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ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
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VUODEN 1998 JÄSENMAKSUT
Alle 18-vuotiaat 50 mk
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Me syömme, juomme ja nukumme niinkuin muutkin ihmiset, mutta päässä pyörii myös erikoisia ajatuksia, että
Frisbaria voisi tehdä omaan tyyliin, parantaa, parantaa ja
aina vaan parantaa. Sitähän lehden tekeminen pitkälti on.
Tehdä aina parempi numero kuin se edellinen oli. Pahus
vaan kun se ei aina vain ole niin helppoa. Nyt meitä on
kaksi kolisuttelemassa tyhmiä päitä yhteen ja riitelemässä
ideoista ja ulkonäöstä eli jotain erilaista pitäisi ainakin olla
tu lossa.
Nyt vetoammekin Teihin, rakkaat lukijat, jotta saisimme
lehdestä entistä vetävämmän ja makeamman mussutella
iltalukemisena. Antakaa palautetta, haukkukaa, kehukaa,
mielistelyn voi tosin jättää väliin ja kirjoitelkaa itse juttuja, joiden arvelisitte muita kiinnostavan. Kuvat ja piirustukset kelpaavat aina, jos ovat vain mahdollisia saada
painamisen jäljiltä katsottavaan kuntoon.
Vielä pitäisi yhden numeron ilmestyä ennen seuraavaa
vuotta. Deadline on 30.11 ja pistäkääpä vauhtia kyniin
... tai näppiksiin. Seuraava Frisbarin toimituksen kokous
onkin jo ma 16.11. klo 18.30. Vanhan Beer Cafessa.

PAN KKIYHTEYS
Merita Hki- Munkkivuori
217121- 4675

ja

FRISBARIN ILMOITUSHINNAT
1 sivu 650 mk
112 sivua 400 mk
114 sivua 250 mk
1/8 sivua 150 mk

TA~JA

Seuraavi Ita henki löi Itä kaipai Ilaan osoitetietoja
liiton toimistolle:

SLKL ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, jos
ilmoitusta ei voida julkaista määrättynä päivänä tai käsikirjoituksen mukaisesti. Lehden suurin vastuu ilmoitusten
julkaisemisessa sattuneesta virheestä
on ilmoituksen hinta.

Henrikki Heinisaari, Tuula Ylihärsilä, Anna SaImikivi, Riikka Rantakari, Ville Pulkkinen, Juhani
Puumalainen, Mikko Paju, Heidi Lind, Jussi Mäenpää, Tomi Kuukauppi, Mika Lehikoinen, Joanna
Kojo, Pasi Jalkanen, Kati Heinonen, Elisa Holmlund, Pasi Haatainen, Jani Airaksinen, Christian
Berg.

AINEISTO NUMEROON 4/98
e-mail: heidi.kalmari@lko .fi
tkoivikk@cc.hutfi
Heidi Kalmari
050-581 23 011 09-587 95 79
Tarja Koivikko
040-702 50 59 1 09 - 586 13 69

Ja koska mainitut henkilöt eivät tietenkään osoitteen puuttumisen takia tätäkään Frisbaria saa
eivätkä siis näe tätä ilmoitusta, pyytäisin näistä
ihmisistä jotain tietäviä laittamaan sanaa eteenpäin.

...
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PUHEEN .... OHTA.... AN

SISALLYS

PALLILTA

Tämän vuoden kesäkisat on sitten jo kamppailtu. Menestys ei tänä vuonna ollut ihan niin hurjaa kuin viime
kesänä, mutta Suomi on edelleenkin varteen otettava
kilpakumppani niin joukkue- kuin yksilölajeissakin.
Kamppailut maailmalla kovenevat vuosi vuodelta ja
menestys voi olla hyvin pienestä kiinni. Tästä syystä
kilpailijoille pitäisi pystyä takaamaan mahdollisimman
hyvät puitteet kilpailemiselle. Tätä pitää pyrkiä tehostamaan, mutta samalla aivan yhtä tärkeää on saada
toimimaan ns. ruohonjuuritason työskentely. Koko liitokiekkoilun historian ajan (Suomessa kaksikymmentä
vuotta) olemme olleet ongelmissa lähinnä vaImentamisen kanssa. Lähes kaikki entiset aktiivit jättävät
kentät ja paluu takasin valmentajana tai muuna puuhamiehenä tai -naisena on unohtunut. Osa tekijänä on
tietenkin lajin 'nuoruus', mutta se ei selitä kaikkea .
Näillä vanhoilla 'konkareilla' olisi lajillemme paljon annettavaa, kun vain saisimme heitä innostumaan uudelleen joukkoomme pelaamaan, valmentamaan ja ennen kaikkea tuomaan lajiin heidän kokemuksiensa kautta keräämää tietoutta.
Hall itus päätti Juha Jalovaaran aloitteesta, lähettää
vanhoille liiton jäsenille painettava Frisbarin ja kahdeksankymmenen ( 80) markan vuosittaisesta kannatusjäsenmaksusta Frisbari ilmestyisi heille myös koko
kauden. Näin toivomme saavamme edes jonkun vanhankin tekijän joukkoomme, vaikkapa muodostettavien
jaosten (yksilölaji ja ultimate) jäseniksi.
Syyskokous pidetään 15.11, jolloin jaoksiin valitaan
jäseniä. Tuolloin kaikkien halukkaiden olisi hyvä olla
paikalla valitsemassa omia vaikuttajiaan niin uuteen
hallitukseen kuin jaoksiin. Marraskuun puolella vietetään myös Liitokiekkoliiton 20-vuotisjuhlaa, jonne toivoisin pääsevän niin uusia kuin vanhoja 'naamoja'.
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Minneapoliksen MM-ki~
pailujen yhteydessä pidettiin myös vuotuinen
Maailman liitokiekkoliiton (WFDF) kongressi.

NIVI:tjoka -Jiisvuosi Giänin 7 ~

listi. SLKLon on ainut Suomen ur-

lesta, 2 vastaan, SLKL:n äänestäessä puolesta)
-Saksalle (Heilbronn) myönnettiin

heilun kattojärjestön hyväksymä
flisbeeliitto eikä kilpailevalle liIoIIe
tulisi näin ollen anIaa minkäänlaisia
emlllustaiäiinioiaUcsiamyöskiiin
VVFDF:saä. SuOIIne BBE ei SlA..hyväksy kahta lajiliittoa alaisehIlsen, siksi kahden I 7-'01101sl1
oIoSuomen kokoisessa maassa ei ole jär-

vuoden2000~NIVI

kisat (äänin 9 puolesta) (Lisiitiedot
turnauksen järjestäjäitä:
nwk..kendaI~~line.de. Lfrtossa
on myös jonkun verran mukanani

Osallistuin torstai. .iltana pidettyyn
tilaisuuteen liitton
hallituksen
vaItuutIana1a edustajana... Äänioikeutettuja jäsenjärjestöjä oli tällä
kertaa edustettana yhdeksän kap-

.,18

paletta (ml . . SLKU. . Kongressi oli
n lialsstäli melko hyvin vaIIllisIeItu,

tuomaa materiaalia liittyen kisa........., ... L)
-WorId Games -tapahtuma järjestetään Akitassa,J8Ia1issavuonna

2001. Liitokiekkoilu on esittänyt
osallistuvansa kisoihin kuudella

seen, miten "guts on osa suurta
faiat a a perhettä", henat poistuivat
r&JttiI._,WvokksitaWililtön Iiisti
saatuaan lupauksen, että gutsia ei
poisteta MM-kisojen ohjelmasta.
ESiI,.lalcsivuoden 2000 lVIftII.kiao..
jen myön1iin*-n eitunbnltnäitä

(Lisätiedot WFDF:n tekniIliseitä
asiantunti"'J811a Fumio MorookaIta
n'lOl'OOlcBShoff....n.cc sophie r iJ)

pelaajien kohtuuttoman pitkään
vuodatukBeen lajinsa säilyttä .IiB el1
puolesta. . Käytettyäiin kokouksen
aikaa noin Ulnin verran todistaak-

frisbee...perheemme vesoja juurikaan kiI.1OSIBvan.

Tärkeimmät kongressin

päätökset/asialistan kohdat
olivat:
- (Ms.).Joey Gray valittiin uudeksi
VVFDF:n rahastoa iOOitajaIcBi Giänin9
puoleB'la)
- Guts on mukana jatkossakin
ui......... ftIIVI..IcisoBI Giänin 7 ~
1esta,2 tyhjää, SLKL-n äiill881iie BBä
tyhjää)
- MM-kisat pidetään jatkossa (alk.
v. 2000) kahden vuoden välein siten, että seura-MM kisat pelataan
joka neljäs vuosi ja maajoukkue

Juha Jalovaara
SI.KL:n kokouseduslaja

~m~~läu~~~

kueellasekä kuudella mie&- ja kuudella naisgolffarilla (yht. 72 pe1aajaa). Joukkueet valittaneen Heilbronnin NlVl-kilpailujetuloslBn pelUSIla alla, joskin _Itä ......... Iin
edustuspaikka onjoetukät8en s0vittu. Interantional World Games
Association (INGA) maksaa pe1aajien majoituksen ja ylläpidon Japanissa...

lftItIaaiadauklvesittyi hetialcuunsa komitearaportti aikana guts-

kevää eikä milläänlailla kannustettavaa.

Yksilölajien tilanne Suomea

sa
Lisäksi esitin ao.lidon terveiset toisen Suomeen perusI8tun lidon asiastaja ne noleeialb-. .. SLKL-n ....
teessaWFDF:in ei ole jatkIc
cxIotettavissavaikeuksia.

."

c
."

AAliliRAln
••ft"IIM!letoimll edeIleei r

kin Suomen ainut virallinen liitokiekkoliitto SLKL SL.Kl.3Iä jatke-

taan ylcsilölaJentoin1ii11aa nOl1naa4

Skotlanti mielessäin,

Skotlanti mielessäin
Monet suomalaisjoukkueet miettivät tällä hetkellä, mitkä ovat heidän mahdollisuutensa
päästä mukaan Skotlannin St. Andrewsissa 7.-15.8.1999 pidettäviin seurajoukkueiden

maailmanmestanauskisoihin.Tledustelin asiaa suoraan tumauksen järjestelytoimikunnan
johtajalta Charlie Meadilta, joka on myös WFDF:n joukkuelajijaoston puheenjohtaja.
- WFDF:n ultit. aat&komitaa piiiittää lokakuun aikana eri maiden kiintiöistä eri tajoissa perustuen
MinneapoIiksen IVIVI-kisojen menestykseen. Alkuperäisen kisataljouksen mulaa1 paikkoja olisi jaossa avoimessa sarjassa 48, naisten sarjassa 24. masters saria=s 16 ja eo«I sarjassa 8. Niille meille, jotka eivät viime
kesänä olleet mukana taataan yksi paikka ainakin avoimessa ja naisten sarjassa.

-

- WFDF ottaa lokakuun IoppIIUIl mennessä yhteytIii kansallisiin liittOlbin ja ilmoittaa paikkejaosta sekä rnuusIa

- WFDFJkisajärjestäjät eivät tule pitämään jonotuslistaa joukkueille, jotka eivät selviytyneet oman liittoll88
ehdotuIcBesIa nUmen. Sen sijaan 6A.1999a1kaen k·
jestiiiättajoavattyhjiksijäälleitii paikkoja yksi keraIIaen
eri kansallisille liitoille siinä jäjestyksessä, miten maat pärjäsivät
Minll88poIilcs E" e Ctatien Rike·, en1lien lVIIVI-tl8'naus kokermIksf.,
perustuva -oIetIa1"- oli, että Suomen Li'rtokiekkoIiitoIIekin tullaan t .
joemaen ainakin yhtä lisäpeikkaasekä avoimessa että neistenserjassa.

r·

- SuomaIaisjoukkueiden kannalta on tärkeiiä. että SU<LaeIvittää kisakrll1l1OSluksen mahdoIlir.i•• 1118iI1 hyvissä ajoin etukäteen (myös sen, mitkäjoukkueetovatvalmiita odotla 118811 paikkaansa huhtikuuhun saakka) jatekeesuomalaisjoukkuleselkeiinjonotuslisbn

T8ssä han.. turnausjärjestely yksityiskohtia. jotka olen poiminut
Charlien keväällä 1997 tekemästä alkuperäisestä taIjouksesta:
- pelikenttiä on 24 kappaletta ja ne sijaitsevat 5 minuutin käveIymatka1 päässä mejoitulcsesla. Ruohon laadun pitäisi olla erinomaista. Kentillä on myös kastalujiiljestelrnä.
- kenttien via e s sä olevassa urheilukeskuksessa on lUI1S88SI:i suihkukapasitaettie
- pääosa majoituskapasitee on yhden hei agen huoneita (1200 kpI)
yliopiston tila·
- kissl ekettf., kuuluu aemianen ja päivällinen
- St. Andrewsiin on matkaa Edinburghista n. 100 km ja GIasgovvsta n.
115 km. St. Andrews tunneltaan kansainvälisesti (paIlo-)goHin syntypaIdcana.

Kisamielellä,
Juha Jalovaara
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Elina Hyypöläinen

NAISILLA
NEN

S
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ENNATYKSELLISEN

TASAI-

M-SARaJA

Mitalipelejä lukuunottamatta naisten tämänvuotinen
SM-sarja oli ennätyksellisen
tasainen.
Neljän parhaan joukkueen pelit
menivät herkullisesti ristiin ja finalistit ratkesivat vasta viimeisessä
tumauksessa, missä Discus varmisti finaalipaikan voittamalla
Atleticon. Toinen finalisti löytyi

vasta AtIeticonja HlIf:n kokonaismaalierojen vertailun jälkeen.
Kauden mittaan ailahtBlevia otI8ita
esittänyt AtIetico ryhdistäytyi tosi
paikan tullen ja vei taas Suomen
mestauudan.lb*'-janwitland:
Discus jäi finaalissa selvästi jalkoihin. Pelin taso ei noussut kovinkaan
koIkeaksi. Varsinkin
iisellä
puoI" jalla molenanatjoukkueetpeluivat hennostuneesti ja tekivät

ei".•.

runsaasti virheitä. Toisella puoliajalla AtIetico kokosi rivinsä ja vei
mestaruuden selvin lluvuin 18-12

Fi fpiivän mertcllsintllpahtgna
oli naista. proIm. 'lIIBkI, missä BJC
vei voiton HUT:statylyin nun aoWi
15-0. Vain 40 minuuttia (sisältäen
aikalisät ja puoliajan) kesläne estä
ottelusta ei jäänyt kauheasti jälkipoIvIIekenotlavaa: poIw18lon HlIf
luovutti plOIlssin1italit EUC:11e täysin ilnwl taistelua.

Jari Mäkinen

FA I..JA..JOUKKUEET
DOMINOIVAT
••

VI E LAKI N

FI-

NAALISSA
Ei liennyt kenellekään
yllätys, että finaalissa
kohtasivat tänäkin
vuonna Helsingin Team
ja Espoon Liquidisc. Molemmat joukkueet jyräsivät vakuuttavasti itsensä SM-I.oppuotteluun. Mahtijoukkueet
ovat taktisesti hyviä ja
tökkivänkin taktiikan

pelastaa häikäisevät yksilösuoritukset.
Fi naalijoukkueet olivat runkosa~assa
pelanneet ristiin, odotettiin tasaista kamppailua, mikä toteutuikin vuosikymmenen tiukimpana. Ainoastaan Floyd-Hesa v. 1987 on ollut
tiukkaakin tiukempi, Espoon Floyd
voitti kolmen ja puolen tunnin
pu nnerru ksen 25-24. TeamLiquidisc loppuottelu pelattiin tyynessä upeassa kelissä. Loistosää
yksinkertaisti taktiikoita. Kumpi-
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kaan joukkue ei pyrkinyt hyödyntämään pienehköä Klaukkalan pelikenttää, päivastoin tilanpuute näkyi molempien pelissä.

Ilmassa oli rumbaa
Liquidisc aloitti pelin erinomaisesti
ja vähän virheitä tehden siirtyen 63 johtoon. Jono -ja iso stuck -hyökkäyksiä ei Teamin puolustus pystynyt pysäyttämään. Varsin nopeasti joutui pelaajavalmentaja Hartti
Suomela turvautumaan teho-

nyrkkiin. Tulostakin syntyi, Team
onnistui kovassa miespuolustuksessaan ja sai hengen päälle siirtyen vuorostaan 8-6 johtoonTeam kuitenkin menetti 10-7 johdon 10-11
takaa-ajoasemaksi. Lokaa oli usein
taivaalla ja harvinaista oli se, että
pääsääntöisesti hyökkääjä kävi poimimassa korkeat ja leijuvat kiekot.
Toni Asikainen ja Tuomo Jalovaara
olivat useimmiten muita korkeammalla.

KOVIA
ON

LOPPUOTTELU.JA

TULOSSA,

VIIMEISESSÄ

PELiSSÄ

NÄHTIIN

MYÖS

NUORUUDEN

UHOA

.JA

LOTONTA
TONI
LE

ENNAKKOLUUYRITYSTÄ;

ASIKAINEN,

PEETU

RÄMÖ
KOVASSA
OLEVIA
..JUHA

MO

KUNNOSSA

KONKAREITA;

ÖUNAP,

NEUVO

TOPI

ILKKA

SEKÄ

PEKKA

DOMINOIVAT

KENTILLÄ

.JO

VAKUUT-

TAVASTI •

..JALOVAARA,

HARTTI
RAINE

NÄHTIIN

VIL-

NEVANLINNA,

HAARAMO,
FINAALISSA

SILLÄ

KAUDEN

kaa olemaan suuri huoli nuorisosta kun vuodesta toiseen faijat pääsee jyrää". (Sonnien valmentajana
jään kalpeana liikkumatta odottamaan nuorison vastarepliikkiä jo
hallikaudella). Onnittelut vielä kerran mestareille sekä erinomaisen
pohjatyön tehneelle Pekka Rannalle, joka valitettavasti oli estynyt
pääsemästä fi naal iin.

SUOMELA,
LAMBERG,

..JALOVAARA,

SUURNÄKKI

Tuo-

Discus juhli hymyissä
suin pronssimitaliaan.
Vas. Holappa, Rantalainen ja Saarinen.

MATTI

SEKÄ

TIMO

VASKIO.

Teamilla vahvempi selkä-

ranka
Tyyni keli supistaa valmentajien
taktiikka-arsenaalia tai vie tehon
useimmilta taktiikoilta supistaen
pelinkulun enemmänkin yksilösuorituksista riippuvaiseksi. Päästyään johtoasemaan Liquin pelaajavalmentajalla Matti Suurnä-killä oli
heittää aina 19-19tilanteeseen asti
hyökkäyskentällinen, joka käytännössä maalasi virheettömästi.
Täysin analogisesti voi sanoa
Teamin joukkueesta. Joukkue oli
loppuun asti takaa-ajo asemassa,
henkinen selkäranka kesti vastata
Liquin varmaan hyökkykseen vielä
varmemmalla kiekonkäsitte-Iyllä
sekä joukkue jaksoi puolustaa kovaa loppuun asti pakottaen espoolaiset ratkaiseviin kohtalokkaisiin
virheisiin. Teami tuli kirjaimellisesti
takaa ohi vieden mestaruuden 2220.

Julkinen haaste nuorisolle
Kesken voitonhuuman legenda Raine Lamberg jaksoi kantaa huolta
myös tulevaisuudesta: II Tässä al7
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MITA SINA SYOT?
Katri Jalo

Frisbarin toimitus ahdisteli kiekon viskelijöitä muutamilla syömiseen liittyvillä kysymyksillä. Haaviin saatiin viisi henkilöä ja seuraavassa heidän vastauksensa syömispuolen
valmentautumisesta matseihin.
Frisbari esitti seuraavat kysymykset:
1) Mitä syöt aamulla ennen ottelua?
2) Entä matsien välillä?
3) Syötkö energiapatukoita tai juotko energia pitoisia juomia? Miksi? Milloin?
4) Kuinka paljon suunnilleen kulutat juotavaa matseissa?
5) Eroaako tankkauksesi paljonkin, jos kyse on yhdestä ottelusta tai esim. viikonlopun kestävästä turnauksesta?
6) Miten ja mitä syöt, kun ei ole matsi/treenipäivä?
7) Miten käytät alkoholia (niinsanotusti humallut):
A) et ollenkaan
B) 1-2-kertaa vuodessa
C) 1-2-kertaa viikossa
D) 3-4 kertaa kuukaudessa
E) useammin kuin 4-kertaa kuukaudessa?

Hannu Saarinen, Discus

Kuva: Jenni Oksanen

1) "Yleensä syön muroja joskus harvoin
puuroa."
2) "Banaania, jugurttia ja mehukeittoa."
3) "En oikeastaan, joskus Maitoa ennen matseja. En ole huomannut mitään
dramaattista eroa, mutta Maltosta lähtee kyllä näläntunne."
4) "Noin yhden litran, joskus kesällä
kaksikin litraa."
5) "Ei paljoakaan. Jos on turnausviikonloppu, vähän miettii enemmän sitä
kuinka paljon syö."
6) "Mitä sattuu ja riippuu menoista kun
tulee elettyä opiskelijaelämää. Jugurttia
kuluu paljon."
7) "Cee suhteutettuna koko vuoteen."

Julia Jouhki, Atletico
1)"Riippuu mihin aikaan on matsi. Jotain mistä saa energiaa. Syön hedelmiä ja juon paljon."
2)" Riippuu kuinka paljon on aikaa
matsien välillä ja mistä löytää jotain.
Syön leipää ja juon paljon. Syön myös
jotain sellaista missä on suolaa."
3)"En, ei niistä ole iloksi peliin, mutta
tietysti joskus tekee mieli. En juo myöskään limuja matsipäivinä ellei se ole ainoa vaihtoehto."
4)" Kesällä vettä kuluu ainakin litra, jos
matsi on sellanen normaali tunnin mittainen. Mutta jos matsi on 1-2 tunnin
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mittanen niin vettä menee kyllä puolitoista litraa ja mielellään myös jotain hartsporttia tai vastaavaa."
5) "Kyllä eroaa, si Ilä jos on yksi
matsi niin syön ihan normaalisti mutta jos on viikonloppu niin syön ennen turnausta tukevasti."
6) "Mitä ehtii. Jos on treenit niin
tukeva aamupala sekä tukeva lounas ja ennen treenäjä vain joku leipä. Syön sitten treenien jälkeen."
7)" 1-2 kertaa kuukaudessa ei i c."

Tomi Bruns, EUC
1)" Jotain kuten mysliä. Siinä on
hiilihydraatteja sekä imeytyy nopeasti ja lisäksi mehua."
2)" Riippuu kuin paljon aikaa on
matsien välillä. Jos on paljon niin
pastaa ja jos ei ole niin kaikenlaista
leipää."
3)" Maitoa, pitkäkestoista sokeria,
josta saa energiaa ja joka imeytyy
hitaasti. Syön 1'12-2 tuntia ennen
matsia ja heti matsin jälkeen."
4)" '12-1 litraan."
5)" Jos on turnaus, niin syön edel-

lisenä iltana hiilihydraattipitoista
ruokaa esim. pastaa."
6)" Kaikkea mitä saan .käsiini, sekalaista ja paljon."
7)" C."

Ville Nevalainen, Sipoo Odd
Stars
1)" Yritän syödä kuitupitoista, että
se ehtisi sulaa, kuten ruisleipää ja
mysliä."
2)" Maitoa, banaaneja ja suklaata."
3)" Maitoa, imeytyy hitaammin ja
Hartsportti on ihan jees. Ei paina vatsassa niinkuin ruoka ja verensokeri
nousee."
4)" Juon aika vähän mutta niin että
suu pysyy kosteena ellei sitten ole
ulkomatsi. Juon kyllä 1-2 tuntia
en nen matsia, n iin että ehti i
imeytyä."
5)" Jos on turnaus niin yritän syödä tukevan aamiaisen mutta en tukevaa lounasta tai sitten syön aika
paljon edellisenä iltana."
6)"Normaali ruokavalio, ehkä vähän
rasvaisempaa ruokaa ja enemmän

lihaa."
7)" Dee."

Tuuli Saa rento, EUC
1)"Erittäin vähän, saattaa olla etten syö mitään. Korkeintaan vähän
jugurttia, jos sattuu olemaan. Mielellään tietty suklaapatukka!"
2)" Jos on vaan vähän aikaa niin
sitten en syö mitään, mutta jos nelisen tuntia niin sitten suklaapatukan. Jos on paljon aikaa, saatan pistellä poskeen jopa pizzan."
3)" En syö energiapatukoita paitsi
suklaata. Juon mielelläni jotain
colaa, en siis terveellisiä kunnon
patukoita."
4)" Riippuu ihan matsista, joskus en
juo kuin kerran matsin aikana ja joskus joka draivin jälkeen. Juon
janooni, en tankkaa väkisin."
5)" Ei"
6)"Aamiaiseksi kupillinen kaakaota,
ehkä leipä. Lounas töissä, kotona
lämmin ruoka ja napostelen mielelläni jotain epäterveellistä."
7)"B, 1-2 kertaa vuodessa."

T R A N S F E N N IC A
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Jari Mäkinen

CHARMIA

MYLLYN

PUISTOSSA

Liito-Oravien kisajärjestäjien johtokunta Eero Alperi sekä Johan
Bischoff olivat kutsuneet 18.9.
pidettyyn golf-kilpailuun Myllyn
puistoon erittäin kovatasoisen ja
mainekkaan osanottajajoukon.

Nuorta taitoa edusti Timo Vaskio,
kokemusta ja lajin pioneeri henkeä
näyttivät mm. Harri Spoof sekä liiton monivuotinen puheenjohtaja
Eero Alperi.

sekä pensaikkoa oli harvennettu,
mikä edesauttoi uusien heittolinjojen löytämistä sekä paransi
tu lostasoa.

Timo Vaskio voitti
Liito-Oravien viides kilpailu
Golf-kilpailu oli herrasmieshenkinen
kisa, joka järjestettiin perinteisesti
jo viidennen kerran. Aikaisempia
mestareita ovat olleet Raine Lamberg kahdesti, Jouni Manninen kerran sekä PeterTengström kerran.

Osanottajat
väkisiä

Runsaan osanottajajoukon parhaaksi nousi mon itaituri Ti mo

01 ivat tasa-

Tänä vuonna sää suosi kilpailijoita;
ei tuuli eikä sade haitannut. Tämä
teki kilpailusta äärimmäisen tiukan
ja tasaväkisen. Lisäksi puustoa
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Vaskio tuloksella +1, jaetulle toiselle sijalle ylsivät Raine Lamberg
sekä Jouni Manninen (+3). Runsaat
palkinnot jaettiin kilpailun jälkeen
Liito-Oravien tyylikkäässä juhlahuoneistossa.

Ismo Lindberg

STOCKHOLM

DISC

Neljä suomalaista finaaleissa ja kaksi palkinnoilla.
Perinteinen golffareiden SDGO
pelattiin taas Järvan monipuolisella kiekkogolfradalla. Pelaajia oli ennakkoon ilmoittautunut ennätysmäärä 160, enempää ei mukaan
mahtunut. Osanottajia oli avoimessa 131, naisten sarjassa 10 ja
juniorisarjassa 19 pelaajaa. Suuresta
osanottajamäärästä johtuen pelaajat jaettiin kahteen ryhmään, jotka
pelasivat vuorotellen ja ensimmäiset kierrokset aloitettiin jo aamulla
puoli kahdeksan.

GOLF'

OPEN

Juniorit pitivät taas Suomen lippua
korkealla. Helsingin Janne Lindberg
saavutti kansainvälisesti parhaan
tuloksensa kiekkogolfissa pronssisijallaan . Tampereen Tuomas Heinonen antoi hyvän vastuksen ruotsalaisille, vaikean finaalikarsinnan
jälkeen tuli viides sija.
Avoimeen sarjaan oli saatu kuuluisa kiekkogolfkonsultti rapakon takaa, Ron Russel. Ruotsin oma poika Thomas Ekström ei vieraita kunnioita, ei edes suomalaisia. Vielä ei
Stockholm Openia voitettu, mutta
näin lähellä ei olla oltukaan sitten

199B
Timo Pursion huippuvuosien jälkeen.
Naisia Ruotsissa riittää myös
kiekkogolfiin. Viime vuoden MMkisoissa meillekin tutuksi tulleet naiset olivat taas kärkisijoilla. Suomen
Anne Valsi Vaasasta taisteli rohkeasti, mutta loukkaantuminen esti
kilpailun loppuunviemisen.

Ismo Lindberg

YKSILÖLALlIEN
ETANClITA

SM-KILPAILUT .... A

KAMERASSA

Lauantai 18.7. Talissa
Taas oli vakiojoukko kokoontunut
Taliin viettämään reipasta ja aurinkoista päivää. Koko nurmialue, 200
metriä ja vähän päälIekin kanttiinsa
oli käytössä. Kyllä siinä passaa
heitellä suuntaan jos toiseenkin kun
tilaa on.
Kisat aloitettiin pituusheitolla. Kyllä
ääntä lähtee kun Visa Ruuhinen,
Roope Pehkonen ja Hännikäinen
kannustavat muuta porukkaa. Parhaat huudot sai kuitenkin Roope,
jonka kiekko lentää ja lentää ja lentää ylivoimaiseen voittoon. Ilopilleri
oli Marko Timosen poika John, joka
pitkien suostuttelujen jälkeen suostui heittämään, kunhan kukaan ei
vaan katsonut.
Koppaukset oli paljon tasaisempi
kisa. Juniori-ikäinen Janne Lindberg
on ennenkin ollut hyvä koppauksissa ja nyt kun pelasi avoimessa
sarjassa, niin haastettakin oli. Mutta taas se Roope ....... .

Sunnuntai 19.8 Munkkiniemessä
Päivä aloitettiin samanaikaisesti
tuplakiekolla ja tarkkuudella. Visa ja
Hännikäinenkin saapuivat jo aamulla. Paras juttu mitä kentällä kuuli,
oli se, että Hännikäinen, herrasmies
kun on ja Turusta, oli auliisti jättänyt videokameransa yöksi etanoiden kodiksi. Voi kuinka hellä osoitus pieniä niljakkaita kohtaan! No,
tuplakiekko meni yllättäen Sipoon
pojille, vaikka veljekset Lindberg
kovasti olivat toista mieltä.
Sitten taas Roope, ainoa osallistuja
freestyleen. Kyllä ihmiset kehtaavat
työ- ja muissa asioissa touhuta vaikka miten, mutta mikä siinä on, ettei
kehtaa kavereiden edessä esittää
freestyleä. Ei tämä niin vakavaa ole.

Lauantai 12.9 Munkkiniemessä
Aloitettiin kiekkogolfiIla. Mukaan tuli
myös uutta juniorikasvua: ensimmäisissä kisoissaan oli Tuija Kohosen
poika Timi.

11

Sunnuntai 13.9 Tullisaari
Mikä on paras tapa herätä sunnuntaiaamuna viimeistään kello 10. Paras tapa oli tänään aloittaa aamu
juoksemalla discathon. Janne voitti
Neviksen vain kahdella sekunnilla,
voiko jännempää enää olla.
Puolelta päivin jatkettiin kiekkogolfiIla. Siinä Janne näytti isommilleen miten kiekko lentää. Naiset
eivät suomessa kiekkogolfia harrasta, se täytyy todeta. Paitsi taas ne
kaksi urhoollista, Tuija Kohonen Ja
Tarja Koivikko.
Yleismestaruuspisteet on laskettu.
Tasaista oli avoimessa. Ja Roopehan
sen voitti, koska oli aktiivisempi. Jos
Janne olisi viitsinyt ottaa osaa
freestyleen, niin yleismestaruus olisi hänen. Taas huomataan, että liitokiekkoilun pitäisi olla enemmän
hauskanpitoa kivassa seurassa,
eikä minäparempi / sinähuonompi kilpailua.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•
• Missä: Minneapolis, Minnesota, USA
•
•
16.8.-22.8.1998
• Milloin:
• Ketkä: Suomesta joukkue avoimeen ja naisten sarjaan
• Naisten vamentaja: Mika Niemenmaa
•• Avoimen valmentajat: Juha Jalovaara ja Hartti Suomela
•• Sijoitukset: naiset neljäs, avoin viides sija
•
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Jari Mäkinen
Ensimmäistä kertaa lajin historiassa MM-kisoissa oli joukkueita jokaisesta
maanosasta. Kisat olivat myös erittäin tasaiset ja erot huippujoukkueiden
välillä olivat marginaalisia. Runkosarjan voittaja Ruotsi sijoittui lopulta
neljänneksi, seitsemänneksi sijoittunut Australia nöyryytti hopeajoukkue
Japania.

Suomen miesten maajoukkueen otteluilla
vanhaa suurmaata Iso-Britanniaa sekä
uutta tulokasta Kolumbiaa vastaan. Brittiottelu alkoi perinteitä kunnioittaen hieman
tahmeasti, tasatahtiin edettiin tilanteeseen 44. Pelaajavalmentaja Juha Jalovaaran sekä Toni Asikaisen loistava hyökkäystyöskentely repi puoliaikaeroksi 10-7. Britit pysyivät pelissä mukana uhrautuvilla
dyykkikatkoillaan. Toisella puoliajalla
jellonat saivat hyökkäyksessä ajoitukset
kuntoon ja miespuolustuksessa äijät kiinni, loppunumerot 19-12 Suomelle kertovat koko totuuden.

neksi painimaan sijoista 5-8 yhdessä Saksan, Australian sekä
Iso-Britannian kanssa.
Jos MM-turnaus alkoi hyvin suomalaisittain, niin päättyi se vielä
paremmin. Vihdoinkin alkoi löytyä sisua ja sydäntä. Aiemmin
kahdesti nöyryytetyt Aussit lähtivät haastajana kentälle. Tässä
yhteydessä pelaajavalmentaja Juha Jalovaaran sensuroitu hieman kovahkoääninen, painokelvoton, mutta tehokas monologi
siivitti Suomen 21-14 murskavoittoon.

Riemu on rajaton.

Runkosarjan sijoitukset selvisivät viidentenä kisapäivänä. Suomi kohtasi aamupelissä Kanadan. Suomalaisten hyvän alun
jälkeen ottelun voitti Kanada 10-19. Toiseen otteluun keskityttiin, käytiin Saksan
taktiikka perusteellisesti läpi ja saatiin otteluun hyvä lataus. Lapinsodan korkoja
lähdettiin maksattamaan nahkapöksyillä.
MM-historiaan kirjattiin suomalaisille ensimmäinen, mutta kirvelevä Saksatappio.
Näin ollen Suomi jäi runkosarjan kuuden-
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kin Ruotsin 19-17. Toisessa erittäin fyysisessä pelissä, jossa pelaajien liikkuvuus sekä kiekonkäsittelynopeus on silmiä hivelevää, korjasi voiton Kanada
Japanista Iuvu i n 17-14.
Kanadasai ensiI,.,lIiiisetvoitlojuhlansa

Semifinaalissa ruotsalaisille osui turnauksen huonoin peli. Valmentaja "Putte" Botvidsson jatkoi
käsittämättömästi alussa hyvin toiminutta pitkään
heittopeliin perustuvaa taktiikkaa. Japaninkin joukkueesta löytyy nopeita ilmatilannepelaajia; katkoja seurasi yksi toisensa jälkeen. Jännittävän ottelun kirjasi Japani itselleen 19-17. Kanadan nuorukaiset suorastaan rullasivat kumoon hieman
ikääntyneeltä näyttäneen USAn joukkueen, USA
pääsi kaunislalen I8I1II numaoiksi 20-15.
Finaalissa kohtasivat periaatteessa kaksi varsin samanlaista joukkuetta. Molemmista joukkueista löytyi juoksuvoimaa sekä heittotaitoa. Erona oikeastaan Kanadalaisten pidemmätja korkeammat heitot. Tarvittaessa Kanada pystyi hyödyntämään
pussi/paikkapuolustustaan tehokkaasti. Kultaa voitti
ensimmäistä kertaa Kanada kaataen lopulta Japanin 17-14.

Viimeisen Saksaotteluun lähdettiin kaikki tai ei
mitään -asenteella .. Ottelu päättyi riemukkaasti
Suomen 21-18voittoon. Markus Erkinheimo sai
kunnian tehdä ottelun ja Suomen viimeisen maalin MM-turnauksessa. Tutkapari Sami Holopainen ja Tommi Lehto nousivat hyvästä joukkueesta ratkaisijan rooleihin; kapteeni Lehdolle merkittiin 7 (6+ 1) pistettä sekä Sami Holopaiselle peräti 5 maalia.

kuvat:Hartti Suomela

Kovatasa isia otteluita rfrtti
Valitettavasti aika ei riittänyt kaikkien huippuotteluiden seuraamiseen.
Kolmantena päivänä oli kaksi
huippuottelua. Ensimmäisessä ottelussa hurupäisetVancouverin pojat
voittivat USA: n 18-16. Iltapäivällä
Ruotsia vastaan oli havaittavissa,
että kanadalaiset olivat tyytyväisiä,
henkisesti hapoilla sekä hieman fyysisesti väsyneitä. Micke Forsgrenin
johdolla Ruotsalaiset pelasivat
taktiseti erinomaista ultimatea vieden ottelun voiton 19-14. Torstaina kohtasivat kaksi taktisesti kypsää joukkuetta; USA päihitti kuiten-
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MINNEAPOLIS
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Kisoissa järjestettiin ultimatessa
perinteiset junnu, masters, naisten
ja miesten sarjat sekä coed-sarja
johon järjestäjien odotusten
vastaisesti ei ollu tunkua. Lisäksi
pelattiin tiukka guts-sarja, joiden
hurupäistä touhua ei herkkähermoinen kauaa katsellut.

Minnesotan laajoilla lakeuksilla
Suurten Järvien seutuvilla, missä
tornadot pyörivät ja ihmiset nitistävät toisiaan, matkasi elokuussa
urhea ultimaten pelaajaporukka
MM-kullan kiilto silmissään. Kisat
vain eivät täyttäneet kaikin puolin
odotuksia, koska järjestelyistä vastaavat olivat vaihdelleet aikojen
kuluessa ja se ilmenikin aika ajoin
ongelmina ja toimitsijoiden kyvyttömyytenä toimia. Pitkin viikkoa pelaajia ärsyttivät pitkät bussimatkat
pelipaikoille ja aikataulujen pitämättömyys. Osa pelikentistä oli
loistavia, mutta osa meille niin tuttuja perunapeltoja. Pelit pelattiin
noin 20 kilometrin päässä Minneapolisista isolla urheilukeskusalueella.
Kanada ja USA ottivat kultaa
Avoimen sarjan voittajaksi kruunattiin ehkä hiukan yllättäen Kanada Japanin pokatessa hopeaa.
Pronssiottelussa Yhdysvallat pesi
vaisun Ruotsin, joka ei jaksanut innostua pronssiottelusta finaalipaikan menetettyään. Naisten sarjassa Yhdysvallat Lady Godiva:n jouk-

kueella oli selkeästi taidollisesti ja
fyysisesti muita edellä vieden jälleen
kerran MM-kultaa USA:lle. Japani
on kehittynyt tiukkaa tahtia viime
vuosina ja oli ansaitusti hopeapallilla
pettyneiden kanadalaisnaisten tyytyessä pronssiin.

ensimmäisenä pelipäivänä, mutta
hiljaa mielessään taisi jokai nen Pohjolan kylmiin tottunut pelaaja kiittää onneaan. Ensimmäinen vastus
round robinina pelatussa sarjassa oli
Kanada eikä siis helpoin mahdollinen. Ottelu oli kuitenkin tiukka ja
kovasta tuulesta huolimatta tasokas Suomen hetkellistä notkahdusta
lukuunottamatta, joka kostautuikin
17-14 häviönä. Jenni Oksasen loistava suoritus hurjine dyykkeineen
oli viikon puheenaiheita isolla P:llä.

Masterseissa oli runsas osanotto
Masterseissa pelattiin kaksi sarjaa
eli varsinaiset MM-kisat voitti Kanada USA:n vallatessa Hopeaa Hollannin nenän edestä. Japani tuli
neljänneksi. Seurajoukkueiden kansainvälisen cupi n voitti NE-7
Herniated Discin tullessa toiseksi ja
Ozark Hillibilliesin kolmanneksi.
Juniorisarjassa pelasi viisi maajoukkuetta ja yksi seurajoukkue. Ruotsi
hävisi pettymyksekseen finaalin
USA:lle ja Kanada nappasi pronssipaikan.
Naisten maajoukkueen hikinen urakka alkaa
Naisten maajoukkue lähti lämpimään Minneapolisiin iloisella
härmämeiningillä. Aurinko tosin
katosi pilvien ja sateen taakse heti
14

Hollanti-ottelu alkoi tasaisesti yhden
kahden maalin johdolla, mutta loistavalla vastatuulimaalilla Hollanti
käänsi tilanteen itselleen 13-11.
Hurja loppukiri kovassa tuulessa
kuitenkin onnistui Otsolahden tuulissa karaistuneelta joukkueelta ja
peli päättyi 17-14Suomen hyväksi.
Vastahakoisesti joukkue tutustui
mm. äänekkääseen japanilaisjoukkueeseen, joka oli ajattelevaisesti
hankkinut itselleen pelipaidallisen
huutokuoron kentän laidalle. Sääli
vain vastustajien korvia ... ltse peli
oli tiukka ja hermoja raastavan
kiistainen. Suomi hävisi 14-17 ja
jäi pohtimaan erilaista peli käsitystä,
joka Aasian saarilla vallitsee sekä
sääntöjentulkintaa, jossa "ei myönnetä" oli päällimmäinen mielipide.

Viimeinen round robin-ottelu pelattiin keskiviikkoaamusella Ruotsia
vastaan. Parhaimmillaan Ruotsi johti
jo 6-3, mutta Suomi-tyttö näytti
kyntensä voittamalla 17-8. Suomen
turnauksen myötä koko ajan parantunut kova ote oli ylivoimainen
Ruotsin taitavia, mutta väsyneitä
rakentajia vastaan.
Puolivälieräottelusta voitettiin semifinaalipaikka
Puolivälieräottelu Australiaa vastaan oli tiukka. Huolimatta vähäisestä pelaajamäärästä australialaisnaiset laittoivat kovan menon
päälle dyykkeineen. Peli kulki kuitenkin alusta asti suomalaisilta
joutuisammin ja nopeat tytöt
paiskoivat pitkän pelin päätteeksi
tuloksen 17-5 ja pokkasivat
semifinaalipaikan.

Torstai oli ensimmäinen todella kuuma pelipäivä ja silloin alkoivat myös
tiukat semifinaalikamppailut. Peli
USA:a vastaan oli tiukka ja haastava. Suomitytöt venyivät yhteen
parhaimmista USA:a vastaan
pelatuista otteluista koko turnauksessa lopputuloksen juhliessa
USA:lle 17-11. Useimmiten vain
loistavat hyökkäykset kariutuivat
heikkoihin ja hätäisiin ratkaisuihin
maalissa.
Pronssiottelu hävittiin
Pronssiottelu hävittiin selvin tuloksin 19-9. Kanada pelasi kovaa ja
hyvin, mutta sotki vastustajan
hyökkäyksiä hieman asiattomilla
huudoilla. Talvitien Vera veti hurulla
pelin läpi hienoilla katkoilla ja
kiinniotoilla eikä antanut periksi
senttiäkään. Suomalaisten yleises-
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tikin kiltti asenne Kanadan kontaktipeliä vastaan ei välttämättä ollut
paras mahdollinen ratkaisu.
Mitä jäi käteen?
Kokonaisuudessaan naisten maajoukkue pelasi parhaiten tuulessa
. .. liekö surkea kesä Suomessa
avittanut asiaa? Paikka puri tehokkaasti ja vastustajien paikka pystyttiin tehokkaasti läpäisemään.
Turnaus kaiken kaikkiaan kaatui
omiin virheisiin ja joukkueen nuoruuteen ja kokemattomuuteen.
Spirit-palkinto lämmitti kuitenkin
mieltä. Nuorelle joukkueelle saatiin
paljon arvokasta kokemusta sekä
uutta intoa jatkaa pelaamista.

TRAINING

&JOKAISELLE

OMA

VANHA

PARTA

Meillä on tässä liitokiekkoilussa tullut uusi trendi. Tai oikeastaan väenvänkäinen yritys
kaivaa jostain kiven alta uusia harrastajia. Me haluamme kaivaa vanhat haudat ja haavat auki. Hautakivet kumoon! Eikö ketään pelota ennen kuin menemme syvemmälle.
Minä en ole valmis kohtaamaan kalkkeutuneita luurankoja!
Kokemusta syvällä rintaäänellä on nyt haussa. Monet naisten joukkueetkin soittelevat
vanhoille joskus pelanneille, miehille useimmiten, kaivaten todellista empiiristä tietoa
ja syvää rauhallista viisasta näkemystä asioista. Ei enää temperamenttisia nuoria
uhmakkaita uroksia. Ei enää kuluneita naamoja, sivuhuomionaf#kuluuko naama en emmän auringossa vai sateessa? Ei enää poikaystäviä. Taas me teemme sitä. Taas me
haluamme tästä lajista jotain, mihin siitä ei vielä ole. Puhun nimenomaan kokemuksen
matalalla rintaäänellä, oikeastaan vain raapaisen pintaa.
&J ulistus: Me haluamme uskottavuutta! Me haluamme historiaa! Me haluamme kokemusta! Me haluamme wanhoja guruja! Opastajia ja länsimaiden viisauksia!
Tuokaamme ameriikoista kolumbuksen jälkeläisiä!
Frisbeen herroja ja valtiaita ! Kuka voisi kellot pistää
kiitämään? Me haluamme tästä lajista koripallon, koripallon rinnalle! Ehkä meidänkin pitäisi vaihtaa
nimemme palloiluliitoksi, niin saisimme lisää ja parempia saleja. Arvokasta ja viisasta treeniaikaa. Frisbeepallo. Pallokiekko. Jalkafrisbee. Korikiekko. Käsifrisbeepallokiekko. Mekin olisimme julkisesti tunnustettu
ja hyväksi havaittu.
&Jos meillä jokaisella olisi oma parta. Ikioma wanha
parta. Olisi silloin meillä voimaa ja valtaa. Fysiikkaa
ja älyä.
Kaikesta huolimatta lämpimästi tervetuloa wanhat
parrat, joukkoon hurjaan, vanhana jälleen nuoreksi.
Vuorovaikutteinen on yhteiselomme suunta. Toivottavasti mekin voimme jotain teille kertoa.
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Jaana Simola, Katja Tuominen

LIF'E
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Aurinkovoiteet, hellehatutja uimapuvut kassissa
suomalais-tytöt (Petra, Suvi, Reija, Kaisla, Kati,
Katja ja Jaana) lähtivät lautallakohtiTallinnaa,
josta matka jatkui bussilla Riikaan.
Joukkueiden nimissä
huumoria
Enskeden tutut naamat plus Minsu
olivat jo aikaisemmin päivällä
saapuneet paikalle. Tämä porukka
jaettiin kahdeksi tasavahvaksi
joukkueeksi, joille annettiin
teemaan sopivat nimet, Baltikka
Peldkostims (=Baltialaiset uimapuvut) ja Team Balzam (=paikallinen viinaerikoisuus). Tässä
vaiheessa aurinko vielä paistoi ja
elämä hymyili.

Märkä
hiekka
dyykeille

kutsui

Seuraavat kaksi päivää satoikin sitten VETTÄ! Vaikka sadepuvut ja
lämpimät vaatteet oli jätetty kotiin,
lähdettiin urheasti neuvostojunalla
kohti Jurmala cityä. Rannalla tapasimme muutturnauksen osanottajat. Paikalla oli mm. Venäjän, Lat-

vian ja Tallinnan joukkueet. Ottelut
olivat tasaisia, hiekkaisia, märkiä ja
dyykkipitoisia. Kovassa tuulessa ja
sateessa kokemuksen siivittämänä
finaaliin selviytyivät Baltikka
Peldkostims ja Team Balzam. Voittajaksi kruunattiin Team Balzam,
joka pääsi ottelun jälkeen
korkkaamaan nimikkojuo-maansa.

Kurja keli haittasi
Huonon sään vuoksi tapahtuma ei
kerännyt muutamaa koiranulkoiluttajaa ja sunnuntaikävelijää suurempaa yleisöä paikalle. Vaikka
Paganellon tapaiseen tapahtumaan
on vielä matkaa, puitteet isommallekin rantaultimatetapahtumalle
on olemassa, sillä rannat ovat upeat. Toivottavasti sää suosii tapahtumaa ensi vuonna, sillä aiomme ehdottomasti lähteä uudestaan.

17

c..e
c
,
3
Q

Uina Hemminki, Stockholm Ultimaten sinivalkoinen siirtotyöläinen

Du GAMLA DU

FRIA

-

MESTARUUSKILPAILUT

Naapurimaamme

ultimatemestaruudet
ratkottiin Tukholmassa
12-13.9.1998.
Jouklweiden vähäisyydestä huolimatta nähtiin huippujännittäviä
taisteluja ja tasokasta peliä perintsis a en ruotsaIaistyyIiin. Korkeimrnlle palkintokorokkeille nousivat
Ioppli!n IopuksiGölEborgi' • joukkueetmolen.,·
tajo·ss Avoimen luokan mestaruuden voitti
Skogshyddan. naisista paras joukkueoli c.negie.

TÄHÄN ON 1\JL1\J, TOIVOTTAVAS11B KUITENKAANJÄÄTV
Turnauksen osanottajamäärä oli
jopa suomalaisesta näkökulmasta
onneton. Naisten sarjaan oli saapunut paikalle kuusi joukkuetta,
joisIayksi oi koottu kahden eri ryhmän pelaaiista. Miesten puolella tiIanne oli vielä heikompi. NIestaIuus
kiinnosti ainoastaan neljää eri kokooillB1OB.

Koskajoukkeiden määrä oli pieni,
turvauduttiin erikoisiin pelijärjestelmiin. Avoimessa sarjassa
pelatlii ..........,11ifi1 ftjoiden
otteluparit määräytyivät kesän

RUOTSIN
ULTIMATESSA

kasilltaotlellliden perustBeIIa.
Naisten puolella joukkueet oli jaettu kahteen pooiinadaliaenvuoden
sf)OitustBn sekä kasilltaotteluiden
sanalell nss jiirjestyIcBass L0hkovoittajat piiäsivätsuoraan finaaliin,
toiselcsi lohko· maelvinnet~
sivat plO., SS·Btaja 1ohkojI.n1botsaivattyytyä~jämäsijoi&

TUKHOLMALAISVÄRlÄFI\IAALISSA- NAISTB\I SARJA

GÖTEBORGvs. GÖTEBORG-

Poalijalrooisijoitta utykki:i8poolm
viime kauden mestarin SkogshyddarinsekäSloclcholmlltål1Ell& •
ja Örebron. Astetta kovemmassa
kaIcIaIpoo5 sS pelasivatCanegie,

AVOI\I SARJA

Viksjöforssekä~

ta.

Monina vrll118vuosien tapaa1 &VOirnessasarjassa oli ainoastaan kaksi varteenotettavaa mestaruusehdokasta; Carnegie ja Skogshyddan, jotka ovat kotoisin Ruotsin
ui. 1I8Ie1 1etaopcisla. GöIBboigista.
Muut mitalitaistoon lähteneet
joukkeetolivatÖtabojaSloclchom
Ultimate (ent. Enskede). Ennakkosuosikit selvisivät finaaliin reilulla
n_giI • odoIusIenrnJla iBBSU
Kultamitalista käytiin jo kova ta.
taIu, jostavoitt j Imi selviytyi Ruotsin maajoukkuepelaajia vilisevä
SIcogahyddmNacaelF'uniyr& Iii.johdoIa. AndersJärIIl.lwal Carnegie
saityytyäaslBtta hii 1. 1_1""" mitaleihin. PronssiotteIussa Örebro
IdcistiTWcI1061.,kokoo1 .....,jopa elävän ultimatelegendan Dan

Hartti Suomela

SAKSAN

En1csaoninja kotoisen HUT"nviimekautisen maalitykin Martin Filipovskin iJ8IiIB lOksista huoIin..tta.

distelrnä. Ykköslohkon kärkisijal
vei 18I1ulla il&giai881lilla todellinen
yllättäjäiouklwe Tukholma, joka ei
kosIaBl aia 1•• Iin historiansa aikanaolepalal.iUlRuolsin ~
mitaleista. KakkospooIin voitosta
käytiin kova taistelu, jossa Camegieveti IopuksiViksjöforsia pidemmän konan (kIJItceaI1 •• &l .,1Bti1a1lteen). Finaalissa Carnegiella oli jo
helpompaa, ja se sai haltuunsa
kultamitalitTukholman jäädessä
hopealle. VikBjöfors jyräsi pronssiottM
Skogshyddanin.

..

MESTARIT SELVILLA

Saksan mestaruudet ratkottiin heinäkuun puolivälissä Wolfenbiittelissä.

kootun Milder Nordenin numeroin 13-8. Muut kuusi
naisten sarjan joukkuetta
eivät yltäneet lähellekään
finaalijoukkueiden tasoa.

Naisten sarjassa mestaruuden vei Ratschkattln Miinchenistä ( entinen Mir San
Mir ) voittamalla finaalissa
Hampurista ja Berliinistä

Miesten sarjan loppuottelussa mainzilainen Feldrenner voitti miinchenilaisen
Zamperlin luvuin 17-12.
Feldrenner ei kuitenkaan
18

selvittänyt tumausta puhtain paperein, sillä se hävisi alkusarjassa berliiniläiselle Wall CitylIe.

YKSILÖLAJIEN SM-KlLPAILWEN TULOKSET

SENIORIT
1. Kari Hännikäinen
2. Ismo Lindberg 2

PITUUSHEITTO
AVOIN
1. Roope Pehkonen 152,24 m
2. Visa Ruuhinen 141,09 m
3. Ville Nevalainen 135,17 m
4. Janne Lindberg 134,00 m
5. Petri Jääskeläinen 129,97 m
6. Marko Timonen 128,46 m
7. Jussi Lindberg 126,14 m
8. Marko Mikkola 110,83 m

JUNIORIT
1. Jussi Nevalainen
2. Ville Mykkänen

6
4

1\JPLAKEKKO
AVOIN
1. Antti Häkkilä, Ville Nevalainen
2. Janne Lindberg, Jussi Lindberg
3. Jani Airaksinen, Roope Pehkonen
4. Visa Ruuhinen, Marko Timonen
5. Ville Mykkänen, Jussi Nevalainen

NAISET
1. Tuija Kohonen
91,13 m
2. Hanne Hämäläinen 78,81 m
3. Tarja Koivikko 76.09 m

NAISET
1. Tuija Kohonen, Laura Varpasuo
2. Hanne Hämäläinen, Tarja Koivikko
3. Jonna Saarinen, Vera Talvitie

SENIORIT
1. Kari Hännikäinen 102,99 m
2. Ismo Lindberg 55,23 m

SENIORIT
1. Kari Hännikäinen
1 49,50p
2. Ismo Lindberg
1 2,86p

8,88s 1 61,871

NAISET
1. Jonna Saarinen
2. Vera Talvitie 2( 6)
3. Tarja Koivikko
4. Laura Varpasuo
5. Tuija Kohonen

NAISET
1. Tuija Kohonen 7 min 47 s

124
72
28
27
26
23

JUNIORIT
1. Ville Mykkänen
2. Jussi Nevalainen
3. Jyri Huhtala
4. Timi Kohonen

60
30
13
7

SENIORIT
1. Kari Hännikäinen
2. Ismo Lindberg

60
50

Avoin sarja
Loppuottelu: Helsinki Ultimate
Team- Liquidisc, Espoo 23-21
Pronssiottelu: Discus Espoo - Sipoo
Odd Stars 18-15

9,60s 1 47,55 m
7,68s 1 56,15
9,98s 1 34,98

6,58s1 31,00 m
6,31s1 OO,OOm

6,69s 1 12,70m

GOLF
AVOIN
1. Janne Lindberg 125
2. Ville Nevalainen 132
3. Jussi Lindberg 134
4. Roope Pehkonen 146
5. Jani Airaksinen 154
6. Mikael Hästbacka DNF
(Ei jäsenet)
Hannu Lappalainen 154
Hannu Kurvinen 157

NAISET
1. Tuija Kohonen
2. Tarja Koivikko

1.HUT
2.Liquidisc
3.Discus
4.Sipoo Odd Stars
5. Flying Disc Cowboys
6.Flyers, Helsinki
7.Farmers, Espoo

64
69

0,52s 1 OO,OOm
JUNIORIT
1. Ville Mykkänen 164
2. Jussi Nevalainen 168
3. Timi Kohonen DNF

TARKKUUSI-EITTO
AVOIN
1. Ville Nevalainen
2. Marko Timonen
3. Roope Pehkonen
4. Janne Lindberg
4. Jussi Lindberg

NAISET
1. Tuija Kohonen
2. Tarja Koivikko
3. Laura Varpasuo
4. Jonna Saarinen
5. Hanne Hämäläinen
6. Veera Talvitie

ULllMATEN SMRNAAUT 5.9.1998

KOPPAUKSET

NAISET
1. Tuija Kohonen
1 67,19p
2. Tarja Koivikko
1 34,71 P

50
40
25
6

DlSCAlHON
AVOIN
1. Janne Lindberg 6 min 13 s
2. Ville Nevalainen 6 min 15 s
3. Roope Pehkonen 6 min 32 s
4. Jussi Lindberg 7 min 06 s

23,44 m

AVOIN
1. Roope Pehkonen
10,71p
2. Janne Lindberg
1 100,35p
3. Visa Ruuhinen
m 1 98,39p
4. Marko Timonen
m 1 89,87p

7. Antti Häkkilä
8. Jani Airaksinen
9. Petri Jääskeläinen
10. Marko Mikkola

FREESTYl.E
AVOIN
1. Roope Pehkonen

JUNIORIT
1. Ville Mykkänen 123,18 m
2. Jyri Huhtala
86,59 m
3. Jussi Nevalainen 84,17 m
JUNIORIT 15 V.
1. John Finnberg

7

8(10)
6(7)
7
4
4

4(6)
5
4
3

SENIORIT
1. Ismo Lindberg

1.
2.
3.
4.
5.
6.

191

YLElSNESTARUUSPISI EE I
AVOIN
1. Roope Pehkonen
2. Janne Lindberg
3. Ville Nevalainen
4. Jussi Lindberg
5. Marko Timonen
6. Visa Ruuhinen

19

Naisten sarja
Loppuottelu: Atletico, Espoo Discus, Espoo 18-12
Pronssiottelu: Espoo Ultimate Club Helsinki Ultimate Team 15-0

255
231
216
126
99
94

Atletico
Discus
EUC
HUT
Flyers, Helsinki
Atletico II

Pistepörssin tiedot löytyvät tilanpuutteen vuoksi valitettavasti vain
nettisivuilta:
www.saunalahtLfif'slkl/
tu ... Iti m ate/u I ko981
miehecpporssLhtm
ja/tai

www.saunalahti.fif'slkl/
tU ... ltimate/u Iko981
naisecpporssLhtm

AA

Olli

056
Visamo

Talontie 3-5 A 3
00320 Helsinki

