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Päätoimittajalta
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Liitokiekon asema rantaleluna tai
kesäpelinä on yleisesti vakiintunut.
Thmiset tietävät, mikä frisbee on,
useirnnat ovat sitä heittäneet ja ilahduttavan noni tuntee ja hyväksyy liitokiekon urheiluna.
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FRISBARI on SLL:n

jal

I

siihen kuuluvien
I
kerhojen virallinen
jäsenlehtl, joka il- I
mestyy n. 4 kertaa !
vuodessa.

OSOITTEET:
Pääkonttori
Suomen Liitokiekkoi liitto
"Pl84
I 00331
HELSINKI 33
SLL:n puheenjohtaja
Seppo Nieminen
Topeeka 82
61800 KAUHAJOKI
puh. 963/11 495
FRISBARI
clo Petri Isola
Ulvllant1e 3 C 19
00350 HELSINKI 35
puh. 90/556 848
Allekirjoitettujen
artikkeleiden mielipiteet eivät .välttämättä ole SLL:n virallisia mielipiteitä •.
-----------~--~----- ,

PANXKITILIT:
PS-TILI: 329 44-8
SYP-Munkkivuori
217121-4675.
~-------~-----------

Jäsenmaksu vuodelle
1984 on 50mk, johon
sisältyy FRlSBARIn
vuoslkerta sekä oikeus osallistua
SLL:n kilpailuihin.
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Valitettavasti kansallinen urheilun
kattojärjestö ei ole tätä vielä virallistanut, rotta pitkällistä keskustelua
käydään tälläkin saralla. Lehdistö ja
televisio ovat ajoittain olleet hyvinkin kiinnostuneita, vaikka kauttaltaan
suhtautuminen on ollut melko välinpitärrätentä.
Tämän lajiIllre virallisen puolen
edelle asettaisin kuitenkin leviämisen
alenmilla tasoilla. Helsingin kaupungin
kanssa ollaan ensi kesänä yhteistyössä,
jolloin on kyse lähinnä liitokiekon alkeiskursseista ja junioritoiminnasta.
Asioiden kulku on hyvissä käsissä, nutta käytämän töissä tarvitaan itse kutakin. Tähän asiaan palataan sitten keväällä.
'Ibinen seikka, josta käydään keskustelua on liitokiekkolajien välinen suhde Suorressa. Kannattaako esiIn. yksittäisiä kenttälajeja , tuplakiekkoa tai
discathonia (sinänsä oikein nukavia lajeja) asettaa tasavartaiseksi ultimaten
ja/tai kiek.~ogolfin rinnalle, kun liitokiekkolajeja rnark~inoidaan ulospäin?
Ultimatei.hrni.siähän tämä pänni jo
vuosi sitten, nyt on kie.'l(kogolffaajien
vuoro. Perusteilla on eräänlainen alaliitto, jolla tulee olemaan itsenäinen
talous ja suuressa määrin myös toiminta. Keskustelun kääntäminen tähän suuntaan ei tietenkään tarkoita sitä, että
haluttaisiin lokeroida ja pilkota liiton ennestäänkin vaatimatonta toimintaa. Liiton kanssa tullaan toimimaan
nonessa asiassa yhteistyössä. Erikoistuminen oleelliseen on golffaajien ajatuksena.
Mielestäni kenttälajit ovat asia
sinällään; harrastajia on ja varnasti
ollaan kasvamaan päin. 'funtuu silti
hieman absurdilta, että täITä ultimaten
(ja kiekkogolfin) rinnalla ehdottomasti
vähenmistö on liitokiekkoliitossa keskeisessä asemassa. KieltäITättä kenttälajit ovat niitä "ensi.rr1täisiä, varsinaisia" liitokiekkolajeja ja ovat soluttautuneet yleisönkin mieliin, rotta
kun kehitys kerran suuntautuu ultimaten
ja kiekkogolfin hyväksi, kannattaako
liiton pysyttäytyä vanhoillisena?
!-bni on varrrasti kanssani eri mieltä
ja sehän juuri synnyttää rakentavan
keskustelun sierrenen. 'Ibisaalta voidaan
syventyä nimitysseikkoihin , on nimittäin esiintynyt ehdotuksia, että ultirrate ottaisi rnarkkinointini.ITek.seen
"liitokiekon" ja sen ohella toimisi
"kiekkogolf" . Tällöin kenttälajien aserra jää hieman epäselväksi ...

Kolmas tärkeä pointti on ,liitto järjestönä ja eritoten hallituksen tänä
vuonna hieman vajavainen toiminta.
Eräissä tapauksissa henkilökohtaiset
seikat ovat olleet esteenä liitokiekkotyölle , vaikka lajinlre hyvinvoinnin ~u
lisi olla ensiarvoista . Uudelleenval1tsemisen aika on lähellä ja uusia nimiä
on ehdolla.
Vaan onhan paljolti myänteistäkin.
Olemme pys}~eet tiiviisti mukana kansainvälisessä kilpailussa ja kotirMassakin on taso kohonnut. Nyt lTEillä on
ainesta ja toivottavasti myös tahtoa
parantaa sisäiset ongelmat ja selvittää
er imielisyydet.
Usei.rrrnille varrraan jo riittää tämä
pään aukominen, joten annan lopuksi ohjeen lajinlre talviharjoittelun suhteen.
Liitokiekkoilu ei tunne luppoaikaa,
tärkeää on, että tuntuma säilyy.
Kausi jatkuu sisätiloissa ultimaten,
freestylen ja tarkkuuden parissa. Ja
ulkonakin voi heittää vaikkapa kiekkogolfia, ei välttämättä vakava ilITE kasvoilla.
Antaa liitää.

vt. päätoimittaja

PUHEEN"
PALSTA
Pikkupurot ovat jo jäässä, syys
on synkkää ja useimmat liitokiekot
hajoavat kylmästä, joten voitaneen
hengähtää kesän kisailuista ja luoda
katsaus taaksepäin.
Kilpailutuloksia tarkasteltaessa
kausi oli varsin hyvä: Maini vakiinnutti asemansa maanosaIl1'lE parhaana
naispituusheittäjänä, Mikko Laakso
osoitti, että junioreitten tarkkuuden
EM viiIre vuonna ei ollut sattUI'!l3..
"SUaren ehdottonasti parhaan liitokiekkoilijan" Kari Vesalan SUcrcenennätys ja EM-kilpailujen hopeatila
olisivat kovaa tavaraa missä vaan.
Vesala/lsolan freestyle-tulos oli
odotettu.

TA"AN

UI tirna tepelaa j ien saavutukset samoin olivat, joskin ehkä odotettuja,
silti myönteisiä. Ei Suomi kovin
usein joukkuepeleissä hätyyttele maailman terävintä kärkeä. Eikä kai allekirjoittaneen tarvitse kainostella
senioreitten MM-kisasaavutustakaan:
DDC:ssä maailmanmestaruus ja yhteispisteissä kuudes tila.
Joten tilanne on kohtuullinen tuloksellisesti, etenkin naisten ja junioreitten kohdalla. Miehissä menestyminen jääkovin kapealle pohjalle.
Sana ilmiö nuuten on havaittavissa
nuussakin urheilussa Suorressa. Lupaavia junioreita löytyy joka lähtöön,

nutta kovin harva jaksaa ponnistella
tarpeeksi kauan huipun saavuttamiseksi myös miesten sarjoissa. Kansall i sella tasolla oli uusien lupaavien
tulokkaitten esiinmarssi ilahduttavaa.
Ja ovatpa frisbeepelaajat menestyneet nuissakin lajeissa. Mika Nordman breikkasi Suomen rrestariksi ja
Bobi oli tiukasti kannoilla.

Muutakin tapahtUI'!l3.a on ollut,
Kaivopuiston liitokiekkotapahtUI'!13. yhdessä Pro Eira -seuran kanssa lienee
näkyvin. Tämäntapaisia tilaisuuksia
kun saisilTrre yksin tai yhteistyössä
aikaan enennän niin kaipa siitä frisbeeharrastus nuutenkin saisi lisätuulta siipiensä alle.
Kyllähän sitä yhtä sun toista
nuutenkin tapahtui: golffaajat olivat
ahkerina pitkin kesää, vaikka golfradallakin tuntui olevan ne samat parikymmentä henkeä kilpailusta toiseen
(lat.huom. kauden kiekkogolfkilpailuissa yhteensä tasan 57 osanottajaa) .
Jotenkin harrastuspohjaa pitäisi saada kasvatetuksi silläkin rintamalla.
Oli varsin myönteistä, että myös
Tikkurilassa saatiin pidetyksi kilpailut. Samoin uskon, että pelaajat
ottivat innostuksella vastaan Kaivopuiston radan. Yhden ja saman radan
heittäminen Meilahdessa on joskus
ikävystyttävää sekä selvästi yksipuolistaa heittoja.

Lieneekö nuoren urheilun syytä/
ansiota, kun aina jossain päin kiehuu. en perustettu EUroopan Liitokiekkoliitto , Maailman Liitokiekkoliitto, "golf-alajaosto" jne jne.
Joskus tuntuu siltä, että olisi hyvä
vähän panna jäitä hattuun. Kovin monien liittojen, jaostojen, yhdistysten ja seurojen perustaminen ja vetäminen vie aikaa itse harrastukselta,
liitokiekkoilulta, sekä helposti luo
turhia ristiriitatilanteita.

Maailrna.rurestarin on helppo hymyillä. SeH?O Nierninenhan
voitti kesällä seniorien MM-kilpailujen tuplakiekkorrestaruuden parinaan USl\'n Dan IO:ldick.

3

Kyllä rreidän olisi syytä keskittää voimat esim. Suaressa tärrän ooan
Liitokiekkoliittomme toimintaan ja
aktivoida sen alaisia jaostoja, jotka
viirre kokouksessa perustettiin. Tahtao vain käydä niin, että pelaaj ia ja
heittäjiä vielä löytyy, nutta kun pitäisi löytää joku tekemään nuuta liitokiekkotyötä, kaikilla onkin rrui ta
kiireitä.

Etenkin nuo paperihcmnat tuntuvat jäävän lapsipuolen aserraan. Missähän lienevät esinerkiksi nuutamien
kokousten päytäkirjat? Kyllä kai nykyään kouluissa on sen verran asiakirjaopetusta , että tavallinen kokouspäytäkirja luonnistuu keneltä vaan!
'Ibsin on rrukava huomata, että ainakin
pari energistä rivijäsentä on saatu
!I1..lkaan tähän järjestötyöhönkin. Vii1eän harkitusti vaan eteenpäin asioita kokonaisuuden kannalta tarkastel, len.

Suomen Liitokiekkoliiton toiminnan painotusalueista on keskusteltu
ja keskust.ellaan varnasti lisää. r.t'n.
Kainu Mikkola on esittänyt arvokkaita
mielipiteitä tästä asiasta.
Kyllä kai asioiden painotus on
nuodosturnassa sellaiseksi, että liitokiekkoilu on helpoiten markkinoitavissa suurelle yleisölle jonkinlaisen
yleisen heittelyn jälkeen kiekkogolf ina. Sen lisäksi aikanaan perustetut ultimate- ja kenttälajijaosto
sulkevatkin ITElko hyvin sisäänsä loput frisbeelajit. Tietysti voi harkita, pitäisikö rxx::, freestyle, guts ja
discathon vielä erikseen sisällyttää
omaan erikoispelijaostoonsa ja kenttälajeihin sisällyttää vain pituus,
tarkkuus ja koppaukset, rrutta tämä
onkin jo laaja keskustelunaihe .
Sitä paitsi suurin piirtein kaikki liitokiekkoilijat heittävät kaikkia lajeja, tai sanotaanko niin, että
hyvä ultimatepelaaja tai hyvä golffaaja on luonnostaan hyvä kenttälajeissa , tai kääntäen, hyvä kenttälajien hallinta auttaa menestymään
golfissa ja ultimatessa. Kaikki ovat
hyviä pelejä ja harrastuksia.

Sepi on kova haka kiekkogolfissa. Vain epäonni pudotti hänet SM-loppukilpailusta .
Kuvassa Sepi harjoittelee puttaamista takapihallaan .

rOISALil
Mikä on parerr.pi j oululah j a liitokiekkoilijalle, hänen tyttöystävälleen, poika ystävä lleen , isoä i dille, koiralle tai
rruuten vain tutulIe ku in aito frisbee? Tai sitten liitokiekko.

Suorren nykyisen pienen aktiivijoukon ei olisi syytä ITEnnä kovin
jyrkkään jaotteluun ja erillisseurojen perustamiseen. Ei ole rroraalisestikaan oikein istua Suomen Liitokiekkoliiton hallituksessa ja ryhtyä
perustamaan kilpailevia yrityksiä
(lat.huan. HÄH!). Harrastajien määrän
kasvettua toisiin lukuihin tilanne on
tässäkin suhteessa toinen. Kyllä
nytkin liitokiekkoilussa tapahtuu,
nutta tiedotus pelaa huonosti. r.bnista tapahtumista kuulee jälkikäteen,
jos sittenkään.

Vielä saatavana niitä kauniita, jotka sopivat
heittelyyn:
- Pro ................. . ...................
- Super Pro ...............................
- Fantasy (Perhone n, LohikäärITE tai
Pegasos) ................................
- Alrerican D..ltdoor (3 va ihtoehtoa) ........
- WJrld Class 119 g ...... . ................
141 g .......................
16 5 g .......................
165 9 (Hi-rig idi t y ) .........
- HDX 80 (tar jous ) .......... . .............
- 1978 WFC 141 9 (tarjous) .............. . .

Eilen kaatuivat viiITEisetkin hirvet. Nyt siis liitokiekkoilun talvikauteen - järjestöasioihin, ensi kesän suunnitteluun ja peruskuntoiluun.

Golfkiekkoja:
- 100 rrold ........ . ........
- 86 rrold pun. (169-174 g)
- 86 rrold sin. (1 6 1-169 g)
71 rrold pun. (18 0-186 g)
- 71 rrold sin. (175-177 g)
- 70 rrold pun. (18 2-183 g)
70 rrold sin. (169-173 g)
- 50 rrold sin. (185-192 g)

Seppo Nieminen
Flli 001

-

myös
30,38,45,60,40,48,60,65,50,50,-

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

Rajoitettu erä Pocket Pro, jokaisen taskuun, ~ 12 cm .... 15,Discraft: - Skysty ler ........ 60,- Ultra Star ....... 60,Ja tietysti, pituusheittäjän valinta AERO, eri painolsla
kelluvista 175-grammaiseen ....... . .... 65,-, joulutarjous 60,FRISBARI -JULKAISUN IIIDI'ItJSHlNNAT:

1/1
1/2
1/4
1/8

sivu ......
sivua .....
sivua .....
sivua .....

800,500,300,160,-

Postiennakolla, vastaanottaja maksaa postimaksun .
Tilaukset toimitetaan tilausjärjestyksessä.

_ t uo ja

""

EIPO .,
......

.-......--~~~e~

61851 KAUHAJOKI • FINLAND
~ 963-21 721 • TELEX 72008
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UPEAA!
FIISIEEGOLF-SM
Kotimainen frisbeekausi huipentui
elokuun alussa, k\m pelattiin kiekkogolfin Suc:rrermestaruuksista, tällä
kertaa osaksi loistavalla Kaivopuiston
radalla ja osaksi tutussa Meikussanrre.
Kilpailu aloitettiin lauantaina
kahdella kierroksella Kaiviksen uudella puistoradalla . Kaivarin kunkuksi
osoittautui liitokiekkornaailman sympaattisin olio Kari Vesala, joka toisella kierroksella vetäisi rystyrollereillaan neljä birdie'ä saaden tuloksen 54 (par). Tiukasti perässä (+1)
pysyttelivät loistavasti käImenrolleria hallinnut Peik Johansson ja hyvin
vannasti heittänyt Seppo Nieminen.
lDunastauon jälkeen jatkettiin välierillä Meikussa. Ykköspooli piteli
kärkisijoja hallussaan, nutta ryhnän
sisällä tilanne vaihteli. 9 reiän jälkeen johti yhden alle par' in heittänyt
Peikko yhteistuloksella 81 «(», toisena oli Käppi (3 yli) ja kolmantena yllättäjä Georg Nynan (4 yli).

Semin toisella kierroksella Käppi
joutui hieman antaITaan periksi kuten
myös Ser:po Nieminen, joka epäonnistui
Cbglegin kiertämisessä jääden lopulta
finaalin ulkcp.101elle. Peikko ja Georg
jatkoivat varnaa työtä kärjessä ja
kolmanneksi nousi vanha haju Petri
Isola. ViinEiset liput surmuntain loppukilpailuun lunastivat Käppi ja Jyrki
Kaivola.
Miesten loppukilpailusta nuodostui
helsinkiläisnuorukaisten urheilullisen
henkevä taistelu. Sää oli aurinkoinen
ja tyyni ja yleisöäkin oli uskaltautunut sekä Kaivopuistoon että Meilahden
kallioisiin metsiin.
Sunnuntaiaanupäivällä Georg Nyman
kiristi kamppailua kullasta heittämällä Kaivarin osuudella yhden alle. Ratkaisevalle Meikun kierrokselle lähdettiin Peik Johanssonin kahden pisteen
etumBtkalla. Kolmannelle sijalle kärkkyi kaikkein tiivii.nrni.n Kari "Käppi"
Vesala.
Mutta tiiviisti kisaan keskittynyt
Peikko ei antanut tilaa jossittelulle.
Sivuamalla Meilahden rataennätystä,
2 alle, hän valloitti Suorren mestaruuden yhteistuloksella par (162). Korkeatasoisen kilpailun kakkonen Georg
Nyman viskoi upeasti -1 ja sai lopputulokseksi +3 (165). Pronssin vei Käppi.

Aina luotettava Kari "Käppi" Vesala

näyttää mallia:

twistaillen SM-pronssille.

Kuvat: Olli Visamo
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Virallinen kisatunnus
- piirros: Reima Kakko

Juniorikilpailu oli Timo Vaskion ja
Mikko Laakson keskinäistä koikkelehtimista. Mikko aloitti Kaivarissa upeasti pysytellen ihannetuloksen parenmalla puolella, rutta ~ilahdessa Timo
"Vana" Vaskio otti ohjakset käsiinsä.
Finaali oli sitten jo selvää peliä ja
rrestaruuden nakkasi Vaskio (168) Mikon
jäädessä neljä pistettä. Kolmas oli
Tikkurilan lupaus Jari Saastanoinen.
Minijunnuissa käytiin kova kaksinkanppailu. 'Ibni Asikainen voitti kilpailun
yhden pisteen erolla Mikael Hästbackaan.
Naisten sarjan parhaaksi ylsi TUija
"Turrba" Kohonen, joka hallitsi kilpailua alusta alkaen. TUija .Tåäskeläinen
roikkui pikkusen jäljessä koko ajan,
lopussa eroa oli kuusi pistettä. Kolrrannen tilan nappasi Maini Schildt.
Erkki Seppäläinen

Kaikkien aikojen parhainmassa kiekkogolfkilpailuissa jaettiin kaikkien
aikojen parhainmat palkinnot, mistä
kiitos AD Reim3. Kakolle, SePIX> Niemiselle ja Amexpo Oy'lle sekä eräille
aktiivigolffaajille. Lisäksi Suorren
Liitokiekkoliitto tahtoo kiittää Timo
"Tipi" Luomaa kilpailun tallentamisesta videolle ja tietysti kaikkia teitä,
jotka otitte osaa kilpailuun, ja joita
ilman vuoden Suuri Huipenturra ei olisi
voinut ormistua.

Suorren liitokiekkoilun suurin tulevaisuudelJ toivo, Jari ''Nappe'' Saastarroinen.
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Kiekkogolfin SM-kisat 4-5/8:
- miehet 1) Peik Johansson,
2) Georg Nyman,
3) Kari Vesala,
4) Jyrki Kaivola,
5) Petri Isola.
- naiset 1) Tuija Kohonen,
2) Tuija J"åäskeläinen,
3) Maini Schildt,
4) Pirkko Silta-Mattila,
5) Jutta Kohonen.
- junnut 1) Tirro Vaskio,
2) Mikko Laakso,
3) Jari saastanoinen,
4) 'lbni Asikainen,
5) Mikael Hästbacka.

Alkukauden kiekkogolfkcrreetta Pyry
Mikkola tähtää jo ensi kesän fof.1kisoihin.

Kuva alla: Ruotsin hymypoika 'lbrbjörn Svensson puttaa kiekkogolfin
Euroopa.nrrestaruuteen .
- Marko Tirronen.
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JYRKI vihdoin
Kenttälajien ja tuplakiekon SM-kisat
kilpailtiin Talissa 25. ja 26. elokuuta
tasokkaissa nerkeissä. Surmuntain kääntyessä iltaan nousi sankariksi Jyrki
Kaivola. Jykä heitteli mitalin joka lajista ja voitti yleisrrestaruuden ennen
Käppiä ja Peikkoa.

Tuuli siivitti pitkiin liitoihin ja
huippusuorituksia nähtiin roneen otteeseen. KäWi lärräsi pituutta 141,4Om,
Georg Nym:m lermätti aikakoppauksessa
12,9 5s, Hannu Kahlos tähtäsi tarkkuutta
15.
Pituuden voitti tietysti Käppi,
vaikka loppukilpailussa oli käydä köpelösti. "Vaatimaton" 122m riitti nipin
napin voittoon. Aika- ja rratkakoppauksen sekä tarkkuuden nestaruudet nenivät
TiItOsen M:lrkolle nuiden nenäin alta,
koppauskulta vajaan puolen prosenttiyksikön (=0,05s tai 20cm) erolla Jyrkiin.
Tuplakiekon voittivat veikkoset Kaivola-Ranta, joille ainoastaan pari Johansson-Nieminen pystyi antarraan vastusta. Freestailissa oli tuomariston
mieleen ryhnä lsola-Kartsa-Käppi.

Kuvat:

Hannu Kahlos

ja

8

~~rko

Timonen

ykkö~en

Juniorien yksittäiset mestaruudet
jaettiin Mikko laakson, Nappe Saastamoisen ja yleismestari Vaskion kesken.
Parhaita tuloksia olivat Napen 118, 50m
pituudessa ja Mika ''Norris'' Nordmmin
10,36s aikakoppauksessa.
Naisten tynkäkilvassa Maini voitti
pituuden (90,8Om) ja koppauksen. Tarkkuus oli dramaattinen kilpailu, lopulta
voiton vei yleismestari 'fuija Kohonen
(10) ermen Marja SUnia (9).
Erityisesti sunnuntain loppukilpailut selostuksineen ja freestyle-esityksineen kiinnostivat kansaa ja osoittautuivat myönteiseksi yleisötilaisuudeksi. TV:n urheilutoimitus käväisi paikalla ja esitti urheiluruudun päätteeksi pirteän liitokiekkokimaran.

Yleismestaruudet (myös "golf")
- miehet 1) Jyrki Kaivola,
2) Kari Vesala,
3) Peik Johansson,
4) Marko TinDnen,
5) Pekka Ranta.
- naiset 1) 'fuija Kohonen,
2) Maini Schildt,
3) 'fuija Jääskeläinen,
4) Marja SUni,
5) Pirkko Silta-Mattila.
- junnut 1) Timo Vaskio,
2) Mikko laakso,
3) Jari Saastanoinen,
4) 'fuanas Makkonen,
5) Petteri Pesonen.
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ULTIMATE
SM-sarja pelattiin yksinkertaisena
kuuden (6) joukkueen kesken kesä - ja
heinäkuussa. Elokuun lOpplpeleihin
selviytyivät Liitokiekkoseura Team,
Helsingin Liitokiekkoklubi (Hesa),
Funky Frisbee Freaks (3F) sekä Tikkurilan Maniacs, joista kaksi ensinmainittua kohtasivat kaksiosaisessa loppuottelussa.
Hesa sai vihdoin kokoon parhaimnan
edustustonsa. Ensimnäinen yhteenotto
(Talissa 8/8) oli ailahtelevaa peliä.
Hesa lähti vauhdilla peliin ja rakentajat Korpela-Arpia häärivät vapaina.
Teamin parerrpi kunto alkoi vähitellen
näkyä ja peli tasottui. Hesan etumatka
oli kuitenkin jo liikaa. Voittajien
parhaita olivat Klasujen lisäksi Johan
Bishoff, Teamissä taasen Pekka Ranta,
Tipi llloma ja Joukka Miettinen.
Toinen osaottelu (M..mkkiniemi. , 15/8)
alkoi tasaisissa rrerkeissä. Team pelasi nopeata peliä Ari Pohjalaiselle ja
Peik Johanssonille hedelmällisin tuloksin. M..ltta kun Jukka Kauppisen ja
Klaus Korpelan sirkus pääsi vauhtiin,
siirtyi hallintakin Hesalle. Kun
Teamin hyökkäyksenrakentelu ja alin
puolustus ontuivat, oli Hesan kolnas
Suooerurestaruus varma nakki.
Ottelun parhaana palkittiin Hesan Kai
Koivula, Teamissä loistivat nainittujen lisäksi Bob Ranta ja Jouni "Piippu"
Manninen.

•

SM

Pistepörssi (runkosarja) :
1) Eero Alperi 3F ....... 51,10+41,
2) Jari Saastarroinen Man. 46,8+38,
3) Klaus Korpela Hesa ... 31, 2+29,
Peik Johansson Team.. 31, 15+ 16 ,
Erik Linko Tsemi ..... 31,16+15,
Tbm Tele Maniacs ..... 31,23+8 ,
7) Timo Laitinen 3F ..... 30,10+20,
8) Ari Kiiskinen Man . . . 28,25+3 ,
9) Ari Pohjalainen Team 27,18+9 ,
10) Hannu Kahlos Tsemi ... 26, 5+21.
Maalit:
- 1) Ari Kiiskinen Maniacs ..•. 25,
2) Tbm Tele Maniacs ......... 23,
3) Ari Pohjalainen Team ..... 18,
Cedric Wrede Hesa .....•.. 18,
5) Raine I.ant>erg Tsemi...... 16,
Erik Linko Tsemi......... 16,
Antti Perkkiö Tsemi ...... 16,
8) Jouni Miettinen Team..... 15,
Peik Johansson Team...... 15,
10) Kari Inkinen 3F, Timo llloma
Team ja Peter Wrede Hesa
14 .
Syötöt:
- 1)
2)
3)
4)

Eero Alperi 3F ..... • . .
Jari Saastarroinen Man.
Klaus Korpela Hesa....
Klaus Arpia Hesa. . . . ..
Hannu Kahlos Tsemi ....
6) Petri lsola Team ••••••
Timo Laitinen 3F ......
8) Peik Johansson Team...
Pekka Ranta Team......
10) Erik Linko Tsemi......

41,
38,
29,
21,
21,
20 ,
20,
16,
16,
15.

1) Helsingin Liitokiekkoklubi (Hesa),
- Max Alfthan, Klaus Arpia, Johan Bi-

shoff, Sebastian Bondestam, Ari Huhtanen, Jukka Kauppinen, Kai Koivula,
Klaus Korpela, SePPJ Leino, Thomas
Procope, Harri Spcx:>f, Marko Timonen,
Tony Tuominen, Cedric Wrede, Peter
Wrede.

2) Liitokiekkoseura Team,
- Ari He.jnonen, Henri Hietanen, Patrick Hoving, Mikael Hästbacka, Petri
Isola, Peik Johansson, Jyrki Kaivola,
Harri Louhos, R:>bert Lucander, Timo
lllona, Paul Lönnfors, Jouni Manninen,
Jouni Miettinen, Kari Miettinen, Marko
Miettinen, Pasi Palmroos, Ari Pohjalainen, Pekka Ranta, Olli Visarro.

3) Funky Frisbee Freaks (3F),
- Nana Alakari, Eero Alperi, Markku
Anttila, Kari Hirvonen, Kari Inkinen,
Paavo Korpikuusi , Mia Kuttner, Panu
Minkkinen, Timo Laitinen, Petri Rissanen, Kari Tahvanainen, Pasi Tikanoja,
Pekka Hietaniemi. , Mika Jenytin, Heikki
Nukari, Juha Tikanoja.

Qmea jatkossakin, Hesa. Sitä tulette tarvitsemaan ... !!

Kuvassa poseeraavat ultinaten miesten Suorrerurestarit 1984.
HESM voittotunnelrnissa ylh.vas. Max Alfthan, Jukka Kauppinen,
Peter Wrede, Kai Koivula, Sebastian Bondestam, Seppo Leino ,
alh . vas. Klaus Korpela, Klaus Arpia, Johan Bishoff.
- kuva: Hannu Kahlos.
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SVI ITSIN MATKASTA
Viikonloppuna 11-12/8 miesten ja
naisten ultimatemaajoukkueet vierailivat Tukholmassa harjoitus- ja ottelunatkalla. r-t:>lezmat joukkueet kohtasivat Ruotsin kahdesti.
Matka oli tärkeä testitilaisuus ennen MM-kisojen viimeistelyharjoituksia
ja valnennusporras piti kaikenkarvaista tilastoa kunkin pelipanoksesta.
Naiset ylsivät hienoihin suorituksiin voittaen Ruotsin tyttäret kahdesti, lauantaina 15-8 ja sunnuntaina 1510. MJlezmat ottelut olivat lOWllukemista huolimatta ITElko tasaiset, rrutta
SUcrren voitot olivat ansaittuja. Parhaiten joukkueesta pelasi ihrredyykkari
Maini Schildt ja kiitettävän ansaitsevat myös 'lUija Jåäskeläinen, Marja Suni, Helena Vånskä sekä tsenpillään
henkeä luonut 'lUija Kohonen.
Miesten peli ei ollut yhtä mairittelevaa. Lauantaina Ruotsin 26-henkinen
joukkue murskasi uudistuneen leijonaryhmittyITän 21-5, sunnuntaina annettiin
sentään jonkinlaista vastusta (21-11).
Vika piili lähinnä rakentajien tunaroinnissa oman maalialueen tuntunassa,
svedut kun rokottivat joka virheestä.
Pienet perusheittoharjoitukset eivät
olisi rakentajille pahasta ...
Joukkueen harvat ilopilkut löytyivät
keskikentältä (!): vahvasti pelannut
Eero Alperi sekä hyvin p.lolustaneet Bob
Ranta ja Hannu Kahlos. Kärjet väläyttelivät pariin otteeseen, siinä näär in
kun "kolITEn rakentamisella" kiekko ylös
saatiin.

• '+i-kisat syyskuun alussa Sveitsin
Luzernissa olivat ultimate-ihmisten
vuoden urheilullinen tavoite. Paljon
oli työtä tehty ja lopulta ylitettiinkin odotukset: Suorren naiset ti tuleerataan nytterrrnin maail.rranrTestareiksi,
miehet olivat USA:n ja Ruotsin jälkeen
kolmansia.
YLEISTÄ

Kerrottakoon, että Luzern on kaunis
kaupunki. Keskusta sijaitsee järven
rannalla, keskiaikaista rakennustyyliä,
kaupungin laidoilla siintävät lumihuippuiset vuoret.
Siellä sitten pelattiin ja kesken
peliäkin katseltiin maisemia. Heti ensipäivinä opittiin hieman sveitsiläisten vieraanvarattomuudesta, mutta vain
sutkaus: "Es paar Bierli", ja johan ruletti lähti pyör.Unään.
Kisojen järjestelyistä sellainen
pikku juttu , että emme asuneet hotellissa, kuten aluksi lupailttin, vaan 200
hengen haisevassa armeijan kasarmissa,
kaikki kansakunnat ja sukupuolet sekaisin. Itse asiassa se oli kivaa!
~ESTIN

KOEITELEMUKSET

Otteluohjelma oli tiukka, kolITE peliä päivää kohden, eikä aikaakaan, kun
lihakset ja jäsenet alkoivat räjähdellä. Maanantaina pestiin Ranska, Saksa
ja Italia. Käynnistysvaikeuksia oli ja
Saksan paikkapuolustus oli tehdä tepposen (16-11).

Tiistaina putosivat Norja, Belgia
sekä Hollanti, joista vi.ilreinen oli hyvin myönteinen yllättäjä. Ensirrmäisissä
arvokisoissaan Hollanti tsenppasi mukavasti 15-11.
Keskiviikoksi seura koveni: aamulla
isäntämaa SVeitsi 15-7, keskipäivällä
kutkuttava Englanti~ttelu. Britit pelasivat voinakasta ul timatea ja vain
onnen myötä tarttui voittonaali Eero
Alperin hyppysiin varmistaen ITEille 1312 -voiton. Iltapäivällä kamppailtiin
voitokkaasti vielä vasten KanadL~ pippurista tiimiä, 15-9.
Torstai oli sitten ratkaisun päivä. Voittoisat pelit Japania ja Itävaltaa vastaan olisivat mannaa, meidät palkittaisiin mitalilla . Ja niinpä. Japanin nopsa, vaan sisukas joukko hoitui kevyesti, mItta Itävalta
pani kanpoihin. Ryntäilevät rroottorit
Manfred Gödrich ja Jason 50uthwick
eivät pysyneet kurissa sitten millään
ja "Suomi-poika, kisojen sankari
voittanaton" joutui puristarrean kaikki ITEhut itsestään ennen kuin Itävalta anto i periksi (15-13).
Perjantaiaamu ja kehässä USl>..
Jenkkejä edusti tänä vuonna Yhdysvaltain ITEstari -83, Windy City Chicagosta. Windy City ei yltänyt taktisesti
eikä pelillisestikään vi.ilrevuotisten
Rude Boys' ien tasolle. Jenkkien nopeat hyökkäykset, heittovarmuus sekä
parerrpi fyysinen kunto ratkaisivat
pelin kuitenkin heidän edukseen 15-5.
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Miesten MM-edustusjoukkue: ylh.vas. Ari Kiiskinen, Jw:a Jalovaara~
Jouni Manninen, Peik Johansson, Hannu Kahlos, Johan Rinn~, Sebast~an
Bondestarn, Petri Budde, Tirro Vaskio. alh.vas. Eero Alpen~ Klau~
Korpela, Kai Koivula, Pekka Ranta, Pe~i Isola, Klaus Arp~a, Rame
Lamberg, Jouni Peltola. - kuva: Petr~ Tanska.

Iltapäivällä oli pelissä vanha,
rakas Ruotsi. Alku oli Suorren kangertelua, nutta kun turhasta kunnioittamisesta päästiin eroon, örebron kentällinen Botvidsson.Tålevik-Eriksson
rauhoittui ja niin pysähtyipi svenskien karuselli. Vaan pienistäkin virheistä Ruotsi osaa rokottaa ja sai
kuin saikin prässättyä taisteluottelun voiton.
Turnauksen henkilökohtaisista panoksista sen verran, että Eero Alperi ja Basse Bondestam pelasivat rrelko
rrukiinrrenevästi. Vuoden tulokkaaksi
sikariporras valitsi Tirro Vaskion.
Viikon kysymys olikin, milloin Stidi
täyttää 18 ...
No-ni jätkät. Ens vuorma taas ...
pallo pois!! !

NAISET M.Z\All.1oWNKKÖSIÄ

Naisten sarjassa oli ennätysmäärä osanottajia: Suomi, Ruotsi, Itävalta, Englanti, Italia ja USA, joka
kylläkään ei saanut osallistua itse
kisaan kokoonpanoniuhotusten ~Joksl
(joukkueessa pelasi arrerikkalai~ten
lisäksi yksi norjalainen ja yks~
ranskalainen) .
Itse pelit: kaikki kohtasivat
kahdesti j a j o kohta kävi sel 'v-äksi,
että Suomen tyttärille oli vastusta
vain USA I sta ja Ruotsista.
Heti alkuun svedusäpöläiset saivat Suorrelta turpiin 11-5. Sitten
tytöt nitistivät jämämaita, Itävallan jopa 11-0 (!), valmistautuen
kohtaamaan jenkittäret, joita edusti Michigan Fishheads -seura. Jenkit
pelasivat yhtä upeasti kuin jenkit
yleensäkin eli tasaisesta ottelusta
ei voinut edes uurroilla (11-5).
Mutta pelit senkun jatkuivat:
Ruotsi putosi toistamiseen ja toiseen USA-otteluun suomalaiset pyrähtivätkin uudet naamarit kasvoilla.
Peli käynnistyi tasaisissa rrerkeissä
ja puoliaikatilanne 6-5 USA:lle kannatti toiveita korkealla. TUmba Kohosen loukkaantuminen järkytti sen
verra'1, että Suomen peli laamaantui
ja USA voitti ottelun 12-7.

- Mitenhän ka' -erit pärjäävät
ilnan minua ,miettii Ceddie Wrede.
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Loppuottelussa kohtasivat Suomi
ja Ruotsi ja Ellu Wreden, Peppi LuoIlEjoen ja Maini Schildt Iin johdolla
peliä käytiinkin. Ruotsi pelasi taktisesti täysin tyydyttävästi, mutta
heittopuoli oli ankeaa. Niinhän siinä sitten kävi, että saatiin kuulla
Maarme-laulu.

Hesari 9.9.84

Frisbeemiehet
pronssille,·naiset

lOF:'~r~t~:!)~~~en mies· I

ten frisbeejoukkue on varmistanut
ultimate-joukkuepelin MM-mitaIinsa väriksi pronssin. Tappiot viimeisissä otteluissa Yhdysvaltoja
(5-15) ja Ruot~ia (11-15) vasta~n
veivät mahdollIsuudet paremplln
sijoituksiin.
Ruotsi-tappion syynä oli yksinkertaisesti Suomen joukkueen materiaalin kapeus; vaihtomiehet loppuivat kesken. Ruotsalaiset saattOi:
vat käyttää vaihtoja huomattavasti
runsaammin.
Suomalaisten turnaustähdeksi on
noussut maalintekijäkuningas Eero
Alperi, joka on lingonnut jo 60
maalia.
Suomen naisjoukkue pelaa tä- I
nään loppuottelussa Ruotsia vastaan; hopeamitalit ovat siis jo varmat. Yhdistelmän mestaruusmahdollisuuksia heikentää kapteeni
Tuija Kohosen puuttuminen. Kärkipelaaja makaa sairaalassa jalka.
murtuneena.

Gl1l'SPAUKUTI'ELUA

Ultimaten ohella kilpailtiin
myös gutsissa. Suomi joutui vaikeaan
alkulohkoon . Nuori paukutteluporukkamme hävisi finalisteille Ruotsille
0-2 sekä US\'lle 1-2 . Tämän jälkeen
voiti.rrrre Belgian ja Norjan sekä upeassa ottelussa 5. sijasta Kanadan
pilviveikot 2-1.
Neljän tunnin finaali US\ 'n ja
Rlotsin välillä oli lähes näytöksellistä gutsia. Kovanäppinen Chicago
hoiti harman erin 3-2, viineinen
erä dramaattisesti 22-20.
'furnauksen mielenkiintoisin
gutsmaa oli silti Japani, joka sijoittui pronssille. Japanilla oli
heittovoimaa ja vain täydellinen
epäonnistuminen välierässä Ruotsia
vastaan pudotti japsit IOPPllOttelupaikasta.

FINMLIT US\ 'N JUHLAA
Miesten ultimaten loppuottelussa
kohtasivat odotetusti US\ ja Ruotsi.
Ruotsi oli haastajan aserrassa ja
lähtikin peliin varsin rämäkkäästi.
US\ rikkoi svedutsemiä tuomitserralla
alituisesti askelvirheistä (=travelling), onhan ultimate herrasmiespeli. No niin, rytmi rreni sekaisin ja
nopeat jenkit rrahtavine dyykkauksineen olivat voittamattamia.
LOPUKSI

Japanilainen gutshirmu Kim.
Tapahtwmrikkaan viikon jälkeen
pippaloitiin Göteborgin tyyliin eli
kukin maa esitti lyhyen ohjelmanurreron, esim. ruotsalaispojat strippasivat.

Suomen lippua pitivät korkealla
Bobin ja Isolan breikkiesitys, Rainen liIrboilu sekä yhteislaulu "r-E
ollaan sankareita ... "

NAISTEN

ULTL~TEN

MI\ATI.J.1ANMEST

- Maria Ahlsträn, Saara Ainano,
'fuija Jääskeläinen, Ulla Kasanen,
Jutta Kohonen, 'fuija Kohonen (kapu) ,
Katri-Helena Luonajoki, Eeva Putkonen ,
t-Bini Schildt, Maija Sundberg , Marja
Suni, D=sire Schalin, Helena Vånskä,
Elisabet Wrede.

USA voittotunnelmissa
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ULTIMATE -..JAOSTO
PU HUU ;

Tytöt olivat muutenkin loppukauden .ilopilkku, sillä voitettu Mr-1 oli
sentään hieno näyttö, ja vaikka USA
diskattiinkin väärän joukkuekokcx:>npanon vuoksi, olisivat suonettaret pystyneet kaataIraan usattaret. Ehkei tärrä
tunnu realistiselta, mutta totuus on
kuitenkin se, että va.l.rrentajalla olisi
ollut finaaliin yllättävä taikatemppu,
jota en kylläkään voi paljastaa sen
kipeyde.n vuoksi. Myönnän kyllä tehneeni
kämähdyksen annettuani tyttöjen hävitä
USA' lle runkosarjan toisessa osaottelussa, sillä en huomannut miten tärkeää tytöille olisi ollut voittaa se ottelu. ''No, Englannissa USA kaatuu" (M.
Schildt) .

5)
') KESÄN HELTEESTÄ

JA SATEFSTA
3) SEl.JROJENTALOLIA

~ållehen on pelit pelattu ja murrrelit ovat siirtyneet talviluoliinsa
nakkelenaan kumilätkää. Niin vuosi on
jälleen takana ja monenlaista on tapahtunut. Ultirnate on jatkuvast~ kehittynyt ja organisatcx:>risellakll1 puolella on saatu paljon hyvää aikaan.
Suorren ultirnaten kannalta on viirrekautinen sarja tuottanut paljon uutta
tietoa siitä miten asiat tulisi järjestää.

SM-sarja oli mielestäni varsin
korkeatasoinen ottaen suomalaiset pienet puitteet huomicx:>n. Kentällä näkyi
veteraanipelaajien lisäksi useita uusia tulokkaita, jotka kunnostautuivat
monissa eri tilanteissa. Varsin miellyttävä yllätys oli Espoon . ~ . kova
panos sarjassa, vaikka he Jal.vatk~
lopp..1pelien ulkopuolelle. Joukkuel.sta
oli kuitenkin pulaa, rrutta toivottavasti tuleva vuosi korjaa tilanteen ja
tuo mukaan sapattivuoden pitäneen
Floyd'in ohella muitakin tulokkaita.

2) SOSIAALISUUS ENNffi KAIKI<FA

Ei kuitenkaan riitä, että sarjaan
saadaan paljon joukkueita, vaan on
myös otettava huomioon se tosiseikka,
että on lukematon määrä henkilöitä,
jotka ovat kiinnostuneita ultirnatesta
ilman että he haluaisivat pelata sarjassa, jossa saatetaan ottaa ultirnate
heille aivan liian vakavasti.
Ja onhan ultirnate pääasiassa juuri sosiaalinen peli, jossa tärkeärrpää.
on yhdessäolo ja leikkimielisyys eikä
suinkaan armoton taistelu voitosta 3Q
senttiä peräsuoltaulkona.
Tällainen vereen ja henkeen asti pelaaminen tuntuu heistä pidemmän päälle
pahalta ja he siirtyvät rruille vesille
liikkumaan. EI pidä keskittää kaikkea
toimintaa huippu-ultirnateen. Ja kenties huippu vasta onkin tässä sosiaalisessa pelissä!
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TA.~SSITAA.~

Kehittääkserme lajia tarvitserme
myös toimivia seuroja, joilla on kunnolliset ja tarkat harjoitusajat, omat
harjoitusten vetäjät ja kunnollinen
junioritoiminta . Alkeiskurssien kautta
on sitten mahdollisuus päästä
laj iin rrukaan kokonaisuudessaan. Dtrrekä voi unohtaa rruiden liitokiekkolajien merkitystä vaihtelun ja mon ip..1o li serrrran lajitaidon opettajana.
Seurat pystyisivät parenmin tai
ainakin mielekkäärrrnin saarraan rrukaan
uusia harrastajia kuin vakavoituneet
ja itsekkäät maajoukkuepelaajat, jotka
eivät osaa aina tarpeeksi leikkiä ja
harjoitella todellisella ilolla. Näin
jokaisen seuran motiivi hankkia uusia
jäseniä kasvaisi ja sponsoreiden j a
seuran asujen hankkiminen tulisi ajankohtaiseksi. Myös erilaisten tilai suuksien, kisojen ja juhlien järjestäminen nousisi seuralaisten mieliin jo
pelkän rahan vuoksi.
4) MAAJCXJKKUEEN HYtJIY

Tällaiselle seurakehitykselle on
mielestäni ollut esteenä juuri maajoukkue, joka on irrEnyt kaikki mahdolliset seurojen vetohalukkaat treeneihin. Maajoukkueelle olisi pitkäntähtäirren otteella vain etua seuratoiminnasta , sillä näin naajoukkueen
harjoituksissa ei tarvitsisi keskittyä
perusheittojen alkeiden OpettamiseaD,
vaan päästäisiin suoraan taktiikkaan
ja hienouksiin.

5) NAISTEN URAKKA

Tänä vuonna pelattiin myös kokeiluna naisten ~-turnaus, joka kaatui
sitten kahden ottelun turnaukseksi.
Alku oli kuitenkin jo lupaavaa ja t y töt osoittivat kiitettävää kiinnostusta sarjaa kohtaan.

KLAUS KORPELAN

TYÖT

Jaosto on myös saanut varsinkin
taloudellista toimintaansa kohotetuksi. Siitä on osoituksena ntn. noin 10
000 rrarkan tuki MM-rcatkalaisille. Rahat on jaosto hankkinut täysin omalla
työllään, eikä itse liitto ole antanut käyttöC.mre pennin penniä, vaikka
nykyisin suuri osa liiton harrastajista kuuluukin ultirnate-jaoston alaisuuteen (lat.huom. CXlko kellekään
muulle sitten liitto antanut natkaavustusta?). Suurirrrnan työn taloudellisella puolella on tehnyt KLAUS KORPELA, jolle haluankin esittää henkilökohtai sen kiitoksen tästä suururakasta.

ThTTÄ KUJNKA JATKOSSA?

1 . 1. VAL.'1ENNA!

Tähän asti ovat naajoukkueen
harjoituksia vetäneet Eero Alperi ja
Bob Ranta. Eero on osoittautunut varsin hyväksi va1rrentajaksi, etenkin
fyysisen kunnon kohottajana. Sen sijaan peliteknistä ja -taktista valmennustaitoa Eerolla ei vielä ole
riittävästi.
Naisten harjoituksissa on ollut
hiukan totutusta poikkeava harjoittelutapa. Tällä en tarkoita sitä valokuvien katselua ja veden juomista,
joka on selvästi kuulunut tyttöj~~
"onaan" ohjelnaan, vaan seuraavaa:
perittyäni Harri Sfxx>filta naisten
va1rrentajan nanttelin sain ohjeeksi
juoksuttaa tyttöjä paljon, sillä oltiin kuuleIl1TE pärjätty. Niin aluksi
teinkin, nutta huomattuani heitto- ja
pelitaitojen heikkouden, en voinut
olla p..1uttunatta niihin juoksemisen
kustannuksella. CXmeksi näin, sillä
varmaa olisi ollut, että olisimme
hävinneet ruotsittarille ilman sopivia "terrpp..1ja".

Kun nyt kuitenkin on valittu urheilullinen suuntaus, on peli- ja
turnaus säännöt nuotoiltava niin, ettei ristiriitatilanteita pääse syntyITään • Tällaisia tärkeitä seikkoja 0vat mn. pelaajarnäärän rajoittaminen.
Sellaiseksi Suomi on ehdottanut 17
pelaajaa ottelua ja 21 turnausta kohti. Esirn. Ruotsi ei ole lainkaan inoostunut rajoituksesta, mikä onkin
psykologisesti varsin ynnärrettävää,
sillä useirrmat Ruotsin voitot ~
turnauksessa kovia maita vastaan perustuivat suureen joukkueeseen eivätkä niinkään pelaajien yksittäisiin
taitoihin ja kuntoon.
Ultimaten tulisi kuitenkin olla
ninenomaan kuntoa vaativa peli, ja
esirn. jos Neuvostoliitto jonain päivänä osallistuu kisoihin ja pelaajarajoitusta ei ole, on Neuvostoliiton
joukkueessa enerrmän pelaajia kuin
Punaisella 'Ibrilla vallankurrouksen
vuosipäivänä.
Sanoin on ehdottomasti sovittava, miten pelit tullaan pisteyttäITään eli pelataanko pisteistä vai
aikapelillä vai näiden kombinaatiolla.
Varsin olennainen puute on myös
kilpailujen jury'n puuttuminen. Mitä
tapahtuu, jos joku joukkue nukiloi
toisen joukkueen ja nukiloitu joukkue ei enää pysty kunnolla pelaamaan? Nykysäännöillä voivat nukiloitavat huutaa foul'in ja mukiloija
sanoopi : "Sorry" ja kaikki on nuka
reilassa ja nukiloidut häviävät ottelun. Kenellekään ei voi valittaa,
sillä pelaajat rruka kunnioittavat
toisiaan niin paljon, ettei tällaista voi tapahtua. Joten nyrkkiä peliin niin kauan kurmes nuutkin huomaavat, että jotain on vialla, ja
jos eivät huorraa, on nestaruus neidän.

Sama olisi miestenkin puolella
o~lut

tarpeen. Pelitaitojen puutteelllsuudesta antaa kuvan esi.rrerkiksi
ti~anne Englanti-ottelun alusta, jol10111 Klade, vanha ja taitava pelaaja
huu~i: "Hei, tää on paikkapuolustus ,
Bobl., tuu neuvoo mitä ne nyt tehdään!" No, tulossa on selostusta
paikkapuolustuksesta , joten setvikää
sitä sitten.
1 • 2. VAIJIDITAJAN TAVOITI'EET

Jatkoa ajatellen tulisi entistä
enerrmän kartuttaa tietoa siitä, missä
on kehittämisen tarvetta ja miten siihen päästään oarhaiten. Harjoitusten
tulisi olla myös selkeitä tavoitteiltaan ja tavoite olisi kerrottava myös
pelaajille ja miten harjoite vaikuttaa. Erityisesti valmentajalle, joka
ottaa jurmut hoiviinsa, on oltava selvää ern. seikka.
Niin, ikävää oli, ettei jurmuja
saatu MM' iin rrukaan, nutta toivottavasti jo ensi vuonna on taas jurmujengi koossa ja onhan apuna nyt uusi ikäraja, joka nostettiin peräti 18'aan
ikävuoteen. Ruotsalaiset kyseli vätkin
revanssihengessä jurmujerrrre perään ja
tiedossa olisi Ruotsi-Suomi -ottelu
jo tänä talvena mikäli poikia riittää.

2. ENTÄS M.AAIlliALLA?

Jokin aika sitten pidettiin Ruotsissa Maailmanliiton (WFDF) sääntökomitean kokous ja paikalle oli kutsuttu
Pohjoismaiden edustajat. Tärkein keskustelun aihe tuntui olleen ultimaten
säännöt, jotka totta vieköön kaipaavat
uudistusta nonin paikoin. O'lgelmana on
kuitenkin nonien edustajien leikkimielinen ja ehkäpä liian liian ystävällismielinen ote itse peliin. Tällainen
suhtautuminen johtaa vääjäärrättä konservatiivisiin ratkaisuihin ja uudistusten karttamiseen. ''Näin on aina
tehty" -rrentaliteetti estää tärkeiden
sääntämuutosten syntyä ja saattaa lopuksi koitua lajille kohtalokkaaksi.
Tietenkin on olennaista, että
osataan suhtautua lajiin myös leikilli se sti , nutta liiallinen idealistisuus aiheuttaa urheilun kannalta ajateltuna ar\~turnauksissa kiusallisia
tilanteita, kun herrasmiesmäisyys katoaa ja voittaminen nousee kaiken
edelle. Jos laji olisi haluttu pitää
vain harrastamisen ja toverillisen
pelin tasolla, ei missään ninessä olisi saanut aloittaa kilpailua niinkin
arvokkaista titteleistä kuin furoopantai Maailmanrrestaruus.

3. HARJOITI'ELE!

Ja sitten kevyempää. Jatkossa tullaan järjestänään edelleen pr-tilaisuuksia koripallo-otteluiden väliajoilla, kouluissa käydään pit.änässä tunteja, tuleville luokanopettajille tullaan
järjestänään ultimate-kurssi yliopistolla ja mikäli kiinnostuneita ja ennen
kaikkea osallistujia on tarpeeksi, järjestetään ultimaten C-valmentajakurssi.
Jos olet kiinnostunut, soita tai ota
muuten yhteyttä Bob'iin (p. 8763410).
Kurssi on tarkoitus järjestää tarrrnikuussa.
Ja jos haluat treenata läpi talven
nl.l.D tervetuloa tiistaisin Apollon koululle klo 18.00 ja sunnuntaisin Tapiolan koululle klo 12.00. Joten HIP HOP
OCN'T DROP!
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PA I KKAPUOLUSTUS
- opettajana: Pekka Ranta

Koska ultimate on ennen kaikkea
puolustuspeli, on varsin tärkeää, että
pelaavat joukkueet paneutuvat tarkasti
c:m:tan puolustuspeliinsä. Heikkotasoisia
joukkueita vastaan pelattaessa voi paljolti asettaa painoa erityisesti sellaiseen puolustuspeliin, jossa vastustajat pakotetaan heittämään ja juokserraan niin, että virheiden näärä kasvaa
ja sitten näistä virheistä rangaistaan
maalilla.
Osin samaa periaatetta sovelletaan
pelattaessa hyviä joukkueita vastaan.
Tällöin, mikäli orra joukkue osaa pelata
ns. toisessa kerroksessa eli pelaajat
c:m:tavat hyvän ponnistusvoiman ja kiekon
lentoratojen arvioiminen on hanskassa,
pyritään saarraan vastustaja heitt.änään
paljon korkeita yläheittoja, jolloin
omat puolustajat pystyvät taidoillaan
katkaiserraan hyökkäyksen.

Sen sijaan todella huippujoukkueita

--_.__

II.: 1 - 3 - 2 - 1

•

Ed systeemit:
- 1-4-2: kiekollista vartioi yksi puolustaja, nuurissa on neljä puolustajaa
kaaressa ja kaksi puolustajaa hoitelee
yli tulevat syötöt (kuva 1).
- 1-3-2-1: vartija, kol..rre !TUurissa,
kaksi keskellä, jolloin toinen on kiekonpuoleisessa laidassa ja toinen ns.
heikossa laidassa, ja yksi varmistaa
takana (kuva II).
- 1-3-3: vartija, kol..rre !TUurissa, kol.rre
taaerrpana (kuva III).
- 2-5 eli ZZ-'Ibp, jossa kaksi puolustajaa pyörii kiekollisen ympärillä ja 10PJt puolustajat pitävät orrat miehensä
(kuva IV).

1-4-2

1.:

•• •

~--~_:_•

- puolustaja
kiekollinen
)( - hyökkää j ä

o -

16

o•

. !

4

kiekollinen
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b)

lai ta kiinni

c)

rysty/kämrnen pois

III.: 1 - 3 - 3
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•

•
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vastaan pelattaessa ei tällaista taktiikkaa juuri kannata käyttää, vaan on
turvauduttava äärimnäisen kovaan miesvartiointiin. Kaksi em. tyyliä johtavat
luontevasti kysymykseen, kuinka vastustaja pakotetaan korkeisiin heittoihin.
Yksi vastaus on paikkapuolustus .
Paikkapuolustus (pp) rakentuu kolrresta pääkolTp)nentista: kiekollisen
vartija, !TUuri ja takamiehet. 'Ibinen
oleellinen seikka on tuulen huc:mio.iminen, sillä vastustajan heittäessä vastatuuleen on virheiden ja liian korkeiden eli helposti katkaistavien heittojen määrä suuri. Siksi kannattaa pelata
paikkapuolustuksella vastatuuleen
hyökkäävää joukkuetta vastaan.

- ei kiekkoa
tähän sektoriin

. ---.. . j---

..

Ennen paikkapuolustukseen ryhtymistä on joukkueen päätettävä seuraavat seikat:
vartija, - sideline eli pakotetaan
heittämään laitaa pitkin, jolloin !TUut
laidassa olijat, !TUuri ja takamiehet
ovat valmiina rynnistärrä.än katkoon
"tulee"-huudon kuultuaan (kuva a) .
- laita kiinni eli pakotetaan heittämään sivulle laidasta, jolloin keskellä olijat ovat valmiina katkoon, kun
he tietävät, että kiekko tulee aina
keskelle ja toisaalta, jos pelataankin
miespuolustuksella osataan prässätä
äärimnäisen tarkkaan juuri niitä hyökkääjiä, jotka hakevat paikkaa kiekollisen sivulta ja pystytään 12 sekunnin
puolustukseen (kuva b) •
- otetaanko keskellä oltaessa kiekolliselta käntren- vai rystyheitto pois
(kuva c).
Useimmat näistä taidoista kuuluvat
myös miesvartiointia käyttävälle joukkueelle.

a)

sideline - trap

muuri, - sideline trap eli kuinka laidanpuoleiset puolustajat liikkuv~t,
kun kiekon on tarkoitus tulla laltaa
pitkin (valmiina heittäytynään katkoon) .
- keskustan eli heikon puolen ottaminen (ei saa rrennä liian paljon nukaan
alhaalta hakevan pelaajan juoksuun) .
- muurin on osattava liikkua niin, ettei se ole liian lähellä heittäjää,
jolloin rruurinylitysheittojen onnistu~
misrrahdollisuus kasvaa ja toisaalta el
jolloin kiemyöskään liian kaukana, ......
.
kollinen voi rauhassa syottää !TUurill
sisälle jäävään tilaan (kuva d). CA1
tärkeää, että !TUur in yhteisp..1olustus
synkkaa hyvin yhteen; rruuri osaa täyttää kaikki alueensa paikat, laidanvaihto käy saksalaistyylisesti eli salamannopeasti ja täsmällisesti.

d)

liikkuminen

Sanoin vartijan ja nuurin yhteistyön on oltava saUITatontai rrolemnat
tietävät, mistä syöttö tulee ja kuka
katkaisee. M..lurin tulee olla kaareva,
ei suora. Muurilaisten on pidettävä
käsiään levällä, jolloin nuuri näyttää
tiiviimmältä ja heidän on liikuttava
prässimäisesti kuin tennispelaajat ...
cxbtellessaan ässää. Tärkeää on pyrkla
katsanaan, minne heittäjä katselee ja
sen avulla ennakoida tuleva heitto ja
mieluiten estää se. TÄRKErnTÄ: käyttäkää suuvärkkiä ja auttakaa kaverianne
puolustamaan.
takamiehet, - on päätettävä edellisten kanssa, mikä systeemi on käytössä, jolloin takamiehet osaavat asettua
oikein peräkkäin tai vierekkäin.
- takamiesten tulisi omata hyvä ponnistusvoima ja lentoratojen lukutaito ,
sillä heille laskeutuu yli tulevien
kiekkojen katkaisemisen taakka.
- tärkeintä on kuitenkin, että takamieh i llä on nuurin ohjaamiseen liittyvät
taicbt. Takamiehet ilrroittavat kiekollisen vartijalle, mikä heitto on otettava pois. Heidän on ilrroitettava nuurille, jos se on liian lähellä tai kaukana ja mihin suuntaan sen on liikuttava. Sanoin on huudettava nuurissa puolustavalle, mistä joku on yrittämässä
hakea paikkaa: esiIn. huutarralla puolustajan nimi - "Basse" , jolloin Basse
tietää, että nyt skarppina.
en myös nuistettava, että nuuri
katkaisee harvoin, joten takamiesten
katkot ovat tärkeitä.

JOO HALUAT HARJOITEI.J.A PAIKKAPUOLUsruS'I7\, CN TÄSSÄ YKSI HARJOI'IUSESIMERKKI:

Ensinnäkin harjoitellaan vain yhtä
korrp:menttia kerrallaan.
vartija, - päätaktiikan valinta,
yhden miehen nuuri eli miten asetun
ettei tiettyyn suuntaan heitetä, käsien
korkeus, jalkatyö eli ei kurkotella
vaan siirrytään puolelta toiselle jalkojen avulla, tulee -huudon oppiminen.
M..luri, - päätaktiikka, paikat rruurissa ja etäisyys kiekosta, nuurissa
liikktnninen, (1) heitä nuurin läpi ja
nuurin tehtävä on katkaista, (2) joku
hakee nuurin sisältä ja nuurista rrennään sopivasti nukaan j a muut sulkevat
synt yneen aukon.

- vartijan vaihto muurLl1 kanssa , (1)
k i ekko lai dassa, syöttö keskelle, lähin
mies ottaa kiekollisen , pakottaa ainakin aluksi heittoa takaisin samaan
suuntaan (siel lähän ovat omat puolustajat), (2) syöt tö toiseen laitaan, lähin
ottaa heittäjän ja pitää aluksi laidan
kiinni (tukossa ) kunnes rruuri ehtii
paikalle .
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Takamiehet, - paikat, liikkuminen
n1l..n että ehditään mahcbllisirrman varmasti yli tuleviin kiekkoihin j a toisaal ta varmis tarraan , j o s katko epäonnistuu esiIn. ZZ-TOpill a .
- ohjaustermien sop iminen lyhyiksi ja
niiden käytön har joit tel u , l entoradan
opette leminen , esiIn . korkeita syöttöjä
ja katkoon lähtemisiä .
- yhden miehen paikka eli ot e taan ensin lähin kulma pois, jolloin on vielä
mahdollisuus ehtiä ris tikulmaan heitettyyn kiekkoon .
Yhteispeli: Hitaasti ja a ina kun
katko epäonnist uu selv itetään t ilanne
ja parannetaan puo lustusta . Harjoitushyökkääjät eivät missään n .ilressä saa
aluksi yrittää harhauttaa puolus tajia
täysillä , sillä s illoin on täysin mahdotonta oppia mitään.
Hyökkääjien on sanottava puolustajille, miten heidän t ulee si jaita
ja liikkua, jotta hyökkääjän on mahdollisirrman vaikeaa heittää tai h akea
paikkaa . Näin opitaan pakottamaan heitot ylös ja ulos.

- muurin liikkuminen, ilman k iekkoa /
kiekon kanssa , syöttely h i taasti eri
paikko ihin ja rruuri juoksee kunnes s y steemi toimii, lisätään nopeutta.

Ja vielä: PAIKKAPUCJI.,usrus EI OLE
IAISKGTIN PUOLUS'IUSTYYLI!
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EFDF
Joukkuelajien MM-kilpailujen yhteydessä pidettiin Euroopan Liitokiekkoliiton (EFDF) kokous. Samalla
keskusteltiin Maailman Liitokiekkoliiton toiminnasta ja tehtiin alustavia päätöksiä. Läsnä olivat uusina
IlE.ina U5.b., Kanada ja Japani.
LUZERNIN

KISOIS~

Käytiin keskustelua o~teluo~je~
IlE.sta "yksinkertainen sarJa, kaikkl
kaikkia vastaan" (round-robin) . •TårjesteJ.nä on hyvä jatkossakin, vaikkakin välierät saattaisivat olla tarpeen. Kenttiä tulisi olla vähintäin
kuusi (6) ja ohjelmassa pitäisi olla
helpp:>ja ja vaikeita pelejä sekaisin.
Usean äänestyksen jälkeen päätettiin pelaajarajoituksista ultiIlE.te~
ottelua tai -turnausta kohden. UuSl
sääntö kuuluu: ottelua kohden nimetään 21 pelaajaa, jotka saavat osallistua ko. peliin. Loukkaantumisten
sattuessa voi joku koJ.rrEsta (3) vaihtopelaajasta astua remniin~ Koko :::r~
naukseen saa osallistua raJaton IlE.ara
pelaajia.

~----------------------------------~
Kuva alla: Kari Vesala (vas.) ja
Petri Isola EM-kisojen freestylen
loppukilpailussa. - M.T.

18

•

LUZEIN
JOOKKUEIAJIKlSAT 'IULEVAISUUDFSSA

Charlie Langdon-Mead on lähettänyt sääntöehdotuksensa joka IlE.ahan ja
on sitä mieltä, että kansainvälinen
sääntökirja on tarpeen. Kukin IlE.a voi
esittää ITD.1Ut.osehdotuksensa, WFDF' n
valitsemat edustajat (lähinnä Marko
Tinonen, Norjan Eirik Petersen sekä
joukko ruotsalaisia) kokoavat sitten
syksyn mittaan sääntökirjan, joka on
valmis joulun paikkeilla. Säännöt astuvat voiIlE.an 1. tanmikuuta.
Amerikkalaisten ultiIlE.tepelaajien
liiton (UPA) Brian Murphy vastusti
eurooppalaisten mahdollisia sääntömuutoksia ultiIlE.ten suhteen ja ehdotti liittymistä UPA 'han ja sitä kautta
pääsyä äänestämään asioista.
Kaikki !TUut edustajat olivat kuitenkin Euroopan aloitteen takana, mutta
UPA toivotettiin mukaan WFDF'n työhön
varteenotettavana tekijänä.

EM-kisat 1985 järjestetään Itävallassa elokuun viimeisellä viikolla.
Tarl'Jcaa paikkaa ei vielä tiedetä.
Hinta tulee olemaan 80-100 dollaria,
mikä sisältää IlE.joituksen ja koJ.rrE
ateriaa päivässä.
Englanti järjestää MM-kisat 1986.
llidokkaana on neljä kaupunkia, päätös
tehdään tanrnikuussa. Hinta avoin.
MM-kisat 1988. Belgia ja Kanada kiinnostuneita. Asiaan palataan Englannissa -86, kun tiedetään yksityiskohdista.
NAISTEN ULTIMATE

Oltiin yhtä mieltä siitä, että
naisjoukkueita on liian vähän mukana.
Joka maan tulisi rohkaista naisiaan
osallistumaan. Brian Murphy haluaa
antaa naisille päätösvaltaa hoitaa
itseään koskevat asiat.

TJl.RKKUUS

Kysymys tarkkuusheitosta kenttälajien EM-kisoissa nostettiin uudestaan esille ja päätettiin säilyttää
laji mukana ohjelmassa. Asiasta jouduttiin äänestämään.

Kuva vier . sivulla: Näyttävää vapaatyylijippoilua, vauhdissa saksalaiskolmikko 'Ihomas Siepmann (vas.)Markus Pieper - 'Ibrsten Görke.
- M.T.

JUNIORI - IKÄRAJA

KIEKKCGOLFIN MM-KISl\T 1985

Ruotsin ehdotus ikärajan nostamiseksi kahdeksaantoisi:.a (18) rreni
läpi. F'erusteluina oli juniorien liian pieni osallistujarräärä ja "kuilu"
juniorien ja miesten sarjan välillä.
Päätös on voiIPassa 1. tamnikuuta 1985
lähtien. Juniorina ollaan vielä sinä
vuonna, kun täytetään 18 elikkä vuonna 1985 -67 tai myöhenrnin syntyneet.

Ruotsi jatkaa yhä ruinaamista, kisat Helsingborgiin hinnalla millä hyvänsä. Päivärnäärät olisivat 13.-18.
elokuuta, joka päivä pelattaisiin
18 reiän kierros.

OR:;ANISAA.TICN JÄP,JESTÄMINEN

Keskusteltiin kokouksien päätösvallasta uusien asioiden suhteen.
Päätettiin, että tulevaisuudessa esitettävät asiat pitää ilmoittaa EFDp'n
uutislehtisessä ennen ko. kokousta,
jotta asiasta voitaisiin tehdä hyväksyttäviä päätöksiä. Tärrä siksi,
että kansalliset liitot voisivat keskustella ehdotuksista ja päättää kannastaan ja toisaalta ei tehdä liian
hätäisiä ratkaisuja.
KEN'ITÄIAJIKISl\T 'lU,EVAISUUDESSl\

EM 1985: Saksa on ilmoittautunut
jo kauan sitten, mutta ei ole lähettänyt edustajaa örebro'hun eikä Luzerniin. Charlie tiedustelee Tbrsten Görkel tä, josko Saksa haluaa kisat. r-t.lutoin varalla on Englanti.
EM-kisat 1986 pidetään Belgiassa,
kenttälajien ensimmäiset viralliset
MM-kisat mahdollisesti Ruotsissa samana vuonna.

ta Arrerikassa ja saanut PJX;A 'n ja

vmam-0' n kannatuksen.

Keskustelua EFDP'n taloudenhoidosta. Mistä rahaa?
WFDP' n järjestötoiminta on pääsemässä käyntiin, Ruotsilla aloite. 11moittautumiskutsut ja osoitelista lähetetää.'1 joka maahan.
Ult~~teturnauksia Euroopassa:
15-16/12 Essex, Englanti, sisähalliturnaus seurajoukkueille.
6-8/4 Creteil, Ranska.
~6-19 /5 1985 Bryssel, Belgia, seuraJOuY~ueille , lisätietoja liitosta.

Hinta olisi 50 dollaria per naama ,
mihinkä kuuluisi 4-tähtinen hotelliIPa-

joitus, aamiaiset ja päivälliset. Palkintorahana jaettaisiin 25 000 dollaria.
Gerd Biesterfeld kertoi, että
Johny Gustafsson on neuvotellut asias-

II,l", dl,c Se"lce
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Charlie
Langdon- Mead
- Olet edelleen aktiivipelaaja. Miten usein harjoittelet?
Pelaan ultimatea 3 kertaa viikossa,
lenkkeilen ja pyöräilen pari kertaa
viikossa, ja kiekkogolfia pelaa aina
kun ehdin. Minulla on kotona oma rata.
- Mitä teet liitokiekkoilun lisäksi?
Aikaisemmin olin teatterinjohtajana,
rrutta lopetin viiIre talvena voidakseni
kokopäiväisesti omistautua liitokiekkoilulle. Tämä on yhdistetty isyyslomaani, joten jaan aikani lapsen ja
frisbeetyön kesken.
- Miten se toimii taloudellisesti?

Charlie Langdon-Mead on liitokiekkourheilun keulakuvia Englannissa, Euroopassa, koko rnaailnassa. Hän on 31-vuotias ja edelleen aktiivipelaaja.
Ruotsalainen fr isbeemies Johan Lindgren haastatteli Charlie'a kenttälajiEM' ien aikana. örebrossa Charlie pärjä-

si erityisen hyvin kiekkogolfissa, missä sijoittui 8:nneksi.
Merkityksellisempää oli kuitenkin
Charlien valinta EUroopan Liitokiekkoliiton (EFDF) uudeksi puheenjohtajaksi,
tai yhteyshenkilöksi kuten nimitys
kuuluu. Hän seuraa virassa Itävallan
Peter Spiegelhoferia, joka toimi tehtävässä kaksi vuotta.
Vaali tehtiin EFDF:n kokouksessa EMviikolla, missä myös perustettiin uusi
rnaailnanliitto, WFDF. Tätä organisaatiota tullaan pyörittämään Ruotsista käsin, rrutta Charlie tulee varmasti auttarraan työssä. Kaiken tämän lisäksi
Charlie aikoo EFDF:n pohjoismaisten
edustajien kanssa laatia ja koota kaikkien lajien säännöt. Tämän työn usko-

taan valmistuvan jouluksi.
Tässä artikkelissa Charlie LangdonMead kertoo taustastaan ja liitokiekkoilun tulevaisuuden näkymistään .

.80

Ensinnäkin saan ns. isyys- tai vanhempainavustusta, toiseksi vaimoni käy
töissä ja kolmanneksi minä myyn kiekkoja ja puseroita. Tämä on koevuosi. ..
juuri nyt tulen kyllä toiIreen ja jos
kuluvan vuoden aikana saan kiekkomyyntiä kunnolla kehitettyä, voin jatkaa
näin tulevaisuudessakin. Muutoin rrenen
taas töihin ja liitokiekko jää harrastukseksi.
- Kuinka tulit mukaan liitokiekkoiluun?
Se oli niinkin myöhään kuin vuonna
-79. Vanha koulukaverini pyysi minut
mukaan talvikilpailuun PohjOis-Englantiin. Sain nähdä freestyleä ja itsekin
pelata ultimatea. Se sytytti oitis ja
vuonna -80 osallistuin ensimmäisiin
Ison Britannian rrestaruuskisoihini.
Lisäksi olin mukana Big Belgium Openkilpailussa. Samana vuonna perustimme
United Kingdom Flying disc Association'
in.

- Eikö Englannissa sitä ennen ollut
liitokiekkoilun kattojärjestöä?
No, oli kyllä UFA (United Kingdom
FRISBEE Association), jota johti WharnO'n kiekkoja Englannissa lisenssillä
valmistava yhtiö. Sitä paitsi lätyt
olivat kehnoja, huonosta ItUovista valmistettuja.
- Tuliko kahden järjestön kesken
kilpailua, oli varmaan ristiriitoja?
Enpä tiiä. Chitimme UFA'n rrelko nopeasti ja kun frisbeetuotanto loppui,
loppui myös UFA'n taival. Tätä nykyä
olemme ainoa liitokiekkojärjestö.
- Montako jäsentä liitossanne on?
Ultimatepelaajia noin 300 ja kenttälajipelaajia parikymmentä.

- Kerro lisää ultimatesta.
Meillä on 20 seuraa, jotka kohtaavat talvella kahdessa lohkossa. Ul timate on Englannissa talvilaji kuten
jalkapallo. Matkustelenne ynpäri viikonloppuisin ja pelailemme siellä
täällä. Jos välimatkat ovat suuret,
kohtaamme puolessavälissä.
Tbisaalta ongelnana on ultimaten lähes täydellinen valta-asema. Ellei mitään radikaalia tapahdu kenttälajit
saavat väistyä ja sehän olisi sääli.
- Mitä teette tämän estämiseksi?
Parhaillaan on rreneillään satsaus,
jonka toivomme tuottavan tulosta. TVkanava Channel-4 on kiinnostunut erikoisista urheilulajeista ja esittää
syksyn aikana kyn1renen yhden tunnin
pätkää liitokiekkoa. Englanti on jaettu lohkoihin ja kustakin on valittu
joukko nuoria, jotka ovat saaneet harjoitella rruutamia liitokiekkolajeja.
Kunkin ohjelnan alku koostuu näistä
juniorikilpailuista, loppuosassa on
sitten näytteitä Englannin varsinaisista liitokiekkokilpailuista, otteita
MM-kisoista, freestyle-esityksiä. Joka
laji esitellään perusteellisesti.
Tbivottavasti ohjelnat vaikuttavat
nuoriin saaden harrastuksen alkuun.
- Tämähän on upea uhraus televisioIta. Millaista on sitten viranorraisten suhtautuminen?
Mehän enne kuulu valtion urheiluliittoon kuten esirn. Ruotsissa. Me ernrre saa taloudellisia avustuksia, ItUtta
paikallisesti suhtautuminen on rrelko
hyväntahtoista, etenkin jos paikkakunnalla on rnenestyksekkäitä ultimateseuroja. Yleisesti täytyy kyllä sanoa,
että suuri osa väestöä ei tunne koko
urheilua.

- Entä lehdistö?
Paljoakaan rreistä ei kirjoiteta.
lehdistö on kokonaan suuntautunut vakiintuneisiin urheiluihin niin kuin
tennis, kriketti, jalkapallo ja rugby,
ItUtta samalla on sellainen tunne, että
suhtautuminen liitokiekkoiluun on
kääntymässä myönteiseen suuntaan.
Näissä vakiintuneissa lajeissa on ilrrennyt kielteisiä seikkoja, puhutaan
sellaisesta kuin "bad attitudes" (paha
asennoituminen tai suhtautuminen). Se
tarkoittaa sitä, että raha hallitsee
urheilua ja kaikesta tulee veristä
kilpailua. Unohdetaan, että urheilun
pitäisi olla hauskaa.

Lehdistö ja muut viestimet etsivät
siksi myönteisiä urheiluja. Edes olympialaiset eivät pysty luo~~ yhteyttä
urheilunharjoittajien tai osallistuvien kansakuntien välille. Tässä liitokiekkoilulla saattaa olla mahdollisuutensa. OlermEhan kaikki kafruja huipputasolta aloittelijoihin ja kärkimaista puhtaisiin harrastelijamaihin.
Ja liitokiekko on varmaan ainoa laji,
jossa ystävyys on kirjoitettu sääntöihin, ja missä se todella toimii.

Kaikissa yhteyksissä Charlie Langdon-Mead on mies, johon kiinnittää
huomionsa. Hän erottuu joukosta sekä
persoonallaan että ulkoasullaan . Hän
on pitkä, hänellä on Ill2lko taipuisat
hiukset ja hän pukeutuu useimniten värikkään kirjaviin (vaaleanpunaisiin)
vaatteisiin, huiveihin ja muihin.
Hän ei tee näin herättääkseen huo-

miota, hän vain on sellainen. Ja
vaikka ihmiset kerääntyvätkin hänen
yrrpärilleen, hän kuuntelee mielellään
muita.

- l1illaisena pidät liitokiekkoilun
tulevaisuutta?
Uskon kivikovaan liitokiekkoiluun
tulevaisuuden urheiluna. Ehkä siitä ei
tule hallitsevaa urheilulajia, nutta
sen olemassaolo ja kehittyminen on
jatkossakin varmaa, koska se on niin
ainutlaatuinen. Frisbeessä on piirteitä, joita ei muissa lajeissa ole ja
siksi sillä on oma tulevaisuus.
- Mitä haluat EFDF'n tekevän?
Järjestö on toiminut neljä vuotta
ja alkanut vakiintua. Useirrnat maat
ovat jäseninä, mutta kansallisten organisaatioiden välillä on valtavia
eroja. Ruotsi on yksi äärimmäisyys,
toisaalta on maita, joissa järjestöä
tuskin on. Saattaa olla vain yksi seura ja koko organisaatio mahtuu yhden
aktivistin pöytälaatikkoon.
EFDF'n suurin työ on tukea näitä
pieniä maita ja pyrkiä saamaan liitokiekko käyntiin maissa, jonne se ei
vielä ole ehtinyt. Lisäksi EFDF tulee
pitämään yllä kommunikaatiota maiden
välillä ja pitämään huolta siitä että
"frisbeehenki" säilyy.

)
-~

- Kiitos Charlie ja onnea työssäsi.
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Tuulen tuomaa
KllJ'AILUKALENTERI
Sunnuntaina 11 /11 klo 12 Meilahdessa kiekkogolf ia, kansallinen kilpailu, rahaskaba.
Kaikki mukaan. Vuoden vi.ineinen
mahdollisuus.

ENNÄ'IYKsIÄ ROPISEMALLA

Kulunut kausi oli maa i lmanennätyksien uudistumisen aikaa.
Miesten pituusheiton tuore maailmanrrestari Scott Zimrerman (Pasadena ,
CA) jynäytti Santa Cruz' issa W1-kisojen välierissä uuden ME-tuloksen,
171,92m. SUperliitoa edesauttoi voimakas merituuli, kilpailussa välierät
heitetään jonkinlaiselta laiturilta
kohti rantaa.
Tbukokuun lopulla Philadelphiassa
D::m Caine (New Jersey, USA), lennätti
aikakoppaus-ME'ksi 16,72s. Virallisten tietojen mukaan heitto oli täydellinen pulla.
Ruotsalaiset juniorit ovat myös
oaukutelleet ahkeraan. Kesän alussa
Linköpingin Per Bergström pinkoi matkakoppauksessa 66, SOm (=ME).
örebron EM-kilpailussa Tukholman Pontus Hov.tiing tähtäili tarkkuudessa alkukierroksella tuloksen 18, mikä on
junnujen EE. wppukilpailussa Pontus
löysi Mikko Laaksossa voittajansa.

FRISBAILLEN TV-MAINCNTAA
- TLEISöKllJ'AILU
Joukko kotimaisia liitokiekkoilijoita esiintyy keväällä erään urheiluvälinevalmistajan televisiomainoksessa.
Niinpä Frisberi julistaa mielenkiintoisen yleisökilpailun : "'funnista
seitsemän idolia!" Lähetä kauniit nimet postikortilla toimitukseen aprillipäivään (-85) mennessä. Oikein vastanneiden kesken arvotaan yllätyspalkinto.
HALlJ'I1\AN ULTIMATEPEIAAJIA

Tearnin kal(k.osseura Pyryn Jyske peräänkuuluttaa kaikkia ultimatesLa
kiinnostuneita, joilla ei ole seuraa
tarjolla.
Pyryn Jyske ottaa lajin hiem:m
leppoisamnin, rrutta osallistuu kaikkiin sarjoihin ja pelaa myös kiekkogolfia. Lisätietoja Pekka Rannalta
p.8763410.

PUHELINLUEITELOSTA
Per Gustavsson Göteborgista o~ onnistunut lup~~aassa yritelmässää~
kunnallisen ~uhelinluettelon suhteen.
Per' in aJ'l"['[Bttinimikkeen kohdalla ilrroitetaan yksinkertaisesti : - Frisbeeheittäjä.

LIITOKIEKKOn.UA KIrnASSA

Saksalaisesta liitokiekkojulkaisusta on silmiimre iskeytynyt artikkeli
frisbeestä Kiinassa. Kiinassa lajista
käytetään nimitystä "fel pan", mikä
tarkoittaa lentävää kiekkoa.
Kiinalaisten nuorisoviranomaisten mukaan fel pan on hyväksi sekä terveydelle että aivoille. LiitokieYJko on
opettavaista ja urheilua suositellaan
nuorisolehdissä ja vastaavissa.
Artikkeli kertoo vielä, että ensimmäinen Kiinaan lähetetty erä liitokiekkoja myytiin heti loppuun.

"SARJASSAMME VIIMEISIMPIÄ VILLITYKSI):i.:

FRISBEE-GOLF"
Kiekkogolf vieraili tässä taannoin
(26.9.) Ilta-Sanomain palstoilla. Laji
sai hiukan vääristyneen taustan, kun
rakas toimittaja TIMO KllJ'I (puh.496
811) teki kirjoituksesta oman shown.
Heti yhteenvedossa selitetään näin:
"Frisbee. Tiedättehän tuon ITUovinkappaleen, jota Kalifornian kauppaopistolaiset paiskovat hiekkarannoilla minkä
silmälappuvideoiltaan ehtivät. M..ltta
siinä missä porn-porn-pom-pomack walloittaa jo walloissakin valloittaa
frisbee SUomessa ja suomennetaan liitokiekoksi. Liitokiekolla voi pelata
myös golfia."
Tbimittaja esittelee lyhyesti Meilahden radan ja "0 ppaat" , 'fuijan, r-Binin ja Peikon. Pelin idea selitetään
vähän sekavasti ja sammalla kerrotaan,
että kiekkogolf on koko perheenpeli.
Vaan antakaarrrre Tirrpan itsensä jatkaa:
"Liitokiekkoon pääsee käsiksi kympillä ja metallikorin si jasta voi
käyttää mielikuvitusta ja erilaisia
pärrpeleitä, kiviä, kantoja ja puita.
Ja jos kiekko ei satu mukaan voi heitellä jotain toista vaaratonta esinettä kuten saapasta tai anoppia."
Se siitä.

Timo Hämäläinen

Liitokiekkoilu on mukavaa, vakuuttavat (vas.) Maini Schildt, Tuija Jääskeläinen ja Peik Johansson.
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Torsten Görke - - - -

"RuarSILLE TAAS GRANDSlAl'1"

Ruotsin liiton julkaisu Frisbeelagan raportoi kenttälajien EM-kisoja
isänmaalliseen rralliin: - Ruotsi pärjäsi jälleen parhaiten EM'issä . Olemme
täysin orraa luokkaa mitä Euroopan liitokiekkoiluun tulee, kertoo Lagan yhteenvedossaan ja jatkaa: - Vain harvat
pystyivät ylipäätänsä uhkaamaan ruotsalaisia ja naisissa sekä junioreissa
olimme murskaavia.
Torsten Görken yleismestaruudesta
ollaan pettyneitä, mutta ruotsalaisvoittajista tehdään sankareita.
Käppi, Maini ja Mikko Laakso rrainitaan
vain ohimennen ja Kari Kaivolan kohtaloa pahoitellaan rnuutarralla rivillä.

- - - Stefan Karlsson

HELSmKI OPEN - t-f-i-KARSINTAA ?
Kenttälajien epäviralliset MM-kisat
järjestetään vuosittain Kalifornian
Santa Cruzissa. Kisojen pääjärjestäjä
Tom Schot on ilmoitellut uudesta karsintasysteemistä: kilpailija, joka ei
saa haalitt\la 200 yleisrrestaruuspistettä joutuu osallistumaan yhteen (1)
karsintakilpailuun ja selviytymään
jossain lajissa välieriin.
Ensi kesän Helsinki Open on ehdolla
MM-karsintakilpailuksi. Silloin olisi
mahdollisuus saada tänne kansainvälistäkin väriä. Suomen Liitokiekkoliiton
hallitus tulee käsittelemään asiaa.
Q1gelmana on se, että Santa Cruzin
kisat eivät ole Maailman Liitokiekkoliiton, WFDF'n, valtuuttamat.
DEIAYN

UUSIA KIEKKCDA

Kesän aikana il.rrestyi narkkinoille
muutama uusi pituus- ja golfkieyJ<o.
Ed Headrick on uudistanut Kitty
Ha,,*- -rrallistoaan ja julkaissut kokonaan uuden Hooker-liitokiekon . Ed
pyrkii n1~ patentoimaan kiekkojensa
"alaosan kaarevLlutta ", kuten hän asiaa
nimittää.
Innova-champion Discs on kehittän1~
Aeron tapaisen rrallin. Uusi Aviar
(111 21, 1cm) tuntuu hyvältä kädessä ja
on kestävärrpää muovia kuin Aero. Ihan
yhtä pitkälle Aviar ei kuitenkaa11 lennä .
Phantom on Discraftin uusi tuotemerkki, littanaprofiilinen ja muutenkin omituisen tuntuinen kiekko. RiJTmi
on lähes oleJTlaton eikä Phantomista
oikein saa otetta . Mutta lentorata on
kuulemma ainutlaatuinen ja kieyJ<o menee pitkälle .

SM

Nail Delayn eli kynsiviivästyksen
Suomen mestaruuden vei jo toista'Tliseen
vanha viivyt tä jä Peikki.
Tänä vuonna kilpailu käytiin kenttälaji-SM'issä ja paikalla oli koko
kansallinen mestarikaarti enemrän tai
vähertn'än vakavasti valmistautuneena.
Tiukassa kisassa hopeaa taisteli
Tipi Luorra, kolrras oli nimimerkki B.
Rantsu.
Kaikkien rakastarra Seppo Sepi Nie minen juonsi kilpailun ansiokkaasti.
LIITOKIEKKOSTIPENDI
Ka i vopuiston kiekkogolftapaht1..lJTBJ1
yhteydessä puheenjohtaj a Seppo Niemi nen tahtoi muistaa suorralaista li itokiekko ilua ja turvata sen kehitys tulevaisuudessakin. Puheenjohtaja ojensi J1~ki Kaivolalle heru~ilökohtaises
ti sadan narkan stipendin.
Jyrki Kaivola on ollut Suomen menestyksekkäimpiä liitokiekkovoimia
vii..'1E vuosina, mistä todisteena on
TIITI. tarkkuuden EM-hopeaa Englannissa
-83 sekä tämän vuoden kansallinen
yl eisrrestaruus.

KAUDEN KÄRKI

Pituusheitto:

-EM
-EM
- SM
- SM
- SM

2)
3)
4)
5)

Marko Tirronen
Pekka B. Ranta
Georg Nyman
Jari Saastarroinen

147,60
124,80
121,00
118,70
118,50

1)
2)
3)
4)
5)

Aikakoppaus:
Georg Nynan
Kari Vesala
Peik Johansson
Pekka Ranta
Marko Tirronen

12,95
11,75
11,40
11,30
11 ,16

-SM
- Enn.r.
- HO
- Ava j .
- SM

1)
2)
3)
4)
5)

!w1atkakoppaus :
Kari Vesala
Mikko Laakso
Jyrki Kaivola
Pekka Ranta
Klaus Korpela

55,80
48,10
47,40
47,20
45,50

-

1 ) Kari "Käppi" Vesala

Tarkkuusheitto:
1) Hannu Kahlos
2) Mikko Laakso
Peikko Johansson
Tirro Luorra
Marko Tirronen

15
14
14
14
14

Avaj.
Enn.r.
SM
Avaj.

-SM

- SM
-EM
-SM
-SM

-SM

NELJÄ ALLE MEJJ<USSA

Meikun vehreistä kiekkogolfmetsistä kiirii kummia uutisia. 29. syyskuuta Peik Johansson he itti uuden rataennätyksen (uskoisko tuota?) .
CXlnistunut birdieputti 12: sta metristä viimeisellä reiällä sinetöi
lopputuloksen 23 eli -4. Ennätyssää
oli tyyni , voitonjuhlia säesti tihkusade.
Ormeksi olkoon vaan.
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KENTTALA"IT
KUNNIAAN
LII'IDKIEKKOLIJ:'JX.N 'IDVERISEURAI..J..E.

Ego sum frisbee, nihil habeo et nihil dabo * 1. Tähänkö ollaan nenossa?
Näinkö rakkaat liitokiekkomme tulevaisuudessa tokaisevat? Eikö todellakaan
ole enää vaihtoehtoja? Onko kaikki hukassa? cnko itsem.rrha ainoa ratkaisu?

Ei, näin ei saa tapahtua. 'Ibverit,
on toiminnan aika. Kyllä ystävät, kyllä, on ryhdyttävä taisteluun. Q1 vaalittava perinteitä. Q1 palattava muutaman vuoden takaisiin hyviin aikoihin. ETrte saa luopua näin helposti.
Hyvät toveriseuran jäsenet:
KENTI'ÄLAJIT KUNNIAAN! ! !

No niin, nyt kun olet lopettanut
nauramisen ja lattialla kieriskelyn on
palattava karuun todellisuuteen. Kaukana ovat ne ajat, jolloin kenttälajikilpailuissa oli yli 50 osanottajaa.
Kaukana ovat ajat, jolloin piti matkustaa ynpäri maata karsintakilpailuissa päästääkseen osallistumaan vuoden tärkeinpään liitokiekkotapahtumaan , SM-kisoihin. Tämä saattaa kuulostaa naurettavai ta, jos vertaarr'Ire
asiaa esiIn. tämän vuoden vastaaviin
kilpailuihin, joissa osanottajia oli
parikyrnrentä (lat.huom. ~-kilpailussa
tasan 37 osanottajaa). Kamalaa.
Missä sitten on vika? Miksi eivät
ihmiset jaksa harjoitella ja osallistua kilpailuihin. Kyllä sitä kaikenlaisissa vääräoppisissa joukkuepeliharjoituksissa juostaan.Sitten sitä .
nennään ja voitetaan jotain typeriä
rnaailrnanJrestaruuksia (pyh!).
Ei, ei, pienet hyväkkäät. Ajatelkaa
ai voillanne älkääkä ... Hirvittävän
raadannan sijaan voitte harjoitella
kenttälajikaunokaisia, rnatkustaa D1kisoihin ja kakkularapsis, olette Euroopanrrestari. Ja mikä parasta, saatte
kaiken kunnian itsellenne. Eikö olekin
hienoa. Ajattele itsesi seisanassa
palkintokorokkeella tuhansien ihmisten
osoittaessa suosiota ~IN SINULLE.
Siinä todella tuntee ylpeyttä ollessaan suorralainen. Vae victis *2!
Tilarme on nyt se, että kisoihin on
saatava lisää väkeä. Ja asiahan on
niin, että ei saa ajatella, että enhän
minä kuitenkaan voita. Ei se mitään,
voitha.'1 tulla nukaan luanaan edes vähän kilpailun tuntua osallistumalla.
Ja kyllä sinunkin vuorosi tulee, jos
vain jaksat ponnistella sinnikkäästi
kohti huippua.
Eihän siinä ole mitään järkeä, että
kenttälajikisat ovat kuin tabula rasa
*3. Nos takaartTTE, kaikki yhdessä, kenttälajit orralle paikalleen: ykköseksi.
Ibhkeasti mukaan. Tehdään se jo seuraavissa kisoissa. Ja jonakin päivänä
te pienet kauhikset voitte todeta:
- Veni et vici *4.
Hauskaa talvea ja pane.rn et circenses *5 kaikille.
nim:irrerkki Paistaa se ::lä.ivä vielä
risukasaankfu .
Alea iacta est *6.

Ja tämä kuva ei tietenkään liity oheiseen hätähuutoon
sitten millään lailla. Vai liittyykö?
Mikko Laaksohan se siinä pelaa kiekkogo lfia.
- kuva: Hannu Kahlos.
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*1 Minä olen liitokiekko, mitään minulla ei ole, enkä mitään tavoittele.
*2 Voi voitettuja.
*3 Puhdas sivu, tyhjä lehti.
*4 Tulin ja voitin.
*5 Leipää ia sirkushuveja.
*6 Arpa on heitetty.

STYLE

-MM
Piipahdinpa tässä v iirre kesänä AIrerikanrrantereella. Ja onnen arpa kävi
ylitseni, sillä tar j outui tilaisuus
seurata perin taidoka sta freestyleä.
Minnesota, heinäkuun loppupuoli,
huohottava helle. Perinteisen frisbeefsetivaalin yhteydessä räpelöitiin
jonkinrroisista M-i-arvoista (toim.huom.
FPA'n - freestylepelaajien liiton mestaruuskilpailut). Kisanto oli kuulemma
vuoden kohokohta niin Minnesotassa
kuin USA' n freesty l etoiminnassakin.
Että niin. Itse kilpailuista:
Nai sten voiton otti pari ANDERSONYABE, enerrpää en pysty kertorraan, olin
ost:arrassa popcornia . Ylipäätään naisten sarjasta on vaikea selostaa, huhuttiin näes koko osaston lakkauttamisesta heikon osalli s tujamäärän takia.
Sekasukupuoliskaban voitti söpö
teksasilaispari HOUCK-SAMPLE taitoluistelutyyppisellä e sityksellä.
. Ja miesten trippelit. Tasokas karnppa1lu profeetallisten COLORADICALS'ien
ja ryhnän HUIXJ<LIN-IMPERIALE-ROSING
kesken. Edellisten ohjelma koostui uskorrattanista yhteisjipoista ja ryhrrästä erottui erityi sesti vaalea pörrö-

pää, joka pyöri kuin väkkärä, hallitsi
kiekkoa täydellisesti. Vaan vielä parerrpi oli mielestänä JOEY HUIOKLIN
näyttävyydessä orraa luokkaansa .
'
~~IN-gängi voittikin , vaikka ryhmana KO~RADIKAALIT olivatkin minusta parerrpia .
Iltapäivällä mitattiin paremmuutta
duo-sarjassa. Isoimman potin
poimi BAYOO BIASTERS (oikeinkir joitus
tarkistettu oh jelmalehtisestäl. Vauht~a, l~okkuutta, mahtavia hyppykiinnlOtto]a. Löytyi sitä vaikeutta että
näyttävyyttä .
SUuri plussa parille HOUCK-ELLIOT
musiikin suhteen. Baletillisen kaunis
ohjelma tuotti kuitenkin vasta 4:nnen
sijan.

rr~esten

Kaiken täm':in shown välissä tarjottiin yleisölle nautittavaksi kiekkogo lf- ja gutsnäytöksia. Ja tietysti
yleisökilpailu , sellainen hullunkurinen, ipanat ryömivät putkien läpi ja
heitte livät t~kkuutta golfkoriin.
Pirkko Uski
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Koreografiaa
'Ihe &x1y R:>11

- Bill Wright

- toimituksesta: Artikkelin kirjoittaja on freestylen rroninkertainen
maailmanmestari kuuluisassa COloradicals -ryhmässä. Lisäksi Bill Wright
on Freestyle-pelaajien liiton hallituksen jäsen. Artikkeli on vapaasti
käännetty Disc Sports -lehdestä.

Bodirolleri eli kehovieräntä on ää-1::>
rimmäisen nautittava freestylesuori~
tus. Kehorollerissa kiekko yksinkertaisesti vierii käsivarsia ja rruita
ruumiinosia pitkin (back roll, chest
roll, leg roll). R:>lleri on erinomainen lisävivahde vapaatyyliohjelmaan.
Kiekon voi ottaa rollerin jälkeen
kiinni, yhdistel.m3.ä voidaan jatkaa tai
se voidaan soveltaa co~psiin. Jokainen tilanne vaatii erilaisen kontrollin. Kevyt tuuli on rollerille ihanteellista, sillä tuuli pitää kiekon
kehoa vasten. Kaikkinainen vaihteleva
käyttö ja uudet ainekset yhdistettynä
rolleriin edustavat eri tapoja lähestyä ihannesuoritusta. Sen esittäminen
parhaassa rruodossaan sisällyttää seuraavat seikat:
IÄRVl VASTEN 'IUULTA - oli tuulen
voimakkuus mikä tahansa rolleri syntyy
parhaiten vastatuuleen. Tärrä auttaa
kiekon "kellumisessa" sekä ennen kontaktia että varsinaisen vierinnän aiana. Tämä on yhdistel.m3.n jatkamisenkin
kannalta välttämätöntä (esiIn. airbrushing) .

ALKUKCNrAKTI - kehon täytyy olla
kiekon suunnan mukaisessa asennossa.
Usein yhteys kiekkoon rrenetetään heti
ensikosketuksessa , kun keho ei ole
kiekon kanssa samassa lin j assa.
KEHCN LI~ ja ASEN'ID (posi tioning) - yleisin liike on astuminen
kiekkoa vastaan, jotta saataisiin hyvä kontakti koko rollerin ajaksi.
Hyvällä asennolla sääde llään rollerin
vauhtia: pehrrEämpi rolleri , kun ruumis
myötäilee kiekon luonnollista liikerataa. Pieni vinkki: liiku kiekon
kierteen rrukaan (vaserrma.lle counterjengalla), jos haluat hitaan rollerin,
ja taasen vasten kierrettä (oikealle
counter-kierteellä), jos haluat nopean
roller in (turbo).

PYSYVÄ KOSKETUS - mitä enemmän kiekko on kunnon kosketuksessa kehoon, sen
parempi on hallinta ja rollerin esteettinen vaikutelma. Kimmokkaaseen rolleriin pääsee tuuli käsiksi ja kontrolli
rollerin lopussa on vaikeaa.
KIEKCN Kt.JIMl\ - tämä telijä on hyvin
tärkeä voimakkaissa tuuliolosuhteissa.
Tasainen kulma on välttämätön kovassa
tuulessa, isorrpi kulma on tarpeen esiJTI.
sisätiloissa.
Lisähuomautus: Kaikki nämä tekijät
saattavat vaihde lla riippuen rollerin
tarkoitusperästä (catch, brush tms) i
kokeile eri kulmia olosuhteiden salliessa. Huomaat, että kehovieräntä löytää rronta eri muotoa riippuen eri
kulmista ja kehon asennoista. Aloittelijan on viisainta lähteä helpohkosta rintarollerista (käsi, käsivarsi, rinta, käsivarsi, käsi).

/

-r-

1n ar tO.
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PIRKOIIPÄIVÄII
selostus
ELI LÖYSINKÖ NIRVANA.N MEIKUN YSIREIÄLTÄ

VAIKO ISOlAN

KIEKaJ ?

Tämä on official kisastoori maailmankaikkeuden vaati vi.mnasta lii tokiek -'
koselkkauksesta, tajuntaa lamauttavasta
lokakuugolfista ...
No niin, kolme viikkoa ennen kilpailua olin kylässä mummuni luona. Mummu
keitti ruusunmarjavelliä, tarjosi mustikkapiirasta ja sanoi että: - syö nyt
SinD että jaksat sitä Friscoa heittää .
- Kiitos oikein vilpittömästi , Mummeliihanaiseni, sanoin ja ITÖssötin piirakkaa ahnein suin.
Kun kaikkien kommellusten jälkeen
sain vaserrm:m kumi saappaan oikeaan
klabbiin ja toisinkinpäin, riensin kosteaan aamuun. Kirmaistessani lausuin
tunnussävelrrääni: - Suinpäin suohon,
ryteikköön tuohon. Kohta löysin aarin
alueelta neljäsataa pultsaria ja tiesin
olevani perillä.
Ja kas, ystävät saapuivat kai..kista
ilmansuunnista ja kaikilla oli eriväriset sadetakit. Päivän sääennuste : Heikkoa itä-länsituulta , 48 m/s , Meilahdessa hapjX)sateita, erityinen lentävien esineiden vaaravyöhyke Allergiasairaalan takamaastossa.
Tuija Jåäskeläinen aloitti kilpailun
heittämällä päin mäntyä. - Tässä saa
taistella itsensä kanssa, Tuija valitti . 'Ibisessa ryhrrässä kuuli.Jme Bex 'in
karjuvan niin että rretsä raikui.
Ensimmäisen kierroksen kliimaksi oli
kuitenkin Jakob Nymanin keskittyminen
puttaukseen reiällä 5 . Uusi ennätystulos on 6 min 30 s .
Ensimmäisen kierroksen jälkeen kokoonnui.Jme kisakahvilan sadekatoksen
alle , missä Jyrki Kah'013. söi eväitä
muider~in puolesta. Våliaikatulokset
olivat vuosisadan surkeimmat, 01i.Jme
siis tavoitteessamme .
Vaan mi ttelc, jatkui . Ykköspooliin
selvisivät kaikkein rurnimTet ja limaisimmat . Kunniakkaassa johtoasemassa
olivat Nymanin veljekset, Tupu ja Hupu
sekä tiukasti takana HeiYJ<.Opeikko ja
Vesa-Matti lDiri . Heti alkuu.n Vesku
lankesi polvilleen ja esitti Kari Kaivolan ikivi..hreän sketsin "Ai lav juu
II •

Ykkösreiällä Peikko yritti ratkaisevaa puttia , mutta heittikin ilokserme kaksi rretriä ohi ja jyrkänteestä alas. Hah-hahaa , nauroimme kaikki
kilpaa. Ja jatkoa samaan sarjaan:
reiällä 6 Görk Newman astui koiranläjään samalla kun toisessa ryhrrässä
Mikko Laakso heitti näin pitkän heiton. Jossain välissä jokin apinannäköinen otus piipahti areenalla ja väläytti yritelmänsä maailman typerimIDästä puttauksesta: 20:stä rretristä
kämmenheitolla täysiä koriin, ketjut
katkeilivat vaan kiekko jäi korin ulkopuolelle .

IT'S FUN
TOPLAY
DISCGOLF
Sade yltyi ja tunnelma senkun tiivistyi. Kilpailutilanne pysytteli valitettavan vakaana , J.Nyman /O , G.Nyman / +l, Peikko / +2 .
Viirreisellä reiällä Jacky-Makupala
Nyman hieman tasoitti kilpaa väsäyttämällä täysin järjettömän aloitusheiton suoraan ekaan puuhun. Puttausten jälkeen veljekset Nyman olivat
kärjessä, Peikko ja kakkosryhmän
voittaja JYTki yhden heiton jäljessä.
Tylsänlainen sudden death ratkaisi
pronssin Peikolle ja pääpotin Georgillle, joka dopingtestissä osoittautuikin naamioituneeksi Brigitte Bardotiksi. Niinpä kilpailun jury kokoontui
oitis ja yksimielisellä päätöksellä
koko kilpa mitätöitiin. Samalla päätettiin lakkauttaa koko Liitokiekkoliitto ja sen sijaan ruveta harrastamaan kuviokelluntaa.
Rattoisin syysterveisin , SIMJ
P.S. Tiistaisin Apollon koululla
joukkueharjoi tukset. Snorkkeli rrukaan.
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Liitokiekkoseura Team'in perinteiset
ENNÄTYS'Im RIKKOJAISET
Talissa 15/9
Pi tuus, miehet:
1) Kari Vesala
116,50
2) Georg Nyman
99,75
3) Pekka Ranta
99,30
- juniorit:
103, 1~
1) Jari Saastanoinen
97,60
2) Mikko Laakso
90,2')
3) Timo Vaskio

TULOKSIA:

- Huom! tyyntä

KAIVARI OPEN 18/8

- kiekkogolfia
1)
2)
3)
4)

Jyrki Kaivola .•••..•... 54
Mikko Laakso ....•..•... 55
Timo Vaskio ..•.••.•...• 56
Jakob Nyman ..•.•..•.... 56
5) Peik Johansson .••.....• 57
Georg Nyman ••.•..•..•.. 57
7) Jari Saastanoinen ...... 59
8) Seppo Nieminen •...•...• 60
9) Mika Latvasalo .........•.
10) Olli Visamo ............ .
11) 'fuija Jåäskeläinen ja
Mikael Hästbacka .••...••

- aikakoppaus
1) SChildt. .....•. 6 ,96
2) Kohonen ...•••.. 5,60
3) Jääskeläinen ..• 5,37.
- tarkkuusheitto
1) Kohonen .....•.. 10
2) Suni. •....•..••. 9
3) Schildt .....•.•. 8
4) Jääskeläinen .•.. 3.

SM

Juniorit: - pituusheitto
1) Laakso ........ l09,80 105,10
2) Saastanoinen .. 118,50 103,60
3) Vaskio ........ 104,OO 96,05
4) ~ettinen ...•.. 88,00 95,40
5) Makkonen ...•... 77,45 78,90
- minit Kuusakoski 71,30
Hästbacka 60,80.

- Tali, 25-26/8
Miehet: -pituusheitto
1) Vesala .••.•. 134,15 141,40
2) J.Kaivola ..• 112,90 113,00
3) Ranta ...•... 113,50 121,00
4) Timonen •.... 119,65 118,85
5) G.Nyman ..•.. 103,50 118,70
6) Tele ........ 109,60 112,30
7) Bondestam •.. 106,30 101,90
8) Korpela .•... 107,60 95,65
9) lsola ....... 107,50 87,45
10) Joutsikoski.101,80 87,30

122,20
117,20
116,80
111,50
103,20

- aika- ja rratkakoppaus
1) Timonen ... 11,16 35,30 10,50-43,30
2) J.Kaivola.10,13 25,15 9,50-47,40
3) Vesala ..•• 11,17 44,40 8,05-35,60
4) G.Nyman ... 12,95 34,60 11,00-0.0
5) Korpela ..•. 9,50 45,50
6) Johansson
7,3 34,20
7) Hännikäinen 7,8 27,90
8) Joutsikoski 7,6 27,50
9) Bondestam 8,4 17,00
10) Ranta
8,4 0,0

- aika- ja matkakoppaus
1) Saastanoinen •. 8,15 10,1-35,40
2) Vaskio ........ 8 ,62 8,7-4 8 ')0
3) Laakso ........ 9,30 7,7- 0,1
4) Makkonen ....•. 7,65 0,0-29,80
5) Nordrran ...... 10,36 6,5- 0,0
- minit Asikainen 6, 1
Hästbacka 3,4.
I

- tarkkuushei tto
1) Vaskio ......•. 11 10
2) Laakso ......... 9
9
3) Pesonen ........ 8
8
4) Saastanoinen .• 12
7
5) Miettinen ....•• 9
3
- minit Kuusakoski 6
As ikainen 5.
Seniorit: -pituusheitto
1) Nieminen 87,01).

-tarkkuusheitto
1) Timonen .... 10
9
14
2) Kahlos ...... 7
7 (11 , 15) 13
3) J .Kaivola ... 8
12
9 (9)
4) Johansson ... 8
14
9(4)
5) Korpela ..... 6(9)10
6 ) Luorra .•..... 6 (9) 7 (11 , 14)
7) Nieminen ...• 8
7(11,8)
8) Budde ...•.. 10
7 (4 )
9) K.Kaivola ... 8
5
10) Pohjalainen.9
4

-aikakoppaus
1) Niemben 6,57.

- tupla~iekko
1) J. Kai vola - Ranta
2) Timonen - Vesala
3) Johansson - Nieminen
4) lsola - Tele
5) Joutsikoski - Kahlos
6) Nyman - Nyman

Miehet:
1) Pasi Pesonen,
2) Pekka Ranta,
3) Peik Johansson,
4) Petr i Isola,
5) Klaus Korpela,
6) Eero Alperi.
Juniorit:
1) Timo Vaskio,
2) Mikko Laakso,
3) Mikael Hästbacka.

- freesty le
1) lsola - K.Kaivola - Vesala
2) Nordrran - Ranta
3) Joh~~sson - J.Kaivola - Luoma
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Aika- ja rratkakoppaus, miehet:
1) Kari Vesala
11,75/39,95
2) Peik Johansson 9,67/45,45
3) Jakob Nyman
8,17/30,80
- juniorit:
10,28/48,10
1) Mikko Laakso
10,76/35,80
2) Timo Vaskio
3) Mikael Hästbacka 8 , 14 (mini-SE) /
22,1)0.

Naiset: -pituusheitto
1) SChildt .•..•• 90,80
2) Kohonen .....• 67,80.

-tarkkullsheitto
1) Nieminen 7, 11, 8.

Kiekkogolfin

SM

- Kaivopuisto ja M2ilahti
4. ja 5. elokuuta
Miehet:
1) Johansson.+l/55
2) G.N)man .•• +2/56
3) Vesala ..... 0/54
4) J.Kaivola.+3/57
5) lsola ..... +3/57
6) Nieminen .. +l/55
Ranta ..... +3/57
8) Korpela ... +3/57
Londen .... +6/60
10) Alperi ... +7/61
11) Latvasalo .9 /6 3
12) Visamo ... ll/65

0/109 +1/137
3/113 -1 /139
7/115 0/142
6/117 +2/146
4/115 +2/146
10/119
+8/119
12/123
+9/123
15/130
17/134
18/137

Juniorit:
1) Vaskio ...••. +2/56
2) Laakso ...•.. -l/53
3) Saastamoinen. 4/58
4) Asikainen .... +31
5) Hästbacka .... +35

2/112
6/113
8/120
+58
+64

0/139
5/145
3/150
+74
+77

-2/162
-1 /165
+2/171
0/173
+4/175

2/168
0/172
5/182
+95
+96

Naiset (par 108):
1) T . Kohonen 132
2) Jääskeläinen 138
3) Schildt 146
4) Silta-Mattila 163
5) J •Kohonen 171

DISCATHON'in ~-kilpailu
Kaivopuistossa 16/9

~.---------------------~

GUTS:

ULTIMATE:
-SM
Runkosarja:
- Naiset-Team 5-21, Hesa-Maniacs 21-15,
Tsemi-FFF 12-21, FFF-Hesa 12-21, Naiset
-Tsemi 4-21, Maniacs-Team 16-21, TsemiHesa 12-21, Naiset-Maniacs 1-21, TeamFFF 21-13, Team-Hesa 21-9, Maniacs-Tsemi 21-17, Naiset-FFF 4-21, Naiset-Hesa
13-21, FFF-Maniacs 21-11, Team-Tsemi 21
-16.
1) Team ••••

2)
3)
4)
5)
6)

Hesa ..•.
FFF •••••
Maniacs.
Tsemi .••
Naiset ••

5
5
5
5
5
5

5
4
3
2
1

o

0
1
2
3
4
5

105- 59
93- 73
88- 69
84- 81
78- 88
27-105

5
4
3
2
1
O.

Loppusarja:
- välierät,
Tali, 1/8 Team-Maniacs 21-11,
Munkka, 1/8 Hesa voitti FFF'n.
- lopputilarme,
1) Hesa 2-0,
2) Team 0-2,
3) FFF
1-0,
4) Maniacs 0-1.

- USA-Italia 15-1, SUOMI-Norja 15-5,
Ruotsi-Belgia 15-3, Englanti-Sveitsi
15-8, Japani-Saksa 14-16, USA-Norja
15-2, SUOMI-Belgia 15-1, Ruotsi-Hollanti 15-2, Itävalta-Sveitsi 15-7,
Kanada-Saksa 13-14, Japani-Italia 1614, USA-Belgia 15-1, SUOMI-Hollanti
15-11, Ruotsi-Sveitsi 15-1.
- USA-Sveitsi 15-3, SUCt1I-Sveitsi 157, Ruotsi-Itävalta 15-3, Ruotsi-Kanada 15-3, USA-Itävalta 15-4, SUOMIEnglanti 13-12, Ruotsi-Kanada 15-3,
USA-Englanti 15-3, SUCl1I-Kanada 159 , Ruotsi-Japani 15-5 , Ranska-Belgia
15-12.
- USA-Kanada 15-5, SUOMI-Japani 15-7,
Ruotsi-Ranska 15-2, USA-Japani 15-2,
Ruotsi-Englanti 15-5, SUOMI-Itävalta
15-13, Englanti-Kanada 11-12, Itävalta-Japani 12-10.
- USA-SUCl1I 15-5, Itävalta-Englanti
8-15, Italia-Norja 15-10, SUOMI-Ruotsi 11-15, Itävalta-Kanada 15-6, Englanti-Japani 14-10, Sveitsi-Saksa 1315, USA-Ruotsi 15-9.

ULTIMATE, naiset:

•

UlTI MATE GUTS
WElTMEISTERSCHAFTEN 1984

Loppuottelu:
SUOMI - RIJarSI
16-11
Runkosarja:
1) SUOMI,
2) RUarSI,
3) ITÄVAL'rn.,

LUZERN, SVEITSI 3-8/9
ULTIMATE, miehet:
Loppuottelu:
YHDYSVALIAT - RIJarSI
21 - 14
Runkosarja:
1) YHDYSVALIAT,
2) RUarsI,
3) SUCt1I,
4) Iso Britannia,
5) Itävalta,
6) Saksan L'IV,
7) Kanada,
8) Japani,
9) Italia,
10) Norja,
11) Sveitsi,
12) Alankomaat ,
13) Ranska,
14) Belgia.

4) Iso Britannia,
5) Italia,
Yhdysvallat kilpailun ulKopuol.
- USA-Italia 11-1, SUOMI-Ruotsi 11-5,
Itävalta-Englanti 11-3, USA-Itävalta
11-1, SUOMI-Italia 11-2, EnglantiRuotsi 1-11, Itävalta-Ruotsi 7-11.
- USA-Ruotsi 11-1, Italia-Englanti 911, SUOMI-Itävalta 11-0, USA-Suomi 11
-5, Italia-Itävalta 0-11, SUOMI-Englanti 11-2, Ruotsi-Italia 11-1.
- USA-Ruotsi 11-3, Italia-Englanti 11
12, SUOMI-Itävalta 11-2, USA-Italia
11-() , SUOMI-Ruotsi 10-5, USA-Englanti
11-1.
- SUOMI-Italia 11-2, Ruotsi-Englanti
11-1, USA-Itävalta 11-2, Ruotsi-Italia
11-1, Englanti-Itävalta 0-11,
USA-Suomi 12-7.
- Italia-Itävalta 9-11, Englanti-USA
2-11, SUOMI-Englanti 11-1.

Loppuottelu:
YHDYSVALIAT - RuarSI
3 - 2

Ottelu 3:nnesta sijasta:
JAPANI - ITÄVALTA

2 - 0

Vålierät:
Japani - Ruotsi 0-2,
Yhdysvallat - Itävalta 2-0.
Ottelu 5:nnestä sijasta:
SUOMI - Kanada 2-1 ,
ottelu 7:nnestä sijasta:
Norja - Englanti 2-0,
ottelu 9:nnestä sijasta:
Belgia - Ranska luov.
Alkulohko A:
1) Yhdysvallat,
2) Ruotsi,
3) SUOMI,

4) Norja,
5) Belgia.

Alkulohko B:
1) Japani,
2) Itävalta,
3) Kanada,
4) Englanti,
5) Ranska.

- SUOMI-Ruotsi 0-2, SUOMI-USA 1-2,
Japani-Itävalta 2-0, USA-Belgia 2-1,
Japani -Kanada 2-1, SUCt1I -Belgia 2-0,
SUOMI-Norja 2-0, Japani-Englanti
2-1, Itävalta-Kanada 2-1, RuotsiUSA 0-2.

WORLD FLYING DISC C~~IONSHIPS
- "epäviralliset MM-kisat"
- Santa Cruz
- ultimate-turnaus
Runkosarja:
1) Boston Rude Boys
9-1
2) Bay Area Circus
8-2
3) San Diego Spinoffs 8-2
4) Santa Barbara Condors 7-3
5) Santa Cruz Kaos
7-3
6) NE7, New York
6-4
7) Chabot
5-5
8) Boulder Stains
5-5
9) Eugene
3-7
10) Santa Clara
3-7
11) Irvine
2-8
12) Davis
2-8
13) Hawaii
0-10.
Neljännesvälierät:
- Condors - Kaos 17-13
- Rude Boys - Stains 15-1 7
- Spinoffs - NE7 17-13
- Circus - Chabot 17-10.
Lopputulokset :
1) Bay Area FLYING CllOJS
2) Santa Barbara CONOORS
3) Boulder STAINS ja
San Diego SPINOFFS.
- Huom! Chicago V~Y CITY ei ottanut osaa kilpailuun.
Naiset, lopputulokset:
1) Santa Barbara LADY CONOORS
2) Boston BEASTIES
3) Eugene DARKSrrn.R
4) Santa Clara YETI ~
5) Berkeley
6) San Diego.

- USA-Hollanti 15-1, SUOMI-Ranska 158, Ruotsi-Saksa 15-3, Englanti-Norja
15-7, USA-Ranska 15-3, SUOMI-Saksa 16
-11, Ruotsi-Italia 15-2, ItävaltaNorja 15-6, Kanada-Hollanti 14-5, Japani-Sveitsi 9-15, USA-Saksa 15-8,
SUOMI-Italia 15-8, Ruotsi-Norja 155, Japani-Ranska 15-6.
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- naiset:
1) Stacy Anderson
- Carolyn Yabe CO,
2) g. lbse - Margaret Curtis CA,
3) Liz Po~ll - Ann Zerrai tis NY.
- mixatut:
1) g. Rose - Corey Basso CA.
Tuplakiekko, miehet:
1) Garrett - Sheldon CA,
2) Pierson - Vingerelli CA,
3) Tbm Kennedy - Cliff Marhoeffer CA
4) D..lvall - Zi..rrnerman CA.
- naiset:
1) Pellicane - Kakimoto ,
2) Anderson - Yabe.

KENITÄIAJlEN EPÄVIRALLISET
~-KISA.T

Santa Cruz, 6-12/8

Kiekkogolf, miehet:
1) Travis Reynolds CA 236 (sudd.d.),
2) Harold D..lvall CA 236,
3) Dave D..lnipace CA 240,
4) Ibn Daynes CO 245,
5) Ba.rt Smith CA 247,
6) Steve Bentley CA,
7) lbn Vingerelli CA ja
John Brooks M).
- naiset:
1) Tami. Pellicane FL,
2) Vicki Satterlee CA,
3) Margaret Curtis CA.
Pituusheitto, miehet:
1) Scott Zi.nTrerman CA 438,27m
(146,07 - 171,92 (ME) - 120,26),
2) Ibug Branigan CO 415,87
(146,17 - 150,37 - 119,32),
3) Frank Aquilera CA 407,17
(132,96 - 159,07 - 115,14),
4) Travis Reynolds CA.
- naiset:
1) Pellicane 306,44m
(105,78 - 100,02 - 100,64),
2) Satterlee 257,55
(86,02 - 90,80 - 80 ,72).
Aikakoppaus, miehet:
1) Sam Ferrans CA 33, 28s
(11 ,11 - 9,09 - 13,08),
2) Ibug Drawbond OR 29,95
(12,25 - 8,97 - 8,73) ,
3) Jerry Garrett CA 29, 57
(10,29 - 8,61 - 10,6 7 ),
4) Sean Sheldon CA.
- naiset:
1) Pellicane 22,88s
(7,36 - 8,77 - 6,75),
2) Chieko Kakimoto JPN 19,81
(7,70 - 5,36 - 6,75),
3) Satterlee.
Tarkkuusheitto , mie.~e t:
1) Snapper Pierson CA,
2) Mike Barry CA,
3) Cliff Marhoeffer CA ja
Jerry Garrett CA.
- naiset:
1) Satterlee,
2) Sandra Jarvis AUS,
3) Suzanne Fields MA.

Freestyle, miehet:
1) Larry :Irrperiale CA
- Bill Wright CO,
2) Kevin Gi vens
- Rodney Sanchez CA,
3) Ibug Branigan
- Rick Castiglia CO,
4) Chip Bell CA
- John Brooks M:).
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YLEISMFSI'ARUUS, miehet:
1) JERRY ~ CA 449,63,
2) R:N VINGEREI.LI CA 433,91,
3) JOHN BRCOKS ~ 414,78,
4) HAROLD DUVALL CA,
5) JIM HERRICK CA,
6) SAM FERRANS CA,
7) DA.VE OONIPACE CA,
8) SFAN SHELIXN CA,
9) scarr Z L'1MERMAN CA,
10) ~PER PIERSCN CA.
- naiset:
1) TAlI1I PELLICANE FL 410,35,
2) VICKI SATl'ERLEE CA 323,98,
3) CHIEKO KAKL~ JPN 310,41.

KIEKKcx;oLFIA
- kansalliset kilpailut Meilahdessa
22/9 1) Georg Nyman
62,
2 ) Peik Johansson 64,
3) Jouni Pelto la 71,
4) Timo Vaskio
71,
5 ) Olli Visamo
78,
6) Mikael Hästbacka 82.

MANIACS' OPEN DISC GOLF CHAMPS
- Tikkurila, 23 /9
1) Mikko Laakso, Team 61,
2) Riku Koski, Tikkurila ja
Timo Vaskio, Tsemi 62,
4) Peik Johansson, Team, .
Kari Vesala, Team ja
Jari SaastaIToinen, Tikkurila 63
7) Jouni Peltola, Tsemi,
8) Jyrki Kaivola, Team ja
'Ibm Te le , Tikkurila,
1(1) Mika Latvasaio , Tikkurila.

SCANDJNAVIAN DISC GOLF OPEN (SDGO)
- Kungsängen, 'fukholnB
1) Pontus Ho....uing +7 ,
2) 'Ibmas Lindell +7 ,
3) Hikeal Belaew +9,
4) Mike Beckrran + 11 ,
5) Patrick Ljungsträm,
6) Mats Bengtsson ja
Frederik Blom,
8) 'Ibrbjörn Svensson,
. .. 1 7) Erwin Velasquez.

LOKAKUUGOLF tai PIRKrnPÄIVÄN
KIEKKcx;oLFKILPAILU
- ~ilahti, 7/10
1) Georg Nyman
59 , 7
59, 8
2) Jakob Nyman
3 ) Peik Johansson 60 , 7
4) Jyrki Kaivola
60, 8
5) Jouni Peltola
64
6) Kari Kaivola ja
Henr ik Londen
65 .
- juniorit
1) Mikko Laakso 67 .
- naiset
1) Tuija Jåäskeläinen.

1984 WORLD FPA CHAMPIONSHIPS,
- Minneapolis, Minnesota,
20-22 /7
Naiset:
1) Stacy Anderson
Carolyn Yabe
$ 150
2) Joan Amberg
Gina Sample
$ 60.
Miehet :
1 ) Leaton Mitchell
Jim Schmal
$
2) Larry Imperiale
Joey Hudokl in
$
3) Chip Bell
Crazy John Brooks
4) John Houck
Allan Elliot
$
5) Ritchie Smith
Peter lbsing
$
6) Ibug Branigan
Bill Wright
$
Trippelit:
1) Joey Hudoklin
Larry Imperiale
Peter Rosing
2) Ibug Branigan
Rick Castiglia
Bill \'lright
3) Kevin Gi vens
Jim Schmal
Deaton Mitchell

420
320
$ 220

120
95
70 .

$ 42 0
$ 300

$ 201 .

/

M "E IKKU:

«MEIJAN
MESTA))
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Eräs sveitsiläinen opiskelija tekee parhaillaan tutkielmaa liitokiekon
historiasta ja pyysi eri liitokiekkoliitoilta tietoja maan liitokiekkohistoriasta . Suorren historiikin otti hoitaakseen puheenjohtaja, vastaus oli
seuraavanlainen :

EUROPEAN FRISBEE
- CHAMPIONSHIPS '84

SlJCMEN FRISBEE-LlITOKIEKKOPELUUN
HISIDRIAA

Varmaan nonetkin suorralaiset USA'
ssa vierailleet opiskelijat ja matkailijat toivat tullessaan frisbee-kiekkoja, noita mieltä kiehtovia ulkoiluja urheiluvälineitä.
Näin kävi Seppo Niemisenkin kohdalla. Hän toi ensimmäiset frisbeet
Suareen jo 1968 vietettyään kesän
vaihtovierailijana USA:ssa Maine'ssa.
Frisbeeinnostus senkun kasvoi hänen
oltuaan 1970-71 puolitoista vuotta
opettajana Yhdysvalloissa.
Kuitenkin innostus pysyi saturmaisen heittelyn tasolla nonia vuosia ja
nonien vierailujen ajan, kurmes vuonna
1977 Seppo Nieminen kirjoitti W1.am-o
Manufacturing Co' lle ja kysyi frisbeekiekkojen edustusta Suomeen.

OVERALL OPEN
============

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
21
22
28

Name
Nation
Tbrsten Görke
BRD
Stefan Karlsson
SWE
Frederik Blom
SWE
Dieter Johansson SWE
Mats Löf
SWE
Patrick Ljungsträm SWE
Manfred Gödrich
AUT
Hartnut Wahrman
BRD
Tbrbjörn Svensson SWE
Hans Svensson
SWE
Kari Vesala
Marko Tinonen
Jyrki Kaivola

Ed Nelson Associates Jne' sta vas-

1
2
3
4
5

tasi ja ohjasi Seppo Niemisen Johny
GJstafssonin ja Farusan yhteyteen.
Syksyllä 1977 Seppo Nieminen vieraili
Tukholmassa Michel Wendell' in kanssa
tarkerrrnin tutustumassa asiaan. Anexpo
Oy aloitettiin samana vuonna ja vuonna
1978 se toi ensimmäiset frisbeet Suomeen kaupallisia kanavia myöten.
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Name
Martin Sievers
Pontus l-laYrling
Harcus Hasselblad
Pär Bergsträn
5 Sören Larson
6 H-P Aggebo
7 Ulrik Aspen
8 Jari Saastanoinen
9 'Ibm Tele
10 Tino Vaski o
11 Mikko Laakso
14 !1:lrko Miettinen
15 Mikael Nordman
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Nati on
Name
Karin Karlsson
SWE
Maini Schildt
FIN
Barbro Långljuth SWE
Patricia Harrington lRE
Tuija Jåäskeläinen FIN
B-M Pehnsträn
SWE
Liv Gottenberg
NOR
Miriam Paliari
ITA
Mai Butz
NOR

888, 5
886
885,5
879,5
878, 5

Samalla aloitettiin frisbee-urheilu Suorressa. Erityisesti kesällä 1977
Seppo Ni eminen heitteli aktiivisesti
frisbeetä Helsingin Kaivopuistossa,
Hietanierressä jne. Kurrppaneina oli
aluks i mainittu Michel Wendell, sekä
useita amerikkalaisia Suorressa asuvia,
ITm. Mike \t€sthuse, Ed Brown jne.
Syksyllä 1977 Seppo Nieminen nuutU Kaliforniaan ja Arrexpo Oy' stä sekä
frisbee-urheilun alkuun saattamista
SuOl'l'een jäivät Arrexpo Oy'n lukuun hoitamaan Leo illoU ja Jukka Porko.
Niemisen aloitteesta nuutamat Suomeen
jääneet henkilöt perustivat Suorren
Frisbee Liiton, jonka jäsen nro 001
on Seppo Nieminen.
Vuonna 1978 Seppo Nieminen Kaliforniassa asuessaan edusti Suorrea ensimmäisen kerran maailmarurestaruuskilpailuissa. Hän ott i osaa vain nuutamiin lajeihin, lähinnä golfiin.
Siitä lähtien Seppo Nieminen on osallistunut frisbeen maailmarurestaruuskilpailuihin vuosina 1978, -79, -80,
-81 ja -82 eli viitenä vuotena peräkkäin.
Vuonna 1980 Seppo Nieminen oli
masters-luokassa yhteispisteissä neljäs. Vuonna 1982 New Jersey'ssä yllät y s oli lähellä: Seppo Nieminen ja
Theo "Sunny" cade tulivat lopulta
DOC' ssä toisiksi.
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Nation

SWE
SWE
SWE
SWE
DAN
DAN
DAN

FIN
FIN
FIN

1040
1037
1034
1019
860,5
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AHLSTROM

iittala

finland . . . .
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Finnair tarjoaa kotilnaan lennoilla
ns. Punaisia VUoroja, joilla on voitnassa
Minihinta eli 50 %:n alennus.
Punaiset VUorot näet tninihinta-esitteestä. Pyydä tnatkatoitnistostasi.
Lentäen puoli..ilmaiseksi näillä ehdoilla: Aina
meno ..paluuhinta, perillä vähintään 2 yötä ja enin..
tään 7 yötä ~auantain lähdöillä ei minimirajoitusta).
Varaus ja lunastus samanaikaisesti, muutoksesta peri..
tään 50,-, maksettua lippua ei osteta takaisin Lisäksi
lapsialennus 50 %.

Punaisilla puoli-ilmaiseksi
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