Suomen Liitokiekkoliitto ry

o
o

3/94

Pääkirjoitus
Kesätyökiireiden helpotettua olen taas itse palannut lehden tekoon (vrt. edellinen numero). Homma sinänsä on samanlaista
. painajaista kuin ennenkin ... jos joku ei vielä tiedä niin kirjainyhdistelmä DL tarkoittaa päivää, jolloin kaikki seuraavaan
lehteen tuleva materiaali PITÄÄ olla minulla. Poikkeuksia toki
voi tehdä, mutta ne on sovittava ETUKÄTEEN.
Ja asiaan: Pölyisistä ja kivikovista nurmikentistä huolimatta
helteinen kesä oli liitokiekkoilullisesti antoisa; toimintaa oli jokaisena kesäviikonloppuna.
Yksilölajeissa kilpailtiin ahkerasti. Pelaajat hoitivat osansa
mallikkaasti, menestystä tuli kansainvälisilläkin kentillä.
Järjestelypuoli sen sijaan takelteli pahasti pitkin kesää. t.iIii
lwHj, ti!'iifCaessa yleismestaxUl nimi 89 vielä m voitas, if8s1imatta
Hesariin ui pääff&istä iYlsksiiSta Ja tuloksista puheen ollen
vain golffaajat saivat omansa toimitettua Frisbariin. Suomalainen liitokiekkoilu on urheilulaji. Kuten urheilussa yleensä,
myös liitokiekkoilun SM-tasolla pätevät tietyt säännöt. Tätä
eivät kaikki tunnu vielä tajuavan. Ehkä jo ensi kesänä ...
Ultimatepuolellakorjasi potin Team Helsingistä. Uskoisin, ettäjoukkueen onnellisin mies oli Pekka "Bobi" Ranta,jolle kaulaan ripustettu mitali oli peräti 15. SM-tasolla... Loistava saavutus, kun ottaa huomioon, että SLKL vietti 15-vuotisjuhliaan
vasta viime vuonna.
Maajoukkueet osallistuivat Englannissa pelattuihin MMkisoihin. Avoimessa sarjassa sijoitus oli 4. ja naisten sarjassa 9.
Hyvästä yrityksestä huolimatta kisajutut eivät ehtineet tähän
lehteen, vaan ne julkaistaan seuraavassa numerossa.
Liiton toimistorutiineja Ga paljon muuta siinä sivussa) kesän
ajan hoitanut Essi Manni siirtyy joksikin aikaa muille maille
vierahille. Hänen tilallaan liitokiekkoilijoiden tukipilarina on
tulevana talvena Jaana Toivanen. Rauhallisen (?) talvikauden
aikana Jaana ei ole toimistolla kuin yhtenä päivänä viikossa, ja
vastaaja (vihdoinkin ehjä) kertoo tarkemmin milloin hänet
sieltä tavoittaa.

Näin tällä kertaa. Frisbarin 4/94 DL on 1.12.94. Tehkää minut
onnelliseksi ja toimittakaa materiaali levykkeellä ja ajoissa. Jos
millään viitsitte.

Kirsti Rautavaara
Ulvilantie 20 c 31
00350 Helsinki
puh. arkisin: 941-615 629
puh. viikonloppuisin: 90- 506 1552
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Radiokatu 20, 4. kerros
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Puheenjohtaja
Jouni Manninen (90)444 532
Sihteeri
Jaana Toivanen (90)
Jäseneksi voi liittyä maksamalla liiton
jäsenmaksun liiton tilille.
Vuoden 1994 jäsenmaksut
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Muut
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217121-4675
FRISBARI on Suomen Liitokiekkoliiton
virallinen jäsenjulkaisu. joka ilmestyy
neljä kertaa vuodessa.

Päätoimittaja
Kirsti Rautavaara (90) 506 1552

FRISBARIn ilmoitushinnat
1 sivu
1 400 mk
1/2 sivua
800 mk
1/4 sivua
500 mk
1/8 sivua
300·mk
SLKL ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti
aiheutuvasta vahingosta. jos ilmoitusta ei
voida julkaista määrättynä päivänä tai
käsikirjoituksen mukaan. Lehden suurin
vastuu ilmoitusten julkaisemisessa
sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
FRISBARIn toimitus ei vastaa sille
tilaamatta lähetettyjen kirjoitusten.
kuvien ja piirrosten palauttamisesta.
AINEISTON JÄITÖ:
Levykkeellä (pClMac) ja paperitulosteena määräaikaan mennessä
osoitteeseen:
Kirsti Rautavaara
Ulvilantie 20 c 31
00350HKI

Puheenjohtajan -pallilta
Kesä on mennyt. Mitäjäi mieleen?

Järjestöllisesti ei kentältäjuuri kehuja sadellut. Liiton tiedotusta ja sekä
ulkoisesti ja sisäisesti on pidetty olemattomana. Molemmat sektoreita
joihin vuoden alussa olin nimeno~
maan yrittänyt saada lisää voimavaroja ja aktiivisuutta.

Ulkoinen tiedotus on sidoksissa lajikuvaan, jonka parantamisen edellytys on tasokkaammat kilpailutapahtumat. Tasokkaampien tapahtumien
edellytyksenä on raha (toimitsijat,
rekvisiitta, mainonta). Ensi kauden
kilpailujen järjestäjien taloudellinen
tukeminen liiton puolelta, edellytyksenä tietysti riittävä taso, on oikea tapa tuoda lajejamme julkisuuteen.

Ulkoisen tiedotuksen osalta ei la-

Sisäinen tiedotus on jälleen jäänyt

jeillamme koskaan ole ollut helppoa.
Median mietteet liitokiekkourheilusta ovat painuneet niin syvälle, ettei
niiden muuttaminen mielestäni onnistu kuin hyvin organisoiduilla
kansallisilla (kansainvälisillä?) tapahtumilla. Toivoa ei silti menetetty.
Kilpailutapahtumien ulkoisessa tiedottamisessa on pyritty tiettyjen rutiinien luomiseen ja ulkoisen tiedotuksen ohjeistamiseen tulevaisuudessa
kilpailuja järjestävien seurojen
käyttöön. Keikkajulistetyyppinen liitokiekkoplakaatti avointa mainontaa
varten saatiin työstettyä.

paljolti Frisbarin varaan, joka luonteeltaan on kuitenkin tuloksista ja
menneiden tapahtumien tunnelmista
kertova julkaisu. Seuroittuminen ja
sen positiiviset vaikutukset sisäiseen
tiedon kulkuun, joista aiemmin olen
kitjoittanut, ei ole kantanut hedelmää.

Urheilullisesti oli kausi kohtalainen.

Tarvitaan vain joukko liitokiekkoilun
harrastajiaja liitonjäseniä,joista yksi kehtaa antaa nimensä ryhmänsä
puolesta: seurayhteyshenkilö! Olisi
ymmärrettävä, että seurayhteyshenkilö (yksilölajilultimate) on liitolta
tulevan informaation osalta avainasemassa: on mahdoton järjestää yksittäisistä kauden aikana tapahtuvista

Hallituspalsta
Kokous 8/94
Hyväksyttiin liiton sihteerille tilinkäyttöoikeudet.

Kokous 9/94
Paikalla oli 7+1 jäsentä, siis päätösvaltainen kokous.
Ultimaten ja Gutsin MM-kisamatka puhutti pitkään, asiaa hoitavat
antoivat selvityksen tilanteesta.
Päätettiin tukea kisoihin lähteviä
pelaajia 600 markallaja valmentajia
1 000 markalla.
Opettajan opas on vihdoin valmistunut, päätettiin ottaa siitä 300 kap-

paleen painos. Oppaita myydään 10
markalla liiton toimistossa ja SUL:n
myyntipal velussa.
Essi Manni esitteli käyttöön otettavan infomapin, jonka avulla kehitetään edelleen liiton toimistorutiineja.
Ruotsin Waterfestival-tumaukseen
liittyen todettiin Suomen liiton kantana, että suomalaiset pelaajat saavat
osallistua WFDF:n, EFDF:n tai järjestävän maan kansallisen liiton valvomiin kisoihin ainoastaan omassa
joukkueessaan. Näiden ulkopuolella
järjestäjän kanta ratkaisee (esim.

tapahtumista ja etenkin niihin liittyvistä muutoksista tiedotustajokaiselle liiton jäsenelle erikseen.
Sekä sisäisen että ulkoisen tiedotuksen toimimiselle on osa-aikainen liiton työntekijä (tavoitettavuus) ehdoton edellytys. Tänä vuonna on liitolla
ollut sellainen kesäkuun alusta alkaen
jatkaen aina vuoden loppuun.
Entäpä yleinen henki liitokiekkoilijoiden parissa tällä hetkellä? Osajäsenistöstä pitää liittoa kokonaisuudessaan tarpeettomana ja kokee, ettei
sillä ole mitään annettavaa. Pieni osa
(entisiä jäseniä?) jopa toimii omavaltaisesti selkeästi liiton alaisuuteen
kuuluvien asioiden järjestelyissä.
Kentälle päin katsoessa on tuntuma
jäseniin, joita (maksaneita) tänä
vuonna tuntuu olevan ihmeellisen
vähän, paljolti kadonnut. Liitokiekkolajien erilaisuus on luonut pelättyjä
blokkeja,joiden edustus ja tuki ei ole
ollut tasapuolista. Kaikesta tästä on
minun otettava vastuu.Parannusta
voisi hakea liiton hallituksen paikkojen nimeämisestä ja jakamisesta
ihmisille, jotka riittävässä määrin
kattavat kaikki lajimme.
Ovatko tiettyjen lajien edustajat ajautuneet pois liiton kokouksista (1. hallituksesta)vain demokratian tähden?

Mitä siis tehdä? Sillä, että tämäkirjoitus vaikuttaa osin vuodatuksella
on tarkoituksensa: ei varmasti ole
syytä heittää vuosien työtä hukkaan
ja antaa järjestäytyneen, tietyin
säännöin toimivan, valtionapukelpoisen, kansallisen urheilun kattojärjestön jäsenen, maailman parasta
urheilumuotoa edustavan Suomen
Liitokiekkoliiton hajota tai vajota unholaan eli OIKAISE MINUA ,
TULE IDEOINESI SYYSKOKOUKSEEN JA VAIKUTA, niin
tehdään ensi kesästä parempi!

Liiton puheenjohtaja
Jatkuu!

Jonni Manninen
FRISBARI
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Waterfestarija Vintteri). Poikkeuksia
voi anoa liitolta kirjallisesti.
llmenneiden sekaannusten vuoksi
halutaan edelleen korostaa kisajärjestäjille ja osallistujille, että kilpailukalenteria ja otteluohjelmia ei voi
muuttaa kesken kauden tai turnauksen. Päätetyssä pysyminen on välttämätöntä sekä markkinoinnin kannalta, että lajin uskottavuuden lisäämiseksi. Myös joukkueiden on toimittava annettujen ohjeiden mukaan
(esim. pelaajalistojen toimitus).
Todettiin, että SM-golfia ei jäIjestetty
kilpailukalenteriin merkittynä viikonloppuna. Liitolle ei ilmoitettu peruutuksesta/siirrosta ja liiton lehteen
oli merkitty kalenterista poikkeava
päivämäärä ilman hallituksen
päätöstä. Näin ollen SLKL katsoo,
että SM-golfjäi tämän vuoden osalta
järjestämättä ja kehottaa harrastajia
osallistumaan 6.-7.8. jäIjestettäviin

osallistumaan 6.-7.8. järjestet-,
ilman SM-arvoa pelattaviin kisoihin.
(ks. Kokous 10/94)

Kokous 10/94
Paikalla oli 6+ 1 jäsentä, edelleen
päätös valtainen kokous.
Projektikatsaus Colchesterin kisoja
koskien, kaikki kunnossa.
Päätettiin lähettää Tuomo jalovaara
SLKL:n edustajaksi WFDF:n kokoukseen,joka pidetään Mm-kisojen
yhteydessä
Co1chesterissä.
Jalovaaralie annetaan budjettiin merkitty 2 000 markan matka-apuraha
kokous- ja kisamatkaa varten.
Keskusteltiin SM-golfista: SM-arvoa
ei myönnetä sitä hakeneelle Seppo
Nieminen -kisalle, koska se pelataan
päällekkäin ultimatenjagutsin MMkisojen kanssa. Päällekkäisyys sinänsä ei vielä estäisi arvon myöntämistä.

Silti, ottaen huomioon ettei alkuperäisessä kisakalenterissa ollut päällekkäisyyttä, liitto katsoo, että kesän
alussa yleismestaruudesta kilpailemaan ryhtyneet pelaajat joutuvat
eriarvoiseen asemaan keskenään,jos
kisat tässä vaiheessa päätetään pelata
päällekkäin. Mikäli syyskuulta löydetään sopiva viikonloppu ja kisajärjestäjä, liitto on valmis myöntämään SM-arvon. Viime kokouksen
päätös kumotaan, koska on syytä
olettaa että kyseessä oli katkos tiedon
kulussa.
Sovittiin liiton sihteerin palkanmaksutapa.
Essi Manni (liiton sihteeri) selvitti
hallitukselle liiton tämän hetkisen
taloudellisen tilanteen.
ValittiinJaana Toivanen liiton sihteeriksiltoiminnanjohtaj aksi. Soi vttiin
työajaksi alustavasti 4h/vko, ja työsuhteen kestoksi vähintään 5 kk.
Jäsenkortit ovat vihdoin valmiit, ne
lähetetään jäsenille kuukauden
kuluessa.
Hartti Suomela on kerännyt liitolle
lajiaiheisen videokirjaston. Nauhoja
voi vuokrata toimistolta. Max. lainaaika on kaksi viikkoa, hinta 20 mk /
vkoja 50 mk jokaiselta alkavalta
myöhästymisviikolta.
Jaettiin hallituksen jäsenille tehtävät
finaaliviikonlopuksi.
Keskusteltiin koulu-ultimatesarjasta
pitkään. Hanne Hämäläinen jatkaa
asian hoitamista yhdessä Flying
Idean kanssa. Samassa yhteydessä
keskusteltiin myös liiton mainontapolitiikkaan liittyvistä asioista, ei
päätöksiä.

Suomen liitokiekkoliitto onnittelee perustajaansa Seppo Niemistä,
joka täyttää 50 vuotta 23.9 .1994.
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Stockholm Disc Golf Open
HKG:n Jussi Lindberg hopeaa
Ismo Lindberg
Taas on porukalla käyty kiekkogolffaajien
kesän suurtapahtumassa Stockholm Openissa.Tänä vuonna Tukholman avoimet pidettiin jo 4-5. kesäkuuta, mikä oli juuri
koulujen lopettajaisten viikonloppu Suomessa. Tämä ajankohta karsi varmasti suomalaisten osallistujien määrää.
Tänä vuonna mukana oli vain kolme pelaajaa Suomesta: avoiniessa sarjassa Kauhajoen karhu Harri Jolula,joka oli Suomessa
kevään kilpailuissa aina kärkisijoilla, sekä
Helsingin Kiekkogoffaajien juniorit Janne
ja Jussi Lindberg. Kilpailut pidettiin luonnonkauniilla Hässelbyn Linnan puistoalueella. Koko alue on kuin kiekkogolffaajan unelma, on puita, on esteitä sopivasti, on myös kaaheen laakeeta aakeeta,
missä voi toteuttaa unelmapituusheittoja.
Rata on tosiaan monipuolinen ja sillä on 18
koria.
Erikoisuutena tänä vuonna oli alligaattori.
Tosi on. Yksi reikä, pituus n. 200m, suoraa
tasaista nurmikenttää, ei puita eikä muita

esteitä. VäylälIe oli nurmikolle
tehty na-ruista "järviä", jotka
olivat out of bounds alueita.
Yhdessä järvessä oli muovinen
aIli -gaattori osoituksena siitä, että
järviin ei kannata heittää.
Avoimessa sarjassa oli 46 pelaajaa. Suomen Harri Jolula heitti
alle taitojensa ja oli tuloksissa
noin puolivälissä. Avoimen tuloksia: kultaa Kurt 0 Karlsson tuloksella194, hopeaa Tomas Ekström
195, pronssia Fredrik GranÅsen 199. Huomattavaa on, että
Suomessakin usein nähty juniori
Nils Dacke oli neljäs tosi hienolla
tuloksella 202, vain muutama
heitto uupui pronssista.
Juniorisarjassa (alle 18 v.) kilpailu
mitaleista oli kova. osallistujia
oli 17. Voittajasta ei tosin ollut epäilystäkään, kultaa vei ylivoimaisesti 18-vuotias Matias Ro-

sengren tuloksella 204. Muista
mitaleista käytiin sitäkin dramaattisempi kilpailu. Joka kierroksella
HKG:n juniori Jussi · Lindberg,
16 v. paransi heittojaan, loppujen
lopuksi Jussi vei ruotsalaisten
suureksi yllätykseksi hopeaa tuloksella 213. Viime vuoden harmittava neljäs sija varmaan vielä
kaiveli mieltä. Jussi oli päättänyt
tänä vuonna näyttää mitä sisu on.
Pronssi jouduttiin ratkaisemaan
sudden death- tavalla. Pronssin
vei Erik Dahl tuloksella 214. Vasta 13-vuotias HKG:njuniori Janne Lindberg, kilpailujen nuorin,
näytti mitä Suomessa osataan ja
oli kunnioitettavasti kymmenes
kahdeksantoistavuotiaiden sarjassa.
Naisten sarjan voitti Linda Isberg,
tuloksella 246. Toinen oli Regina
Olnils, 257. Kolmas Viktoria
Ward, 270 . Osallistujia oli naisten
sarjassa yhteensä kahdeksan.
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HKG OPEN DISC GOLF TOURNAMENT
Tulokset:

Ismo Lindberg
Ensimmäinen HGK OPEN pelattiin Helsingin Laajasalossa 2324.7.1994.
Ratamestari oli tehnyt aivan uuden,
kaikille yllättävän ja mielenkiintoisen kiekkogolfradan. Yhdeksän
koria oli sijoitettu aikaisempiin ratoihin verrattuna suppeammalle alueelle. Pelaajat olivat näin koko ajan
näköyhteydessä muihin heittäjiin,
joten keskustelua syntyi muiden
poolien heittäjien kanssa aina kun
siirryttiin uudelle reiälle. Uutuutena
Suomessa kiekkogolfkilpailuissa oli

järjestäjien tekemä kilpailuesitteen,
joka jaettiin jokaiselle osallistujalle.
Esitteessä oli kartta kilpailualueesta,
kaikki reiät ja teet oli merkitty, reikien
pituudet ja out of bouns alueet kerrottu yksiselitteisesti. Nelisivuisen
esitteen takasivulla oli kilpailun aikataulu.
Myös palkintoihin oli satsattu. Upealla palkintopöydällä oli fmaalin jälkeen valmiina kilpailun muistolaatat
mitalisteille ja muille finaalisteille
sponsoreiden tuotteita.

KIEKKOGOLFTURNAUSTEN TULOKSIA
HKG, Helsinki, Laajasalo

HKG, Helsinki, Laajasalo

18-19.6.94

2-3.7.94

1. TIMO PURSIO

-11

1. TIMO PURSIO

-26

2. JYRKI KAIVOLA

-9

2. JUSSI LINDBERG

-1

3. ANTTI PURSIO

-5

3. MIKAEL HÄSTBACKA-12

4. RAMI HAKALA

-3

4. JANNE LINDBERG

-10

5. JUSSI LINDBERG

0

5. UPI LOUHIV AARA

-6

6. VELI BERGLUND

0

6. JUHA NIEMINEN

-1

7. HARRI JOLULA

+3

7. TARJA KOIVIKKO

+20

8. JUHA NIEMINEN

+4

8. ISMO LINDBERG

+30

9. SAMI LOUKKO

+5

10. JANNE LINDBERG

+6

11 . KARI MIETTINEN

+13

12. TUIJA KOHONEN

+27

13. ISMO LINDBERG

+37
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Timo Vaskio

-17

2.

Antti pursio

-9

3.

Jussi Lindberg

-9

4.

Rami Hakala

-7

5.

Tomi Nieminen

-6

Juha Nieminen

-3

Upi Louhivaara

+1

Janne Lindberg ja Juha Pirinen +7
Ismo Lindberg

+33.

Esa Taponen ja Mika Hyttinen
pelasivat vain ensimmäisenä päivänä,
kiitos siitä.
Tarja Koivikko ja Tuija Kohonen
pelasivat myös HKG OPENia
ensimmäisenä päivänä, kiitos heille.

Ensi vuonna 2nd HGK OPEN.

Keskeyttäneet: MIKA HEIKKILÄ,
VISA RUUHINEN, TOMI
NIEMINEN

1.

Ensimmäisenä päivänä mukana myös:
PAUL BROWN, ANTTI LODD,
HEIKKI MATTILA, HARRI
TUOMOLA, MARTIN GLANTZ,
TIMO V ASKIO.

Ultimate, ultimate, ultimate ...
Avoin sarja 1994
Billyn-veli
Patun-veli

Ultimaten avoimen sarjanfinaali
pelattiin 13.8.94 Mankkaalla.
Vastakkain olivat runkosarjan
kaksi parasta joukkuetta: Team
Helsingistä ja Liquidisc Espoosta.
Ennakkoasetelmat olivat mielenkiintoiset, sillä molemmat joukkueet voittivat toisensa runkosarjassa kertaalleen.
Odotusten mukaisesti ottelu alkoi tasaisissa merkeissä, kunnes Teamin
luunkova miespuolustus alkoi tuottaa
tulosta. Tauolle mentiin Teaminjohtaessa peräti neljällä maalilla 11-7.

Yleisö odotti Liquidiscin vielä nousevan taistelemaan voitosta, olihan
joukkueessa niin monta voittamaan
tottunutta konkaria. Näin näyttikin
käyvän aina tilanteeseen 12-10 saakka. Tässä vaiheessa Teamin vahvat
aseet, joukkuepelaaminen ja voittamisen halu kuitenkin käänsi vät pelin
kulun ratkaisevasti helsinkiläisten
eduksi. liekö kapea materiaali vai
sateinen sää puristanut mehut Liquidiscin pelaajista, sillä varsin henget.tömältä otteet ratkaisuvaiheissa
näyttivät. Niin Team jyräsi taululle
tylyt loppulukemat 21-14.

Käpylä La 30.7 .
Flyers -Thunder
Flash - Team II
Team 1- FDC
Liquidisc - WWW
Flyers - Team II
Flash - Thunder

Lopputulokset
18
18
12
17
18
18

10
7
9
13
7
11

Käpylä Su 31.7.
FDC-WWW
Liquidisc - Team I
Thunder - Team II
Flash - Flyers
Team I-WWW
Liquidisc - FDC

Teamin mestaruus osoitti pitkäjänteisen työn merkityksen voittajajoukkuetta rakennettaessa. Läpi
kesän hyvää ultimatea pelannut Team
on pystynyt kasvattamaan joukkueeseensa uusia kovan luokan pelimiehiä
vanhojen rinnalle. Esimerkkinä
mainittakoon fmaalin paras pelaaja
Tapio "tule-tänne-tämä-rähisee"
Alppila.
Tämä Teamin ensimmäinen Suomen
mestaruus katkaisi kiekkoespoolaisen ultimaten kymmenvuotisen
dynastian ja arvailujen varaan jääkin,
minkä joukkueen hörhötuuletukset
ensi vuonna purevat.

ottelut

voitot

tappiot

pisteet

maalit

10
10
10
10

9
8
7
4

2
3
6

18
16
14
8

153 - 88
157 - 87
152 - 92
143 - 106

10
10
10
10

6
4
2
0

4
6
8
10

12
8
4
0

128 -130
94 - 118
91 - 135
36 - 179

Ylempi loppusarja
Team I
Liquidisc
FDC
WWW
Alempi loppusarja

16
13
17
18
15
11

14
14
8
8
12
18

Flash
Flyers
Thunder
Team II
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Naisten sarjaa: FINAALI ....
Leena Mannermaa

... ja muut sijat: 2.

Kolmas peräkkäinen naisten SMkausi ulkokentillä on nyt pelattu.
Tänä vuonna nurmikentillä nähtiin seitsemän joukkuetta ja voitiin
jälleen kerran todeta, että tasoerot
myös ulkopelissä ovat kaventuneet.

Suvi Rauramo

Sarja pelattiin kahtena tumauksena,
joista ensimmäinen kesä- ja toinen
heinäkuussa. Mukavaksi yllättäjäksi
sarjassa nousi EUC Juniorit, jotka
näyttivät mihin kovalla treenauksella
päästään lyhyessäkin ajassa: Myös
aiemmin perää pitänyt Spirit eli
nykyinen Helsinki Flyers nousi tänä
vuonna upeasti. Helsinki Flyers voitti
Teamin tiukassa pronssiottelussa ja
sai näin ensimmäiset ulkomitalit
kaulaansa.
Viime vuoden finalistit Atletico ja
EUC kohtasivatfinaalisssamyös tänä
vuonna. Finaalit pelattiin Tapiolassa
13. elokuuta vaihtelevan sään vallitessa. Tällä kertaa naisten finaalista
muodostuikin varsinainen jännitysnäytelmä, kun EUC onnistui antamaan hallitsevalle mestarille AtleticolIe aikaisempia vuosiajämäkämmän vastuksen. Ottelu pelattiin kauttaaltaan lähes tasalukemissajajännitys säilyi viimeisille pisteille saakka.
Lopussa Atletico kuitenkin osoitti
olevansa edelleen vahvempi ja vei
voiton numeroin 18-16.

SM~TURNAUS

Helteisenä heinäkuun viikonloppuna (30.-31.7.94) pääsimme
jälleen ottamaan mittaa toisistamme. Trooppiset lämpölukemat ja
kovat matsit kostuttivat Käpylän
kenttää useammalla litralla
ultimatetyttöjen hikeä. Nurmikko
oli helleaallon aikana kuivunut
pahasti, joten kenttä oli kivikova.
Näyttäviä dyykkejä nähtiin olosuhteiden pakosta normaaliakin
vähemmän; yhden käden sormet
varmaankin riittävät. ..
Kerrankin aikaiset (lue: tuskaiset)
aamumatsit olivat enemmän etu kuin
haitta, kun aurinko ei vielä ollut kovin
korkealla. Aamulla nähtiin Teamin
ja Flyersin erittäin tiukkamatsi,jonka
Team lopulta punnersi itselleen luvuin 11 - 10; tärkeä voitto,joka varmisti Teamin semifinaalipaikan.
Flyers voitti puolestaan Discuksen
ja selvitti samoin tiensä semeihin.
Atletico jatkoi voittamattomanakohdaten TearirinjaEUC:n. Suoranaista
taistelua ei tuntunut syntyvän, koska
kaikilla kolmella joukkueella oli
semipaikka jo hanskassa. Moni olisi
kai mieluummin viettänyt aikaansa
uima-altaalla kuin vuodattamassa
verta, kyyneleitä ja varsinkin hikeä.
Semifinaalissa Tico sai vastaansa
Flyersin ja voitti 16 - 4.
Euccojenja Teamin välinen alkusarjan ottelu päättyi epätavallisen epätasaisiin, "näytösluontoisiin" numeroihin 16-0. Joukkueet kohtasivat jo
parin tunnin kuluttua uudestaan
semeissä,ja Team olijo aivan toinen
joukkue. Lopputulos 16 - 3 EUC:lle
ei kerro koko totuutta, matsi oli aivan
toista luokkaa kuin edellinen; Team
oli enemmän oma itsensä.
Semeihin toi lisäpuhtia pronssiottelun ajankohta: se pelattiin heti samana päivänä. Kaksikin matsia päivässä

paahtavassa kuumuudessa olisi
varmasti tarpeeksi mille tahansa
joukkueelle. Flyersin ja Teamin
välisessä pronssiottelussa ei ollutkaan yhtä kovaa puristusta kuin niiden edellisessä kohtaamisessa. Flyers
oli kovempi ja nappasi pronssimitalin
luvuin 14--9.
Tiukinta välienselvittelyä käytiin
Keräily-Erän, Discuksen ja ulkokenttien noviisien EUC Juniorien välillä.
Discus voitti Junnut mutta hävisi pisteellä Erälle. Juniorit kaatoivat
puolestaan Erän, toisin sanoen ottivat
ensimmäisen voittonsa. Kiihkeän
maalierojen laskeskelun jälkeen
sijoista 5--6 pääsivät pelaamaan Discus ja EUC jr. Kovan taistelun päätteeksi Junnut ottivat riemukkaan voiton maalein 10 - 9. EUC jr. oli varmasti positiivisin yllätys tämän vuoden SM-kisoissa, tytöt ovat edistyneet valtavasti lyhyessä ajassa. Junioritlienevät tämän hetken naisultimaten tulevaisuuden toivo: pelaajat
ovat nipinnapin 16-kesäisiä. "Sweet
sixteen" pääsi nöyryyttämään vanhoja kettuja jo nyt, mikä meitä odottaakaan parin vuoden kuluttua?
Turnaus oli melkoisen rankka, matsejaolijopa viisijahelle vaati veronsa.
Parhaiten selviytyivätjoukkueet,jotka pystyivät välttämään "turhaajuoksentelua" ja säästämään voimiaan.
Vaikka naiset pelasivat ainoastaan
kaksi maalia alemmas kuin miehet
ja maksimiajassa oli kymmenen
minuutin ero, oli naisilla vain viiden
minuutin puoliaika ja minuutin aikalisät. Käytännössä siis naisille tuli enemmän aktiivista peliaikaa. Arvokkaat tauot kulutettiin lähinnä juomapullon kanssa ...
Kovassakin puristuksessa matsien
spirit pysyi lähes poikkeuksetta
hyvänä. Viikonlopun jälkeen mieli
oli iloinen ja rusketus astetta
syvempi; turnaus oli siis kaiken
kaikkiaan onnistunut.

Ultimaten 1. divisioona
Paul Brown
AnttiLod
Tamperelaiset olivatjälleen tilanneet mahtavat ilmat Ultimaten 1.
divisioonan toiseen osatumaukseen, joka pelattiin 16.-17.7.94

kaantunut pelaaja.) Oliko tämä sitten
Heli Tuuloksen loistavan valmennuksen ansiota, poikien taitojen ja
kunnon tulos, vai vähän tätä kaikkea?
On kummiskin pakko nostaa lippistä
Discukselle, tämän kesän 1. divisioonan ultimate-mestareille.

Discus oli selvästi ylivoimainen ykkönen, mikä ei ole ihmekään, kun
muistaa, että heidän piti pelata tänä
kesänä SM~sarjassa. He jäivät tahallaan l.divisioonaan väen vähäisyyden vuoksi. Ja siinä piileekin vähän ihmettelemistä tämän turnauksen
osalta: Discus pelasi koko viikonlopun vain seitsemällä pelaajalla, ja
silti löi vastustajat numeroin 18-3,
18-9, 18-2 ja 18-? (No okei, viimeisessä matsissa pelattiin 6 vastaan 6,
kun oli SOSillakin vain 7 pelaajaa,ja
kummallakin joukkueella oli louk-

Muuta merkittävää tässä turnauksessa: Grasshoppers voitti SOS :n, ja
Tampere taisteli yllättävän sinnikkäästi Red Rabbitsejä vastaan.
Tätä ottelua ei etukäteen voinut pitää
turnauksen kiinnostavimpana otteluna. Korkeammat voimat puuttuivat
'kuitenkin peliin. ilma oli aurinkoinen, mutta näkökentän laidalla oli
havaittavissa mustanpuhuvaa yläpilveä.

Sipoo La 11 ,6.

Sipoo Su 12.6.

Tampere - SOS

11

18

Discus - Grass Hoppers

Red Rabbits - Grass Hoppers

18

4

Tampere - Red Rabbits

4

18

Discus - SOS

18

2

SOS - Grass Hoppers

18

9

Tampere - Grass Hoppers

18

4

Discus - Tampere

18

1

8

18

Red Rabbits - SOS

18

5

Red Rabbits - Discus
Tampere La 16.7

18

TampereSu 17.7

SOS - Tampere

12

18

Discus - Grasshoppers

18

2

Red Rabbits - Grasshoppers

18

4

Red Rabbits - SOS

18

8

Tampere - Grasshoppers

18

3

Discus - SOS

18

5

Red Rabbits - Tampere

17

15

Discus - Tampere

18

3

SOS - Grasshoppers

11

14

Discus - Red Rabbits

18

9

Lopputilanne
Discus
Red Rabbits
Tampere

SOS
Grasshoppers

ottelut voitot
8
8
8
8
8

8
6

tappiot

pisteet

0
2

16
12
6
4
2

3

5

2

6
7

maalit
144
124
88 79 41 -

- 31
- 76
108
124
137

Pelin alettua valkeni yleisölle (heh),
että ottelulla oli myös strategista mielenkiintoa, sillä SOSin valmentaja
Hanne Hämäläinen sai vastaansa
nuoriin poikajoukkueisiin mieltyneen Tuuloksen Helin (kirjoittaja on
vain katkera, koska Tampereen
UFO:n keski-ikä on 26v). Kun peliä
oli pelattu muutamia minuutteja, alkoi tuullan. 15m1sek, minkä seurauksena lähes puolen tunnin pelin jälkeen
olivat nämä melko "tuoreet" joukkueet tehneet ainoastaan muutamia
pisteitä ja molemmat valmentajat
huutaneet äänensäkäheiksi ja ainakin
Hannella oli menossajo toinen purkki
nitroja. Sen jälkeen alkoi sade ja ukkonen tietysti. Yllättäen joukkueiden suoritukset alkoivat parantua,
kun olosuhteet kovenivat ja maastoolosuhteissa hyvin viihtyvä Grasshoppers otti ensimmäisen voittonsa
divarissa. Ottelu päättyi 14-11
Grasshoppersille.
Ja sitten se TampereRed Rabbits peli... Puoliajalla oli Red Rabbitsilla
sen verran hyvä johto, että suunnittelivatjo loppu-"huutonsa" (joka oli
kannanotto siihen, että Mr. Brown
on divarin ainoa pelaaja, joka osaa
lausua sanan 'Brick'), mutta Tampere ei ollut vielä valmis luopumaan.
Saatuaan fiilikset nostettua" A ve!"huudollaan (joukkueen yllätysvalmentajan lempinimi), Tampere
teki matsista mielenkiintoisemman.
Pelitilanne oli sitten 16-14, Red Rabbitsin etu,ja Tampereella oli kiekko.
Korkea heitto, pudotettu kiekko, ja
virhe. Virheen huudosta seurasi
"keskustelu", jonka aikana peliaika
päättyi. Virhe loppujen lopuksi
kiistettiinja kiekko palautettiin
takaisin heittäjälle. Syöksy maalialueella teki tilanteesta 16-15,ja peli
pelattaisiin 17:ään. Tampere sai vielä
katkon, ja vei kiekon maaliviivalle,
mutta pokka petti, ja Red Rabbits
veivät voiton 17-15.
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ULTIMATEN JA GUTSIN MM-KISAT PELATTIIN
COLCHESTERISSA, ENGLANNISSA 20.-27.8.94
SUOMI SUOITTill AVOIMESSA SARJASSA
4:NNEKSI JA NAISTEN SARJASSA 9:NNEKSI.
JUTUT SEURAAVASSA FRISBARISSA.

Suomi voitti Tanskan alkusaxjassa 21-9. Kuvassa Tommi Lehto.

If you build it, they will come - turnaus!
Tampereella järjestetään lauantaina, 10.9.94, joukkuegolfkisa. Palkintoina kiekkoja ja rahaa.
Osallistumismaksu on vielä auki - korkeintaan 20mklhlö. Jokainen osallistuja saa 10mk:n alennuslipun
Megazone:en. Jos jaksaa illalla, voi Megazonessa yrittää purkaa päivällä syntynyttä turhautuneisuutta ...
5:n hengen joukkueet! Heti kun vaan tiedätte osallistuvanne, (mutta VITh1EISTÄÄN perjantaina 9.9.),
ilmoittakaa kisojen järjestäjille! Huom. meillä on betoni-teet, joten ei kannata ottaa nappiksia alle. Odotamme
hyvää osanottoa, sillä nämä ovat ensimmäiset kisat Tampereella, eikä juuri kukaan muu kuin paikalliset pelaajat
ole vielä kokeillut meidän rataa. Lisäinfoa (esim. aloitusaika) saa järjestäjiltä.
Terveisin UFO:n puolesta,
Paul Brown / paul.v.brown@ntc.nokia.com/k: (931) 2553 203/ t: (931) 2407 375
Antti Lod / a125731 @uta.fi / k: (931) 558 241
Huom! Toimituksesta riippumattomista syistä (!!!) lehti saattaa ehtiä jäsenille vasta maanantaina 12.9.
Olen pahoillani Ga melkoisen kypsä), KR
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Toimiston törinöitä!
Essi Manni
Heissan kaikki fribailijat! KiIjoittelen tässä viimeistä kertaa liiton sihteerinä, sillä kesä on jo auttamattomasti ohi.
Jaana Toivasen löydätte kuitenkin toi-mistolta myös tästä eteenpäin. Jaana päivystänee kerran viikossa, joten soitelkaa rohkeasti toimistoon.
...

Kaipaanyksilölajien harrastajilta seuravastaavien tietoja toimistoon J APIAN! liitom kisoihin osallistuvienjäsenmaksu
PITÄÄ olla maksettu, onko Sinun?
Jäsenkortit ovat jo saavuttaneet ensimmäiset onnelliset omistajansa. Kortit on tehty niille liiton jäsenille, jotka ovat
maksaneet vuoden 94 jäsenmaksun ja toimittaneet syntymäaikansa liitolle. Mikäli oma korttisi uupuu, patistele
seurasi yhteyshenkilöä tai soita itse oma nimesi ja syntymäaikasi liiton vastaajaan, niin eiköhän kortti kolahda
sinunkin luukustasi.
Mihin sitten korttia tarvitset?? Ensinnäkin sen avulla voidaan turnauksissa tsekata, että olet liiton kelpo jäsen. Lisäksi
esim. Duo Sport (Helsingissä Ar-kadiank. 4-6) taIjoaa kortin esittäjälle 15 % alennuksen kåikista normaalihintaisista tuotteista. Kiekot ovat suhteessa vielä sitäkin halvempia.
Liiton jäsenkortti on voimassa vain tämän kalenterlvuoden. 1995 tulet saa-maan jässärin maksettuasi vuositarran
vuodelle 95 jne ...

***
Seuravastaavat hei, liitolta saa nyt uusimmat seurasäär"itömallit rekis-teröimistä varten. Jos seurasi I joukkueesi ei
ole vielä ry, se kannattaa nyt re-kisteröidä. Rekisteröinti on edellytyksenä kaupungin tukien hakemiselle ja monessa
muussakin tilanteessa tarpeellista.

**
Videoista vielä (ks. hallituspalsta): Vuokra per varattu viikko 20;- maksi-missaan 2 viikkoa. Ja jotta muistaisit
palauttaa videot ajoissa toisten käyttöön, on myöhästymissakko hurjat 50;- per alkanut myöhässä oleva viikko.

Hikisiä treenejä, ruhjeita ja iloista meininkiä,
Essi

Ultimatevalmennuksen jatkokoulutus (8-taso)
SLKL järjestää 18.9 ja 24.9.94 Ultimatevalmennuksen jatkokurssin Leppävaaran urheiluhallin
tiloissa. Kurssi on tarkoitettu vähintään vuoden aktiivisesti valmentaneille ja valmentajakoulutuksen
C-tason suorlttaneille henkilöille. Poikkeustapauksista voi sopia, puh 90-506 1552.
Kurssi on kaksiosainen: Teorlaosa pidetään sunnunt~ina 18.9. ja käytäntö, sekä harjoitustehtävien
purku seuraavana lauantaina 24.9.94. Hinta 50 mk.

Dmoittautumiset ja lisätietoja:

SLKL toimisto

p. 90-158 2580

Halli -SM 1995-kisoihin ilmoittautuminen 1.11.1994 mennessä liiton toimistolle puh. 90-158 2580
(sekä naiset että avoin).
Lisätietoja Jere Manniselta puh. 90-480479.
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Suomen Liitokiekkoliitto ry
Radiokatu 20
00240 Helsinki

AA
Olli

056
Visamo

Jussaarenkuja 5 E 45
00840 HELSINKI

Voittajat) valinta - Liitokiekko Amexposta
Liitokiekkoja golfiin, pituuteen, ultimateen, freesty leen, koppauksiin, mihin vaan.

Tilauksesta kaikki liitokiekkotarpeenne.
Postiennakolla, tilausj ärjestyksessä.

-AVIAR

-wmPPET

- STINGRAY

-GASELLE

- SCORPION

- ECHIPSE

Amexpo

-COBRA

-PIRANHA

Topeeka 82

-xn

- GRIFFIN

61800 KAUHAJOKI

-ROC

-PYTHON

-PUTTER

-POLECAT

- VIPER

- SKYSTYLER

- World Class 165 g
- 175 g Ultra-Star

- and others

Golf-, pituus-, freestylekiekot a75 mk liiton
jäsenille.
Pocket Pro 15 mk
World's Biggest Mini 20 mk

MYÖS KIEKKOGOLFKORIT a 1 200 mk.

FLY WITH THE BEST!

puh. 963 - 231 1495
fax. 963 - 231 5022

