
Suomen Liitokiekkoliitto ry 

o 
D 

3/92 



.. .. 
PAATOIMITTAJALTA 

Kesä on taas mennyt huj auksessa, elämme jo elokuuta 
ja tämän kesäkauden viimeiset koitokset ovat edessä. 

Ultimaterintamalla kuluva kausi on ollut mielenkiintoi
sempi kuin mies-, siis henkilömuistiin. Naisten turnaus
ten määrä ja osanottajien paljous on erinomainen asia, 
naisten pelaaminen on selvästi voimakkaassa kasvussa. 
Miesten sarjassa taas sarja on ollut tasaisempi kuin ai
koihin ja yllätyksiä on tullut. Team on tasaisen vahvoil
la esityksillään pelannut itsensä sarjan kärkeen ja SM
finaaliin. Finaalista onkin odotettavissa erittäin jännittä
vä, sillä varsinaista ennakkosuosikkia ei ole. 

Yksilölajipuolella on toimintaa ja tapahtumia myös riit
tänyt, on käyty Stockholm Openissa jne. Ultimatepelaa
jat, älkää unohtako yksilölajeja. Ne ovat paitsi hausko
ja myös erittäin hyödyllisiä. Sillä kukapa meistä voisi 
sanoa heittävänsä kiekkoa "tarpeeksi" hyvin? Osallistu
kaa joukolla yksilölajien SM-kilpailuihin! 

Seuraavan kerran Frisbari kolahtaa postiluukustanne al
kusyksystä, otahan yhteyttä jos kynä/kamera pysyy kä
dessä. 

Timo Bruns 
p. 682 1215 
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Julkaisija SUOMEN LIITO

KIEKKOLIITTO ry 
Radiokatu 20 
4. kerros 
00240 HELSINKI 
puh. (90) 1582580 

Puheenjohtaja Matti Suurnäkki 
(90) 701 2873 

Sihteeri Olli Visamo 
(90) 698 3503 

Pankkiyhteydet SYP-Munkkivuori 
217121-4675 

Jäseneksi voi liittyä maksamalla liiton 
voimassaolevan jäsenmaksun liiton tilil
le. 
Vuoden 1992 jäsenmaksut: 
Alle 18-vuotiaat 60mk 
Muut 100mk 

FRISBARI on Suomen Liitokiekkolii
ton virallinen jäsenjulkaisu, joka ilmes
tyy neljä kertaa vuodessa. 

Päätoim ittaja 
Ulkoasu 

Timo Bruns 
Olli Visamo 

FRISBARIn ilmoitushinnat 

1 sivu 
1/2 sivua 
1/4 sivua 
1/8 sivua 

1400mk 
800mk 
500mk 
300mk 

SLL ei vastaa ilmoittajalle mahdollises
ti aiheutuvasta vahingosta, jos ilmoitus
ta ei voida julkaista määrättynä päivänä 
tai käsikirjoituksen mukaan. Lehden 
suurin vastuu ilmoitusten julkaisemises
sa sattuneesta virheestä on ilmoituksen 
hinta., 

Frisbarin toimitus ei vastaa sille tilaa
Osoitetarrasta voit tarkastaa, mikä on jäsenmaksusi ja kilpailulisens- ~at~ lähetettyjen kir~itusten, kuvien 
sisi tilanne. Kilpailulisenssikentässä voi olla merkintä, vaikka et Ja pllrrosten palauttamIsesta. 

olisi maksanut lisenssiä vuodelle -92, katso maksupäivämääräken-
tästä onko lisenssisi voimassa vai onko se aiempien vuosien lisens- Kansikuvassa: Kalifornialaisen yrityk-
si . sen toimitalo. 

Tänä vuonna on jälleen maksettu pelkkiä lisenssej ä, joten lisenssisi Kansikuva: Martin Glantz 
saattaa ollavoimassa, mutta jäsenmaksu ei. Vasta jäsenmaksu an-
taa oikeuden osallistua liiton valvomaan kilpailutoimintaan. Tarkas-
ta oletko maksanut jäsenmaksusi ja jottet vain luule olevasi vakuu-
tettu tarkasta lisenssisi voimassaolo. Kilpailulisenssihän ei ole pa-
kollinen, mutta liitto suosittelee sitä kaikille liitokiekkoilijoille. Tar-
kasta myös osoitteesi ja tarpeen vaatiessa ilmoita osoitteenmuutos 
liittoon. 
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PUHEENJOHTAJAN PALLIL TA 

Järjestäkää toimintaa uusille 
harrastajille! 
SVUL on jakanut ensimmäisen ker
ran määrärahoja Suomen Liitokiekko
liitolle. Saatu määrä vastaa toiminta
määrärahojen osalta liiton toiminta
suunnitelman yhteydessä hyväksytys
sä budjetissa oletettua tasoa. Matka
määrärahojen jaossa emme saaneet 
budjetoitua määrää, joten edellisvuo
sien tapaan liiton edustustehtäviin lä
hettämät urheilijat joutuvat kaivama
an kuvettaan päästäkseen edustama
an Suomea. Toivottavasti tulevaisuu
dessa liiton saamat määrärahat tai 
muu varainhankinta antavat edelly
tykset tukea myös edustusurlteilijoita 
merkittävästi nykyistä enemmän il
man, että liiton muu toiminta siitä 
kärsii. 

Kesän kilpailu toiminta on sujunut 
saamieni tietojen mukaan varsinkin 
golfin osalta mallikkaasti. Kilpailu
jen jäIjestelyn taso on noussut ja uu
sia golffareita on ollut mukana kisois
sa. 

Uusi vanha seura 

Ultimaten osalta tänä vuonna ensim
mäistä kertaa voimassa olevat kentän 
laadulle vaatimuksia asettavat kilpai
lusäännöt ovat osin aiheuttaneet han
kaluuksia mutta näkisin kuitenkin 
hyödyn olevan haittoja suuremman. 
Toivottavasti ensi vuonna kyetään pe
laamaan entistä paremmissa olosuh
teissa. 

Kesän lähestyessä loppuaan heittäi
sin jälleen kerran kiekon olemassa 
oleville seuroille: pyrkikää jäIjestä
mään omien resurssienne mukaan toi
mintaa myös uusille harrastajille tal
vikauden aikana. 

Kevään koittaessa tuntuu useimmilla 
seura-aktiiveilla olevan niin kova kii
re käyttää kaikki mahdollinen aika 
omaan harrastukseen, että uusien har
rastajien ohjaamiseen ei välttämättä 
jää aikaa. 

Talvella aloittaneilla on kevään tul
tua jo perusvalmiudet harrastaa ja 
olla myös täysipainoisesti mukana 

seuran toiminnassa. Toisaalta talvella 
on myös helpompi tavoittaa esimer
kiksi koululaisia koulujen kautta. 

Toivottavasti loppukesä ja alkusyksy 
ovat yhtä kauniita ja lämpimiä kuin 
kevät oli ky lmä. Toivotan hyvää me
nestystä kaikille eri liitokiekkolajien 
mestaruuskilpailuissa kamppaileville 
harrastajille. 

Lomaterveisin 

Matti Suurnäkki 

HELSINGIN KIEKKOGOLFF AAJA T ry 
Helsingin Laajasalon kiekkogolfradalla tehtiin kiekkogol
fm historiaa 24. heinäkuuta 1992. Kuutosreiän korin viere
en oli kokoontunut joukko Suomen parhaita kiekko golf
faajia. Pyöreätä pöytää ei tarvittu, kokoukseen osallistujat 

istuivat arvokkaasti nunnikolla. Seura nimeltään Helsin
gin Kiekkogolffaajat ry (HKG) oli perustettu. 

Seuran perustavassa kokouksessa olivat läsnä Mikael Häst
backa (puheenjohtaja), Mika Heikkilä (varapuheenjohta
ja), Ismo Lindberg, Timo Pursio, Sami Suomela sekä ju
niorit Janne Lindberg, Jussi Lindberg, Juha Pirinen, Antti 
Pursio ja Juho Uutela. Useimmat jäsenistä kuuluivat aiem
min rekisteröimättömänä toimineeseen FC Hesaan. 

Jo seuran nimikin "Helsingin Kiekkogolffaajat" kuvaa uu
den seuran päälajia kiekkogolffia. Seuran tarkoituksena 
on tehdä liitokiekkoilua tunnetummaksi Suomessa, edistää 
seuran jäsenien mahdollisuuksia harjoitella sekä päälajia 
kiekkogolffia että muitakin yksilölajeja ja kasvattaa ju
nioreista uusia mestareita niin kotimaan kuin ulkomaiden
kin kilparadoille. 

Perustajajäsenet ovat jo vuosikausia harrastaneet tiitokiek
koilua, mutta lajin harrastaminen ja varsinkin tunnetuksi 
tekeminen nykyään vaatii jo ulkopuolista tukea. On huo
mattu, että mm. sponsorointi ja muut ulkopuoliset avustuk
set ovat helpommin saatavissa kun kohteena on rekisteröi
ty seura eikä yksityinen henkilö. 

Lisätietoja antaa: Ismo Lindberg, puh. 90 - 563 2409 
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THE 8TH ANNUAL INTERNATIONAL 
SEPPO NIEMINEN FINNISH FL YING 
DISC GOLF CLASSIC 
Seppo Nieminen 

Vuoden ainoa kansainväli
nen pro-kisa Suomessa, Sep
po Nieminen Finnish Clas
sic, rupeaa jo todella ole
maan klassikko. 

Pelit ovat korkeatasoisia, jäIjestelyt 
onnistuneita, pelipaikat tasoltaan ja 
vaihtelevuudeltaan maailmanluok
kaa. Kilpailijoita saisi olla enem
män, niin kotimaasta kuin ulkomail
takin. Naisillekin oli sarja tarjolla, 
mutta liitossa hyväksyttyjen periaat
teiden vastaisesti tytöt ilmeisesti oli
vat nähneet hyväksi jäIjestää hatjoi
tusmatseja samaan aikaan. Toivotta
vasti tässä suhteessa periaatteet pitä
vät tulevaisuudessa. 

Jo varhain oli tiedossa muutama hy
vätasoisen ruotsalaisen osallistumi
nen. Petri Isolan frisbee-henkisten 
häiden ansiosta mukaan saatiin kau
kaisempiakin vieraita. Masters-Iuo
kassa kilpaileva USA:n Rick Willi
ams osallistui kisaan, eikä huonosti 

menestynytkään. 

Perinteitä kunnioittaen 
Kisa aloitettiin perinteisesti Meikus
ta. Radalla kovasti hatjoitelleet FC 
Hesan pelaajat olivat odotetusti vah
voilla. Johdossa olivat ensimmäisen 
9 reiän jälkeen Timo Pursio, 3 alle 
parin ja Mika Heikkilä -2. Yllättäjä 
Upi Louhivaara oli Mikan kanssa ta
soissa. Nollassa oli 5 heittäjää, muka
na entisiä mestareita kuten Mikko 
Laakso ja Matko Timonen sekä yllät
täen Rick Williams. 

Suomalaisilla arveltiin olevan koti
kenttäetua, ja paras ruotsalaisista Fre
dric Blom olikin vasta +1:ssä. Taka
vuosien ehdoton maailman huippu
heittäjä Thomas Lindell oli +2:ssa 
Seppo Niemisen kanssa. 

Toisella kierroksella Rick Williams 
jatkoi yllätystään heittämällä kierrok
sen parhaan, -2. Toki Timo pysyi hy
vin kyydissä heittämällä -1. Muita 
parin alittajia ei kierroksella ollutka
an. Merkille pantavaa oli Hästbac
kan haparoiva suoritus melkein koti-

Turnauksen voittajan Mikael Hästbackan puttaustyyliä. 

4 

radallaan; 27 ja 30 eli +3 .Kahdeksan
toista reiän jälkeen. Blom ja Lindell 
osoittivat sopeutumista rataan heittä
mällä parit. 

Lounaan jälkeen siirryttiin Tullisaare
en. Etukäteen arveltiin ruotsalaisten 
menestyvän paremmin avoimella ra
dalla. Eivätkä arvelut pettäneetkään, 
Blom heitti 3:n kierroksen -2 ja Lin
dell -1. Mutta yllättäjä oli sisuuntu
nut Hästbacka. Tulos 23 on kovaa 
kamaa anywhere anytime ! Heikkilä 
haparoi, +2. Kisassa hyvin jatkaneet 
Timo Pursio, Upi ja virkistynyt Mik
ko Laakso heittivät kaikki 26. Mika 
Hyttinen osoitti hyvää taitoa heittä
mällä parin. 

Kamppailu kiristyy 
Kisan 4. kierros osoitti taistelun kiris
tyvän. Hästbacka heitti kuin usvassa, 
taas 23. Mika Heikkilä heräsi taiste
lemaan, 24. Kaksi alle parin heitti 4 
pelaajaa, mukana Blom ja Marko Ti
monen. Timo Pursio uinahti, 28, mut
ta juniori velipoika Antti piti yllä 
perheen mainetta, 24 ! Ruotsin Jo
han Erickssonkin osoitti taitojaan 



Turnauksen isäntä Seppo Nieminen (oik.) onnittelee toiseksi sijoittunutta Marko Timosta 
(vas.). Sepon takana palkintoa luovuttamassa Peik Johansson. 

heittämällä -1. Rick Williamsin ala
mäki alkoi, +2. 

Lauantai-iltana laadittiin suunnitel
~a se~valle päivälle. Osa pelaa
jI~~ V~IStaUtui seu~vaan päi
vaan VIsan saunassa ja nunnikolla. 
Putit upposivat paremmin kuin kos
kaan kisassa.. Visa itse ei tieten
kään uskaltautunut kovaan kisaan 
muuta kuin katsojana. 

Kamppailua Suomenlinnan 
valleilla 
~unnuntai Suomenlinnassa oli täydel
linen menestys. Sää oli mitä mai
~oin, ~lei~ö ~nnostunutta ja pelaa
jat mottvOItunelta. Suomenlinnan val
lit, muurit ja lammet tarjoavat todel
~a e~oottisen, haastavan ja mielenki
mtOIsen näyttämön kiekkogolfkisal
leo Suurkiitos Suomenlinnan hoito
kunnalie peliluvasta. 

Taistelu kärjessä oli huikeata. Häst
backa oli siirtynyt johtoon, 103. Toi
sena keikkui edelleen Timo Pursio 
pisteen jäljessä. Kolmas oli sitkeästi 
R'!otsin Fredrik. Blom. Neljäntenä 
oli kolme pelaajaa, Heikkilä, Sami 
Suomela. tasaisen pelin jälkeen ja 
Marko Tlffionen. Nyt oli Marlco Ti
mosen vuoro innostua; jostakin hän 
sai uutta taitoa ja voimaa, loistava ki
erros -4. Tulos on kova Suomenlin-

nassa !. Heikkilä, Hästbacka, Blom ja 
vaaralllsuuttaan väläytellyt Lindell 
heittivät 25. Useat pelaajat, mukana 
Kauhajoen Sami Loukko, heittivät 1 
alle .p~. Peräpäässä vaasalaiset ja 
Antlt ja Paul Brown kävivät omaa ki
saansa. Kuudennelle kierrokselle 
lähdettiin edelleen Hästbackan johta
essa. Toiseksi oli noussut Marlco Ti
monen, vain pisteen jäljessä. Hänes
tä pisteen päässä Blom ja Pursio. Sii
tä Heikkilä pisteen päässä, hänestä 
~~dell ja UP~ kahden pisteen pääs
sa: Nyt Ruotsm Blom taas näytti, 
ffilStä kana pissii. Tuloksella 3 alle 
parin hän nousi fmaalikierroksen kär
keen tasapisteissä Marko Timosen 
kanssa, joka taisteli edelleen hienos
ti, -2 tällä kierroksella. Hästbacka 
sinnitteli parin tuloksella mukana. 
Upi pe.l~i kolmantena alle parin, -1, 
mutta j~ täp~sti pisteellä fmaalipai
kasta. Fmaalim menivät lisäksi Pur
sio ja Heikkilä tasatuloksella 158. 
Upi Louhivaaran tulos oli rohkaise
va ja lupauksia antava. 

Finaali oli äärimmäisen tasainen. 
Blom ja Pursio ottivat neloset heti 
e~immäisellä reiällä. Timonen pela
SI vannaa prosenttigolfia, kolmosia 
muuten paitsi Walhallan hirviöreiäl
lä n~lonen. Blomin peli repesi samal
la reIällä. Fredric siirtyi viikinkien 
taivaaseen viettämään aikaa. Tulos 3 

yli parin ja kisan neljäs sija. Kauden 
komeetta Hästbacka väläytti -1 alle 
parin ja kisan voitto, tosin vain piste
ellä vannasti pelanneesta Timosesta. 

~C Hesan sisäinen kisa ratkesi jo nel
jännellä reiällä; kukkulan laen koriin 
puttailussa järjen käyttökin on sallit
~a. ~ Heikkil.~ otti kuutosen ja 
kisan vlldennen sIjan. Loppureikien 
kakkosilla Pursio ohitti jopa Blomin 
ja vei pronssitilan. Hästbacka vei ra
hat muikeasti hymyillen. Mahtavat 
kisat, joita voimakkaasti sponsoroi 
~~xpo. Oy '.!'10ni~ suomalaispe
laajIa kaivattlln. TOIvottavasti vä
hemmänkin golffailevat uskaltautu
vat mukaan. Pääasiahan on rehti kil
pailu ! Väliajalla Visa Ruuhinen, 
R!.ck W~lliams ja Gina Samples jne 
vlihdytttvät freestyle-esityksillään. 

Tulokset seuraavalla sivulla. 
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The 8th Annual International Seppo Nieminen Finnish 
Flying Disc Classic 
Finalistit pelasivat seitsemän 9 reiän 6. Upi Louhivaara 159 
kierrosta. Muut kuusi kierrosta. 7. Thomas Lindell, Ruotsi 160 

1. ja 2. kierros Meilahti 
8. Sami Suomela 162 
9. Mikko Laakso 163 

3. ja 4. kierros Tullisaari 10. Sami Loukko 166 
5.,6. ja 7 kierros Suomenlinna 11. Johan Eriksson, Ruotsi 168 

Tulokset Rick Williams, USA 168 
13. Juho Uutela 169 

Finalistit 14. Seppo Nieminen 170 
1. Mikael Hästbacka 181 15. Peik Johansson 172 
2. Marko Timonen 182 Jyrki Kaivola 172 
3. Timo Pursio 183 17. Jussi Lindberg 173 
4. Fredrik Blom, Ruotsi 184 Antti Pursio 173 
5. Mika Heikkilä 187 19. Kari Miettinen 176 

Guts vaatii pokkaa 
Helteisessä Munkkiniemes
sä heitettiin sunnuntaina 
26.7. Gutsin-SM turnaus. 
Paikalle oli saapunut viisi it
sevarmaa joukkuetta ja vä
hintäänkin yhtäpaljon katse
lijoita ihmettelemään liito
kiekkoilun saloja! 

Lajin alkuperää ei tiedetä, mutta jo 
vuonna 1958 sitä pelattiin kansain
välisessä turnauksessa. Peli näyt
tää varsin yksinkertaiselta, mutta to
siasiassa laji vaatii taIkkaan harkit
tua strategiaa, sekä loistavaa heitto
taitoa. Terve järkikin puuttuu välil
lä, sillä kiekon eteen on laitettava 
käsi, vaikka kiekon nopeus saattaa 
olla 160km/h.Joukkueessa pelaa vii
si pelaajaa, jotka ovat asettuneet 
viivalle 14 metrin päähän vastusta
jista. Joukkue muodostaa maalialue
ensa levittämällä kädet sivuille si
ten, että pelaajien sormenpäät osu
vat viereisen joukkuetoverin sor
menpäihin. Ylärajana on pelaajan 
sormenpäät kädet ylöspäin suoraan 
ojennettuina. Pelin tarkoituksena 
on heittää kiekko vastustajan maali
viivan yli siten, että vastustajat ei
vät saa kiekkoa kiinni. Kiekon ki
inniotto tulee tapahtua yhdellä kä
dellä, mikä vaikeuttaa peliä huo
mattavasti. 

Tätä simppeliä, mutta ah niin kieh
tovaa lajia pelataan Suomessa todel
la harvoin, ehkä juuri sen takia että 
hommassa kädet turpoavat ja kyn
net lohkeilevat. Tästä huolimatta ki
sat pistettiin vauhdilla käyntiin ja 
aloitettiin yksinkertainen sruja kaik
ki kaikkia vastaan, jotta finaali pys-

tyttiin pelaamaan vielä inhimillise
en kellonaikaan pelien eriä lyhen
nettiin 11 pisteeseen. Ottelun voitto
on vaadittiin kaksi erää. 

Aikaisemmista vuosista poiketen 
paikalla oli myös tyttö-jengi, joka 
uhkuikin urhojen päänahkoja. En
nakkopaineet sysättiin Team Töröl
le, joka vilisikin vanhoja kehärottia 
kuten Meikku Peikko ja Koira La
akso. Heillä olikin puolustettavana
an viimevuotinen ykköstila. Espo
on atleetit olivat keränneet oman se
kasikermän FDC:n kentälle pihka
näppi Jaskan johdolla. Team oli 
taas hyvin edustettuna. Power Pade 
ruoski remmiään loistaviin kiinniot
toihin, kun Janina taasen masensi 
tyttöjengillä (fetrat) monen pojan 
turhat luulot kovista hei toista. Koo
tut Rjppeet olivat Teamin kolmo
sen poikia, joita piiskasi Bob, Ti
mosen Marko ja Hästis. 

Ottelut olivat tasaisia ja tytöt päIjä
sivät loistavasti vieden Rippeiltä 
eränkin! Finaalista odotettiin viime
vuoden toisintoa(Törö vS. FDC), 
mutta sitä ennen Töröllä oli läpi
huutojuttuna vielä matsi Rippeitä 
vastaan. Hästis kuitenkin piiskasi 
rimpulaa minkä kerkesi ja Juha lii
masi loistavia kiinniottoja Jarin 
heittäessä vaikeita polttoja vieden 
erän Töröltä. Toinen erä lohkesi 
puoli huolimattomasti Rippeille vie
den heidät samalla finaaliin. 

Finaalissa FDC ei jättänyt selittely
ille sijaa vaan paiskasi erän näytös
tyyliin 15-6. Toisessa erässä FDC 
käytti laajempaa pelaajamateriaa
liaan hyödyksi ja vei erän ja voiton 
strategisesti viisaalla pelillä itsel-

, 
• 

20. Mika Hyttinen 177 
21. Veli Berglund 187 
22. Nils Dacke, Ruotsi 188 
23. Antti Luuri 195 
24. Janne Lindberg 199 
25. Ismo Lindberg 214 
26. Paul Brown 216 
27. Jukka Vieri 218 
28. A-P Korkeamäki kesko 
29. Antti Holappa kesko 

leen. Ja näin matkasi SM-titteli 
Espooseen, mutta kuinka käy ensi
vuonna? Onko silloin jo naisilla 
oma sarja? Pelataanko avoimessa 
cup-systeemillä? Pyöriikö SM-sar
ja? Lähteekö maajoukkue MM-ki
soihin? Kaikki tämä ja vähän muu
takin selviää viimeistään ensi vuon
na samoissa karkeloissa, sillä "Se 
on sairasta, mutta tautisen HAUS
KAA!!". 

Sijoitukset 

1. FDC 
2. Kootut Rippeet 
3. Team Törö 
4. Team 
5. Tetrat 

Loppuottelu 

FDC - Kootut Rippeet 2-0 
(15-6, 15-7) 

FDC:n pelaajat. Esa Taponen, Mik
ko Suormala, Kim Kärkkäinen, 
Timo Kuusakoski, Johannes Erva
maa, Janne Metsola ja Mikko Pyyk
kö. 

Ottelutulokset 

FDC - Team 2-0 (11-9,11-4) 
Törö - Tetrat 2-0 (11-7,11-2) 
K.Rippeet - FDC 0-2 (14-15,6-11) 
Törö - Team 2-1 (11-5,9-11,11-7) 
Tetrat - K.Rippeet 1-2 
(15-14,8-11,1-11) 
Törö - FDC 2-1 (11-4,14-15 ,11-6) 
Team - Tetrat 2-0 (11-6,11-7) 
FDC - Tetrat 2-0 (11-9,12-10) 
Törö - K.Rippeet 0-2 (9-11,10-12) 
Team - K.Rippeet 0-2 (6-11, 8-11) 



XIV Stockholm Open 
1-2 Elokuuta heitettiin jo pe
rinteiseksi muodostunut 
Stockholm Open. Suomesta 
lähti 16 henkinen iskuryhmä 
haistelemaan meininkiä 
lahden toiselle puolelle. 

Mukana oli HKG:n junnut (Janne 
Lindberg, Jussi Lindberg, Juha Piri
nen ja Juho .Uutela) ~ekä Fat~er 
Lindberg, Two PurslO, Sarru Suome
la ja Mikael Hästb.acka. Kauhaj?el~ 
saapui kovahermomen Seppo NIelll!
nen. Perheellisistä oli mukana FamI
ly Kaivola, sekä Ruokakunta LouJ.ri
vaara. Imeväisten osastoa täydensI 
HKG:n junioreiden lisäksi earo 2 
kk, sekä Pale 5 kk. Joukkue käytti jo 
alusta asti" hajoita ja hallitse" periaa
tetta, sillä kaikki lauttamahdollisuu
det ja vaihtoehdot kokeiltiin jo tors
taina. 

PeIjantaina lähdimme jo puolenpäi
vän aikoihin tutustumaan tulevaan ra
taan sillä edellisistä vuosista poike
ten kisaa ei käyty Tantolundenin 
puistossa, vaan vuorossa oli ~v~. 
uusi 18 reikäinen rata. Rata SIJaItSI 
15kril keskustasta poispäin Hässelby 
Palacessa. 

Aikamme harhailtuamme navigoim
me oikealle viheriölle ja hämmästyk
semme oli melkoinen. Puisto muis
tutti lähinnä viherpeukaloiden koko
ontumispaikkaa. Nurmet oli leikattu 
peIjantai aamuna ainoastaan tätä tur
nausta varten, pusikot olivat leikattu 
kuutioiksi, joten mikäs siinä oli huo
kaillessa. Korit olivat ihka uusia 12 
ketjuisia luomuksia, joihin putti ul?
posi kuin piikkari nurmeen. IltapäI
vällä alkoi Ruotsin urhot saapua ra
dalle veikkailemaan mahdollista ra
taa kanssamme. 

Lauantain valjettua, hotellista hie
man leipiä lainattuamme, polkaisim
me kohti Hässelbytä. Avoimessa sar
jassa oli kilpailijoita noin 70 ja)unio
reita oli mykistyttävät 17 pelaajaa. 
Avoimeen olisi ollut muitakin tulijoi
ta, mutta Ruotsissa kisasta oli käyty 
karsinnat etukäteen. 

Seppo aloittaa erinomaisesti 
Lauantain ohjelmaan kuului 2x 18 
reikää. Ensimmäiseltä rundilta saa
vuttuamme ilmeet olivat kypsyneet, 
paitsi Sepolla joka heitti pyhällä voi
malla 5 alle parin, ollen n.12. 

Ilma oli täydellisen tyyni 
ja aurinkoinen, joten 
Timo ei lähtenyt käyntiin 

Hästis tyri ja heitti 3 alle,. mutta ~s
sä Timo? Ilma oli täydellIsen tyyru 
ja aurinkoinen, joten Timo ei ~ähte
nyt käyntiin ja heitti yhden yh; ollen 
kymmenen heittoa kärjessä porskutta
nutta Åke Lindgreniä perässä! 

Toiselle rundille pääsyä jouduttiin 

odottelemaan 2,5 tuntia - tiedättehän 
ruotsalaisten ruokatauot. Vihdoin 
kiekko lenti taasen ja alkoihan sitä 
tulosta syntyä. Timo paranteli ase
miaan heittäen 8 alle nousten Hästik
sen kanssa tasoihin 14. tilalle. Seppo 
puttaili hermonsa riekaleiksi tuloksel
la par, tippuen muutaman pykälän. 
Kaivola sekä Upi sinnittelivät jou
kon keskivaiheilla yhdessä Suome
lan kanssa. 

Sunnuntaina oli 18 reikää ja semit. 
Semeihin pääsi 10 ja tasatuloksilla, 
joten siinä selvät tavoitteet! Timo 
heitti hurmiossa masentaen sekä hur
rikaania muistuttavan tuulen että kil
pakumppaninsa heittäen 8 alle. Kär
ki tyri samoissa oloissa.ht:i.ttäen . 
pariin. Näin Timo nOUSI vll~enneksI. 
Seppo osoitti hermonsa hyv.m lada-. 
tuiksi ja seiftasi parin, Hästiksen ynt-

täessä liikaa homma kostaantui ja tu
tuiksi kävi niin ob:t, kuin ketjutkin 
tuloksen lipuessa 2 yli parin. Samoin 
kävi muillakin suomalaisilla tiput
taen heidän sijoituksiaan. 

Antti Pursio junnujen fi
naaliin 
Semit Timo viskoi rutiinilla Antin 
heittäessä samaan aikaan junnujen fi
naalissa. Ana karsi paikasta yhdessä 
Jussin kanssa hetkeä aiemmin, rökit
täen hänet kolmannella reiällä pääs
ten fmaaliin. Timo joutui myös karsi
maan fmaalipaikastaan yhdessä Tho
mas Ekströmin kanssa. Tilanne oli 
tuttu sillä kaverukset tunsivat toisen
sa jo' viime vuodesta. Silloinhan 
Timo nuiji Thomaksesta voiton äkki
kuolemalla vieden toisen tilan. Nyt 
oli asetelmien vuoro vaihtaa paikkaa 
ja Timo vuorostaan tippui finaalista 
ollen kuudes. 

Antti taisteli fmaalissa, mutta ei voi
nut kuin nöyrästi todeta "Och här är 
Per", sillä Per B jä1lmarlc oli suveree
ni vieden kisan nimiinsä tuloksella 
joka olisi oikeuttanut avoimessakin 
saIjassa aina finaaliin saakka. 

Granåsen jälleen voittoon 
Avoimen voitti viimevuoden tapaan 
suorien heittojen erikoismies Fredrik 
Granåsen, joka heitti fmaalin yhdek
sän reikää 7 alle parin. Rata oli hä
nelle onnen omiaan, sillä arviolta 13 
reikää oli suoria heittoja kääntyen lo
puksi vasemmalle. 

Puistoon olisi saanut vieläkin korkea
tasoisemman radan, mikäli Suoma
laista tietotaitoa olisi käytetty hyväk
si, sen myönsi myös turnauks~n . 
johtaja, joka heitti muuten kaikki 
heittonsa forella lukuunottamatta put
teja. 

Kisoihin oli satsattu paljon aikaa ja 
puitteet olivat huoliteltuja, mutta ne 
säännöt! On se nyt kumma kun ei 
tiedetä mikä on tasapainoton putti tai 
merkkikiekko; saati sitten ne sadat 
harjoitusheitot. Kilpailijoita oli myös
kin Saksasta, mutta mitään konkreet
tista muistoa kisasta ei jäänyt. Ei pai
taa ei kiekkoa vain hyvät muistot ja 
kourallinen hyviä turnausohjeita. 
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STOCHOLM OPEN 

JUNIOREITTEN 
TUNNELMIA 

Ismo Lindberg 

Tässä lyhyesti niitä tunnelmia ja ko
kemuksia mitä juniorit Juho Uutela 
(16 v.), Juha Pirinen (15 v.), Jussi 
Lindberg (14 v.) ja Janne Lindberg 
(11 v.) kokivat ensimmäisessä ulko
maisessa kiekkogolfturnauksessaan 
Stockholm Open-matkalla 30.7-
3.8.92. 

30.7 torstai: 
Lähtö Helsingistä laivalla, jossa syö
tiin ruhtinaallisesti: katkarapuja, 
paahtopaistia, ranskalaisia. Röyh. 
Tax Freen karkkihyllyt tyhjennettiin. 
Maiskis. Ilta vietettiin Casino Baaris
sa:ruletti, yksikätisiä sekä muita koli
kontuhoajia. 

31.7. perjantai 
Tukeva aamiainen laivalla, kassit sy
liin ja autoon. Laiva olikin jo Tuk
holmassa. Onpas suuri kaupunki, 
osaaksä ajaa täällä. Kiertoajelu: Hö
torget, Pub, Kungsgatan, Vanhakau
punki, jossa syötiin olemattomat 
lehtipihvit. Jätskit. Kaupan ikkunas
sa näkyi 16 kg painava tikkari. Jalan
kulkijat menevät säännöllisesti päin 
punaisia. 

Kaupan ikkunassa näkyi 
16 kg painava tikkari 

Majoittuminen Zinken-majataloon. 
Suihkussa Kierros kiekkogolffia 
Tantolunden-puiston radalla, tosi ly
hyet reiät, melkein kaikki kakkosilla 
sisään. Huomisen eväät ostettiin kau
pasta. Ovet:l: yläpuolella oli kai kau
pan nimi "Oppet 8-22 alla dagar". 
Maitoputkit väärään värisiä. Eikä 
lenkkimakkaratkaan olleet ollenkaan 
sinisiä. Otttaisko Cokista vai Spriteä. 
Illalla tutustuttiin Hässelbyn turnaus
rataan. Ei meillä kotona näin isoja 
puistoja olekaan. Vaude. Paluu maja
paikkaan McDonaldsin kautta Big 
Mealin muruset suupielessä roikkuen. 
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1.8. lauantai 
Ensimmäinen kilpailupäivä. Olen ai
noa suomalainen poolissani. Huh, 
mitä mä niille sanon, jos ne kysyy jo
tain. Miten se nyt menikään: et, 
tvoo, tree, en muista, femma Mut 
jos käyttäiskin:uan, tuu, sit se sama 
tree, en muista tätkään, viitosta en 
varmaan tarttekaan.Nää ruotsalaiset
han on hyviä heittämään, mutta kyl
lä me näytetään. Lunch ennen toista 
kierrosta: ruotsalaista leipää, makka
raa ja muuta, no jotainhan on syötä
vä. Kyllä Cokiksella menee alas 
mikä vaan. Paluu majapaikkaan ja 
heti taas sinne Mäcciin, ah ihanaa 
kun saa "kunnon ruokaa". Röyh. Ja 
eikös illalla vielä heittämään Tanto
lundiin, ettei taito ruostu. Pari erää 
pokeria, niin nukkuu paremmin. 

2.8. sunnuntai 
Toinen kilpailupäivä. Jotain on jo 
opittu: ett, två, tre, fyra ja fem (vaik
kei sitä paljon tarvittukaan). Minä
hän osaan puhua kieliä. Jippii. Kisa 
on ohi, huhhuh. Väsyttää. 

Ett, tvä, tre, fyra ja fem 
(vaikkei sitä paljon tarvit
tukaan) 

Kisapaikalta ajettiin suoraan laivaan 
ja suihkuun, ihanaa. Vatsa kumii. 
Taas saatiin ikkunapöytä ihan keulas
ta. Paahtopaistia, lihapullia, nakkeja, 
ranskalaisia, kokista, aaahhhh. Su
klaakakkua, mnjamm. Tax Free 
tyhjennettiin taas, samoin Casino 
Baarin automaatit. 

3.8. maanantai: 
Aamulla laiva oli Helsingissä. Kaik
ki nousivat ylös silmät ristissä. Mat
kan rasitukset näkyivät. Jalat olivat 
kipeitä ja silmäluomet kilon painoi
sia. Juttu ei oikein luistanut. Hikiset 
sukatkin olivat joutuneet kauas sän
gyn alle, mitenhän ne jaksais kaivaa 
pois. Kotimatkalla auton radio sai yk
sin pitää puhetta 

Kokemus se oli tämäkin. Kyllä se 
kannatti. 



VKG 9 KAU
HAJOELLA 
Seppo Nieminen 

Muutamat huippuheittäjät pääkau
punkiseudulta eivät uskaltautuneet 
mukaan kauden 9:een osakilpailuun 
Kauhajoella 13. kesäkuuta. Veruk
keita oli ties minkälaisia ! Liekö 
Kauhajoen poikien panos kotiradal
la pelottanut. 

Onneksi sentään ydinjoukkue, Lind
bergit, Hestis ja Juho Uutela saapui
vat mittelemään taitojaan Kauhajo
en hienolla radalla. Kauhajoen kun
ta on osoittanut kiitettävää harras
tusta asiaan hankkimalla Uimahal
lin puistoon 6 kiinteää koria. Loput 
3 löytyy harrastajien omasta omis
tuksesta, joten Kauhajoella on vaki
nainen 9 reiän rata, jossa itse asias
sa voidaan pelata kaksi tai kolme 
eri versiota. 

Kisassa pelattiin perusversio, jossa 
onni suosii rohkeaa. Kuuluisa 4:s 
reikä palkitsee rohkean joen ylittä
jän birdiellä - tai sitten rankaisee 
kiekon menetyksellä ja bogiella. 
Niin nytkin. 

Mukana oli myös Vaasan nuorekas, 
vielä hieman kokematon, mutta in
nokas joukkue. Vaasassa on kiitettä
västi virinnyt harrastusta, ja pelaa
jiakin on jo aika liuta. Ensi kesänä 
vannasti vaasalaiset tarjoavat jo ko
van vastuksen muille. 

Peli eteni niinkuin arvata saattoi 
paikallisessa hallinnassa. Tatu 
Lehtinen otti vakuuttavan johdon. 
Muista fmaalipaikoista käytiin kova 
kisa Kauhajoen heittäjien kesken. 
Sotaväkeä varten hatjoitellut Mi
kael Hästbacka lopulta pudotti oppi
isänsä Seppo Niemisen fmaalista. 
Kauhajoen TIkka Tamminen oli 
myös vaarassa pudota. Niinpä hän 
toisen kierroksen viimeisellä reiäl
lä, oikeakätisen hyzer-heitto dog-Ie
gin ympäri, korin takana OB kah
della puolella, osoitti kunnon urhei
luhenkeä, uskallusta ja taitoa, ja 
heitti hole-in-onen ! Finaalissa ilk
ka ohittikin Tommi Vesalanja nou
si jaetulle kolmannelle sijalle Mika
el Hästbackan kanssa. Sami Louk
ko otti toisen sijan, mutta ykkössi
jasta ei ollut kysymystäkään koko 
aikana. Tatu Lehtinen osoitti va
kuuttavaa kuntoa voittamalla seuraa
van peräti 8:lla pisteellä. 

Sää suosi, saunaa oli tarjolla kuten 
ennenkin, ja Niemisen puutarhassa 
käytiin kovia puttikisoja, ja Hän
nikäinen vain kuunteli korvalapuilla 

musaa. 

Sijoitukset 

1. Tatu Lehtinen -10 
2. SamiLoukko -2 
3. Mikael Hästbacka -1 
Ilkka Tamminen -1 
5. Tommi Vesala 0 

6. Seppo Nieminen +2 
7. Jussi Lindberg +4 
8. Kari Hännikäinen +5 
9. Juho Uutela +6 
10. Harri Jolula +7 
11. Janne Lindberg +9 
12. Veli Berglund + 11 

Mika Laitio + 11 
Timo Malkamäki + 11 

15. Ismo Lindberg + 17 
16. Janne Järvenpää + 18 
Jani Karonen + 18 
18. Topi Konttas +21 
19. Jukka Vieri +23 

VKG 10-
AURINKOI
SESSA VAA
SASSA 
SUOMEN POHJOISIM
MA T KIEKKOGOLFKI
SAT VAASASSA - 28:N 
CELSIUS .. ASTEEN PAAH
TEESSA. 

Jukka Vieri 

Vaasalaisten kiekkogolfaajien kiso
jen järjestelykyvyt pistettiin koetuk
selle, kun sunnuntaina 14.06.92 Ti
klas-puistossa heitettiin VKG 10. 
Kymmenen kieppeillä paikalle ma
teli vähitellen kuusitoista osallistu
jaa ja kisa aloitettiin n. klo 11.00 . 
Vaasalaisia tuli paikalle kilpailema
an ennätykselliset 4 kappaletta, 
johtuen ties mistä kissanristiäisistä. 
Hyvä näinkin, ilmeisesti Vaasankin 
veri vapisee. Oletettavasti Vaasa Fo
otball Cup ja Paradise Lady Run ve
rottivat niin katselijoita, osallistujia 
kuin häiriöitsijöitäkin. Lämpimästä 
päivästä huolimatta paikalle ei il
mestynyt kuin muutama auringon
palvoja ja Masinolinjuoja, joten ki
sat saatiin kommelluksitta lävitse. 
Ensimmäiset kaksi kierrosta sujui
vat kaikilta, aina toiselle korille asti 
kohtalaisesti, mutta kolmosella len
teli yhtä kiIjavia ärräpäitä kuin kiek
kojakin. Maali oli sijoitettu metsän 
takareunaan ja monet pyrkivät joko 
kiertämään tai pääsemään sille 
"selvälle reitille", vaihtelevalla me-

nestyksellä Nelonen ja viitonen su
juivat jälleen tasaisesti, mutta kuuto
sen vesieste oli ainakin ykköspoolil
le varsinainen uittopaikka. Siitäkin 
huolimatta oli ylittäneiden tulos pa
rempi kuin kiltisti kiertäneiden. 
Seitsemäs ja kahdeksas olivat jäl
leen helpohkoja, mutta yhdeksäs rei
kä sai jälleen reunahuomautuksia. 
Vaikeudesta huolimatta monet heit
tivät silläkin kakkosen. Finaaliin 
lähti sitten lopulta kuusi henkilöä 
puolet tuloksella -1 ja toiset puolet 
tuloksella O. 

KäIjen tulokset ennen fmaalia : 

1.Tatu Lehtinen -1 
Seppo Nieminen -1 
Tommi Vesala -1 

4. TIkka Tamminen 0 
Jussi Lindberg 0 
Mikael Hästbacka 0 

Finali oli todellista hermopeliä ja 
moni sai mielestään surkeimpia tu
loksia aikoihin. Joten yhden kierrok
senjälkeen tasapisteillä (-1) olivat 
enää Ilkka Tamminen ja Tatu Lehti
nen. Neljättä kierrosta päätettiin pe
lata kunnes voittaja selviäisi, mutta 
Ilkka heitti jo ykkösradalla yhden 
heiton vähemmän kuin Tatu. Kilpai
lu oli sillä selvä, pakattiin kiekot 
kasseihin ja korit autoihin. 

Vaasalaiset olivat tyytyväisiä Veli
Kristian Berglundin hienoon yhdek
sänteen sijaan, koska edellispäivän 
kisamenestys Kauhajoella oli ollut 
pieni pettymys ja siksi tulokset luet
tiin nyt jopa Radio Vaasassa. Suur
kiitokset korien lainaajille ja osallis
tujille. Vaasan rata ei ehkä pär
jääkkään viime vuoden viimeiselle 
Porin radalle kauneudessa, mutta 
ehkä ainakin osittain vaikeudessa
an. Taistelemme viimeiseen golf
kiekkoon saadaksemme radan pysy
väksi nykyiseen paikkaan ja toivom
me, että saamme myös ensi vuonna 
järjestää yhden osakilpailun. 

1. TIkka Tamminen -1 rp. 
2. Tatu Lehtinen -1 
3. Jussi Lindberg 0 
4. Seppo Nieminen +1 
5. Mikael Hästbacka +2 
6. Tommi Vesala +5 

7.SamiLoukko +1 
8. Harri Jolula +5 
9. Veli Berglund +6 

Kari Hännikäinen +6 
11. Juho Uutela +7 
12. Jukka Vieri +11 
13 . Janne Lindberg + 13 
14. A-P Korkeamäki +14 

Topi Konttas + 14 
16. Ismo Lindberg + 16 
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VUODEN KIEKKOGOLFFAAJA 1992 
Lopputilanne 

Avoin-sarja 
NIMI VKG 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10. yhteensä 

1. Pursio Timo 10 15 15 15 15 4,5 15 15 100 
2. Heikkilä Mika 15 12 9 5 12 10 7,5 8 73,5 
3. Hästbacka Mikael 5 12 8 7 12 7,5 10 9 7 65,5 
4. Lehtinen Tatu 9 12 4,5 15 12 52,5 
5. Pursio Antti 12 9 5 4 3 7 1,2 4,5 44,5 
6. Asikainen Toni 8 5 10 4,5 1,2 12 40,7 
7. Tamminen Ilkka 10 9 15 34 
8. Laakso Mikko 5 15 10 30 
9. Lindberg Jussi 2 9 2,5 1,2 1 4 10 29,7 
10. Timonen Marko 1 2,5 8 8 1,2 7 27,7 

11. Nieminen Seppo 4 3 0,33 4,5 2,5 5 8 27,33 
12. Louhivaara Upi 3 1 7 4 3 18 
13. Loukko Sami 1 0,33 12 4 17,33 
14. Uutela Juho 4 2,5 2 0,75 1,2 2 12,45 
15. Pirinen Juha 12 12 

Vesala Tommi 7 5 12 
17. Johansson Peik 1 0,75 4,5 2,5 8,75 
18. Taponen Esa 7 0,75 7,75 
19. Nyman Georg 7 7 

Suomela Sami 7 7 
21. Hännikäinen Kari 0,33 3 1,5 4,83 
22. Ruuhinen Visa 4 4 

Jolula Harri 1 3 4 
24. Kaivola Jyrki 2,5 2,5 
25. Miettinen Kari 1 0,75 1,75 
26. Berglund Veli 1,5 1,5 
27. Kärkkäinen Kim 1 1 
Appelqvist Lauri 0 
Brown Paul · 0 
Glantz Martin 0 
Holappa Antti 0 
Hyttinen Mika 0 
Kohonen Teo 0 
Lamberg Raine 0 
Lindberg Ismo 0 
Lindberg Janne 0 
Luuri Antti 0 
Makkula Sami 0 
Manninen Jouni 0 
Nevanlinna Mikko 0 
Paananen Mikko 0 
Pensala Esa 0 
Suurnäkki Matti 0 
Tuulos Petri 0 
Vuorenmaa Tommi 0 

Naiset 
1. Kohonen Tuija 15 15 15 15 15 15 90 
2. Tuulos Heli 10 12 10 9 12 53 

Kohonen Jutta 10 12 12 7 12 53 
4. Koivikko Tatja 12 7,5 8 9 10 46,5 
5. Soner Riitta-Liisa 8 7,5 7 7 8 37,5 
6. Isosaari Hanna 5 5 5 15 
7. Happo Pirjo 4 4 

Yhteispisteisiin lasketaan pelaajalta enintään 7 parasta tulosta. 
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ULTIMATE TULOKSIA 
SM -sarj an ottelutuloksia 
1. sarjakierros 
Atletico - Team II 
WWW-LUC 
Team I - EUC 
OS -VW 
Team I - VW 
OS - Team II 
Atletico - VW 
EUC - LUC 
Team I - Team II 
OS-WWW 
Team I - LUC 
OS-EUC 
Team I - Atletico 
Atletico - WWW 
WWW-TeamII 
LUC - VW 
Team I - OS 
Atletico - EUC 
WWW-VW 
EUC-WWW 
TeamI - WWW 
Team II - VW 
EUC - Team II 
Atletico - OS 
OS-LUC 
LUC - Team II 
EUC - VW 
Atletico - LUC 

21-1 
21-9 
21-10 
21-1 
21-2 
21-9 
21-0 
21-7 
21-1 
21-18 
21-1 
21-19 
21-17 
21-12 
21-6 
21-9 
21-10 
21-12 
21-0 
20-13 
21-8 
21-12 
21-8 
21-13 
21-13 
21-11 
21-1 
21-2 

KIIRE LIITON .. 
JASENEKSI 
Joillakin on ollut niin kiire liittyä jäsenek
si, etteivät he ole ehtineet kirjoittaa osoitet
taan jäsenmaksukuittiin. Jos tunnet jonkun 
seuraavista henkilöistä, vihjaa hänelle, että 
ottaisi yhteyttä. Frisbarikin on helpompi 
postittaa kun on osoite. 

Etsintäkuul utetut 
Lösa Karvonen 
Juhani Arppe 
Maija Tenkanen 
Anna-Lea Kaunisto 
Karri Knaapinen 
Petteri Koli 
Aurora Reinhard 
Ulla Sajaniemi 
Aissa Cairenius 
Lösa Karvonen 
K. Koskelo 

Tiedot voi ilmoittaa liiton toimiston puhe
linvastaajaan (90) 158 2580 

Etukäteen Kiittäen 

Olli Visamo 
Sihteeri 

Sarjatilanne 7.7.1992, 1. sarjakierroksen jälkeen 
Joukkue Ottelut Voitot Häviöt 
Team I, Helsinki 7 7 0 
Atletico, Espoo 7 6 1 
OS, Helsinki 7 5 2 
EUC, Espoo 7 4 3 
WWW, Espoo 7 3 4 
LIJC Lahti 7 2 5 
Team II, Helsinki 7 1 6 
VW, Espoo 7 0 7 
2. sarjakierroksen ottelutuloksia 

Atletico - EUC 21 -17 
Team I - OS 20-15 
Team I - WWW 21-8 
Team I - EUC 21-15 
EUC - WWW 21- 9 

Maalit 
147-49 
143-61 
127-102 
124-92 
114-98 
74-125 
57-138 
25-147 
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- -- ----==========---- - - --=-==== =-- --= 

Naisten ultimate SM-92 I 

1 1. osaturnaus 
Leena Mannermaa 

Tänä kesänä tehdään Suo
men ultimaten harrastuksen 
historiaa: naiset pelaavat en
simmäistä kertaa ultimaten 
Suomen mestaruudesta tur
nausmuotoisesti ja vieläpä 
seitsemän joukkueen voimin. 
Naisten SM-ottelutjärjeste
tään kahtena osaturnaukse
na,joissa kummassakin kaik
ki pelaavat kaikkia vastaan 
avoimen SM-sarjan tapaan. 
Ensimmäisen osaturnauksen 
järjestelyistä vastasi WWW, 
toisen osaturnauksen järjes-
tää Atletico. 

Ensimmäinen osaturnaus pelattiin 
17.-19.7. Silkkiniitylläja Matinkyläs
sä. Turnaukseen osallistui kaikkiaan 
seitsemän joukkuetta ja 74 pelaajaa. 
Kesän tendenssin mukaisesti ultima
te on saavuttamassa kasvavaa suosio
ta myös naisten keskuudessa. Tur
naukseen osallistuvista joukkueista 
ensikertalaisia virallisissa kisoissa 
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oli jopa kolme! Muut 
joukkueet olivat kart
uttaneet pelikokemus
taan vähintäänkin hal
likisoissa - todettako
onkin, että vain hallis
sa pelanneelle ulkope
li tuntui lähinnä uudel
ta lajilta. 

Pelit aloitettiin joukku
eiden suuren määrän 
aiheuttaman aikapulan 
vuoksi jo petjantai-il-
tana Silkkiniityllä, jossa pelattiin nel
jä ottelua. 

Lauantaina pelattiin aamuyhdeksästä 
iltakahdeksaan Matinkylän kentällä; 
yhteensä yhdeksän ottelua. Päivän 
jännitysnäytelmäksi muodostui kiso
jen selvän ennakkosuosikin Espoon 
Atleticon ottelu salibandy-ultimatejo
ukkue Tapanilan Erää vastaan. Erä 
pisti Atleticon alusta saakka tiukalle 
entisten ja nykyisten maajoukkuepe
laajiensa johdolla, mutta joutui lopul
ta antamaan periksi numeroin 12 -9. 

Sunnuntain pelit aloitettiin piristäväs
sä tihkusateessa, joka aiheutti erinäi
siä yllätyksiä kiekon käyttäytymises
sä sekä heitto- että kiinniottotilanteis-

! 
! 
! 

I 
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sa ... Iltapäivää kohti sää muuttui suo- ,1,1 

tuisammaksi ja viimeiset ottelut saa
tiinkin jälleen pelata ihanteellisissa ! 
olosuhteissa kuten aiempienkin päivi- ! 
en pelit. \ 

Kesäkuussa pelatun harjoitusturnauk- : 
sen perusteella asetetut odotukset pi- i 
tivät joukkueiden osalta hyvin paik- ! 

:;::;n ennakkosuosikki Atletico pe_ 1 

lasi puhtaan satjan häviämättä ainoa- 1 

takaan ottelua. Atleticon tasaisen var- ! 
masta joukkueesta erottui pisteidente- ! 
kijänä Katri Härkönen 23 syötöllä ja i 
viidellä maalilla. ! 
Aikaisemmin (sisä)SM-tasolla me- ! 
nestynyt Team oli saanut koottua tur- i 

! 

I 



naukseen vahvan joukkueen, josta 
löytyy etenkin heittotaitoa Teamin 
Paras pisteiden tekijä oli Janina Kop
pinen 28 syötöllä ja 14 maalilla. 

Nopeasti naisten ultimaten kärkeen 
noussut EUC oli turnauksessa muka
na myöskin tasavahvalla joukkueel
la, josta varsinaisena työmyyränä ja 
pisteiden tekijänä erottui kuitenkin 
selvästi Tuuli Saarento (30 syöttöä, 
6 maalia). EUC:n vaivana olivat 
avainpelaajien loukkaantumiset, jot
ka estivät täysipainoisen pelaamisen 
joissakin otteluissa. 

Salibandyjoukkueesta koottu Tapani
lan Erä yllätti kovalla taistelutahdol
la ja nousi pistetilanteessa neljännek
si. Erän ahkerimmat pistenikkarit oli
vat Petra Viheriävaara (31 syöttöä, 3 
maalia) ja Eija Matturi (6 syöttöä, 
27 maalia). 

Halli-SM-kisoissa pronssille yltänyt 
WWW ei yltänyt parhaimpaansa ul
kokentällä ja sijoittui ensimmäisen 
osaturnauksen jälkeen viidenneksi. 
WWVI~n pistenikkareina erottuivat 
Maarit Timonen (5 syöttöä, 17 maa
lia) ja Pauliina Kääntee (4 syöttöä, 
17 maalia). 

Kesän alussa harjoittelun aloittanut 
Discus pelasi ensimmäisen tumauk
sensa ja saavutti voiton keväällä 
aloittaneesta KY:stä. Näin KY joutui 
hyvästä tsempistään huolimatta tyyty
mään 1. osaturnauksen seitsemänte
en sijaam. Discuksessa eniten pistei-

tä teki Minna Strömberg (7+ 1); 
KY:n tasaisessa joukkueessa kolme
en pisteeseen ylsi neljä pelaajaa: Soi
le Kankaanpää, Kati Koskinen, Tuija 
Rasi ja Jaana Toivonen. 

Ottelu tulokset 
Atletico - Discus 
Atletico - Team 
Tapanilan Erä - EUC 
WWW-KY 
Atletico - KY 
Atletico - Tapanilan Erä 
Team - EUC 
KY - Discus 
WWW-Tapanilan Erä 
EUC - Discus 
Team - KY 
WWW-EUC 
Team Tapanilan Erä 
WWW - Discus 
EUC - KY 
Tapanilan Erä - Discus 
Atletico - WWW 
Tapanilan Erä - KY 
WWW -Team 
Atletico - EUC 
Team - Discus 

15-0 
15-5 
7-14 
15-0 
15-0 
12-9 
15-7 
8-10 
3-15 
15-0 
15-0 
2-15 
14-9 
15-0 
15-1 
15-2 
15-3 
15-1 
5-13 
15-5 
15-0 

Joukkue Pisteet Maalisuhde 

Atletico 12 87-22 
Team 10 77-36 
EUC 8 71-40 
Tapanilan Erä 6 70-43 
WWW 4 43-58 
Discus 2 12-83 
KY 0 10-85 

Juniorien ultimate EM-turnaus 
6.-9.8., Esbjerg, Tanska 
Ottelu tuloksia 

Suomi - Belgia 
Suomi - Saksa 
Suomi - Tanska 
Suomi - Ruotsi 

Välieräottelu 

Suomi - Tanska 

15-10 
15-3 
15-5 
15-12 

18-12 

Loppuottelu 

Suomi - Ruotsi 

Sijoitukset 

1. Ruotsi 
2. Suomi 

1-18 

Pistepörssi 

Maalit 

1. Eija Matturi (Tapanilan Erä) 27 
2. Kati Saarinen (Team) 18 
3. Pauliina Kääntee (WWW) 17 

Nina Rosten (Team) 17 
Maarit Timonen (WWW) 17 

Syötöt 

1. Petra Viheriävaara (Erä) 31 
2. Tuuli Saarento (EUC) 30 
3. Janina Koppinen (Team) 28 

Maalit+syötöt 
1. Janina Koppinen (Team) 42 
(14+28) 
2. Tuuli Saarento (EUC) 36 
(6+30) 
3. Petra Viheriävaara (Erä) 34 
(3+31) 
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Kahden vuoden tauon jälkeen 

JOUKKUEGOLF-SM-92 
Lauantaina 25. päivänä heinäkuuta, 
pelattiin parin vuoden tauon jälkeen 
vuoden 92 joukkuegolfm SM. 

Sää oli kaikenkaikkiaan hieno, lukuu
nottamatta lievästi häiritsevää tuulta, 
joka elävöitti Tullisaaren jyhkeitä 
puita. Kun korit oli saatu pystyyn, 
sekä teet ja muut hommat hoidetuik
si' oli aika aloittaa tämä hauska, jän
nittävä ja mielenkiintoinen kisa. 

Miellyttävää, voisi sanoa yllätys, oli 
osanottajien runsaslukuisuus. Jouk
kueita oli kaikenkaikkiaan kuusi. 
HKG I ja II (Helsingin Kiekkogolf
faajat, ent. FC Hesa), Liitokiekkoseu
ra TEAM, väkivahva Kauhajoen Kar
hut, mtimate Warriors! ja kolmen 
naisen sekä kahden miehen muodos
tama sekajengi MIXED, jossa heitti
vät Jutta Kohonen, R-L Soner, Talja 
Koivikko, karhujen varamies Harri 
Jolula, sekä työkiireiden vuoksi Tea
min (ykkös )jengistä myöhästynyt 
Mikko Laakso. 

Pelisysteeminä oli, että nämä viisi
henkiset joukkueet pelasivat kaikki 
kaikkia vastaan, siten että joukkue 
oli rankannut pelaajat aamulla tiet
tyyn jäIjestykseen. Joukkueiden ran
katut pelasivat toisiaan vastaan reikä
kohtaisen kisan, jossa kierroksen 
lopputuloksella ei ollut väliä, vaan ai
noastaan voitettujen reikien lukumää
rällä. 

Tiukimmat pelit käytiin Teamin ja 
Kauhajoen Karhujen välillä, sekä 
UW:n ja Mixedin välillä. Pelit eteni
vät lennon letkeissä merkeissä, vaik
ka samana päivänä pelattiinkin 5x9 
reikää. 

Urakan välillä oli ruokatauko, jolloin 
näki harvinaisen näyn, sillä Teamin 
pelaajia tulivat seuratoverit kannusta
maan, eikä aikaakaan kun guts-peli 
oli käynnissä. Hienoa, sillä tätähän 
on tottunut näkemään vain kerran 
vuodessa SM-turnauksessa. 

Ennakkoon paineet olivat laskeutu
neet HKG:n niskoille, vaikkakin 
sekä Team että KaKa olivat tasaisen 
vaarallisia joukkueita. Voit-tajaksi 
selviytyi hienosti kokonaisuudessaan 
pelannut HKG I ( Timo Pursio, Mi
kael Hästbacka, Juho Uutela, Jussi 
Lindberg ja Mika Heikkilä). Ensi 
vuonna uudestaan, jolloin pelataan
kin vannaan cup-systeemillä ja vielä
kin useamman jengin voimalla! 

Sijoitukset 
1. HKG I (Helsingin kiekkogolffaa
jat) 
2. Kauhajoen Karhut 
3. Liitokiekkoseura Team 
4. HKG II 
5. mtimate Warriors 
6.MIXED 

Ottelutulokset 

HKGI- UW 
Kauhajoki - Mixed 
Team - HKG II 
Jll(G I - Kauhajoki 
HKG II - Mixed 
Team- UW 
HKG II, - Kauhajoki 
HKG 1- Team 
UW -Mixed 
UW ! Kauhajoki " I 

HKG II - HKG I 
Mixed - Team 
HKG 1- Mixed 
HKGII - UW 
Team - Kauhajoki 

HKG 

, I . , 
I 

5-0 
5-0 
5-0 
3-2 
3-2 
5-0 
1-4 
4-1 
3-2 
05 
0-5 
1-4 
4-1 
4-1 
1-4 

500 U-MAX ultimate
kiekkoa Suomen maa
joukkueelle 

JASENMAKSU JA 
KILPAIL ULISENSSI 
OVAT AIVAN ERI 
ASIAT 
Joskus maksukuitteihin on kirjoitettu tiedot
teita kohtaan "Lisenssi 1992" tai Jäsen- ja li
senssimaksupankkisiirrossa on lisenssi ym
päröity, mutta on maksettu vain jäsenmak
su, joka on alle 18-vuotiailta 60mk ja muil
ta l00mk. Näissä tapauksissa kirjataan vain 
jäsenmaksu maksetuksi, joten katso osoite
tarrasta onko lisenssi maksettu, ettet luule 
olevasi vakuutettu. 

WHAM-O:n 175g U-MAX valittiin WFDF:n viralliseksi ultima
te-kiekoksi, jonka johdosta WHAM-O myi Japanin MM-turnauk
seen osallistuvien maiden maajoukkueille 500 kiekkoa kullekin 
erikoishlntaan USD l/kappale. 

Maajoukkue, joka maksaa Japanin matkan kustannukset omasta 
kukkarostaan, saa näin kiekkojen muodossa hieman apua varain
hankintaansa. 

Rahan puutteesta johtuen Japaniin matkaa ainoastaan avoimen
saIjan maajoukkue. Joukkueessa pelaavat: Petri Piippo, Petri Haa
piainen, Toni Asikainen, Mika Niemenmaa, Juha Jalovaara, Hart
ti Suomela, Jaakko Ylä-Rautio, Mikko Suonnala, Mikko Nevan
linna, Timo Bruns, Timo Kuusakoski, Mika Hyttinen, Matti Suur
näkki, Martin Glantz ja Raine Lamberg. 

Jäsenmaksu on kuten nimikin kertoo JÄ
SENMAKSU. Kilpailulisenssi nimitys on 
hieman harllauttavampi, koska lisenssi on 
itse asiassa tapatunnavakuutusmaksu. Li
senssi on ollut aiemmin pakollinen kaikille 
kilpailuihin osallistu villa. Nykyään lisenssi 
on vapaaehtoinen. Jäsenmaksu on liiton ai
noa tulonlähde, lisenssimaksu välitetään 
Pohjola-yhtiöille, joten siitä ei jää rahaa lii
ton toiminnan yl~~pi~i~en. LISENSSI
MAKSU EI SISALLA JASENMAKSUA. 



Kilpailukalenteri 1992 
Elokuu 

17.-23.8. WFDF Ultimate & Guts MM 
29.-30.8. Yksilölajien SM 
29.-30.8. Kiekkogolf Helsingborg Open 

Tokio, Japani 
Helsinki 
Helsingborg, Ruotsi 

Syyskuu 
4.9. Ultimaten SM-loppuottelu 
5.-6.9. Kiekkogolf SM 

Pallokenttä, Helsinki 
Helsinki 

klo 18.00 
klo 11.00 

SM-sarjan järjestelyistä vastaa Hartti Suomela, puh 90-738 841 

Muita rientoja 
Syyskuu 

12.-13.9. Ultimate:' SeitSenlän veljestä . , 

\ , .. I 

Yksilölajien SM , .. :' 
29.-39.8.92 

.. ". I 

j o .. \ " 

Vuoden kohokohta lähestyy, sillä kenttälajit viskellään 
Helsingissä Talin komeilla nunniplantaaseilla 29-
30.8.92. ALKAEN KELLO 10.00.00. 

Lauantaina on mahdollisuus testata omaa 
• pituus repäisyä, 
• tarkkuutta ja 
• koppauksia. 
Sunnuntaina on vuorossa 
• freestyle, 
• tuplakiekko ja 
• discathon. 

Ilmoittautuminen 
Ilmoittautumisaika ko. päivän lajeihin päättyy klo. 
9.30, eikä jälki-ilmoittautumisia oteta vastaan! 

HUOM! vain 150 ensimmäistä mahtuu mukaan, joten 
paras tapa varmistaa osallistuminen on ilmoittautua 
ennakkoon puh.1582580 (vastaaja), kerrothan myös laj
it joihin osallistut. Tämän tulee kuitenkin tapahtua ke
skiviikkoon 26.8. klo. 15.00 mennessä. 

Osallistumismaksu 
Hupi on halpaa, sillä 7 lajia saa naurettavalla Aallon 
setelillä (50 mk). Jos kaikki lajit eivät kiinnosta tai lu
onnistu on osallistumismaksu 20 markan perusmaksu 
+ 5 mk per laji. 

Järjestää: SLKL ja HKG 

KIEKKOGOLFIN 
SM 5.-6.9.92. 
Mikä olisikaan loistavampi tapa viettää Ultimaten Finaa
lin jälkeistä päivää kuin heittelemällä kiekkogolfia. 

Aiemmista vuosista poiketen pysymme kaukana kallioi
sesta Meilahdesta, sillä kaksipäiväinen kisa alkaa lauantai
na klo. 10.00 Sibeliuksen puistossa. 

Ilmoittautumlnen 
Ilmoittautumisaika päättyy lauantaina 5.9. klo 9.45. Voit 
ilmoittautua myös ennakkoon puh. 1582580 (vastaaja). 
Tämä tulee kuitenkin tapahtua keskiviikkoon 2.9. klo. 
15.00 mennessä. Ilmoittautua voi myös yksilölaji SM-kil
pailujen yhteydessä. 

Osallistumismaksu 
Osallistumismaksu kuuluu jo viikkoa aiemmin pelattaviin 
yksilölajien könttähintaan (50 mk) .. 

Jos et osallistu muiden yksilölajien SM-kilpailuun peri
tään osallistumismaksu (25 marlckaa) luonnollisesti kiek
kogolfin yhteydessä. 

Omien kiekkojen puutekaan ei ole esteenä, sillä kolhoosi
kiekkoja on taIjolla Muita pelattavia ratoja ei ole vielä 
julkistettu, mutta Ratamestarit Pursio ja Heikkilä antavat 
lisätietoja Talissa yksilölajien SM:ssa 

JäIjestää: SLKL ja HKG 
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Suomen Liitokiekkoliitto ry 

Radiokatu 20 

00240 HELSINKI 

J (L S- S' a.a r}3dC!/'O. S" E f S-
003LjO I-IELSIN/(I 

Voittajan valinta - Liitokiekko Amexposta 

Liitokiekkoja golfiin, pituuteen, ultima
teen, freestyleen, koppauksiin, mihin 
vaan. 
• AVIAR 
• STINGRAY 
• COBRA 

• XD 
• ROC 
• PHENIX 
• PUITER 
• VIPER 
• World Class 165 g 
• 175g Ultra-Star 
• 175g U-MAX (WFDF:n virallinen ultimate kiekko) 

Golf-, pituus-, freestyle- ja ultimate-kiekot a 70 ,-mk 

Pocket Pro 15,- mk 

World's Biggest Mini 20,- mk 

MYÖS KIEKKOGOLFKORIT a 980,- mk 

Tilauksesta kaikki liitokiekkotarpeenne. 

Postiennakolla, tilausjärjestyksessä. 

FL Y WITH THE BEST! 
Amexpo 
PL 10 
61851 KAUHAJOKI as 

puh. 963 - 2311495 
fax. 963 - 2315022 


