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Kulunut kesä todisti ainakin sen, että suomalainen ultimate on edelleenkin kova sana
maailmalla. Niin vakuuttavaa on ollut suomalaisten rynnistys kauden kansainvälisissä
arvoturnauksissa.
Ensin Team runnoi itsensä väkisin kvartsifinaaleihin seurajoukkueiden Jv1M-turnauksessa Englannissa kaatamalla todella kovia kavereita (mm. USA:n neljänneksi paras
joukkueen). Asioiden voidaan todeta olevan kunnossa myös naisten puolella Atleticon
vihjaillessa tyytymättömyyttään kuudenteen sijaan samassa tumaksessa.
Entä sitten maajoukkueet? Ennen Ranskan kisoja valmennusjohto hoki kyllästymiseen
asti sitä, miten tämän kesän EM-turnaus on ainoastaan välitavoite matkalla Jönköpingiin. Jos kaksi hopeaa ja pronssi saavutetaan pelkällä välitavoite-valmistautumisella, niin
se lupaa erittäin hyvää ensi kesän koitoksiin. Erityisen paljon toiveita herättääkin miesten maajoukkueen hakkapellitta-asenteella taistelema EM-finaali.
Missä sitten piilee suomalaisen ultimaten kilpailukyvyn salaisuus? Suomessa onjäIleen

yleistynyt Lnton hallituksenja seuratoiminnan organisoimattomuudeen ja aikaansaamattomuuden arvostelu. Jos kuitenkin vertaamme tilannetta muihin Euroopan maihin (pl.
järjestöjen luvattu maa Ruotsi), on toiminta täällä harvinaisenjärjeste1mäIlistä.
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Ympäri vuoden tosissaan harjoittelevien seurojen määrä on jatkuvassa kasvussa; määrätietoinen toiminta ei 80-luvun tapaan rajoitu muutamaan mestaruutta tavoittelevan
joukkueen harteille. Suomessa on myös törkeän lyhyen kilpailukauden aiheuttamat haitat onnistuttu minimoimaan organisoimalla säännöllinen sisähalliharjoittelu.

Edellä mainituilla tekijöillä kun on vielä mukava tapa vahvistaa toisiansa, niin en näe
suuriakaan uhkia suomalaisten kisamenestykselle jatkossa. Päinvastoin asioiden luistaessa tätä rataa pitäisin kummallise~ jos Suomi ei olisi ultimaten Euroopanmestari
vielä tällä vuosikymmenellä.

Petri Dahlström
Haluatko oppia taittamaan? Tahdotko kuulla ilkeät juorut ystävistäsi ennen muita? Kiinnostaako näyttävä merkintä ansioluetteloosi? Hyvä, sillä etsimme

Päätoimittajaa
Frisbari on SLKL:n viIallinenjäsenjulkaisuja samalla Suomen suurin liitokiekkolehti.
Haemme nyt uutta päätoimittajaa vuodelle 1996. Tehtäviisi kuuluu aineiston ideointi ja
kokoaminen sekä lehden taitto. Apunasi Sinulla on erittäin motivoitunut ja nuorekas
toimitus.
Emme edellytä aikaisempaa kokemus~ vaan ainoastaan hitusen aikaasi. Opetamme
Sinulle kaiken tarpeellisen allekirjoittaneen vetämällä "päätoimittajuuden perusteet"kurssilla (eli teemme numeron 4/95 yhdessä). Tarjoamme herskyvän hauskan homman
sekä mahdollisuuden toteuttaa luovuuttasi.
Uskomattoman vapaamuotoiset hakemukset Liiton toimistoon 15.11. mennessä.
Lisäinfoa: Petri Dahlström (4551293) tai Jouni Manninen (444532)
Ps. Lounaskutsuja "tiedotusvälineiden edustajille" on edelleen jäljellä.
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Puheenjohtajan palsta 3/95
Ranskan kautta.••
Kllll miesten illtimate-maajoukkueen valmentaja Raine Lamberg soitti minulle
Ranskasta ja sanoi: "Pane jätkä fyrkkaa
pe~ että saadaan tänne pari pelimiestä
lisää, että saadaan EM-gullitit!", arvelin
miehen seonneen täysin. Nyt, kun lopputulos kisoista on selvillä olen pohtinut ko.
soittoa,ja muutenkin ilunetellyt muutamaa
asiaa.
Miten vähäiset ovat liittomme mahdollisuudet tukea taloudellisesti kisoihin lähteviä pelaajia - varsinkin, jos vaaditaan vielä
kisojen ajalta menetetty työtulo korvattavaksi, tuntuu liiton antama n. 500 markan
matka-avustus naurettavalta.
Miten osa 'pelimiehistä ' voi olla Suomessa, kun kisat ovat käynnissä Ranskassa itse en kutsuisi sellaisia kavereita pelimiehiksi.
Miten todella kovat joukkueet kaikesta
huolimatta saatiin kisoihin jalkeille - hopea, h~ pronssi ... ihan rautaa!

•••JÖnköpingiin
mtimaten MM-kilpailut 1996 Ruotsissa
tulevat olemaan ne kisat, joissa asiat ovat
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haIjoituspelejä

toisin: valmistautuminen taloudellisesti ja
maajoukku~rinkien osalta haIjoitusten
merkeissä tulee alkamaan jo tämän vuoden puolella. Toimintasuunnitelmaja budjettiesitys vuodelle 1996 ovat tekeillä, ja
niissä tullaan huomioimaan Ruotsin I\t1Mkisat yhtenä painopistealueena. Valmennusjohto on sitoutunut jatkamaan tehtäviäänja onnistumisten arvioinnin aika
tulee syksyllä 1996.

·i

XJ»eisty-ökumppaneista
..r

~

Kurfkaikkj.·lfumminkin aina jollain tavalriipp1i~ rahasta, on liitto tekemässä
......,,""
sopimusta yhteistyökumppaneiden hankkimisesta. Tarkoituksena on myydä liiton
tuotteita: maajoukkueita, SM-sarjaa,
VKG:tä jne. ja kerätä varoja mainosoikeuksilla ko. tapahtumissa, pelipaidoissa yms. Tuotteiden markkinointitoimintaan tarvitaan koordinaattori,jolle
paikalle on alustavasti kaavailtu mmJtmnaa
liitokiekkoa harrastavaa tiedotuksen ammattilaista. Tiedetäänhän se, että lajin
näkyvyys kulkee käsi kädessä sen kiinnostuksenkanssa,joka ulkopuolisella rahalla voi tuotteistamme olla.

lA

Kesästä syksyyn ja talveen
Kotimainen kilpailukalenteri alkaa olla
läpi koluttu tältä vuodelta, ja ulkona lajin
harrastaminen käy pikkuhiljaa mahdottomaksi. Taaksejäävä kesä onnistui mielestäni hyvin ja erityisen miellyttävää on ollut
todeta kiekkogolfin virkistyminen.

Kaikki tämä kuulostaajo ennen kokeillulta
ja rahan saaminen mahdottomaksi todetulta. Nyt on kuitenkin tarkoitus palkita
yhteistyökumppanin saaja tietyllä provisiolla Sopimus on tekeilläja ne teistä,joista tuntuu, että olisi jotain annettavaa tällä
saralla ilmoitelkaa itsestänne liittoon ja
saatte palautetta loppuvuoden 1995 aika-

Lajimme harrastamisen yhtenä heikkona
puolena on kuitenkin eittämättä lyhyt kilpailukausi, lyhyt kesä. Talviharrastaminen on aktiivista vain ultimaten osalta ja
siinäkin laji on aivan toinen kuin kesällä.
Sisähallipelaaminen ei pelillisesti anna
valmiuksia ulkopelaamiseen Koviin saavutuksiin tähtäävien seurojen olisi haettava tuntumaajo aiemmin keväällä maapohjahalleista ja vastaaviin tiloihin tulisi saada talven ajalle turnauksia ja kovatasoisia

na.
Jouni Manninen
Liiton hallituksen puheenjohtaja

Toimistolta
Syksy on alkanut toiInistolla virallisesti,
sillä olen paikalla taas kahdesti viikossa
eli keskiviikkoisin 14.30 - 17.00 ja torstaisin 10.30 -16.00. Liitonpuhelinnumerohan on 158 2580 jajos jotain kiireellista yms., niin kotinuInero 458 4004.

Miksi vastaaja/fax ei toimi?
Hyvä kysymys. Homma johtuu uudesta
hienosta tekniikasta. Eli fax kenkkuilee,
jos liittoon yrittää lähettää faxia hieman
vanhemmasta koneesta. Silloin kone ei
tunnista jotain tiettyjä koodeja, vaan laittaa vastaajan päälle. Jos on kärsivällinen
ja jaksaa odottaa, niin kone sitten kyllä
lopulta kääntää fuxin päälle. Ainakin pitäisi. Kokeilla voi myöskin sitä, että liiton
koneen alkaessa pyörittää vastaajan viestiä,
painaa omasta koneestaan tähti-näppäintä.
Näin neuvottiin huoltoliikkeessä.
Vastaaja puolestaan pistää faxin päälle, jos

nauha on ehtinyt mennä loppuun Tämä on
tapahtunut muutaman kerran. Eli vaikka
yritän muistaa kääntää kasettia, saattaa
joskus pitkiä (!) viestejä olla sen verran, · ·.: P~: ~~: J'~.~~: J.~··()1J: ~~!4~lt1J
että nauha on lopussa. Varsinkin, kun en .:Q!l:1$i :(p*t~~BO~ 7· tm'°na).w.U4a ·
käy toiInistolla päivittäin. Joskus vastaa- • 'YWY~.· ~~Ii9.l~j~ . ,q~o:. ~,. dOl~··:·
jan kasetti ei vain lähde pyörimään, jol- ·'. låillikJiVieti• •riliStäesSä·.:Hamii·••sl1inisSä·.•
loin fax taas menee päälle. Huoltoliikkeen ·:Pllhj(l~Jl;: M.l~~~· !tci.~?)·
mukaan kuulemma yleistä. Elijos näin on,
niin soittakaa kotiin. Siellä ainakin käyn
· .'. ~~~:~#:~~1l~.~~:~j<)1m·:·
päivittäin

;åj:~~'l~il~i~~in,!!li~:i
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Löytötavarat
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Löytötavarat ovat kesän jäljiltä vielä tääl- ·:~~~:'}~VäilitDe.hC1Otj:i~? ::·:.-",
lä liitossa. Soitelkaa ja kyseIkää omianne.
· .~).pj~()jjjs~·. ldi~.·fuj.()~:.t~riilia·.:
Siinä kaikki tällä kertaa !! !
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·<o.Jjjåsiilien · ~ :Tilli~qiä~nne.kseen: tii.t
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Jaana Heikkinen
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Hallituksen kokousten päätösluettelot
SLKLH7/95
-todettiin, että päävalmentaja Pekka Ranta
valmentaa toistaiseksi naisten maajoukkuetta
-päätettiin liiton tuet ultimaten & golfin
edustusjoukkueille seuraavasti:
*avoin ja naisten sarja Ranskan EM 1995
517,00/ hlö
*junioripelaajat Ranskan EM 1995
573,00/hlö
*yksilölajien edustusjoukkueen tuki
550,OO/hlö, maksetaan 10:llepelaajalle
*kahdelle valmentajalle Ranskan EM
1995 kisamatka maksetaan kokonaan ja
kahdelle valmentajalle matkankustannuksista maksetaan puolet
-päätettiin kesän 1996 ultimatesarjojen
rakenne ja karsinnat seuraavasti:
avoimen sarjan karsinnoista SM-saIjanja
I-divisioonan osalta: SM-sarjan viimei-

nen putoaa suoraan divisioonaan, l-divisioonan paras nouse karsimattaja SM-sarjan toiseksi viimeinen karsii saIjapaikasta
I-divisioonassa toiseksi sijoittuneen kanssa. Jos SM-sarjan joukkueita lopettaa, karsintoja ei tarvitse järjestää. Avoimen SMsarjassa on tarkoitus olla kahdeksan
joukkuetta vuonna 1996, muttajoukkueiden kokonaismäärä saattaa vaikuttaa
asiaan. Sekä naisten että avoimen saIja on
tarkoitus pelata turnausmuotoisesti.
-päätettiin poistaa Eero Alperilta liiton tilien käyttöoikeus
-sovittiin, että SM-turnauksissa ottelupöytäkiIjanpidosta vastaa kunkin ottelun
kotijoukkue. Kokonaisvastuu turnauksesta on aina järjestävällä seuralla.
-päätettiin toimia Ismo Lindbergin ehdotuksen mukaisesti ja jakaa yksilölajeissa
mitalit ennakkoilmoittautumisten perus-

Kentän ääni!
Viidakosta kuultua
Eräänä kauniina elokuisena tiistai-iltana
nimeltä mainitsematon poika-ultimatejoukkue saapui harjoituksiinsa luonnonkauniille niitylleen. Kummastuksekseen
he havaitsivat kuitenkin kentällä jo barjoiteltavan. Kokenut nimeltä mainitsematon naisultimatejoukkue oli vallannut
kentän. Pojat olivat harjoitelleet kyseisellä niityllä säännöllisesti jo mwtaman vu0den ajan ja he ihmettelivät suuresti kentän
va11anneita kokeneita ja taitavia naispelaajia ja heidän suorituksiaan.
Pojat päättivät mennä kysymään eräältä
kokeneelta nimeltä mainitsemattomalta
naispelaajalta heidän kentälle tulonsa
syytä. Pojat kertoivat nimeltä mainitsemattomalle naispelaajalle harjoitelleensa niitylläjo muutaman vuoden; tänä vuonnajo
toukokmm alusta asti kolme kertaa viik0ssa. VIikonloppuna heillä olisi tärkeä turnaus ja haluaisivat harjoitella omalla
kentällään. Kokenut naisultimatepelaaja
halusi valistaa kokemattomia poikiaja kertoi Suomen ultimatessa vallitsevan viidakon lait, nopein ehtii ensin. Kenttä pysyisi naisjoukkueella tiettyyn kellon lyömään
asti, jonka jälkeen pojat pääsisivät temmeltämään kentälle.

lähti sovittuun aikaan ja pojat pääsivät harjoittelemaan kentälieen. Mutta pojille jäi
hyvin, hyvin paha mieli, tätäkö on ultimaten spirit .. ?

teella määriteltävissä srujoissa. Yleismestareille jaetaan pokaalit.
-myönnettiin Ismo Lindbergille lupakorjata tai ostaa kolme golfkoria

SLKH8/95
-päätettiin siirtää sopimus yhteistyökwnppanien hankinnasta seuraavaan kokoukseen ja tarlåstaa sopimuksen juridista
muotoa
-päätettiin antaa Pekka Rannallevaltuudet nimetä ultimaten edustusjoukkueet
-hyväksyttiin Ismo Lindbergin ehdotus,
että kiekkogolfin edustuspelaajat
nimetään VKG-saIjan menestyksen perusteella
-päätettiin hylätä YK:n lastenavun rahaanomus
-hyväksyttiin Sanna Susiluodon ehdotus
junioreiden SM-sarjan järjestämisestä ja
päätettiin, että liitto maksaa hallikustannukset
-hyväksyttiin Ismo Lindbergin esitys
VKG-saIjan kuluista
-päätettiin myöntää Matti Suurnäkille
750 mk WFDF-kongressiedustajan
matkakorvauksena

Ei voi kuin ihmetellä nimeltä mainitsemattoman naisjoukkueen "neuvottelijoiden"
asennetta toisen joukkueen pelaajia kohtaan. Ehkä pojatkaan eivät neuvottelujen
edistyessä olleet enää sovun rakentajia,
mutta neuvotteluseura tekee kaltaisekseen.

Mikä on tämän tarinan opetus. Erästänaisultimatepelaajaa lainatakseni: "Suomen
ultimatessa vallitsee viidakon lait, nopein
ehtii ensin". Tämän pojat tietävät kyllä
jatkossa.
Nim. "Me Tarzan, You Jane"

·. · IUGÄOä• ;
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:· f:Mis~jainjJJoirtPeIattilii:~jirimäjset :

Kiitos
Tuhannet kiitokset kaikille mahtavasta vastaanotosta liitokiekkopiireihin. Alku aina
hankala, joten kiitos kannustuksesta - ne
ovat todellakin tsempannneet meitä eteenpäin. Hauskaaja treenirikasta syksyä.
Terveisin naisten SM -sarjan kuopusjoukkue Hamina Heinäsirkattaret.

Loppujen lopuksi kaikki päättyi onnellisesti: kokenut naisjoukkue piti sanansa ja

-+ Ketä voidaan:pitäälentävån lelUIlllIle'
:keksijänä?:.::
Vastauksetsivulla27
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Kevään UltiInateva1mennuksen perusteissa kuulin yllätyksesseni joidenkin osallistujien valmentavan 12 ikäisiä jwmuja.
Huh-huh. Taidatte tehdä historiaa
Suomessa, eikä sitä muissakaan maissa
taida kovin montaa alle 15 vuotiasta pelaajaa löytyä. Uranuurtajan dmmi voi olla
hikinen, sillä drillit ja taktiikat on kehitelty vanhenunille pelaajille. Toivottavasti
kuitenkin syyskuussa Kati Mannin ja
Hanne Hämäläisen kanssa vietetty junnuilta on tuonut uusia ideoita ja uskoa
omiin mahdollisuuksiin. Jos keksitte
kivoja treenejä, niin pistäkäähän ylös,
moni mtru samassa tilanteessa oleva kuulisi varmaan mielellään niistä. Teette
muuten arvokasta työtä...
Ultimatevalmennuksenjatkokurssille sen
sijaan ilmoittautui valitettavasti liian
vähän väkeä, joten päätimme siirtää sen
parempaan ajankohtaan. Eli ensivuonna
jatkokurssi pyritään järjestämään jo
keväällä huhtikmm puolella, kunhan vain
osanottajia on riittävästi. Joten
kyselkäähän aktiivisesti, niin ei jää väliin. Lämpimät kiitoksetjokatapauksessa opettamisesta kiinnostuneille vetäjille:
Suurnäkille, Rajalalle, Rannalle ja \askiolle.

Syksyn -95 Yleiset
Valmentajakoulutukset
Ympäri Suomea jätjestetään yleisiä valmentajakoulutuskursseja. Nämä kurssit
ovat yhteisiä kaikkien lajien harrastajille
ja niiltä voi hankkia tietoa urheilusta ja

valmentamisesta. Toivottavasti treenivinkkejä löytyy myös muiden lajien harrastajilta. Kursseja järjestävät SL U:n
(Suomen Liikunta ja Urheilu) alueyksiköt,
joten voit kysellä lisää ja ilmoittautua
seuraaviin numeroihin vähintään viikkoa
ennen kurssien alkua.
Etelä-Suomen Liikuntaja Urheilu ry
p.(90) 613 2000
Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
p.(931) 2234666
Itä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
p.(971) 2614457
Kaakkois-Suomen Liikunta ry
p.(955) 360 749
Keski-Suomen Liikunta ry
p.(941) 614 121
Lounais-Suomen Liikuntaja Urheilu ry
p.(921) 469 1911
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry
p. (964) 414 0470

Lii~oll . jäsenreklst~ri . teki kepposen ja
tuhoutilialkllkeSäStä. :Nyt ,on yritetty ,
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mOiteIla:ko~ hitikilöi1ie: AhOlainen JuSsi, '

ItAt!!~= ·

' TiIn.6, ; ki~estö: T.a.ijå, Mykkänen V111e,

" Nieminen : l'liko~' ;: 9.~j:atsalo :, Jarkko,

:päiVännta Niko,/Palinen Krister, Torro
Alla olevassa taulukossa on poimintoja :, Tapio"T~'Mik3;~Ja~ ."

Etelä-Suomen alueen kurssitarjonnasta,
koska juuri täältä päin on kysel)jä tullut.
Uudet koutsit löytävät parhaiten rohkaisua
ja apua valmentamiseen Lasten tai Nuorten
urheilun perusteista, mtrut kurssit koskettelevat jo tarkemmin jotain erityisaluetta.
Lastenja nuorten ikäraja pyörii näillä kursseilla 13:n paikkeilla. (Osa kunnista muuten maksaa näitä kurssimaksuja takaisin, jotenkyselkääpä oman kaupunkinne liikuntavirastosta tms.)

Essi Manni

:Wahriilon

~~~~IIJl~ .·
:.: .J~r~~:~~;:

.....

Lokakuu
to 5.1 la 7.10
to 12.10.
to 12.1 la 14.10.
to 19.1la21.10
la28.10

Psyykkisen valmennuksen perusteet 10h
Urheiluteippaus
5h
Lasten urheilun perusteet
9h
Nuorten urheilun perusteet
9h
6h
Fyysisen harjoittelun perusteet

la 4.1su 5.11

Fyysisen hatjoittelun seminaari
(voima, nopeus, kestävyys)
Urheiluteippaus

Helsinki
Helsinki
Lohja
Helsinki
Helsinki

350;250;300;300;300;-

Marrraskuu
to 9.11
to 16.1 la 18.11.
to 23.1 la 25.11.
to 30.11.

Lasten Urbeilun perusteet
Oppiminenjaopettaminen, perust
Ensiapu eri urheilutapahtumissa

16h

Kisakallio

5h
9h
10h
3h

Helsinki
Porvoo
Helsinki
Helsinki

250;300;350;100;-

Lasten urheilun perusteet

*1 pari matalat, mustat
* 1 pari puolikorkeat, mustavalkoiset
*koko UK6.5 US 7.5 40.5
Täysin käyttämättömät, hinta 400, - / pari.

Joulukuu
to 7 .1 la 9.12

Kaupan
Nike Air
Sharkseja

9h

Hyvinkää

frisbari
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"Kuin Manulle illallinen

Team uusi mestaruuden
Ensimmäisen SM-turnauksen jälkeen
oli selvää, ketkä tällä kaudella
pelaisivat avoimen sarjan mestaruudesta. FDC, Liquidisc ja Team olivat eri tasoa kuin Flyers, joka
puolestaan oli hivenen parempi kuin
loput pääsarjan joukkueet. Puhetta
aiheutti myös, nousisivatko taantuneet Lahti ja WWW kuopasta, johon olivat vajoamassa.
Kesän toinen SM -turnaus Helsingin
Käpylässä antoi lisää tietoo tulevasta. Team
pelasi kolme ottelua, joissa se lauantaina
helposti voitti Lahden, mutta väänsi yllättävän hitaasti nurin Flyersin 18-9 (9~) .
Osansa oli varmasti sillä, että Team peluutti paljon kokemattomia pelaajia, mutta
myös Flyersin ennakkoluuloton miespuolustus tuotti paljon katkoja ja muutaman
nopean vastaiskun.
SlIDDlJDtaiaa1DJ1D3 kohtasivat viime kauden
loppuottelijat Teamja FDC. FDC:ltä olivat poissa maajoukkuetason pelaajat Mikko Nevanlinna ja Jaakko Ylä-Rautio,
mutta sekään ei ole selitys Teamin reilulle
18-10 (8-9) voitolle. Helsinkiläiset pelasivat maajoukkuemies Hartti Suomelanja
valmentaja Pekka Rannan Intemetin ultimate-sivuilta löytämää pussipuolustustaja
pysäyttivät täysin Flying Disc Cowboysin
vastaanhaku-jajuoksupelin. Vain FDC:n
Kimi Kärkkäinen kykeni nopeudellaan
puhkomaan Teamin uuden mies- japaikkapuolustuksen välimuodon tehden kuusi
maalia. Muut Cowboyt eivät yltäneet
lähellekään, kun niukka puoliaikajohto
heti toisen jakson alussa alkoi muuttua
murskatappioksi Teamin vaihtaessa puolustusmuotoja.
FDC:tä on edelleen joukkueena helppo
järkyttää henkisesti: nyt Johan Rinteenja
Mika Hyttisen loukkaantumiset olivat
osaltaan musertamassa mielialaa. Team
puolestaan jyrää tarvittaessa vaikka uudempien pelaajien voimalla: pitkä Mikko
Seppälä kunnostautui kolmella maaHila.
Teamin runkosaJjan voitto oli varmistunut
ja loppuottelupaikkakin alkoi siintää pelaajien silmissä - puheissa se oli jo. Kun
FDC ja Liquidisc voittivat muut ottelunsa
vaikeuksitta oli FDC nmkosatjassa toisena voitettuaan avaustumauksessa kesä-

kuussa Liquidisci~ joka lähtisi ylempään
loppusarjaan kolmannelta sijalta. Näistä
kahdesta kumpi hyvänsä saattoi yltää loppuotteluun, tosin Liquidisciltä se vaatisi
kaikkien ylemmmä n loppusarjan otteluiden voittamista.
Sarjan alemmassa puolikkaassa alkoivat
ottelut myös saada lisää mielenkiintoa.
Muun muassa ensi kesän SM-sarjapaikat
alkoivat olla pelissä. Lahti oli saanut vahvistuksekseen toiseen turnaukseen entisen Atletico- ja maajoukkuepelurin Timo
Brunsi~ mutta yhteisharjoittelun puute
näkyi monesti Brunsin ratkaisuista, eikä
hänestä ollut katkaisemaan Lahden tappiokierrettä. vahva Sami Holopainen kunnostautui useassa pelissä joukkueen
parhaana pistemiebenä, mutta vaihtomiesten vähyys - Teamia vastaan Lahti pelasi
lauantaina iltapäivällä seitsemällä pelaajalla - kostautui väsymyksenäja tappioina. Teamilta viisitoista pelaajaa teki Lahtea vastaan pistesuorituksen 18-1 päättyneessä ottelus~ joka kertoo vain se~
että väsynyt pelaaja puolustaa huonosti.
Samaan syssyyn sarjatulokas Red Rabbits otti kesän avausvoittonsa väsyneistä
lahtelaisista, jotka turhautuneina jo
suunnittelivat seuran lopettamista kauden
jälkeen. Tyynessä säässä hyvin taisteleva
RR otti iltaottelussa vielä FDC:ltä jopa
seitsemän maalia. Rabbitsin riemu ei kestänyt kauaa. Sunnuntaina Käpylässä puhalsi raikas kesätuuli, kunjänöpuput kohtasivat WetoWoiman aamuottelussa. Rabbits juoksi ja puolusti, mutta Waasan kokeneet ja taitavat Jouni Mannine~ Petri
Haapiainen, Jan Eklund ja Jouni Tapiovaara heittivät tuulessa niin paljon parem~ että voittajasta ei missään vaiheessa
ollut epäselvyyttä. Myös vaasalaisten
laiskahko paikkapuolustus oli myrkkyä
RR:lle. Rabbitsin runkopelaajien tie
veikin tämän turnauksen jälkeen Teamin
harjoituksiin, joissa heittotekniikkaa pyrittiin parantamaan

Discus seuraava
mitaliehdokas?
Kolmen suuren seuraksi ylempään loppusarjaan veikattiin kauden alusta asti
Helsingin Flyersia. Heti lauantaina oltiin
kuitenkin lähellä yllätystä, kun Discus
puoliajalla johti Flyersia maalilla: nuo-
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ressa ryhmässä erottuu muutama pelaaja,
mutta pääasiassa on kyse tasaisesta
joukkueesta, josta ei selviä puolusta.ma1la
vain yhtä tiettyä pelaajaa. Discuksen näkyvin hahmo, Hannu Saarinen,jäi ottelussa kahteen maaliin ja kolmeen syöttöön,
mutta hänen lisäkseen kahdeksan pelaajaa teki pisteitä. Ottelu ratkesi lopulta
EUC:n ja Liquidiscin entiseen likaisen
työn tekijään, Mikko Marsioon. Aikaisemmissajoukkueissaan Marsio on ollut maajoukkuetähtien varjossa, mutta Flyersissa
hänen taitonsa näkyvät myös tilastoissa:
neljä maalia ja kuusi syöttöä tärkeässä
pelissä,joka vei Flyersin mi ta ljkamppailuihin.
Discus siis hävisi, mutta ikärakenteeltaan
se on ryhmä, joka todennäköisimmin
tämän vuosikymmenen lopulla taistelee
mestaruuksista FDC:nja tällä hetkellä 1divisioonassa pe1aavan Sipoon OS:nkanssa. Pääosin pelaajat ovat vasta suorittaneet
varusmiespalveluksensa, monet ovat jo nyt
hyviä urheilijoitaja melko taitavia heittäjiä. Jäämme odottamaan hieman lisää
kovuuttaja taktista osaamista, jota tullee,
kun Discuksen riveistä nousevat ensimmäiset maajoukkuemiehet saavat kokemusta tosihemmojen peleistä.
Flyers puolestaan kulki aallonhaJjalla läh-

es koko viikonlopun. Runkosarja päättyi
päiväotteluihinja sunnuntain viimeisissä
peleissä alkoi ylempi loppusarj~ jossa
Siipiveikkoja vastaan asettui hallitseva
mestari ja runkosarjan voittaja Ylimielisille ja ennakkosuosikin asemaansa tyytyväisille teamiläisille pelistä tuli todella
vaikea. Mikko Marsio ylsi taas tärkeässä
paikassa huippupeliin ja oli Teamin puolustukselle vaikea pideltävä: kahdeksan
maalisyöttöäl Nopea Ville Varo oli neljä
kertaa vapaana maa1jS9Jja sai syötönk:iiIr
ni. Puoliajalla Team johti vain kahdella
maa]jlJaja alun naureskelu vaihtui hieman
vakavampiin ilmeisiin. Teamin vaihtopenkiltä löytyy kuitenkin riittävästi taitoa ja
halua voittaa silloin, kun se ei runkopelaajia kiinnosta. Pekka Ranta pyöritti
tarkoituksella melkoista vaihtoruletti~
Team voitti lopulta 18-12 (9-7)ja 13 pelaajaa teki pisteitä, joten joukkueessa on
laaja materiaali myös ylemmän tason peleihin, ei pelkästään sarjajumboa vastaan.
Team varmisti näin loppuottelupaikan heti
ylemmän loppusarjan aluksi.
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Viereisellä kentällä ratkoivat välejäänFDC
ja Liquidisc. Liquidisc oli pakkovoiton
edessä, eikä sekään riittäisi vielä mihinkään, vaan olisi voitettava vielä Team
ja Flyers. Liquidisc eli ottelun alussa Timo
Vaskion loistosuorituksilla (3+7), mutta
johtoasemaa ei kyetty säilyttämään. 12 pistemiestä FDC:ssä, seitsemän Liquidiscissa kertoo tylysti tilanteen: yhdellä kentällisellä ei ulkoultiInatessa kuitenkaan l<rpulta pärjää, vaikka se olikin lähellä. Ottelu päättyi 16-15 ja FDC kohtaisi Teamin loppuottelussa, Liquidisc ja Flyers
pelaisivat pronssista.

TheEnd
Viimeiseen turnaukseen elokuussa Talissa ei saanut ylemmän loppusaJjan merkityksettömiin peleihin jännitystä millään.

vaikeuksia pysyä pystyssä, mutta muutoin
puitteet olivat kunnossa: nurmella pystyi
varmasti heittäytymään taIvitsematta pelätä
mustelmia, hiertymiä tai haavoja.
Pronssipelissä pelaajat eivät kuitenkaan
halunneet pitkään nauttia kauden parhaasta ruohomatosta. Yhä hyvässä Englanninvauhdissa ollut Liquidisc koulutti kokemattomia lentäjiä oikein olan takaa.
Pronssiottelu isolla stadionilla taisi olla
Flyersin hermoille liikaa, kun Liquidisc
jyräsi numeroiksi 18-3. Flyers-pelaajat
eivät paljonkaan kommentoineet ottelua,
mestaruutta tavoitelleelIe pronssijoukkueelle tämä mitali oli lopuksi kuitenkin
pieni pettymys.

1

SeurajoukkueidenMM-tumauksesta Englannista vauhtia hakenut Liquidisc otti
18-12 virkamiesvoiton Flyersista. Myös
FDC voitti Flyersin. Team säästeli finaaliin, peluutti otteluissa l-divisioonajoukkueen pelaajia ja hävisi roimasti sekä
FDC:lle (18-9) että Liquidiscille (18-7).
Englannissa oli ollut myös FDC, ja Teamin kakkosjoukkueen pelaajien tuskaiset
ilmeet näissä peleissä kertoivat ainakin
sen, että ero divisioonatempon ja Suomen
huippu-ultimaten välillä on melkoinen.
Divisioonaan ei siis kukaan halunnut,
mutta Lahti sinne joutui, häviten lopulta
kaikki ottelunsa. Aikoinaan samaan on
pystynyt myös Team, mutta silloin ei ollut
divisioonaa, johon olisi voinut pudota.
Team nousi sitten SM-käIkeen, kuinka käy
Lahden? Joukkueen pelaajat jatkavat,
mutta missä joukkueissa? Ensi kesä näyttää.
Kunnioittaen on sanottava, että Lahti kaatui saappaat jalassa. Sekä Discus että RR
joutuivat lopulta tiukoille, vaikka selvisivätkin säikähdyksellä. Discus varmisti
sarjapaikan, Rabbits joutui karsimaan.
Waasa voitti alemmassa loppusarjassa
kaikki ottelut. Nyt jo Discus kuitenkin ylsi
tulokseen 18-16, joten ikääntyvä WWW
vaatii kuitenkin joko uutta verta tai uutta
heräämistä,jos se vielä ensi vuonna aikoo
säilyttää saJjapaikan ilman karsintoja

Muut. .•
Pelaamatta olivat enää mitaliottelut.
Paikkana oli Leppävaaran Stadion, jonka
sinänsä hienoa mnmea oli kasteltu pitkään
jatkuneiden helteiden vuoksi liikaakin.
Kenttä oli paikoin hyvin pehmeä ja
kookkaammilla pelaajilla oli ajoittain

{W ,.... ;;.h:,~'

Sami Holopaisen venytyksetkään eivät
riittäneet pitämään Lahtea SM-sarjassa

Avoimen saJjan päätöksestä ei syntynyt
jännitysnäytelmää. Team hallitsi otteluaja
teki alusta asti maalinsa helpomman
näköisesti kuin Cowboys, jolla edeltäneiden otteluiden tavoin oli vaikeuksia murtaa Teamin pussipuolustus. Vaikka FDC
itse asiassa pelasi hyvin joukkueena ja 13
miestä teki pisteitä (Teamista samoin) ei
mestareilla ollut hätäpäivää. Ero kasvoi
hitaasti koko ajan toisen jakson alkuhetkille asti, jolloin Team siirtyi hetkeksi
käyttämään seurajoukkueiden M1v.l-kisoja varten opeteltua avointa paripelihyökkäystä. Neljä kärkipelaajaa oli täysin
uusi asia FDC:n puolustukselle ja pian
Team johti 18 - II ja ottelu oli käytännössä
ohi.
Teamin 21-17 voittoon päättynyt loppuottelu oli todennäköisesti paras suomalaisten seurajoukkueiden keskenään pelaama
ottelu. Molemmissa joukkueissa on taitoa,
fyysisiä ominaisuuksiaja taktista osaamista riittävästi, että yleisön voidaan uskoa
olleen tyytyväistä huolimatta siitä, että ottelu kesti melkein kolme tuntia.

frisbari

Komein suoritus oli Teamin Raine Lambergin heittäytymismaali toisella jaksolla:
mies juoksi kiinni koko kentän syötön ja
venytti pystysuoraan putoavaan kiekkoon
aivan nurmen pinnasta. Kaikkiaan Lamberg teki kahdeksan pistettä, Toni Asikainen niinikään. Maajoukkuemiehet Hartti
Suomela ja Mika Niemenmaa säestivät
hyvin viidellä pisteellä kukin. FDC:stä
erottuivat Tomi Bruns ja Kimmo Vuorinen. Bruns pelasi varmaotteisestija Vuorinen oli jälleen käIjessä mies paikallaan:
neljä loppuottelumaaJia.

•••ja mestarit
Teamin mestaruus tuli kuitenkin muulla
kuin yksittäisten tähtien nousulla vastustajia kirkkaammiksi. Valmentaja Pekka
Rannan luoma Teamin hyökkäystaktiikka
luo tilaa hyville heittäjille ja vastaanottajille siten, että kaksinkamppailuihin ei
usein jouduta. Lisäksi Teamin pelistä on
poistwmt vielä viime vuonnakin vaivannut
hätä ratkaista peli nopeasti. Maalia
maltetaan raken~ vaikka joukkueella jo
tänä kesänä oli valmiudet nopeisiinkin
kuvioihin, kuten Englannissaja SM-loppuottelussa nähtiin.
Lisäksi Teamin puolustus on muutaman
vuoden ollut valtakunnan parasta. Aluksi
rakennettiin Suomen paras paikkapuolustus, sitten Teamissa opetehiin pelaamaan
miestä kovaa mutta jäIkevästi. Tänä kesänä näistä elementeistä sovellettu vastustajan vauhdin hidastava, aktiivinen aluepuolustus oli vastustajille ylivoimainen este.

Mikään yllämainituista asioista ei ole syntynyt nopeasti. Menestykseen on vaadittu
myös aikaa vievää uusien pelaajien kouluttamista,jolla saadaan kestävämpiä tuloksia kuin lajiamme vaivaavillajatkuvilla seurafuusioilla Teamin tie vuoden -87
nollakerholaisesta neljään pronssiin, yhteen hopeaan ja kahteen perättäiseen
avoimen saJjan mestanruteen sekä seuraksi, jonka useita pelaajia on kaikissa maajoukkueissa on esimerldd siitä, mitä työllä saadaan aikaan. Teamissa ei kuitenkaan
työ tähtää v3in urheilumenestysten saavuttamiseen, vaan menestykset tulevat sitä
kautta, että riittävän moni seurassa toimiva haluaa kehittyä valmentajana tai pelaajana ja myös jakaa oman tietonsa uusille
hanastajille.

Team on vahva ehdokas mestariksi myös
ensi vuonna

Teksti: Martin Glantz
Kuva: Hartti Suomela
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Lambergista lehdistön ihannepelaaja

Kuka ihmeen Raikka?
Perinteiseen tapaan SM-sarjan finaalissa valittiin lehdistön ihannepoju. Frisbarin asiantunteva raati
arvioi ottelun parhaaksi pelaajaksi
Liitokiekkoseura Teamin Raine Lambergin.

Tuosta Sveitsin turnauksesta alkoi Lambergin vieläkin nousussa oleva maajoukkueura, joka viime vuosina on ollut
myös valmennuspitoinen. Toisen liitokiekkolegendan, Juha Jalovaaran kanssa putkimies Puikkonen sai tämän vuoden EMturnauksessa 150 maaottelua täyteen,

Tokion olympiavuonna päivänvalon
nähnyt Lamberg tutustui ultimateen
80-luvun alussa. Tuolloin paremmin
limbomestarina tunnettu soukkalainen etsiytyi 1982 legendaarisen
Floydin ensimmäisiin treeneihin.
Perlmätieto kertoo, että tapahtumassa oli läsnä kaikkiaan 40 pelaajaa,
jotka pelasivat kaikki kentällä -periaatteIla 20-miehisin joukkuein.
Toisiin harjoituksiin jaksoi saapua
enää 20 innostuneinta. ..
Seuraavana vuonna urheilun monilahjakkuus R Lamberg sai kutsun
maajoukkueeseen, joka kävi Göteborgin :MM:-kilpailuissa ottamassa turpaan
bostonilaiselta Rude Boys -joukkueelta.
Kärjessä aropupun lailla viilettänyt Lamberg kyllästyi kuitenkin odottelemaan
kiekkoja tyhjin käsin. Niinpä hän aloitti
vakavamielisen heittohaIjoittelun ja
tunkeutui väkisin vuoden -84 turnaukses-

minkä kunniaksi Saksaa vastaan pelatun
juhlamaaottelunjälkeen sankarit vastaanottivat kiitollisina liiton lahjoittamat kultakellot.
Kotimaan kamaralla "Raikka" saalisti
80-luvulla komean satjan ultimaten ulkomestaruuksia ensin Floydin paidassaja myöhemmin kuuluisasia espoolaisessa "punakoneessa", Atleticossa. Muutaman vuoden hiljaiselon
jälkeenLambeIg palasi kuItakantaan
helsinkiläisen Teamin riveissä.
Myös sisäkaudella Lamberg on ollut ahne. Lukuisten Suomen mestaruuksien lisäksi takataskussa on
mmn nmassa maailman smnimman
sisätumauksen, Vmtertro:rn voitto
vuodelta 1989. Hena on myös monet
kerrat esittänyt lauantaisin Waasaturnauksessa vahvoja otteita.

Lamberg pomppi riemusta kuultuaan
valinnastaan lehdistön ihannepelaajaksi

sa mukaan rakennusmiehistöön.

Pelaajana tämä lehdistön ihannepoju on vastustajalle kuin vastustajalle vaikea
pala: Lempeä ulkomuoto kätkee taakseen
umpikieron peliälyn yhdistettynä timatinkirkkaisiin pelisilmiin. Vaikka mies ei
näytä kentällä tekevän oikeastaan yhtään
mitäänja joskus vielä vähemmän, löytyy
kiekko enemmän kuin usein Rainen
kädestä. Vclstustajan mielipahaksi mies on
tässä työssä varsin taajaan maalialueellakin. Useat kerrat Raine onkin kahminut
itselleen turnauksien maalikuninkuuksia
- usein Timo "Stidi" Vaskion suosiollisella avustuksella.
Ulkokultaisen Team-kauden jatkeeksi
Raine lähtee tavoittelemaan ultimaten
SM-titteliä myös sisäkaudelta. Pääasiassa masters-ikäisistä koostuva Akku / Laatikko lieneekin monillejoukkueille hankala vastustaja.

Teksti ja kuva: Hartti Suomela
Frisbarin raadissa Kirsti Rautavaara,
Hanna Heikkinen, Tommi Lehto, Timo
Vaskio, TImo Bruns

•• •

J~ätri JalQ :·:··:
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Team II suoraan mestikaan, SOS eteni karsintoihin

I Divisioonan tilinpäätös
Divari vietiin päätökseen Vaasassa
5. -6. 8. suuremmitta yllätyksittä.
Kärkijoukkueet Team II ja SOS olivat pelillisesti omaa luokkaansa,
kuten myös tervetullut tulokas Aliens
omalla sarallaan. Divarin yllättäjä
olikin viimekesäinen SM-sarjalainen
Wasa Thunder, joka suostui
pääsääntöisesti muitten divarijoukkueiden kylvetettäväksi.

Flyers II floppasi ja
Vaasan veri vapisi
Epämiellyttävimmän yllätyksen tarjoili
kuitenkin Flyers ll, joka jätti "nöördimäisesti" leikin kesken eikä saapunut lainkaan
toiseen osatumaukseen. Vhlmentaja Santavirta kiistää kuitenkin, että nöyryyttävä
Farmers-tappio olisi tähän vaikuttanut:
"Syynä poisjäämiseen oli sairastumisista
ja lomakauden venymisestäjohtuva pelaajapula.", muistelee Santavirta. Joka tapauksessa valitettava tapaus, sillä RotoFlyersilla olisi ollut oma sanansa sanottavana ykkösen kunniataulukkoa kiJjoitettaessa.
Wasa Thunderille kotitumaus oli kivik-

koinen. Thunder kärsi kolme rökäletappiota (kolmen ottelun maalisuhde 17 - 54)
ja sijoittui sarjassa viimeistä edelliseksi.
Heittotaitoisten vaasalaisten olisi luullut
kykenevän parempaan sijoitukseen, varsinkin kun molempiin tumausviikonloppuihin sattui tuulinen ja sateinen sää. Näin
ei kuitenkaan käynyt, vaan WT kykeni
selättämään kauden aikana ainoastaan tulokasjoukkue Aliensin.

Ulkoavaruus - Aliens ja UFO
Jos Thunderin vaikeudet o1ivatyllätys, niin
Aliensin jumbosija oli ennakoitavissa.
Helsingin muukalaislegioona ei voittoihin
pystynyt ja pelikin oli kaunistelematta
köyhää - kovaa yritystä lukuun ottamatta.
Kova yritys kantaa varmasti hedelmää,jos
joukkue innostuisi opettelemaan perusheitot ja perusasiat sekä hyökkäyksestä
että puolustuksesta. Sisäkaudella olisi mukava nähdä skaalan laajenevan ainakin
kämmenheittoon. Tärkeintä on uudelle
joukkueelle toiminnan jatkuminen ja mukanaolo. Kehityksestä ei liikaa paiseita
kannata ottaa

Tampereen UFOn kehityskäyrä tuntuu loivenneen, vaikka sijoitus olikin komeasti
kolmas. Tampereella on ilmeisesti keskitytty "poikkiliitokiekkoilulliseen" kehitykseen eikä ainoastaan ultimateen.
Vaasassa manselaiset klaarasivat Haminan
ja Fannareitten rimpuilut vanhalla rutiinilla, mutta Sipoon ja Team ll:n uhkaamiseen eivät rahkeet tällä kertaa riittäneet.

Farmers epätasainen
Espoolaista liitokiekkoilua edusti divisioonassa Farmers, joka kykeni ensimmäisellä ulkokaudellaan viidenteen sijaan.
Vaasassa Fannaritvoittivat kahdesti, ThlDlderin ja Aliensin. Farmersia vaivaa edelleenkin epätasaiset otteet, mitä kuvaa hyvin lauantain pelit: Ensin UFOlta turpaan
nolosti 18-11ja muutaman tunnin kuluttua makea 18-6 voitto Wasa Thunderista!
Suoritustason heittely selittynee treenihaahuilulla (6-7 pelaajaa aktiivisesti paikalla, loput 10 hyvinkin epäsäännöllisesti) ja
pelaajamateriaalin kiIjavuudella, mikä
onkin tunnusomaista kakkosjoukkueille.
Kärkikaksikko erottui selkeästi
muista. Vcrikka Team ll:sta muutama
avainpelaaja olikin kutsuttu ykkösjoukkueeseen ennen toista divisioonaturnausta, ei Teamilla ollut
vaikeuksia varmistaa divarimesta-ruutta Vaasassa. Divarin ykköstila oli
käytännössä ratkennut jo ensimmäisessä turnauksessa Team ll:n nuijiessa Sipoon yllättävänkin selvästi
18-13. Viimevuoden SM:ssä Team
lI:ta vaivasi krooninen pelaajapula,
mutta nyt tasokkaita pelaajia, sekä
kokeneita että uusia, oli joukkueessa kiitettävästi. Team II ansaitsi paluun takaisin ylimmälle saJjaportaalle.
Toiseksi sijoittuneen Sipoon kohta10 on vielä epäselvä. Mestaruussarjassa huhutaan joukkuekuolemista,
mikä ilmeisesti avaisi SOS:lle ~
ensi kesän SM-saJjaan ilman karsintoja. Pelillisesti joukkue on ainakin
lähempänä SM-tasoa kuin divaria,
mistä kertoo toisen osatumauksen
tilastot: Voitot UFOsta, Thunderista
ja Aliensista yksiselitteisin hIkemin
18-2, 18-3 ja 18-2. Toivottavasti tasaisen taitavan joukkueen kehitys jatkuu pelaajien ruotukomennuksista
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huolimatta. Kehitystä ei uusi divarikausi
ainakaan auttaisi.

1.divisioona nousussa
Tämän vuotisessa divarissa oli havaittavissa selviä merkkejä positiivisesta kehityksestä. Joukkueiden määrä ja laatu oli
parnntunut edellisvuodesta. Kaksi eniten
kehittynyttä joukkuetta olivat SOS ja
Haminan Grasshoppers, jolla valmennuspuoli otti aikamoisen harppauksen eteenpäin.
Than nappiin ei Haminankaan kausi mennyt: Tappio UFO:lle oli vannasti pettymys,
eikä Grasshoppers ehkä aivan päässyt
tavoitellulle kehityskäyrälle. Käyrän pitäisi
ensi kesänä vielä hivenenjyrkentyä, jotta
saJjanousu toteutuisi. Viidakkorumpu kertoo, että ameriikan ihme Axon saattaa palata ensi vuonna Haminaa n, joten varuskuntakaupungin liitokiekkoilu pysynee
vahvassa myötätuulessa ensi kesänäkin.

Ville Haaramo

Divarin TOP 30
pelaaja
joukkue
1. Jarno Venäläinen Team n
2. VIlle Nevalainen
SOS
3. Arttu Hautamäki Thunder
4. Pekka Tuominen Flyers II
Hamina
John Axon
Pasi Roimela
UFO
Farmers
7. Janek VIman
UFO
Heikki Mattila
9. Jani Suomalainen SOS
Hamina
Jani Erkkilä
11. Tommi Vilenius
Farmers
Team II
Mikko Reinman
SOS
Mikko Juva
14.Jari Koivikko
Team II
Flyers II
Jon Währn
16.Tero Nieminen
UFO
Aliens
17.Tommi Waris
Thunder
Harri Jolula
Hannu Rautanen UFO
UFO
20.Antti Lod
Hamina
Sasu Purho
Farmers
Timo Rissanen
Peter Tani
SOS
UFO
Isto Jortikka
Thunder
25. Veli Berglund
Roope Pehkonen Team n
SOS
Antti Häkkilä
28.Petri Kanerva
UFO
Paul Brown
UFO
Jyrki Kotola
Farmers
Team n
Antti Elonheimo

M S P
13+32=45
8+31=39
20+14=34
1+29=30
10+20=30
12+18=30
9+20=29
16+13=29
6+20=26
19+7=26
12+11=23
18+5=23
20+3=23
6+16=22
16+6=22
14+7=21
1+ 19=20
4+16=20
10+10=20
3+16=19
6+13=19
7+12=19
11+8=19
12+7=19
4+ 14=18
5+ 13=18
6+ 12=18
6+11=17
7+ 10=17
9+8=17
16+1=17
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Yllätystappio Discukselle ei murskannut toiveita

Ultimathule finaaliin
Vaihteleva sää piristi jälleen pelaajia kesän toisessa osaturnauksessa
Käpylässä, josta kehittyikin todellinen taistojen turnajainen. Tiukat
pelit seurasivat toisiaan eikä Atleticon yksinäistä voittokulkua lukuunottamatta mikään ottelu ollut etukäteen pelattu. Kentät olivat kovia ja
kivisiä, vaan se ei vauhtia hidastanut: tarjolla oli himoitut jatkopaikat
sen eteen oli pelattava - aina viimeiseen pisteeseen ja minuuttiin.

ilta-päivällä aamuisesta häviöstään suivaantunut Team poltti karstat koneesta ja
taistelu pisteistä Flyersin kanssa oli tasaista ja kovaa. Kauppakorkean tyttöset
joutuivat taipumaan juoksuvoimaisen
Teamin edessä ja voitto tuli pistein 12-15.
Jotta tämäkin päivä oli elämisen arvoinen,
päivän viimeisessä pelissä iloa jaettiin
kummallekinjoukkueelle riittämiin. Discuksen tytöt liitelivät vielä yläilmoissa,
kun huiman heinäsirkkaloikan eteenpäin
ottanut Grasshoppers Haminasta laittoi

Tico kävi hakemassa Englannista lisää jyräysvoimaa kotoisiin sarjoihin

Ensimmäisen positiivisen yllätyksen tarjosi otteluohjelma. Naisten ensimmäinen
ottelu oli merkitty alkavaksi klo 12.00.
Mitä mannaa aamu-uni sille ja ilta-juhlijoille. Todelliseksi jännitysnäytelmäksi
osoittautunut ottelu EUC:nja Teamin välillä palkitsi kaikki paikalle saapuneet.
Aikaraja tuli pian vastaan ja aikataulut
pääsivät heittämään hepsankeikkaajo heti
aamusta. Tiukan taiston voitti kuitenkin
Espoon naiskauneus yhdellä pisteellä ennenkivenkovaa helsinki1äissewaa Mitään
ei taatusti luovutettu ilmaiseksi.
Turnauksen ehdottomasti suurimman yllätyksen taljosi kuitenkin Discus. Onnistuneella hyökkäyspelillä ja vastapuolen
epätarkkuudella varustettuna nuori
joukkue voitti Ultimathulen numeroin
14-12.

Edellisvuoden finalistien välinen kamppailu ei sitten kutitellutkaan kenenkään mabanpohjaa. EUC jaksoi kamppailla vastan
kolmen pisteen verran ennenkuin iso kala
nappasi potin itselleen. Lopputulos siis
3 -15 Atleticolle.

hihat heilurnaan. Hoppers saalisti itselleen
ensimmäiset pisteet SM-tasolla ja oli syystäkin iloinen. Lopputulos 15-3 Discuksen
hyväksi kiIjattiin historiaan.

Aamun ensimmäiseen matsiin, jälleen pu0lenpäivän tienoihin, venyttelivätjäseniään
Flyers ja AtIetico. Vastaan pyristely helsinkiläiseenkään tyylin ei auttanut vaan
Tico kasvatti valtaisaa maalieroaan (90-16)
ja jatkoi matkaansa semifinaaleihin
täyskaadolla ja 10 pisteen kaulalla
Team oli varmistanut itselleen runkosarjan neljännen sijan ja asettui näin ollen
Ticoa vastaan semiottelussa. Mahdollisuudet olivat monet ja vaarallisen näköisesti Team saikin maaleja aikaan, mutta
liian moni pisteyritys tylpistyi turpeeseen.
Tico niiasi ja otti paluupostina omansa.
Tosin lapsuksiin sortui Ticokinja heikkoja
hetkiä oli viivan kummallakin puolella.
15-7 ja Atletico kiitti finaalipaikasta Teamin karsiutuessa pronssiotteluun.
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Ultimathule lähti ottamaan vauhtia päivälle
Grasshopperssin seurassa. Hoppersien
nälkä ei ollut vielä sammunut, niinpä kotiinviemisiksi sirkat saivat vielä yhden pisteen lopputuloksella 1-15. Hyökkäyskuviot olivat haminalaisille jo tutumpia ja
kiekon käsittelyssä oli menty huimasti
eteenpäin. Vaviskaa vanhat ja raihnaiset,
sillä nuoriso polkee tosissaan. Thule pääsi vatsatkääntävänjännittävään semifinaaliin vastassaan runkosarjan kolmonen
EUC.
Tuntuu, että suurin taistelu käytiin psyykkisellä tasolla. Joskaan fyysinen rasitus ei
jäänyt mielikuvahaIjoitteluksi ainakaan
"torpedo" -Janinalta, joka tuntui syöksyvän
ihmiskuulana sielläja täällä napsien katkoja ja mahtavia kätsejä Alku alkoi Thulen
kannalta pelottavasti. \hlmentaja Tuomo
"Stöde" Jalovaara passitti ensimmäiseen
hyökkäysdraiviin Leena- Liinu ja Tiinu
ketjun, joka nuoruuden uholla teki ensimmäisen pisteen EUC:lle. Psyykkisen johtoaseman voimin EUC jatkoi maalien tehtailua pelottavan tehokkaasti. Tilanteessa
6-2 peli näytti jo pelatulta, mutta tuuli onneksi yltyi. Pisteitä otettiin hitaasti kiinni, mutta kaiken aikaa EUC pysyi muutaman maalin edellä
Ottelun ollessa 10-10 pelikello oli
pysähtynyt ja jättänyt pelaajat tuskailemaan kahden viimeisen maalin pariinkeskenään. Pisteitä pelattiin vielä maksimimäärä eli kolme. Tilanteessa 11-11
Thule otti aikalisän maaliviivalla ja tehokkaasta rnaalipuolustuksesta huolimatta Anu Raasakka runnoi maaliin väkisin
Hanne Hämäläisen syötöstä. Thulen
hameenhelmoissa ei riemulla ollut rajoja
mutta ilmeet vakavoituvat kyllä aikanaan
finaalivastuksen analysoinnissa. Pisteen
tappio finaalipaikasta oli taatusti yhtä suuri pettymys EUC:lle kuin se oli iloinen
yllätys vastapuolelle. Mutta kuten viivalla
todettiin, ottelu olisi voinut kääntyä kumman tahansa voitoksi.
Spirit oli läpi turnauksen sitä, mitä sen
pitää ollakin Ilahduttavaa oli se, että taistojen tiukentuessa henki jaksoi silti hön-

kiä.

Heli Tuulos
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Myös loppuottelussa rökälevoitto

Atleticosta mestari
Naisten mestaruussrujaan osallistui tänä
vuonna seisemän joukkuetta, joista toinen finalisti oli jo käytännössä selvinnyt
ensimmäisissä peleis~ niin ylivoimainen
Atletico oli otteluissaan ollut. Koko sarjassa finaalia lukuunottamatta ei yksikään
joukkue saanut tehtyä enempää kuin yhden käden sormilla laskettavia maaleja
Atleticoa vastaan. Lisäksi ennen finaaliviikonloppua joukkue oli hakenut
lisäpontta joukkue-:MM kisoista. ..
Toisesta finaalipaikasta käytiin sen sijaan
kovaa kamppailua. Ultimathule voitti
Teamin vain pisteellä alkusatjassa ja Discus, EUC sekä Flyers jäivät vain 2-4 pisteen päähän. Ultimathule, sarjan musta
hevonen, pääsi siis suoraan finaaJiin

Sananen sijoitusotteluista
Grasshoppers oli kesän ruohonvihreä tulokas, joka kehittyi rajusti kesän treenauksenja tumauskokemusten myötä. Sijoitus
sarjan häntäpäähän oli silti odotettua,
mutta kuinka onkaan tulevien vuosien
laita. ..
Flyers ja Discus taistelivat sijoitusottelussa viidennestä sijasta. Ottelu päättyi Flyersille 15-11, mutta viimevuodenpronssijoukkue tuskin oli tyytyväinen tähän sijoiWkseen. VIiden pisteen tähdiksi nousivat Flyersin Susanna Vuorela ja Discuksen Outi Taavitsainen.

Pronssimatsi
Pronssiottelussa kohtasivat siis viimevuoden hopeajoukkue EUC Espoosta ja
neljänneksi sijoittunut Team Helsingistä.
Matsinalkulupaili Teamillehyvää. EUC:n
rakennus kangerteli, kiekko tippui jo
omalla maaliviivalla. Lukemat taululla olivat pian vakuuttavat 5 -1 Teamille. Pelin
juuri kulkiessa Team otti taktisen aikalisän: "Ennen aikaJisää oli Teamin puolustus todellako~ mutta time-outin aikana
saimme kasattua itsemme", muistelee
EUC:n tehohyökkääjä Tuuli Saarento.
EUC kuroikin Teaminjohtoa kiinni hurjaa vauhtia piste pisteeltä, ensin tasoihin
ja lopulta johtoon 5-7. Kuusi peräkkääistä
maalia, huh-huh!
Team terästäytyi, mutta tilanne oli silti 68 ja joukkue otti jälleen aikalisän Valmentaja "Moottorin" (Martin Klanz) jyrinä
kaikui katsomon etupenkille asti: "Terävä

harhautus ja lähtekää täysii harhauttaa.
Loppun asti. Alkaa tehä duunii. Älykkyyttä! Laitakiija katko!" Katkohan siitä tuli
ja tilanne kaventui 7-8:aan. Markkerikatkoja nakuteltiin nyt molemmin puolin,
ilmassa leijuneet kiekot sen sijaan poimi
useinmiten EUC. Ratkaisuja tehtiin niin
maaliviivalta kuin kauempaakinja tilanne
jatkui tasaisena.
Kentällä nähtiin sekä paikka- että
miespuolustusta: "Teameä olisi suosinut
tuulinen sää, silloin olisi tyttöjen tiukka
paikkapuolustus pistänyt EUC:n
helisemään", kommentoi maajoukkueen
päävalmentaja Pekka Ranta naisten pronssiottelua. Mutta tuulenvireily säilyi melko
leppeänä ja ottelu päättyi lopulta pisteisiin 15-12 EUC:n hyväksi. Pistekuningattaret olivat erityisesti hyökkäyspäässä
näkyneet Tuuli Saarento EUC:sta ja Pirjo
Happo Teamista: He nakuttelivat kumpikin
kahdeksan pistettä tarkoilla syötöillään.
Muutoin pisteet jakaantuivatjoukkueissa
melko tasaisesti. Dyykkihirmu Martina
Ödman taitaa saada Kaqa Kososesta itselleen seuraajan.

Finaali
Finaalissa olivat siis vastakkain viimevuotinen (ja tieskuinkamonivuotinen)
mestari Atletico Espoosta ja uusi haastaja
Ultimathule. Atletico aloitti ottelun vanhoilla tutuilla ja kokeneilla pelaajillaan,
sen sijaan Ultimathulen riveistä löytyi
monta kiekkoilunsa vasta vähän aikaa sitten aloittanutta kiekkoilijaa. Niinpä jo
lähtöasetelma oli epätasainen; Ticon pelaajista tuskin yksikään olisi seissyt
maIkkerina puolustajan väärällä puolella
Myös asenne finaaliin erosi: Tico pelasi
ensimmäisen puoliajan lähes samalla miehityksellä, sen sijaan Ultimathule harrasti
sosiaalista liitokiekkoa ja peluutti kerrallaan korkeintaan kolmea konkariaan.
Hienoisen tuulenvireen innoittamana
Atletico kokeili paikkapuolustustaan heti
ensimmäisissä draiveissa. Paikka purikin
Thuleen tehokkaasti. Joukkue sai siirreltyä kiekkoa rakennuksessa, mutta tilanne
pysähtyi heti tätä rohkeammissa yrityksissä, sillä Atleticoa vastaan tarvittavaa
heittotaitoa ei enää yläkentältä löytynyt.
Atletico teki maaleja tasaiseen tahtiin sortuen kuitenkin yllättävän useisiin heittovirheisiin (enemmän kuin Euroopan
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toiseksi parhaalta joukkueelta saattaisi
odottaa). Tarkkuus puuttui myös Ultimathulen pelistä ja tilanne oli pian jo murskaavat 7-0 Atleticolle.
Ultimathule avasi vihdoin pistetilinsä, kun
"pois alta" Koppinen koppasi Hämäläisen syötön. Vilkaisepa muuten naisten
rankingia, niin löydät Koppisen sieltä
ylivoimaiselta ykkössijalta. Niille tuoreemmille pelaajille tiedoksi, jotka eivät
häntä tunne: mimmiä on aikoinaan titul~
rattu Euroopan parhaaksi pelaajaks~ eikä
suotta. Aktiivipelivuosina puolet miesten
maajoukkueesta katseli kateudesta neonvihreinä Janinan koppeja ja dyykkejä. Entiseen verrattuna vaisun oloinen kentille
palaaja on vieläkin ylivoimainen. Olisikohan niin, että lahjattomat treenaa?
Puoliajan tilanne kuvastaa hyvin pelin
kulkua: tilanne 9-2 ja Atleticon kapteeni
Kahlos konttaa kiekon perässä pelikentällä. Peli on myös yli satapäisen katsojajoukon silmissä ratkennut murskaavalla ta-

valla.
Toisella puoliajalla Ultimathule käyttää
kokemattomamman pelaajan silmissä
epämääräiseltä näyttävää aluepuolustusta,
joka lienee kuitenkin vaihtopenkin luona
puuhailleen Timo Yaskion maajoukkuematkan tuomisia? Niinpä minua katsomossa tarkennetaankin: kyseessä on tiukka taktinen kuvio: haut pois. Ja kyllähän
se tehosikin ajoittain.
Ottelu päättyi lopulta selviin lukuihin
18-6 Atleticon hyväksi. Alkusarjojen luvut 15-3 olisivat ehkä puemminkuvanneet
joukkueiden pe1i11isiä ja henkisiä tasoeroja. Ultimathulen pelissä näkyi vanhoille
joukkuetovereille näyttämisen paineen
lisäksi se, että vaikka uudet pelaajat olivat harjoitelleet ahkerasti, eivät uudemmat
ja vanhemmat pelaajat olleet pääsSeet harjoittelemaan riittävästi yhteenpelaamista.
Tulevaisuus näyttää Ultimathulella silti
valoisalta, sillä toinen vuosi aktiivista harjoittelua ja konkareiden tuki saavat varmasti näkyvää tulosta aikaan.
Finaalin pistehai oli syöttökuningatar Rajala kahdeksalla pisteellään. Mestarijoukkueesta eniten maaleja teki puolestaan
Paula Jussila viisi maalia ja Miisa Niemi
neljä maalia. Ultimathulen pisteistä suurimman osan urakoivat Hanne Hämäläinen ja Janina Koppinen, kummallakin
neljä tehopistettä.

Essi Manni
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Sideline
Discuksessa hajanaisuutta
Tiistaina 19.9. Discuksen pitkään ounasteltu valtataistelu muuttui julkiseksi. Discuksen ykköskenttä kiiHotti SM-sarjassa
ryvettynyttä kilpeään TKK.:n FUKSI-ultimate turnauksessa, missä pojat esiintyivätkin edukseen. Tosin on vielä epäselvää,
kärsiikö joukkue diskauksen, koska fuksi-kriteeri ei uimilla täyttynyt. Samanaikaisesti kakkoskenttä odotti turhaan fysiikkapainotteisten haIjoitusten alkua Silkkiniityllä. Näyttääkin siltä, että Discuksessa
nokkimisjärjestys on heittämässä kuperkeikkaa, elleivät gloorian metsästäjät
palaa pikaisesti ruotuun.

Pesonen Kamaan Ketsuppiin
'..

,

~

.J"enni Oksanen,:Tuuli-Saarento: ."" .

Suomalaisille kultaa ja hopeaa

Stockholm Disc Golf Open
Elokuun viimeisenä viikonloppuna kokoontuivat taas kaikki Ruotsin ja Suomen
parhaat heittäjät perinteiseen kiekkogolfkilpailuun Tukholmaan. Oli alkamassajo 17. Stockholm Disc Golf Open,
joka nyt neljättä kertaa peräkkäin pidettiin Hässelbyn linnan ympäristössä. Rata
on joka kerran ollut melkein samanlainen,joten kaikki reiät olivat monille jo tuttuja. Osanottajamäärä Tukholmassa kasvaa vuosi vuodelta. Nyt oli mukana yhteensä 94 pelaajaa, joista avoimessa 67,
junioreissa 14 ja naisten sarjassa 13.
Suomalaiset lähtivät kisaan kullan kiilto
silmissä, sillä niin monesti on jääty vain
kakkosiksi. Olihan mukana vuoden kiekkogolfsarjamme kuusi parasta avoimen
sarjan ja kolme parasta juniorisarjan pelaajaa. Alku lähti kaikilta suomalaisilta
vähän tahmeasti, joten mitään suurta
suomalaisjuhlaa ei osattu odottaa.

Kilpailu oli kuitenkin kaksipäiväinen ja
patbaat rupesivat erottumaan muista. TImO
Pursio läheni kärkeä koko ajan ja joutui
lopuksi sudden death-ratkaisuun Thomas
Ekströmin kanssa. Ensimmäinen reikä toi
jo ratkaisun, Timon 15 metrin putti ei osunutkoriin.
Juniori Jussi Lindbergillä on viimevu0desta hopeapokaali. Kovin odotuksin hän
lähti tavoittelemaan sitä kultaista. Vuoden
sisällä oli kuitenkin kehittynyt kaksi erittäin lahjakasta ruotsalaista junioria,joille
ei mahdettu mitään. Hopea vaihtui pronssiin. Junioreiden kokonaismenestystä
paransivat vielä Jari JoluIa neljännellä sijallaan sekä Janne Lindberg, joka yhdellä
heitolla putosi finaalista ja oli kuudes.
Naisedustajiamme ei ollut mukana.

Ismo Lindberg

2. Timo Pursio
3. Nils Dacke
9. Harri Jolula
24. SamiLoukko
35. Juha Nieminent
38. Tommi Vesala
48. Ilkka Tamminen

191
191

193
174

158

Juniorit
1. Dan Wallin
2. Danny Wahlgren
3. Jussi Lindberg
4. Jari Jolula
6. Janne Lindberg

Historiallinen Vaasa-turnaus
Legendaarinen ~-turnaus järjestetään
tänä syksynä kymmenennen kerran.
Suomalaisessa liitokiekkoilussa instituution asemaan nousseen tapahtuman meIkkipäivää aiotaankin viettää arvokkaissa
merkeissä. Vaasa-turnauksen isäksi tituleerattu Junnu Rinne on kuulemma lupautunut taJjoamaan gaala-illallisen kutsumilleen VIP-vieraille. Elitistiseen tapahtumaan ei ole asiaa tavallisella karvalakkikiekkoilijalle. Edellytyksenä kun on osanotto jokaiseen kymmeneen Vclasa-tumauksen sekä oma smokki.

Kuukauden Lehdot

Mitalistit ja suomalaisten sijoitukset
Avoin sarja
1. Thomas Ekström

1-divisioonan kuumin pelaajakauppa on
varmistumassa todeksi. FDC:n tukipilari,
Petteri Pesonen, lienee kaapattu Kamaan
Ketsuppiin. Nimettömänä haastateltu
"lehmipoika" vahvistaa nähneensä vilaukselta kirjallisen siirtosopimuksen Pesosen
allekirjoituksella varustettuna. Asiantuntijoiden mukaan menettely on liitokiekk0piireissä "poikkeuksellisen virallinen". Pesosen uupuminen FDC:n riveistä viime
viikon ha1joitusottelussa onkin vain lisännyt huhumyllyä joukkueen kantavan
voiman menetyksestä.

212
214

219
222
194

162

163
168

Liquidiscin tähtihyökkääjä, Tommi Lehto,
on jälleen voittanut kesäisen SM-sarjan
pistepörssin. Miehen ylivoimaisuus
aiheuttaneekin liiton hallitukselle teknisen ongelman: Voidaanko sama henkilö
valita toistamiseen vuoden liitokiekkoilijaksi? Ainakin espoolaisissa "piireissä"
Lehdon uudelleenvalintaa pidetään lähes
varmana.

Petri Dahlström
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Suomalaistytöt Swedisc Openissa

Sonerille kultaa koppauksissa
Riitta-Liisa Soner ja Tarja Koivikko
osallistuivat Swedisc Open -95 yksilölajikisoihin Linköpingissä elokuun alussa hyvällä menestyksellä.
Kisajärjestelyt olivat ihailtavat kuten
kaksi vuotta sitten jolloin suomalaiset viimeksi kävivät edustamassa
maataan Ruotsissa yleismestaruuskisoissa. Osallistujia oli Suomen
lisäksi tietysti Ruotsista, hyvin menestynyt joukkue Norjasta, Saksasta
mm. US OPEN -94 yleismestari sekä
USA:sta freestylen heittäjiä.
Tiistaina 1.8. aloitimme urakkamme golfilla myöhästyen Tukholman ulkopuolisten
tietöiden vuoksi kolmelta ensimmäiseltä
reiältä. Näin menetimme mahdollisuutemme finaaliin, mikä tietysti harmitti pal-

Rick Saderin freestyle-taidonnäyte

jon, koska olimme ajatelleet satsata golfiin. Kokemuksesta tiesimme odottaa
tasokasta 18 reiän rataa upeassa Stångebrofålt-puistossa. Lisähauslruutena naiset
ja miehet oli sekoitettu, niin että kussakin
poolissa heitti vähintään yksi nainen.
Olimme kuitenkin iloisesti yllättyneitä
ruotsalaisten avuliai.suudestjajoustavuudesta; Saimme heittää kaikkien hgien alkukarsinnat pituutta lukmm ottamatta samana päivänä, vaikka muut tytöt olivat ne jo
heittäneet edellisenä päivänä ja saman
päivän aamuna. Kehnosti alkaneen golfin
jälkeen saimme hieman lohdutusta hienosti menneestä freestylestäkun tulimme hämmästykseksemme kolmanneksi suoraan
finaalina heitetyssä kisassa. Pieni paniikki oli iskenyt kun olimme suunnitelleet
kolmeksi minuutiksi ohjelmaa ja finaalis-

sa heitettiinkin neljä! Ja ne minuutit kun
eivät ole niin lyhyitä...
Jatkoimme hikistä urakkaamme 30 asteen
helteessä DDC:llä,jossa pelasimme kaikki kolme allrusarjan matsiamme putkeen
häviten yhden matsin ja päästen semeihin.
Jottei aika aivan pitkäksi olisi käynyt
jatkoimme koppauksilla heti perään. &rner heitti kisan tähän mennessä parhaimman MfA-tuloksen 7.68s ja parhaimman
TRC:n 35.63m päästen finaaliin. illan
alkaessajo hämärtyä juoksimme vielä discathonin Sonerin ylittäessä itsensä
pääsemällä finaaliin vaikealla radalla. Discathon-rata oli mielestämme yli kilometrin
mittainen, siinä oli neljä hyvin kinkkistä
testiä ja se vilisi OB :itä.
Johtuen kuumasta tuulettomasta ilmasta ei
keskiviikon pituuskisassa upeita ennätyksiä pahemmin näkynyt nmtta saimme
yllin kyllin kadehtia ruotsalaistyttöjen
yli yhdeksänkymmentämetrisiä heittoja.
Naisten plfhaan, Ulrika Wlkbergin, voittoheitto kantoi 93,2lm ja miesten
parhaan, Mathias Franzenin, voittoheitto oli l56,23m. illemmalla katsoimme
vielä jännittävän miesten discathonin
toisen kierroksen, missä pitkät miehet
loikkivat kevyesti lenkkinsä kiidättäen
ilmassa tai rollaten maata pitkin discathoniin kehitettyjä Zephyr-kiekkoja
pysähtymättä oikeastaan muuten kuin
testiheittopaika11a.
Torstaina Soner juoksi hienosti pronssia
discathonista parantamalla minuutilla
aikaansa alkueristä. Koppausten finaali oli
kuitenkin aivan omaa luokkaansa. Koko
viikon kiusannut tuulettomuus ei paljoakaan hellinyt ja matkakoppauksessa
Riittis sai finaalin huonoimman tuloksen
mutta sisuuntui ja näytti isolle katselijajoukolle miten heitetään aikakoppausta.
Upean heiton ja kiinniotonjälkeen tulostaulu näytti 8,07s, mikä oli lähes puolitoista sekuntia parempi kuin seuraavaksi
parhaimmalla heittäjällä. Jännittävän od~
tuksen jälkeen saimme tietää, että Soner
oli voittanut koppausten kultaa! Avoimen
freestylen semifinaalit ja B-finaali olivat
upeata katsottavaa. Taso oli selvästi kasvanut kahdessa vuodessa ja tähän vannaan
vaikuttivat osaltaan jenkkipari Rick Sader ja Charles Richard sekä ruotsalaispari
Jan Ekman ja Stefan Karlström. Mieleen-
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painuvin oli kuitenkin polvivammaisen
Hartmut Wahrmanin ja Sune Wentzelin
mielikuvitusrikas ja akrobaattinen esitys.
Taitavaa, vaikeaa freestyleä, näimme mm.
upean neljän pyörähdyksen helikopterin.
PeJjantaina oli ainoa viileä aamu, joka sai
kuumaan tottuneet pelaajat kääriytymään
vaatteisiin ennen golfin semeihin lähtöä.
Kierroksenjälkeenjäi harmittamaan tiistainen myöhästyminen, koska Tarja heitti
semien toiseksi parhaan tuloksen ja ilman
myöhästymistä finaalipaikka olisi ollut
täysin realistinen tavoite. Ennen DDC-finaaleja Hartmut Wahrman opetti meille
pelin saloja ja tämä olikin yksi kisojen
miellyttävimmistä yllätyksistä. Kokeneet
pelaajat opettivat meille freestyleä, heittokulmia pituudessa, DDC:tä, antoivat
hyviä tippejä discathoniin ja kannustivat.
Tällaista asennetta kaivataan Suomeenkin
lisää jotta lajien jatkuvuus olisi turvattu.
Myös Liiton tuki ulkomaisille opinto- tai
edustuskilpailumatkoille on kiitettävä lisä
lajin edistämiseen.
DDC:n semeissä hävisimme aivan pystyyn
loistaville norjalaistytöille, jotka treenaavat nOljalaisten huippumiesten kanssa.
Täten finaalikin oli odotetusti noJjalaisparinjuhlaa. Tiukka pronssiottelukaan ei
tuntunut pelkältä läpihuutojutulta, vaikka
hävisimme senkin.
Myös avoimen discathonin finaali oli varsinainenjännitysnäytelmä sillä voittaneen
Sune Wentzelin pahin vastustaja heitti itsensä ulos pelistä kahdella OB :llä. Kaikkien yllätykseksi toiseksi tuli lyhyt norjalainen Aksel Finborud.
Lauantai oli upea päivä, kun Linköping
valmistautui viikon mittaisiin kesäjuhliinsao Päivästä teki erityisen mahtavan joka
puolella tapahtuva freestyle-jammailu jajo
tutuiksi tulleet kanssapelaajat. Suuntasimme Trädgårdsiörening-puistoon
katsomaan avoimen ja naisten golfin finaaleja sekä avoimen freestylenja DDC:n
finaaleja. Naisten golfin voitti odotetusti
aivan omaa luokkaansa oleva heittäjä, Linda Isberg. Freestylen voittijenkkipari SaderlRichardja DDC:n noJjalaispari WentzellFinborud.

Teksti ja kuva: Tarja Koivikko
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Euroopan mestaruus jäi vaivaisen viiden metrin päähän

Ruotsi aavistuksen kovempi
Suomen miesten ultimatemaajoukkue
puolusti menestyksekkäästi asemiaan
Euroopan toiseksi parhaana
joukkueena Ranskan Fontenay-IeComtessa elo-syyskuun vaihteessa
järjestetyissä Euroopanmestaruuskilpailuissa. Mestaruuden uusiminen
Ranskan maaperällä viidentoista
vuoden tauon jälkeen oli tällä kertaa todella lähellä: erittäin tiukassa
loppuottelussa Ruotsi oli parempi
numeroin 23-21.
Yksityiskohtaisten otteluselostusten sijaan esitän tässä viimevuotisen kisaraport-

tini tapaan kisaviikon tärkeimmät tapahtumat joukkueemme kannalta sekä omia
vaikutelmiani kisoista.
Aluksi muutama sana kisapaikasta: Ranskan liitto oli paneutunut huolella ja hyvissä ajoin kisajärjestelyihin ja se näkyi
kokonaisuutena ottaen erittäin onnistuneissa kisoissa. Tärkeimmät asiat olivat
kunnossa: käytössä olleet 6 pelikenttää
vaihtelivat välillä ''kivenkova'' ja "unelma",
yleisvaikutelman ollessa kuitenkin tyydyttävä. Kenttien kovuus johtui -jälleen kerran- kuukausia jatkuneesta kuivuudesta.
Järjestäjät olivat kuitenkin vastoin voimassaolleita vedensäästöasetuksia kastelleet
muutamia kenttiä salaa ja siksi ainakin
Suomen miesten tärkeimmät ottelut pelattiin kohttmllisissa olosuhteissa. Majoitusja ruokailuasiat olivat mielestäni myös OK,
vaikka tyynr.jen muotoilussa olisikin ollut hieman parantamisen varaaja vegetaristeille luvattuja kasvisruokia ei näkynyt
koko viikon aikana. (Heille oli kyllä
järjestetty omat, eriväriset ruokakorttinsa
!) Julkisuuteen oli panostettu todenteolla
ja tavan takaa näimme lehdissä kisaraportteja sekä ne meistä, jotka Ranskan kieltä
jotenkuten ymmärsivät, kuulivat paikkallisradioasemien mainostavan turnausta.
Joukkueita avoimeen sarjaan oli ilmoittautunut 11 kappaletta ja otteluohjelmaksi
muodostui perinteinen "round robin" eli
kaikki kaikkia vastaan. Lisäksi Euroopan
liitto (EFDF) oli päättänyt peluuttaa semifinaalit satjataulukon ensimmäisen ja
neljännen sekä toisen ja kolmannen välillä. Semifinaalit ovat sinänsä kiva asia,
mutta kun kaikki joukkueet pannaan pe-

laamaan kerran toisiaan vastaan, niin
paremmuusjäIjestys kyllä siten selviää.
EFDF ei vannaan muuten semifinaaleja
peluuttaisikaan, mutta kun pelaajat tavan
takaa niitä vaativat. Kokemukseni mukaan
äänekkäimmät vaatijat ovat niitä, joille
tuottaa vaikeuksia arvioida oman
joukkueensa menestymismahdollisuuksia
realistisesti. Tavallisesti nämä joukkueet
löytyvätkin sitten 3. sijan huonommalta
puolelta, jos edes semifinaaleihin saakka
pääsevät.

Ensimmäisen päivän otteluissa Suomi
kohtasi molemmat alppimaat, Itävallan ja
Sveitsin. Guinessin ennätystenkitja sai
heti alkuverryttelyssä uutta materiaalia
työstettäväkseen Mika "Unski" Niemenmaan reväytettyä takareitensä. Niemenmaa
kävi ensimmäisen pisteen aikana kentällä,
mutta totesi, ettei jalka kestä ja siirtyi
muutamaksi päiväksi vaihtopenkin puolelle. Itävallan joukkue puolestaan esitti
pirteätä peliä, mutta ei oikein uskonut
omiin mahdollisuuksiinsa Pohjan poikia
vastaan. Jälkijutustelussa povasin kavereille semifinaalipaikkaa, minkä he itseluottamuksen hieman palauduttua turnauksen edetessä saavuttivatkin.
Sveitsi~ttelusta ei ole juuri muuta kerrottavaa, kuin eräs eteläeurooppalaista ultimatekulttuuria valottava yksityiskohta:
ensimmäisen puoliajan loppupuolella
alkoi hivenen vettä tihkua taivaalta, jolloin
valveutunut ranskalaistoimitsija tuli kohteliaasti tiedustelemaan joukkueiden kapteeneilta, haluaisimmeko keskeyttää pelin
sateen vuoksi. Loppunumerot olivatkin
sitten molempia maita vastaan selvät - 1911 -luokkaa.

Maanantain aamupelissä kukistimme helposti Tsekin ja latauduimme huolella iltapäivän Saksa-otteluun, olihan Saksa ollut meille edellisvuoden kisoissa todella
vaikea vastus (18-17 voitto). '\hlhtelemalIa
puolustustaktiikoita etenkin pussipuolustuksen (eräänlainen paikan ja miehen sekoitus) ja puhtaan paikkapuolustuksen
välillä, saimme Saksan hyökkäyskuviot
sekaisin. Meidän hyökkäystämme eivät
saksalaiset tuntuneet saavan kuriin nmuten
kuin huutamalla askelvirheitä, joten ottelu oli koko ajan hienoisessa hallinnassamme. Yksittäisistä pelaajistamme kunnos-
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tautui etenkin velipoika Tuomo Jalovaara,
joka Saksan mestarina (vm. -94) eijuurikaan nahkapöksyjä ujostellut, vaan poimi
lähes jokaisen ilmakiekon, joita rankentajamme hänelle tarjoilivat. Voitimme ottelun selvästi neljän pisteen erolla.
Myöhemmin iltapäivällä liitokiekkoliitto
ystävällisesti sponsoriensa välityksellä tarjosi Suomen miesten ja naisten joukkueille kakkukahvit pelaajavalmentaja Raine
Lambergin sekä allekirjoittaneen juhliessa 150. maaotteluamme. Tilaisuudessa
Lamberg kertoi aloitteesta jäädyttää maajoukkuepaitojen numerot 19 ja 5 lähiaikoina, kun siirrymme reserviin.
Tiistaiaamuna pelattiin liitokiekkohistorian ensimmäinen Espanja-Suomi maaottelu. Espanjan joukkuuen pelaajat olivat
kotoisin Kanarian saarilta, jossa he olivat
pääasiassa harrastaneet yksilölajeja rantahietikolla. Sanomattakin on selvää, ettemme lähteneet otteluun täydellä vakavuudella, vaan keskityimme pääasiassa
hyökkäyskuvioiden hiomiseen aina kun
siihen tarjoutui tilaisuus. Erään rantapojan heitettyä yliolan (overhand wrist slip)
-aloitusheiton,joka valitettavasti lensi ulos
ennen puolta kenttää, vaadimme vimmatusti heiton uusimista. Tämänkaltaiset elkeet sekä pelin lopuksi heittämämme intiaanikuvio toivat varmasti meille espanjalaisten äänen avoimen sarjan Spiritpalkintoa jaettaessa. (Jaoimmekin turnauksen päätteeksi Ruotsin kanssa yhtä
suurella äänimäärällä ko. palkinnon.)
iltapäivällä olikin tunnelma hieman vakavampi asettuessamme Ruotsia vastaan.
Ottelun alku meni meiltä kehnosti ja
olimme jo 5-1 häviöllä, kun saimme vihdoin vaihteen silmäänja siinyimme samantien 7-6 johtoon. Valmentaja Lambergin
ohjeiden mukaisesti pelasimme vain tiettyjä pelikuvioita ja säästimme osan taktiikka-arsenaalistamme myöhempää kohtaamista varten. Ottelu oli kokonaisuudessaan melko sekava ja molemmat
joukkueet tekivät runsaasti helppoja virheitä; me kuitenkin selvästi Ruotsia enemmän. Niinpä loppunumeroiksi tulivat
selvät 19-14Iänsinaapurille. Ottelustajäi
kuitenkin sellainen m~ että hyvällä pelillä ei Ruotsin kaataminen olisi mahdottomuus. Parhaasta yksilösuorituksesta
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vastasi Lamberg, joka veteraanin oveluudella pitkän maalisyötön perään juostessaan huijasi ruotsalaisen puolustajansa
täysin väärään sijoittumiseen nautittavan
katse harhautuksen avulla.
Keskiviikkoaamuna Saksa sitten osoitti
Ruotsin haavoittuvuuden kaatamalla
joukkueen niukasti 16-15. Tämä oli ensimmäinen kerta sitten vuoden 1988 :MMkisojen, kun Ruotsi hävisi arvokisoissa
eurooppalaiselle joukkueelle. Suomen
joukkueen alkusaJjan neljästä viimeisestä
ottelusta ~ Hollanti, Belgia, Englanti) ainoana mainitsemisen arvoisena
pidän Hollanti-kamppailua. Saksan Ruotsi-voiton jälkeen olivat ovet auki kaikille
mahdollisille spekuloinneille semifinaalipaikkojen suhteen. Hollannin, joka oli
hävinnyt niukasti Itävallalle, oli ehdottomasti voitettava meidät päästäkseen neljän
parhaan joukkoon. Meille olisi riittänyt
kahdeksan maalin tappio kolmannen sijan
saavuttamiseksi. Näissä merkeissä lähdettiinkin pelaamaan - ja kas kummaa; tarkan spekulaation tuloksena huomasimme
olevamme 8-16 tappiolla, peli 19 pisteeseen.
Totesimme, ettäjos rytminvaihdos ei onnistu, saattaa jopa kahdeksan pisteen tappio jäädä haaveeksi. Teimme yhden maalin ja vaihdoimme puolustustaktiikan
paikkapuolustukseksi sekä vasta- että
myötätuuleen. Tästä alkoi paras "comeback" ,jossa olen 14 pelivuoteni aikana ollut osallisena. Väsynyt Ho11a.nnlnjoukkue
ei kyennyt hyökkäystaktiikan mukautukseen ja seurauksena oli kiekonmenetys
toisensa jälkeen. Tilanteessa 15-16 heidän selkärankansa katkesi lopullisesti ja
verta janoava joukkueemme teki väkisin
viimeiset pisteet voittaen luvuin 18-16.
Uskomaton fiilis! Tämä ottelu varmisti
käytännössä semifinaalipaikkamme ja 10-pulta päädyimme alkusarjan kakkoseksi
tasapistein Ruotsin kanssa.
Sitten pieni suitsutusosuus: Joukkueemme
kokoonpano oli hyvä sekoitus kokemusta
ja intoa, varttunuttaja nuorta pelaajakaartia. Konkaripäästä erottuivat jälleen kerran veteraani Raine Lamberg, joka suo-riutui kiitettävästi vaikeasta pelinjohtajan
roolistaanja ehti samalla näyttää nuoremmille esimerkkiä, sekä Timo "Stidi"
Vaskio, jolla on edelleenkin Euroopan
paras heittokäsi, kun vain tähtäimet on
asetettu kohdalleen. Puolustuksemme
luottopelaaja oli Hartti Suomela, jolle
yleenä annettiin vaikeinnDat miesvartiointitehtävät ja joka ne aina kunnialla hoiti.
Etsittäessä esimerkillistä asenetta otteluis-

sa ja harjoituksissa, on Suomelaa vaikea
ohittaa. Ottakaapa oppia! Nuoremmasta
pelaajakaartista oli yksi ylitse muiden:
Sipoon 19-vuotias Ville Nevalainen palkittiin maajoukkueen tulokkaana, eikä aiheetta. Vähäpuheinen Nevalainen meni kovaa
tilanteisiin ja jatkoi yleensä peliä kiekko
kädessään. Odotamme vesi kielellä miehen tulevia esityksiä.
Takaisin kisatapahtwniin: PeIjantain välieräotteluun meitä vastaan asettui tuttu
kiistakumppani Saksa. Hyvän 4-0 alunjälkeen otteemme herpaantui ja Saksa pääsi
tasoittamaan pelin. Vaihdoimme pisteitä
puoliaikaan saakka ja lähdimme tauolle
yhden pisteenjohtoasemassa. Peliä väritti saksalaisten jatkuva valitus erilaisista
sääntöasioista, mihin en ainakaan Saksan
omissa sarjoissa ole yleensä törmännyt.
Joka tapauksessa peli sai melko negatiivisen sävyn, mikä todennäköisesti haittasi
enemmän Saksanjoukkuetta kuin
meitä. Tauonjälkeen onnistuimme tekemään yhden "ylimääräisen" katkon ja pidimme vannasti
omat hyökkäyksemme, joten peliajan loppumisen lyhentämän ottelun päätösnume-roiksi muodostuivat 17-15 meidän hyväksemme. Niukoista numeroista
huolimatta ottelu oli koko ajan

kylmiltään loppuotteluun, mutta parin
pelatun vaihdon jälkeen pelirytmi palautui mieleen ja mies pelasi koko bisnesluokan lentolippunsa edestä.
Loppuottelu pelattiin erinomaisella nurmella pienellä viihtyisällä rugby-stadio-nilla: Jälleen kerran saimme huonon alun,
vaikka alkuverryttely oli omasta mielestäni mennyt melko hyvin nappiin. Olimme
jo 4-0 tappiolla ja yleisö selvästikin
huolestui, että tuleeko tästä taas "sellainen ottelu". Meidän uskomme ei
kuitenkaan horjunut, vaan päästyämme
pelistä jyvälle kavensimme taukonumeroiksi 11-9 Ruotsille. Alusta lähtien oli
taktiikkanamme vaihdella sekä hyökkäysettä puolustuskuvioita runsaasti .
Hyökkäyksessä pelasimme normaalia 3-22 vastaanhakupeliä, kolmen miehen
"Stokkan ovet"-rakennusta sekä erinomaisesti toiminutta ja loppuotteluun

hallinnassarnme.
Ruotsin voitettua omassa välierässään helposti Itävallan asettuivat pohjoismaiset joukkueet jo
seitsemännen kerran peräkkäin
ratkaisemaan Euroopan mestaruutta keskenään. Kaikki aiemmat kohtaamiset olivat päättyneet enemmän tai vähemmän
selvin numeroin Ruotsin eduksi,joten oli
selvää, että Ruotsi lähti loppuotteluun ennakkosuosikkina. Omaajoukkuettamme
oli koko viikon ajan vaivannut hienoinen
pelaajamateriaalin puute, jota Niemenmaan loukkaantuminen ei ollut helpottanut Hän palasi kyllä turnauksen kuluessa
kentälle, mutta joutui katsomaan loppuottelun sivurajalta reväytettyään Englantia
vastaan pohkeensa. Niinpä jouduimme
turnauksen loppupuolella aktivoimaan
päävalmentaja Pekka "Bob" Rannan, joka
saatuaan allekirjoittaneen nappikset
jalkaansa osoitti, että kyllä se peli vielä
vanhaltakin sujuu. Kävimme koko loppuviikon ajan kiivaita puhelinkeskusteluja
kotiin jääneiden sarjajyrien kanssa, muttemme onnistuneet houkuttelemaan
toivomaamme iskuryhmää vahvistukseksi
ratkaisupeleihin. Sen sijaan paikalle
saapui yhden miehen sissipartio Jari "Jarso" Mäkisen hahmossa. Mäkinenjoutui
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Päävalmentaja Pekka Rantakin joutui
siirtymään kentälle turnauksen aikana

saakka Ruotsilta piiloteltua "Iso Stackia".
Puolustuspuolella olivat käytössä pussi-,
paikka-ja normaali miespuolustus vuorotellen. Tämä taktinen variointi näyttikin
tuottavan ruotsalaisille vaikeuksia, sillä he
tuntuivat olevan jatkuvasti hieman hämmennyksissä sijoittumisemme takia
Toiselle puoliajalle Suomen joukkue tuli
"nytjos koskaan" hengessä. Olimmetauolla sopineet, että pidämme nallipyssyt piilossajakeskitymme hyökkäyspelissä tylsään mutta tehokkaaseen vastaanhakupeliin. Näin teimmekin ja seurauksena oli
ensin tasoitus ja sitten hetkellinen johto-asema pariinkin otteeseen 16 ja 19 pisteen
tienoilla. Ruotsalaiset eivät tietenkään
antaneet periksi ja 20-20 tilanteessa mentiin jatkoajalie, Ruotsin heittäessä aloitusheittoa meille. TeiInmevannan maalin
ja siirryimme 21-20 johtoon. Kentälle
meni paras puolustusseitsikkomme. KoTiivistelmä jatkuu seuraavalla sivulla ...
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van painostuksen tuloksena Ruotsi teki
maaliviivamme läheisyydessä heittovirheenja meillä oli tilaisuus voittaa ottelu.
Kiekko toimitettiin yhdellä syötöllä puolen kentän tuntumaan oikean sivurajan
läheisyyteen ~skiolle, joka näki kärjessä
viilettävän seuratoverinsa Tommi Lehdon
vapaana, parin ruotsalaisen takaa-ajamana. Vaskio ei aikaillut vaan antoi kiekon
lentää kohti maalia. Syöttö oli kuitenkin
viitisen metriä liian pitkä, eikä Lehto ehtinyt siihen. Ruotsi iski välittömästi takaisinja tilanne oli tasan 21. Kahden viimeisen pisteen aikan näkyi sitten, että
joukkueemma oli joutunut taistelemaan
vähälukuisella ydinmateriaalilIaan
kokonaisen viikon ajan: kaksi helpohkoa
pudotusta viime pisteillä ja loppunumerot
olivat Ruotsin hyväksi jälleen kerran 232l. Tunnelma oli ottelun jälkeen kaksijakoinen: häviö tietystu painoi mieltä rajusti, mutta toisaalta joukkue tunsi ansaittua
ylpeyttä; olimmehan pelanneet yli
etukäteisodotusten sekä loppuottelussa
että koko taakse jääneen viikon aikana.
Oleellinen ero tämän woden kisaprojektissa verrattuna Colchesterin kisoihin oli
taktiikka-arsenaalimme tuntuva kasvaminen. Tästä kuuluu kiitos sekä harjoituk-

._-- -~ ----------------- ,

set vetäneelle Raine Lambergille että harjoitusohjelman suunnittelusta vastanneelle
päävalmentaja Pekka Rannalle. Ainakin
omalla kohdallani pelinautinto lisääntyi
suuresti, kun yläpäätäkin joutui pelien
aikana vaivaamaan.
Mitä maajoukkuehdokkaiden vähälukuisuuteen ja harjoitusten vetämiseen 10
kaverilla tulee, suosittelen viimewotisen
juttuni lukemista. Kaikki taIvittava on siinä sanottu. Sen verran olen kuitenkin viimevuotisesta heltynyt, että totean ymmärtäväni kavereita, jotka potivat matkakassan puutetta tai kisaväsymystä oltuaan
mukana seurajoukkueiden MM-kisoissa.
Suomalaisjoukkueiden hyvät suoritukset
Englannissa osoittivat suomalaisen liitokiekkoilunjälleen kerran ottaneen ask(}leen sillä tiellä, joka pitää meidät maailman kärkimaiden joukossa.
Vuosia on sanottu, että seurajoukkueiden
menestyminen on välttämätöntä maajoukkueelle ja näinhän se on. Nyt liittomme tarvitsee ennen kaikkea organisoinnissaja markkinoinnissa lahjakkaita henkilöitä, jotka tempaisevat lajimme set.JI'rur
valle askelmalie: Nimittäin siihen tilanteeseen,jossa maajoukkuepelaajan ei tar-

vitse huolehtia itse matkansa aiheuttamista kustannuksista. Tämä voi vain onnistua,
jos seurajoukkueemme kykenevät antamaan kotimaassa kuvan lajistamme mielenkiintoisena kilpaurheiluna.
Katseet kääntyvät kohti ensi kesää.
Ruotsin MM-kisat. Lähenunäksi Suomea
eivät maailmanmestaruuskisat tällä vu<rsituhannella tule. Kisakustannukset tulevat olemaan kohtuulliset, matka on lyhyt.
Suomenjoukkueenkokoonpano on samalla suomalaisen ultimaten "who's who".
Kotiinjääneet ovat joko menneitä suuruuksia tai heillä on muuten vain takanaan
lupaava tulevaisuus. Sataa tehopistettä
SM-sarjakaudella on turha edes verrata
pisteen pelaamiseen ensi kesän maajoukkuepaidassa. Lähtökohdat ovat hyvät: meillä on tuntuma maajlman hui~
puun, kyvykkäitä pelaajia on riittävästi tarvitaan vain halua tehdä 11 kuukautta
määrätietoista, nousujohteista työtä. Loppuottelu on realistinen tavoite, maailmanmestaruudesta haaveileminen ei ole uto-

piaa.

Juha Jalovaara
kirjoittaja on maajoukkueen kapteeni

Kuva: Laura Varpasuo

1980-luvun alku tiesi kultaa ja kunniaa

Vartin proosa osa II
Näin ultimaten EM:ienjälkimainingeissa
on hyvä hieman tonkia, mitä Frisbarin ~
lyttyneet arkistot kertovat edellisistä
Ranskan kisoista. Nykyisinkin voimassa
olevan perinteen mukaisesti Frisbari aloittaa turnausspekulaatiot hyvissä ajoin:
"Maajoukkueemme peruskunto on erittäin
hyväja mieliala korkealla. EM-kisoja varten on harjoiteltu jopa seitsemän päivää
viikossa. Paikanpäällä Pariisissa annetaan
vielä viimeiset taktiset ohjeet ", valaa numero 3/80 uskoa kotiyleisöön. Myös
joukkueen amerikkalaistyylinen taisteluhuuto "We are the tigers ... right? Right!"
lienee tehnyt vaikutuksen pariisilaisten
hillittyyn channiin.
Seuraavassa numerossa lehdellä onkinjo
onni toivottaa tuoreet Euroopan mestarit
tervetulleiksi kotiin: "Mestaruusarvoa
lisää vielä erittäin tiukka loppuottelu, jossa Suomi kukisti Englannin luvuin 16-15.
Lujaa taistelutahtoa ja kylmähennoiSlRltta
lisää se, miten Suomi 12-15 tilanteesta
käänsi voiton kotiin. " Frisbari ei myöskään
unohda hehkuttaa, että Suomi ei ole aikai-

semmin onnistunut saavuttamaan EM-titteliä missään joukkuepelissä.
Kunnian lisäksi Suomen Frisbee-kiekko

sehän on Bob 21l. Sorry Bob.", uutisoi
Frisbari 4/80 salamyhkäisesti Suomen
vanhjmman vieläkin toiminnassa olevan
liitokiekkoseuran perustamista.

liitto näyttää saaneen myös kylmää käteistä
80-luvun alussa. Sponsseja sateli SM-kilpailuihin ja samalla kisalehtisen viIXaa toimittavasta Frisbarista puolet sivuista on
myyty mainostajille. Tukiyritysten näkyvyyttä valvotaan antaumuksella: "Vuoden
1980 Helsinki Open- ja SM-kisoissa ei
kukaan kilpailija tai mikään joukkue saa
käyttää asuissaan minkäänlaista mainosta
neuvottelematta siitä ensin Liiton kanssa.
Sallituja ovat Frisbee-paidat ja normaalit
urheilupaidatja -housut", opastaaFrisbari
2/80.
Myös tasan 15-vuotta sitten Pekka Ranta
perusti legendan nimeltä Team. Numero
4/80 on saanut tästä kuuman vinkin. "Hesassa on nyt myös toinen Frisbee Club,
joka treenaa useita kertoja viikossa. Home
field toistaiseksi salainen samoin harjoitusajat. Toimitus sai kuitenkin udeltua
kaverin nimen, joka hommaa pyörittää ja

------------------------msbari

Petri Dahlström
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Oy:nJahj:oittåma :kiekkopaIkinto
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noudettaVissa ..Frisbarln toimituksesta.
Muita.sijoja e~ratkaistu.
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Naisten maajoukkue Ranskan EM-kisoissa

Onko hopea arvometalli?
Vuosi toisensa jälkeen Suomen naiset
suunnistavat maajoukkueiden EM-ja
MM-kilpailuihin. Ja joka vuosi me
otamme selkään (vähintään) ruotsalaisilta. Ihme kyllä; osaa maajoukkuepelaajista se ei tunnu edes liiemmin harmittavan. Todellisuudessa
ruotsalaisten ylivoimaisuus on
suomalaisten korvien väliseen tilaan
pesiytynyt torakka.

hyvin ja monella vastajoukkueella tuntui
olevan tunkua oman maalialueen takarajan yli. Ensimmäisenä päivänä Suomen
oma hyökkäys hieman kangerteli, mutta jo
seuraava auringonnousu toi vanhat taidot
takaisin.
Kotikisat tuntuvat antaneen ranskalaisille
kovasti potkua harjoitteluun ja kehittyminen näkyi pelissä. Suomea vastaan
Ranska ei kuitenkaan pystynyt pelaamaan
taitojensa mukaisesti (17-4), mutta
lähivuosina Asterixit tulevat vannastilujaa.
Hollannin joukkue oli uusinut
kasvonsa ja mukana oli vain mlllltama vanha tekijä. AlkusaIjan ottelussa hollantilaisia vastaan Suomi pelasi huonosti ja turvetta huudettiin useannnin, kuinkerran. Rutiini kuitenkin
pelasti ja tytöt voittivat 17-14.

Tarvitseeko naisten maajoukkueen taistelutahdosta enää enempää sanoa?

Elo-syyskmm vaihteessa Ranskassa pelatuissa EM-kisoissa Suomella oli mukana
kohtuullisen vahva joukkue. Alkukesän
epävarmuus valmentajasta ja joukkueen
kokoonpanon selkiytyminen vasta viikkoa
ennen kisoja olivat painaneet oman leimansa valmistautumise muttakokonaisuutena joukkue pystyi esittämään varsin
vahvaa peliä.
Joukkue olijo harjoitteluvaiheessajaettu
kahteen kentälliseen. Ns. "isossa
kentässä" pelasi Atleticon ja Flyersien
pelaajiaja "pienessä kentässä" Teamin, illtimathulen ja EUC:n naisia. Kentälliset
olivat viimeisten viikkojen harjoituksissa
olleet varsin tasavahvoja, mutta ryhmien
pelityylit olivat hyvin erilaisia. Isot tytöt
pelasivat Atleticosta tuttua laajaa peliäja
käyttivät paljon pitkähköjä syöttöjä. Vahvasti teamiläisen toisen ke\iun vahvimmat
aseet olivat lyhyet, nopeat syötöt ja hyvä
liikkuvuus.

Joukkueilla suuret tasoerot
Suomen joukkueen puolustus toimi hyvin
turnauksen alusta alkaen. Etenkin ison
kentällisen pelaama paikkapuolustus puri

Sveitsi (17-3), Belgia (l 7-3) ja ltävalta (17-4) eivät ole päässeet lajikehityksessä juurikaan eteenpäin. Englanti (17-7) oli yllättävän kesy läpi koko
turnauksen ja Saksan musta hetki sattui
Suomi-otteluun (17-5).

Tuuli nukkui aamuyöstä
Ruotsia vastaan pelattu alkusarjan ottelu
oli yksi niistä lähes aamuyön otteluista,
joihin piti alkaa valmistautua jo reilusti
ennen kukonlaulua (kukko lauloi Ranskaksi ja yleensä juuri silloin, kun joukkue
vaelsi pieniä kujia pitkin alas kentälle).
Sisäpelit muistuivat mieleen, koska tuuli
(ei Tuuli) ei ollut vielä herännyt; kahdeksas puolustaja puuttui. Ruotsi hallitsi
pitkät syöttönsä ja ottelu oli ohi, ennen
kuin Suomi sai juonesta kiinni (9-17).
Semivastustajaksi tuli Hollanti ja tällä kertaa Suomen joukkueen latautuIninen oli
aivan toista, kuin ensimmäisessä kohtaamisessa. Yhteishenki oli vahvistunut
koko turnauksen ajan ja keskinäinen kannustus oli vannasti täIkeimpiä syitä oikean
pelivireen löytymiseen. Pikkukenttä oli
elementissään tehdessään maaleja vastatuuleen ja iso kenttä pääsi nurmelle ottamaan nopean katkon varmalla paikkapuolustnksellaan. Ottelu oli Suomelta kaikenkaikkiaan sekä teknisesti että taktisesti
juuri sellainen suoritus, joka luo uskoa
Suomen mahdollisuuksiin tulevien vuo-
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sien maajoukkuemittelöissä. Ottelu päättyi 19-7. Hollanti hoiti kuitenkin mitalin
kotiin voittamalla Saksan pronssiottelussa 19-12.

Den glider in ihan oikeesti
Finaali Ruotsia vastaan pelattiin alkusarjan ottelun tavoin lähes tyynessä säässä.
Suomella oli vaikeuksia saada oma puolustuksensa kasaan ennen ruotsalaisten
ensimmäistä pitkää heittoa. Ruotsi pelasi
samalla reseptillä koko pelin: vähän rakennusta, paljon pitkiä rystyheittoja.
Joukkueemme
miespuolustuksen
nopeudessa tuntuu olevan parantamisen
varaa ensi vuotta ajatellen. Alussa Ruotsi
karkasi hienoiseen johtoon, mutta sitten
sinikeltaiset herpaantuivat ja Suomi otti
johdon kiinni: ruotsalaiset tekivät tukun
huolimattomuusvirheitä ja suomalaisten
lähestyessä edelleen alkoi svedujen rakennuksessa näkyä jo paniikinomaisia
piirteitä. Puoliajan jälkeen tilanteeseen tuli
henkinen ratkaisu, kun Suomi menetti kiekon tilanteessa 11-13 ja naapurit pääsivät
rankaisemaan. Tytöt eivät kuitenkaan
lakanneet yrittämästä: ennen Ruotsin voittomaalia (14-19) teki Suomi kaksi edellistä pistettä.
Ei auttanut muu, kuin pakata laukut ja
kuunnella joka paikassa kaikuvia ruotsalaisten voitonlauluja yötä myöten. Kyllä tappio jokaista harmitti, mutta moniko
todella uskoi pystyvänsä voittamaan ruotsalaiset? Tarvitsemmeko mekin ruotsalaisen valmentajan itsetuntoamme kohottamaan?

Näissä EM-kisoissa joukkueemme sijoittui toiseksi. Ruotsi oli jälleen kerran korkeammalla. Mutta Suomen sijoitus on
huomattavasti parempi, kuin viimevuotisten MM-kisojen yhdeksäs sija. Ensi
vuonna Suomenjoukkueella ei kuitenkaan
ole enää tekosyitä esitettävänään kisojen
jälkeen. Kisoihin lähtee paras mahdollinenjoukkue, koska lähteminen ei tule olemaan rahasta kiinni. Joukkueeseen ei
myöskään tule mahtumaan huonosti
valmistautuneita pelaajia, eikä ensi vuonnakukaan voi tulla maajoukkueeseen viikkoa ennen kisoja. Pelaajilla on taitoa ja
valmennusjohdolla taktista tietämystä.
Lisäksi paineet ovat Ruotsilla.

Teksti: Hanne Hämäläinen
Kuva: Hartti Suomela
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Valmentaja Pekka Rannan ajatuksia kisojen jälkeen

Ruotsille on totuttu häviämään
Mistä joukkueiden tavallista suuremmattasoe~tjohtuivat?

Hollannissa, Saksassa ja muissa KeskiEuroopan maissa koko harjoittelukulttuuri on erilainen. Lajia harrastetaan vielä
paljon "puistoheittely" -tasoll~ eikä naisilla ole jätjestäytynyttä seurajoukkuetoimintaa. Myös valmennusfilosofia on
toinen; maajoukkue ei siellä ole ryhmä,
jonka jäsenyyttä tavoitellaan. Näissä maissa mukaan lähtevät ne, joita sillä hetkellä

huvittaa.
Ruotsi taas ei ollut todeUisuudessajuuri-

kaan Suomea parempi. Alusta asti vain
tuntui, etteivät Suomen naiset uskoneet
voittoon. Naapureilta on totuttu saamaan
selkään kv. arvokisoissa.
Mikä meni pieleen finaalissa?
Ruotsalaiset pääsivät käynnistämään
hyökkäyksensä nopeasti Suomen maltillisten aloitusheittojenjälkeen. Usein sama
tyttö heitti pitkän erikoistuneelle kärjelle,
jonka työskentely oli finaalissa lähes virheetöntä Jos Suomen puolustus olisi ehtinyt nopeammin estämään heti käynnistyvää pitkäpeliä, olisivat ruotsalaiset joutuneet käyttämään enemmän perusrakemmsta ja siinä heillä menee helposti pupu pöksyyn. Rystyheittoja joukkue käytti
runsaasti, kuten Ruotsin miehilläkin on
tapma
Niipon (Johanna Salminen) polven
loukkaantuminen vaikeutti "ison kentän"
peliä Neljään Atleticolaiseen tukeutunut
kenttä ei pystynyt pyörittämään kuvioitaan
normaalisti. Suomi viljeli myös turhan
rohkeita heittoj~ joista moni päätyi turpeeseen. Finaali kaatui Suomen omiin virheisiin, ei ruotsalaisten ylivoimaisuuteen.
Ruotsi ei tätä ennen ollut voittanut EMtai MM-kisoja kuuteen vuoteen; voitto ei
ollut heille rutiinia. Missä on Suomen
naisten usko voittamiseen?

Mitkä aseiksi kisoihin ensi vuonna!
Joukkueen täytyy pystyä pelaamaan
huolellisempaa peliä. Tämän vuoden
tasoisella pelaamisella ei jenkkejä saada
tekemään virheitä Suomalaiset ovat liikaa
selin kiekkoon ja katkomahdollisuuksia ei
tämän takia pystytä hyödyntämään.
Puolustuksessa tulee vielä paljon hetkittäisiä kämmejä ja vastustajat osaavat käyttää niitä hyväkseen.

Oma cutback-hyökkäys pitäisi saada kuntoon. Koko joukkue tarvitsee lisää
nopeutta ja erityisesti teamiläisten tulisi
pyrkiä pidempiin heittoihin.

Millainen oli mielestäsi joukkuehenki?
Maajoukkue ei vielä ollut ehtinyt muotoutua varsinaiseksi joukkueeksi, koska
yhdessäoloaikaa oli ollut todella vähän.
Tsemppi olisi epäilemättä ollut kovempi,
jos aikaa, vaikka sitten kenttien ulkopuolella, olisi ehditty viettää enemmän yhdessä. Bussissa ehti tietenkin tutustua
jonkin verran paremmin, mutta suuri osa
tuli lentämällä Nyt kisojen kaveriporukat
muotoutuivat lähinnä sen perusteella,
ketkä pelaavat samassa seurajoukkueessa

Oliko erilaisten pelaajien yhteensovittaminen ongelmallista?
Maajoukkueessa aika ei riitä siihen, että

kaikki ehtisivät oppia pelaamaan hyvin
yhteen kaikkien kanssa. Seurajoukkueessakin menee vuosia, ennen kuin yhteispeli hioutuu. Maajoukkueessa on ryhmiä,
jotka ovat pelanneet pitkään yhdessä ja
ongelmatilanteissa tällaisen porukan sisäine~ ennalta sopimaton systeemi usein
pelastaa tilanteen. Maajoukkueen tehonyrkkiä (joka on kahden varsinaisen
kentällisen sekoitus) olisi pitänyt ehtiä
treenanttamaan yhdessä enemmän, esim.

haIkkamatseissa.
Vuoden tulokasta ei valittu. Ketä olisit
pitänyt oikeana valintana?
Naisten maajoukkuehan on perinteisesti
äänestänyt vuoden tulokkaan. Mielestäni
kuitenkin oikea valinta olisi ollut Paula
Jussila Hän oli ratkaisevammassa roolissa, kuin muut tämän vuoden ensiker-

talaiset
Mitä mieltä olet maajoukkueen pelipaikoista!
Seurajoukkueessa pelaajamateriaalin
koostumus ratkaisee taktiikkavalinnat.
Maajoukkueessa pystytään käyttämään
toisenlaisia taktiikoita, koska seurajoukkueista tulee maajoukkueeseen
nimenomaan parhaat, eli usein pelaajat,
jotka ovat tottuneet rakentamaan. Maajoukkueessa ei pelaajilla ole yhtä selkeitä
rooleja rakentajina, keskikenttinä tai
kärkinä, vaan kaikkia paikkoja on tilanteen mukaan pystyttävä pelaamaan. Kuten
Ruotsin naisilla, myös Suomella
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joukkueeseen mahtuisi muutama "roolipelaaja" (esim. tietyn tilanteenkärkihakuihin erikoistunut pelaaja). Jos seurajoukkueessaan rakentajana pelannut ei
kykene omaksumaan muunlaista roolia
maajoukkueessa, ei hän ehkä ole oikea
henkilö kokoonpanoon.

Mikä on realistinen tavoite ensi vuonna?
Vcllmentajakysymys ei ole vielä I3tkennut,
mutta toivottavasti pohjatyö maajoukkueen eteen pystytään aloittamaanjo
talvikaudella. On myös ratkaistava, tuleeko naisten maajoukkuerinki hankkimaan
pelikokemustaI~oonan ulkotmnauksista. Sopivana kokona joukkueelle pidän
n. 18 pelaajaa. Tämä mahdollistaisi se~
että päivinä, jolloin Suomella on kaksi ottelua, osa pelaajista pelaisi ainoastaan toisessa. Silloin eivät kenenkään jalat painaisi tärkeimmissä otteluissa.
Suurin ero suomalaisten ja jenkkien pelityylissä on jälkimmäisten tiukka kurinalaisuus. Eli tehdään juuri se ja vain se,
mitä on sovittu. Pelaajat tekevät ainoastaan sen, minkä osaavat 100010 varmuudella. AmerikkalaisestjaJlcapillosta on saatu
oppia myös uudenlaisesta rooliajattelusta; kentällä saattaa olla pelaaj~ joka keskittyyvain puolustukseen.
MaailmanmestaruenjäJjestämisS}y
lienee kaikille selvä; Ruotsiin lähdetään
tavoittelemaan mestaruutta ja tämän vuoden kokemusten perusteella finaalipaikan
tavoittelu tuntuu varsin realistiselta.

Haastattelu: Hanne Hämäläinen
Kuva Hartti Suomela
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"Meikun kunkkku" paljastaa miten golfsa~oja dominoidaan

Pursion treenausteesit
Helsinkiläinen Timo Pursio on kuluneen kesän aikana hallinnut suvereenisti suomalaista kiekkogolfia.
Kesän meriittilista on komea: VKG:n
voittaja, Seppo Nieminen jne:n voittaja, Tukholman kakkonen sekä pituusheiton suomenmestari. Mikä tekee miehestä maan parhaan golfaajan? Sitä ja muutakin golfiin liittyvää yritti Frisbarin kesätoimittaja
selvittää.
Timo on 23 vuotias, keskimittainenja ponnaripäinen nuorimies eli yhtäläisyys kesätoimittajaan on lähes hämmästyttävä. Se,
että toinen heittää fribaa kaksikertaa pidemmälle kuin toinen, johtunee siis
joistain muista syistä.
Timo aloitti kilpailemisen seitsemän vuotta
sittenja kiekon heittelyn jo pari vuotta tätä
aikaisemmin periaatteella "kun isovelikin
heitteli". Uran ensimmäinen tukija oli
Marko Miettinen, joka lainasi kiekkojaan
aloittelevalle golfarille. Oma kiekkokin
piti toki nopeasti hankkia ja näin Kannelmäen yhdeksänreikäinen metsärata sai
ahkeran käyttäjän

Kova työ onkin Timon mukaan ainoa reitti huippugolfaajaksi. Itse hän treenaa normaalisti noin neljä kertaa viikossa, mutta
parhaimmillaan kaksikin kertaa päivässä
ja mikä huomion arvoista, sää1lä kuin säällä. Eihän kisojakaan siirretä sateella, joten tuntuma kiekkoihin on oltava satoi tai
paistoi.

komäärällä syntyy parempi tuntuma
omiin kiekkoihinja treenatessa usealla samanlaisella kiekolla voi epäonnistuneen
heiton heittää välittömästi identtisellä kiekolla uudelleen, jolloin virheiden korjaus
helpottuu.
Parhaana ominaisuutenaan Timo pitää hyvää tekniikkaansa. Puhdas tyyli on kerän-

Treenit sisältävät hieman avaushittoja ja
puttausta, mutta pääpaino on pituuksiltaan
ja maastoiltaan vaihtelevien reikien pelaamisella. Pitkät kilpailut vaativat myös
kestävyyttä, siksi Timo tekee välillä myös
pitkiä, yli neljän tunnin harjoituksia. Harjoitusolosuhteiden tullessa puheeksi on
toivomus valmiina: "yhdeksänreikäinen
puistokenttäHelsinkiin." Meilahtea Timo
pitää liian metsäisenä ja kiekkoja kuluttavana harjoittelupaikkana, niinpä hän käyttää hatjoitteluun yleensä kahta omaa koriaan.

nyt kehuja kansainvälisilläkin kentillä.
Eniten hän kaipaisi itselleen lisää kokemusta ja sitä kautta parempaa hermojen
hallintaa. Kiinnostusta olisi lähteä hakemaan sitä USA:sta, mutta raha on ainakin
toistaiseksi ollut esteenä.
Amerikan unelmien hautuessa lähitavoitteina on menestyä Suomen ja Ruotsin
tärkeimmissä kilpailuissa. Niukka tappio
kovalle kilpakumppanilie, Ruotsin Thomas Ekströmille, kesän Tukholman kilpailussa on erityisesti jäänyt hampaankoloon. Timo on kuitenkin vakuuttunut, että kokemuksen kertyessä voitto "tulee kun on tullakseen". Paras muisto taas
on Helsingborgista 1991, kolmen pelaajan sudden death uusinnassa voitto Stefan Karlssonista heltisi vasta neljän uusintareiänjälkeen.

Harjoitellessa on mukana parikymmentä
kiekkoaja kisoissa n. 15, vaikka parillakin
kiekolla selviää joskus. llmeisen yleisestä
käsityksestä poiketen kaikki eivät
suinkaan ole erilaisia. Itseasiassa kilpailuissa Timolla on yleensä vain neljä erilaistakiekkoaja nyrkkisääntönä "mitä vähemmän sen parempi". Rajoitetulla kiek-

Ville Varo

Vuoden Kiekkogolffaajasarjan pisteet
Avoin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

Pursio Timo
Jolula Harri
Vesala Tommi
Loukko Sami
Tamminen Ilkka
Lindberg Jussi
Nieminen Juha
Lindberg Janne
Berglund Veli
Korkeamäki A-P
Jokirnäki Marko
Nieminen Tomi
Roimela Pasi
Nieminen Seppo
Jerohin Marko

Naiset
1
Poti Minna
2
Parmas Mari-Liis
Kohonen J utta
4
Kohonen Tuija
5
Susiluoto Sanna
6
Happo Pirjo
7
Koivikko Tarja

1
25.0
20.0
8.0
17.5
11.0
22.0
17.5
10.0
14.5
12.5

2
21.0
17.0
18.0
25.0
12.5
21.0
12.5
15.0
10.0

14.5
12.5

12.5
9.0

-

-

12.5

-

25.0

-

3
25.0
7.0
22.0
20.0
13.5
9.0
13.5
13.5

4
25.0
12.0
22.0
18.0
14.5
20.0
14.5
17.0

17.0
13.5
4.5
7.0
7.0

9.0
12.0
9.0
12.0
9.0

-

22.0

6
25.0
21.0
21.0
15.0
17.5
14.0
9.5
6.0
9.5
11.5
13.0
11.5
7.0
8.0

14.0
21.0

12.0
7.5

-

25.0

25.0

22.0
25.0
-

25.0

25.0
22.0

-

7

5
22.0
25.0
20.0
17.0
18.0
9.5
5.0
4.0
14.5
6.5
12.0
6.5
9.5
12.0
12.0

-

12.0
15.0
18.0
25.0
13.0

11.0
17.0

21.0

8
25.0
18.0
20.0
17.0
12.0
22.0
10.0
12.0

14.0
15.0
7.5

-

25.0

9~5

18.0

-

-

22.0

9
25.0
22.0
14.0
20.0
14.0
9.5
17.0
7.5
11.0
14.0

22.0
25.0

-

10
19.0
22.0
25.0
14.0
14.0
7.0
8.0
19.0
9.5
11.0
5.0
12.0
17.0

25.0
21.0
18.0

YHT
172.0
149.0
147.0
128.5
128.0
113.0
103.0
95.0
91.0
90.0
88.0
86.5
78.5
61.0
61.0

97.0
72.0
72.0
68.0
40.0
25.0
21.0

- 21.0
Pisteisiin lasketaan seitsemän parasta kilpailua. Avoimessa sarjassa oli 33 pisteitä saalistanutta heittäjää
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Valmentajakin päätyi kylmään kylpyyn

Junnujen loistava come back
Helmikuun ensimmäisen päivän il~
Koskelantiellä sijaitsevan kaksion ovi kävi
tiuhaan tahtiin. Sisään astui noin 25 nuorta
ultimaten pelaajaa, joista oli määrä muodostaa Suomen maajoukkue 1995.
Jo debyyttimatsissaanjunnut saivat kokea,
mitä kansainvälisellä tasolla pelaaminen
on. Alkulämmittelyissä kaikilla oli hyvä
fiilis, vaikka ei tiedettykään mitä oli tulossa. Kaikki vain katsoivat kauhistuneina, kun vastustaja lämmitteli; 18 pitkää
poikaa lämi kiekkoa kentän toisessa
päässä. Ottelu alkoi "varsin hyvin" jatkoa
ajatellen, 21 minuutin pelinjälkeen englantilaisten siirryttyä 1-0 johtoon. Suomen
peli kulki alusta asti mallikkaasti ja puoliajalle siirryttäessä junnumme johtivat
9-8. Toisen puoliajan alussa kaikki
Suomen pelaajat hehkuivat itseluottamusta, alun jännitys oli poistunut ja uskallettiin tehdä rohkeitakin ratkaisuja Itseluottamuksen, hyvän yhteispelin ja loistavien
yksilösuoritusten ansiostajunnut onnistuivat nousemaan 10-16 voittoon. Ottelun
kokonaiskesto oli huimat kaksi ja puoli

tuntia.
iltapäivän Hollanti-matsiin lähdettiin jo
"vanhQina tekijöinä"; junnut ottivat otteluun salama alun ja siirtyivät nopeasti 0-2
johtoon. Tämän luultiin riittävän ja pelin
painopiste siirtyi enemmän vastustajan
puolella pelaavien tyttöjen katseluun kuin
itse lajiin. Hollantilaiset olivat kuitenkin
päättäneet taistella voitosta ja nousivat
nopeasti tasatilanteeseen 4-4. Tästä
alkoivat Suomen ns. mustat minuutit.
Kaikkea yritettiin, ehkä vähän liikaakin,
mutta mikään ei tuntunut onnistuvan.
Joukkueen ote herpaantui, eikä tilannetta
auttanut yhtään, kun kentältä kannettiin
pois kolme loukkaantunutta pelaajaa Hollanti johtikin puoliajalle siirryttäessä 9-8.
Puoliajalla suomalaiset kuitenkin kokosivat itsensä ja tulivat toiselle puoliajalle
uudelleen latautuneina. Kovan tuulen ansiosta suomalaiset saivat paikkapuolustuksensa toimimaan mikä oli mytkkyä hollantilaisille. Ottelu päättyi Suomen voittoon
12-15.

Maanantainajwmuilla oli hieman kevyempi ohjelma; vain yksi ottelu Sveitsiä vastaan. Sveitsi-ottelusta junnut lähtivät hakemaan kolmatta voittoaan. Siltä se alussa
näyttikin, sillä Suomi meni nopeasti 6-1

johtoon. Suomalaisten tuudittantuessa taas
hyvän olon tunteeseen sveitsiläiset taistelivat ja nostivat itsensä tasatilanteeseen.
Puoliajalle Suomi siirtyi vain yhden maalinjohtoasemassa Puoliajalla valmentaja
Hanne Hämäläinen piti jo Hollanti4telusta perinteeksi muodostuneen puheensa pelaajien selvitellessä keskinäisiä välejään.
Toiselle puoliajalle paikkapuolustus iskettiin jälleen tiskiin ja sehän puri. Sveitsiläisten turhautuessa tiukkaan paikkaan
ja väsyessä turhien hakujen seurauksena
Suomen junnut saivat pelinsä taas kulkemaan ja tsempin päälle. Paikka, pussi ja
hyvä tsemppi auttoivat Suomen kolmanteen voittoonsa 16-12.
Ruotsi -otteluun junnut lähtivät vain
pelailemaan. Yhteisellä päätöksellä pelattiin rauhallisesti ja annettiin kaikkien pelata niin paljon kuin halutti. Tämä onnistuikin hyvin neljän rakentajan ollessa poissa pelistä, parantelemassa vammojaan.
Lukuisten loukkaantuneiden ollessa
penkilläjouduttiin pakka kuitenkin sekoittamaan uudelleen ja käIjistä tuli rakentajia Tunnin suomalaiset jaksoivat sinnitellä
ennen kuin suostuivat myöntämään
Ruotsin paremDDDlden. LowtJpuheessa oli
naapurillinen sopu, kättelyiden ja lahjojen jälkeen oli molemmilla joukkueilla
vain yksi toive - pohjoismainen finaali.
Keskiviikkona oli ottelut Ranskaa ja Saksaa vastaan. Ranska-otteluun junnut
lähtivät hakemaan voittoa. Välieräpaikan
varmistuttuakin oli tärkeätä yrittää vaikuttaa tulevaan vastustajaan. JosRanskakaatuisi, olisi välierävastustajana Saksa.
Suomalaisten peli kuitenkin takerteli ja
useat sääntöerimielisyydet eivät asiaa auttaneet. Lukuisten askelvirhe-huutojen ja

Pronssijoukkue 1995
4. Miia Kiesiläinen (tsemppi-palkinto)
5. Niko Nieminen
6. Jenni Oksanen
7. Riku Nieminen
8. Klaus Holm
10. Olli Tuurihalme
12. Juhana Oivio
13. Pekka Neuvo (kapteeni)
14. Peter Tani (vuoden tulokas)
15. Antti Elonheimo
16. Tommi Ylönen
17. Mikko Talonen
19. Jani Lehto
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sääntöjen selvittelyn ohessa ehdittiin jopa
pelata vähän ultimatfa. Ranskalaisten heittäessä matalalta ja rohkeisiin paikkoihin
ei suomalaisten paikka pitänyt. Junnujen
pelifiilisten mentyä ranskalaiset hoitivat
ottelun 6-17 ja olivat varmistaneet
paikkansa runkosarjan kakkosina.

Antti Eloheimon "tiukka" markkeripuolus-

tus Hollanti-ottelussa

Päivän toinen ottelu oli Saksaa vastaan.
Matsiin lähdettiin täysin rinnoin ja edellinen tappio nollattuna. Ottelussa tavoitteena oli ehjä ja kokonainen peli. Alku
vaikutti kuitenkin huolestuttavalta, sillä
Saksa oli nopeasti siirtynyt 1-5 johtoon.
Valmentajan puhuttelun jälkeen kaikki
saivat fiilikset päälle ja peli alkoi jälleen
sujumaan. Tiukan taistelun tuoksinassa
junnut onnistuvat nousemaan tasoihin,
mutta tämä ei ihan riittänyt. Tasainen ottelu päättyi Saksan voittoon 12-14. Matsistajäi kuitenkin hyvä maku suuhun. Olihan pystytty todistamaan, että myös
suomalaiset pystyvät nousemaan tappioasemasta.

Perjantai-aamuna oli välieräottelu Ruotsia
vastaan. Vcrikka junnut yrittivätkin kaikkensa, noudatti peli vanhoja tuttuja raiteitaan. Suomen kaikki pelaajat olivat pelikunnossa, mutta ruotsalaisille ei silti
pystytty tarjoamaan kunnon vastusta: Junnujen tie vei pronssiotteluun, jossa vastaan
asettuisi Saksa.
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Muutaman tunnin henkisen- ja fyysisen
levonjälkeen vuorossa oli tiukaksi ennakoitu pronssiottelu. Ensimmäistä kertaa
otteluun lähdettiin sillä asenteella, että ei
ole pakko tehdä mitään, mihin ei itse usko.
Junnut pelasivat rauhallista ja varmaa
peliä. Yhtään pitkää ei heitetty, kuten
aikaisemmissa otteluissa oli ollut tapana.
Alussa Suomen onnistui repäistä pieni
kaula mutta jo puoliajalle mentäessä ero
oli kaventunut yhteen maaliin. Toinen puoliaika olikin varsin tuskallinen ja maaleja
tehtiin tasa tahtiin aikarajan tullessa vastaan: Saksalaiset johtivat peliä 15-14 ja
ottelu pelattaisiin 17: sta.
Tilanne näytti sen verran pahalta, että nyt
oli aikalisän vuoro. Junnujen onnistui
tasoittaa peli 15-15 :sta. Tämänjälleen saksalaiset käyttivät mahdollisuutensa siirtyä
johtoon 16-15. Jos junnut eivät nyt onnistuisi tekemään maalia olisi kaikki ohi.
Tasoittava kaappi saatiin aikaiseksi, mutta
nyt olisi pakko tehdä katko. Viivalla ennen aloitusheittoa käytiin pieni palaveri,
jossa päätettiin puolustus; miespuolustus
(koko ottelu oltiin pelattu pussia tai
paikkaa), kaikki tai ei Illitään, ja viimeisenä
"no pain, no brain", nyt mentäisiin täysillä
Uskomattomalla asenteella pelanneetjunnut onnistuivat tiukan miespuolustuksen
ansiosta saamaan katkon. Kiekkoa lähdettiin kuljettamaan kohti vastustajan maalia
lyhyin ja varmoin syötöin. Aivan maalialueen tuntumassa tapahtunut poikkikentän
syöttö kuitenkin epäonnistui ja nyt oli
Saksan vuoro yrittää Fiilikselläja aggressiolla pelanneet suomalaiset eivät antaneet
saksalaisten nauttia kiekosta kovinkaan
kauan, vaan loistavien yksilösuoritusten
summana syntyi jälleen katko. Rakennuksemme poimi kiekon käteensäja antoi palaa. Kiekko leijuu korkealla .. ponnistus
ja alastulo ja kiekko oli maahan laskeutuneen suomalaispelaajan kädessä! Kovalla huudolla ja metrin syötöllä kiekko oli
maalissa. Peli oli päättynyt 16-17 Suomen
voittoon. Lähes kolmen tunnin rankka
matsi oli takana ja oli aika tuulettaa; ensin kasa, sitten BMX rata ja valmentajan
kastelu.
Lisäksi palkintojenjaossa koitti junnujen
suuri hetki, sillä kolmannen pilldnnon rinnalle saatiin vielä "Spirit of the game"pytty kotiin viemisiksi.

Teksti: Jani Lehto
Kuva: Hartti Suomela
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Sisäsarjassa tungosta
Ultimaten sisäsarjaan on tällä hetkellä tunkua. Mukaan on nimittäin ilmottautunut ennätysmäärä joukkueita. Oheisessa taulukossa olemme jaotelleet osallistujat sarjaportaittain. Tsekkaa vastusja spekuloi itsesi mitaleille!

SM-sarja

Naiset
1. Atletico
2.EUC
3. Thule
4.Team
5.Flyers
6.Discus
7. Team 2
8. Thule 2
9. Tico2
10.EUC2
11. Hamina
12. Turlru Terror
13. Flyers 2
14. Vaasa Thunder

1. Hakuna matata
(ent Liquidisc)
2.Akku
3.Team
4.FDC
5.Lahti Flash
6.Flyers
7.Red Rabbits
+karsijoUåatoinen
8. Discus tai Team 2

Divari
Kamaanketsup
U.F.O
SOS
Flyers 2
Täyskäsi
Hamina

Farmers
Riverside losers
Waasa Thunder
Turlru Terror
WWW

Aliens
FDCn

Vaskion video
Haluatko kokea uudelleen Ranskan EM-kisojen unohtumattomat hetket? Jäsennellyn
kuvan saamiseksi pelitapahtumista ja käytetyistä taktiikoista on parempi kääntyä videonauhurin puoleen. Ranskan kisoista on muuten olemassa runsaasti videomateriaalia, koska peräti kaksi ammattimaista videotyhmää kuvasi otteluita koko kisojen ajan.
Otantoja Suomen otteluista on mahdollista nähdä mm. maailmanlaajuisena yhteistuotantona helmikuussa 1996 ilmestyvältä "Ultimate Tactics" -videoIta.
(Lisätiedot: Timo Vciskio, 950-5559577).
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Juoksuvoimassa häviäminen paljastui rikastutlavaksi kokemukseksi

Tico nöyrtyi ja nöyryytti
Vltimaten neljännet seurajoukkueiden MM-kisat pidettiin 23.31.7.1995 Millfieldissä, Englannissa. Naisjoukkueita oli turnauksessa
yhteensä 16, joista Atletico oli
rankattu yhdeksänneksi. Ensimmäisenä tavoitteenamme oli päästä
ylempään jatkosarjaan eli 8 parhaan
joukkoon.
Ensimmäinen ottelu sunnuntaiaamuna oli
JapaninBaIbariansia vastaan. Japanilaisten heitot olivat erittäin taIkkojajajokainen syöttö otettiin kiinni. Kiekko pistettiin vain varmoihin paikkoihin. llmatilanteet olivat hallinnassamme ja paikkapuolustus puri hyvin Välilläjapanittaret eivät
päässeet millään pois omalta maalialueeltaan. BaIbariansien varmuus ja viimeiseen asti pelaaminen kuitenkin varmisti
16-13 voiton avausottelussa.
iltapäivällä vastaan asettui tuttu vastustaja Red Lights Hollannista. Alku sujui tasatahtiin, maali maalista. Paikkapuolustusta pelattiin paljon puolin ja toisin. Mutta

Seurajoukkueiden MM-kisat
kautta aikojen
sarja
joukkueita
mestarit
suomalaisia
paras suom.

1989 Köln
avoin
29
Philmore
2
7. (Atletico)

sarja
joukkueita
mestarit
suomalaisia
paras suom

1991 Toronto
avoin
40
New York
2
12. Atletico

sarja
joukkueita
mestarit
suomalaisia

1993 Madison
avoin
naiset
44
25
New York
Maineiacs
0
0

sarja
joukkueita
mestarit
suomalaisia
paras suom.

naiset
10
Smitherens
0

naiset
19
Maineiacs
1
15. Atletico

1995 Millfield
avoin
naiset
40
16
Women on
Double
the Verge
Happiness
1
3
6. (Atletico)
8. (Team)

sitten meiltä juuttui turvevaihde päälle.
Red Lightsien vanhat konkarit pyörittivät
peliä varmuudella. Omilla virheillämme
edesautoimIne Red Lightsit 17-8 voittoon.
Kolmas perättäinen häviö tuli maanantaina USA:n Ozonea vastaan. Tuleva finaalijoukkue ei pelannut sen kummempaa ultimatea kuin mekään, mutta kokemukseIlaan ja upeilla välisyötöillään he saivat
17-4 voiton. Loppunumerot eivät kerro ottelun koko totuutta; Ozone ei saanut voittoaan ilmaiseksi vaan laitoimme heidät
juoksemaan. Pääsimme useasti maalialueen tuntumaan,
mutta viimeistely ontui pa-

Keskiviikkona oli tosi paikka edessä. \bittaja ottelusta Carnegie (Ruotsi) - Atletico
menisi ylempään jatkosarjaan ja kahdeksan parhaan joukkoon. Ottelussa oli kovaa yritystä ja latausta. Saimme hyvän alun
3~,johon ruotsittaret vastasivat 3-2. Sitten saimme 3-4 maalinjohdon, jota lähemmäksi vastustajat eivät muutamasta näyttävästä dyykistä huolimatta päässeet. Voittotulos oli riemastuttava 17-9.
Kun vireeseen oli päästy ja paineet tavoitteemme täyttymisestä purettu, oli hyvä

hasti. Odotimme ennakko-

tietojen mukaisesti pelkkää
paikkapuolustusta, mutta
tavallista miespuolustusta
tuli myös vastaan. Muutaman kerran saimme Ozonen
paikan purettua kunnon
uwastuksella
iltapäivällä oli pakkovoiton
paikka viimeiseksi sijoitettua Tanskan Mess Aboutia
vastaan. Aurinko porotti,
tanskalaiset tsemppasivat
hyvin ja Ticon empatia
selvästi heikompaa vastustajaa kohtaan loisti. Puoliajalla saimme rivimme kuitenkin
koottuaja ensimmäinen voittotuli numeroin 17-5. Kaikki loput alkulohkon ottelut tuli voittaa, jotta paikka
kahdeksan parhaan joukossa varmistuisi.
TIistaina pelaamaan lähti hyvin latautunut
ja voitonhaluinen Tico. Aamulla Weird
Alice USA:sta sai kokea, miten swingit ja
flowt toimivat. Paikkaa he purkivat hyvin
keskeltä, mutta se ei riittänyt. Voitimme
ottelun selvästi 17-5.
iltapäivällä puhalsi hwja tukka lähtee tuuli. Joukkueemme lähti ennennäkemättömän aggressiivisesti otteluun Englannin
TwinPeaksia vastaan. Periaatteena oli liikuttaa kiekkoa kovassa tuulessa koko a~
vaikka vain muutama sentti. Välillä toteutimme pitkä päätyyn ja perään -taktiikkaa,
joka myös puri sillä siinä tuulessa kiekon
liikuttelu oli vaikeaa. Vaihtoja ei paljon
tehty ja jyräyksen tuloksena oli 17-3 voitto.

------------------------msbari

Balettikatko Ii la Carnegie

lähteä otteluun Japanin CUJC:a vastaan.
Tuttuun japanilaiseen tapaan heitot
lähtivät nilkan korkeudelta varmoihin
paikkoihin ja kiinniotoissa ei epäonnistuttu. Puolustuksemme toimi hyvin ja jaksoi
paikassa vastustajan junnaamista. Tulos
toisen lohkon kolmatta vastaan oli 16-8
hyväksemme.
TorstaiaamUna USA:n Lucy 17-7 voitollaan palautti Ticon tytöt maan pinnalle.
Pelimme oli samantapai~ mutta he hoitivat koko ottelun tasolla, jolla pelaamme
vain pubai mmi11am me. Pelimme oli vähän
väsynyttä, mutta yritystä löytyi. Laidan
kautta saimme peliä rakennettua yllättävän
hyvin.
Yleensä puhutaan myötä- ja vastatuulihyökkäyksistä, mutta ottelussamme Englannin Blizzia vastaan hyökkäykset olivat
ylä- tai alamäkeen. Talvenjuoksutreeneistä
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oli selvästi hyötyä, sillä kuntomme kesti
englantilaisia paremmin ylämäkeenkin.
Alussajäimme 0-2 tappiolle, mutta sitten
saimme pelimme kulkemaan. Erityisesti
vaihtopuolustus toimi hyvin; Blizzin
hyökkäykset puuroutuivat täysin. Voitto ja
turnauksen kuudes sija tuli numeroin
17-7.
Viimeisessä ottelussa perjantaiaamuna
vastaan asettui tällä hetkellä maailman
paras seurajoukkue, USA:n Women on the
Verge. Muissa otteluissa emme kokeneet
häviävämme juoksuvoimassa, mutta nyt
olimme sitäkin kokemusta rikkaampia.
Markkeri ei yleensä kerennyt edes laskemaan, kun kiekko oli jo muualla. Varma
peruspeli, jossa dyykit ovat arkipäivää,
takasijoukkueelle maailmanmestarun.
..
Käytimme sig'oituksemme kannalta merkityksettömässä ottelussa pelaajia tasaisesti,ja saimme aikaiseksi kolme maalia Vergen seitsemäätoista vastaan.
Fyysisesti viikko oli haasteellinen: pelikentät olivat järkyttävän kovia ja aurinko
porotti lähes koko viikon. Vaikka tilaisuuksia oli, vältyimme pahemmilta
loukkaantumisiltajakuntoa riitti koko viikoksi. Jenkkijoukk:ueet näyttivät miten pelataan. Pelitapamme on paljolti samanlainen, muttajenkkien pelistä pääJJjmmäisenä
huokuu ihailtava varmuus. Heidän varmuutensa selittyy paljolti sillä, että
USA:ssajäIjestetään tällaisia meikäläisen
mittapuusta katsottuja kovia turnauksia
harvase viikonloppu. Kauteen mahtuu
runsaasti kovatasoisia matseja, joista on
myöhemmin helppo ammentaa evästä tiu-

koissakin paikoissa.
Ennen matkaa toivomuslistalla oli päästä

pelaamaan kovia matseja. Näin kävikin eli
vaikka turpaan tuli niin matkasaldo jäi
plussan puolelle. Tavoite täyttyi jajoukkue
oli tyytyväinen. Oli ilahduttava havaita,
että emme ole kaukana Euroopan / maailman käIjestä. Edellisistä seurajoukkueiden
MM-kisoista (Toronto 1991) alkanut
pitkäjännitteinen työ on siis tuottanut tulosta.

Teksti: Johanna Salminen
Kuva: Hartti Suomela

avoin
Harri Jolula
Sami Loukko
Timo Vaskio
Pasi Roimela
naiset
TaIja Koivikko
Tuija Kohonen
Jutta Kohonen
Jonna Saarinen
pojat
Jani Suomalainen
Jussi Lindberg
Janne Lindberg
Klaus Holm
tytöt
Taina Holappa
Anna-Liisa Raamat
Paula Hedman
MiIja Hietala
seniorit
Ismo Lindberg
Kari Hännikäinen
Ilkka Tamminen
Markku Paju

DDC
50
50
47
45

Yleismestaruuspisteet 1995
Disc Tark Free Kopp
45
50
49
47
48
43,5 49
45
50
49
48
50
42
43,5 48
44

Pit
47
46
48
45

Golf
47
48
0
0

YHT
335
329,5
292
267,5

49
48
48
47
DDC
50
48
48
50

49
48
45
46
Disc
50
48
47
0

50
43
42
45,5
Tark
42,5
42,5
48
50

50
50
50
0
Free
49
48
48
49

45
47
49
48
Kopp
50
48
44
45

49
48
46
45
Pit
47
50
48
45

50
49
0
0
Golf
47
50
49
0

342
333
280
231 ,5
YHT
335,5
334,5
332
239

49
50
49
50

0
0
0
0

48
44
42,5
0

0
0
0
0

50
46
48
47

48
47
45
46

0
0
0
0

195
187
184,5
143

0
0
0
0

0
0
0
0

47
49
50
48

50
50
0
0

47
49
48
50

47
49
50
48

49
0
0
0

240
197
148
146

Tilanpuutteen takia taulukossa on lueteltu ainoastaan kunkin sarjan neljä parasta.
The 11th Annual International Seppo Nieminen Finnish
9 hole round: Course / round Meilahti
Munkkiniemi
25
25
1. Timo Pursio
FIN
23
26
26
24
28
2. Kurt Karlsson
SWE 26
SWE 23
26
23
28
3. Nils Dacke
30
4. Tommi Vesala
FIN
24
25
28
26
29
22
5. Fredrik Källström SWE 27
28
27
28
6. Anders Källström SWE 26
7. Jussi Lindberg
26
27
29
27
FIN
8. Harri Jolula
26
29
30
26
FIN
26
29
9. Veli-Kr. Berglund FIN
26
29
25
25
30
31
10. TIkka Tamminen FIN
27
30
28
11. Mika Heikkilä
FIN
25
12. Janne Lindberg
29
31
28
26
FIN
Upi Louhivaara
26
28
28
30
FIN
25
30
28
27
Marko Timonen FIN
27
30
26
31
15. Rami Hakala
FIN
Peik Johansson
26
28
30
29
FIN
28
Marko Jokimäki FIN
29
31
31
26
28
31
31
A-P Korkeamäki FIN
29
28
29
29
FIN
Tomi Nieminen
29
31
20. Sami Loukko
FIN
28
26
29
28
30
21. Jari Jolula
FIN
30
27
32
31
22. Jyrki Kaivola
FIN
29
27
30
33
30
23. Seppo Nieminen FIN
24. Juha Nieminen
31
33
31
25
FIN
32
29
25 . Pasi Roimela
FIN
31
34
27
29
26. Matti Majuri
FIN
31
32
30
30
32
34
27. Mikko Juhola
FIN
37
34
28. Kari Juhola
28
30
FIN
34
33
35
35
FIN
29. Ismo Lindberg

6rounds
1. Timo Pursio
2. Kurt Karlsson
3. Nils Dacke
4. Tommi Vesala
5. Fredrik Källström
6. Anders Källström

FIN
SWE
SWE
FIN
SWE
SWE

frisbari

147
154
153
157
160
160

Finalround
Final
25
24
27
28
27
33

Flying Disc Golf Classic
Suomenlinna 6 rounds Total
-17
25
23
147
24
154
28
-11
27
26
153
-9
157
25
25
-4
27
29
-2
160
24
27
4
160
26
26
161
-1
27
25
163
1
28
26
164
2
29
25
165
3
27
30
167
5
27
30
171
9
171
27
32
9
29
32
171
9
172
26
32
10
172
29
30
10
27
26
172
10
172
27
29
10
172
29
28
10
32
27
173
11
27
174
30
12
176
14
30
27
30
178
16
28
179
17
31
28
28
28
182
20
34
31
184
22
34
31
191
29
33
36
198
36
49
38
36
211

Total
172
178
180
185
187
193

=
-17
-11
-9
-4
-2
4
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Team kahdeksanneksi kovin maailmassa

Jenkit kahmivat semipaikat
Aina parittomina vuosina järjestettäviin seurajoukkueiden maailmanmestaruusturnauksiin osallistui tänä
vuonna avoimessa sarjassa 40
joukkuetta, joista peräti 11 tunnusti
kotimaakseen USA:n. Edelliskertaan
verrattuna yhdysvaltalaisjoukkueiden edustus oli kuitenkin pienentynyt, sillä kaksi vuotta aikaisemmin
jenkkijoukkueita oli Madisonissa
(Wisconsin, USA) 44 joukkueesta
kaikkiaan 18.
Maailmanmestaruuusturnauksen
avoimessa sarjassa Suomea edusti
kolme kärkijoukkuettamme, eli Liitokiekkoseura Team Helsingistä
(rankkaus turnauksessa 13.), Flying
Disc Cowboys (FDC) Espoosta (21.)
ja Liquidisc Espoosta (17.). Kaikki
suoma/aisjoukkueet lähtivät turnaukseen luottavaisin mielin; tavoitteita
ei paljoa mainosteltu, mutta jokaisella oli epävirallinen Euroopan mestaruus kiikarissa.

Uusi paikka, samat kuviot
Turnauksen järjestelyistä vastasi tutun
huolelliseen tapaansa Charlie LangdonMead, joka vuosien saatossa on ehtinyt
junailemaan kaikkiaan 4 ultimaten kansainvälistä arvoturnausta (WUGC 86,
EUGC 91, WUGC 94 ja nyt WUCC 95).
Tämän organisaatioihmeen järjestämissä
turnauksissa ei yleensä ole mitään
huomauteltavaa - säätä lukuunottamatta.
Aikaisemmat Englannissa järjestetyt kansainväliset turnaukset pelattiin saarivaltion
itärannikolla Colchesterissa. Kun kaksi
edellistä turnausta oli pelattu aurinkoisen
ja helteisen sään vallitessa kuivuuden kovettamillaja auringon polttamilla kentillä, oli - osin tästä syystä - WUCC 95 siirretty ilmastoltaan kosteammal1e alueelle
Englannin lounaiskolkkaan, Millfieldiin.
SäänbaJtijat eivät kuitenkaan olleet turnausta ajatellen "suosiollisia" edes
kenkäkaupunki Streetessä. Pelaajat kylläkin saivat käristää nahkaansa kesäisissä
tunnelmissa, mutta odottamaton kuivuus
oli turmellut uudenkin pelipaikan kentät
riivinrautapäälsteiseksi betoniksi. Pelaajien onneksi pelikenttien läheisyyteen oli
pystytetty monipuolisesti varustettu

lääkintäteltta, jossa sai nopeasti asian-

tuntevaa hoitoa nurmi-ihottumaa n , nivelsideongelmiin ja muihin pelaajien omin
voiminbankkimiin vammoihin.
Perinteiseen tapaanjoukkueet pelasivat 2
ottelua päivässä 6 päivän cYan sunnuntaista
perjantaihin. Lauantai oli varattu loppuotteluilie ja lauantai-ilta loppuhulinoinnille.
Peleille oli varattu kaikkiaan 15 kenttää,
jotka sijaitsivat jonkin verran hajallaan
Millfieldin koulun alueella ja bailupaikaksi oli keskeiselle paikalle pystytetty
melkoinen juominkiteltta liukkaine tanssilattioineen. Avoimessa sarjassa ottelut
pelattiin 19 pisteeseen aikakaton ollessa
1 tunti 50 minuuttia. Pelit alkoivat kahden tunnin välein alkaen epämiellyttävän
aikaisin aamulla (8.30) jatkuen lähes iltaseitsemään asti.

ryttiin tasaisissa lukemissa 10-7 ja Liquidisc kaavaili toisen puoliajan aluksi
kurovansa tavallisiksi kuolevaisiksi osoittauneiden amerikaanojen hankkiman
hienoisen piste-eron umpeen Toisella jaksolla suomalaiset tekivät kuitenkin hermostuksissaan lukemattomia helppoja virheitä, joista DoG välittömästi rankaisi.
Ottelu päättyi bostonilaisjoukkueen turhankin selvänumeroiseen voittoon.
FDC:n iltapäivävastustaja oli puolestaan
turnauksessa lopulta neljänneksi sijoittunut Ring ofFire. Tasaisissa merkeissä alkaneen ottelun ratkaisu nähtiin kuitenkin
jo tilanteessa 3-3, kun FDC:n pelaajat
lamaantuivat henkisesti jenkkipoikien
tehtyä perä perää pari nopeaa kaappia.
Lopulta Ring purjehti voittoon murskaavan selvästi. Joukkueiden tasoero ei
kuitenkaan ollut niin suuri kuin numeroista saattoi ymmärtää.

Joukkueiden suuren määrän johdosta pelejä ei voitu pelata kaikki kaikkia vastaan-periaatteella.
Avoimen sarjan pelijärjestys
olikin alku- jajatkopooleineen
jonkin verran mutkikkaan
oloinen. Joukkueet oli
rankkausten perusteella jaettu
kahdeksaan viiden joukkueen
alkusarjaan,joista kolme parnsta jatkoi pelejään ylemmässä
loppusarjassa. Ylempään loppusarjaan edenneet joukkueet
jaettiin (edelleen "rankkausten"
perusteella) neljään kuuden
joukkueen lohkoon. Poolien
~
..~
.~
• ;;,'>,~ .";.~~,
•
Dilly (Double Happiness) on ehdolla pääosan
kaksi parasta joukkuetta
esittäjäksi seuraavan Teräsmieselokuvaan
jatkoivat mitalitaistoa pelaten cup-

menetelmällä sijoista 1-8. Kolmanneksi ja
neljänneksi sijoittuneet pelasivat sijoista
9-16 ja poolin 5. ja 6. joukkueet ratkaisivat keskenään sijoitukset 17-24. Sotkuistako?

Suomalaiset jatkoon
Avoimessa sarjassa ensimmäinen päivä
(sunnuntai) pelattiin ilman merkittäviä yllätyksiä. Team voitti helposti molemmat
ottelunsa turnauksessa kahdelle viimeiselle sijalle päätynyttä joukkuetta vastaan, mutta sekä Liquidisc että FDC saivat
aamupäivän voittoisten temmellysten jälkeen vastaansa kovat joukkueet Yhdysvalloista. Liquidisc aloitti ottelun hallitsevaa
Yhdysvaltain mestaria, Death or Glorya
(DoG) vastaan mainiosti. Puoliajalle siir-

frisbari

Toisen päivän ehkä suurimmasta yllätyksestä vastasi Team voittamalla niukasti
iltapäivä-ottelussaan neljänneksi rankatJm
Chesapeaken Washingtonista. Ottelu oli
koko ajan mWJtaman pisteen turvin helsinkiläisten bamnnassa, vaikka tilanteessa 15-15 paremmuutta ratkottiinkin pisteestä poikki -menetelmällä. Hy<i<käämään
lähtenyt Team ei kuitenkaan luovuttanut
kiekkoa kertaakaan vastustajalle, tosin
katkomahdollisuus kyllä annettiin, mutta
epäonnekseen Chesapeaken pelaaja iski
kiekon suoraan valppaan Juha Hirvosen
syliin. Häviön vanhdittamana Cheaspeake
päätyi lopulta sijalle 15. Myös Liquidisc
esitti esimerkillisiä otteita kukistamalla
jännityskamppailussa Iso-Britannian
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parhaaksi joukkueeksi arvioidun Shotgunin yhden pisteen turvin.

Vastus kovenee
Maanantain pelien jälkeen tehtiin jako
ylempään ja alempaan loppusarjaan. Liquidisc päätyi neljästä lohkosta toiseksi
kovimpaan ja FDC ja Team jatkoivat otteluitaan yhteisessä, helpohkossa kuuden
joukkueen poolissa. Jatkopoolissaan Team
jatkoi hyviä esityksiään, tosin pienien
alkukangertelujen jälkeen. Aamun ottelu
englantilaista Stania vastaan alkoi yllätyksellisen tasaisesti - itseasissa hiukan
liiankin tasaisesti. Peliajan päättyessä Stan
oli nimittäin pisteellä johdossa nwneroin
13-12. Britit olivat kuitenkin varsinkiitettävästi sisäistäneet omankuolevaisuutensa suomalaisjoukkueisiin nähden ja antoivat helsinkiläiskloppien tehdä ottelun kolme viimeistä pistettä. Myös päivän toisessa ottelussaan Team jaksoi yrittää loppuun asti. Philadelphialaisjoukkue Rage
aloitti ottelun vannasti helsinkiläisten
lähinnä unelmoidessa voitosta. Tilanteen
ollessa 8-2 joukkueen valmentaja Pekka
Ranta pillastuikin joukkueelle

valloista,joille hävittyäänFDC olijo ulkona neljännesfinaaleista. Jatko-ottelut
menivätkin sitten pelailuksi espoolaisten
pystyessä ryhdistäytymään vasta viimeisessä pooliottelussaan Stania vastaan.
Liquidiscin urakka poolissaan tuntui kohtuuttoman kovalta. Kalifornialainen
Double Happiness oli ehdottomasti liian
iso pureskeltavaksi, mutta Ring of Firea
vastaan Liquidisc jaksoi yrittää loppuun
asti. Häviöt molemmille jenkkijoukkueille
tiesivät puolivälieräpaikan lipumista
tavoittamattomiin. Lohdutukseksi Liquidisc napsi saksalaisjoukkueiden skalppeja kaksin kappalein, eikä japanilaiset vipeltäjätkään mahtaneet suomalaisten ilmaylivoimalle yhtään mitään

Sijoitukset selkiytyvät
Suomalaisjoukkueista Team oli selvinnyt
poolinsa kakkosena neljännesfinaaliotteluun, jossa vastaan asettui turnauksen toiseksi rankattu joukkue, Double Happiness San Franciscosta.
Teamilaiset eivät SWleet kerättyä otteluun riittävästi latausta kovasta
vastustajasta johtuen. Ottelu olikin
selvää pässinlihaa suomalais-ten
taipuessa ylivoiman edessä 19-7.
Sen sijaan sekä FDC että Li-quidisc
voittivat ensimmäiset pudotuspelinsä. Lentävät lehmipojat antoivat kengurumaan reppanoille kyytiä ja osoittivat, että down under -miehistä
ei ole suomalaisille minkään valtakunnan vastusta. Liquidisc ei puolestaan
antanut Douglas Adamsin hengentuotteista nimensä ottaneille nahkapöksyille ottelun olYia missään vaiheessa ja joukkueen
neljäs saksa]aispäänahka oli tosiasia.

Kovan viikon rasitukset alkoivat näkymään
Kun on pelannut niin pitkään kuin Junnu
Rinne, ei tarvitse edes hypätä.

yrittämisen puuttee~ minkä seurauksena arasti pälyilevät pelaajat matelivat
kentälle uskaltamatta enää nukahdella.
Puoliajalle siirryttiin Teamin jo johtaessa
(10-9) ja lopulta ottelu päättyi Ragen
ikäpelaajien väsähdettyä numeroihin
15-12.
Keskiviikon häviö atlantalaiselle Chain
Lightningille oli Teamille turnauksen ensimmäinen - samalla se käytännöllisesti
katsoen saneli sen, että Teamilla ei ollut
asiaa poolinsa voittajaksi edes hankkimalla pakkovoiton saksalaisesta Team 42 joukkueesta. FDC:lle jatkopoolin ottelut
olivat tervanjuontia. Molemmat tiistain
vastustajat olivat kovia joukkueita Yhdys-

suomalaisjoukkueiden viimeisissä otteluissa, joista siniristimiehet eivät saaneet
voitetuksi yhtäkään. KokonaismItena turnaus sujui suomalaisjoukkueilta silti hyvin: kaikki joukkueet sijoittuivat
rankkaustaankorlreamma11e. Epävirallisissa Euroopan seurajookkueiden mestanmskilpailuissa Team oli 2., LiquiDisc 4. ja
FDC9.

Ultimaten valtikka edelleen
Yhdysvalloissa
Avoimessa sarjassa kaikki neljä välierä-

joukkuetta olivat Yhdysvalloista. Bostonin
Death or Gloryn vastustajaksi asettui Ring
of Fire, NYCin (New York) kohdatessa
Kalifornian ylpeyden Double Happinessin
Ring ofFire oli DoGille pelkkä suupala.
Bostonilaisten finaalipaikasta suomalaiset
olivat kuitenkin kahta eri mieltä.

frisbari

Joukkueessa pelaava John "Grasshoppersin valmentaja" Axon hankki sympatiat
puolelleen, mutta Bostoniin opiskelemaan
eksyneen (ja samalla DoGiin pelaamaan
lusmuilleen) Anders "Karinin broidi"
Johnsonille ei olisi suotu mahdollisuutta
tavoitella seurajoukkueiden maailmanmestaruutta.

Semifinaaleista selvästi mielenkiintoisempi oli New Yorkinja Double Happinessin
kohtaaminen - kiihkeä~ sanaharkkojen
värittämää ottelua seurasikin runsaslukuinen yleisö. Jonkinlaisena ennakkosuosikkina peliin lähtenyt New York aloitti ottelun vahvasti, mutta pelin vanhetessa ote
siirtyi hiljalleen kalifornialaisille. Kivikovasta maineestaan huolimatta NYC oli
ottelun iltapuolella pehmeää sakkia Loppujen lopuksi Double Happiness sai voittonsa melko helposti.

Lauantaina pelattu, paljon odotettu loppuottelu ei missään vaiheessa kohonnut
kovinkaan korkeatasoiseksi. Vastaava ilmiö on ollut havaittavissa lähes kaikissa
arvoturnausten finaaleissa. Molemmat
joukkueet aloittivat ottelun haparoiden.
Double Happiness oli kahdesta hermoilevasta joukkueesta määrätietoisempi halliten ottelun alkua hienokseltaan. Pisteitä
tehtiin kuitenkin lähes vuorotahtiin, eikä
kumpikaan joukkue saanut repäistyä
selvää eroaPoikkeuksellisesti finaaliin oli
asetettu aikaraja, joka saavutettiin pelin
ollessa 17 - 16 DoGille. Tasainen ottelu
huipentui lopulta viimeiseen pisteeseen
pelin ollessa maalista poikki. Molemmilla joukkueilla oli mahdollisuus voittomaalin tekemiseen - mahdollisuus, jonka vain
Double Happiness sai käytettyä. Katsojille
jäi pelistä varsin ikävä maku. Peli oli junnaavaa ja epävarmaa, eikä viimeistä maalisyöttöä edeltänyt 100minuuttinen "katko
vai virhe" -sekoilu suinkaan miellyttänyt
tilanteesta täysin ulkona olleita katsojia.

Teksti ja kuvat Hartti Suomela
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SM-1995 Kenttälajit

WUCC suomalaisottelut (avoin)
Team
Sneeky's (Iso-Britannia)
Funkadelic (Belgia)
Barbarians (Japani)
Chesapeake (USA)
-> alkupoolin 1. (sijat 1-24)
Stan (Iso-Britannia)
Rage (USA)
FDC
Chain Lightning (USA)
Team 42 (Saksa)
-> jatkopoolin 2. (sijat 1-8)
Double Happiness (USA)
Miami Refugees (USA)
Chain Lightning (USA)
-> sijoitus 8.

19 19 19 16 -

2
8
8
15

15 15 17 10 19 -

13
12
8
16
12

7 - 19
10 - 17
10 - 19

Tuplakiekko
Naiset
Avoin
1. Heli Tuulos, Hanne Hämäläinen
1. Harri Jolula, Sami Loukko
2 . Tarja Koivikko, Riitta-Liisa SoneT
2 . Joakim Kärkkäinen, Petteri Pesonen
3. Jutta Kohonen, Tuija Kohonen
3. Antti Häkkilä, Ville Nevalainen
4 . Sanna Susiluoto, Jonna Saarinen
4. Timo Vaskio, Jukka Vieri
5. A-P Korkeamäki , Pasi Roimela
6 . Roope Pehkonen, Jarno Venäläinen
(petri Jääskeläinen, Jussi Suomalainen= ei jäsen)
Pojat
1. Jani Suomalainen, Klaus Holm
2 . Riku Nieminen, Peter Tani
3. Janne Lindberg, Jussi Lindberg
4 . Ville Mykkänen, Niko Nieminen
5. Jani Lehto, Antti Elonheimo
6 . Juha Pirinen, Teemu Oivio

Discathon

Liquidisc
Enskede (Ruotsi)
Death or Glory (USA)
Feldrenner (Saksa)
Shotgun (Iso-Britannia)
-> alkupoolin 2. (sijat 1-24)
Double Happiness (USA)
Barbarians (Japani)
Ring of Fire (USA)
Mir san Mir (Saksa)
Woodpeckers (Saksa)
-> jatkopoolin 3. (sijat 9-16)
Team 42 (Saksa)
Red Lights (Hollanti)
Rage (USA)
-> sijoitus 12.

Tytöt
1. Mirja Hietala, Anna-Liisa Raamat
2 . Paula Hedman, Taina Holappa

19 919 17 -

4
19
10
16

719 14 19 19 -

19
6
18
10
9

19 - 11
17 - 18
15 - 17

Avoin
1. Timo Vaskio
2 . Pasi Niemi
3 . Sami Loukko
4. A-P Korkeamäki
5. Ville Nevalainen
6. Harri Jolula
7. Juha Nieminen
8. Roope Pehkonen
9. Pasi Roimela

3,27 min
4 ,00
4 ,03
5,10
5,14
5,31
5,32
6,31
kesk o

Pojat
1. Jani Suomalainen
2. Jani Lehto
3. Jussi Lindberg
4 . Janne Lindberg
5. Ville Mykkänen

4,14 min
4,47
5,15
5,24
5,44

Naiset
1. Heli Tuulos
2 . TaIja Koivikko
3. Tuija Kohonen
4. Riitta-Liisa Soner
5. Jonna Saarinen
6. Jutta Kohonen

4,23 min
5,06
5,26
5,41
5,51
6 ,12

Tytöt
1. Olga Visnjakova

8,31 min

Naiset
1. TaIja Koivikko
2 . Marina Koppinen
3 . Heli Tuulos
4 . Sanna Susiluoto
5. Jonna Saarinen
Soile Kallinen
7. Hanne Hämäläinen
8. Tuija Kohonen
9 . Jutta Kohonen

9
9
8
8
7
7
6
5
4

FDC
Tarkkuus
Freaks (Japani)
Ring of Fire (USA)
Red Lights (Hollanti)
Violently Happy (Iso-Brit.)
-> alkupoolin 3. (sijat 1-24)
Rage (USA)
Chain Lightning (USA)
Team
Team 42
Stan (Iso-Britannia)
-> jatkopooliri 5. (sijat 17-24)
Gone Bush (Australia)
Crews (Japani)
Barbarians (Japani)
-> sijoitus 20.

19 412 19 -

14
19
19
9

99815 16 -

19
19
17
19
12

19 - 8
13 - 19
15 - 17

Ultimaten EM:t (naisten sarja)
Suomi-Ranska 17-4
Suomi-Hollanti 17-14
Suomi-Englanti 17-7
Suomi-Sveitsi 17-3
Suomi-Ruotsi 9-17
Suomi-Belgia 17-3
Suomi-Saksa 17-5
Suomi-Itävalta 17-4
semifinaali:
Suomi-Hollanti 19-7
fininaali:
Suomi-Ruotsi 14-19
pronssiottelu: Hollanti-Saksa 19-12

Avoin
1. Harri Jolula
2 . Timo Vaskio
3. Antti Luuri
4 . Petri Jääskeläinen
A-P Korkeamäki
6. Joakim Kärkkäinen
7. Sami Loukko
8. Pasi Roimela
9. Ville Nevalainen
10. Roope Pehkonen
Pojat
1. Klaus Holm
2 . Riku Nieminen
3. Janne Lindberg
4 . Peter Tani
Ville Mykkänen
Pekka Neuvo
7. Juha Pirinen
8. Jussi Lindberg
Jani Suomalainen
10. Niko Nieminen
Karl Granström

10
8
8
8
8
7
6
6
5
5

Seniorit
1. TIkka Tamminen
2. Kari Hännikäinen
3. Markku Paju
4. Ismo Lindberg

10
9
8
2

14
10
10
4
4
11
7
7
6
6
11

frisbari

(10)
( 9)
( 9)
( 9)
(10)

Tytöt
1. Milja Kurki
7
2 . Hanna Heikkinen 6
3. Taina Holappa
6
4 . Jenni Oksanen
5
Katri Jalo
5
6. Miia Kiesiläinen
4
7. Anna-Liisa Raamat 1
0
8. Paula Hedman
Olga Visnjakova
0
Ei jäsen: Heidi Kalmari 7
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Freestyle
Avoin
1. Jarno Venäläinen, Juha Nurminen
2. Harri Jolula, Sami Loukko
3. Timo Vaskio, Pasi Roimela, Roope Pehkonen
(Juhani Linnainrnaa, ei jäsen, pelasi 1. joukkueessa)
Naiset
1. Jutta Kohonen, Tuija Kohonen, Tarja Koivikko
Koppaukset
Avoin
1. Timo Vaskio
1O,81s
2. Roope Pehkonen 8,86
3. Ville Nevalainen
8,17
4 . Harri Jolula
7,63
5. Petri Jääskeläinen 8,86
6. Sami Loukko
7,28
7,65
7. Pasi Roimela
8. Juha Nieminen
6,62
9. Antti Luuri
6,68
8,66
10.Tapio Arimo
11 . Tomi Nieminen
7,56
12. A-P Korkeamäki 7,28

53,lOm 112,56p
55 ,90 104,63
55 ,07 100,01
54,85 96,82
40,80 89,53
40,09 80,13
29,68 71 ,76
33 ,42 69,83
29,70 66,44
47,63
0
0
41 ,58
40,04
0

Naiset
1. Hanne Hämäläinen
2. Jutta Kohonen
3. Jonna Saarinen
4. Tuija Kohonen
5. Marina Koppinen
6. Tarja Koivikko

25,51m
26,12
23,47
20,02
17,11
16,68

6,69s
6,53
6,68
5,92
6,08
5,25

SM-9S kiekko golf

Pojat
1. Peter Tani, Riku Nieminen
2. Klaus Holm, Jani Suomalainen
3. Janne Lindberg, Jussi Lindberg
Seniorit
1. Kari Hännikäinen, Ismo Lindberg
Pituusheitto
Avoin
1. Timo Pursio 154,32m(133,42)
2. Antti Luuri
139,92 (131 ,82)
3. Timo Vaskio 138,38 (140,91)
4. Harri Jolula
126,22 (123,98)
5. Sami Loukko 123,26 (118,01)
6. Pasi Roimela
113,60
7. Juha Nieminen 113,21
8. Tomi Nieminen 108,10
9. P. Jääskeläinen 105,40
10. V Nevalainen 99,20
11 A. Korkeamäki 97,38
12. R. Pehkonen
94,80

62,31p
62.04
60,21
52,58
50,55
45,56

Pojat
1. Jani Suomalainen
2. Riku Nieminen
3. Jussi Lindberg
4. Ville Mykkänen
5. Niko Nieminen
6. Klaus Holm
7. Janne Lindberg
8. Pekka Neuvo
9. Peter Tani
IO.Antti Elonheimo
Juha Pirinen

9,06s
9,36
8,96
6,40
8,17
8,41
7,90
7,30
6,22
0
0

44,06m
36,14
31 ,53
32,37
17,63
11 ,93
0
0
0
0
0

93,89p
87,62
80,81
67,57
62,57
58,19
43,45
40,15
34,21
0
0

Tytöt
1. Taina Holappa
2. Miia Kiesiläinen
3. Paula Hedman
4. Mirja Hietala
5. Anna-Liisa Raamat

3,73s
4,43
3,60
3,19
3,08

20,6m
16,40
15,40
0
0

41 ,14p
40,77
35,20
17,55
16,97

Seniorit
1. Markku Paju
2. Kari Hännikäinen
3. TIkka Tamminen
4. Ismo Lindberg

6,90s 40,80m 78,75p
7,21 20,90 60,56
36,74
6,68
0
2,58
0
14,19

Naiset
1. Hanne Hämäläinen
2. Tarja Koivikko
3. Tuija Kohonen
4. Marina Koppinen
5. Jutta Kohonen
6. Jonna Saarinen
7. Sanna Susiluoto

104,15 m
77,25
75,36
74,32
68,34
56,10
48,00

Pojat
1. Jussi Lindberg
2. Juha Pirinen
3. Janne Lindberg
4. Jani Suomalainen
5. Karl Granström
6. Klaus Holm
7. Pekka Neuvo
8. Niko Nieminen
9. Antti Elonheimo
10. Riku Nieminen
11 . Ville Mykkänen

130,00 m
125,07
114,78
108,39
102,80
95,55
82,73
81 ,88
79,02
71 ,46
61 ,59

Tytöt
1. Veera Lassila
2. Miia Kiesiläinen
3. Taina Holappa
4. Anna-Liisa Raamat
5. Mirja Hietala
6. Paula Hedman
Seniorit
1. TIkka Tamminen
2. Kari Hännikäinen
3. Markku Paju
4. Ismo Lindberg

53,91m
53,49
50,31
42,78
29,85
28,34
97,93m
90,09
79,77
65,10

Ultimaten SM-sarjataulukko
Vastaukset 5+ 1 huonoon
1. 1980, Pariisissa
2. Mir San Mir, Saksa
3. 10:ttä
4. Vuodesta 1987
5. 1991
+ William Russell Frisbie (leipuri)

FDC
Team
Li quidisc
Flyers
WWW

Discus
Red Rabbits
Lahti

ott.vo
109
108
107
104
106
104
10 2
100

h maalit pisteet
1 170-98 18
2 159-87 16
3 164-102 14
6 124-154 8
4 145-129 12
6 119-129 8
8 100-169 4
10 87-180 0

frisbari

avoin
-25( -22)
1. Timo Pursio
2. Tommi Vesala
-16(-15)
3. Sami Loukko
- 9(- 9)
4. Harri Jolula
- 9(- 7)
5. Mikael Hästbacka - 3(- 3)
+ 1
6. Tomi Nieminen
7. A-P Korkeamäki + 4
TIkka Tamminen
+ 4
+ 8
9. Antti Luuri
10. Veli Berglund
+11
Juha Nieminen
+11
12. Antti Lod
+25
13. Heikki Mattila
+27
14. Jukka Vieri
+31
naiset
1. Tarja Koivikko
+21
2. Tuija Kohonen
+22
+33
3. Pirjo Happo
4. Sanna Susiluoto
+63
Jutta Kohonen keskeytti
juniorit
1. Jussi Lindberg
2. Janne Lindberg
3. Juha Pirinen
4. Jani Suomalainen

-5
+2
+4
+29

seniorit
+4
1. Seppo Nieminen
+48
2. Ismo Lindberg
Kari Hännikäinen keskeytti

Vastaukset kuukauden sääntöcaseen

a) Mikäli Harrin kiekko olisi jäänyt aivan rantaan koskettaen vaikka vain yhtä ruohonkortta, hän olisi voinut jatkaa aivan normaalisti.
Kyseessä on kuitenkin selkeä OB ja kiekko
heitetään siitä kohdasta mistä lampeen uponneen kiekon katsotaan lentäneen rantaviivan
yli ja pelaajalle lisätään rangaistuspiste.
803.08B
b) Jussi voi yrittää puskasta tai hyödyntää säännöistä kohtaa Vaarallinen lie (paikka mihin
kiekko on laskeutunut ja mihin sijoitetaan
merkkikiekko heittopaikan merkiksi) 803 .05
ja tuoda kiekon puskasta ulos 5 metrin säteelle
laskeutumispaikasta sijoittamatta uutta lieta
kuitenkaan lähemmäksi maalia kuin alkuperäinen lie oli.
c) Ei saa. 503.05B "Ulkona: Jos kiekko
pysähtyy alueelle, joka ei kuulu pelialueeseen
(=ulkona), kilpailija ei saa hakea kiekkoa tältä
alueelta. Jos kilpailijalla on jäljellä kaksi kiekkoa, hän voi asettua uudelle lielle siihen kohtaan, josta kiekko meni " ulkona" -alueelle."
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Kesän kovimmat

056

Olli

Visamo
Jussaarenkuja 5 E 45
00840 HELSINKI

Miehet TOP 85
Nimi
1. Tommi Lehto
2 . Raine Lamberg
3 . Matti Suumäkki
4 . Olli Suumäkki
5. Jan Eklund
6. Mikkko Marsio
7. Jouni Manninen
8. Kinuno Vuorinen
9. Sami Holopainen
10. Timo Vaskio
11 . Toni Asikainen
12. Hartti Suomela
13. Mika Niemenmaa
14. Joakim Kärkkäinen
15. Esa Pensala
16. Tapio Arimo
17. Ville Varo
18. Hannu Saarinen
19. Markku Härkönen
20. Antti Rautavaara
21 . Jaakko Taivalkoski
22. Mika Flink
23 . Peetu Öunap
24. Pekka Sääskilahti
25. Timo Kuusakoski
26. Johan Rinne
27. Jan Häkkä
28. Johannes Ervamaa
29. Mika Ylen-Julin
30. Petri Haapiainen
31. Jari' Mehto
32. Sakari Karvonen
33. Kalle Ristola
34. Antero Tenhunen
35. Petteri Vartiainen
36. Mikael Forsblom
37. Tomi Bruns
38. Ari Repo
39. Petteri Pesonen
40. Sami Makkula
41. Mikko Kurvinen
42. Mika Hyttinen
43. Tuomo Jalovaara

Joukkue
Liquidisc
Team
Liquidisc
Flyers
WWW
Flyers
WWW
FDC
Flash
Liquidisc
Team
Team
Team
FDC
Discus
Team
Flyers
Discus
Liquidisc
Rabbits
Liquidisc
WWW
Rabbits
Discus
FDC
FDC
Flash
FDC
WWW
WWW
Flyers
FDC
Rabbits
WWW
FDC
Rabbits
FDC
Flyers
FDC
Flash
WWW
FDC
Liquidisc

M+S
31 +34
21 +33
10+44
4 +47
33+14
12+34
3 +41
31 +12
19+24
9+33
14+27
11+30
23+ 17
22+18
24+15
19+ 18
31 +5
10+26
9 +25
8+26
23+8
21 +10
16+14
11 + 19
5+25
12+ 16
17+9
4 +22
10+15
4 +21
20+4
17+7
14+10
14+10
22+ 1
17+5
6 +16
14+7
6 +15
5+ 16
10+10
8+12
8+12

Yht
65
54
54
51
47
46
44
43
43
42
41
41
40
40
39
37
36
36
34
34
31
31
30
30
30
28
26
26
25
25
24
24
24
24
23
22
22
21
21
21
20
20
20

Nimi
44. Timo Bruns
45 . Eerikki Mäki
46. Mikko Seppälä
47 . Ari Rantalainen
48. Mikko Petäjä
49. Timo Hyvönen
50. Eero Koivisto
51 . Mikko Rytilahti
52 . Mikko Suormala
53. Mirko Saimovaara
54. Simo Santavirta
55. Ville Hailikari
56. Teemu OIvio
57. Mikko Nevanlinna
58 . Petri JaAkkola
59. Jari Mäkinen
60. Vesa Rantahalvari
61 . Olli Rytsölä
62. Pekka Haapala
63. Lauri Appelqvist
64, Marko Korhonen
65. Marko Miettinen
66. Olli Kontiainen
67 . Markus Långström
68. Pekka Pallasto
69. Ville Haaramo
70. Tero Granqvist
71. Timo Tehikoski
72. Markku Nirvi
73. Mikko Forsell
74. Mika Punkari
75. Pasi Palmroos
76. Petri Piippo
77. Jukka Haapala
78. Tommi Ekman
79. Pasi Haatainen
80. Antti Koivula
81. Timo Lementtinen
82. Mika Savola
83. Markku Laakso
84. Jarkko Punakivi
85. Pekka Ranta

Joukkue
Flash
Liquidisc
Team
Discus
Liquidisc
WWW
Rabbits
Flyers
FDC
Flash
Flyers
Rabbits
Liquidisc
FDC
Rarrits
FDC
WWW
Discus
FDC
Liquidisc
Discus
Team
Team
Liquidisc
Liquidisc
Liquidisc
Flash
Team
Team
Discus
FDC
Team
Team
Discus
Rabbits
FDC
Flash
Flash
WWW
Team
Discus
Team

M+S Yht
4+16 20
15+4 19
15+4 19
6+ 13 19
15+3 18
14+4 18
14+4 18
5+13 18
3+ 15 18
16+ 1 17
13+3 16
12+4 16
11 +4 15
9+6
15
8+7
15
7+7
14
10+3 13
9+4
13
8+5
13
7+6
13
6+7
13
2+11 13
11 +1 12
11 +1 12
11 +1 12
8+4
12
4+8
12
10+1 11
8+3
11
11
8+3
6+5
11
5+6
11
4+7
11
3+8
11
0+11 11
8+2
10
8+2
10
8+2
10
8+2
10
6+4
10
2+8
10
2+8
10

Naiset TOP 25
Nimi
1. Janina Koppinen
2. Paula Jussila
3. Pauliina Kääntee
4 . PiIjo Happo
5. PiIjo Rajala
6. Tuuli Saarento
7. Heli Tuulos
8. Julia Jouhki
9. MeIja Nieminen
10. Hanne Hämäläinen
11 . Laura Kahlos
12. Reija Ylönen
13. Ka~a Kosonen

Joukkue
Ultimathule
Atletico
EUC
Team
Atletico
EUC
Ultimathule
Atletico
EUC
Ultimathule
Atletico
Discus
Team

M+S
15+32
23 +13
31 +4
9 +26
3 +32
4 +29
20+12
14+18
11 +21
3+28
11 +15
16+10
23+3

Yht
47
36
35
35
35
33
32
32
32
31
26
26
26

Nimi
14. Johanna Salminen
15. Miisa Niemi
16. Sara Wickström
17. Katja Tuominen
18. Nina Kurola
19. Taina Holappa
20. Anu Raasakka
21. Elina Hyypöläinen
22. Laura Varpasuo
23. Jama Juusela
24. Mia Kiesiläinen
25 . Susanna Simpanen

frisbari

Joukkue
Atletico
Atletico
Discus
Team
Flyers
Discus
Ultimathule
Flyers
Flyers
Flyers
Team
Atletico

M+S
9+15
13+9
8+ 14
7+14
3+18
10+10
11 +8
10+9
3 +16
0+19
9+9
9+9

Yht
24
22
22
21
21
20
19
19
19
19
18
18
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