




SVUL:IIN? 
Kuuluminen urheilun valtakunnalli

seen kattojärjestöön, SUomen Valtion 
Urheiluli i t toon (SVUL), on lähes elin
tärkeätä minkä tahansa urheilulaj li1 
kansallise lle liitolle lajin leviämisen 
ja vakii ntumisen turvaamiseksi. Tämän 

t i etää varsin hyvin myös pieni mutta 
sitäkin sisukkaampi SUomen Liitokiekk0-
liitto, joka keskiviikkoiltapäivänä 
3.7. otti tuiki tärkeitä askelia lähen
t ymispyrkimyksissään SVUL:n suuntaan 

SVt .. 1L : r! Hel",il!~ in piiri järjesti al
le lS- vuotiaille pä3.l<a··.1pmk~seu.j,.ln DJo

:: ..... ~a isille l i i.k.mt..2'..2,e:-L;".~se.;; kcs=3.lei rin 
5e~',Gtså.rin s ·::iaressa HarJ<orli~ellä hei
r:äk"~,m e.:'.si.:-:r,ä iseJ l ä viikolla. 

Järj cst.ä·::=;' sew-a oli jo hyvissä 
a ';oin ennen leirin aL1.:ua ott..~.nut yhte
vt.tä Pe.l< . .1<.a Röntaan ja lai.naJl.!ut häneltä 
P=rrjj(yrr.e.ntä kie.«c.a nuorten !<.äyttoon . 
Kie ... .ko-;a 0] ~kj;, }e;-.:-Iätetty ah .. '-<eraall en
si:;r:,äi~ir.ä lell'i'-lä :'\' ic,ä ffi<.l iden lajien 
o~C!~sa .. \' ie~ .:i 1.-:";' otjaa jat olh'at saa
neet kyhättyä ~·,et.s::;'älj mi t ä mielik'..1Vi
t ·..:.kse 11 i s i.. -:1- .,,:', v -:.e.\. ... ~""lO~ f 1" adall , vcidaan 
sanoa , että m:,ni::'ETä oli hyvin ;rr'Jokattu 

ja hoiviin. 

li i tClkiek.."k.oilun ajatt.aran ilosa~(:rna.n 
kylvärr,ist.ä varten . 

Tietäp.n ai.r1oasban , että 150 nuo
rel~e p:täisi opettaa ulti~tea j a 
lci .. e"_".O?'Jlfia , PeikJr .. o ja Mikko JJ3.akso 
lä!lt.ivät Bobin Volvo .~.azonilla ajamaan 
puolelt.a päivin kohti HarLl<oa. Matkalla 
he kaappasivat ITltl.'<..3allsa vielä Petri 
Isola~ , joka oli saa~ut palveluspaikas
ta.:m \·ar.aata tätä tärkeätä koi tosta 
varten . ?ojat saap.1ivat sovi ttuun ta
fBa:: ispaiJ<kaan hyvissä ajoin j a venettä 
odotellessaan tappoiva t aikaansa put
tailanalla mLll<allaa'1 raahaarnaansa k i ek
ko;Jolfkoriin. 

piirros: T~ge Äsen. 

Mikon, Peikon ja Petrin saavuttua 
golfkoreineen ynnä kjliTT'enine kielt-..koi
neen jalkapallokentän mittaiselle nur
nelle alkoi lasten ja nuorten kiinrlOs
tus h:rätä. Eipä kestänyt ai.l<aakaan, 
kun alkoi innostQ~ut puttailu ja heit
tely. 

Ko~en aikaan a~~oi sitten viralli
nen lajiesitte1y. Petri selvitti lyhy
esti sanallisesti ja Peikon kanssa esi
merkein perusheitot sekä ulti~~ten ide
an ja säännöt. Ja koska kysymyksessä 
oli 9-15 -vuotiai ta tyt töjö ja p:>ikia, 
ei puhumiseen kulutettu liil<aa aikaa, 
vaan päästettiin leiriläiset itse aree
nalle. Ei ollut vaikea saada yleisön 
jcw<osta k.}mnentä vapaae1"1toista lyhyeen 
malliotteluun. Petrin selostaessa peli
tilanteita megafonilla pelattiin ottelu 
viiteen "paidan ja ioon" välillä. 

Ottelun jälkeen Mikko ja Peikko an
toivat kahden imOI'O\Tisoidun reiän ver
ran näyttöä kiekkcqolfista. Alunperin 
oli tarkoitus kertoa vain uI tirnatesta 
ja kiekkogolfista, mutta koska yleisö 
tuntui olevan Kiinnostunut ja tilaa oli 
esiteltiin lyhyesti lisäksi pituusheit
to ja aikakq:p2us. 

SLL:n edustajien esittelyn jälkeen 
ohjaajat pitivät ryhmilleen liitokiekon 
heittämiseen oerustuvan s~l(kulaviestin
tapaisen, jotta kaikki pääsisivät si
nuiksi kiekon kanssa. 

LJpp.lil ta aina ~oli kahdeksaan 
saakka kuluikin innokkaiden ooashl.~ses
sao Mainittakoon II1TI. Petri lsÖlan nail 
delay -koolu. Pojat seisoivat jonossa 
ja kukin vuorollaan koetti onneaan 
kinnellä pyörittämisen jalossa taidos
sa. Ja ultimate pelattiin niin paljon 
kuin ehdittiin. Mieliin painui pysyväs
ti yMen ohjaajan windycitymäinen dyyk
kaus. Niin, ja käviväthän Mikko ja 
Peikko taituroimassa tuon Su,:men ete
läis:irrrnän kiel<kcqolfradan uudeksi rata
ennätykseksi tuloksen 21. 

Pois lähtiessä leiriläisille jätet
tiin 30 liitokiekkoa lisää leirin.lop
p..;ajaksi. Ja käyttöä varrr.aan oli. Niin 
e~ustivat myös ohjaajat, jotl<a tuntui
vat hyvin tyytyväisH tä ja lupasivat 
ottaa yhteyttä tulevaisJi.rle ssakin vas
taav ien ja muidenkin SVL1L:n järjestäni
en tilaisuuksien ollessa kys<--'essä. 

Nyt jäl:öäänkin cxiottel anaan, josko 
sato on runsas. 

Petri lsola 
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·. KISAT 
------------~~~--

Keskiviikkoiltana lähdimme ihaili
jajoukkojen saattelemana laivalla lipu
maan kohti suuria maailmoja, onnea ja 
ll'enestysti=i.. .Aamulla olimme Tukholmassa 
ja päivän aikana panimme kylän remont
tiin. Yövyimne osa Kari II Käppi II Vesalan 
siskon luona ja osa freestylevirtuoosi 
Jan Ekmanin vaatimattomassa kämpässä. 

Seuraava päivä kului linja-autossa 
halki Ruotsin ja edelleen laivalla Gö
teborgista Harwichiin. Ruotsin köykäsen 
tuntuinen edustusto sai kunnian matkus
taa kanssamme. Lauantaiaamuna viiIreis
tään oli pää kipuisa ja väsyneinä rul
lasimme junalla satamasta Colchesterin 
kisakaupunkiin. Unohtumaton pikku 
sight-seeing kaksikerroksisella bussil
la alati väärällä DuoleIla tietä ei 
vienyt meitä perille asuntolaan, vaan 
olimme pakotetut laahustamaan ramppei
nemne vielä usean kilanetrin matkan. 

Koko sunnuntain meillä oli aikaa 
tutustua paikkoihin, kisakenttiin, 
golfbaanaan, jossa ei ollut koreja, 
vaan puttailtiin tolppiin, lähipubei
hin, ja aikaa totuttautua uuteen ilman
alaan. Illalla oli kansallisten edusta
j ien kokous ja sen jälkeen pelaajakoko
us, jossa kisojen johtaja Charlie Lang
don-Mead riiteli muutaman ruotsalaisen 
golfhirmun kanssa siitä, että eräällä 
reiällä oli tie metrin päässä korista 
out-of-bounce. Kokous teki selväksi 
sen, että juniorit voisivat osallistua 
sekä junnuihin että miesten sarjaan. 

Maanantaina alkoivat kilparit tark
kuudella Sisällä ja discathonilla, ja 
pi tkin viikkoa oli samaan päivään tun
gettu mitä epäsopivirnmat yhdistelmät 
liitokiekkolajeja. Yleisesti ottaen ki
sat menivät toisaalta hyvin ja toisaal
ta huonosti. Mikko Laakso esi.rrerkiksi 
epäonnistui miesten sarjan muissa la
jeissa paitsi golfissa, rnutta junio
reissa ylitti itsensä. Peikko taasen 
heitti miehissä paremnin. 

Suomalaisittain odotetuin laji oli 
miesten pituus, jossa Käpin 135 metriä 
riitti 7:nteen sijaan. Voittaja oli 
Ruotsin sympaattinen yli-ihminen pål 
Brosträm, joka finaalissa läiski kaikki 

heittonsa 155 m. Tuija Jääskeläinen ja 
Maini Schildt veivät vannoin ottein 
naisten kaksoisvoiton ja Tuija voitti 
myös aika- ja matkakoppauksen huiwutu
loksin. Tytöt osallistuivat vain muuta
miin lajeihin, joissa janpikumpi aina 
nappasi mitalisijan. 

Miesten kopoauksessa Peikko oli ko
ko kisan ajan aivan kärjen tuntumassa, 
mutta epäonnistui Mikael Bela-
ewin ja Torsten Görken tavoin se:neissä 
~ääden l3:ksi. Peikko oli myös tarkkuu
den paras suarnalaismies. 

Freestyle vis?attiin huonon saan 
takia sisällä. Miehissä Petri Isola-Ka
ri Kaivola-Käppi Vesa la voittivat hel
polla ja vannalla ohjelmalla erittäin 
vaikean, mutta pudotuksista kärsineen 
routine'in esittäneen ruotsalaisryhmän 
Ekman-Hoh-Karlsson. Lisäväriä toi ki
saan vauhdikas italialaispari Colera
Fabrizio, joka johti semien jälkeen. 
Miesten sarjassa hienosti viidenneksi 
sijoittuneet r~ka Nordman ja Peikko 
voittivat juniorien freestylen. Kisojen 
toiseksi viimeisenä päivänä, stylen 
semifinaaliohjelmassa Peikko nyrjäytti 
vasemman nilkkansa pahannäköisesti. 
Jalka puoliksi irti mies silti taisteli 
lauantain finaaleissa, oli joka lajissa 
tasaisen varma vieden sarjan yleismes
taruuden. 

Freestailista vielä sen verran, et
tä englantilaishajut Con Spunker ja Ad
rian Wainwright padlasivat aivan usko
mattania satseja. Con oli ollut vi:iIrei
set puoli vuotta treenaamassa Kalifor
niassa Joey Hudoklinin luona. Con ja 
Adrian eivät osallistuneet kisoihin, 
koska eivät olleet Englannin liiton ja
seniä tänä vuonnå. Sen sijaan he olivat 
arvostelutuamareina. Kilpailuissa käy
tettiin uutta arvostelusysteerniä, joka 
oli hyvin monimutkainen, Imltta samalla 
älykäs ja oikeudenmukainen. Jostain 
syystä siitä luovuttiin, ja finaalissa 
heitettiin vanhalla sijoittamissystee
millä. 



OIKEALLA 

Juniorien EM-yleismestari Peikko 
pärjäsi hyvin myös miesten sar
jassa. Kuvassa kiekko on juuri 
sinkoutunut ulompiin ilmakerrok
siin koppausharjoituksissa Tikku
rilassa. - kuva: Olli Visamo. 

ALLA 

Freestylen Euroopanmestarit Petri 
Isola ja Kari Vesala yhteiskikka
asennossa. Mestarikolmikon kolmas 
lenkki, Kari "Kaippa" Kaivola ei 
näy kuvassa. EM-finaalissa suoma
laiset kukistivat niukasti ruot
salaisryhmän. - kuva: Marko Ti
Ironen. 
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Kiekkogolf oli Suanen MM-toivon 
Mikko Laakson alaa. Miesten sarjassa 
Mikko nousi kierros kierrokselta ja 
löysi itsensä lopussa amaksikin yllä
tyksekseen loistavasti 8:lta sijalta. 
Mikko voitti juniorisarjan . Miesten 
golfin voitti sateista ja myrskyistä 
piittaamatta Ruotsin erehtymätön tree
nihullu Mats Bengtsson. 

Palkintojenjakoon tuli yllättävä 
lisä, kun miesten overall'in vallannut 
Ruotsin Dieter Johansson piti pilke 
si~ulmassa isänmaallisen puheen ja 
kiitti kanssakilpailijoitaan. - Kaik
kein o~~ellisin olen siitä, että Ruotsi 
on taas numero yksi. 

Tämän vucden Johan Rinne -p..1ttausnelonen 
Mikko "The Dag" Laakso ylitti itsensä EM
kiekkogolf issa. Kaikkien tykkäämä Mikko 
lähteekin Helsingborgin jälkeen vuodeksi 
Amerikkaan, missä ruoho on vihreämpää. 
- kuva: Matti Hytönen. 

EFDF:n kokous pidettiin yhtenä il
tana jonkun ahtaassa keittiössä. Char
lie latoi kaikille kaljat ja sitten 
alettiin. Suomen edustajat olivat Peik 
ja Isola. Charlie kertoi, että maiden 
välinen karmunikointi on parantunut ja 
antoi eri maille puheenvuorot. 

Tilanne lähes kaikissa maissa on 
se, että laji kehittyy ultimaten saral
la. Jäsenistö kasvaa, lehdistö kiinnos
tuu ja aletaan odottaa valtiontukea. 
Yksilölaj ien edistys on siinä, että ra
kennetaan kiekkogolfratoja suuren ylei
sön käyttöön. 

Saksassa valmistetaan Wham-O: n_ -, 
kiekkoja lisenssillä ja tämä heijastuu 
kehityksenä muillakin tasoilla. Ruot
sillakaan ei Irene aivan niin hyvin kuin 
luulisi, velkoja on maksamatta. Jan Ek
man uskoi, että Helsingborgin ~kisat 
tulevat olanaan alku uudelle nousulle. 

Hollannin liitto ei päässytkään si
käläiseen SVUL:iin, Sveitsiä puolestaan 
pirstovat sisäiset riidat. Itävallassa 
leviämistä on ollut yliopistotoiminnan 
kautta. Siellä on myös vaihtunut pu-, 
heenjohtaja. Spiegelhofer lähti Kreik
kaan ja uI timaten EM-kisojen järjestä
minen on r.1artin Schoenmayerin harteil
la. 

Espanjassa, Itä-Saksassa ja Jugo
slaviassa kuuluu olevan jonkinlaista 
toimintaa ja kansalliset liitotkin ovat 
jo olemassa tai perusteilla. 

Kohta siirryttiin keskustelemaan 
EFDF:n taloudesta. On turha asettaa 
niin korkeita jäsenmaksuja, ettei lii
toilla ole varaa niitä maksaa. Charlie 
ehdotti, että kansainvälisten arvokis0-
jen järjestäjät maksaisivat jonkun sum
man EFDF:lle. Epäselväksi jäi mihin 
EFDF tarvitsee niin rutkasti rahaa kuin 
Char lie ehdotti. 

Kaiken kaikkiaan kisat olivat tun
nelmaltaan kaikkien aikojen ormistu
neimnan. Osanottajia oli yhteensä kah
destatoista maasta vain runsaat 80, 
mutta juuri siksi pelaajat oppivat . 
kaikki tuntemaan toisensa. Iltaisin 
blandattiin eli sekoiteltiin eri kansa
laisuuksia olevia suureksi jamiksi il
man maiden välisiä estoja ja rajoja. 
Viikon aikana kertyi lukematon määrä 
erilaisia inside-sanontoja, jotka Jyrki 
Kaivolan toimesta pantiin suoraan -
nauhalle, vaan jätetäänpä ne sikseen. 
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VASKIO VOITTOO. 
Kasteisena heinäkuun lauantaina he

räsi koko Suomen liitokiekkokerma vir
keänä ja toivekkaana aloittamaan rehdin 
spirit-of-the-game'n värittämän kiekko
golfin SM-mittelön. Viikonlopun kil
pailut käytiin puoliksi upean kansain-

välisellä Sibeliuspuiston radalla ja 
puoliksi Meilahdessa. Golfin yllätys
mestariksi kruunattiin mieheksi varttu
nut entisaikojen junioritoivo T~o Vas
kio. Kisan paras nainen oli vanha haju 
Tuija Kohonen. 

Il:nc;.Hta'Jtr. .. i se!') ja ro;:lien ärVO:;

r.aP. j äLl<een lähdetHin r ä tar.'L2stari Pek
k.a "Bob" Rannan j ohdolla tut':..ls ttllT\aan 
SibF= l L:.sp..l iston rat aan. ? ..;istoon oli 
si j oi l~t tu k .... r..: si vars inaista golfkoria, 
joista yX3es':-ä kyl l äldn p.1uttui ketjut, 
j a l oput kolr:le r eikää p.lttailtiin pJi
h.in . Vi.~oin on Sj(liIc-.?'1kin saatu kan
sainväliset \·a3ti~T.l.'.<:set t äy t tä\'ä r ata, 
j-:>ka s isältää s·:;kä r olleri- että nuit.a 
~- ei.". iä ja e.~,ne..-: k.::.i!<.'-<.ea ] ·.lG i:',,rd o.l li
S0 Jde t vai~lte ::' eviin h~ittova J intoihin. 
Rata t d ee olgiiaan myös The .z!'nnual Sep
IX' Ni a7IL""len -kHp3ilun ar8€.""lana. 

,Tä.rmitvkse.-'1 \.-äreille~sä ilrrassa al
ko i i tse koi l os. '.:r,(,(ösp:x:>liin oli ar
vottu ni i.'1.lcl..n kova y:xl i ste Jmä kL, in kil
?=I j hl!1 e.''l..'l(äpä S'.lurin er .. ""la'l(kosuosikki 
'T'Jl'?paI i."l.lTläen hu iv i p.."iä Mikko "UL-rvi t
kö?" Laakso, - ooellisvucde..'1 kunnioi
tettu mestari, taido issaan hiuY~asen 
t?.antllnut Pei.k.i<o, - koko ul timatErnaail
~'1 he.jtt~~een viL~eisin ylläpitäjä, 
P-..'1tirle!1 Suanen Tne;'lestyksekkäin juniori
~e.'1ttälaji~ti, u~ti;.ute.n Ma2jry~\kue
verkkarissa heittä\'ä Timo "The Wa-"la" 
Vaskio sekä - a i t oa go lI.l1enkeä 3'!1iIenta
nut ITLi<oon bohee ni Henru "Lapio" Lon
den. Re.uä reiältä kävi selväksi, että 
a'1T'.a1(.~oS'JI)S iki t eivät ainakaan alussa 
ju'lii.""leet. Yllät täa'1 kärkisijat valta
sivat Vaskio ja PeiJr~o Laaksoo ja LJn
d~ tQhiloidessa silmiäsärkevästi. 
Mi..l<.ko, jon.~a paras valtti on Va..uro.luS, 
aina hyviä tuloksia, sai 1. kierroksen 
jälkeen löytää itsensä 13. sijalta tu
loksella 7 yli. Oivoi ••• 

Viimeisen reiän birdie' llä Vaskio 
nousi kärkeen ollen par' issa. Kosteasti 
läähättivät niskaan Peikko (+2) sekä 
poolin 3 Kari "I<äWi" Vesala ja Jacki 
"The Train" Nyman (ScEa tulos). Tällai
sesta ryhmityksestä lähdettiin toiselle 
kierrokselle. Kärkiooolilla oli suur~
mat T;laineet ja es~kiksi Kari Vesala 
sai kokea huiH1l-urheilun karun julmuu
den. Kun yksi reikä menee penkin alle, 
menee myös seuraava, ja seuraava ..• 
Vain Peikko pystyi huipp.lsuorituksiin. 
Toisissa pooleissa sensijaan kiekko 
lensi sinne minne piti. Kumppanit Jyrki 
"Allright" Kaivola ja Mikko Laai<so te
kivät nousua aleTrr.an sakan seasta heit
telemällä kJnpainenkin par' 1in. Mikoo 
til~~e alkoi silti jo olla epätoivoi-
nen. 

Siirryttäessä Meilahteen oli mies
ten kilpailun tilanne seuraavanlainen: 
jaetussa johdossa olivat Jyrki Kaivola 
ja Tiloo Vaskio, heitä yl'rlen heiton jäl
jessä seurasivat Peikko ja SUaTlen paras 
k~~~ittäjä, liitokiekkohuumorin vä
ripilkku Petri "Heippa~" Isola. 

~.3i ste.!l ki l pa; lu kuivu i hienen k.o
koon , kun osallistujia ol i ain~~staan 
neljä, kyll3.kirl e.'-rlottr.:masti maan neljä 
r:)Q,~:asta, multa \/C isi\'21t muuti<in tulla 
nTLlka.3.n , vaikka itse voi t toon ei kauhean 
s .ruria sensse jä olisikaan. No ni in. 
Sibeliuspu i s t on 1. kierros oli monin
kel'tai se.i-J ::;-. ..lrt:X:loa..1T,estarin Ma.ini ''Let ' s 
t wist again" Schildt ' in heiniä. fv'.aahan 
uria vi iltävillä r ollereilla ja aivan 
korin ~Jpeesee.n kopsahtavilla l~~esty

mishei toi l l a ~ini ot t i ansaitun johto
?Clikan. Tulos +2 olisi miestenkin sar
jassa riittä.'1yt ykkös?ODliin. 

Toinen kierros ei me.'1Tlytkään en~ 
s'Joraa'1 p.1tkeen. Mikäs ki:ll(asti kun ' 
johto hupeni? Sibeliuspu i ston osuudery 
jäll(een Maini johti yhtä pistettä ennen 
TLITlba Kohosta, joista parivaljakko 'l\li
j a ~ääskeläinen ja Jutta Kohonen olivat 
jo !T\elkoise.sti jäljessä. 

Ruokailutauoo ja pie..'1en myöhästymi.
sen jälkeen aloitettiin Meilahden osuus. 
r"k.köspx>lin Jyrki, VasJdo ja lsola mä
helöitsivät onnettanasti ja Peikko sai , 
vä.~än kerrallaan eroa aik.aan. Kierrok
sen lop-lssa yl"rle.n alle par' in heittänyt, 

Puttaustähti Jacob Nyman tiiaa Meilahden seis
kareiältä. Jacki pelasi finaalin Mei)rJru-osuuden 
hienosti 2 alle par' in. - kuva: Matti Hytönen. 



lä:-.es rr.a.rrlott.anissa riskiootta·..lks i ssa 
oMistunut Peikko johti ;r;.li ta jo kol
mella pisteellä. KaQ~joen Karhun iki
vanha master Seppo Niarlinen osoitti 
alemmassa poolissa, että osaa v~~akin 
pieru vielä heittää ja tuloksella 0 Se
pi nousi ITruutarroaa pykälää yla1"n1äs. Mui
den fOOlien p::>jat pelleilivät ja surke
asti heittänyt ykkösryhnä pysyi lähes 
ennallaan. 

Lauantain viimeinen kierros oani 
kortit se~aisin. 9:ntenä ja lO:ntenä 
olleet Henrik LDnden ja KäWi Vesala 
vetelivät eli:iT,~nsä rundit tuloksiin -2, 
lfI.i.~ä on nolell?ien ar.a. ennätys. Näin 
HC'_'1I1vllä oli vielä mahiks8t f i.:laali in, 
ka illi riipp..1i ITrJi sta px;.18i sta. Ykkös
poolin rr~ehet möl läilivät par'in pin
nassa ja tieJ1sä loppukilpailuun selvit
tivät Peikko, Jyrki ja Vaskio (Peikkiä 
y:,tä jäljessä) sekä Jacob Nyman (kaksi 
jä!jessä). Petri 1s01a oli lä~es varma 
fL~aaliyllättäjä, ermen ka~ta viimei stä 
re~_kää 3. sijalla . Vitonen j3 kuutonen 
!v'.ei1a~den k irot.:i ~ la rei' Ulä 1 ja 2 
osoi ttivat ku it~~kw tietä ala späin ja 
t\.U::T ..ioon . El r.:ä Oi k-:lvaa. 

w??ljen lo;.cksi vii-;lei:"len finaali
pajJ.'..K.a jaettj in !-1 ikko Laakson ja Henrik 
L:mdenin välillä eli molsTlTlat pääsivät 
Sill1I1untain l op?U1d.10i luun, jossa siis 
näin olisi kuusi miestä . Al"'(-~hläyk
sistä huolimatta p .:.rsc.onalliset ~1.ikko 
ja Henrik a~saitsivat jatY,opa ik~ansa. 
~.asta ja ;n'jöasta pojat sinn&'a(ään mää
rätis-tc:isella golffa llulla riskejä ja 
työtä )c.aihtarr.a.tta t~istelivat cmaksi ja 
suuripäisten ylejs~assojen riemuksi 
pr~L~at Ui tokieJ&.oi 1"..411 u."ohtumattar.i~ 
j Cl..lkosta. 

Naisten kilpailun 3. kierroksella 
kokenut frisbee-golftähti Tuija "Tumba" 
Kohonen sivusi MaLni Schildt' in Meilah
d~ radan ennätystä 28 (1 yli) ja noosi 
sel .... ään johtoon. Seuraavana oli itse 
Maini, rrutta ITruutoin tilanne pysyi en
nallaan, mitalisijoilla 9.lanen nais
Edustajat Helsingborgin r-t-1-kisoissa. 

Jos la~lantaina aurinko oli i1 taoäi
vällä vain hienar. pilkistänyt, valkeni 
sunnuntai tosi aT1..~eana. Sateenvarjojen 
vila.~ellessa siellä täällä aUwivat 
Kie~ogolfin SM-loppukilpailut ~ärässä 
Sibel iusp.1istossa. 

Heti aL~ Timo Vaskio heitti elä
r..änsä ensirrrnäisen rollerin, vieläpä 
suoraan korille. Birdie'n turvin Vana 
nalsi Peikon kanssa tasoihin. Vähi tel
len erL'1<lT'.aisen lahjakkaasti lä}-.estyvä 
Vaskio vaki~"1Utti otettaan kärjessä ja 
vasta oituusreiällä 7 Jyrki Kaivola ve
täisi oullaoutilla kakkosen ja meni 
johtcx::m. Slbil<.sen l~ssa salskea bloo
diini Jyrki oli number one, seuraavina 
Vaskio ja Laakso yhden pisteen jäljes
sä. Bioryonit olivat sekaisin, kun sur
keasti lähestyneet Peikko, wrrlen ja 
v~~EJTIpi Nyman jäivät yhä kauemnas mi
talinkiillosta. 

Meilahden 1. reiällä Soanen ~-toi
vo Mikko "Goljat" Laakso vHx30in nousi 
kärkeen Jyrki "Powerhouse" Kaivola ja 
Wana "Walkman" Vaskio tiukasti jäljes
sä. Jvrki missasi p..1tin kolmosreiälUi 
ja niin SM-finaalista oli tuleva kaJ-lÖen 

Miesten kiekkcX)olf in tämän vuoden Suanenmestari 
Timo Vaskio tähtää vieläkin korkeanmalle. Takana 
kyylää Suanen MM-toivo Mikko La~so. - kuva: 
Matti Hytönen. 

juniorin h€r'.kevä ka'ksL'1kamppailu. Mikko 
oli teesi, Vaskio antiteesi - heidän 
~1mojensa ristiriitainen yhdistelmä 
muodosti korkeimman liitokiekkoilulli
sen totuuden, synteesin. Pojat pysytte
livät varsinaisen kisan 10P?Jun asti 
tasoissa, vaikka molemmilla oli mahdol
lisuudet irtiottoon. Jyrkillä oli" 10-
Fllssa kahlesti vanna birdie-p.1tin paik
ka, mitkä hän ylei sön rytmikkään "her
mot, hernot" -kannustushuudon säest1inä
nä nokasi liian matalaksi ja sai näin 
tyytyä pronssipokaaliin. 

Naiset livauttelivat samaan tahtiin 
kuin ai6T1lli.n kisassa, Tumba. selvässä 
jo.'"rlossa ja Maini ja Tuija kärk.kymä.ssä 
muita sijoja kärjessä. Ilman yllätyksiä 
oli tämä myös lopputilanne. Näin nais
ten 1.11 timatei<apteerd t.ar 'fumba Kohonen 
valloitti jo kolrrannen SJO!Tlen kiekko
golfmestaruuden p..1tkeen. 

Miesten mestaruus ratkaistaisiin 
sJdden life'lla eli ~ilooulla Meilah
den reiältä 1 alkaen. Vaskion aloitus
hei tto jäi lyhyeksi, joten hän lähestyi 
ensin. Kaunis liito lOO~ottisella lä
hes varmaan puttipa ikkaan kanel'vik.k.oon 

viitisen rretriä korin sivulle. Nvt 
katseet kohdistuivat upsidedown-h~it
toon valrnistautuvaan Mikko Laaksoon. 
Mi.~o keskittyi pitkään syvään hengit
täen, taivutti jäntevän Uha~sikkaan 
vartalonsa kuin jousen ja laukaisi voi
makkaan ää.'1I1älxlyksen saattelanana Aeron 
halki il1oojen. Tarkka apsi p.1tosi ah'an 
korLn viereen, mutt~ oahaksi onneksi se 
ki.:-rtnahti jyrkänteestä . alas ja [,l.lsik
koon. Toppelundin ylpeys Timo Vaskio 
p...1ttasi vamoan kolmosen koriin ja val
tasi kahdet") junior imestanlUden jatkoksi 
miesten sarjan mestaruuden. 
Onneksi olkoon voittajat ja kiitos kai
kille mllkana olleille. 

Huuhaa. 

MI:EHET: 1) Timo Vaskio, Floyd. 
2) Mikko Laakso, Team. 
3) Jyrki Kaivola, Team. 
4) Jacob Nyman, Goldeneye. 
5) He.ru-ik Londen, Goldeneye. 
6) Peik Johansson, Team. 

~SE"I': 1) 'J'a.lija Kohonen, Hesa. 
2) Maini Schildt, Tecrn. 
3) Tuija Jääskeläinen, Team. 
4) Jutta Kohonen, Hesa. 



GOLFFA - L LAAN 
KERHCXDLFIA: MANIACS-TEAM 

eli tarina siitä kuinka Maniacsin mie
het saivat jälleen kerran todeta ole
vansa huonompia . Aivan niin. Joukkue-SM 
-tappiostaan katkeroituneet Maniacsit 
haastoivat Teamin karjut revans:iotte
luun, joka ol i tällä kertaa käy tävä 
Tikkurilan poikien kotikentällä, aina 
aurinkoisella Simonmetsän kiekkogol fra
dalla. 

Jo kohta kisan alettua oli ~nlvää, 
ettei Tikkurilan pJjil l,.l olisi In .i.tjän 
sananista Tea.lli n kiekkogolfhinnuJen 
rinnalla. Var sinaisen ki lpailukierrok
sen jälkeen voi tiinkin todeta , ett ä 
Teamin P. Ranta, K • Miett inen ja M. Laakso 
olivat helposti \-ienept voit on vastus
tajistaan. Sen sijaan suurena yl lätyk
senä voidaan pitää s i tä, että Teamin K. 
Vesala ja P .Johansson olivat tasoissa 
Maniacsin M.Latvasalon ja J.Saastamoi
sen kanssa. 

Lopullisen tuloksen saamiseksi tar
vittiin siis "suddendeathäkkikuolema
loppuratkaisu". Toisen taisteluparin 
voiton vei Teamin K.Vesala varmoin ot 
tein, kun taas toisessa koettiin jymy-

yllätys, kun Maniacsin J . Saastamoinen 
vei voiton P.Johanssonista 40 metrin 
uskomattamalla onnenpullaputillaan. 
Liitokiekkoseura Team vei siis voiton 
selväst i numeroin 4-1, eikä liene epäi
lystäkään etteikö se olisi yksi maail
man parhaita kiekkogolfjoukkueita. 

JOHAN RINNE -KILPAILUT 

Jo legendaarisiksi muodostuneet Jo
han Rinne -kiekkogolfkilpailut käytiin 
t'inä vuonna 29.6. Kaivopuistossa. Kiek
kogolfin lisäksi oli ohjeBnaan otettu 
myös puttaus ja freestyle, joista jäl
kimnäinen jäi pois osanottaj ien vähyy
den vuoksi. Kisarnaksuun sisältyi tällä 
kertaa myös kisamehu, joka piristi mu
kavasti rankan kisailun jälkeen. 

Itse kiekkogolfkisa oli erittäin 
tiukka. Lopulta voiton vei Inkoon ylpe
ys Georg Nyman. Jaetulle kakkostilalle 
selvittivät itsensä Jacob Nyman ja Kai
volan Jykä. Myös neljäs sija jaettiin 
Henrik Londenin ja EM-kisojen ylivoi
maisesti parhaan suarnalaisgolffarin 
Mikko "Super " Laakson kesken. 

Maniacsin maajoukkuegolffari Mika Latvasalo heittää Simonmetsän radalla kerho
ottelussa Team' iä vastaan. Takana vas. Riku Koski, Peikko ja Käppi. 
- kuva: Olli Visamo. ~: __ ~_ 

I l.. 



Naisten Suanenmestari Tuija "Tumba" Kohonen valittiin viilre hetkellä 
MM-joukkueeseen. - kuva: Matti Hytönen. 

Golfkisailun jälkeen mitattiin pa
remmuutta puttauksessa. Kilpailijat oli 
jaettu kahteen lohkoon, joista kummas
takin päRsi finaaliin kaksi parasta 
puttaajaa. Kilpailut oelattiin niin sa
notulla aasi-menetelmällä eli virheestä 
saa kirjaimen ja kun aasi on täynnä pu
toaa kisasta pois. 

Finaalin jännittävien vaiheiden 
jälkeen vei voiton Jacob Nyrnan., _ joka on 
harjoitellut puttejaan Seppo Niemiseltä 
ostettuun kiekkogolfkoriin. Toiseksi 
kisassa tuli pikkupoikien idoli Peik 
Johansson, joka myöhemmin EM-kisoissa 
osoitti olevansa todellinen karbaasi 
taistelemalla junioreiden yleismesta
ruuteen, vaikka hänen jalkansa oli puo
liksi irti. Kolmanneksi kisassa tuli 
Pyryn Jyskeen pirteä puttaaja Upi Lou
hivaara, jonka golffarin ura on vahvas
sa nousussa. Kisojen jälkeen jaettiin 
parhaille hienot kiekkopalkinnot. 

KIEKKCX30LF-MM 

Helsingborgissa järjestettävät 
kiekkogolfin MM-kisat ovat jo ovella. 
Suomea lähtee kisoihin edustamaan ehdo
ton kärkikaartimme: 
- Miehet Jyrki Kaivola (Team), Henrik 

lDnden (Goldeye), Kari Miettinen 
(Team), Jacob Nyman (Goldeye), Marko 
Timonen (Hesa) ja Kari Vesala (Team). 

- Juniorit Peik Johansson (Team), Mikko 
Laakso (Team), Mika Latvasalo (Mani -
acs) ja Georg Nyman (Goldeye). 

- Naiset Tuija Jääskeläinen (Team), 
Tuija Kohonen (Hesa) ja Maini Schildt 
(Team) . 

- Seniorit Seppo Nieminen (KKarhu). 

Kisoihin on tulossa osanottajia 
noin 25 eri maasta, joten vastusta luu
lisi Suanen urhoille löytyvän. Kaukai
simmat osanottajat tulevat aina Japa
nista ja Uudesta Seelannista asti. Ja 
jos on osanottajia paljon, ei ole pal
kinnoistakaan pulaa: esimerkiksi mies
ten voittaja saa ansioistaan 4000 dol
laria eli noin 25 000 SUanen markkaa. 
Etukäteen kov~si veikkaillaan USA:n 
joukkuetta, joka koostuu ehdottomasti 
heidän parhabumista golffareistaan. 

MM-kisojen jälkeen on mahdollista 
nähdä ulkomaalaisia huippugolffareita 
SuOItessakin, sillä maanantaina 19.8. 
järjestää Seppo Nieminen kansainväliset 
kiekkogolfkisat, joihin odotetaan mm. 
koko USA: n joukkueen kärkikaartia . Ra
haa on kolmelle parhaalle pelaajalle 
jaossa seuraavasti $ 150/ $ 100/ $ 50. 
Kisat ovat oiva tilaisuus päästä kil
voittelemaan ulkomaisten pelaajien 
kanssa, joten kannattaa tulla mukaan. 

M.L. 

I , 



ULTIMATE • SM 
UI timaten SM-sarja käy yhä jänni t

tävämmäksi loppuottelun lähestyes~;ä. 
Edellisellä kierroksella Funky Frisbee 
Freaks voitti yllättäen Liitokiekko
seura Teamin ja yllätykset eivät loppu
neet jatkossakaan. Vielä ennen sarjan 

vi~eistä kierrosta oli runkosarjan ti
lanne niin tiukka, että vain Esp::x::>n 
Floyd oli varmistanut playoff-paikan. 
Kärkijoukkueet kohtasivat ja lisäksi 
tiedossa oli tasainen kamppailu j~ 
sijasta. 

Sarjan kolJras pelikierros pel.attiin 
.;u ri::.ko isissa olos".lt.teissa kes:'dviikko
:-.a 19.6. Tikknrilaan mat..~.Jsti Zemi 
".h· .. :C!':.3 . .'o<,Scen \,·c.;u'1.371pia juniorE!l ta ja 
joi takin mies?E'laajia eli vastassa oli 
':~i."'~ a an F'r i s..."'-.'">t ~1ar: i acs. Tarl< asti pe-
~ .'';-lnci t !-1aniacs ei antanut pi.k..ku junnuil
:e ma.'1dolli su:l.1.:s"La, \'ars i.'1kin kun Nappe 
S.;,::s:r.tC·:;ne.'1 t ;.l.'"ltu i naut.t i ·.·a.'1 Willje
heHoi s ta (ts. pi +-_k..ä mnali.LT)). Hyvin 
pe' .'!si ~yös Tcr.; Te le : .e:Jder: ~'~C:.~Je~ yh
::~t;sä.stä syö:c~tä l.c.3..~,~:".sa.r! rr.aalia. Pe
li ~ttyi 21-4 ~~~iacsille. 

Si .1Jckiniityllä kohtasivat Floyd ja 
FFF. Flc~ oli lis ~~:nut otteluun ison 
pe2.aäjaryT.,än, pE>l·J:it.i 16 rr •. i.estä, mutta 
Eero A1?2I'i sai Timo I..aitiser: ka'1ssa 
~' ~J.;e;-J)E"t tu.a peLä ·;ar s in h;vin ottaen 
hUCT.lioon kovan vastu1.:sen. Floyd voitti 
21-10. 

M . .l!l.~kinie:oessä ottelivat pyryn Jys-
1<een PYl'yt Hesaa \'C\s t.aan. Ottelt.; ei 01-
l'..lt ai\ 'an niin sel\'ä JG..lin 011si osannut 
ooottaa. Hesa pystyi kuitenkin sen 
va·.1hj i.k};aalla gi\.'e-a~-go -kuviolla 
te~tail emaan maa:eja toisensa pp;rään. 
Otte:i.ussa r.ä'1ti.L~ c.a..l-a'!!"',äköinen tilanne 
k~~en pelaajan töDmätessä toisiinsa 
kiei{.~Oä tavoi telle~saan. Rysäyksessä 
Petri Hämäläjsen silrr~lasit upposivat 
silr!"'.äkulmaan ja rratka jatkui Töölön 
sairaalaan. Olikohan lisenssi kunnossa? 
Lopputulos HesalIe 21-13. 

Sarjan murskavoitto nähtiin Ma'unu
lassa, jossa Team pelasi naisten ko- .. 
koonoanoa vastaan. Miesruolustuksella 
aloittanut Team päästi ens1~~isen maa
lin ja vai.htoi pa.ik..~ap..101ustuk.seen, 
jon.~a jälkeen naisten peli tukkeutui 
pahoin ja peli päättyi n<J?eästi Teanil
le 21-1. Kierroksen parhaat olivat 
Hesan Klaus Korpela ja Pepe Procope: 
10 tehopistettä. 

Juhanl1uksen jälkeen. jatkettiin taas 
ja Munkassa kohtasivat FFF ja Hesa rro
lempien kotikentällä. Rajusti repinyt 
FFF jakoi nyt peliJ?anostaan usecmnalle 
pelaajalle, mutta menetti anien harha
syöttöjen ja p.1dotusten takia useita 
ania hyökkäyksiään Hesalla ja hävisi 
ottelun 21-10. 

Tämän jälkeen tulivat kentälle nai
set ja Floyd. Peli oli alusta asti sel
vä ja Floyd tyytyi leikktmään. Pitäisi
kö g.,-sarjassa sitten leikkiä? No, nai
set ovat sarjassa en6T1Tlän.1dn harjoitte
lemassa EM-kisoja varten, mutta useim
mat vastustajat ovat naisille aivan 
liian kovia voitettaviksi, joten tie
dossa on jatJruvaa tawiota ja sehän ei 
ole pidemmän päälle hauskaa. 

Kannattaisi miettiä seuraavaa: nai
set osallistuvat sarjaan, mutta ottelut 
eivät vaikuta muiden j cukJcueiden ois
teisiin. Näin ottelut voitaisiin Pelata 
haus\.e-;r..aI1 mielialan vallitessa ja nai
set~in pääsisivät tekerr.ään rr~aleja, 
jol loin myös kärjet voisivat koskea 
k iek..k..cx:m. Nykyinen s ysteemi on pieles
sä, ku.'1 naiset on oakko voittaa karmi.
vin luvuin 21-0, j~l loin voittaja voi 
olla varma, e ttei ~toa loppupeleistä 
~Jeik:::r.rran rr,aalisuhteen vuoksi. Onl1eksi 
nai set saavat pystyyn anan sarjansa ja 
tilanne kor j aant ·.lJ1ee ainakin osin. 
Flo)~-naiset: 21-3. Tyttöjen paras oli 
Esp:x::>n Janina Kappinen kahdella maalil
la. 

Silkkarilla kohtasivat Zani ja 
Team. Team kärsi ?E=1 aajap.11asta ja jou
tui pelaamaan viidellä seitsanää vas
taan, mikä pakotti Teamin pelaamaan 
jälleen. paikkaa ja hyvinhän se p.rri: 
21-2 Teamille. Ottelun ja koko kierrok
sen paras oli Ti~ "Tipi" Luoma, 12 
maalia ja 5 syöttöä ! 

Viimeise'1ä pelattiin ~ounulan Wemb
ley'llä. Ma~iacs bJli ottelemaan voitto 
mielessä. Pyryn Jyske oli kui te'1kin ko
vasti eri mieltä, m . ..lttei vielä tcu~
s1. Ensi.rrrr.äisen ottelu?Jolik.1<aan pyryt 
Harri Holrr~ ja Mika Keräsen johdolla 
taistelivat tasojJ",in, mutta jatkossa 
~appe Saastamoinen oli liian liukas. 
~appe syötti 14 maalia Maniacsin voit
taessa 21-12. 

Heinäkuun 3. oli lärrmin ja ta~an.a 
oli jo enemmistö otteluista. Munkassa 
Hesa sai vastaansa Maniacsit. Hesa oli 
ilmeisesti varma voitostaan, sillä sen 
p..1olustus oli la i skar,näköistä ja taas 
Nappe pääsi häärirnään, 10 maalisyöttöä, 
joista Ari Kiiskinen alias Rumnis f:X)imi 
kaikki. ~~iacs pudotti ja syötti vas
tustajallekin, joten peli meni koti
joukkueelle kipakasti 21-16. 

Maunulassa mylläsivät Zemi ja koti
joukkue Pyryn Jyske. Ottelussa Zemi pe
lasi T-shirt -t}~l i sesti eli ylhäältä 
juostaan vastaan hak..emaan kiekoll isen 
pelaajan sivulle. Pyryt luottivat kui
tenkin pi tuusy1ivoi'riC.ansa ja ku"kistivat 
Zanin luvuin 21-7. 

Illan viimeinen ottelu oli FFF:n 
juhlaa. Naiset eivät ehtineet juurikaan 
maalissa juhlia, sillä FFF 21. ~aali 
oli valmis ennen ottelun alkua. Toisin 
sanoen naiset antoivat luovutusvoi ton, 
siksi 21-0 - l ukanat. Mutta kenelle me
nevät tilastupisteet ja miten luovutus
voittoihin on suhtauduttava? Spirit-of
the-garre "velvoittaisi" tulemaan pelaa-

rraan vaikka ka~ellakin pelaajalla. 
CNat..'1an muut tulleet IlUJutoin turhaan. 
"Rupia" edes, ha.rjoit'~sen \.ruoksi. 

Oslon seurajcuJ.-Jrueiden R-Hnatkan ja 
SVlJL: in nuorisoleirin vuoksi Floyd-Tean 
-ottelu siirrettiin pelattava~si sun
nuntaina 7.7. Vajaalukuinen Te:ml päätti 
jatkaa pa.Lk.ka?Jolustustaan ja aluksi 
FlO'jd joutuikin te.~enE1än monia harha
syöttöjä, joista Team teki sitten maa
lin. Team ei kuite.T1.1<aan saanut rruuriaan 
tiiviiksi, sillä Toni Asikainen 10 v. 
ei vielä ollut massiivisessa muodossaan. 
Floydin Raine I.anberg vaikutti olevan 
ärhäkkäässä kunnossa t.errlen 13 maalia. 

Yllättävin ottelu 10.7. oli etxlot
tanasti Tean-Hesa. Hesa oli saanut IlUJ
kaan parhairTrnan jouk.'I(-.leensa, mutta Tean 
kokosi tarkan pciikka?lolustu~sen Hesan 
maa jO'.lkk.lerakentaj ien harmiksi. Jossain 
vaiheessa ottelua T~ katkaisi kuusi 
kertaa peräkkäin Hesan ra~ennuksen jo 
alussa ja teki perään heti maalin. Ot
telu Hesan tawioksi ja Teanin pelas
tukseksi 21-13. 

Tikkurilassa pelasivat Oslon prons
sijoukkue Floyd ja joukko Vclooen -83 
juniortmaaibnanmestareita = Maniacs. 
Floyd löylytti pienellä kokoonpanolla 
samoin pienilukuisen Maniacsin peräti 
21-6. Edes Na~ ei saanut peliään kul
kanaan. Floydin ?Jolustus sieP.?'lSi 
kaikki pitkät maa liyr i tykset ennen Te
leä ja Kiiskistä. 

Munkassa Pyryn Jyske sai toisen 
voittonsa pelatessaan naisia vastaan. 
Jyskytys päättyi 21-1. Huan! lJ..le uu
delleen ote naisten otteluista. 

Silkkiniityn pikkujunnut joutuivat 
vanhoja partoja vastaan, mutta silein 
leuoin ei juuri kanrakuonoille p.llli
koida ja FFF ajoi Esp:xm Zenin männik-
köön 5-21. Kierroksen eniten pistei-
tä saalistivat Bob Ranta Hesaa vastaan 
te.~yillä syötöillä, jcista PeiJ<. Jo
hansson kouri itselleen 8. 

Viimeinen kierros oelattiin 17.7., 
jolloin tilanne oli vi~lä tiu~ kaik
kien. joukkueiden kesken. Mikäli Hesa 
voittaisi Floydin olisivat ne samoissa 
pisteissä ja Hesa keskinäisen ottelu
voi ton turvin pääsisi väl ierissä runko
sarjan 4:n.neksi sijoittunutta vastaan. 
Teamin oli pakko voittaa Maniacs pääs
tå.""k.seen saneihin ja Maniacsin voitto 
tietäisi semipaikkaa ilman uusintaotte
lua FFF:ää vastaan, mikäli FFF voittai
si Pyryn Jyskeen. Toi saal ta pyryjen 
01isi kaadettava FFF, jotta selviytyisi 
sarjassa 5: nneksL Ja 10p..11 ta j\.JTl!:x)ti
laa välttelivät nai set Zenin kanssa. 



~ul"lulassa a:':ocoi r-'.arliac sin ja isän
nöivän Tea...un väJ inen ottelu sateella 
ja taas kerran pa~k.k3?Jc.lustuksella. 
Vi.ruoi_nkin Teamillä oli 'Jelaajia vaih
b..'JOj'") S?l':L'<ka ja vaik_1<.3 ~iacsit saivat 
a~l..;un L$A: sta ?i31an'1en Kari Pact.'"'.asen, 
ei\-ät pitkät eivätkä liTJUYinyli tys- upsit 
murtaneet koko.'1aan paik.'ocapu01ust<..: sta 
t.aåanpana olevien kaLk.ais i j c'iden er in
.:rnaisen pelin ar. s i o s ta . Pe) ~ pää ttyi 
21-7 Teamille. 

Sarjan kärk i jOl l.'.r~'.<: , l l"'et Hr.5a ja Floyd 
!<chtasivat !-t·,mkassa _ J 10 / .] c:soi t ti ole
'.'ä,nsa t osi tE':rä~ ' 2 ;~" ' ~;-.."! +: + ae."1 !!1i'\ :3 1 i ::' , 
:":..;F\lia. .. ei.1.;,ä "-""'1e s S""r..a.st ian Sonde
s':..cliT,in \-ahvistcs aut t.a.rhlt HOS3a. H,?~,, 1 

pJdotti usein e Li<.ä kY5'Ulyt ?Jolu st,.a--,aan 
j c''.:.eI: 21-5 Floydille oli oiJ~eutettL.:a . 

~1:..l.!'~i<.assa j a tJ<civa t F'FF j a Pyr y::: 
Jyske. Pyry"t IX' :as i va t r.ätiköi den j CI 
~Rro Alperin johta'Toat friikit kuristi
",at Si.rro Virtala..'1 ja iiUun J y skeen hC!J1-
giltä luvLlin 2l -8_ ?;-'lyt py ,:; tyvä t ky llä 
1 JC, • .:rt:m?3an • 

SilJ.:.~ari lla sa":: oessa }t:'Jhtas ivat 
p i s~:..ettänät ::la':'set ja Zeni. ~JOl enpien 
jo_,JrJoeiden o~ i s:. ).;Fl,.-Lr.at t Ci.nu t pe l ata 
p=: i kkaa, rnu tt.c k n:: l ~ ,~ ö '1n ei siihen 
r,;'htynyt. ~C>?2-",ar: ~ ,...: c l t't i ~ ;::Ernin p:Jjat 
tehtailivat kaLL'"li ita :c1c3ale j a ja voitti
vat 21-9. Näin na ,~ set jäivät v iir.le i sek
si. we vielä kerran juttu r.aisten 
OSJ'..ldesta S1-sa.rjassa ja mieti ~ 

Välierissä 7.8. kohtaisivat 1-4 ja 
2-3. Viimeisestä väl i erä.:::a.ikasta karsi
vat tasapiste iset !"..aniac~ ja FFF. Kil
pailu- ja sääntä,-a.liokunta päätti , että 
keskinäinen ottelu ratkai sisi, mutta 
Eero Alperi tiedusteli Suoma'1 Pallolii
tolta, kuin~a tulisi menetellä. Pallo
liiton käytäntönä ko. tapauksessa on 
uusintaottelu. 

Bobi 

R!.NKOS_b...~ WPPUTJT~~l"NE 

1) Espoon Floyd Co ...... . 
2) Li itok i e k.l.z'Js e Ur a TE:am 
3 ) H:gin Liitokie."J<:oklubi 
4) Frisbee ~niacs ...... . 
5) F"FF •••••..••.•.••••••• 
6) ?yryn JysJ<e .......... . 
7) =::S:X-"D Zani .. ... . .... . 
8) nai s ten j ,:Y.,;.'o&.'..le 

v) STI:.J T. .. !lSTD -

7 0 147- 36 7 
5 2 117- 69 5 
5 2 123- 89 5 
4 3 112- 84 4 
4 3 115- 78 4 
2 5 76-112 2 
1 6 43-135 1 
o 7 19-147 0 

1 ) .. :rar i Sc;3.s':aJ.)(',i:,,'Il , J.'C'l.'1iacs . .. . 72 
2 ) Pe.·J.;3 Ranta, ~e3ITl ••••••••••••• 58 

T: .... :1<- Lucrna I Team . . .. . ......... 58 
4 ) F> hoC:- !.. a.r:tJpr:~ I Floyd .......... 48 

P: : Kiisi< ;',"1er. , ~" .• ::;.rj ,3.CS • ••.•••• 48 
6) 'T i ;"'~ ' \'as}:io, Floyd .. . ......... 47 
7 ) K:' j ,..; K:;;, -;.;e ::" , :-Jesa .•••••••••• 45 
8 ' L.I" A::':.")- -': , :':1 ' ••..•.••• • ..• 43 
9; ;:- .": 1,10', ..:; ~ ,1-.,,~ .sson , Team . ......... 39 
1 G . ,- ,1 '~~ ' (" !'i?.:-: ia:::s ............ 34 

,"1.l.;,Z\UT -
1 ) Ar i Kiisk L"'leJ', v.aniacs ......... 44 
2) Ti~ Luorra, Team .............. 42 
3) Rö L~e If.tcOerg, Floyd .......... 36 
4} PeL1.;, Johansson, Team .......... 27 
5) T 'I I , Tele, Maniacs ............. 26 
6) Cedric wrede, Hesa ............ 25 
7) Pe~ Wrede, Hesa ............. 23 
8) PeY~a Ra..~ta, Team ............. 21 
9) Rai~e Forsman, Team .......•... 19 
10) Peter Ter:strän, Hesa ja Ju_ha Jalo-

\;aara, Floyd ................. 18 

SYörtn' -
1) Jari Saas~i.nen, Maniacs .... 63 
2) Klaus Korpela, Hesa ........... 40 
3) Eero Alperi, FFF ....•......... 38 
4) Pe~a Ranta, Team ............. 37 
5) TL~ Vaskio, Floyd ............ 33 
6) TL~ Laitinen, FFF •• ••. .•••••• 30 
7) Petri Iso1a, Team .. .. ...•..... 29 
8) Jul0<.a Kauppinen, Hesa ......... 26 
9) Jouni Manninen, TeCITI ..•...•... 24 
10) Harri Holma, Pyryn Jyske ..... 21 

~~sL~taottelun Vantaan Tikkurilassa 
voitti FFF, joka näin nousi viiTTleisenä 
j O,Ll<..1(-cleE'J"',a playoff-pe1eL~in. \,'älierissä 
koht.asivat siis Silkkiniityllä Floyd ja 
FFF ja Maunulassa Team ja Hesa. 

Floyd lä~ti peliin vain voitto mie
lessä. Puolustukseen oanostettiin v~~
vasti ja kun saatiin kiekko haltuun ra
kennettiin rauhassa ja tehtiin vanna 
maali. FFF oli koko ottelun ajan sel
västi altavastaajana ja välillä hyökkä
ys sumppuuntui epätoivoisiin yritel
miin. Floyd selvitti tiensä Pallokentän 
loppuotteluun 21-9. 

\'ianbleyllä oli crlotettavissa tasai
nen kamppailu Teanin ja Hesan välillä. 
Viimeksihän Team voitti ylivollnäisesti l 

mutta nyt ei saatu parasta joukkuetta 
kokoon. Al oi tuskokoonpanosta keskiken
tän Raine Forgnan ja Jouni Miettinen 
olivat interrailillä, Ari Pohjalainen 
ki lpailurratka11a SVeitsissä ja Peikko 
kärsi loukkaantumisesta yksilölajien 
E}1-kisoissa Englannissa. Väsynyt Team 
lähti silti varmana peliin pa,ikkaPJo
lustukseen luottaen. 

Allru 01 i hankalaa ja Hesa pääsi 
rikkanaan PJolustusta, kun Teanin uudet 
miehet eivät tienneet pelattiinko paik
kaa vaiko miestä. Kohta Klade Korpelan 
ja Jukka Kauppisen hullunmylly lähti 
käyntiin ja Teamin luottamus allaan pe
liin horjui. Tecrnin Jyrki Kaivola 
osoitti olevansa kehityskelpoinen kär
kipelaaja, mutta toisessa päässä vanha 
viiksiniekka Kai Koivula oli aivan 
anaa sar jaansa. Mies syötti ja teki 
maaleja kuin Pariisissa konsanaan. 
Hesa vei finaalipaikan ansaitun ylivoi
maisesti 21-5. 

- välierät 7. elokLIuta: 
FLOYD - FFF ...•.......• 21-9 
TEA~ - HESA ............. 5-21. 

SM-sarjan tähtipelaajat Floydin Juha Jalovaara (vas.) ja FFF:n komea 
Eero Alperi tiukassa peli tilanteessa maajoukkueharjoituksissa. 

kuva: Marko Tlinonen. 

'~ I • 



FLOYD OSLOSSA 
Mitalin kiilto silmissä 

matkasimme kesäkuun lopulla 
Osloon osallistuaksemme 
siellä pidettävään seura
j oukkueiden PX-turnaukseen. 
Matka sujui hyvin ja perjan
t ai-iltana, kisojen aattona 
pid~ kevyen harjoituksen 
Ekebergin leirintäalueen 
vieressä olevalla niityllä 
poistaaksemme matkaväsymyk
sen vaikutukset. 

Seuraavan ::,a"'U!1 kaot.\Ö'::?.nien koko-uk
sessa selvisi, e t tä mi~sten sarjassa 
ol isi 12 jou~uetta : nelj ä Ruotsis ta, 
yksi SllaT€sta ja lOPJt isäntärraa Nor 
jasta. Pelais jJTTne kard essa lohkossa, 
j o iden j ou.1<.lc'uej a\ o määräytyis i sijoi
tus j är j estelrrän m~aan. Pääasiassa si
joib~~set määräytyivät vuoden 1984 ki
sojen mukaan, mutta pie."en keskustel un 
j ä l keen m.l"ut kapteenit olivat yksimie
l isi ä siitä, että jo~~lc'lleanme Floyd Co. 
alvostettais i in S§fTT'Q tta i sesti neljän
nelle sijalle. 

Sarr.aan 10Moon kanss::rnne osuivat 
kal<si kovaa ruotsalaisjou..l<kuetta Sten
ungS\.lJ'rl ja Carnegie, kun taas toiset 
ruotsalaisjoukkueet sw.sc ja Skogshyd
dan joutuivat sarnaan loh\oon Norjan 
mestarin Panca~en kanssa. Lauant aipäi
vär. otteluohje~~ oli meille helppo, 
sillä pelaisimme kolmea norjalaisjouk
kuetta vast aan, joista yhdest äkään ei 
ollut vastusta. Stenungsund voitti lau
antaina Carnegien melko selvästi ja ar
vasirnme, että heistä saisimme sunnun
ta iaaTiU.l1a kovan \T as tuksen. Tilannetta 
pahensi vie lä se, että SFMSC näytti 
olevan lohkossaan ylivoimainen eli mah
dolli suutemme finaaliin heikkenisivät 
rajusti ell emme voittaisi omaa lOhkoarn
me. 

La'-1antain peleissä emme olleet joo
t cL'1eet koville kertaakaan ja niinpä pe
l.imi.'1uutteja oli jaettu tasaisesti koko 
14 pelaajan kaartilIe • Pa.'"laksi tappiok
SamE sekä Junnu _Rinne että Tan Palsa
nen olivat loukkaantuneet kotimaassa 
käydyissä otteluissa, ja näin ollen 
meiltä oli ka\si avainpelaajaa sivussa. 
Molemnat ovat kaiken lisäksi isoja mie
hiä ja ilmatilannevoimaa ei ole koskaan 
ruotsalaisia vastaan liikaa. 

Pelipaikkarrme jakautuivat lähes ko
ko turnauksen ajan seuraavasti: kärjes
sä pelasivat Jari Rettinen, Heikki 
"Hössö" Rajasalo, Antti Einiö sekä 
ajoittain Jari MäkL~en. Keskikentällä 
vastuun kantoivat Jouni-kaksikko TapiO
vaara-Peltola ja hyvin yhteen hitsautu
nut kolmikko Timo "Rabbe" Räikkönen, 

Hc.nnu Ka..l-tlos sekä Jl1Juni "Ride" Rista
niani. Rakenta j ina V\.lOl-o t t eli vat melko 
sa tl.lnnaisessa järj e styksessä Antti Rau
tia i nen, Rai:1e ::"arnJ::>::.-.rg , J ari Mäkinen, 
Pas i Pesonen , Ti.rro Vaskio s ekä a llekir
j o i t· a"ut. 

Swmuntaina e.T1s irrmäinen ottel\.DTtTle 
oli Stenungsurrlia \'as taan. Ties inme 
et ciätep.r, tämän ole\.·an tc:rlennäköi sesti 
tärke in ot t e lu si j oitustamme a jatellen . 
Ot teLaika oli suCT.\ä~aisittain nal-Uol
lisir.man epäsopi va, aamulla kello 10. 
Aloj t 1~e ottelun tuttuun Fl oyd-tyy
li i n ja vastusta ja johti j o 6- 2, kun 
heräsi'Trne pelaamaan , Alkulohkojen otte
lut pelatti in 12 pisteeseen i 11'.aJi aika
rajoitusta. ~ej llä alkoi siis olla kii
re . Ta~.:p::>henki ei herärmyt hetkeäkään 
liian aika.i s in ja pi an olimne jo lähi
tu."t ·J:I3.ssa 7-5 . 

Tässä t i lant~ssa saimme riistettyä 
kiekon ja pel attua sen noin 20 metrin 
pä~än ruotsala i sten rraali linjasta. 
,n.ntti Raut iaisen t ykki p.1hui oikeaa 
lai taa p i tkin, mut t a rroni toimipelaaja 
!..3.'TIb<=>..rg ei aivan ehtinyt paikalle ja 
jatkc ssa St encmg5l..lTrl repäisi eron jäl
leen kolmeen pi steeseen. Ruotsalaiset 
pel asivat nopeaa peliä, jonka perusidea 
oli saada k i ekko liikkeelle ennen kuin 
vartija ehti aset tua p..lOlustusasanaan. 
Tässä he usein onnistuivat.l(in, mutta 
seurauksena oli TrryÖS use.i ta harhasyöt
töjä ja ki el(oIlTlenet yksiä. 

Loppupuole lla ottel ua alkoi parempi 
peIUskLl11t.crrrne näkyä selvästi ja varsin
kin muutc3nat pitkät vaih::lot p.mduttivat 
ruotsal aisjoukkueen jalkoja pahasti. 
~otsalaiset eivät selväst ikään olleet 
tottuneet maltilliseen pelityyliinme, 
jossa haetaan paljon vastaan, ja jossa 
miehet liikkuvat huanat tavasti enemnän 
kuin kiekko. Tilanteessa 10-8 Stenun:]
suOO yritti ottaa kolmannen aika:).isän, 
SOV'itun määrän ollessa kaksi. Pian sen 
jälkeen jookkue turvautui "cmerikkalai
seen pelityyliin" ja d10itti laajan 
keskustelun eräästä 1askentati1antee
seen liittyneestä virheestä. Seuraukse-
na oli kolmen, neljän minuutin pelitau
ko, hyvinkin kahden aikalisän veroinen. 
Kun meille sattui vielä pari hanmitta
vaa lipsar,dusta put.~een, ratkesi kään
tymässä ollut ottelu kuin varkain 12-8. 

Pelimme ei ollut vielä lopullisesti 
pelattu, sillä voittamalla Carnegien 
seuraavassa ottelussa tiesimme saavamme 
vielä maJrlollisuuden finaalipaikan ta
voitteluun. Ottelusta muodostui melko 
raskas, sillä parhaat mehut oli jo pu
ristettu edellisessä pelissä. C~egie 
pelasi vielä kaiken lisäksi kanada1ais
amerikkalaista peliä, jossa heidän yli 
ka\simetristä maajoukkuekärkeään yri
tettiin ruokkia pit.\illä piikeil1ä. 
Sai.nTne kuitenkin pelin jotel1kuten hal
lintaanme ja l opp..mumerot olivat 12-8. - -

SanifLnaaliin asettui meitä vastaan 
siis toisen lohkon voittaja SFMSC. 
F10ydin terä oli kuitenkin tylsynyt aa
mupäivän kCll!issa mittelöissä ja ruotsa
l aiset jättivät meidät kuin seisomaan 
15-6. Tänä oli selvästi heikoin otte
lt.mne ja suurin syy oli varmasti no?9\-l
den katoaminen kahden raskaan ottelun 
seuraukse.'1a. ~otsin mestarijoukkue ra
ke:1si vauhdilla eteenpäin, emekä me 
päässeet juurikaan prässiFl-lolustuksella 
he i tä jarruttamaan. 

Tilan.'1e oli hyvin S3Tlanlainen kuin 
j ossain rnaajo~lleen ottelussa Ruotsia 
tai USA:ta vastaan. Ottelu vahvisti 
jälleen epäilyksiäni siitä, että suama-
1aispelaajien nopeus-kestävyys -suMe 
on liiaksi painottunut kestävyyspuolel
le. Syynä voi olla es~kiksi SM-sar
jatason joukkueiden niukka pelaajClTläärä 
joka tekaa kotoisista kamppailuistamme 
hi dastempoisia ~aratonkuntopelejä". 
Ehkä asiaa auttaisi samanlainen sarja
järjestelmä kuin DDR:n jääkiekossa 
taannoin: kaksi kovaa joukkuetta, joil
la molemmilla laaja pelaajamateriaali. 
En tarkoita tätä vakavissani, mutta it
se asiaan olisi etenkin val-nentajien 
hyvä paneutua. 

Oslossa putos.irnne siis kal'!lf.'9aile
maan ?t1-pronssista. KcIn~iluksi ei 
pronssifinaalia oikeastaan voi kutsua, 
sillä siksi selvä oli tasoero kal"rlen 
v&.-yneen jookkueen välillä. Vastasscmne 
oli Norjan mestari Pancake, joka koos
tuu pääosin maajookkuepe1aaj ista, mutta 
heistäkään ei ollut apua, kun puo1ilei
killä jyräsi.ITme 15-7 -voitoo. 

Itse loppuottelu oli kCll!aa peliä, 
mutta todella rehtiä. Ruotsalaisjookku
eet tunsivat hyvin toisensa (Stenung
sund oli luonnollisesti toinen finalis
ti) ja ottelu oli tiukka lopouun asti . 
srnsc johti kuitenkin niukasti koko 
ajan ja voitti 10l1l1ta ansaitusti PM-
kullan. -

Näin saavutinrne tavoi tt.eatme, vaik
ka joudu:iJrrnekin tyytymään proossiin. 
Itse joukkueesta kannattaa mainita en
siIrmäiset kansainväliset ottelunsa De

lanneet Jari Mäkinen ja Jari "Kende" 
Kettinen, jotka tekivät tuhojaan hyök
käyspäässä. Parhaita otteita wo1ustuk
sessa esittivät maajoukkuekon~arit Ant
ti Rautiainen ja Pasi Pesonen. T:irno 
Vaskio rakensi varm.i.nTnin ja eni tel 
Floyd-henkeä ja taistelumieltä oli 
"Beck's" Peltolalla. "Ride" Ristinianeä 
pidän yhtenä Suanen lupaavi.'1mista juni-
0reista. 

Syksyn EM-kisoja ajatellen matkan 
anti oli mielenkiintoinen. Flo~.an pe
lasi ennen matkaa kaksi harjoi tusotte-
1ua Muu Suoni -yl"rlistelmää vastaan 
voittaen toisen ja häviten toisen otte
lun. M.l.\ana oli siis ainakin y~en maa-



joo.~1<'.J e.1.;entällisen verran pel -:.ajamate
riaalia. Nähtyäni ja koettuani ruotsa
laisen peli tyylir. en..'1ustan maajoukku
eelle todellisia vaikeuksia Ruotsia 
\".;i5taan ellei: 1) OJolustuspeli kohen
nUi 2) opetella pela3."':'\aan sideline
ruOhlstusta vastaani 3) lisätä nopeus
harjoittelua ja 4) kO??3usvarrruus para
ne. Oleellista on kuitenl<in pakottaa 
ruotsalaiset pelaamaan pitkä ottelu, 
jossa myös vailrlot ve.,yv'ät pitkiksi. 
Täh::=in 01 täisi ainal<in loppJottelussa 
olla mårrlollisuus (jos siru1e koskaa., 
o?:iäSdYT1'le) • Muuten voi R .. lotsi o lla jäl
ieen ke.rran liian kO\'" ?c31a . 

~Tuha Jalovaara 

Oslon seuraj~l<kJeiden ?M- kisoirJn 
lä.l-Jti SLlcr.le sta vain Floyd Co " j oiden 
naisj~~kue osallistui ~yös kisaan. 
Nai sjoUkl<ueita oli i~~}ittautunut ensin 
ktl'.lsi kappale tta, mut ta lT.äärä v aneni 
yh.iellä erään norjalaj sjoukkl.leen jäätyä 
pois. No, tuskin tä:r.än j ::::)U~lrueen FOis
jäänti haittasikaan, sillä otteluit4 
kertyi jo nytkin kahdelle päivälle mel
koinen määrä, vaikkö kysee ssä oli vain 
yksinkertainen sarja. 

Mu.l<ana olivat Flavdin li säk s i St..e.'1-
ung sund, Skcg sh;n:3dan , • Carneg ie ja Pa.,
cake. Näistä Ste..rhl!),:;s..md ja Carnegie 
olivat m?:..,estyneet IT/ös E!'1-tw·"a·,ik,s es sa 
hyvin. Lisäksi Sk~;s~yddanilla oli 
luotsaajana Ruotsin junioriJi1äajOu.~'<'Jeen 
va~'1taja, joten taso saattaisi olla 
varsin kovaa. Floydin tytöt rar>.kattiin 
kapteenien koko.1ksessa peräti toiseksi, 
våikka osa ty~öistä oli pelannut vasta 
parin kuukauden verran. 

Kapteenien kokouksen jälkeen oli jo 
kello 10 tyttöjen eka matsi. Traagises
ti oli Hanna JalO\.aara sairast'i.lflut kuu
meeseen eikä oikein voinut pel ata. Tyt
töjä olisi vain kuusi. No, turistit 
ovat aina olleet tärkeitä joukkueen tu
kijoita niin he.rudsesti kuin fyysises
tikin. FY"lsisen tuen antoi tällä kertaa 
Päivi Vapaavuori tulanalla peliin, 
vaikka pelin tuntEmus oli syntynyt lä
hes täysin katselanalla SLlomessa matse
ja. Pikainen säänt.ökertaus, kamojen 
hankinta ja rTn.lutaJna heitto ja peliin. 

Ensi~isessä matsissa kohdattiin 
Carnegie, Göteborg. JouW:.kue oli valrren
tautunut fyysisesti kohtalaisesti ja 
hei tot olivat melko tehokkai ta, mutta 
maltti p..1uttui lä.'1es tYJ'stin. Sen si
jaan Floyd pelasi lyhyillä ja harki
tuilla syötöillä ja tel<i maalin toisen
sa perään. ;'~uksi peli toimi kOV'asti 
Maija Sundbergin ja Marja Sun.in varassa 
mutta pi.\Ut:uhiljaa Petra Viheriävaara 
pääsi kmlioihin mukaan ja keskikentän 
Piia Maaninen ja Pdplu Ke.'l<konen kehit
ti vät pie.'1en flCM' n hyb"kkäyksen jatkok
si, johon kärkien oli hel~ teh:1ä maa-

. 1i;' Tietenkin ilmassa oli enermän tai 
vähEJ11T\än ekan ottelun hätäilyä, mutta 
tiukat tilanteet kääntyivät useimmiten 
Floydin maaliksi. Voitto tuli 10-5. 

Toinen matsi oli SkC)3shyddania vas
taan. Sko;shyddanilla oli heittotek
niilla tyttöj6ilTle tasoon nä'Uen paran
pi, mutta he.rmoilu aiheutti ruotsitta-

rille turhia mokia ja kiekon ~'1etyksi-
ä. Lisäksi Sl<:cgs:wddan ovrki 
käyttänään pi tkää (189 om) kärk~~än hy
väkseen ja melko usein se onnistuikin. 
f.1Jtta jos k i ekkoa ei s aada kiinniotta
jalta niin est etää!4pä pitkät heitot. 
Ja ruotsalaisten kapteeni kävi ku-..m\a-
na .•. 

S:'enu..'1ssu."1d aTlasi varsin tehokkaan 
pelaaj al<:aartin, ITrn. useita maajoul<kue
tason pelaa j ia. Pitkät tarkat heitot, 
te.'->okas flow tai cive-arrl~o -pelityy
li, mutta s i U 1P--l'1 r.JUri si tarkka miesvar
tiointi val1rasti. No, tarkoitus olisi 
nyt va i n pel lei l lä ja hävitä, jolloin 
finaalipail<ka olis i Val"Y.ldTtpi. Pelissä 
kokeiltiin väli J l ä kaikke~ omaa ja 
r 1.lotsa::'aiset , jotka o livat var autuneet 
km'a3..'1 ottf.3 ··,hln , ol i vat hiukaJl petty
nei tä, TTTutta ilcJltu i vat kuulle ssaan hä
viön tz.ri<oituksen . (7) 10-3. 

St.:!neis s5 Ste..'1·, l!"ISSund voitti Skcgs
hyr:l'~.lnin '1',=:},?Jsti ja l ä.l:.es yhtä heljX)s
ti \ 'oj tti Floyd Carnegien toise ssa se
missä . Eniten t.ässä ottelussa ?isteitä 
teki Tia inen , yhtee.'1sä 8 maalia 15 : sta. 
Tässä i)€lissä nähtiin jo varsin v akiin
t unut S-~lClö'en ra". eilrmstyyli. Aloitushei
ton o t t.aa vas ti:lan Marja Sun.i, syöttö 
Mai j al le, joka taas Fetralle ja silloin 
tu lee la i taa p i tkjn vastaan Piia t.ai 
Paplu, joilta syöttö SUskille, Petralle 
tai Hannalle riippuen pai.1<..3sta. Tiu
koissa tilanteissa käytettiin "ykkös
tä", j oka näytti prre\'<m erim.maisesti. 
VaiJrJ<.a Carnegie yri tt.i monast.i pitkä ja 
lY"J5än -t.ahtiin, ei niillä ollut juuri 
~a.:Laa Sö.Kn en V ä...lJ.'.ar1 joukkueen rau.1)a.isaa 
peliä vastöan. Tässä vaiheessa olivat 
l~~es ka~l<i ty~t jo jal_l<avaivaisia ja 
vaihtcx:>nkaan ei j uuri ehditty. Peli 
r~ättyi 15-7 . Ja finaaliin ... 

Tämä ottelu voitettiin taas pitkäl
ti mal tilla, mutta varsinaisen tehopa
noksen antoi tarkkaan p..101ustanut ja 
jopa 20 katkoa te.lmyt "Lada Killer" eli 
Suski Tiainen, SUanen jockJ<ueen erino
mainen kärki, joka nyt aloitti piste
tehtailun. Suski kokeili pelata myös 
alarroana, mutta näytti kuitenkin luop..1-
van iKJTTna.:;ta. Kenties omien taitojen 
aliarvioimista eli vaikka muutama heit
to menikin kokeilussa pieleen ei vielä 
pitäisi lUOp..1a. Kukapa ei rrokaisi uu
dessa paikassa kentällä aluksi. Ja vie
läpä aloitteleva pelaaja. Skogshyddan 
hävisi 6-10. 

Sunml.'1tai koitti aurinkoisena ja 
sateisena eli norjalaisena. Vieläpä 
niirl norjalaisena että eka ottelu olisi 
Pancake'ia vastaan. Norjan turmetuin 
jcukkue ei saanut pel in alkuun edes ko
ko kentällistä, joten pelin alun he pe
lasivat viidellä pelaajalla, sitt.en 
kuudella ja lopuksi koko ketjulla, jopa 
yh:3ellä vaihtopelaajallakin . T1:inä lie
nee ollut koko kisan helpoin ottelu, 
sillä ylivolinapeliä pelannut Floyd oli 
jo melkoisessa johtoaSEmaSsa, kun 
Pancake sai täyden kentän kokoon. Erit
täin kiitettävästi pelasivat ZZ-Topilla 
Päivi Vapaavuori ja hyvin toi!.=ll'1ut Han
na Jalovaara. Pancake jäi ,selvästi pan
nukakuksi Floydin jyräyksessä, vaikka 
s~amalaiset lai.'1ailivat tavaroita vas
tustajilleen. 10-2 - ja Suaren torvet 
soivat. 

Ennen seuraavaa ottelua mu1.ltteliITrne 
sanif inaa li systeemiä j ärke\.'äTmå."l<si. 
Jostain kurmlan SYistä järjestel.mäk.si 

oli lipsahtanut 1-3 ja 2-4 -systeemi, 
vaikka j ärkE!l:.!inpää olisi 1-4 ja 2-3, 
sillä ensirmainittu suosii häviötä ja 
sel-.än ei ole pelissä t.a!"koi tus. 

~issa peleissä oli käynyt sillä 
aikaa niin, että Pancake oli hävinnyt 
kaikki ottelut eli se putoaisi pois se
meistä, ja rur.kosarjan neljäs olisi 
Skogshyddan hävittyään Carnegielle, jo
ka olisi kolmas. Floydin kannattaisi 
nyt olla runkosarjan toirlen, jolloin 
vastustaja olisi tyttöjen mielestä ITU

kavernpi ja help::mpi. Viimeinen ottelu 
runkosarjassa Floydilla olisi sitten 
Stenun:jsurrlia vastaan. 

Finaalissa kohdattiin 5t.enungs~. 
Svedut panostivat yhä ena:män anaan 
flow'hunsa ja prässäsivät lähes täysil
lä. Peli oli alussa. varsin järkyttävää. 
SvErlut rreni vät helposti johtoon ja ti
la.'1teessa 6-2 Sucmi otti toisen aikali
sän. Olisi aika rynnistää. Peliä rau
hoitettiin niin ettei enää heitettäisi 
ennen kuin kiekko olisi ollut kädessä 
kaksi sekuntia. Lisäksi ruotsalaisten 
kapteeni piti 1iisteröidä, ja se aut
toi. Floyd kavensi eron p..loJ iaikaan 
I1\'2nnessä 8-5. 

TOisella p..loliajalla suomalaiset 
jyräsivät ja prässäsivät, mutta vaihto
pelaajien p.1ute n!kyi liian selvästi. 
Vanhat vakioral<entajat eivät enää rcmt
p?ina jaksa.'1eet ja keski.kenttäkin tun
tui olevan FOissa. Silloin apuun ryn
nisti Suski, joka tehtaili rakennuksen 
ap..ma ja ermätti vielä maalinte.l<occltin. 
Ero sve:fuihin oli enää kaksi maalia 11-
13. Pelin olisi oltava nyt tarkkaa, 
sillä sveduille riittäisi kaksi maalia. 

Kova yritys ei auttanut, vaikka 
maalin tuntt.rnassa käytiin er~ hyökkä
yksen aika'1a kolmekin kertaa. - Fl~, 
Floyd, kuului mutaisista kannustajista 
kentän laidalta, kun tilanne oli 11-14. 
Vii.r.1einen hyökkäys? Maalin tunttlmassa 
harmittava I=Udotus ja sve:fujen hyöY~l<äys 
etenee. f.1Jtta hekin [ll1ottavat ja uusi 
yritys. Stenungsurrl pelasi koko ajan 
sideline'ia eli pakotetaan heittäjä 
heittänään laitaa pitkin. Se ei kuiten
kaan prrrut, enEJTlTlän suanalaisiin p.Jri 
väsymys, ja se puri liikaakin. Stenung
sund voitti finaalin 15-11. 

Floydille ~-hopeaa, mi.kä on erit
t~in hieno suoritus upouudelta joukol
ta. Ja saman Suski Tiainen vielä nais
ten "eniten maaleja" ~ininnan. Yh
dellä lisäpelaajalla ja tehokkaa~lla · 
ka'1nustajajoukolla olisi voitto tullut 
Floydille. Vaan että me oltiin rTn.ltai
sia: 

LOPIUrulDKSET 

Miehet: 1) SFMSC, örebro (S). 
2) Stenungsurrl (S) • 
3) Floyd Co. Es).XlO (SF). 
4) Pancake, Oslo (N). 

~aiset: 1) Stenungsund (5). 
2) F1ayd Co. EsJXX) (SF). 
3) Carnegie, Göteborg (5). 

Sko;shyddan, Göt.eborg (5). 

.-
1-.. 

,1 



OIKEALLl\. 

Naisten finaalij oukku
eet, Floyd ja Stenung
sund yhteiskuvassa. 
- kuva: Bob. 

ALIA 

Näytteen siitä I miten 
kaunista on naisulti
rnate, antaa Floydin 
Petra Viheriävaara. 
- kuva: Marko Timonen. 

! ~'-- ' 

VASEMWLA 

Floydin Antti "Ruti" 
Rautiainen vastaanot
taa seurajoukkueiden 
PM-kisojen parhaimman 
syöttäjän palkinnon. 
- kuva: Bob. 
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KISOISTA 
T~ttua~ on, että ma~~ailu avar

taa. Näin nähtiin ja koettiin kaikin 
tavoin eJ-äiden liitokie~.koi .. rltoi1ijoiden 
k,::-'.(oon!uessa 30. J<esäi<u'..l~a kauas Silron
me tsän i<.orpien t.aa Y.ania.:-s Open -!<..isoi
hin. 

A?~'1llln J<ole'l.:3e~. sa a',jri:)(lon luooessa 
ensi:rroäisiä sä '...ei l3.än ta: 02.~:::::ne sovi
t"J.sti Pa}o\E:.ivo:-, a·Ll.k.icllå H:'lagassa, 
lcstasirme vaJ.'"'.1slr.:-(3":l':'e ja kaljat cutoon 
ja käiTL'1 ist.i:T.e ko;;,'y->...n Sd.i.!:tana eksoot
t ine!': Vanta~ . O'lc,t , l.~·.sia j a tei vei ta 
tä:';'nllä matJ(ä k;;-;'ki vi :_:"z,i".J1 ja k c>;:;'.<.i1..läi
','äl}ä pääs~ · r.lt: ~€ri ;'1e . V(~ri !<..o: ,,;;',ti 
r i!1J)O} SSa;TITIe ?l.st·..:ess..-::IFme kastei se.n hoh
ter,,", lle nU!TIelle , kan35a_;,rrlei lij l... iden 
t.;:-·,; t Y.asvot ~avai tes sd.-·me miele.n täyt
ti li itoll:ie~~oilun [JE'lir. hengen 2~ffiT,in 
~'~~ :'el~s , ol ::'~r:c-: '\ ·(.:~jT. iit y~:_ä\)-./d ,:;:J~ ja 
ra ' ~:-Ja:: j·~l aar"! . 

fr!Si-:lliÄi 5eJ!ä 1a: i:1a ~e:it<?tt iin 
k i e.k..~09olf . ;:\e i p äan tun .. '1Ollisen rataan 
t-,~"',:5t: ·JT:"iser. jäl.'.<.,:,:~ \,-a:"l<'Jtti siltä, 
e!:.t.ä kyst.-essä 0 1 j läh':'r,:1ä r c·llerirata. 
Jak33.rm;.1l.!IITH2 rY!1.'Tj in ja ryXl~·.i..'lr"e itse 
asia:l..1J. Q-l..,en örna kävi vlitseni sillä 
satuin s a;-;-'oäan ~;;"".ään va?:lamielisten 
k~ien , vilkasluontoisen Tan 
"Hip-hop" Telen ja jo kuo:'eriattcrnan 
r.·ainee.'1 saaVJtt.~,,~n llpi "Kul ta!mma" 

Louhi·~~aara.'1 kar:ssa. Olisiko paremtin 
VOjJ1Jt käyöä? 

No niin. Kisajärjestäjien ens~
nen v irhe oli , että kilpailua ei lope
tettu kal-rlen reiän jälkeen, kun alkoi 
sataa ja mir.ä r.-e.'1etin johtoaseTIimi, en
kä kai..l<.k~er, :rtc.iiden iloksi enää missään 
va.L~eE'.s sa ollut lähelläl<.ään kärkisijo
ja. Kaike.'lffia lJ isten muovikiv ien halko
essa tai\:50l1v..äarta j a viil täessä maa
e:na !<..~i] ti i.n :ePfOisaan joka pis
teestä ja si j asta . Kari "Roller" Ve
sala o t4- i p~ j "-~ansa rym,än kärjessä 
enrJen mei ! . ..ä muita reilusti par' in hei
ka.nalla y,jole.1J ~eitteleviä. Sade kd1-
rretti jäse"et , ;-:Jutta murniin sisältö 
kävi JCULlma .. 11a. 

Par.hai ten o~'1en?~l laa imeskelleet 
r!!-vT,itetti in t oiselle kierrokselle yk
kö';j.'00] iin. Jo~ossa oli Mikko "The Pe
!"'..:.s .... dog " la,akso erJler: Henrik "Black 
Jack " lDxenia ja Jyrki Kaivolaa. Mikko 
piti kiih~eästi kärkipaL~a, vaan Lon
den ja PawerhO.lse-JYTJÖ sortuivat kes
)<i.!Jä'::'seen nahisteluunsa ja KäWi ncusi 
toisc~l(s i. Tilanne kärjessä pysyi ennal
Jaan 10WJtm asti. Chneks i ol.l(oon. 

Kie.lr..kO:Jolfin lopp.rreiät olivat Sep
po "The Very Eest Annual ... " Niemisen 
juhlaa. Psyyk~auksen törkeä.~ avuksikäy-

"ONki 

GUTS-SM 
Heräsin kuivin suin Hankcon nurmi

kolla ja kävelin autoa kohti, jonl(a ul
kopuolella serk.lQ\.1Ji ('lUvat sieo-;ässä 
kauneus·xlessaan. Pie.'1.en aamupalan jäl
keen s~untasi.rrrne matka'Tlre kohti Kone
p..listoa voitto mielessä, mieli korkeal
la, rutta fY'ysinen kunto hil..lk.'t<asen häi
riintynyt. 

Paika1J pääl lä oli ennätysmäärä 
osanottajia, j o ista kolme oli naisia, 
mutta kaipasi-me Seppoa (FIN 001). Pie
nen ukkoskuuron jälkeen aloi t.irTr.e tur
natl~sen kahdella kentällä. Oli tarkoi
tus pelata neljän jouk~Jeen kesken yk
sinkertainen sarja, jonka voittaja 
kr.lunattaisiin suoraan mestariksi. 

voi ttoon ja Team vei ottelun 2-0.. Toi
sessa ottelusSö. oli vastassa Floyd Can
pany naisva~vistuksella ja puolustavat 
Suamenmestarit, Inkoon kauhu Golde.'1.eye 
Flying disc Club Peik Johanssonin ja 
Kari Miettisen vahvistamana. Kovan ot
t.eltm täynnä ohi heittoja voitti Gold
eye 2-1. 

Silloin oli jo selvää, että kukaan 
Sucrnessa ei ota Go} deIleye'n heittot.äh
de.'1 Jacky "The Train" Newranin uskar.a
tonta thtunbia (~aloista) kiinni, ja 
että Henrik "Mr Klisu-r" Londenln kädet 
olivat cuTIleijan poteronkaivutm aikana 
muuttuneet lapioiksi. Pelit jatkuivat 
ja molermat enr.ak.l(osuosikit Te3TI ja 
Goldeye voittivat ottelunsa suht kOht 
helposti. Viimeisellä kierroksella Py
ryn Jyske ja Floyd Co. ka:TlfPc3.ilivat 
pronssista ja Team ja Goldeneye mesta
ruudesta. Nuori Pyry otti ensim'näisen 
S."Hnitalinsa päihittä'nällä yli-intoi sen 

tön turvin Vanhå ris"U?=U""ta vei pää. ahan 
kovilta golffareilta kuten edel lispäi
vän p.1ttauSTlestareil ta Jacob ~a!1il ta 
ja Peikolta. Olipa nolo til<'l..""l."1e. 

Y.aiken kruunasi sitten tuplakiel<ko. 
Parit jaettiin kahteen alkulohkoon , 
jOiden voittajat pelaisivat 10pp.lOtte
lun suoraan ilman välieriä. Pooliin A 
arvottiin yllättäen e.-.nak.~osuosikkipa
rit J.Kaivola-Laakso sekä Setxx> Niani
nen-Peikko. Molerrrnat voittiv~t kep:>i
sasti muut ottelunsa, joten keskinäinen 
kamH,)<3ilu oli tuova ratkaisun. Suureksi 
harmikseen sai Jyrki kokea toisen koti
maisen tuplak.ie.'<kotaooion kautta aiko
jen Sepoo ja PeL~on voi ttaessa murskaa
van ylivOLrn6isesti. 

B-poolin voiton vei pari Saastamoi
nen-Vesala päihittämällä niukasti r)n
IDän N'p.an-Nyman. Fbaalissa Sepp:> ja 
Peikko olivat kolnd.eräisessä matsissa 
parEmpia ja näin SeHJC) saavutti toisen 
kot~aisen kilpailuvoittonsa yleisessä 
sarjassa. Liekö syynä ollut loistavan 
harkittu partnerinvalinta? Sama tak
tiUt~a kuin seP~orien MM:issä? 

Suuren maailman tyyliin jaettiin 
menestyneille rahapa}Jdnnot witJn.lt 
ruskeita kuoria ja kaikki olbnme var
masti kisoista ja koko Johan :Rinne -
vi ikonlop.1sta hyvillä mielin. Vai mitä? 

Hauskaa joulua! 

Urberto Tozz1 

e 
0 0 . . 0 

~I 

"Finaalissa" kovia ja väh'.3l1T'oän ko
via heittoja ja miehiä omaava liian it
sevarma Tecrn sortui surkeaan p..101ustus
peliin ja ohi..~ittoihin. Teamin pelaa
jat vapisivat pelosta joka kerta, kun 
&1.:l'1len parha:imnan gutshei ton anaava 
Jacky "The Train" Netomar. oli heittovuo
rossa. Ja nuut Goldeyen tähdet osoitti
vat, että tarkoilla heitoilla voittaa 
raa'an voiman. Ottelu päättyi helpoh
kosti Goldeneyen voittoon. 
Voittajajoukkueessa pelasivat: 

- Georg "Flatfoot " Nyman 
- Henrik "!'ttr Klister" !nooen 
- Jaccb "The Train" Nyrroan 
- Kari "Electric Bo:Igie" Miettinen 
- Peik "The Snap" Johansson. 

G..ltsterveisin 

Henrik avustajineen 
Vastakkain olivat Team ja Pyryn 

Jyske naisva~vistuksineen. Pyryn Jys
keen airbounce'it ja Tuijan tykit puri
vat mainiosti Teanin liian itsevannaan 
jalkJc'JeeseP...n, mutta se ei riitt änyt 

--"""'*'*' ..... 
Floydin. On.'1ea ja~'I(ossakin:!:? 

_'~~"!J" _ .... ____ .,_~~-C---lI:::M .~...cANj,.~-::e' 



Tuulen tuo aa 

Esport-liikuntarressut pidetään Ta
piolan urheilukeskuksessa Mankkaalla 
Espoossa 23-26. elokuuta. Messujen t3-
män vuoden teeIIDja ovat ver.h ~~opallooe

lit, tyäpaikkaliikunta , fysioterapiä ja 
urheilulääketiede sekä 1 i ety :t i. uri 12i -
luasustept . 

Suomen Liitokiekkoliitto on kuvi
oissa mukana Olli Visamon jOlldoll a ja 
ohjelmassa on freestylenäytöksiä ja 
liitokiekkovideoita. Amexpo Oy J itaa 
myyntipuolen. Käydään katsomassa. 

VALINrOJA 

Valmentaja Eer o Alper i on julkista
nut ultimaten miesten lopullisen EM-ki
sajoukkueen Itävaltaan. Listasta ei 
löydy yllätysn~iä, valintakriteerinä 
näyttää olevan ahkera osallistuminen 
maajoukkueharjoituksiin. 

Eero Alperi (FFF), Johan Bischoff 
(Hesa), Petri Budde (Maniacs), Petri 
Isola (Team), Juha Jalovaara (Floyd), 
Jukka Kauppinen (Hesa), Ari Kiiskinen 
(Maniacs), Kai Koivula (Hesa), Klaus 
Korpela (Hesa), Raine Lamberg (Floyd), 
Jouni Manninen (Team), Jouni Peltola 
(Floyd), Pasi Pesonen (Floyd), Pekka 
Ranta (Team), Antti Rautiainen (Floyd), 
Timo Räikkönen (Floyd), Jouni Tapiovaa
ra (Floyd) ja Timo Vaskio (Floyd). 

MAAIIMALTA KUULTUA 

Tässäpä jäsenille haasteeksi liito
kiekkoilun harvemmin nähtyjä maaibl~
ennätyksiä. Tiedot on saatu Ructsin 
liitolta. 

Rolleri-pituusheitto 121,8 m Don 
Wilchek, Chicago ....•.•.•.•...••••• 

Rintarolleri 16 henkeä Hampshire 
Collage Festival, Amherst ••••.••••• 

Pituusheitto rullatuolista 59,44 m 
John Ballsrud, Lake E~ •••..•••••• 

Koira-matkakoppaus 102,0 m Dave 
Johnson heittänyt Martha Faye'lle, 
Fredericksburg, Virginia .•.•••••••• 

Tunneliheitto 55 tunnelia (110 ih
mistä) John Dwork, Amherst •..•••••• 

Upsidedawn-pituusheitto 91,60 m 
Paul Zellman, Davis CA ••••••••••••• 

Hole-in-one 106 m Don Barron, Las 
Veg-as •••••••••••••••••••••••••••••• 

Maximum Discs Aloft (yksi kiekko 
per naama.) 449 kiekkoa Snithsonian 
Frisbee Festival, Washington ••••••• 

Marathon ultimate (joukkueessa 
enintään 15 pelaajaa) 32 tuntia Bell-
J?C>rt Puf f ins ...•..•.•••.•••.••••• •• 

Guts - speed catch 119,14 k:m/h Tim " 
Selinski heittänyt Al Bonopane' lIe, San 
~ino CA •••••••••••••••••••••••••• 

KEN'ITÄIAJISTEILLE TffiOOKSI 

Puheenjohtaja !1arko Ttmonen on lu
vannut toimitukselle näyttää naamaansa 
seuraavissa kenttälajikisoissa. 



Rinkula uhkaa 
lautasen valtaa 

A merikoissa keksitty Aerobie 
-rinkula uhkaa frisbee -lauta
sen valtaa. Vanha pappa vis

koo rengasta taatusti kauemmas kuin 
nuorukaiset lei jalautasta. 

Aerobie -rengasta on heitetty 319 
metriä. Se on maailmanennätys lajis
saan. 

Vempeleen keksijä, Stanfordin yli
opiston luennoitsija Alan Adler, lupaa: 
tavalt~nen kiltJlevaincn lennättää aero
hieta k:-l ksi-~ olme I' ertaa pidemmälle 
kuin fri sbeeta. 

A, ', oblen s::t laisuus on sen rakentees
S;:l. Rengas p .inaa 112 gr~mmaa . Sisin 
halkaisija on 25 senttiä ja paksuus neljä 
milliä , Huulimaisen Iisäkeen ansiosta 
se lentää suoraan , eikä kaarru vasem
malle. 

TlLASTOr SEKAISIN 

Yksilölajien EM-kisat Englannissa 
olvat varsinaiset record breakersit. 
Ruotslaisjuniorit liidättivät kahdessa 
lajissa uudet lukemat ja miesten aika
koppauksessa kiekko pysyi ilmassa vas
toin kaikkia vetovoimalakeja. Suamen
ennätykset rikottiin kolmasti. 

Miesten aikakoppaus -EE 14,9 s Paul 
Francz SVeitsi ............•..•..... 

Naisten pituus -SE 97,40 m Tuija 
Jääskeläinen ............•.•........ 

Juniorien pituus -ME 149,90 m Mar
tin Sievers Ruotsi .......•......... 

Juniorien pituus -SE 124,50 m Mikko 
laakso .•.....•..................... 

Juniorien matkakoppaus -ME 69,50 m 
Torbjörn SVensson Ruotsi ..........• 

Juniorien matkakoppaus -SE 61,00 m 
Peik Johansson .......•...•.......•. 

. " .': .~: -,:>' :.". ,,':-:. 
. . .. ' : '.~ .: ..... ; .. ~ ••. :.~ ..•. :.:. :):? ::';\ -::-

.. ... .;.: .... :.:.:.: ... .. 

Ryynäsen farmi 

- HS - kuukausiliite 8/85 ' 

\ . 

Leikkaus Aerobie-rinkulasta. 

KORKEUI<SISTA 

Kanadan liiton lehti DISKRAZE si
sältää kirjoituks~~ sangen omalaatui
sesta liitokiekkoharrastuksesta . .:'\rt.ik
kelin minä oli kyllästynyt tavalliseen 
heittelyyn ja totunnaisiin lajei~in. 

Aluksi kaveri kokeili sitä sun tä
tä, kiekkojen tunkemista jätemyllyihin, 
niiden asettamista junakiskoille juuri 
ennen junan tuloa jne. Vaan mies ei ol
lut tyytyväinen. Pitkän miettimisen 
jälkeen hän tajusi, piti heittää kor
keilta paikoilta. 

Ja pari päivää myöhemmin tie vei 
Chileen mukana iso kassilline~ kiekko
ja. Andien henkeäsalpaavissa maisemissa 
kiekot sitten liitivät tyhjyyksiin kuu
den kilaretrin korkeudesta. Hetken ver
ran llidettyään kierre loppui ja sitten 
poukkoiltiin lähes pystysuoraan alla 
olevaan jäätikköön. Kiekot pysyivät il
massa yli minuutin. 

- Mitä teet, amigo ? rnatkaoppaat 
tiedustelivat hommaa. - Olen Jumalan 
lähettiläs, tuli vastaus ja taas meni 
yksi kie.kko menojaan. 



1a 17.8. 

ma 19.8. 

23-26.8. 

24-25.8. 

25-31.8. 

6- 8.9. 

THE VERY FIRST ANNUAL INTERNATIONAL SEPPO NIEMINEN FINNISH FLYING DISC 
GOU' CIASSIC ! ......... . ............................................ . 
- MEILAHDESSA ( ~x9 reikää) J A SIBELIUSPUISTOSSA (2x9 reikää) •.•.•.... 
- OI-1JEI1v1A: KLO 14 IIMOI'ITAUTUMINEN 

KLO 15 KILPAILU AL..t<AA 
KLO 18 SI BELIUSPUISroN osuus AI1<M (SEMIT) 
KLO 19.30 FINAALI 
KID 21 P ALKINIUJENJAKO •••••••••••••••••••••••••••••••• •••• 

- OSAI.,J;ISTI.JM.IS.MAKSU: 3 ° MA.RIG<l\ .. 'l\. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- PALKINTORAHAA: 1 - $ 150, II - $ 100, 111 - $ 50 ••••••••••••••.•.•• 

{ö)(~O 0 ~ 
~/lJU 

-VAPAA-AJANMESSUT, TAPIOLAN URHEIIDKESKUS, 
MANKKAA, ESPOO. 

FRI -SM, RUarSIN AVOTI-1ET FREESTYLEMESTARUUSKILPAILUl', 'IUKHOIMA. 

ULTIMATEN JA GUrSIN EM-KISAT, OBERrRAUN, ITÄVALTA. 

KEN'ITÄIAJIEN SM-KISAT HELSINGISSÄ. 

- OHJELMA: PE KLO 18 KANOPUISTOSSA DISCATHONIN 1. KIER~ JA VÄLIERÄT. 
IA KID 9 IIMOI'ITAUTUMINEN TALISSA. 

KLO 10 KILPAILU'r AI.J.<AVAT, KAIKKI SARJAT KAIKKI IAJIT 
1. KIERROS JA VÄLffiRÄT, LISÄKSI JOITAIN FINAALEJA. 

KLO 18 DISCATHONIN FINAALIT KAIVOPUISroSSA. 
SU KLO 10 TALISSA FINAALIT, KILPAILUT PMTI'YVÄT N. KLO 16. 

- OSALLISTI.JM.ISMAKSU: 20 MARKKAA ...•...........••••.•••• 
- LISÄTIETOJA: PEIKKO p. 90-582593 •.......••..••••.•••• 

1a 14.9. JUNIORIEN KIEKKcx;oLF-SM, MEILAHDESSA KLO 12 .•••••.••••• 
- SARJAT: POJAT- JA TYTÖT -18, -15 JA -12 •..••••••.••.• 

su 15.9. TEAMIN PERINTEISEr KEN'ITÄIAJIEN ENNÄTYSTEN RIKKQJAISET 
T.AI.,I, KLO 12 ......................................•..•• 

1a 21. 9 . ULTIMATE-RIENTO MAUNULAN MAJAN KENTÄLLÄ KLO 12 - ••.•••• 
- MAHOOLLISESTI JUNIORIEN SM-TURNAUS (MANIACS, ZEMI ja TEAM!JYSKE) 
- MAHOOLLISESTI MIESTEN JA NAISTEN SUCMN aJP •••••••••• 

su 22.9. KIEKKOGOLFIA SIBELJUSPUISTOSSA KLO 12. 

1a 5.10. KIEKKcx;oLFIA MEILAHDESSA KLO 12. 

1a 19.10. KIEKKOGOLFIA SIBELIUSPUISTOSSA KLO 12. 



SENIORIEN MM-KISAT 
- St~" iorien yksilölöjien !'f-Hdlpai lut, 

RL..:heste.r (N. Y.), USA, he:..r,ä-eJok..iun 
va i.~teessa . 

CJ\,'ER~ -
1) Phil Johnson (~SA) ........... . 
2) Jan "Stork" Roodick (Us.l1.) ••••• 
. •• 8) Se?,fC ~.: ;y.:iJ)e n (SF) •..••.. 

'1\jP~z:v.: lEKKO -
1) S: ork (US.;) ja Se?i:X' ~ig:-,i!-Jen (S?) 
2) Phil Ke:-,nedy ja Roy::e Räc- i.;-! ·~Nski ... . 
3) Phil J ohr.s-::>n j a 7aul T:-l l~son ...... . 

- '\:äl ierät St. .. )!.-k./S2r~ - Jol-t.::son/ 
7]·,.:Eipsor, 13-:15 , l5-6, 16-13. 

- J.cIPLY..lott.elu St.or}~/S.?p?= - :~ ,=.rl.: !edy/ 
Rac1.:1(],o/ski 21-5, 21-15. 

GUTSIN SM 
- ::;._~ t.5- ·~ jJ"":-Je ~_ 2...:u-: S.\;- ~ ··_ !-rla · -!5 ~1~~1r_y: i:i ::' :=--rto:_~ ssä 

-;. :-, ,:,:i!1~i<:-..l..lt.a. 

- ~~';~: ~~~~~~~~;:; ;=~ ; ~:,~~~~~~:?~~e 
JysY..€ 2-0 , r:_,yc -?..:T'j7i Jyskl2 0-2, 0::.::'
d·~ieyt;-".:'·::: :t'1 2- ~ . 

illi:p.;til :i."i..'1e: 
1) Goldeneye F'lyins cisc Club .........• 
2) Liit.':'lY.i e 'J,:.ose..l.ra ':'e.arn ...•..••.•••••• 
3) P'.l'-ryTi Jyske ........................ . 
4) Floyd C':::I'iF.any •••.•.••••••••••••••••• 

-"~<;tarijooY.kue: 
- Peik Johansson, Henrik wnden, Kari 

Miet tinen, Gevq Nyrr.an, Jacob Nyman. 

MANIACS OPEN 
- Vantaan Frisbee Ya.."1iacs' in kilpailut 

Sir:lCJmoetsär: kentällä 30. kesä:;,lUta. 

Kl1:::KKCillLF' -

Mie.~et: 
1) ~~'k:ko Laakso .......•..... 57 
2) Kari Vesala .........•.... 59 
3) Georg ~yrr~ .............. 60 
4) Henrik Lond~ •••••••..••• 61 

Jyrki Kaivola ............ 61 
6) Jari Saasto3OOinen .•...... 64 
7) Seppo t-;iEfTIinen ........... 65 

Tan Tele ................. 65 
Mi.'k:a Latvasalo ........... 65 

Naiset: 
1) Tuija :ää~'k:eläinen •.•.... 69 
2) Maini Schildt ...•.•...••. 73. 

1\JPTAl(l!:KKO -

Wf,-p..1ot te 1 u : 
Peik JOha.l"!s son/ 5eppo NiE!T',i:ien -
:ari Saäsu'ToOirlen/Ka.ri Vesa1a 
7-15, 15-8, 16-11. - 2-1 

Al'><'u'?xät: 
A. J . Kaivolar....aäkso - Lorrlen.II . .o..lhivaara 

15-2, Johansson/Nieninen - LDnden; 
LouMvaara 15-4, Jor.an.ssorv'Nieninen 
- J.Kaivola/Laakso 15-6. 
+ Joha~sson/Nieninen .. 2 0 30-10 2 

J.Kaivola/Laakso .... 1 1 21-19 1 
Lo.oe.n/Louhh·aara .•. 0 2 6-30 0 

B. Saastarroine.'1/Vesala - Jääskeläinen,! 
Schildt 15-4, SaastC!T1oinen/Vesala -
N}':T.ar' ./Nyrnan 15-11, Ny.;-.a.r ... 'Nyrr.an -
Jääske1ä inen/Schildt 15-8. 
+ Saås~~in~lesala . 2 0 30-15 2 

NAISTEN ULTIMATE 
- naisten ultiJnaten SM-sarjan tuloksia 

ja ?istetil~~~ 10. elokuuta. 

- S·::: tikuti-!-till'.kka 10-5, Mu.~a-Floyd 
10-0 (wo) , Floyd-Satikuti 10-6, 
!-L .. ~.kka-Sati.'><'tJti 5-10. 

1) Sati.~tJti ........ 3 2 1 26-20 2 
2) M·.mk.ka .......... 3 1 2 20-20 1 
3) Floyd ........... 2 1 1 10-16 1 

- jäl jellä olevat ottelut: 12.8. Sati
k,jt i ·-FJ..oyd ( >'~ ·.mula), 15.8. Floyd
M'.JTlv_ka (SiJJ<.kari). - kaksi parasta 
] o::JPU0t te h "un . 

JYSKE CUP 
pYl"yn J:: s~'?'~ \..ll :' i.,atk:'·'.ll,.a:·J.s ja 
Y": ·~:)7.3'Js~il?.-3.ilu r ... .auD'.llan majar. ken
t.ä llä 6. h·=i;J~:ft(u ;Jta. 

AIY ... '\- JA :Vl';:':'Y.!..KO??~S -
1 ) ~ ':"''':kc, ::.aakso ........ lO,93s/ 46,8()n 
21 }:<li i '.:csala .......... 9,50 /:'1,20 
3 ) Peik Jo~.S50n ..•.... 9,01 /47,10 
4 ) :?~"_i<..a Ranta .......•.. 9,50 /45,00 
5) Kari Miettinen ....... 7,31 /45,20 
6) ~kc H;~\'önen ........ 0,0 /45,50 
7) Olli Visamo .... . ..... 7,03/0,0 
8) Härri HoLTIo3 .......... 5, BO / 0,0 
- mjni- j -,miorit 
1) Tc')ni .2l.si.lo;;cd.nen ....... 5,085/ 2], 3()n. 

D1..Tr>ilL'T'E -
- ÄJlör äkä - ?y1~ Jyske 12-11. 

(pi stetilasto: 1) Pei.~ko (Ä) .. 7+4 
2) Holma (P) ... 4+3) 

JOHAN RINNE 
- p8.·bte.::.nen JiHokiek.'k:okarnevaali 

Käivopuistossa 29. kesäkuuta. 

r-h.e"let: 
1) Georg Nyman ...........•.. 53 
2) Jacob Nyman ••••••••.••••• 54 

Jyrk~, }~~i vo~a ............ 54 
4) HenrLK "~nden .........•.. 56 

Mikko Laakso .•.....•....• 56 
6) Kari vesala .............. 57 
7) Peik Johansson ........... 58 
8 ) Sepp:> Niemi..'T1en . :! ........ 61 
9) Ukkcr-Pelod<a Louhivaara ..•. 64 

Petri Isola .............. 64 
11) Olli Visarro ............... . 
12) Harri Holma ............... . 

~aiset: 

1) Maid Schildt ...........• 65 
2) 'fuija JääskAläi.l")en 69. 

Miehet, lop~.l.kilpailu: 
1) ,Jacob NJ>ma.n •...••••••••••••• 
2) Peik JohaJ!sson ............. . 
3) Ukko-Pekka Louhivaara ...... . 
4) "likJ<o Laakso ..•......•...•.• 

Naiset: 
1) 'fuija Jääskeläinen .......•.. 
2) Maini SChildt .............. . 

KIEKKCXX)IFIA 
- seuraottelu Maniacs-Tearn Si.l7lOmetsän 

radalla 20. kesäkuuta. 

- Mika Latvasalo-Kari Ve~la 2-3 srd. 
Jari Saastc3Tloinen-Peik Jo~son 5-4 
s.d. M:ikko Pirttineva-Mi.~l{Q Laakso 
1-5, Petri Budde-Kari Miettinen 0-4 
Peir..ka Ranta wc. 

- Jl'A ~IACS - 'I'EN'1 1-4. 

KIEKKCXDIFIN SM~KISAT 
kiekkogo1fin SM-kilpailut Sibel1us
puistossa ja Meilahdessa 20. ja 21. 
elokuuta. 

MJDiET -
lopp..lkilpai lu: 
1) TiJro Vaskio ............ 174 s.d. 
2) Mikko Laakso ..•....•••• 174 . 
3) Jyrki Kaivo1a •.•.•...•• 175 
4) Jacob N)~ ..•......... 176 
5) Henrik Londen •••••••••• 177 
6) Peik Johal")Sson ••..••.•• 178 

2.kiel-ros (=l.päivä): 
. 1) Peik Johansscn .•••••••• 114 

2) Jyrki Kaivola ............ 115 
Timo Vaskio ..•.•••....• 115 

4) Jacob Nyrr~ •••••••••••• 116 
5) Mik~o Laa'k:so •.•..••...• 117 

Henrik Lond~ .•.....•.. 117 
7) Seppo Nieminen ••...•••. 118 

Georg ~~ ••.•...•...• 118 
Kari Vesa la ......••..•. 118 

10) Petri Iso1a •••..•.••.. 119 
11) Jouni Peltola ..•••.... 128 
12} Harri. Holma ........... 131 
13) Kari HännikäL"'lE!ll ....•. 132 
14) Ukko-Pe~'k:.a Louhi':aara 136 
15) Kari Miettinen ..••..•. 138 
16) Olli Visamo .....•..... 139 
17 ) Mi.~ae1 5ästbacka .........• 
18) Petri Budde •.•••........•. 
19) Mi.~a Latvasa10 ..•••••...•• 

l.kierros (=Sibe1jusruisto): 
1) Jyrki Kaivola ••• -.••..•• 57 

TiJro Vaskio ••.•• ; .•••.. 57 
3) Petri Isola ••.•.•..•..• 58 

Peik Johansson ••••.•••• 58 
5) Georg Nyman •••••..••••• 59 

Jacob Nyman •••••••••••• 59 
7) Mikko Laakso ••••.•••.•• 61 

Henrik U::>~ .......... 61 
Se~ Nianinen ......... 61 

NAISET -
lot:PID lpai lu: 
1) Tuija Kohonen .•.......... 194 
2) Maini Schildt ......•..•.. 207 
3) Tuija JääskeläL.en ....... 224 
4) Jutta KO)'K>nen ............ 241 

2.k i erros: 
1) Tuija Kohonen ..•••.••..•. 128 
2) Maini Schildt .•.......•.. 132 
3) 'fuija Jääskeläinen ....•.. 151 
4) Jutta Kohonen ......•..•.. 156 

1. kierros: 
1) Maini Schildt ............ 64 
2) 'fuija Kohonen ........•..• 65 
3) 'fuija _Tääskelä.'iIlen ....... 78 
4) Jutta Kohonen ...•......•. 79. 

MEIJÄN r~IKKU 

i • 

kansalliset kilpailut Meila~essa 
2. heinäkuuta. par 54. 

Mie.'1et: 
1) Georg Nyman ••......•..... 54 
2) 

, 3) 
4) 

6) 
7) . 8, 

Jacob ~~ •..........•.. 56 
~~o Laakso .•..........• 57 
Kari Miettinen •.......••. 59 
Her~ik Londen ••••••.••••• 59 
JyTki Kaivola •.•......... 60 
Peik ~oh~~sson •.•.......• 62 
Harri Holma •.•........... 63 

9) Llkko-Pe'k:ka LO\.l.hivaara .... 
1'0) .l'4 .. ika · Kel' änen •.••••...•.•. 
11) Kari Vesala .••••........ 

64 
66 
68 

Na i set: 
1) ~uija ~ääskeläinen ....... 67 
2) Maini Schildt ..•......... 68. 

Nyrr.arV'Nyrran •• ' ••••••• 1 1 26-23 1 
JääskeläL.en/Schildt 0 2 19-30 0 

~" __ ~~"~,,,,,,~,,~~~·~aou.==~"~~~~~~~MM~.a"N.~~~~~m~.u_~~~~~~~~~~M*~""~~. 



KENTrÄIAJIEN EM-KISAT 

- yksilölajien (kenttä:ajiel"l ja kiekko
golftn) EM-kilpailut Cbl~he5terissa 
Eng L"1:missa 28. ~eL"1å.1ruuta - 3. elo
kuuta. 

M.EHt.'T -
Pituusheitto: 
1) pål Brosträm (S) ..•....• 
2) Patrick Häralcssan (S) •. 
3) St.ef.'m :-"h:3ers . ....;cn (S) .... 
4 j !>a-.f::-ed GX1rich (A) ••••• 
5) Y.a.rtin Sie 'ers (5 ) 

- välierät: 

157,90 
148,60 
136,00 
133,00 
129,85 

1) S~.;;\'ers 149 ,90 , 2', "_I'~el'5son 148,00, 
3 \ O!' jsträr. : 45, 6, ~ ' ~~;,;"a l d !:'-son 145,2, 
5.: G..'"rlri:;~ 143,6, E) >~ .kae.l Se laew, 
7) ! ~rui Vesa1a 13:·, SO. 

- 2.kierros: 
1 :' ]a::Jes (:hr ::'~"1C1;n (:::3 ) ~ 38 ,00, 2 \ Kari 
';.:,c.31a (SF) 135,50, 3 ) t;::',~' an S-X· ·;:: .... .an. 

- 1.kie1Tos: 
1 1 .;., .... -3"".:.:-<:; :;0" ::. 49 , :', 
3} 3rost.!"w , ~:il, 8S, 

2) C::.c 'L S'Klm 138,7, 
12) Ves::.la. 

hika- ja :-.a:':,c_"'~O?:->~ ·u s: 

J :! ~~ts :;':::"'I-::~.ssor. (S) •••••••• 
2 i !1=..'!frae ('·OOrich (A) •••.••• 
3'1 C.arli .2 .... .:: ... ::-:!."5 .:>r: -:'~2ac (GB) 
4; .7 ::-.r.as j ... ö: (5 ) •..•••...•••• 
5) ?ötricY. :iar' .::.l·:'sson lS) 

- \'älierät: 

8,0/ 70,0 
9,9/ 49,0 
9,2/ 59,0 
7,1/30,5 
0,0/32,0 

li I1:5f J.2,7/62,5, 2) r-iead 12,6/36,0, 3) 
na:alcsscn 10,1/ 56,0, 4) 50:,:'0/-55011 10,0 
/ 42,0, 5) G:rlr ich 8,6/ 45,5 ... 7) Paul 
F:-ancz (On 14,9s (EE)/14,Ckn ••• 13) 
Pei.1< JO~·"ja.'1Sson. 

- "2.kierros: 
1) FraTlCZ 10,4/71,0, 2) S-<) Kronfjäll 
(S) 9,9/72,0, 3) Be,qtsson 11,~/58,0, 
.•• 15) Pei.I(.\;o 9,4/57,5. 

- l.kierros: 
1) Erik Ha~ n! ... ~) 12,5/57,5, 2) 
Pei.it.l<o 10,5/61,0 (j'.ln-SE), 3) Anders
son 10,6/60,5 ... 26) Jyrki Kaivo1a 
11,3/41,0. 

Tark.l<uushei tto: 

1) ~~kus Piener (0) .••.•..•. 16 
2) l~ts Bengtsson (5) ••••.••• 14 
3) Manfred c&:1rich (A) ••••••• ·13 
4) .~~us Howding (S) •••.••.• 12 
5) Patrick Hara1dsson (S) ..••• 8 

- 2.kierros: 
1) Gödr1ch, Piep&~, Haraldsson, How
ding '17, 5) Bengtsson 16 ••• 18) Peik
ko • ,"~ 25) Petri lso1a. 

- 1.kierros: 
1} Gödrich, Rosa Fabrizio (1), carlos 
Rio (N), Stefan KarJ sson (S), Jonas 
Löf 15 ••• 8) Peikko 13 ••• 20) Iso
la. 

F:'eestyle: 

1) Petri Iso1a - Kari Kaiv01a - Kari 
Vesala (SF) •••..••.•••.....••••• 

2) Jan Ekman - Erik Hoh - Roland 
Karlsson (5) •..•••••••..•••.•••• 

3) Claudio Cblera - ~sa Fabrizio (1) 
4) Dieter JohansSCl'l - Hans Sve.~sson. 

- välierät: 
1) . Joha."'lsson-Sve.'1sson, Colera-Fabri
zi6, 3) lso1a-Kaivola-Vesa1a, EitJnan
Hoh-Karlsscn, 5) 11.ikae1 NordTlan -
Peikko (st) ja Torsten ~rke - Markus 
Pieper (0) - Stefan Karlsson (5). 

.. 1.kierros: 
1) Johansso."'l-SVeJ1!3SOJ'l, Görke-Pieper
Karlsson, lso1a-Kaivola-Vesa1a ja Ek
ma:.-Hoh-Karlsson, 5) Noråran-Peikko. 

Tuplakie.k.~o: 

1) S',,-an-(.lO\.' Kronfjäll - Taras Lindell 
2) Per Krvr.:jäll - G?ran SÖ::le.anarl (S) 
3) ~~Jreå C~ich (A) - Torsta'1 G5rke 

(0) ja Stefan Karlsson - Thanas 
Pa~ (S). 

- 3. kierros: 
1) - - •.. 9) Petri Isola-Kari Vesala. 

- 2.kierros: 
1) - - •.• 8) Isola-Vesala ••• 15) 
Pe iY.k.o-M.ikko Laakso. 

K:'e~y.~olf : 

1) !-'.3ts &.:~.!"}:;ts:;or. (S) •..•.•• 198 
2) ?ontL!5 M:.:w.5~T)g (S) ••••••• 204 
3) ':" :rr,as Lirdell (S) ........ 205 
4 ) F ~l CH'5U·":ir, (S ) ...•.•.•• 206 

,.'ro:-I,=:s IJjf (S) ........•... 206 

-'v'ä he_r ät: 
1) Se.ng:.sson 170, 2) Ho..ding ja Lindell 
175, 4) ~: ja Brostyäm 177 ... 8) ~~o 
~ .• :;.:'i..~, SO 179 •.. 21) Jy~ki Kaivola ... 23) 
Kari V,="sala. 

- 2. J<: ~ ~rro5: 

1) &~·I:;t.sS0n }j2, 2) !Jjf 115, 3) !..3.!"Jodon 
-!--Ead, Diet.er ... Toha."1sso!1, H.:::wding ja Ha
raldsson 116 .•• 18) Laai<so 122 •.• 
20) \'esala .•• 25) Jyrki Kai\'ola. 

- 1.kierros: 
1) La.'i<!jor;-~ad ja H~.ing 57, 3) Lin
dell, Sievers, Per Fällgren (S) ja Mika
el Belaew (S) 58 .•. 15) VesalCl 61 .•. 
20) ~:aivola ... 23) !..3a.i<so ••• 25) Peik
ko. 

D:scaL1-)or:: 

1) Y'::'k.'ie1 3ela;::w (S) ............ . 
2) Carlos PiI.) (N) •••••••••••••••• 
3) Diet.er Johansson (S) ........ .. 
4) Th~GS Pa1nGr (S) ••••••••••••• 

- L.kierros: 
1) Rio 4,10, 2) Bela~' 4,23, 3) Pal:€r. 

- 1. k:~ erros: 
1) BE-!aew 4,18, 2) Rio 4,24, 3) Jan Ek
nan 4,41. 

NAI5~ -

Pi tU·.l5~.ei tto: 

1) ~~i ja ~~äskeläinen (SF) .•.•. 97,40 
2) Y~jni Schildt (SF) .••••••••• 95,30 
3) Nico1e Kinzl CA) ............ 91,90 
- kilpailun uLl<o?lOlella maai~lI:estari 

TaIni Pelli ·;a."le (USA) 101,70. 

- 1. ki e!'!."os : 
1) Schildt 93,~1, 2) Jää3keläinen 87,3. 

JI .. ika- ja rr~ t..i<ai<.oppaus: 

1) Tuija Jääskeläi!1en (SF) •• 9,2/24,5 
2) Barbro Långljuth (S) •••.•••••••.•• 
3) Patricia Harringtan (IRL) ••••.•••• 
- Jti lpai1un ulkq:>. TCITIi Pellicane 8,8/ 

25,0, hävisi r.i~~ti TUija11e. 

Tarkkuusheitto: 

1) Nicole Kinz1 (A) .••.•••••••• 8 
2) Barbro tAng1juth (S) ••..•••• 6 
3) Maini SchHdt (5F) .......... 5 

- 1.kierros: 
1) Schildt ja Lång1juth 7 ••• 6) Jääs
keläinen. 

Freestyle: 

1) Christina Lundberg - Karin Palmborg 
(S) •••••••••••••••••••••••••• 

Tupla1dekko: 

1) Barbro Långljuth - Britt-r-".arie Rehn-
strän (S) ••..•.•••...•....••• 

2) Patricia Harrington (IRL) - Njoole 
Kinz1 (A) •••••••••••••••••••• 

3) Cicki Lundberg - Karin Palmlx>rg (S). 
4) Jääskeläinen - Schildt (SF) 

KielQi.cgolf : 

1) Nicole Kinzl (A) .....••. 127 
2) Barbro Långljuth (S) •.•• 129 
3r Tuija Jääskeläine."l (SF) 136 

- 2.kierros: 
1) Kinz1 146, 2) Lårlgljuth 147, 3) 
Jä1:iskeläiilen 157. 

- 1. ki e:t-r os : 
1) Lundberg 71, 2) Långljuth 73 .•• 4) 
Schildt 80, 5) Jääskelä.i.nen 84. 

Di St.::athon: 

1) Nico1e J('inz1 (A) ........ 5,43 
2) Barbro Långljuth (S) .•.• 5,57 
3) DJnatella cardelli (1) •. 7,54. 

YIEIsP'1ESTARI - B,!;RBK> lA'G.JlJTH (5). 

Jl1!';IORIT -

Pituusheitto: 
1) Martin Sievers (S) •..••• 139,30 
2) ~Ianas Palrner (5) ••••••• 138,80 
3) Mikko ~~so (SF) •.....• 124,50 SE 
4) Peter Bos (NL) .•..•.•••• 123,20 
5) Torbjörn Sve."'lSSC4'l (S) ••• 120,50 

- 1. kierros: 
1) Pal~ 124,8, 2) Sievers 120,6 ••• 
5) Laakso, 6) Pei.lQ(o. 

Aika- ja mat.l(ak~us: 
1) Torbjörn SvensSC4'l (5) .• 11,0/69,50 
2) Mikko Laakso (SF) .••.•.• 9,2/51,70 
3) Peik Jo~"'lsson (SF) .•••• 8,8/36,20 
4) Peter Bos (NL) •.•.•..•.• 5,1/38,00 
5) Thanas Palmer (S) ••••••••••••••••• 

- 1. kierros: 
1) Svensson 13,3s/50,2 ..• 3) ;...aakso 
8,8/47,0, 4) Peikko 9,2/44,50. 

Tarkkuushei tto: 
1) Torbjörn Sve.'1ssan (S) •.•.. 17 
2) Mikko Laakso (SF) ••••••••• 16 
3) Martin Si~~ers (5) ••..•..• 14 
4) J;lrgen ~xndt (0) ••..•...•. 13 

Thomas Pal~ (S) •..•....• 13 

- 1.kierros: 
1) Sv"::""1sson 17 •.. 3) 1.aakso 14 
6) Peikko •.• 8) Nord'nan • 

Freestyle: 
1) Mikael Nordrran - Peik Jol".ansson (SF) 
2) Chris Himing - Rafi Friere (GB) 

'I\..'P1 ak.i e.1tko: 
1) Tharas Pa1~ - MarUn Sievers (S) 
2) Pontus HOtrling - Tobbe Svensson (S) 
3) Peikko - Mika Nordnan (SF) •..•••• 
4) Arrlrew H~ - David Everitt (GB) 

Kiek.i<\:X3olf : 
1) M.i~o löakso (SF) ••....•••. 18.1 
2) Peik Johansson (SF) •••.••••.••• 
3) Råfi Friere (GB) •..••...•••.••• 
4) Andrew Hcrre~ (GB) ••••••••••• 

Discathon: 
1) Tobbe S __ er.sson (S) .....•.•. 5,16 
2) Peter 80s (NL) •••...••..••. 5,31 
3) ~amas Palmer (5) •..••.•••• 5,36 

- 1. kierros: 
1) Pa1~ 4,42, 2) Sievers 4,56 

.6) Peikko (heitti järveen). 

YIEIS.~ - PEIR JCliAN5SOO (SF). 
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FOR SA 
Mikä on pararpi lahja liit..okiekkoili.j3.11c ; 

.länen tyttöystävä] lee..'1, tx>ikaystäväl ' ;'. ':::1.. 

isoäidille { koiralle t.a. i muuten va j jl tutulIe 

kuin 1 ii toJd.ekko ? 

MJITA LlITOKIEKOL.U-\ JA LITTO:KIEKC::J.J: U ··j EfD.l\ ! ~ ! 

Kekekin ajaa jo turb~.1.i" la, v ~il ..' t .. 7. ( ~ •. ; ·l~ , .i.2 i.t,.)kjckkojen 

TURBO, AITO AMERI~~IATNEN F R ; S B E E 

........ -. 

Vie lä 5<:l.atavar~ niitä kau .. { Ua , jot.ka. ~)opiv"at myös heittelyyn: 

- ProfE';ssional ................... .. ... ft • • • • .. •• 30,-
_. SUjJE;r Pr·o .•..... 0 •• • 0 ••••••••• c .. . ........ e .. 38, -
- F2ntasy (Perhonen, Lohikää.nre, Pegasos) ...... 45,-
- Arrerican Outdoor (3 vaihtoehtoa) ............ 60,-
- ~rld Class 119 g .............................. 40,-

141 g •...• _ .•....•....••.••.•.. 48,-
165 g .••.....•.•••..•.•.•.•••.• 65,-

- 1978 WFC 141 9 (tarjous) .................... 50,-
- World Class 165 9 - suuremmissa erissä 

sopimuksen mukaan - soi ta jo tänään !!! 

OOLFKIEKKOJA: 

- 100 nnld ................. .. 
- 86 mold pun. (169-174 g) 
- 86 mold sin. (161-169 g) 
- 71 moId pun. (180-186 g) 
- 71 mo1d sin. (175-177 g) 
- 70 mo1d p~. (182-183 g) 

70 mo1d sin. (169-173 g) 
- 50 mold sin. (185-192 g) 

60,-
70,-
70, _. 
70, -
70,-
70,-
70, -
70,-, 

Rajoitettu erä vekkuleita PCX:::KEI' PRO -IT'.inikiekkoja, ~. 
JOKAISEN ~KUUN, ~ 12 cm ••••••. o ••••••••••• 15,-

JA TIErYSTI ••• EHIX1rCN PITUUSKIEKKO AERO 
eri painoisia kelluvista 175-grammaiseen •.•••••••••.•••• 70,-

NOI'HlliG FLIES FARTHER 

PostiennakoIla, vastaanottaja maksaa p.Jstimaksun. 
Tilaukset tolinitetaan tilausjärjestyksessä. JIM EXP OY 

'" ..... "'::4.:J~~e~ ... 
MAAHANTUQJA 61851 KAUHAJOIC. FINLAND 

~ 963-21 721 • TELEX 72008 
Helsingin myynti: 
Peik Johansson, p. 90-582S93 . 

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



ois! 
Finnairin kotimaan vuorojärjestelmä on nyt voimassa ympäri vuoden. 

Kesällä suurin osa lähdöistä on niin sanottuja Punaisia Vuoroja. Näillä vuo .. 
roilla on mahdollisuus lentää Minihinnalla eli 50 %:n alennuksella seuraavin 
ehdoin: 

• Minihinta on menopaluuhinta • Perillä oltava vähintään 2 yötä ja 
enintään 7 yötä. Lauantaina ja sunnuntaina ei minimirajoitusta, jos meno ja 
paluu ovat samana viikonloppuna. (. 21.6.-11.8. minimiaika 2 yötä ja paluu 
viimeistään 11.8. Lauantain lähdöllä ei minimirajoitusta.) • Varaus ja lunastus 
tehdään samanaikaisesti, muutoksesta peritään 50,- eikä lippua osteta takai .. 
sm.. 2-11 .. vuotiaille annetaan alennetusta hinnasta vielä 50 %:n alennus. Alle 
2 .. vuotias lentää aikuisen kanssa ilmaiseksi .• Minihinta on paikallishinta kah .. 
den paikkakunnan välillä eikä sen yhteydessä 
voi soveltaa normaalia via .. hinnoittelua. 

• Punaisilla Vuoroilla on huomattava tai suurin 
osa paikoista Minihinnalla c::=::.=========lt::-:~ 

Punaisilla puoli -ilnlaiseksi myytäviä. 
Ota yhteys 

matkatoimistoosi! IFINNRIR 
Painopaikka: ~1useo-()ffset~ UL'1ti 


