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FRISBARI on SFL:n
ja siihen kuuluvien
kerhojen virallinen
iäsenlehti,
JlJ;' a ilmestyy 3-4
kertaa vuodessa.
OSOITTEET:
Pääkonttori
Suomen Frisbeekiekko Liitto
PI 84
00331 HELSINKI 33
SFL:n puheenjohtaja
Seppo Nieminen
Topeeka 82
61800 Kauhajoki
puh. 963/11495
FRISBARI
elo Petri Isola
Ulvilantie 3 C 19 .
00350 HELSINKI 35
puh. 90/556 848

Alleki rjoitettu jen
artikkeleiden
mielipiteet ·eivät
välttämättä ole
SFL:n virallisia
mielipiteitä.
PS-TILI: 32944-8
PANKKITILI:
SYP-Munkkivuori
217121-4675.
Finnpap Offset
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Kausi on ohi. Vuoden saavutukset olivat enimmäkseen
varsin ' myönteisiä,
etenkin kansainvälisellä rintamalla. Yksilölajeissa saavutettiin muutamia erittäin
hyviä tuloksia, ja oli hyvä
huomata, että Euroopan taso ei ole kaukana. Itse asiassa naisissa ja nuorissa
olemme aivan Euroopan
huipulla. Toivottavaa olisi,
että junioreitten hyvät saavutukset aikanaan johtavat
yhtä hyviin tuloksiin myös
miesten tasolla.
. Joukkuekilpailussa
Suomen menestys oli erinomainen. Silti voisi ehkä sanoa,
että se ei ollut yllätys - siksi
tarmokkaasti ultimatepelaajat paneutuivat harjoituksiinsa ja peliinsä tänä vuonna.
lajissa
maailman
Tässä
huippu - amerikkalaiset ovat ehkä vielä jonkin matkan päässä, mutta kansainvälisen
pelikokemuksen
myötä on täysin mahdollista,
että Suomi jonain vuonna
saa liikkeelle niin naisissa
kuin miehissäkin joukkueen,
joka vie kirkkaimmat mitalit.
Uskon,
että
kosketus
amerikkalaisiin pelaajiin antoi suomalaisille uutta oppia
ja intoa tulevaisuuden harjoituksiin. Kysyä vain .sopii,
missä joukkuepelissä suomalaiset ovat viime vuosina

yltäneet vastaaviin suorituksiin.
Syksyn mittaan on jo pidetty joitakin kokouksia, joissa on käsitelty Suomen
Frisbee-kiekkko Liiton sääntöjä,
asemaa
järjestönä,
mahdollista liittymistä johonkin urheilun katto-organisaatioon jne. Todettakoon, että
tällä saralla työtä riittää.
Tässäkin tahtoo olla niin, että innokkaita pelaajia riittää
mutta järjestelijöitä ja järjestötyön puurtajia vähemmän.
Järjestötyössäkin 'maailman
tasolla tapahtuu. On kuitenkin syytä panna välillä jäitä
hattuun ettei henkilökohtaisten ambitioitten ja intrigoinnin päästetä vaikuttamaan
ratkaisuihin , joilla voi olla
kauaskantoisia seurauksia.
Järjestökenttä Yhdysvalloissa kiehuu ja yksityisyritteliäisyyttä esiintyy sielläkin, mikä heijastelee myös Eurooppaan. Yhteisiin sääntöihin
tulee pyrkiä, eikä silloin ole
hyväksi kovin kevyesti hylätä joitain jo koeteltuja ja toimiviksi osoittautuneita ratkaisuja.
Frisbarin toimittaja vastannee muualla nimimerkin Matias Maailmanmestari kirjeeseen.

jatkuu sivulla 19 ...

SM-Raportit:
DOC

GOLF

Surku juttu, sillä DDC:n SMkisat menivät jokseenkin
pieleen, kun kisoihin osallistui vain 5 paria juniorisarjarjaan ja 4 paria miesten sarjaan. Hyvin moni hyvä pelaaja jäi saapumatta ja siksi
koko kisa jäi yksipäiväiseksi.
Kun vielä naisten sarja päätettiin loukkaantumisten ja
ulkomaanmatkojen takia pelata myöhemmin, niin alkusarjan ottelut oli pelattu noin
kolmessa tunnissa viimevuotisen kahdeksan tunnin sijasta.
Junioreita oli saapunut vii. den parin voimalla pelaamaan Suomen mestaruudesta ja yleismestaruuspisteistä.
Ensimmäisessä ottelussa
pelasivat Mikko Laakso ja
Timo Kuusakoski vastustajinaan Marko Järvinen ja
Hannu Kahlos. Ensimmäinen erä meni ylivoimaisesti
Järvinen-Kahlokselle, mutta
toinen erä päättyi niukasti
Mikon ja Timon voittoon 1614. Lopun vei kuitenkin pari
Järvinen-Kahlos selvästi.
Seuraava ottelu olikin sitten varsinainen yllätys. Viime vuoden finalistit Pellervo
Hämäläinen ja Jarmo Saarimäki joutuivat tunnustamaan
minijuniorit Petteri Pesosen
ja Tuomas Makkosen paremmakseen kahden hävityn

KENTTALAJIT

erän jälkeen. Häviöstään
pettyneinä pojat luovuttivat
kaikki loput ottelut.
Jatkossa pistivät Tuomas
ja Petteri myös Peik Johanssonin ja Matti Joutsikosken koville häviten vain
molemmat
vain
niukasti
erät. Peik ja Matti olivat kovilla myös paria LaaksoKuusakoski vastaan pelatessaan. Peik ja Matti selvittivät
kuitenkin tiensä finaaliin.
Pronssiottelussa kohtasivat siis Laakso-Kuusakoski
ja Pesonen-Makkonen. Ja
tiukaksi se menikin. Ensimmäisestä heitosta lähtien kävivät kovaa ja. hikistä taistelua, joka ainoasta pisteestä.
Ensimmäisen erän veivät
Tuomas ja Petteri,. mutta toisen erän voitti puolestaan
Mikko ja Timo - ja hiukan
paremmalla
piste-erolla.
Hermot äärimmilleen kiristyneinä alkoi viimeinen ja ratkaiseva erä. Vaikka molemmat parit osoittivat erinomaisia kykyjä, onnistuivat Tuomas ja Petteri pitämään
useimmat heittonsa sisällä
menettäen vastustajille vain
10 pistettä. Tämä takasi
heille pronssimitalit.
Itse finaali olikin sitten
helpompi, sillä Kahlos-Järvinen oli lähes suvereeni Ja
voitti upeasti yhtäkään ottelua häviämättä SM-kultaa.

MIESTEN OTTELUT
TASOKKAITA
Niistä neljästä parista, jotka
ottivat osaa kisaan, ei yksikään ollut ennakkosuosikin
asemassa, vaan mikä pari
tahansa olisi voinut olla
mestari kisojen jälkeen.
Ensimmäisenä kohtasivat
parit Kari Vesala-Jouni Manninen ja Pekka Ranta Jyrki
Kaivola. Ottelu alkoi Karin ja
Jounin mainiolla pelillä ja
BOB ja Jykä olivat jäädä jalkoihin. Vasta 0-7 tilanteessa alkoivat BOB ja Jykä
saada otetta paranemaan.
Samalla tavon· alkoi myös
toinen erä, mutta lopussa
BOB ja Jykä vetivät pitemmän korren, mikä merkitsi
sitä, että Käppi ja Jone hävisivät.
Seuraavina olivat vuorossa Seppo Nieminen ja. Kari
Kaivola vastaan Klade Korpela ja Jukka Kauppinen .
Hyviä heittoja esittäneet Klade ja Jukka eivät kuitenkaan
enää itse ottelussa pystyneet samaan ja siksi menettivät molemmat erät Karille
ja Sepolle.
Seppo ja Kari joutuivat
puolestaan häviämään Jonelle ja Käpille erin 2-1.
Kun Klade ja Jukka hävisivät vielä B08:IIe ja Jykälle,
oli syntynyt sangen hankala
tilanne. Selvät finalistit olivat
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BOB ja Jykä" jotka eivät ole
hävinneet yhtään ottelua koko vuonna. Mutta ketkä tulisivat kohtaamaan heidät finaalissa? Kun kaikkien kolmen seuraavan keskinäiset
ottelut menivät ristiin, turvauduttiin eräpisteisiin, jolloin Käppi ja Jone tippuivat
pronssiotteluun. Vasta tehtyjen ja menetettyjen pisteiden
erotus toi esille toisen finalistin. Tulos: -5 ja -15 olivat
ne lukemat, joiden mukaan
finaaliin menivät Seppo ja
Kari.
Pronssiottelussa
eivät
Käppi ja Jone pystyneet estämään Kladen ja Jukan
etenemistä ja saivat tyytyä
kolmannen sijan menetykseen. Finaalissa puolestaan
kävi samoin kuin junnujenkin poolissa, eli varmat finalistit olivat myös varmat voittajat. Finaali päättyi siis 2-0.
Näin oli Jykän ja Bobin viimevuotinen hopea muuttunut kullaksi.
BOB

Tulokset
Juniorit
1. Hannu KahlosMarko Järvinen
2. Peik JohanssonMatti Joutsikoski
3. Tuomas MakkonenPetteri Pesonen
Miehet
1. Jyrki KaivoIaPekka Ranta
2. Kari KaivoIaSeppo Nieminen
3. Klaus KorpelaJukka Kauppinen
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Kuvassa Marko Timonen, joka sijoittui EM-kisoissa 1S:nneksi, "mutta ei
valitettavasti päässyt mukaan SM-finaaliin muiden menojen vuoksi.

GOLF
P.lsola
Kiekko-golfin ensimmäiset
SM~kisat käytiin kaksipäiväisenä taisteluna Meilahden
tiheässä metsikössä. Aloituspäivänä lauantaina ei sää
oikein suosinut kilpailijoita ja
siksipä heidän lukumääränsä jäikin luvattoman pieneksi.
Marko Timonen oli edellisenä iltana käynyt merkitsemässä yhdeksän uutta aloitusheittopaikkaa, jotta rata
olisi 18-reikäinen. Lauantainen urakka käsitti yhteensä
36 reikää: kaksi kertaa peräkkäin "vanha rata" ja sitten ruokailun jälkeen kaksi
kertaa "uusi rata" .
Näissä
kisoissa
olivat
edustettuina kaikki kolme
sarjaa: juniorit (10), naiset
(2) ja miehet (20) . Lisäksi oli
mukana Mikko Laakson 'superseniori-isä' Paavo, joka
selvitti radan kunniakkaasti.

Lauantaina kaikki siis pelasivat ensin kaksi kertaa
vanhan radan. Kaksi ja puolituntisen urakan jälkeen kylIä ruoka maittoi. Kevyen
lounaan loivat paikalle hankkineet ja lämmittäneet Klade, Bob ja Kaide sekä Jukka. Syönnin jälkeen oli
edessä vielä suuri urakka kaksi kierrosta uudella, kaikille tuntemattomalla radalla.
Tämä vastakkaiseen suuntaan pelattava rata tuntui
erittäin mielenkiintoiselta ja
jännittävältä; tuntui kuin olisi
ollut vallan toisissa maisemissa.

Kun lauantaipäivä oli saatu päätökseen ja pisteet laskettua yhteen saatiin kahdeksaksi finalistiksi seuraavanlainen lista nimiä:
JUNIORIT
1. Peik Johansson 133
2. Mikko Laakso 137
3. Timo Vaskio 141

4. Timo Kuusankoski
157
5. Tom Tele
159
6. Mika Nordman
161
7. Jouni Manninen
165
8. Petri Budde
180
MIEHET
1. Henrik Londen*
126
2. Kari Vesala
127
3. Marko Timonen*
128
4. Jyrki Kaivola
131
5. Kari Kaivola
133
6. Pasi Pesonen
135
136
7. Petri Isola
Kari Hännikäinen
136
8. Junnu Rinne
139
Pekka Ranta
139
*Henrik oli ulkop. kilpailija
eikä hän kilvoitellut SM-tittelistä Marko kertoi jo ennen
kilpailua olevansa estynyt
tulemaan sunnuntaiseen finaaliin, jos pääsee niin pitkälle.
Niinpä sitten sunnuntaina,
heinäkuun viimeisenä päivänä kello kymmenen oivat finalistit kokoontuneet Meilahden tenniskioskin penkille.
Ohjelmassa oli kerran vanha
ja kerran uusi rata, yhteensä 18 reikää.
Onneksi finaalipäivänä oli
kaunis ilma, joka teki mitalikamppailuista
miellyttävän
tapahtuman.
Huomautettakoon, että naisten kilpailu oli
finaloitu jo lauantaina, ja lopullinen järjestys oli
1. Tuija Kohonen
2. Tuija Jääskeläinen
Koko kilpailu käytiin käyttämällä kumulatiivista laskutapaa, eli kaikkien kierrosten
tulokset laskettiin yhteen.
Tästä johtuen lauantain parhailla oli tietysti etulyöntiasema; alemmilla sijaluvuilla
olevien kilpailijoiden pitäisi
pelata erityisen hyvin saavuttaakseen mitalisijoja. Tä-

mä jos mikä antoi kilpailulle
jännittävän tunnelman. Vielä
kun finalistit oli jaettu kahteen ryhmään lauantaisen
paremmuusjärjestyksen perusteella, oli jännitys taattu,
kun ei tiennyt miten toisella
ryhmällä meni samaan aikaan.
Ykkösryhmän lauantainen
järjestys säilyi sellaisenaan.
Henrik Londen sai loistavan
lopputuloksen 18T Käpin tultua toiseksi tuloksella 193
(Käppi kuiten SM). Kolmanneksi tuli Kaivolan Jyrki
(196) ja neljänneksi hänen
veljensä Kari (200). Ensimmäisen ryhmän lopetettua
toinen ryhmä pelasi vielä
kahta viimeistä reikää täysin
epätietoisina edellisten tuloksista. Kun toinenkin ryhmä huikean ja jännittävän
loppukirin päätteeksi sai pisteensä ynnätyksi,
saatiin
voittajaksi samalla tuloksella
20q kaksi pelaajaa: Kari
Hännikäinen ja Petri Isola.

Lopullinen kunniataulukko
miesten osalta on siis seuraava:
1. Henrik Loden 187
SM
1. Kari Vesala
193
2. Jyrki Kaivola
196
3. Kari Kaivola
200
Kari .Hännikäinen
200
Petri Isola
200
Junioreiden puolella lopullinen järjestys muodostui tällaiseksi:
1. Timo Vaskio
2. Peik Johansson
3. Mikko Laakso

K-LAJIT
Suomen mestaruuksista kilpailtiin tänä vuonna kesäisen vehreässä Turussa. Kisoja edeltäneellä viikolla oli
Turun Messuilla kirjavanlaista liitokiekkosäpinää. Lauantaina käytiin aamukarsinta ja
semit ja sunnuntaina vihdoin
finaali Kupittaan stadionilla.

Kuvassa Karit Kaivola ja Vesala, jotka tulivat EM-kisojen vapaatyylissä
kolmanneksi ja voittivat kultaa SM-kisoissa. Kuva Joukka Miettinen ...
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Länsirannikon sällit selvisivät järjestelyistä kiitettävästi,
mutta miten kävi itse kilpailuissa?
Pituuden
loppukilpailut
jo
lauantaina.
läiskittiin
Miesten mestaruuden repäisi Timosen Marko (116 m)
ja toiseksi tuli Käppi häviten
pari kiekonmittaa. Semeissä
salamoiden singonnut Popi
oli kolmas. Junnujen kärkikaksikko Peikko ja Liedon
Harri Ojala livauttivat tuonne
satasen pintaan.
Aika- ja matkakoppauksen
finaali meni ennakkosuosikeilla tuherrellen; välierien
voittajat Käppi ja Peikko valittelivat stadionin pääkatsomon aiheuttamaa tuuliestettä. Yleissen sarjan Kari Kaivola myhäili miehekkäästi kisan jälkeen, voitto tuli ennen
Hännikäisen
Karia.
Pronssin prässäsi Käppi. Juniorimestariksi jymäytti luotettava liidättäjä Harri Ojala.
Peikki humautti hopeaa.
tähtäiltiin
Tarkkuudessa
Parhaiten
aaamupäivällä.
heittonsa suuntasi HörkköKari Liedonperästä. Hänen
tuloksensa oli hieno 13.
Seuraaville sijoille survoivat
Junnu Rinne ja Jykä Kaivola.
Euroopanmestarimme
Mikko Laakso vei varmoin
ottein junnusarjan kiiltävimmän kultaisen. Toppelundin
Stidi ja Tunekin palkittiin
tarkku udestaan.
Viimeisenä visailtiin vapaatyyl itaidoista. Voitto-ohjelman velmuilivat Käppi ja
Kartsa, toiseksi taiteilivat
Isolan Pete ja Juok. . . eiku
Joukka hiukkasen Bobia ja
Kladea hopeammin. Mika ja
Peik esittivät hienoa junioristailia ja voittivatkin. Toiseksi

6

tulivat Timo Vaskio ja Matti
Joutsikoski.
Naisten sarjassa oli osanottajiakin
vähänlaisesti
(syy?). Kohosen Tuija tehtaili taidokkaasti hyviä tuloksia ja voitti yleismestaruuden. Ikämiessarjassa ylivoimainen oli Seppo Nieminen.
Kisojen päätteeksi palkittiin mitalistit. Yleismestareiksi laskelmoitiin äijissä Vesalan Käppi ja junnuissa Peikki.
Iltapäiväaurinko loisti heleänä, kun kasattiin kamppeet
ja lättyväki alkoi vetäytyä himoihinsa. Onnellisina matkasimme kukin tahollamme
viestittämään liitokiekkoilun
ajatonta ilosanomaa.
Peikki

3. The Brothers
Hännikäinen
3. Klaus KorpelaPekka Ranta
Seniorit
pituus
1. Seppo Nieminen

63.95

koppaukset
1. Seppo Nieminen
8.09/49.10
tarkkuus
1. Seppo ' Nieminen
Juniorit
pituus
1. Peik Johansson
2. Harri Ojala
3. Mikko Laakso
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96.30
94.10
81.30

koppaukset
1. Harri Ojala
7.76/40.15
2. Peik Johansson
(ei tul.)
3. Mikko Laakso
(ei tul.)

TULOKSET:
Mi~het

pituus
1. Marko Timonen
2. Kari Vesala
3. Pekka Ranta

112.45
112.20
108.10

koppaukset
1. Kari Kaivola
9.25/41.40
2. Kari Hännikäinen
9.09/41.00
3. Kari Vesala
8.80/45.95
tarkkuus
1. Kari Hännikäinen
2. Junnu Rinne
3. Marko Timonen
vapaatyyli
1. Kari KaivoIaKari Vesala
2. Jouni MiettinenPetri Isola

13
12
9

tarkkuus
1. Mikko Laakso
2. Tuomas Makkonen
Timo Vaskio

12
10
10

vapaatyyli
1. P. JohanssonMiko Nordman
2. Matti JoutsikoskiTimo Vaskio
3. Timo KuusakoskiTuomas Makkonen
Petteri Pesonen
Naiset
pituus
1. Tuija Kohonen

65.85

tarkkuus
1. Tuija Kohonen
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koppaukset
1. Tuija Kohonen
Kari Vesalan semifinaalissa
heittämä MTA-tulos on yleisen sarjan EE, 13.49 s. Kari
teki
myös uuden SE:n
TRC:ssä, 66.20. Nice.

Tsaukkis kaikki lätynleipojat.
Kausi 83 alkaa olla ohi.
Ja millaiset on fiilikset? Oliko kesä antoisa? Saavutettiinko tavoitteet? Juu juu
menestystä on tullut. Suomi
on läiskitty maailman kartalle.
Mutta asiat eivät ole yhtä
kunnossa kuin kulissit. Olis
meinaan valittamista ...
Onko
frisbee-liitollamme
hallistusta? Jos on, niin mitä
se tekee (paria poikkeusta
lukuunottamatta) lajimme tulevaisuuden hyväksi? Pelkät
puheet eivät riitä. Puolustaudutte tietenkin sillä, että hallitus ei ole sama kuin liitto,
vaan me kaikki jäsenet. No
niin, jotkut jäsenet ovat kuitenkin tehneet ehdotuksia,
purnanneet, halunneet mukaan
toimintaan,
mutta
esim. Frisbarin toimittaminen
pyritään pitämään yhden tai
kahden ihmisen käsissä.
Päästäkää hyvät ihmiset
muitakin naamoja suljettuun,
sisäiseen piiriinne. Vai ratkaiseeko pärstäkerroin?
Myönnettävä
on,
että
esim. ultimaten pelaajat ja

freestailaajat toimivat tehokkaasti
asiansa puolesta,
mutta kenttälajien harrastajat ovat väliinputoajia. Ultimate- ja vapaatyylihajuilla
vain tuppaa olemaan hiukan
väärä käsitys urheilustamme; liitokiekkoilu ei ole VAIN
ultimatea" ja styleä.
Meilahteen saatiin keväällä vihdoin kasattua kiekkogolf-rata.
Hyvät jäsenet,
miksi sitä ei käytetä? Syksy
on parasta aikaa golfille.
Pystytettiinkö korit vain koristeeksi?
Ja miksi pitää aina käyttää englanninkielisiä termejä? Haluammeko tosiaan
yhä, että suuri yleisö yhdistää frisbeen (= liitokiekkoilun) amerikanvouhotukseen
ja vierastaa jo siksi lajiamme? Miettikää tarkemmin nimiä Maximum Time Aloft,
Pirkkola Winter Champs,
West Coast Disc Flyers.
Naurettavaa. Miten olisi, jos
puhuisimme
aikakoppauksesta, Pirkkolan talvikilpailuista ja Liedon kiekkokerhosta? Tavallisetkin suom'alaiset voisivat ymmärtää.

Entäs tämä julkaisu. Frisbarin taso on surkea (parempaan päin kylläkin); liian
ohut, epäsiisti, juttuja liian
vähän ja suuri osa niistäkin
p:n länkytystä. En halua
masentaa toimitusta tai pahoittaa mieltänne, mutta palautettahan haluatte. SuperZ:sta ei viitsi edes puhua.
Kilpailutoimikunnasta sen
verran, että haukkuisin tämän vuoden SM-karsintaa.
Kesän karsintakisat olivat
turhat, SM-kisoihinhan pääsivät käytännössä kaikki halukkaat. Ehdotus: 6-7 parasta karsi~takisoista ja 3-4
aamukarsinnasta semeihin
(kuinka
monta
finaaliin?
toim. huom.). Kansainvälisten sääntöjen ikärajoihin siirtyminen on okei, vaikkakin
voisi varoittaa vuotta aikaisemmin.
Ja vielä asia, joka ei ehkä
ole niin tärkeä. Kilpailijoita
motivoisi pienikin palkinto,
palkka tehdystä työstä. Pelkät paperit eivät oikein innosta. Miten on, kestääkö
talous?
Tota joo ... tällä kaikella
en tarkoita, että liitokiekkotoiminta maassamme ' olisi
päin p ... petäjää. Tarvitaan
vain yhteishenkeä, olemme
yhtä suurta perhettä. Markon dia-ilta oli mukava, lisää
samantapaista toimintaa.
Arvoisa johtoporras väitän, että löytyy yhteistyöhaluisiakin jäseniä. Yritetään
yhdessä, niin huominenkin
näyttää valoisalta.
Syysterveisin,
Matias Maailmanmestari.
Vastaus sivulla 9 .. .
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EM -TULOKSET
PITUUS
AVOIN
Michael Belaew
135 m
2. Christoph Schött 125 m
3. Jonas Löf
120 m

4. Marko Timonen

118 m

NAISET
91 m
1. Maini Schildt
2. Tuija Jääskeläinen 84 m
3. Gabi Tillich (Itäv.)
JUNIORIT
1. Jacob Wichman
(OK)
2. Peik Johansson
3. Mikko Laakso

108 m
95 m
92 m

KOPPAUKSET
AVOIN
1. Torsten Görke (0)
2. Christoph Schött
3. Lars Othberg

3. David Everrit (E)
Tuomas Makkonen
Jacob Wichman

NAISET
1. Carol Watchorn (E)
2. Tuija Jääskeläinen
3. Patricia Harrington (E)
JUNIORIT
1. Timo Vaskio
2. Morten Ivo (OK)
3. Peik Johansson

GOLF
AVOIN
1. Mats Bengtsson (S)
2. Martin Sievers (S)
3. Michael Belaew (S)
Manfred Gödrich
Anders -Svensson (S)

TARKKUUS
AVOIN
1. Jan Ekman (S)
2. Jyrki Kaivola
Manfred Gödrich

18
14
14

NAISET
1. Maini Schildt
2. Marianne Spiegelhofer
(Itäv.)
3. Patricia Harrington
JUNIORIT
1. Mikko Laakso
2. Morten Ivo

NAISET
1. Marianne Spiegelhofer
2. Carol Watchorn
3. Maeion Clignet (Itäv.)

4. Maini Schildt

17

JUNIORIT
1. David Everritt
2. Jacob Wichman
Mikko Laakso

4. Timo Vaskio

DISCATHON
AVOIN
1. Jonas Bengtsson
2. Jan Ekman
3. Finn Lindegaard (OK)
NAISET
1. Marianne Spiegelhofer
2. Maini Schildt
Marion Clignet

EM-kisojen finaalipäivänä harrastettiin myös opetustoimintaa. Kuvassa
sympaattinen norjalaispelaaja opettamassa pientä englantilaistyttöstä . ..
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JUNIORIT
1. Jacob Wichman
2. David Everritt
3. Peik Johansson

VAPAATYYLI
1. Jan EkmanHenrik UgglaÅke Vinberg
2. Peter JanssonChristoph Schött
3. Kari KaivoIaKari Vesala

DDC
AVOIN
1. Putte LjungströmLars Othberg
2. Gödrich-Petz
3. Bengtsson-Jansson
NAISET
1. Schildt-Jääskeläinen
2. Clignet-Spiegelhofer
JUNIORIT
1. Homewood-Everritt
2. Johansson-Vaskio

YLEISMESTARIT
AVOIN
1. C. Schött
2. Torsten Görke
3. Charlie Langdon-Mead
20. Marko Timonen
24. Kari Vesala
41. Jyrki Kaivola
NAISET
1. Marianne Spiegelhofer
2. Maini Schildt
3. Marion Clignet
4. T. Jääskeläinen
JUNIORIT
1. Jacob Wichman
2. Peik Johansson
3. Morten Ivo
4. Mikko Laakso

Kuvan keimailija on nimeltään Henrik Uggla, joka oli ylEi jäsen euroopanmestaruuden voittaneesta kolmikosta. Muut kaksi marssivat takaalalla: Åke Vinberg ja Jan Ekman. Henrik Uggla oli yksi EM-kisojen
suosituimmist ja omaperäisimmistä pelaajista.
KUVA: Joukka Miettinen.

VASTAUS
Matias Maailmanmestari
1. Frisbee-kiekko Liitolla on
hallitus, joka paraikaa pohtii
kovasti maailman liitokiekkoliiton perustamisajatusta.
2. Frisbaria saa toimittaa
kuka tahansa jäsen, mutta
jonkunhan on otettava päävastuu ulkoasusta ja lopullisesta muodosta.
3. Viimeisimmissä hallituksen kokouksissa on päätetty
liiton vuosikokouksessa perustaa jaostot eri lajiryhmille.
Jos on kiinnostusta oman lajinsa suosio"n kasvattamisesta niin olkoon myös valmis
tekemään töitä asian eteen.
Perustettavat jaostot ovat:
a) joukkuepelit
- ultimate ja guts
b) kenttälajit
- pituus
- tarkkuus
- koppaukset
- vapaatyyli
- DOC toist.
c) maastolajit
- golf ja discathon
4. Englanninkielisitä termeistä Suomessa käytettynä olen täysin samaa
mieltä kanssasi, MM, eli
että suomenkieliset termit
käyttöön sekä lajeihin että kilpailuihin. Englanninkieliset termit on kuitenkin syytä hallita kansainvälisten tapaamisten takia.
5. Frisbari on ollut surkea, mutta tämä numero
tyydyttänee sinua.
6. SM-karsinnat poistetaan tarpeettomina.
7 . Toistaiseksi talous ei
kestä.
Petri Isola
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ULTIMATE MM

& 8"ta
MIEHET
Hurraa,
Suomen
juniorit
maailmanmestareita, naiset
ja miehet maailman kakkåsia, Suomi maailman menestyksekkäin ultimatemaa.
Niin, se on nyt vihdoinkin
otta. Suomi on voittanut
joukkuepelin maailmanmestaruuden. Ainoastaan USA
pystyi voittamaan meidät.
Ainoa laji, jossa Suomi Ei
ollut finaalissa, oli miesten
Guts. Ja sekin vain siksi, että ottelu olisi samaan aikaan junnujen ultimatefinaaIin kanssa.

Suuri joukkue
Matkaan lähti kaikkien aikojen suurin ultimatejoukkue
kaikissa sarjoissa, yhteensä
54 henkilöä: 14 junioria, 12
naista, 24 miestä ja 3 turistia + kuski. Jokainen pelaaja oli harjoitellut kykyjensä
mukaan - kuka enemmän,
kuka vähemmän. Ja harjoituksia olivat ohjanneet Harri
Spoof ja BOB Ranta. Koko
joukkue oli kehittynyt valtavasti, mutta niin myös muiden maiden joukkueet. Ennen niin helpolla irronnut finaalipaikka oli nyt kiven takana. Monet maat olivat
harjoitelleet ja kehittyneet
kovasti. Varsinaisia kisojen
yllättäjiä olivat Itävalta, joka
voitti viime vuoden Euroopanmestarin Ruotsin, sekä
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Sveitsi. Tason kovuuden
osoitti myös se tosiseikka,
että ikuinen nelonen, Belgia
jäi kovista taidoistaan huolimatta
kisojen
jumboksi.
Myös Suomi joutui tekemään tosi kovasti töitä semifinaalissa Itävaltaa vastaan. Voitimme ottelun vaivaisella kahdella pisteellä.
Mutta kuinka kaikki todella
tapahtui?

MATKA JA MAJA
Lähdimme matkaan 27.8.
Hesan pääpostin edestä klo
17.00. Ajoimme Risto Laurila kuskmamme Turkuun,
josta mukaamme hyppäsi
Matti Joutsikoski Liedosta.
Lautalla yli ja taas usvaa

Rude Boys - aina askeleen edellä. Kuva ottelusta USA - Ruotsi.

putkeen aina Västrerosiin
saakka, jossa yövyimme.
Aamulla jatkoimme kohti
Göteborgia; jossa MM-kisat
pidettiin. Göteborgiin saakka
matkamme sujui hyvin, mutta perillä tuli ongelmia tarkasta osoitteesta. Puhelin
käteen ja luurriin kysymys:
"Var bor vi?" "1 askim" kuului vastaus janiin löysimme
vihdoin perille. Asuimme
neljässä talossa, joissa oli
neljö loosia, joissa neljä
sänkyä, joissa nukkui kussakin yksi suomalainen pelaaja. Heti alsta asti saimme
kokea järjestelyjen täsmällisyyden ja hienouden. Jokainen sai heti ison kirjekuorellisen tiedotteita, päivän kisalehden, julisteen, ruoka- ja
osanottajakortin ym ... Tästä ja siitä kaikesta täsmällisyydestä, jolla kisat vietiin
täysin aikataulun mukaisesti
läpi, haluan esittää kiitokseni niille toimitsijoille ja työntekijöille, jotka mahdollistivat'
tämän kaiken. Seuraavana
päivänä alkoi itse turnaus.

SISU VS SPIRIT
Aamulla matkasimme Skatåsiin, jossa ottelut käytiin.
Ensin söimme ja sitten oli
sääntökokous. Apua. 5-6
aanJn päättynyt äänestys
määräsi, että ottelut pelattaisiin miesten ja juniorien sarjassa 15:een ja naisten sarjassa 10:een. Ei siis tuttua
aikarajallista peliä. No, päätös on päätös. Ensimmäinen
ottelu oli Italiaa vastaan. Hyvin lämmitelleinä aloitimme
ottelun. Ja johan repesi.
Melko vaivattomasti ja ilman
suuria rasituksia voitimme

ottelun 15-3. Mutta, mutta
toisen poolin yllätys oli Itävallan voitto Ruotsista 1513. Ja ilo oli itävaltalaisleirissä ylimmillään, eikä suotta, sillä itävaltalaiset pelasivat todella hyvin.
Seuraavana päivänä olikin
jo kaksi ottelua. Ensin kaatui Ranska 15-5 ja myöhemmin vielä Sveitsi 15-3.
Takana oli nyt kaksi tappiotonta päivää.
Keskiviikkoaamu
koitti
kauniina ja pirteänä me heräsimme majapaikalla, sillä
tänään kohtaisimme USA:n.
Päivän kisalehti otsikoi ottelusta: "THE FINNISH SISU
vs AMERICAN SPIRIT".
Paljon oli puhuttu jenkkien
tai soista, koosta ja nopeudesta. Mutta kaikesta huolimatta lähdimme taistelemaan 180-200 cm pitkiä
jenkkejä vastaan henki höyryten. Vaan ei sisu riittänyt,
sillä jenkit rokottivat jokaisesta - liiankin usein sattuneesta - virheestä maalilla.
Siten . USA meni nopeasti
12-0 johtoon. Lopulta ottelu
päättyi 15-2 jenkeille, jotka
tekivät ainoastaan kolme virhesyöttöä koko ottelussa.
Ennakolta kuitenkin jenkit
olivat himpun verran pelänneet Suomen joukkuetta ja
lähtivät otteluun kuin finaaliin. Suomi puolestaan sähläsi luvattoman paljon ja
varmat maalit valuivat hiekkaan hätäilyn ja tiputusten
takia. Tappion malja ei kuitenkaan ollut karvas, sillä
mikäli Itävalta voittaisi Englannin
toisessa
poolissa
pääsisimme semeissä Itävaltaa vastaan.
Viimeisenä karsintapäivänä oli jäljellä enää Norja-ot-

telu, joka oli meille helppo,
vaikka pahojakin tunarointeja tapahtui; 15-3. Enää ei
auttanut kuin odottaa. Englanti-Itävalta -ottelu oli kova.
Paikkapuolustusta pelaava
Englanti raastoi viimeiseen
asti, mutta Itävallan nopea
peli vei voiton briteistä. Semeissä siis Suomi-Itävalta ja
USA-Ruotsi.

SUURI TAISTELU
Perjantai ja ratkaiseva päivä. Aamulla klo 9 alkaisivat
semit. Kohtaisimme itävaltalaiset, jotka uhkuivat voiton
tahtoa. Mutta suomalainen
sisu värisi voimaansa. Vedot
oli lyöty. Moni jenkeistä oli
lyönyt vetoa Itävallan puolesta vain yksi luotti Suomeen. Ottelu alkoi. Alku oli
järkyttävä. Itävalta meni nopeasti 2-0 johtoon, mutta
Harrin ottaman time-outin
jälkeen alkoi hirvittävä taisto. Ykkösketju Klade Korpela, Jukka Kauppinen ja Bob
Ranta muuttivat taktiikkaa.
Jukka ja Klade rupesivat
kaksistaan tuomaan kiekkoa
ylös ja Bob teki tilaa molemmille ylhäällä. Samoin ryhtyivät myös muut ketjut prässäämään "face-to-face" -taktiikalla. Kauan ei kestänyt,
kun Suomi meni muutaman
maalin johtoon. Klade voi
pahoin armottomast duunista. Bobin oli palattava alas
apuun. Tilanne oli jatkuvasti
tiukka: vain maalin ero. Tilanne oli 14-13 meille vain maali ja voitto olisi meidän. Aloitimme rakennuksen, mutta EI ... Bobin
heitto katkesi alhaalla Itäamerikkalaisvahvisvallan
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tuksen kouraan. 14-14. Nyt
tarvittaisiin kahden maalin
ero. Harri rakensi tehokentällisen, jossa pelasi koko
maajoukkueen eliitti; etenimme kohti maalia. Kauppisen
pitkä heitto kohti maalialuetta, jossa Eero Alperi ja Ceddie Wrede nappasivat kiekon mutta sitten ... ULKONA VAI EI? Syntyi kauan
kaikkien pelkäämä tilanne.
Kumpikaan ei tahtonut antaa periksi. Lehdistö oli jo
valmis nauramaan, nauramaan tuomarittomalle lajille,
sillä heidän mielestään tilanteeseen ei ollut minkäänlaista ratkaisua.
He saivat kuitenkin pian

todeta, että on olemassa laji, joka ei 'tuomaria tarvitse
. .. Heitto meni uusiksi ja
Suomi teki maalin . Vielä yksi katkaisu ja rauhassa rakennettu maali. Katko onnistui viime .hetkellä Sebastian
Bondestamin ansiosta. Heitto ja ratkaisuheitto, mutta ei
. . . Itävallan moottori nappasi kiekon ja lähti vastaiskuun, mutta onneksi onnetar
puolellamme.
Itävalta
oli
möhläsi myös varman maalin ja uusimme hyökkäysyrityksen. Kauppinen piti kiekkoa maalialueen tuntumassa. Laidalta kuului voimakas
kannustushuuto : " Rauhassa,
älä hätäile, nyt ei saa moka-

ta" . Rauhaisa ja keskittynyt
heitto vastakkaiseen ku 1maan kohti Tipi Luomaa.
Kiekko nousi kuitenkin kovin
korkealle ja moni oli jo valmis luopumaan. Mutta onneksi vastaanottaja oli Tipi,
noin metrin ponnistus ylöspäin - ja kiekko oli tukevasti
Tipin
hyppysissä.
ELÄKÖÖN. "Me ollaan finaalissa, hyvä Tipi." - Uskomaton
tunnelma. Silmät siinä kastuivat Isanmaan puolesta;
Suomi MM-finaalissa.
Toisessa semissä olivat
yastakkain USA ja Ruotsi.
Ensin Ruotsi meni 2-0 johtoon. Time out ja jenkki mylly
rupesi pyörimään.

Suomen Tony Tuominen yrittää turhaan saada kiekkoa haltuunsa, sillä amerikkalaispelaajat vetivät yleensä pitemmän tikun pituusylivoimansa ja paremman kuntonsa vuoksi.
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Ja niin hieno ottelu päättyi
USA:lle 15-9. Onnittelut molemmille joukkueille.

FINAALI
ULLEVILLA
Kello 13.30 alkoi miesten finaali Suomi-USA. Molemmat
joukkueet
seisoivat
maaliviivoillaan odottavaisina. Keskelle kenttää laskeutui helikopteri ja sieltä astui
ulos Tobbe Svensson virallinen peli kiekko kädessään.
Kapteenit astelivat Tobben
luo, kättelivät, vaihtoivat lahjat, arpoivat , aloituksen ja
Suomi
toivottivat onnea.
paasI aloittamaan, mutta
kesti kaksi ja puoli minuuttia, ennen kuin ensimmäinen maali syntyi. Kolme kertaa yritti Suomi maalia mutta turhaan. USAkin teki
kaksi turhaa ratkaisuyritystä,
mutta kolmas kerta vasta
onnistui ja pian sen jälkeen
oli USA 6-0 johdossa. Kavennus 6-3 jne. Emme voineet mitään ja USA voitti finaalin ylivoimaisesti 29-11.
Syitä tappioon kannattaa
miettiä, mutta tosiasia kuitenkin oli se, että me tunaroimme 16 kertaa varmalta
näyttäneen maalin, joten itse rakennuksessa ei ollut
mitään vikaa. Emme vain
pystyneet säilyttämään harkintakykyä maalin tuntumassa ja hätäratkaisut olivat
usein vääriä.
USA oli nyt ensimmäinen
virallinen ultimaten maailmanmestari.
Mutta
ensi
vuonna Sveitsissä on Suomi
korjannut virheensä ja parantanut tekniikkaansa. Lu-

vassa on Ruotsi-Suomi finaali Suomi on nyt kuitenkin
MM-kakkonen ja Euroopan
mestari.
Suomen kovat p~laajat
Finaalin jälkeen palkittiin pukukopissa kauden yritteliäin
pelaaja pienellä kiertopalkinnolla. Kaikkien iloksi sankari
oli nimeltään PASI PESONEN. Onnea Pasi. Kisoissa
palkittiin myös parhaat syöttäjät ja maalintekijät. Miesten paras syöttäjä oli Klaus
Korpela, naisten Elisabeth
Wrede ja junnujen Kari Paananen. Naisten paras maalintekijä oli Saara Ainamo.
BOB

ULTIMATEN MM-KISAT
1. USA
2. Suomi
3. Ruotsi
4. Itäyalta

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Englanti
Sveitsi
Italia
Saksa
Ranska
Norja
Belgia

..
TYTOT
Lauantai 3.9. oli finaalipäivä.
Voitot ruotsalaisista ja itävaltalaisista olivat taanneet
meille finaalipaikan, mutta
hyvistä yrityksitämme huolimatta finaalivastustajaamme
(USA) emme kaksinkertaisessa sarjassa olleet pystyneet kukistamaan. Varsinkin
ensimmäisessä yhteenotossamme olimme pelanneet
, hyvää peliä. Nuo tappiot oli
kuitenkin unohdettu astelles-

sam me Ullevin unelmanur'mikolle taistelemaan maailmanmestaruudesta.
Finaali, joka pelattiin ajalla
eikä,
kuten
karsinnoissa
10:een, alkoi shokeeraavasti. Kahdeksan ensimmäisen
minuutin aikana jenkittäret
"pommittivat" 6-0 johdon,
emmekä tienneet kuinka räjäyttää heidän muuripuolustuksensa. Kun äänensä menettänyt Harrikaan ei saanut
elintärkeitä neuvojaan kuuluville, olimme todella suurissa vaikeuksissa. Molempien
aikalisien ja useiden pelaajavaihdosten jälkeen saimme ensimmäisen maalimme.
Vähitellen aloimme myös
ymmärtää, ettei muuripuolustus niin läpipääsemätön
olisi; piti vain uskaltaa tehdä
omia ratkaisuja ja duunia,
duunia.
Puoliajan
keskeyttäessä
hyvän pelimme olimme kirineet tilanteeseen 6-3. Toisen puoliajan alussa jenkittäret lisäsivät johtoaan vielä
parilla maalilla, mutta sitten
löysimme
aseen
muurin
murtamiseen: entistä enemmän poikittaissyöttöjä. Teimme hartiavoimin töitä ja
saimme tilanteen tasoihin:
8-8. Sitten amerikkalaiset
tekivät vuorostaan maalin ja
me tasoitimme tilanteeksi 99. Jälleen USA:lle maali:
10-9. Yritimme vimmatusti
tasoitusta, ehkä hiukan liikaakin. Summeri soi, aika
oli kulunut umpeen ja peli
oli päättynyt 10-9 vastustajiemme hyväksi.
Olimme luonnollisesti pettyneitä, sillä olihan voitto ollut aivan
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sormenpäittemme ulottuvilla.
Aina ei kuitenkaan voi voittaa, mutta voimme kuitenkin
olla tyytyväisiä hyviin peliesityksiimme kisoissa ja etenkin finaalissa, sillä voitto oli
todella pienestä kiinni.
Tuija Kohonen
P.S. Duunia, duunia. Yritetään taas ensi vuonna suomalaisella SISULLA.

JUNIORIT
MAAILMANMESTAREITA
Liitokiekkoilun joukkuelajien
MM-kisoihin
Ruotsinmaan
Göteborgiin matkasi tänä
vuonna muiden mussukoiden ohella junioritiimi. Bobin
puolen vuoden huippuval. mennuksen tuloksena olimme huippukunnossa.
Matka sujui mallikkaasti ja
majoitusmesta meren äärellä oli täysin tyydyttävä. Suru
oli joukossamme suuri, kun
saimme kuulla, että USA ja
Englanti olivat jääneet pois
"No,
helpompi
taistoista.
urakka meille", yritimme lohduttautua.
Ottelut onnistuivat osaltamme mainiosti; ultimatessa pesimme Keski-Euroopan
turnauksen
ylivoimaisen
voittajan Itävallan · kahdesti.
Ja kevyin ilmein. Ruotsia
vastaan ei ollut yhtä helppoa. Ensipeli hävittiin 1015, mutta toiseen tapaamiseen keskityimme kiivaasti
taistellen 15-13 voiton. Ottelu taltioitiin videolle - milloin Suomeen lähetetään
kopio? - Älä multa kysy.

Selviytyminen loppuotteluun
Ulleville oli tosiasia.
Välillä
kisailtiin
katsia
kans. Finalistit olivat Ruotsi
ja Suomi. Leijonajoukkueestamme kumauttivat kovasti
Hannu, Peikki ja Kartsa.
Svedujen Tobbe Svensson
hoiti kuitenkin homman tulisesti täräytellen. Lopputulos
oli länsiveikkojen eduksi 1511 , 15-11. Hyvä niinkin.
Lauantaina syyskuun 3.
oli ultimaten loppuottelun
vuoro upealla Ullevin stadionilla. Me kärsimme pienistä loukkaantumisista ja
välinepulasta, mutta pyrähdimme optimistisina peliin.
Alku oli Ruotsin. Vähitellen
saimme
kuviot
kuitenkin
kuntoon ja tilanteen tasoihin.
Liukkaat kärjet Putte ja Patrick pidettiin kurissa ja Tobben rakenteluakin häirittiin
tehokkaasti. Kun meillä rakentajat. telmivät vapaasti ja
kärjet pinkaisivat varjostamaan ja samalla varjostajistaan irti, alkoi peli olla selvä.
Voitimme lopulta 11-9 ... ja
Popi kastu i . . .
Erinomaisesti pelanneesta
joukkueesta erottuivat selvästi Nappe ja Kartsa. Eniten maaleja koppaili Joutsikoski. Hyvät jätkät - kaapattiinpa pytty Suomeen.

Maailmanmestarit:
Petri Budde, Peik Johansson, Matti Joutsikoski, Marko Järvinen, Hannu Kahlos,
Jukka Karanoja, Ari Kiiskinen, Riku Koski, Mika Latvasalo, Kari Paananen, Jyrki
Rönkkö, Jari Saastamoinen,
Tom Tele ja Timo Vaskio.

Tulokset:
- Ultimate
1. Suomi
2. Ruotsi
3. Itävalta

5
3

o

- Guts
1. Ruotsi
2. Suomi
3. Itävalta
Peikki

auta
oli
gutsin
Varsin
vaisu
osuus tämän vuoden MM-kisoissa suuresta osanottajamäärästä huolimatta. Ensimmäistä kertaa gutsin EM-historiassa käytettiin poolijakoa.
Tämä osin kisojen nopeuttamiseksi, osin mielenkiinnon
säilyttämiseksi. Nyt pääsivät
myös ns. B-Iuokan joukkueet ottelemaan tasaväkisemmin. Osanottajat gutsissa
olivat Ruotsi, Suomi, Itävalta, Belgia, Englanti, Norja ja
Italia.
Ensimmäisenä päivänä oli
vastassamme Belgia. Emme
tienneet, miten Belgia pelaisi, mutta uskoimme sen olevan melkoisen kesy pala.
Kaikesta huolimatta he pelasivat oletettua paremmin ja
jouduimme tekemään muutamia tiukkojakin pelastuksia. Ottelu päättyi Suomen
2-0 voittoon. Samana päivänä olivat muut voittajat
Ruotsi, Itävalta ja Norja.
Tiistaina kohtasimme sitten
ensikertalaisen, Norjan. He
olivat melko väsyneitä juuri
edellä pelatun ultimate-ottelun takia. Mutta siitäkin huolimatta he osoittivat kovaa
taiste Iutahtoa.
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Meille heistä ei kuitenkaan ollut juuri vastusta: 2O.
Karsintojen viimeinen ottelu oli Englantia vastaan. He
osoittautuivat erittäin voitontahtoisiksi ja meillä oli hiukan vaikeuksia napata heidän korkeat heitttonsa. Missään vaiheessa emme kuitenkaan menettäneet otettamme peliin. Voitimme 2-1.

Sem it ja pronssi
Voitettuamme oman poolimme oli meillä vastassa Itä-

valta. Se oli osoittanut kovia
taitojaan jo Ruotsia vastaan
ja kun me olimme vielä kovin väsyneitä ultimaten semin jälkeen, ja kun vielä intokin puuttui, ei meistä ollut
kovaan taisteluun. Ottelun
paras puoli oli siinä, että Itävallan voittaessa olisi se ensimmäistä kertaa gutsin finaalissa, ja me voisimme
keskittyä junnujen ultimatefinaalin seuraamiseen. Ottelun jälkeen täytyi kuitenkin
todeta, ettei Itävalta ollutkaan niin hyvä joukkue, kuin
oli oletettu. Ja kun se vielä

pystyi erittäin helposti viemään pisteitä ja yhden erän
Ruotsilta
finaalissa,
olisi
meillä ollut sangen hyvät
mahdollisuudet . MM-titteliin.
Pronssia me kuitenkin saimme ja onhan jo pokaalin arvoinen suoritus.
Juniorit taistelivat myös
varsin hienosti, vaikkeivät
täysin vakavissaan hekään
kisaa ottaneet. He olivat kuitenkin sijan miehiä paremmat ja saivat kotiinvietäväksi
hienon lasipytyn. Onnea ...
BOB

Näin kaatuivat ruotsalaiset Helsingin Olympiastadionilla vuoden 1980 SM-kisoissa pidetyssä näytösottelussa.
1983 MM-kisoissa ei kuitenkaan käynyt ihan niin hyvin, vaan Ruotsi voitti ja Suomi tuli 3:nneksi.
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Tällaiset olivat tavaramarkkinat Göteborgissa 29.8-3.9.1983 järjestettyjen ultimaten ja gutsin MM-kilpailuissa, joissa Suomen saavuttama menestys oli vertaansa vailla.

Tour 83
Kesäkuun alussa olivat vihdoinkin odotettujen · Esportmessujen ja vapaatyylin hallimestaruuskisojen aika. Mitä
ihanteellisimmissa
tiloissa
pidettiin vuoden 1983 tasokkaimmat vapaatyylikisat. Minä odotin vähän suurempaa
osanottajamäärää, mutta tietyistä YO-juhlista johtuen jäi
muutama kova kilpailupari
saapumatta. Kuitenkin kilpailuun otti osaa kokonaista
kuusi paria.
Lauantaina käytyjen alkukilpailujen perusteella pääSi
suununtaiseen
loppukilpai-

luun mukaan kaksi parasta
ryhmää kummastakin poolista. Pelkästään lämmittelyn
aikana nähtiin muutamia
loistavia suorituksia, joista
mainittakoon Bobin ja Kladen sujuvat yhteiskikat sekä
Kaivolan Karin upeat hyppykiinniotot, Myös Tuija ja
Maini panivat parastaan .
Karsintakierroksen ensimmäisessä poolissa aloittivat
Kari Kaivola, Timo Luoma ja
Petri Isola. Ainoana kolmikkona olivat he omaa luokkaansa ja tutulla varmuudellaan osoittivat olevansa en-

nakkosuosikkiehdokkaita.
He voittivat oman poolinsa.
Toisena esiintyivät Tuija ja
Maini. Hiukan jännittyneinä
he menettivät kontrollin ja
epäonnistuivat joissakin varmimmista satseistaan. Yhteiskikkojen
onnistumisen
vuoksi saivat tytöt kuitenkin
rankkauksessa yhden ykkössijan. Poolin toinen sija.
Viimeisenä tässä poolissa
astui areenalle pari Mika
Nordman-Peik Johansson.
Tarkasti suunniteltu ohjelma
onnistui melko kivasti ja eritoten Mika ilahdutti muuta-
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rnilla loistavilla satseilla. Jotenkin jäi kuitenkin kaipaamaan vauhtia, joka kärsi ilmeisesti poikien liian pitkien
omien satsien takia. Poolin
kolmannet.
Toisen pooIin aloittivat juniorit Jarmo Saarimäki ja
Pellervo Hämäläinen. Niin
kuin odottaa sopikin, oli
nähtävänämme tuttua, tasokasta styleä. Ehkäpä vähän .
liian improvisoitu ohjelma
meni ihan sujuvasti. He eivät kaikista hienouksistaan
huolimatta kuitenkaan pystyneet samaan kuin heidän
jälkeensä esiintyneet Kari
Vesala ja Jouni Miettinen,
jotka esittivät tosivaikeaa
styleä ja olivatkin poolinsa
kakkosia.
Sitten seurasi jotain upeaa. Bobi kumppaninaan Klade astelivat estraadille. Äärimmäisen jännittyneesti ja
erinomaisesta tempoa yliäpitäen esittivät he vallan mainiota vc;lpaatyyliä. Muutamaa
virhettä lukuunottamatta oli
suoritus kattoa hipova (johtuneeko korkeista . hypyistä?) , etenkin esittävyydeltään ja vaihtelevuudeltaan.

Tämän poolin ja koko alkukarsinnan voitto.

-------------t

HÄNTÄ ON
PYYDETTY MM.
BOLSHOI-BALETIIIN,
MUTTA KUVAN
HENKILÖ KIELTÄYTYI
KUNNIASTA JA KERTOI
PITÄVÄNSÄ ENEMMÄN
VAPAASTYYLAUKSESTA.
BOB HUUTAA JUURI
KUVANOTTOHETKELLÄ:
"ÄITI, ÄITI, KATSO,
ILMAN KÄSIÄ."
KOETAPA VAIKKA ITSE
VIIVYTTÄÄ KIEKKOA
VARPAALLASI JA VIELÄPÄ ILMASSA.

'OISALEJ
Muutama kilpailukiekko alan viimeiset saavutukset.
EAGLE
......
.
PUppy
.. . . . .
.
Golf disc 43 mold
.
100
.
1978 WCF °141 9
.
HDX 80 (vihreä)
.
American Outdoor -sarja.
Kolme eri kuviota.
Kauniita . . . . . .
Fantasy -sarja 133 9

65,65,60,60,55,60,-

a 60,a 45,-

World Class 165 9
· 60,141 9
· 48,· 40,119 9
UUSI Super Pro 133 9
sin. tai pun.
. . . . .. 38,Postiennakolla, vastaanottaja
maksaa postimaksun. Tilaukset
toi mitetaan ti lausjärjestyksessä.
AMEXPO
PL 10
61851 Kauhajoki as.
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Finaali. Itse "loppukilpailuun pääsi siis neljä joukkuetta. Edellisen päivän tapaa~ kaikki esittivät parastaan.
Maini ja Tuija esittivät hienon ohjelman ja saivat muutamia raikuvia suosionosoituksia. Myös Käppi ja Joukka esittivät hyvää styleä,
vaikkakaan heidän ohjelmansa ei onnistunutkaan
lauantaiseen tapaan .

Pudotusten
runsauteen
sortuivat Klade ja Bob, joiden useimmat yhteiskikat
päättyivät siihen, että kiekko
lojui liikkumattomana veralla.
Näin ei Karilla ja Petellä ollut minkäänlaisia vaikeuksia
viedä voitto koko kisassa.
Varmasti ja hiukan riskejäkin
ottaen esittivät pojat uusitun
ohjelmansa, koski Tipi oli
poissa. Minä odotin pojilta
kuitenkin hiukan enemmän

. . . sivulta 2

suppeahkoa,
tarvitaanko
karsintaa ollenkaan? Ehkä
voitaisiin järjestää muutamia
alueellisia kilpailuja, joihin
väkeä houkuteltaisiin esim.
hyvillä palkinnoilla tai muulla
sellaisella. SM-kisoissa olisi
vain alkukilpailut ja seuraavana päivänä loppukilpailut.
Sitten. ' kun harrastajia on
enemmän, voidaan tietysti
harkita muunlaista muotoa.

Lyhyesti kommentoin tässäkin paria asiaa. Liitollamme
on hallitus. On aivan totta,
että se ei ole erityisen aktiivisesti tai tuloksellisesti toiminut, mutta on uskoakseni
On
yrittänyt
parhaansa.
muistettava, että "likaisen
työn", aikaa ja vaivaa vaativan järjestötyön tekemiseen
ei niinkään löydy vapaaehtoisia kuin esim. vapaamuotoiseen heittelyyn. Kunhan
liiton organisaatio saadaan
kuntoon, esim. kenttälajien
harrastajien jaostoon kaivataan aktiivista vetäjää" ja
muuten
toimivia jäseniä.
Kyllä MatiakselIekin sllna
työ kenttää löytyy ja toivotankin hänet ideoineen ja tarmoineen lämpimästi tervetulleeksi mukaan toimimaan.
Frisbarin tasosta toimittaja
vastannee.
Parantamista
varmasti on, mutta hyvä kun
on jotain saatu aikaan . Samoin olen yhtä mieltä, että
karsinta tämän vuoden SMkisoihin oli turha. Koska
kenttälajien harrastus on

Englanninkieliset
termit
ovat tarpeellisia kansainvälisen kanssakäymisen takia.
Emme voi olettaa, että EMtai MM-kisoissa tulisimme
toimeen
suomenkielellä.
Frisbee alkoi ja on eniten levinnyt ja harrastettu Amerikassa, siitä englanninkieli.
Eri asia on taas, että luonnollisesti on syytä löytää
suomenkieliset vastineet lajien ja termien nimityksille.
Niillä pelejämme voidaan
viedä yleisön tietouteen kotimaassa. Esim. ultimate on
mielestäni epäonnistumut nimi jopa englanninkielisenä.
Sille ja muutamille muillekin
sanoille on jo toki mietittykin
suomenkielisiä vastineita. It-

yhteiskikkoja. Voittonsa ansiosta pojat pitivät kiinni talvisesta mestaruudesta.
TULOKSET :
1 . Kaivola-Isola
2. Korpela-Ranta
3. Vesala-Miettinen
4. Schildt-Jääskeläinen
5.
6.

Nordman-Johansson
Saarimäki-Hämäläinen
BOB

se frisbeelle jo on vastine,
liitokiekko. Itse ainakin toistaiseksi pidän sitä hyvänä,
se kuvaa lajiamme tarkasti.
Kaikkea ei tosin voi eikä ole
tarviskaan kääntää. Vertaa
esim. sellaisten lajien nimiä
kuin golf, squash tai slalom .
Tässäkin asiassa on siis
syytä uudistuksiin, 'mutta ei
liian malttamattomasti. Joka
tapauksessa Matiaksen kirje
on otettava vastaan myönteisenä ilmaisuna mielenkiinnosta ja huolesta yhteistä
harrastustamme
kohtaan.
Toivon Matiakselle innostusta
yhteisten
asioittemme
hoitoon myös käytännössä.
Ulkona on -22°C, puut
kuurassa ja puoli metriä lunta. Mutta mielessä lentää liitokiekko. Lennokkaita ajatuksia kaikille teille. Toivotan
kaikille liitokiekkoilun ystäville

lennokasta uutta vuotta.
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