä se on tehty jalkaa
mukallevaksl. Sen pohja on suunniteltu erikoisesti nurmikenttääjaja
kovaa pitoa vaativaan käyttöön
(siis myös ultimateen), Haittapuollna mainittakoon kengän palno, sillä
kastuessan kenkä painaa tonnin ja
menohan sIItä vaIn hidastuu. Ei
hätääll Onhan markkinoilla kenkiä
mutaIsilie sadekeleille, Nimittäin
Toisentyypplnenjenkklfudlskenkä.
Se muistuttaa suuressa määrin ta-
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vai lista Irtonappulapläägää, mutta
edessä on vlelä yksi nappula. Toisekseen se on mukavampi jalassa
kuin pläägå, ja erittäin kevyt. Sitä
on saatavlna Iyhyt-, puolikorkea- Ja
korkeavartisena versiona, Eikö tavallisista pläägistä sitten ole mihinkään? Toki on, Kevään ensimmäisiä treenejä kun pidetään hlekkakentällä, on pläägä aivan omaa
luokkaansa, se kun onkin alunal·
kaen suunniteltu hiekkakentällä pelaamiseen. Muita vaihtoehtoja?
Löytyy kaupasta suunnistuskenkM (kevyt,pohja kyllin pitävä),
tekonurtikenkää (tulee olemaan
Englannlssaalkahyvå,silläslelläon
lyhyet nunnlkot) ja muita eri pohjalla varustettuja pelikenkiä. EI muuta
kuin valikoimaan Ja ostamaan (vai
pitäisiköhän ostaa kaikki...). Eikä
varusteet tähän lopu: shortsit,
paita ,ja tietenkin trikoot. ....
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Vuoden kJekkogolffaaja 1991
Seppo Nleminen

Nalsten-sa~a (2 kierrosta)

1. osakilpailu Meilahdessa (4.5)

1. Marina Kopplnen 70, 2. Jutta K0honen 72. 3. Tuija Kohonen 76, 4.
Tarja KoMkko 63. Heil Tuulos 63,
6. Riitta-Uisa Soner 111

UekO Juha Föhrin ennustukset vai·
kuttaneet, kun vuoden enslmmäJseen k1ekkogolf-kilpailuun ilmestyi
vai 23 osanottajaa. Onneksi ennus-

tukset olivat våärlä; sadetta ei
kuulunut, päinvastoin, toisen kierroksen aikana aurinko pilkotti Jo
moneen kertaan,Tiettyä haparolntla näkyi monenkin pelaajan otteissa, mikä tietenkään ei ole ihme tal-

ven Ja kylmän kevään Jälkeen. Kilpailun kärjessä oli

pAåaslassa

2. osakilpailu Sibeliuksen puistossa(5.5)
Kiekkogolfin täytyy olla yksitoikkoista puuhaa. Aina samat
naamat kärjessä. Timo Purslo voitti
jälleen ja Mika Heikkilä toisena.

kuitenkin samat nimet kuin aiempinavuosina.

Ilahduttavastinaisiaollsuhteelllsen
paljon mukana. Samoin mukana 011
ensimmäistä kertaa osanottajana

toinenkin seniori-sarjan pelaaja,
Ismo Undberg, joka aiemmin on
nähty Jussin (13) ja Jannen (9)

huoltajana. HarrastajapohJan levanemlnen on todella tervetullutta.
Tulokset: (2x9 relkääj.6perhaaJle

flnaall) Finalistien 2 kierroksen
tulos suluissa.
Yleinen-sarja
1. Timo Purslo 78 (53). 2. Mika
Heikkilä 79 (52). 3. Karl Miettinen 64
(54), 4. Toni Asikainen 65 (57) , 5.
Ukko-Pekka Louhivaara 88 (57) ,
Antti Purslo Ouniorl) 66 (56)
7. Jyrki Kalvola 59. 8. Esa Taponen
61, 9. Mikael Hästbacka 62, 10.
Seppo Nieminen (seniori) 63, 11 .
Mika Hyttinen 65, 12. Jussi Unberg
Ounlori) 66, 13. Juho Uutela Ouniori) 68, 14. Juha Pirinen Ouniori) 73,
15. Kimmo Ahvonen 74. 16. Janne
Unberg(9v.)82,17.lsmoUndberg
(seniori) 86
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Itse asiassa Vuoden kiekkogolffaajan 2. osakilpailu 011 mitä jännittävin, eikä voitto suinkaan ollut kirkossa kuulutettu. Sää 011 edelleen
kolea; Kalifornian pojat varmaan
nauralslvat tumput kädessä palaaville IiItoklekkoll1jollle. Joiltakin
011 varmasti vtelä pitkät kalsarftkinl
Kilapilu oli tasainen ja erittäin jännittävä. Sibeliuksen puiston avoimen
maasron ansiosta ei ollut Meilahdenmetsäntapalsiasuoranalsla
ryssintäreiklä. Mutta lukuisat 09:t
ja tuulinen sää pitivät huolen valkeusasteesta.
Entä lamplreikäl Mitä haastetta,
kohtalon uhmaa. Missä Pelk on ?
Yksi sun toinen luuli olevansa tuleva pituusheiton Suomen mestari ja
päätyi keskelle tampaa, joka onneksi 011 vielä kuiva. Olisikohan
rohken. löytynyt yhtä monta. jos
lammessa olisi onut kunnolla vettä.
Ensimmäisen kierroksen Jälkeen
erot olivat pIeniä, kärjessä Timo
Pursio -2, toisen TImo (onko nimI
enne?) Vaskio -1, kolmantena tasapistein Mika Heikkilä ja Seppo
Nieminen 00 vanhakln nyt nuortuu)
par'lssa. Vielä kahdeksan pelaajaa
viIden pisteen sisällä. Toisen kierroksen jälkeen finalistit Timot Pursio ja Vaskio -3:ssa, Mika ja Seppo
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O:ssa Ja pienen karistuksen suorittanut Toni AsIkainen +2:ssa.
Finaalin ensimmäisen heiton melkein kaikki heittävät suorastaan
loistavasti, 3 blrdletä. Vaskio ryssii.
HeIkkilä kiril, kaksi birdietä loIstavIlla (Itse asiassa onnekkallla) 20 metrin putellla. Toni putoaa pelistä,
Mika HeIkkilä melkein saavuttaa
Purslon, kunnes vIImeisellä rollerIreiällä hän riskeeraa ja maksaa
kalliisti tuplabogeyilä. Vaskio menettää motivaation ja tyytyy pronssiin, voitto valuu kädestä. lopputulos: Pu",lo ja Heikkilä kärjessä,
muut vähän huonompia, mutta
muuten hyviä.
Tulokset: (2x9reikääja5parhaalle
finaali) Rnallstien 2 kierroksen
tulossulutssa.
Yleinen-sarja

1. Timo Pu",lo 76 (51). 2. Mika
Helkkllå 78 (54). 3. Timo Vasklo 79
(51).4. Seppo Nieminen (seniori)
82 (54), 5. Toni Asikainen 66 (56)
6. AnHl Purslo Ouniori). VIsa
RuuhInen 57, 8. Jussi Unberg, Karl
MIettInen, Esa Taponen 59, 11.
Juho Uutela OunlorQ, Markku Härkönen. Ukko-Pekka Louhivaara.
Mikko Suormala 60, 15. Tuomas
Pursi061, 16. MikaeIHästbacka63,
17. Mika Hyttinen 64, 18. Juha
Plnnen Ounlon) 69, 19. Janne Unberg (9 v.) 75, 20. Ismo Undberg
(senIori) 77, 21. Tee Kohonen 112
Nalsten-sa~a

(2 kierrosta)

1. Marina Kopplnen 65, 2. Jutta K0honen 66, 3. Tuija Kohonen 71, 4.
Tarja Ko1vlkko 62, 5. Rllna-Ulsa
Soner96
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Mikael Hästbacka
3. osakilpailu Rulssalo,Turku
11.5.-91
Vuoden kolmas kiekkogolf-osakil-

pailu pidettiin suomen entisessä
pääkaupungissa eli suomen Turuus, Edellisen vIIkon kylmät ilmat
olivat vaihtuneet auringonpaisteeseen, eikå kärpäsisläkään ollut tietoa. Luvassa 011 siis oivalliset kIlpailuolosuhteet lukuunottamatta me-

reltä puhaltavaa navakkaa tuulta.
Ehkä pHkA etäisyys 011 k"",lnut illan
monia kisoista. mutta ne jotka
saapuivat 01 ivat näkemäänsä tyytyväisiä. sillä kilpailujen jä~estäjänä
toiminut kiekkolegenda Karl Hännikäinen ilmielävänä 011 Jo tapahtuma
sinänsä. Rata 011 vaihteleva sekä
mielikuvituksella luotu. Pitkiä reikiä
löytyi tarpeeksi. mutta vastapainoksi pieniä tarkkuutta vaativia IAhestymlslä. 1. kierros meni rataan
tutustuessa. eikä mitään Ihmeellistä tapahtunut kä~en suhteen. Timo
Pursio otti heti alussa ohjat käsiin-

så, eikä siihen pystynyt kukaan
vastaamaan. Toisella kierroksella
käytiin kiivasta kamppailua viimeisIstä finaali paikoista. Seppo råväytti
toiseksi vIImeIsellä reIällä aivan uskomattoman putin sisään - eihän
etäisyyttäkään ollut kuIn vaivaiset
45 metrlä. TIlanne näytti huolestuttavalta. Håstlksen 011 heltettävä
viimeinen reikä Hole-In-one mutta
Ihmeekseen epäonnistui. Finaali 011
tasaisen varmaa. TImo 011 jo varmistanut voiton rtselleen, mutta
muista sijoista taisteltiin klivaastl.
Upi menetti pelinsä loukattuaan
polvensajälleen kerran. Sepposinnitteli tiukimmin toisesta tilasta,
mutta Mika ahdisteli klivaasti vain
yhden heiton Seppoa jäljessä.
Sepon hermot kestivät loppuun
saakka, sillä vielä viimeIsellä reiällä
Seppo rykålsl kiekon korHn aloitusheitolla I Hele-in-one 011 syntynyt
ja sekös sai vanhan partanlekan
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uhkumaan iklnuoruuttaan. Samalla
reiällä on pysynyt jo kolmena perättäisenä vuonna sama taika voimassa, sillä aina Ruissalossa on
heitetty 1 Hole-In-one. Tästä /tolsestaperhe1apahtumastaonnellisina kaikki kJnnaslvat hakemaan Irtokorit ja lähtivät suut messingillä köröttelemään kohti kotia.
T ulokset: Ruissalo 11.5.-91
l.TImo Purslo 78 (52) 2. Seppo
Nieminen 83 (57) 3. Mika Helkkliä
88 (57) 4. Mikael Håstbacka87 (59)
Upl Louhivaara87 (57)
6. Juha PIrinen 60 7. Karl Hännikäinen 62, Karl Miettinen 62, Antti
Purslo 62 10. Juho Uutela 63 11.
Jussi Undberg 64 12. Toni Aslkainen 66 13. Ismo Undberg
Janne Undberg

n

n

4. osakilpailu Munkkiniemi, Helsinki 12.5.-91
Turun auringonpaiste oli vaihtunut
pilviseen sekä täysin tyyneen
säähän. Rata muistutti profiilIltaan
enemmän pohjanmaan lakeuksJa,
kun kallioista Mellahtea. Kilpailijoita
011 saapunut aina Lahdestasaakka,
mutta huolestuneena täytyi todeta
vanhojen kisakonkareiden puuttuminen. Marko TImonen, Jyrki
KaIvala sekä Nymanin veljekset
loistivat ainoastaan poIssaolollaan.
Naisia sen sijaan 011 ilahduttavasti
mukana, ja näin ollen ulkoiset puitteet kisaIle olivat mitä mahtavimmat. Kisa aikoi tasaisena radan valkeusasteestajohtuen. Kaksllamplreikää toivat auringonpaisteen
Sepon kasvoille, sillä peräti 8
kiekkoa löysi tiensä Ahdin valtakuntaan. Uekö siinä syy, ettei
Seppo itse uskaltanut radalle.
1. kierroksen jälkeen kärki oli tuttu.
mutta tasainen. Ensiksi Stinde nol1II1a, sitten Toni 2 heittoa perässä ja
Mika ja Mikael Tonista yhden hei-

Frisbari

ton jäijessä. Toinen pooli oli myös
tasainen Ja mahdollisuudet finaaliin
olivat hyvät.
Purslo kasvatti
johtoaan kolmeen pisteeseen,
mutta muuten oli hyvin tasaista.
Päivän YlläHäjäoll ESA TAPONEN .
joka on aloittanut treenaamaan
myös klekkogolfla ultlmaten lisäksi.
Edl tekikin komean nousun toisella
kierroksella ja selviytyi aina finaaliin
saakka. Finaalissa Tonin hennot
eivät kestäneet ja hän karsiutui mltali paikoista. Edl näytti mihin hän
kykenee, ja otti komean 4. sijan.
Toisen tilan Jakoivat Mika ja Hessu,
kun Mika puttasl viimeisellä reiällä
ohi. Kärjessä ei tapahtunut mitään
muutoksia vaan ensimmäisen tilan
valtasi taas vaihteeksi TImo Purslo,
jolle on valkea löytää vastusta täältä kotimaasta tällä kaudella.
Muuten ertkolsmalnlnnan ansa.ltsee liiton puheenjohtaja Matti Suurnäkkl, Joka Itse henkilökohtaisesti
kävi helttAmässäyhden kierroksen.
On Iloista nähdä ultimate-väkeä
myös golf-kisoissa, sillä eihän tämä
ole nIIn haudanvakava laji.
Tulokset Munkkiniemi 12.5.-91
1. Timo Purslo 77 (53) 2. Mika
Heikkilä 64 (56), Mikael Hästbacka
84 (57) 4. Esa Taponen 88 (59) 5.
Toni Asikainen 90 (59)
6. Mikko Suormala60 7. Juho Uutela 61, Visa Ruuhinen 61 9. Mika
Hyttinen 62, Karl Miettinen 62 11.
AnttI Purslo 6412. Tero Granqvist
66, Jussi Undberg 66, Juha Pirinen
66
15. Saml Makkula 69 16.
Kimmo Ahvonen 80 17. Ismo Undberg 8518. Janne Undberg 8619.
Teo Kohonen 11 0
Naiset (2 kierrosta) :

1. Marina Kappinen 72 2. Tuija Kohonen 74 3. Heli Tuulos 77 4. Jutta
Kohonen 78
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WOTAITSEESI
TlrnoVaskio
Huippu-urhelliJaan tulosvastuussa
kuten yntysjohtaja. Urheilija vaslaa
onnlstumlsistaan ja epäonnistumislstaan Itselleen, valmentajatIeen, sponsoreille, yleisölle ja julkisuudella. Panoksenaja tuloksena
on urheilijan elämä; Konkurssin
uhatessa on vaikea aloittaa uutena
urheilijana uudessa talossa, Kun
voiHoputkl Jatkuu, hyvästä kunnosta ei voi säästää seuraavan kauden
varalle. Miten umeilija kestää tulosvastuun paineet. voittojen ja tappioiden rytmIttämän armottoman
elämäntavan ?

Katsomoiden yleisö ja urheilusivujen lukijat ovat kiinnostuneita
kilpailun jännityksestä: Vain yksi
voi voittaa. Ainoastaan yksi on sekuntain tai maalein mitaten hyvä.
paras. Useimmat häviävät. muHa

Ilman heitä ei ole voittaJaa. Tavalli595SB arkipäivässä on vaikea kuvitella sitä latautumista, harjoittelua
omien kykyjen äärirajoilla Ja kaiken

lisen viivan alla plussaa tai miinusta. Huippu-urheilijan rooliin kuuluu
kaikkensa tekeminen; Puolella sydämellä ei mitaleja saada. Onko urheilijalla eritylslaatuinen luonne,
koska hänen täytyy aina kilpailla ja
jaksaa uskoa itseensä tappiosta
huolimatta? Usko itseensä lienee
monen fribailijan ongelma. Jotta
olisi edes edellytyksiä uskoa itseensä on harjoiteltava kovasti ja
tehtävä se mikä on tehtävä. Olipa
kyseessä rankka ha~oitus kurjassa
säässä tai kIlpaileminen pienessä
flunssassa. Urheilijan on oltava
päättäväinen, sietäväinen ja yrftteliäs. Jos sinä et ole, niin joku muu
kuitenkin on. Urheilijan täytyy olla
myös Itsekäs, sillä muuten hän ei
ole ur11eilija. Ilse rakastan kilpailemista ja minulle on hyvin tärkeää
päästä kokeilemaan rajojani. Ajoittain tunnen jopa klipalluvlettlä. erityisesti jos kllpallu- tai harjoittelukausi on loukkaantumisen tai
muiden syiden vuoksi jäänyt suunn tIeitua lyhyemmäksi sitä tuntee kllpalluvietl n olemassaolon.

ylittävää keskittymistä, joka on
huippullltoklekkolllJalle normaalia.
Jo pari viikkoa ennen kilpailuja latautuminen ja keskittyminen alkaa
näkyä. Sitä sulkee ulkopuolisia
asioita sivuun. Esim. tentteihin lukeminen jää vähemmälle koska ei
haluapurkaaenerglaansamuualle.

Urheilijan keskittymistä on vaikea
verrata mihinkään. Esimerkiksi
Ylioppilaski~oitukset Ja niihin valmistautuminen eivät ole mielestäni

lähelläkään urheIlukilpailuihin keskittyvän urheilijan tuntemuksia.
Naimlsnnmeno saattaa tuntua vastaavalta, onhan kyse kertaluonteisasta tapauksesta. Kilpailujännitys
ei ole oikeastaan jännitystä, koska
se on kontrolloitua. Urheilijan valmistautumiseen ja keskittymiseen
pitäisi luoda turvallisen olon tunne,
johon paras mahdollinen suoritus
perustuu. TIedän kuinka minun
tulee toimia, pitäisi soida takarai-

vossa. Kilpailut ovat monta kertaa
vuodessa toistuvia urheU utyön tlllnpäätöksiä. Seuraavaan kilpailuun
on satsattavatäysillä, näkyipäedel-
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Kysymykseen miten urheilija jaksaa motivoitua yhä uudelleen ja
uudelleen, on hyvinvalkeavastata.
Jaksaminen on sisäinen tunne. Urhellemlnen on elämänsisältö,
vaikka voiton tavoitteleminen onkin
osittainen kiihoke. Ulkopuolisen
lienee vaikeaa kuvitella urheilijan
rankkaa tavoitteeseen pyrkimistä,
kamppailutilannetta kilpailuissa tai
voiton ja häviön tunnelmia, kun on
toimittu fyysisten ja henkisten voimlenäärirajoilla. Voitosta tulee itsevarma tunne. Tuntuu kun koko
maailma hymyilisi. Voittaminen voi
myös saada aikaan hyväksynnän
tunteen . Muistan hyvin vuoden -84
LUZERN IN MM-kisat, Joissa minut
muutaman hyvän suorituksen jälkeen kelpuutettiin rakentajaksi
Bassen ja Kladen rinnalle. Sen "voiton" jälkeen ujo teini-ikäinen uskalsi
jo jutella vanhojen kisakettujen
kanssa. Tunsin, että minut hyväksytään
oikeiden
urheilijoiden
Joukkoon. Voitonriemuun ei kuitenkaan saakuuluaylimlellsyytlä. Voitto tuntuu voitolta vasta kun sen voi
jakaa muiden kanssa. Menestymis-
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een kansainvälisissä kilpailuissa
liittyy myös kansallistunnetta: Jokainen urheilija edustaa paitsI itseään myös maataan. Voiton helkellä on olalle taputteliJolta Ja kunnlanjakajla, mutta epäonnistumIsen jälkeen häviäjä on yksin. PirulIIslmpla hetkiä ovat ne, kun epäonnistumista verrataan asetettuun tavoitteeseen. Monesti on kyseessä
urheilijan elämänsisältö ja siksi
plikittelyn kohtaaminen tuntuu vaikealta. Epäonnistumisen jälkeen
on aluksi vaikea ymmärtää mitä itselle tai joukkueelle on tapahtunut.

Mlelesså pyöMl vain yksi kysymys:
MIKSI? Epäonnistumisen hetkellä
on kuin tyhjiössä. Pää on täynnä
kysymyksiä, mutta Itse ei tiedä vastauksia. Urheilijan on jaksettava
koota Itsensä pian epäonnistumisen Jälkeen ja jätettävä turha selittely. Häviön hetkellä urheilijan
kantti punnitaan kaikkein raskaimmin punnuksin. Väärät ratkaisut ja
epäonnistumisen tunteet on pys-

tyttävå kääntämään

pos~lIvlseksl

voimaksi seuraavan, paremman
suorituksen rakennuspulksJ. Joskus on käytävä läpi myös se
vaihtoehto, että henkinen kantti ei
ole kestänyt kilpailun painetta.
Epäonnistuminen on urheilijalle
raskas koulutusprosessi. Urheilija
elää pikkuvaivojen kanssa koko
ajan, sillä harjoittelua kiristetään
aina kykyjen ääriraJoille. Huippukuntoista urheilijaa ei liian kevyt
ha~oittelu enää kehittäisi. Urheilijankin kipukynnys ylittyy joskus ja
silloin on pakko turvautua lääkrtieteen ta~oamaan apuun. Toisaalta
tällaiset pikkuvaikeudet Ja vastoinkäymisetkasvattavatihmistäjaauttavat
häntä
asennoitumaan
mahdollisiin ongelmiin oikein. Urheilijan elämä vaatii myös luopumIsta. Urheilijan on totuttava siirtämään mielihalujansa päästäkseen
huipulle ja ennenkaikkea pysyäkseen huipulla. Huippu-urheilijan
vaihtoehto on pitkää ja yksinäistä
puurtamista. Urheilij anelämäeisiis

aina ole pelkkää myötämäkeä.
Moni suomalainen fribailija löytä·
nee ainakin paikoitellen itsensä
tästä artikkelista ja voisi hyvin
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uskoa Itseensä ja pitää Itseään ur·
hellljana. Jopa huippu-urheilijana.
jos on lisäksi saavuttanut kansalnvällsenlajlosaamlsenhuipputason.
LIIan usein kuitenkin kuulee frlbailfjan vastaavan kysymykseen MITÄ
SÄ HARRASTAT tähän tyyliin: No
mä pelalien VAIN frisbeetä. iledätsä. se on sellanen muovi lautanen

Jota heitellään? Joo, senanen rantslelu just. Puutulsl vielä se että
pyytålslmme anteeksi sitä. että pelaatte VAIN frtsbeatä I Miten hulppuliltokiekkoilija, jonka täytyy varata 4-5 tuntia päivässä harjoittelu un,
siihen valmistautumiseen Ja kovasta fyysisestä suorituksesta pala utumlsean, kestää tulosvastuun pai-

The tollowing letter has
been sent to the UPA
Newsletter:

universities and many companles
link their blg computers together in
a woridwlde network. T11Is enables
these computers to pass messages from one user to another
automatically. day and nlght. Richard Griffith has Inslallee! a cornputer program whlch recelves all
mali sent to the address ·ultimatelist@doe.carleton.ca" and distnbutes it to all persons who have
subscribed to the mall IIst. Subscription is achieved by sending
the word ·subscrlbe" to the address
"ultimate-request@doe.carleton.
ca". This informatlon can be very
useful for thosa members of your
association who are currently enrolled at a university or who work in
the computer business. Please
pass it on to your membership.
Questions should be sent to my
address "griesbaum@ira.uka.deor directly to Richard Griffith
"rJg doe.carleton.ca".

Dear Edltor.

I would IIke to announce the creallon of an Intemational electronlc
malllng IIst devotee! to ultlmate.
This IIst exists on the Intemet and
should be accessable from the
maln computers of aJI universllles
and many large companles.
Anyone wlth access to extemal
electronlc mali should be able to
reach the list. If you do not know
how to send electronlc mali to an
Internet address consult wlth your
computer system support person-

nel. An approprlateUne tor the online servlces sec1lon of the announcemenls
section
would
read ,lntemet. mailing list contact,
ultlmate-request@doe.car1eton.c
a. Ust owner Richard Griffith
<~g@doe . carleton.ca>.

ThomasGrlesbaum

Richard Griffith
Ottawa Ultimate

Response from ultimate-request
You are now subscribed to the ull1mate-list. Thls malling list is automated. and unmoderated. Any-

Richard Griffith refers to the usage
of sc:rcaJled "electronic mail". Most

j~(il\ lnllllll<tt6n"• ja avoin kaikJUeasiasta kiinnostuneille.
~

3/91

~-

neal, voittojen ja tappioiden rytmIt-

tämän armottoman elämäntavan
jos ei edes usko olevansa urheilija.
Hyvä tavaton sentään, menestymisen Ja tasapainon vähImmäIsvaatimuson, että uskoo itseensä ja
sIIhen mitä tekee.

thing you mali to ultimate~
list@doe.carleton.cawlllbe mailed
10 everyone on the list.
Bounced mali Is returned to you.
Pleaseforwardanyerrormessages
related to the IIst to owner-ultlmalelist@doe.carleton.ca. This wlll mlnimize problems all around.
To subscribe or unsubscribe an
approprtale message should be
malled to ultlmate-request@doe
.carleton.ca.lfposslbleyour message wlll be handelee! automallcally.
lf the software can't flgure out what
you want In your message Ihandie
il personnally. You will get a reply if
the software handles your subscription request. I may or may not
reply to a request even when I ael
on It.

11 you have problems send mali to
owner-ultlmate-list@doe.carleton
.ca. Thls helps me to keep everythlng straight.
Please pass thls information on If
you are telling someone about the
list.

"nn.'

oM:
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HAVE FUN WI11i FRISBEE
HellTuulos
Pikkuveljeni hermoille käyneen
jankutuksen tuloksena olin saanut
itseni vihdoin ja viimein läheiselle
nurmikkokentälle, Jolle levitin koko
kiekkojeni värikkään kaartin. Kentän reunalla Istuskeli jätkäpollJkka
tupakkaa poltellen ja iloisesti rupatellen. Heistä huolimatta uskaltauduin kentälle opastamaan riippakivelleni pituusheiton saloja. "Hei,
sIInä on meidän kenttä 1", kuului
matala rintaääni poikajoukosta.
Toden totta; keskellä suurta jalkapallokenttää 011 erinäkölsten nyssyköiden muodostama tenniskentän
kokoinen vinoneliö. Mutta koska
kentällä näillä näkymin 011 tilaa,
heitin muutaman pituusheiton ja
sain osakseni hämmästeleviä
huudahduksia. "Tsiigatkaa kuinka
pitkälle toi lentää 1" ( Näkisittepäs
pojat nähnyt Stidin heittävän ... )
Mielenkiintoni
poIkien
peliä
kohtaan nousi, kun kentälle löntys-

ihan urheilua 1" Sen huomasivat
pIan poikien nikotiinin kyllästämät
keuhkotkin Ja tupakkatauko oli pidettävä. Poikien pelimoraalista
voisi kuitenkin moni "vanha" pelaaja ottaa mallia. Kuoppaan kaatuneelle ja nilkkansa taittaneelle
maahhan jääneelle pelaajalle todettiin vain ohimennen: "EI voi sattua jos ei luu verta 1" Eniten mInut
yllätti tämän "amatööri]engln" uskomaton tsempplhenkl . K1ekkojen
perässä Juostiin loppuun asti ja
usein näkikin pitkän spurtin päätteeksi hallitun (hm ... ) dyykin. Siinä
ei mietitty meneekö aurinkolasien
sangat solmuun vai ei... Tuon peliillan jälkeen tulin useaan otteeseen
miettineeksi, mikä sIitä pelistä tekikinniin hauskan. En muista koska
omissa treeneissä olisi voinut NAURAAvedetsilmlssä.

tell7 mitä kummallislmman näköistä pelaajaa. Yhdellä 011 päällään
Neuvostoliiton armeijan takkJ, toisella farkkurotsi. Pelikenkiäoli purjehdus- ja kävelykengistä aina
mokkasllnelhln. En voinut pidellä
nauruani kun yksi pojista 11/2 metrinen punainen huivi päässään nykäisi esiin frisbeen, asetti aurinkolasit nenälleen ja nykäisi aloItusheiton korkealle ilmaan ( varsin tyylikäs MTA heitto I ) Kohta huomasinkln pelaavanl mukana. Oli mukava
huomata kerrankin pärjäävänsä
polkaseurassa, vaikkakin suurin
osa energiasta kului sääntöjen selittämiseen. Kiellettyähän on selkään hyppääminen ja vastustajan
aloillaan pitäminen istumalla sen
päällä. Paljastettuani miespuolustuksen syvimmän sisällön, alkoi
kentällä pian ravata villisti huutavla
pelaajapareja, ja peli alkoi pikkuhiljaa muistuttaa ultimatea.
En voinut olla tuntematta pientä
ylpeyden poikasta sisälläni, kun

perässäni puuskuttava TIili totesi
1/2 h urakan jälkeen: 'Täähän on

8

Mutta parhaaseen pyrkiminen
vaatii työtä. Siinä vaiheessa, kun
huvikseen pelaUu muuttuu tavoitteeksi voittaa, silloin muuttuu hauskanpito työksi. Virheisiin kiinnitetään
huomiota,
jokaiselta
joukkueen jäsenellä odotetaan
saumatonta yhteistyötä, täydellistä
keskittymistäannettuuntehtävään,
pelataan täysillä. Hyvän pelaajan
tulisi uhrata itsensä, aikansa ja
rahansa lajille. Välillä huomaa miettivänsä, nauttiiko tästä sittenkään
niin paljon, että on valmis valitsemaan ultimaten elämäntavakseen.
Sillä sitähän tämä on I Mikä kumma
sIInä muovlläpyskän vlskelyssä voi
sitten olla nIIn puoleensa vetävää,
että täysin kypsyneetä treeneistä/matslsta lähtiessään vannoo
vaarIvainajan nimeen, ettei koskaan enää koske koko kiekkoon, ja
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kuitenkin seuraavlln treenelhin
lähtee yhtä Innoissaan, kuin elämänsä ensimmäisiin? Sisällä voi
pitää itseään jo kiekon herrana,
mutta kun ulkokausi alkaa, tuuli,
sade auringonpaiste ja muut luonnonvoimat muuttavat arvojärjestyksen. Se luo haasteen johon ei
voi olla vastaamatta. Kohta huomaatkin olevasi riippuvainen tuosta
rantalelusta; narkomaanl. Mutta
jkova harjoittelu tuo mukanaan
muutakin kuin toivotun tuloksen,
menestyksen. Loppukesästä kun
olisi aika punnita taitojaan, alkaa
koko kiekon näkeminen oksettaa.
Joukkuetoverin pelityyli alkaa ottaa
päähän ja penlkkatautl tekee
juoksusta yhtä tuskaa. Treenienjälkeen ei laske onnistuneita syöttöjä

tai dyykklkatkoja; ~seensä tyytyväisenä toteaa: "Vielä selvisin hengissä", samalla ihmetellen missä se
rappusten hyppimlnen Ja hiklpisaroiden kostuttamat lenkkikilometrit
näkyy ... Mitä olisi tehtävä, jotta tällaista taantumlsvaihetta pääsisi tapahtumaan ? Suomen suvi on
muutenkin niin lyhyt, että on turha
kuluttaa puolla siitä murehtimaIla:
"Mikä on kun peli ei suju 1" Myöskään joukkuehengen kasvattamiseksi ei koskaan tehdä liikaa.
Useastihan on todettu, että tiukassa tilanteessa joukkueen sisäinen
henki ratkaisee pisteet. Oma ehdotuksenI on seuraava: Vaikka kesäviikoilla ei meInaa ultimatelta vapaailtaa löylyäkään, yritettäisiin
aina silloin tällöin tehdä yhdessä
jotain muuta. Grilli-lItoja, saunailtoja, peslsmatseja, minigolfla, mökkivIikonloppuja. Kaverijengin voisi
kutsuaDDCtumaukseen, testattaisUn vasemman käden pituusheittoja taI haastettalsiin golfarit ystävyysmatsiin vaikkapajanojuomien hinnalla ... Pääasia,ettäpldetäänhauskaa ja rentoudutaan välillä, muuten
( joskus ) Illan vakavaksi käyvän
treenaamlsenvastapainoksi.
Pidetään hauska kiekkokesä II
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Maajoukkueen muodostaminen Colchesterin EM-kisoihin 26.-31 .8.1991
Suomen Uitokiekkoliitto/JuhaJalovaara 7 .5.1991
Arvoisa seuravalmentaja/vastuuhenkilö
Toivon, että saatat jäljempänä olevat asiat joukkueesl pelaajien tietoon ja vastaat minulle ennen
kesäkuun 10. päivää.

Tausta: Kesän 1991 kilpailuohJelma on varsinrikkinäInen, mikäaiheutuu påäasiassahelnäkuun lopulla pelattavista
seurajoukkueiden MM-kisoista. Koska lisäksi viime vuonna maajoukkueringln harjoitteluun panostettUn tavanomaista enemmän USA-projektin ja Oslon MM-klsoJen taida. olen katsonut aiheelliseksi antaa seurajoukkueiden
valmlstautuarauhassaSM-. PM- ja MM-mittelöihin.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö maajoukkuetoiminnalta olisi myös Joitain tavoitteita tälle kaudelle. Oslon
MM-kisojen jälkeen useat maajoukkueemme runkopelaajat ilmoittivat lopettavansa uransa tällä kovimmalla
kansainvälisellä kIlpaIluareenalia ja kesklttyvänsä harrastajakiekkoIluun seurajoukkuelssaan, mikä onkin varsin
kohtuullista ottaen huomioon ne taloudelliset uhraukset. jolta maajoukkue-tolmmlnassa mukanaolleiltapelaajilta
on vuosien mittaan vaadittu. (Ajatella. että esim. korlpallollltossa pålvltellåån , kun maajoukkuepelaajat saavat
lelrlpåMslåån vain 50 marKan päIvärahan.)
Ensivuonna on edeS5åu ltimaten suurtapahtuma: Tokion M M-klsat. Taloudellisista syistä kaikilla maajou kkuelason
pelaajilla ei varmasti ole mahdollisuutta lähteä leikkIIn mukaan, mutta liiton on kyettävä kuitenkin asettamaan
Tokion tavoite mahdoll1simman korkealle. Edellämainituista syistä olen tulkinnut käsillä olevan kesäkauden olevan
maajoukkueelle uuden rakentamIsen aikaa ja olen siksi pyrkInyt asettamaan tavoitteet vastaavasti.
Tavoitteet:
1. Ehjä peli EM-loppuottelussa.
2. Suuren, mutta tasaisen joukkueen mukanaolo EM-kisoissa,
3. Maajoukkuerlngln selvä laajentuminen ja uusien pelaajien totutlaminen maajoukkueen pelltapaan.
4. Puolustuspelin kehittäminen.
5. Oslon MM-kisajoukkueen tasolle yltäv ä joukkuehenki.
Keinot:
Kesän tiukasta aikataulusta aiheutuu se. ettei maajoukkueelle Jää liiemmin yhteistä harjoItteluaikaa Puolet
maaJoukkueringistä kotiutuu Kanadasta vasta heinä-elokuun vaihteessa ja SM-sarjan viimeiset ottelut sotkevat
vielä elokuunkln maajoukkue ohjelmaa. Tarkoitus on kuitenkin toteuttaa kolmen vIIkon alkana ennen kisoja
yhteensä n, 12-13 harjoitusta. Maajoukkueringin nimeän SM-sa~an ja PM-kisojen esitysten perusteella elokuun
alussa.. Tämä tapahtuu sften, että sarjan alkaessa seuravalmentajat antavat oman seuransa osalta luettelon niistä
pelaajista, Jotka ovat kilnostuneet rlnkiin pääsystä tai jotka valmentajan mielestä rlnkJln kuuluisivat. Näin pyrin
varmistamaan. että kaikki kJlnnostuneet ja kyvykkäät pelaajat tulevat huomiolduksl. Maajoukkuerinkl testataan
ennen harjoittelun aloittamista elokuun 1, päivän tienoilla viikolla 31 , Tarkempi aika ja palkka ilmoitetaan
myöhemmin. Testeiltä karsitaan ne pelaajat, joiden fyysinen kunto ei ole riittävä maajoukkueen harjoitteluun Ne
pelaajat, jotka eivät päåsetestelhln vllkolla31 esim. Kanadan matkan taida. testataan heinäkuun 1O. päivän tienoilla.
Lopullinen Joukkue valitaan viikkoa ennen Idsoja. Valinnoissa huomioidaan koko kauden näytöt. Joukkueen
lopullinen koko määräytyy tilanteen mukaan 15-21 pelaajaan. Periaatteena on. että mukaan pääsevät kaikki
pelaajat. joiden pelitaidot ja kunto antavat aiheen olettaa. että pelaaja voi tuoda mukanaoloIlaan jotain lisää
joukkueelle. Vaikka joukkueeseen pääseminen on tärkeä välitavoite pelaajalle, lopullisen tavoitteen täytyy olla
hyvä esitys Itse kisoissa, Useimmat pelaajat, jotka eivät näin asennoidu. karsiutunevatjokatapauksessa.
Vaatimukset:
Fyysfnen kunto (suluissa viime vuoden kisajoukkueen keskiarvo)
- 60 m Juoksu 8.0 sekuntia tai perempi (käsIaika) (7.9 s.)
- 400 m alle 60 sekuntia (59.1 s.)
- vauhdlton 5-foikka yli 13.30 m (13.38 m)
- 2400m ratajuoksu alle 8 minuuttia 30 sekuntia (8min. 26 s,)
Heittotekniikka: (kaikki he~ot vauhditta)
- 65 metriä kämmen· ja rystyheltot (60 % pelaajista saavutti, 85 % saavutti)
- 45 metrlä upside-down -heitto (80% saavutti)
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Aikataulu:
10.6. mennessä seuravalmentajien luettelot rinklln pyrkivistä pelaajista.
n. 10.7. maajoukkueringin varatestlpålvä
n. 1.8. maajoukkuerlngin testit ja ringin nimeäminen
4.-24.8. valmistautuminen kisoihin
19.8. joukkueen nimeäminen
26.-31 .8. Colchesterln EM-kisat
Lopuksi: Toivotan kaikille pelaajille suurta harjoitusintoaja toivon näkeväni mahdolllsimman monta uuttaja vanhaa
kasvaa taistelemassa paikasta Joukkueessa. Muistakaa hoitaa fysiikkanne kuntoon.
Odotan sllsSlnultaseuravalmentaja/Vastuuhenkllöem.luetteloa 10.6. mennessä. 01151 hyvä, jos luetteloon laittalsit
pelaajan nimen kohdalle, montako vuotta hän on pelannut SM-tasolla sekä mikä on hänen syntymävuotensa.
Voit myös soittaa minulle.
TerveisinJuha.

UIITOKIEKKOUITON PALSTA:
LAINAUSSVUL:NLlITTOHALLlTUKSEN
PÖYTÄKIRJASTA 28.3.1991

PUHEENJOHTAJAN
PAWLTA

Suomen Ultoklekkolilton Jäsenanomus

Kesä tulee kohlsten,.,vlhdolnkln I
Lienee itsekulleki n tervetullutta
vaihtelua päästä ulos talvisista
kammioista ulos luonnonhelmaan auringon ja tuulen hyväilläväksi. Vuoden kiekkogolffaaja sarjaa on käyty Jo hyvän matkaa
ja ultlmatesarjojen alkuunkaan ei
enää tätä kirjoittaessani ole
kauaa. Toivottavasti tulevana kesänäjokainen meistä ehtii harrastamaan mahdollisimman monia
liitokiekkolajeja golfist8 koppauksiin. Ja toisaalta tuntee vastuunsa myös lajin levittämisestä
niiden keskuuteen, jotka eivät
vielä sitä ole löytäneet.
Toivottavasti yhä useammat seuratja yksilöt kykenisivät pitämään
demoja, peruskursseja, heittokouluja tms. kesän aikana. liitosta löytyy materiaalia ja ohjeita
asioiden käytännön junailuun.
Potentlaallsla harrastajia tuntuu
olevan, kuka auttaisi heidät alkuun, tarjoaisi aktiivisesti tilaisuuden päästä sisälle lajiin?

Suomen Uitokiekkoliitto on hakenut 17.1.1991 SVUL:n jäseneksi. Liitto on
perustettu 1978 ja rekisteröity vuonna 1987. Siihen kuuluu 18seuraa, joissa
on yhteensä 935 henkilöjäsentä. Liitto kuuluu jäsenenä lajin kansainväliseen sekä Euroopan IiItokiekkollittoon. Se on valtionapuun oikeutettu
IIIkunlaJä~eslö.

Liittohallitus on 14.11.1989 hyväksynyt SVUL:n jäsenyyskriteerit, jolloin
ehdokasjäsenyydestäpäätettiinseuraavaa:
"Siinä tapauksessa, että jäsenyyttä hakevan järjestön toiminta ei ole vielä
vakiintunut, vaikka muut kriteerit täyttyvätkin, voidaan harkitaesim. kolmen
vuoden ehdokasjäsenyyttä. Tämän jälkeen ehdokasjäsenyys otetaan
uudelleenkäsltettäväksl.
Ehdokasjäsenyys tarkoittaa sitä, että järjestöllä on puhevalta mutta ei
äänivaltaa SVUL:n päättävissä elimissä, sekä sitä, että ehdokasjäsenenä
olevan saama määräraha on harkinnanvaralnen."
Päätettiin esittää lIIttovaltuustolIe, että Suomen Ultoklekkoliltto hyväksytään kolmeksi vuodeksi SVUL:n ehdokasjäseneksi 1.7.1991 alkaen.

Lämmintä kesää toivoieIlen,
Matti Suurnäkki

10

Frisbari

3/91

SM-sarjan alustava otteluohjelma

Ensimmäinen kierros (kaikki vastaan kaikki)
Ma3.6.
11co
WMN
Team
21

UW 18.30 8i1kklnitHy
UC 18.30 Myllypuro
EUC 18.30 Maunula
08 18.30 SImonpuisto

Ta6.a.
1100
UW
Team
08

LUC
WWW
21
EUC

Mal0.6.
EUC
WMN
UW
LUC

18.30
18.30
18.30
18.30

lica 18.30
21 18.30
Team 18.30
08 18.30

08 18.30 Silkkiniitty
Team 18.30 Myltypuro
UW 18.30 811kklnlltty
EUC 18.30 launeen pelto

Myl~puro

Ma24.6.
1100 18.30
Team
08
WMN 18.30
21
18.30
LUC
EUC
UW 18.30

Silkkiniitty
Myllypuro
Kaskiniitty
Launeen pelto

T027.6.
Tico
WMN 18.30 ~Ikkiniitty
08
Team 18.30 Myllypuro
21
EUC 18.30 Simonpufsto
LUC 18.30 Kasklniitty
UW

811kklniitty
Kaskiniitty

Maunula

To 13.6.
21
lica 18.30 Simonpuisto
EUC
WMN18.3O 811kklnltHy
LUC
Team 18.30 Launeen pelto
08
UW 18.30 Myllypuro
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Ke19.6.
11co
WMN
21
LUC

Maunula
Myl~puro

Launeen pelto
Silkklniitty

Toinen kierros pelataan 15.7. - 29 .7 ( kuusi parasta,

kaikki vastaan kaikki, ensimmäisen kierroksen kotijoukkue on nyt vierasjoukkue )

Frisbari

11

Virallinen kllpaIlUaiIenteri-1991
Vuoden kiekkogolffaaja-sarjan osakilpailut alkavat klo 11.00, ellei toisin mainita.
Vuoden kiekkogolffaaja-sarjan kilpailupaikat saaHavat muuttua. jos lupia ei saada.
Kesäkuu
8-9 ia-su

The 7th AnnuaJ lntemational Seppo Nieminen Finnish
Aying Disc Golf Classic
11 1118.00 165 G-olf, Mellahll, Helsinki
VKG 9. osakilpailu, Kauhajoki
15 la
16 su
\/KG 10. osakilpailu, Kirjurinluoto, Pori
15-16Ia-oo Seurajoukkuelden ultlmat!7PM, Helsinki, Käpylä
24-29ma-la SenloMen ykslIOlajien MM-kilpailut

Heinäkuu
6-7 la-su
13-141a-su
19-21pe-su

l-divlsioona turnaus
Yksilölajien SM-kilpailut
Guts MM-turnaus, Toronto, Kanada

22-28ma-su Seurajoukkueiden uttlmate-MM, Toronto, Kanada
29-4.8.ma-suYksllölajlen MM-91, Santa Cruz, USA
Elokuu

lD-l11a-su
16
pe

l-divisioona turnaus
SM-sarjan loppuottelu (pellpaikka tuntematon)
17-18 la-su KlekkogoW SM-91
26-31 ms-la Ultlmale EM-91 , Colchester, Englanti
31-1.9 la-su Stockholm Open kiekkogotfturnaus

Syyskuu
14-15 la-su

Helslngborg Open kiekkogolfturnaus

UITOKlEKKO LEVIÄÄ
Espoon liikuntaviraston koululaisille järjestämissä urheilukouluissa ja urheiluleireillä yhtenä palloilun osa-alueena on
mukaan oteHu liitokiekko

1~
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lIlkuntaUiAketleteen ja testaustoiminnan edlstAmlsyhdlstys r.y.
DOPINGTESTIEN

urrro
hui·
Aikido
Amer.jalkapalJo
Ammunta
Ampumahiihto
Autourheilijat
Baseball
Biljardi
Golf
Hiihto
IImailu
Jalkapallo
Jousiammunta
Judo
Jääkiekko
Jääpallo
Kanootti
Karate
Kebonrakennus
Keilailu
Keikkailu
Koripallo
Käsipallo
Kävely
Lentopalla
Liitokiekko
Maahockey
Miekkailu
Moottoriurbeilu
Moottorivene
Mäkihyppy

kilp.

o

2

8
4

o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

v. 1990

5

o
o

o
o

,

11

o
5

o
16

o

hui· kilp. YHT
o o 0
8
20
2
o 6
14
14
21
2

o
o
o

o
6

o
o
o

o

0

8

25

o

4

20
4

24
9

2

5

20

36
0

,
o
,o

5

o

o
o
o

10

2

4

o
o
o
4

o

o
4

o
o
o

o
9

o

0
0
0

o
o

o
o
o
o

o
o
o

o
2

o
o
o

ADT

UITIO

ADT

o
4

YHTEENVETO

o
o
12

8

o
4

o
o
o
o
o
6

,

,

5
16
0
0
16

8
0
8
0
0
2
0

9
6

Nopeuslasku
Nykyaik.5-ott
Nyrkkeily
Paini
PainoMosto
Pesäpallo
Pikaluistelu
Purjehdus
Purj elento
Pyöräily
Pöytätennis
Ratsastus
Ringette
Salibandy
Shakki
Soutu
Squash
Sulkapallo
Suunnistus
Tae kwon do
Taitoluistelu
Tanssiurheilu
Tennis
Triathlon
ruUeri lajit
Uinti
Vesihiihto
Voimanosto
Voimistelu
Yleisurheilu

harj.

kilp.

hari.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

5

5

'6

o

4
12
11
4

4

,,
o

o

4

o
o
o
o
o
o

o
o

o
o
o
o

kilp.

YHT.

o

10

o
o

'6
8

8

8

28

8

28

o
o

8

47
12
5

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o

5

o

o
o
o

,,
4

o

o
o
o
o

5

4

9

o

o
o
8

19

o

o
o

o
o
o

o
o

o
o
o

o
o

o

o

o

o

16

20

o

o

12

o
o
o

o
o

o
14

o
4

o
o

11

o
o

o
o
o

o

o
o

o

o
o

o
'6

4

16

o

o

o

o

"o

12

8

67

96

o

o

o

46

2J

169

YHTEENVETO
Vuonna 1990 Suomessa tehtiin
toimikunnan välillä seuraavasti:
- liitot
• haIjoituskauden testit
• kilpailutestit

702 dopingtestiä.. Testit jakaantuiva! liittojen ja antidoping -

378
40
H8

- ADT
.. haIjoituskauden testit
• kilpailutestit

324
1 12
212

Harjoituskauden testejä oli siis '18.11). 22% tehdyistä testeistä, mikä on ehdottomasti liian vähän.
Jatkossa tulee hatjoituskauden testauksen korostua selvemmin. Osa. liittojen kilpailutesteisti on arvoki lpailuissa tehtyjä testejä. jotka on teettinyt lajin kv. liitto tai kilpailun paika.llinen järjestäjä.
Positiivisia dopingtestejä oli 6 kappa:letta: 4 kehonrakennukscssa. 1 voimanoslossa ja llentopallossa.
Yhden tapauksen käsinely on kesken.
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Lähettäjä:

SUOMEN UITOKIEKKOUITTO RY
PL 84
00331 HELSINKI

Voittajan valinta - Uitokiekko Amexposta !

Aidot h1sbee • klekot ja muut liitoklekot luo maahan yksinoikeudella Amexpo Oy. Kiekot ultlmateen, golfiin.
freestyleen, mihin vaan. Seurat. kerhot, koulut: Ota yhteys, tarjous ultlmateklekolsta. Golffartt: lee ennakkotlleus. tilaa juuri haluamasi kiekko, täsmälleen haluamasl paino I Jos puhelimessa ei ole Ihminen, Jätä viestI.
AMEXPO OY
PL10,61851 KAUHAJOKI
PUH: 983-114 95
FAX: 963-15022
AUTO: 949-261 779

Halsinkl 199 1. T. A. Sahalan Kifjapaino Oy

