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HYVft JÄSEN, TÄMÄ KÄDESSÄSI OLEVA "FRISBARI" NUMERO 4~5 ON SJlL:n 
JJSENTIEDOTE: TULET JÄSENETUNASI SAftMAAN TÄMJN TIEDOTTEEN NOIN 
KUUSI KERTAA VUODESSA. TÄSTÄ LIITTOSI JTJLKAISUSTA NÄET SU()!>!EN JA 
MUUN MAAILI1AN AJANKOHTAISET FRISBEE-TAPAHTUMAT. KOSKA FRISBEE
F..AUSI ON VARSIN RIIPPUVAINEN VUODENAJOISTA, TUIJEE SUURIN OSA TÄHÄN 
LEHTISEN NUr1EROISTA ILHESTOOlN KESÄLj,Ä. 

"FRISBARIN" TARKOITUKSENA ON PITÄÄ SISÄLIÄJN LUKIJOITA KIINNOSTA
VIA ASIOITA. SIKSI ON TJRKEÄÄ, ETTÄ MYÖS SINÄ rJHETÄT TÄNNE KIR
JEITÄ JA VIHJAISET HYVISTÄ JUTUN JUURISTA. VOIT LÄHETTÄÄ LEHTEEN 
VALMIIN JUTUN, TERVEHDYKSEN TAI VALOKUVIA. 
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sivua 250,-
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00'331 HELSINKI 33 

;HIVU SYKSYÄ, KAIKKI FRIS13ISTIT 

Tä tä ~yks'yn viimeistä. FRISBARIA 
! ollaankin jo saatu odotella -
mutta parempi tälläkin rintamal'
la myöhään kuin ei milloinkaan, ' 
vai mitä! 

, 

Kesän ehdoton suurtapahtuma oli 
Helsingin Olympiastadionilla 
sunnuntaina 19. elokuuta järjes~ 
tetty FRISBEE SM-KISA, jota päi
vän mittaan kävi stadionin vah-

timestareiden mukaan seuraamassa lähemmäs kymmenen tuhatta FRISBEESTÄ 
kiinnostunutta; yhteensä 9.448 henkeä. Sää oli loistavan aurinkoinen, 

~~UJ:t Lisko ja Joke huolehtivat musiikista ja spiikkauksesta ja hyvät 
kilpailijat miefenxiinnosta. Ensimmäinen Helsingissä järjestetty Suo
mi - Ruotsi ULTlMATK-maaottelun voitto tuli kotiin pisteillä 8-5 ja ••• 
no,siellähln te kaikki olitte, .isslts muualla... Nekin, jo~ka jostain 
_1YetA eivfit 'katsolloon mahtuJleet,' saivat lukea hyvää tekstiä kisoista , 
8uurimpien päiTAlehtien ja maan ainoan iltapäivälehden palstoilta. 
Säät ovat tuosta elokuun sunnuntaista perusteellisesti muuttuneet, mut
ta ei kannata naulata Frisbee-kiekkoa takan yläpuolelle tai tunkea sitä 
komeroon koipallojen sekaan. Frisbeetä voidaan harrastaa vuoden ympäri 
-' ~_ tU'onnempana tässä lehdessil. Maxle ja' Kan! kertovat,,-·mi ten Espoo' Fris
bee Dise Olub -on varau~unut ymptFlvuotiseen toimintaan. ~euraavilla 
sivuilla kertoo myös Yhdysvalloissa vuoden viettänyt Liisa Hietala Fris
bee-touhuista Kaliforniassa. Ja seuraavaan numeroon, joka ilmestynee 
aivan joulun alla on Liisa luvannut Victor "Superwhiz" Malaf'ronten haas
tattelun. 
Tämän FRIS~ARIN takasivulla kerrotaan Täffälla 20.12. järjestettävästä 
FRISBEE-DISCOSTA. Tulossa on vielä joulukuun FRISB .~I, j08sa Victor 
"Superwhiz" Malafronten haastattelun lisäksi tämän vuoden Suomen Fris
bee-yleismestari Klaus Korpela kertoo mm. siitä, mistä Frisbee-harras
tus hänen kohdallaan lähtI, harjoittelusta, kikoista yms. Lehdessä 
.kerrotaan myös mahtavasta jäsenhankintakilpailusta ym. yo. -
KEEP 'EM FLYING! 
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LIISA HIETALA: 

FRISBEE. 
CALIFORNIA 

LIISA HIETALA, jonka monet saatta
vat jo tuntea entuud,e"taan Suomi
Amerikka yhdistyksen aktiivisena 
jäsenenä, vietti vuoden Yhdysval-
loissa ja tapasi siellä lukui-
sia Frisbeen ystäviä. Tässä Liisan 
tarinaa Frisbeen toiveilmastosta, 
Kaliforniasta. 

Kalifornian ilmasto on kuin luotu Frisbeelle: 
sää ei koskaan ole liian kylmä tai kuuma heitte

lylIe. Varsinkin San FransiscOn lahden alue on 
tunnettu vakaasta ilmastostaan. Toisaalta taas Fris

bee tuntuu USA:ssa kiinnostavan eniten 17-25 -vuotiai
ta, joten ei ole ihme, että juuri edellämainitun lahden 

rannalla sijaitseva Berkeleyn yliopistokaupunki on saanut 
lisänimen "Frisbeen Mekka". 

Saavuin kaupunkiin syyskuun essimmäisinä päivinä. Ilma ei oli
si voinut olla parempi, aurinkoa riitti vaikka toisille jakaa 

mutta lahdelta puhaltava tuuli piti huolen siitä, ettäi tullut liian 
kuuma. Jo ensimmäisellä kävelylläni campuksen halki huomasin Frisbeen 
Slmren suosion: kiekko tuntui olevan oleellinen osa asustetta joka toi
sella vastaantulevalla. 011 'aivan luonnol1.1sta kävellä luennoIta toi
selle koko ajan joko kiekkoa' kaverin kanssa heitellen tai uusia free 
style -kikkoja harjoitellen. Kiekko oli niin normaali osa campuksen 
elämää, että minä taisin olla ainoa, joka edes huomasi niiden olemassa
olon. 
Naapuritalossamme asuneella nuorellaparilla oli kaksi sakaanpaimenkoi
raa, enkä nähnyt heidän koskaan kävelyttävän koiriaan ettei toisella 
f iistä ollut kiekkoa suussaan. Rotu ei tosin ole Frisbeen kannalta 
ihanteellinen ja kiekko roikkuikin koirien suussa täysin muotonsa ja 
toivonsa menettäneen näköisenä. Omaan amerikkalaiseen perheeseeni kuu- ' 
lui vanhempien lisäksi kaksi lasta, joista nuorempi, Trent, oli juuri 
parhaassa täystuhoiässä, joten hänelle hankittiin oma vaahtokumista 
tehty Nerf-kiekko. Se säästu henkemme sillä kertaa. 
Rullaluistelu on todella kuumaa Kaliforniassa tällä hetkellä. San 
Fransiscon Golden Gate -puistossa on Viikonloppuisin eristetty alue 
luistelijoille. Aloittelija on siellä jatkuvassa vaarassa jäädä paitsi 
diskoavien niinkuin myös frisbaavien luistelijoiden jalkoihino Free 
styleparit luistimilla tahdissa liikkuen ja Frisbeetä heitellen on 
näkemisen arvoisa suoritus. Rannoille lähdettäessä tulee kiekko mukaan 
yhtä itsestään kuin uimapukukin. Vesi-Frisbee tuntui olevan suositum
paa kuin hietikolla heittely. 
Yliopistourheilun piirissä Frisbee on jatkuvasti saamassa lisää arvos
tusta ja merkitystä. Yliopistoilla on omat joukkueensa, jotka vuosit
tain kilpailevat yliopistomestaruudesta. 70-luvun alussa perustettu 
Intercollegiate Frisbee Championships paisuu silmissä. Joukkueita on 
tällä hetkellä jo 500 kappaletta ja uusia perustetaan jatkuvasti. 

MUISTA SUOMEN FRISBEE-kiekko LIITON VUODEN 1980 JlSRJJTlrAYSU!!! 



FRISBEB, CALIFOF~IA ••• 

Paras alI around -joukkue on tällä hetkellä kalifornialaisella Santa 
Barbaran yliopistolla. Arvostetuimman Ultimate-mestaruuden vei 1979 
kuitenkin Glassboro Collegen joukkue, joka näin palautti pokaalin 
Itärannikolle. Santa Barbara oli kakkonen, Orlando (Florida) oli 
kolmas ja Michigan State oli neljäs. Kiekko on tosiaan valloittanut 
koko Yhdysvallat. Berkeleyn joukkue on myös erittäin taitava, mutta 
se on erikoistunut free styleen, joten siitä tuskin koskaan tulee 
Ultimate-mestaria. Tämän vuoden Pohjois-Kalifornian kisoissa Berke
ley selviytyi kolmanneksi San Fransiscon ja San Josen jälkeen. Ki
soissa oli mukana yhdentoista pohjoiskalifornialaisen yliopiston 
joukkueet. Muutamat yliopistot ovat ttaneet Frisbeen myös opetus
ohjelmaansa ja esimerkiksi Sonoma Statessa saa suorituspisteitä 
keskitason ja edistyneessä Frisbeessä. Ohjelmaan kuuluu viisi eri
laista heittoa ja kiinniottoa sekä käsikirjan hallitseminen. Näitä 
kirjoja on tällä hetkellä julkaistu viisi kappaletta. 
Kaikki eivät kuitenkaan ymmärrä Frisbeen tuloa mukaan yliopistoiden 
ohjelmaan. Ja SF Chroniclen kolumnisti ehdotti Sonoman kurssista 
kertoessaan lopuksi, että kurssin kiitettävästi suorittaneet saisi
vat heti paikan valtion virastoissa, joissa rahaa heitetään ikkunas
ta uloso 
Puoliammattilaisia Frisbeen harrastajissa on satakunta. He matkus
tavat kilpailemassa ympäri maata, mutteivät ole luopuneet varsinai
sesta leipäpuustaan. Todellisia Frisbeen ammattilaisia on kymmen
kunta kappaletta, joista ehkä tunnetuin on Victor "Superwhiz" Mala
fronte. Tapasin Victorin Yhdysvalloissa ja hänen haastattelunsa 
julkaistaan seuraavassa FRISBARI -lehdessä o 

SUOMEN FRISBEE-k1ekko LIITON 
JÄSENKERHOT PERUSTAMISJÄRJES~ 
TYKSESSÄ 

HELSINKI FRISBEE disc CLUB 

~OT 
ClUBS 

Pj Klaus Arpia, sihteeri Catarina Sundström 
TURKU FRISBEE disc CLUB 
Yhteyshenkilö Bertil Djupsund 
JYVÄsKYLÄ FRISBEE disc CLUB 
Pj Aki Liukko 
ESPOO FRISBEE disc CLUB 
Pj Max Toiviainen 
KUOPIO ~RISBEE disc KLUBI 
Pj Aki Muhonen 

ESPOO FRISBEE disc CLUB harjoittelee myös talvisin - kts. takasivul 



HOT NEWS FROM ESPOO FRISBEE disc CLUB 

ESPOON KESÄ oli, kaikeksi onneksi, erittäin vähäluminen ja siksipä 
FRISBEE-kiekot ovat lentäneet tuhkatiheään Tapiolan Silkkiniityllä. 
Heittoillat keräsivät mukavasti alan harrastajia paikalle. Iloksem
me olemme voineet panna merkille, että useat paikkakunnat ovat otta
neet tämän harrastuksen omakseen. Kiva juttu onhan Frisbee mitä 
parhain talviliikuntamuotokin. Kokeilkaapa Frisbeetä lasketellessan-
ne. 
Pidemmälle ehtineet pitivät kesän aikana kilpailujaan. Helsinki 
Open Frisbee-kiekko -kisat kesäkuussa ja Espoo Open Frisbee-kiekko 
-kisat Otaniemessä elokuussa keräsivät mukavasti yleisöä ja osan
ottajia. Puhumattakaan FRISBEE SM-kisoista Olympiastadionilla Hel
singissä elokuussa. Merkillepantavaa on, että tiedotusvälineetkin 
ovat kiinnostuneet lajista. 
YLLÄTYS, YLLÄTYS! Kausi ei katkea syksyyn, vaan lajia voidaan har
rastaa nyt läpi vuoden. Espoo Frisbee disc Club on saanut käyttöön
sä Espoonlahden yhteiskoulun voimistelusalin Soukassa koko talveksi, 
joka perjantai. KäytössK ovat myös punttisali Ja suihkut ja harras
taa voi vaikkapa freestyleä tai tarkkuutta. GUTS~Frisbee tulee ole
maan kova sana. Kaikki liiton jäsenet ovat tervetulleita. See you! 
Espoonlahden yhteiskoulun tienoille pääsee busseilla 12, 142, 143, 
145, 148 ja 1490 Ajat on syytä tarkistaa Maxielta, puh. kotiin 
801 5670 ja töihin 801 8008. 
Ulkomaille matkaajat! Muistakaa, että Frisbee-kiekko on mitii mai
nloin kommunlkaatioväline! See you at the games & hyvää talvea -

Karri & Maxie 

FRISBEE·DISCO 
TF:llä 20.12.79 

HOT MUSIC· HOT FILMS ETC 

HUIPPUDJT 

FRISBEE • FRISBEE • FRISBEE 

ARVONTA & MUUTA 

EIIK;(RAJAA 

LISÄTIEDOT SAMAN PÄIVÄN HESARISTA 

KILPAILUJA FILMEJÄ ESITYKSIÄ 
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Naiset Juniorit Miehet 

TARKKUUS 
1. CA1)"RINA SON~"I'fCt1 .sP. 1. wnn SAUKKON~..;) 71=". 1. ~uus. ARPI'" gF>. 

2. CA1)II.IUH~ ""'~ ti p. 2. MI"'\J~ , ~. 2. SE~ OctIOS,......, bp. 

3. 'Tt>IJ'" koHoN&N , p. 3. PAS I Le.M"b&eN Sp. 3. ~Qt10 ~T11.A .sp. 

4. 4. 4. 

MTA (Pisin aika Ilmassa) 
1. TlIWIo. lco&"I~ "t" 5c1t.. 1. Fe:neA.\ QcKWA 5,3scl(. 1 . Tll10 ItUO~1 8.~1(. 

2. 1\)L.lA "OHO~ .3, .... ~. 2. T\,",ok~l~ 2,'i sek. 2. ~CT'11ON1iN q,<a sek.. 

3. CATlIwA''''A M~MAN ~. 3. -'RI H\J~ Sd<. 3. Ju\(\(A. IC.WPPIN&J 6,<; se~. 

4. 4. 4. 

PITUUS 
1. "lUI.lA 1CO~4!N 1«0,95,",. 1. wcm ~warc&J ~,SO""l 1. l:1JWS. ~00Q~L..II r.n.,10 W) 

2. ~ .... So,.OSfllt.Ö.l'1 40,:!.O .... 2. PE.~I '~LA ~2.,50 "" 2. ~ 11t1CNetV 68,'10 W) 

3. ,9.IU J"~I 3'=1,10 MI\ 3. Tltio w:>~,~ 'I,Ro"" 3. KAfQ.1 t\1E.1T1NeN 6~ ,t:Jb ..... 

4. 4. 4. 

FREESTYLE 
1. HMIIo Sll~""'" -4UMIUA 'Q~ ·30 1. ~I ISOl,A -Ml foHJ .... 't.I&V • ~9 ~ ~ - Itu.o> ~fU>EiVt • 45 1. __ ~ ______________ __ 

2. ~'*""" ~- QIMIHtt ~ .2.2. 2. 1l~1 P6A.!1(I(A- toWrI ~~ • '2.3 2. S&.~ONoec;t"Att - II~I SRXr .'11.. 
3. _____________________ __ 3. 1\1'10 ~~-~I ~'I" 3. ~ ~1~()-~IHlElnN(;tJ ."32-
4. _____________________ __ 4. 4. __________________ __ 

ULTIMATE 
Maaottelu Suomi-Ruotsi 
1. 600t-1.t· \tA~I""'" 
2. RvOTS.I· ICAPTE6NIN ..... 

~u.\Js. ,.-,.QP\A 

~"fDot.l CAA' Gso..:l 

Miehet 

Naiset 

PITUUS SE Kai Miettinen 89,90 m 
MTA SE Klaus Korpela 10,2 sek. 
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PITUUS. S~",,()R\T 

1. ""'Ml,) MI\(I(O\.k 


