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MYCARD - CUP Seurajoukkueiden avoimet 
PM-kilpailut Ultimatessa Helsingissä 15.-16.6.1991 

teksti Martin Glantz 
kuvat Riitta Lankinen 

Helsingin Team sai oikeuden järjestää 
seurajoukkueiden PM-turnauksen tä
nä vuonna. Koska tieto tuli ajoissa, 
jaettiin ensimmäiset kutsut jo Göte
borgin sisäturnauksessa tammikuussa, 
ja lisää kutsuja muihin pohjoismaihin 
välitettiin Oslon seurajoukkueiden si
sä-EM-kilpailuissa kevättalvella. Pai
kaksi valittiin Käpylän urheilupuisto 
Helsingissä. Pieni pettymys oli, kun 
ilmoittautumisia lopulta ei tullut Nor
jasta eikä Tanskasta. Norjan Flatters 
tiedusteli osallistumismahdolli
suuksia, mutta perui turnausta edeltä
vällä viikolla. Ruotsistakaan eivät lo
pulta saapuneet Stenugsundin eikä 
Skogshyddanin nais- ja miesjoukku
eet, vaikka puhelinyhteydessä oltiin 
pariin otteeseen. Parhaat suomalais
joukkueet olivat onneksi mukana. At
letico, Wetowoima, Team ja OravaS-
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tory eli SM-sarjan neljän kärki saivat 
täydennystä Lahden Ultimate Clubis
ta, Espoon Ultimate Clubista sekä kau
den uudesta yhdistelmäryhmästä Ven
tistä ja Teamin II-joukkueesta. Ruot
sista tulivat SFMSC Örebro, Sunds
vall, Gefle, Bollnäs ja Brunna. Naisten 
sarjaan ilmaantuivat Atletico, Team, 
Geftenäs ( yhdistelmäjoukkue ) , 
Brunna ja SFMSC ÖTebro. 14 miesten 
ja viisi naisten joukkuetta rankattiin 
kansallisen sarjamenestyksen ja keski
näisen ulkokenttähistorian perusteel
la, jolloin SFMSC ja Tico oli vat mies
ten kärjessä ja vastaavasti Brunna ja 
Tico naisten kärjessä. Miesten sarjassa 
pelattiin neljä alkulohkoa,joista kärki
rankattujen lohkoissa oli vain kolma 
joukkuetta. Odotetusti SFMSC voitti 
oman lohkonsa, mutta OravaStory, 
jolla oli pitkästä aikaa yhtäaikaa mu
kana sekä nykyiset että entiset maa
joukkuepelaajat, kaatoi Atleticon ja 
voitti lohkon. Tulos oli odottamaton, 
mutta ei varsinainen yllätys: OS eteni 
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turnauksessa lopulta pronssiotteluun ... 
Teamin ykkösjoukkue sovelsi alku
lohkossa SM-sarjasta parina vuonna 
tutuksi tullutta paikkapuolustusta, jo
ka varsinkin ensimmäisen turnauspäi
vän karmeassa sademyrskysäässä oli 
myrkkyä ruotsalaisjoukkueille ja voit
ti lohkon. Loukkaantwnisista kärsinyt 
Wetowoima täydensi suomalais
menestystä olemalla oman lohkonsa 
paras. Sijoituspelivaiheessa valmistel
tiin ruotsalaisille pahimmat pettymyk
set. Lohkovoittaja SFMSC kohtasi 
omassa lohkossaan kakkoseksi tulleen 
Ticon, joka ei säälinyt: tulos 12-5 ker
too espoolaisten latauksesta, olihan 
Ticon tavoitteena tumausvoittto ja 
mestaruus. Team puolestaan pudotti -
jälleen paikkapuolustuksella - Sunds
valIin, joka pelasi ilman polvensa lou
kannutta Heinz Ädeliä. Myös OS meni 
jatkoon, mutta WWW kömmähti pu
doten mitalipeleistä. Naisten yksin
kertaisessa sarjassa Brunna jyräsi tap
piotta kohti finaalia. Teamin ensiker-
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talaisen naisjoukkueen puolestaan hä
vitessä naureskellen joka pelin. 

Suomi hallitsi Sunnuntai valkeni au
rinkoisena, mutta yhtä tuulisena kuin 
lauantai. Lauantaista poiketen järjes
tävän seuran edustajat olivat ajoissa 
paikalla ja pelit pääsivät alkamaan 
ajallaan. Se ei ollut ruotsalaisille hy
väksi, sillä suomalainen sisu iski semi
finaaleissa: Tieo ja Team loppuotte
luun, Brunna ja OS pelaamaan prons
sista. Avoimen sarjan loppuottelussa 
moninkertainen Suomen mestariyh
distelmä Tieo oli sen verran varmempi 
ja vauhdikkaampi, että Team hyytyi 
omiin virheisiin heti alkuhetkillä. Ot
telu tasoittui toisella jaksolla, mutta 
Teamilla ei ollut mitään mahdolli
suuksia saada hyvin puolustaneen Ti
eon etumatkaa kiinni. Timo Vaskion 
johdolla Tieon hyökkäys pystyi myös 
purkamaan Teamin paikkapuolustuk
sen, jota Team ei ottelussa sitten pal
jon käyttänytkään. Kolmannen sijan 
vei turnauksen päätteeksi OS. Prons
siotelussa ei ruotsalaisilla ollut ratkai
suhetkillä oikeaa asennetta, vaan tur
hautunutta kiukuttelua, ja pelaajien 
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nuoruus ja kokemattomuus näkyi. 
OS:n konkarien rauhallisuus hyö-dyn
si naapurien virheet, ja Suomi sai PM
turnauksessa kolmoisvoiton avoimes
sa sarjassa. Naisten sarjassa Bronna 
voitti Tieon ensin runkosarjassaja uu
si suorituksen finaalissa. Ruotsalais
ten joukkue oli materiaaliltaan tasai
sempi, eikä Tieosta myöskään löyty
nyt ketään estämään Irina Tollestamin 
suorituksia. Tollestam voitti naisten 
pistepörssin ja oli loppuottelussakin 
pitelemätön sekä syöttäjänä että maa
lintekijänä. Tieo jätti kuitenkin taak
seen turnauksen ykköseksi rankatun 
Örebron. Turnaus ei kaikilta järjeste
lyiltään onnistunut, erityisesti ensim
mäinen turnauspäivä oli melkoista se
kasortoa aikataulujen osalta. Joukku
eiden ja järjestäjien yhteistyöllä saa
tiin kuitenkin esimerkiksi sunnuntain 
ottelut pelattua, vaikka lauantain sade 
oli pilannut yhden neljästä kentästä 
pelikelvottomaksi. SFMSC valitti li
säksi aiheellisesti ottelujärjestyksestä, 
joka pudotti heidät mitaleilta, ja 
Sundsvall koulumajoituksesta, joka ( 
30,-/yö/henki) oli kansankodin lasten 
mielestä liian kallis. Ennakkotiedotta-
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minen joukkueille epäonnistui osit
tain, mutta vastapainoksi laji sai mu
kavaa julkisuutta ollen jopa tv:n urhei
lulähetyksen yhtenä aiheena. Suomes
sa voidaan järjestää kansainvälisiä tur
nauksia, sen tietää nyt M. Glantz, pää
vastuuhenkilö. 

p.s. Puolustusvoimlta vuokratut teltat 
kenttäalueella toimivat hyvin kisatoi
mistona ja varusteiden sekä pelaajien 
suojana, kun sää aityi liian huonoksi. 
Hintaan nähden suunnaton hyöty. 
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Seurajoukkueiden PM-kilpailujen tulokset 

A voin sarja: 
Alkupoolit: 
SFMSC ärebro - Landvetter 14-4 
Landvetter - Bollnäs 12-6 
SFMSC ärebro - Bollnäs 15-3 
OravaStory - Atletico 12-11 
OravaStory - Ventti 15-4 
Atletico - Ventti 15-2 
Bronna - Gefle 15-8 
Brunna - LUC 15-5 
Team - Gefle 15-2 
LUC - Gefle 14-9 
Team - LUC 15-6 
Team - Bronna 15-5 
WWW - Team 1115-0 
Sundsvall- Team II 15-3 
WWW - EUC 15-4 
EUC - Sundsvall 9-7 
Sundsvall - WWW 10-6 
EUC - Team II 15-3 
Alemmat kvartsit: 
LUC - Team II 15-2 
EUC - Gefle 15-6 
Alemmat semit: 
LUC - Ventti 15-9 
Bollnäs - EUC 15-11 
Bollnäs - LUC 15-4 
Ventti - EUC 15-13 
Gefle - Team n 15-6 
Kvartsit: 
A tletico - SFMSC Örebro 12-5 
OravaStory - Landvetter 10-7 
Bronna - WWW 10-6 
Team - Sundsvall 15-1 

Semit: 
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Atletico - Bronna 18-7 
Team - OravaStory 18-10 
Landvetter - Sundsvall 13-11 
SFMSC Örebro - WWW 15-6 
3-4:OravaStory - Bronna 15-10 
5-6:SFMSC ärebro - Landvetter 15-3 
7-8:WWW - Sundsvalll 5-2 
Finaali:Atletico - Team 18-10 

Sijoitukset 

1. Atletico , Espoo 2.Team, Helsinki 3.OravaStory, Helsinki 
4.Brunna, Stockholm 5.SFMSC ärebro 6.Landvetter 
7.WWW,Espoo8.SundsvalI9.Bollnäs 10.Lahti Ul tim ate Club 
11.Ventti, Vantaa 12.Espoo Ultimate Club 13.Gefle, Gävle 
14.Team II, Helsinki 

Naisten sarja: 
Sarjaottelut:Bronna - Geflenäs 15-0 
SFMSC Örebro - Geflenäs 15-0 
Bronna - Team 15-1 
Atletico - Team 15-1 
Atletico - SFMSC Örebro 15-2 
Atletico - Geflenäs 15-1 
Bronna - SFMSC Örebro 15-6 
Geflenäs - Team 9-5 
Bronna - Atletico 10-9 
SFMSC Örebro - Team 14-5 
3-4:SFMSC Örebro - Geflenäs 15-6 
Finaali:Brunna - Atleticol6-13 

Sijoitukset: l.Bronna, Stockholm 2.Atletico, Espoo 3.SFMSC 
Örebro 4.Geflenäs, Gävle & Bollnäs 5.Team, Helsinki 
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FRISBEEGOLFIA KAUHAJOELLA 

Seppo Nierninen 

Vuoden kiekkogolffaaja-sarjan 9. osa
kilpailu käytiin Kauhajoella lauantai
na kesäkuun 15. päivänä. Päivä oli sel
lainen kuin nyt koko kesä oli ollut; 
tuulinen ja sateinen. 

Sää tietysti vaikutti tuloksiin eikä 
edellisvuoden tasoa tai kierrosennä
tyksiä uhkailtu tällä kertaa. Ensirn
rnäissen kierroksen jälkeen johdossa 
olivat tasapistein -1 ( yksi alle parin) 
Tirno Pursio Helsingistä ja Kauhajoen 
Ilkka Tarnrninen. Pisteen päässä olivat 
helsinkiläiset Mikael Hästbacka ja Mi
ka Heikkilä. Kauhajoen rata oli vaati
va: vieressä virtaava joki jäykistää 
kurnrnasti heittokättä ja jokeen pääty
neet kiekot tuottivat rnonta bogeytä 
tälläkin kerralla. Toisen kierroksen 
jälkeen 5 parhaan finaaliin pääsivät 
Ilkka Tarnrninen -2, Tirno Pursio -1, 
sekä Mikael Hästbacka, Mika Häkki
nen ja Jussi Lindberg, kaikki parissa. 
Mainittakoon, että Jussi Lindberg on 
vasta 13-vuotias. 

Finaalissa Helsingin nuorten, rnutta 
kokeneitten poikien hermot osoittau
tuivat pitäviksi: Kisan voitti tärnän 
hetken selvästi paras suornalainen 
kiekkogolffaaja Tirno Pursio tuloksel
la -3, kolme heittoa alle parin. Toiseksi 
kiri Mikael Hästbacka ja Kauhajoki
lainen Ilkka Tamrninen jätettiin koti
radallaan kylrnästi kolrnanneksi par 
tuloksella. Mainittakoon, että kisan 
nuorin osanottaja Janne Lindberg, 10, 
voitti isänsä Isrno Lindbergin, 42, nel
jällä pisteellä. 

Sekä perjantai- että lauantai-ilta kului
vat Kauhajoella rattoisasti saunoen, 
rnakkaraa paistelIen ja puttaillen. Kyl
lä siinä riitti ihrnettelernistä ohi kulke
neella satapäisellä nuorisolla, jotka 

olivat kokoontuneet Kauhajoelle pot
kirnaan jotakin nahkaista palloa ja kir
rnailernaan susilaurnana perässä. 

10. OSAKILPAILU, KAUHAJOKI 

Kaikki hyvä loppuu aikanaan, niin 
vuoden kiekkogolffaaja sarjakin. Kai
killa oli niin rnukavaa. Kaikilla oli niin 
rnukavaa, oi jospa oisin saanut olla 
rnukana- voi laulaa vain nyt Kyllä 
Pursio on "kova jätkä". Kyrnrnenestä 
osakilpailusta Tirno voitti ... Vai ovat
ko rnuut sitten vaan huonornpia? Kun 
7 osakilpailua otetaan huornioon, voit
ti Tirno puhtaalla pelillä. Muistini rnu
kaan tärnä on ensirnrnäinen kerta sar
jan historiassa. 

Kauhajoella tuuli ja satelikin, ainakin 
kengät kastuivat. Ja rnonilta kiekkokin 
Kauhajoessa. Sunnuntaina 16. kesä
kuuta pelattiin Porissa Kirjurinluodol
la, siellä rnissä rnuuten jatsataan. Porin 
kaupunki oli ystävällisesti luovuttanut 
puiston kiekkogolffaajien käyttöön. 
Mukana olleet harvat lajin entusiastit 
voivat todistaa: kaikista Suornen hy
vistä frisbeegolf radoista Kirjurinluoto 
taistelee tiukasti ykkössijasta. Paikka 
oli uskornattornan hieno, ja hyvä kes
ki-Eurooppalaistyyppinen puisto 
rnahdollisti erittäin vaihtelevan radan. 
Sääkin suosi vaihteeksi. Aurinko pais
toi, vaikka tuuli ja läheinen Kokernä
enjoki asettivatkin vaatirnuksia pelaa
jille? Rata oli tasapuolinen: Kukaan ei 
ollut nähnyt sitä etukäteen sillä se teh
tiin kisapäivän aamuna. Ensirnrnäinen 
kierros rneni tutustuessa, ja tulos oli 
tylsän tavanornainen: johdossa Tirno 
Pursio -1, toisena Mikael "Hestis" 
Hästbacka ja Seppo "jo vanhakin jne" 
Nierninen nollilla. Toisen kierroksen 
jälkeen kärjessä olivat Hästbacka ja 
Pursio -3, kolrnantena samoin tasapis
teissä Mika Heikkilä ja Seppo Nierni-

nen -1 ja viides finalisti oli taas suuri 
lupaus Jussi Lindberg +4. Seppo olisi 
hyvä golffari, jos hän osaisi putata. 
Hermot vain eivät taida riittää näin 
vaativaan lajiin. Ainakin 5 rnissattua 
varmaa puttia tiputtivat Sepon taiste
lusta voitosta. Ennen viirneistä reikää, 
jossa rohkeat ja taitavat heittivät yli 
lamrnen ja onnellisten ankka- ja sorsa
perheiden, tilanne vaikutti ratkenneel
~. Pursio johti -4, toisena Hästbacka 
-3, sitten Heikkilä parissa ja Seppo + 1 
Mikael Hästbacka heitti ensin saatu
aan birdien kasireiällä. Heitto osui ok
saan, putosi lampeen, ja uteliaat sor
sanpojatriensivätheti tutusturnaan uu
teen lajiin. Toisena heitti Tirno "Suo
rnen paras" Pursio. Kiekko larnpeen. 
Kolrnantena Mika Heikkilä, kiekko 
korin viereen ja varma birdie. Seuraa
vana Jussi Lindberg, varma koIrnonen, 
ja viirneisenä Seppo, hermoputti birdi
een. Hestis ja Pursio uudelleen! Hestis 
suoraan, kauniisti kohti koria - ja 20 
senttiä lyhyt - taas lampeen. Pursio 
siitä pelästyneenä 20 rn yli korin ja 
bogie. Hestis kolrnatta kertaa yrittä
rnään. Uskornatonta rnutta totta - taas 
larnpeen. Moni olisi jo itkenyt tai sa
nonut "perkele". Hestis neljättä kertaa 
yrittämään, Pursion viereen 20 rn yli 
korin. Ainakin pituus riitti tällä kertaa 
! Hestis otti ysin viirneisellä reiällä, 
Mika Heikkilä Ja Seppo Nierninen ku
rnarsivat. 

Tulokset 
1. Mika Pursio -3 
2. Mika Heikkilä -1 
3. Seppo Nierninen + 1 
4. M. Hästbacka +3 
5. Jussi Lindberg +5 

6. Ilkka Tamrninen 60 
7. Kari Hännikäinen 65 
8. Janne Lindberg 73 
9. Isrno Lindberg 74 (42 v.) 

MUDBOWL 5.-6.10.91 ÖREBRO 

Ilrnoittauturniset Juhalle 28.9. rnennessä p. 451 3666 f. 451 3665 
Hinnat: 150 Kr osallisturninen + T-paita + rnajoitus aamiaisella 

75 Kr osallisturninen + T -paita 
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ULTIMATE MM-SEURAJOUKKUEKILPAILUT 
TORONTO,KANADA 

teksti 
Martin Glanz 
Marina Koppinen 
Timo Bruns 
kuvat Riitta Lankinen 

Toronto ja siellä järjestettävät seura
joukkuekilpailut heinäkuun lopussa 
olivat olleet monen suomalaisen liito
kiekkoilijan mielessä jo viime syksys
tä. Suomesta matkaan lähti kolme 
joukkuetta: Avoimeen sarjaan osaa ot
ti Team Helsingistä ja Atletico Es
poosta sekä naisten sarjaan Atletico. 
Turnauksen järjestelyt olivat pitkin 
kevättä osoittautuneet erittäin tehok
kaiksi, joten matkaan lähdettiin suurin 
odotuksin. Seuraavassa mietteitä kol
men joukkueen peleistä: 

TEAM 

Teamissa tehtiin päätös Torontoon 
lähtemisestä hyvissä ajoin talvella. 
Listattiin lähtijät, suunniteltiin harjoit
teluaja katsottiin pankkitilejä. Lopulta 
matkaan lähti ykkös- ja kakkosjouk
kueen sekoitus. Ennakkosuunnitelmi
en mukaisesti ryhmä pelasi Washing
tonissa viikonlopputumauksen ennen 
MM-kisoja, jotta olisi hieman tuntu
maa vauhtiin ja olosuhteisiin. Koko 
Team oli koossa vasta Torontossa. Yh
tä voimakasta sadekuuroa lukuunotta
matta koko viikon oli hellettä, joka 
vaatikin sen, että ryhmää oli riittävästi 
vaihtoruletin pyörittämiseen. Alku
lohkoonsa Team sai lupaavasti kaksi 

A 1LETICO Miehet 

Atleticon pelaajat olivat jo alkusyk
systä pitämässään palaverissa asetta
neet kauden -91 päätavoitteekseen To
ronton seurajoukkue- MM-kilpailut. 
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi läh
dettiin syksyllä tekemään rajusti töitä, 
kovemmin kuin koskaan aikaisem
min. Kesää lähestyessä olivat fyysiset 
ja pelilliset taidot kehittyneet niin, että 
harvan mielessä enää kummitteli Ki
sahallin juoksumatolla kulutetut tun
nit (joka yö ... ). PM-kilpailut Helsin-
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korkealle rankattua jenkkiyhdistel
mää, keskitason kanadaisryhmän ja 
aloittelevan kokoonpanon Vene
zuelasta. jenkeiltä tuli turpaan, mutta 
enemmän kun olisi pitänyt: oma peli 
ontui vielä. Muut alkusarjapelit taas 

hoituivat omalla tasolla pelaten, eikä 
vaikeuksia ollut. Team oli alkilohkos
saan kolmas ja pääsi pelaamaan sijois
ta 17-20. Kolmantena tumauspäivänä 
ehti jo hieman ihmetellä koko tapahtu
maa ja sen puitteita. Toronton Sunny
brook Parkin kentät olivat parhaat, 
joilla Team on ikinä juossut, majoitus 
ja aamiaiset yliopistolla tarjosivat hy
vät toipumisolosuhteet sekä otteluista 
että iltahuveistaja koko jutun uskoma
ton tunnelma piti joukkueen mielet 
virkeinä. Peli matkoille tyypillisistä in
side-vitseistä ei ollut pulaa, moni sai 
uusia lempinimiä ja vastustajat pitivät 
suunnattomasti "Ison talon Antista" 
jonka lauloimme aina pelien päätteek
si. Välisarjassa Team kaatoi japanilai
set S hogunin ja Tokyo Freaksin, mutta 
hävisi Australian yhdistelmälie, jossa 
oli kosolti amerikkalaisvahvistuksia. 
Samaan aikaan Atletico eteni kohti 
parhaan ei-amerikkalaisen joukkueen 
sijoitusta, joka antoi Teamillekin ar
vostusta: "Suomestahan tulee kovia 
joukkueita ... " Välisarjassa pääsimme 
pieksemään myös Ruotsin Vettemin ja 
Wexiön, sisäkaudella menestyneet 
nuoret joukkueet Ulkona on kuitenkin 
eri meininki,jajälleen Teamin paikka
puolustus oli myrkkyä. Yllättäen oli 
lauan tai ja takana 10 kovaa peliä, edes-

gissä osoittivat, että harjoittelu oli 
suunniteltu oikein ja joukkueemme al
koi olla iskussaan. Torontoon saa
vuimme suoraan Helsingistä, muuta
ma päivä ennen kisojen alkua. Se antoi 
meille aikaa tottua pirulliseen aika
eroon. Kisat alkoivat kannaltamme 
helpoilla otteluilla Kanadan 5MB:täja 
Venezuelan joukkuetta vastaan. Vene
zuelan ottelusta teki mielenkiintoisen 
paitsi kaatosade myös Venezuelalais
ten temperamentti. Tiistaiaamuna 
kohtasimme amerikkalaisen Chain 
Lightningin, joka oli rankattu tumauk-
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sä loppurutistus. Joukkue oli kärsinyt 
jo parista loukkaantimisesta ja yksi pe
laaja oli joutunut poistumaan Toron
tosta työasioissa, kun kohtasimme 
Saksan mestarit eli Kangaroosin. Sak
salaiset olivat kuitenkin vielä raihnai
sempia ja jäivät jalkoihin heti kättelys
sä, tyytyen sättimään toisiaan juokse
misen sijasta. Team lopettaisi turnauk
sen pelaten Englannin Horizontal 
Hombresia vastaan sijoista 19-20. Ta
voite oli varmistettu, olla viiden par
haan eurooppalaisjoukkueen kastissa, 
mutta voitto ylittäisi sen ... Teamin tak
ki oli kuitenkin ilmeisen tyhjä Kanga
roos-pelistä, sillä selvästä johto
asemasta Team päästi britit tasoihin -
ja yhden maalin voittoon timecapin 
jälkeen! Mutta ei heistä ollut juomaan 
lämmintä Finlandiaa, jota tarjottiin 
viimeisen pelin kunniaksi... Paljon on 
riittänyt puhumista pelaajien kesken 
kotiin palattua. Päällimmäisenä tunne 
siitä, että on koettu jotakin erikoista ja 
muistettavaa ja sen ohessa tyytyväi
syys siitä, että joukkueen kaikki pelaa
jat täyttivät paikkansa. Kakkosjouk
kueen pelaajat jopa yllätti vät panoksil
laan tehden ennakkoluulottomasti tär
keitä pisteitä, kun runkopelaajien 
eväät välillä loppuivat Matkalla louk
kaantuneet ovat myös toipuneet vam
moistaan, joten Team valmistautuu jo 
ensi kesäkuun seurajoukkue-EM-ki
soihin Saksan Rotenburgiin, jonne 
Suomi saa lähettää kolme joukkuetta 
avoimeen sarjaan. 

sessa 10 parhaan joukkoon. Atleticon 
peli kulki kuitenkin mallikkaasti, ja 
järjestimme kentille päivän puheenai
heen voittamalla tiukan ottelun niu
kasti, mutta ansaitusti. Kahden suori
tuksen summa on vakio (vanha liito
kiekkosananlasku ),ja se piti paikkan
sa jälleen kerran. Erittäin hyvän aam u
pelin jälkeen pelasimme Saksan Gum
mibärcheniä vastaan, ja luokattomalla 
pelillä lähes vaaransimme pääsymme 
16 parhaan joukkoon. Sinne kuitenkin 
selvisimme, eikä sen jälkeen ollut vai
keuksia miettiä olisiko vastustaja hyvä 
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vai huono. Vastaan tulisi vain hyviä ja 
oikein hyviä joukkueita. Keskiviikon 
vastustajina olivat amerikkalainen 
Philmore ja kanadalainen Vulunteers. 
Philmorea vastaan pelasimme ehjän 
pelin, mutta voittoon eivät eväät riittä
neet. Kenties pelaajillamme oli liian 
hyvin mielessä, että samainen joukkue 
oli voittanut samat arvokilpailut Köl
nissä kaksi vuotta sitten. Iltapäivän 
vastustaja Vulunteers antoi oppitun
nin siitä, minkälaista ultimaten Spirit 
EI saisi olla. Kun oma peli ei ala kul
kemaan, niin vastustajasta on helpom
pi hakea syyllistä kuin itsestä. Tulok
sena rikkinäinen ottelu ja Atleticon 
helpohko voitto. Seuraava päivä ja uu
det vastustajat. Graffiti New Yorkista 
ja Electric Pig Washingtonista. Graffi
ti on joukkue, josta parhaat pelaajat 
nostetaan New York ,New Yorkiin, tä
män hetken maailman parhaaseen 
joukkueeseen, ja yritys oli sen mukais
ta. Pelasimme kuitenkin todella hyvän 
pelin, ja meillä oli jo kaksi kertaa voit-
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toon tarvittava hyökkäys menossa, 
mutta kun ei niin ei. Tosi harmittavan 
tappion jälkeen pelasimme sähkösik0-
ja vastaan. Emme enää saaneet saman
laista fiilistä peliin, eikä Pigillä ollut 
vaikeuksia voittaa Atleticoa. Perjan
taiaamu, ja vastassa New York, New 
York. Ottelusta paistoi läpi se, että 
NY:n pelaajat säästelivät iltapäivän 
otteluunsa, mutta paikoitellen katosi 
hymy heidänkin kasvoiltaan Atleticon 
hyvien suoritusten takia. Ottelun eh
doton kohokohta: Börje meni viimei
sen pisteen ajaksi vartioimaan NY:n 
Dennisiä, joka oli n. puoli metriä pi
dempi. NY:n muut pelaajat vain nau
roivat eivätkä syötläneet Dennisille 
kertaakaan koko pisteen aikana. Ilta
päivän vastus oli Fucsia Shock. Tun
tui, että viikko oli kuluttanut heitä 
enemmän kuin meitä, sillä väsymys 
näkyi huolimattomuutena. Voitimme 
ottelun ja olimme näin voittaneet jo 
kaksi ottelua loppupoolissa. 

FRISBARI 

Viimeisen pelipäivän aamuna koh
tasimme Windy Cityn Chigagosta. 
Windy City voitti ottelun pitämällä ot
telun ohjia hienokseltaan läpi ottelun. 
Syy amerikkalaisten joukkueiden ko
vuuteen selvisi osittain, kun heidän 
kapteeninsa kertoi pelanneensa ulti
matea TOSISSAAN vuodesta -78. 
Viimeinen ottelumme oli sijoitusotte
lu sijoista 11-12 ja vastustajana oli 
Ann & Hammer. Ottelu oli alusta lop
puun tasainen, mutta emme taaskaan 
halunneet voittoa, vaikka sitä oikein 
tyrkytettiin meille. Lopullinen sijoi
tuksemme siis 12 ja paras ei-amerik
kalainen joukkue. Kaiken kaikkiaan 
turnaus meni hieman odotettua parem
min. Mahtavinta oli nähdä, että ame
rikkalaisiakin joukkueita voi voittaa, 
jos vain tekee paljon töitä ja uskoo 
itseensä ja omaan joukkueeseensa. 
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A TLETICO naiset 

Atletieon naisjoukkue lähti turnaukseen realistisella tavoit
teella: 10 parhaan joukkoon sijoittuminen. Tiedossa oli 
monta erittäin kovaajouk-kuetta yhdysvalloista. Epäonnek
semme joukkueemme kärsi monista loukkaantumisista , 
joista pahin ja harminavin oli ensimmäisen matsin lämmit
telyssä sattunut nilkan muljahdus. Pirjon pelit loppuivat 
ennenkuin ne alkoivatkaan. Muut jäsenet kokivat kovia 
erilaisten pikkuvammojen kanssa. Ollessani itse teipattava
na oli siellä peräti neljä muuta meidän pelaajaa ! Ollaanko 
me tulossa vanhoiksi kun ei paikat enää kestä? No ottelui
hin: maanantai 
8.30 See Jane Run - Tieo ( 17 - 8 ) 
Ottelusta mainittakoon sen verran että pysyimme puoliai
kaan saakka kanadalaisten tahdissa, mutta sitten ei enää 
voimat riittäneet kun kaksi viidestä rakentajasta oli poissa 
pelistä. Harmillista. 
15.15 Atletieo - New York (9 - 17) Karmea kaatosade ei 
haitannut meitä, enemmänkin NYkin pelaajia. Silti he olivat 
heitoissaan varmempia. Heitot ratkaisivat, ei juoksu. 

tiistai 
10.45 Atletieo - Carnegie ( 13 - 17) 
Paras matsi tähän astisista. Innostuttiin jopa kunnon ottei
siin. Enemmän malttia niin ottelu olisi voitettu. Jäi silti hyvä 
maku sillä Garnegie tuli lopputuloksissa kahdeksanneksi. 
Yritystä oli monella. 15.15 Grits - Atletieo ( 17 - 7 ) Eka 
puolisko aivan kamalaa, ei saatu otetta peliin. Piristystä 
toisella jaksolla. Edelleen omia turvaheittoja. Huono Matsi. 

keskiviikko 
10.45 Atletieo - Freaks ( 10 - 17 ) 
Häpeä matsi. Kerrassaan käsittämätön. Jäänee historiaan. 
Enempää en kommentoi. 
15.15 Kangaroos - Atletieo ( 4 - 17) 
Ensimmäinen voitto. Peli sujui niinkuin sen kuuluisikin. 
Malttia oli enemmän kuin aikaisemmin. Helppo matsi. 

torstai 
8.30 Huesters - Atletieo ( 17 - 9 ) 
Aamumatsit ovat meille vaikeita. Olisi pitänyt voittaa mutta 
kun ei niin ei. Turveheitoiksi koko juttu. 

perjantai 
15.15 Maniaes - Atletieo ( 17 - 1 ) 
Ennalta tiedettiin ottelun kulku. Silti pelasimme hyvin. Ei 
tullut paljon omia virheitä ja peli oli vapautunutta. Paikan 
murtokin sujui kun tyhjää vain. Vastustaja vain oli kerta
kaikkisen hyvä. 

lauantai 
15.15 Atletieo - Flo ( 13 - 6) 
S ijoitusmatsi sijoista 15 - 16. Voitto tuli helposti. Lopullinen 
sijoitus 15. 

Yleisesti arvioiden B pooli oli kokonaistasoItaan heikompi 
( Olimme A poolissa ). B poolin kuudes, Stenugsund, olisi 
ollut enintään meidän tasoa ( Olimme meidän poolin kah
deksas). 10 parhan joukkoon olisi ollut mahdollista jos oma 
heitto olisi sujunut paremmin. Ei muuta kun harjoittelemaan 
tulevia kisoja varten. Naisten finaaliin selvisivät A pootista 
Maniaes ja B poolista Lady Godiva. Kummatkin joukkueet 
pelaavat erinomaista ultimatea, ei voi muuta kun ihailla 
koko joukkueen taitoja niin hyökkäyksessä kuin puolustuk
sessa. Finaali oli erinomaista taistelua Maniacs Califomias
ta voitti 15 - 13. Otetaan mallia heistä! Matka kävi hyvin 
harjoittelusta Englantia varten, sillä täällä kotimaassa ei 
naisille ole mahdollista järjestää mitään vastaavaa. Miesten 
1 - divisioona turnaus antaajonkinlaiset puitteet jos niitä vain 
osattaisiin käyttää hyväkseen. Kiva turnaus kaikenkaikki
aan, paljon hienoja yksilösuorituksia ( dyykkikatkoihin pys
tyi 2/13 ja dyykkeihin peräti 7/13 pelaajasta ). Dyykkejä 
kaipasin ja dyykkejä sain ! Yksilöllistä heittotaitoa enem
män ja pelaajat hioutuvat sitä mukaa yhdeksi suureksi jouk
kueeksi. Nyt peli oli keskittynyt 5 - 6 pelaajan harteille kun 
koko joukkuetta tulisi käyttää. Siinä tavoitetta tulevaisuu
delle. 
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SM-SARJA 1991 - TULOKSIA JA MIETTEITA 
KAUDEN LOPUKSI 

( ... ja silti hirveässä kiireessä ... ) 

Teksti Hartti Suomela 

Tämän vuoden SM-sarjaa on sävyttä
neet monet ennalta-arvatut ja arvaa
mattomat seikat. Jo alunperin oli sel
vää, että kaudesta tulee muun muassa 
Torotossa pidettävien seurajoukkuei
den MM-kilpailujen takia erittäin rik
konainen. Oman säväyksensä soppaan 
antoi myös ensimmäistä kertaa järjes
tettävän divisioonan mukanaolo. Oli
siko karsintaan joutuneiden joukkuei
den motivaatio vaakalaudalla ... Sarjan 
aloitti suunnitelmien mukaan kesä
kuun alussa kah-deksan joukkuetta, 
joista seitsemän on pääkaupunkiseu
dulta: Atletico, WWW, Team, Orava
Story, Ventti, EUC ja UltimateWar
riors. Vain lahtelainen LUC oli uskal
tautunut leikkiin mukaan. Näinkö le
vitämme liitokiekkoilua ja ultimatea 
Suomeen keskittämällä kaiken toi
minnan Suur-Helsingin alueelle? Pi
tääkö Helsingin Sanomien Kadonnut
ta-palstalle laittaa seuraavanlainen il
moitus: "Hukattu vuoden sisällä pari 
ultimate-joukkuetta jonnekin Suur
Helsingin ulkopuolelle. Löytäjälle 
palkkio!" 

Otteluista 

Kesäkuun loppuun mennessä oli en
simmäinen kierros saatu pelattua ko
konaan ja jatkoon pääsijät olivat sel
villä. Divisioona-turnauksista vauhtia 
joutuivat hakemaan ehkä hiukan yllät
täen Ventti, Floydista ja KU-58:sta 
koottu joukkue ja ultimatepiireissä ai
van uusi tuttavuus, tapiolalainen Ulti
mateWarriors. Ensimmäisen kierrok
sen suurin yllättäjä oli LUC, joka on 
tänä kesänäkin kehittynyt lähes yhtä 
huimasti kuin viime kesänä. Sekä vii
denneksi rankattu Ventti että kuuden
neksi rankattu EUC joutuivat tunnus
tamaan LUC paremmakseen varsin 
selvin numeroin. Heinä-elokuun aika
na pelattu toinen kierros oli Toronton 
MM-turnauksen takia varsin rikkonai
nen. Otteluita pelattiin milloin sattui ja 
otteluiden tulokset ja pöytäkirjat lähe-
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tettiin osoitteeseeni mikäli innostusta 
riitti. Pääosin ei tuntunut riittävän. 
Useita pöytäkirjoja puuttuu yhä edel
leen kirjanpidostani ja pistetilastojen 
kasaaminen on täysi mahdottomuus il
man kyseisiä tositteita. Jo-ten joukku
eiden yhteyshenkilöt: Lähettämättö
mät pöytäkirjat postiin! Osoitteeni on 
sama kuin ennenkin. Atletico oli sel
vittänyt tiensä finaaliin puhtaalla pelil
lä jo sarjan varhaisessa vaiheessa, 
mutta toisesta finaalipaikasta taistel
tiin aina viimeiseen sarjaotteluun asti. 
Vain muutama päivä ennen finaalia 
pelatussa ottelussa vastakkain olivat 
WWW ja Orava-Story. Oravien voit
taessa fmaaliin olisi noussut helsinki
läinen Team, mutta todellissa trilleris
sä waasalaiset osoittautuivat lopulta 
vahvemmiksi ja nousivat 19-20 tap
piotilanteesta niukkaan voittoon 23-
22. Näin finaalissa kohtasivat edellis
ten vuosien tapaan WWW ja Atletico. 

Pallokenttä 16.8. 

Pitkällisten neuvottelujen jälkeen fi
naalin pelipaikaksi saatiin Töölön pal
lokenttä. Hieman myöhässä alkanutta 
finaalia oli parhaimmillaan seuraa
massa noin 250 innostunutta katsojaa, 
jotka nauttivat kovatasoisen pelin 
ohessa elokuun kesäisestä illasta. Pe
lin ensimmäistä puoliaikaa hallitsi eh
kä yllättäen WWW. Waasalaiset ar
vostivat kiekkoa aivan eri tavalla kuin 
Atleticon pelaajat. Lähes virheettö
män pelin ansiosta - ei epäonnistuneita 
syöttöjä - WWW siirtyi puoliajalle 
neljän maalin johtoasemassa 11-7. 
Ylipitkäksi venähtäneeltä puoliajalta 
(18 minuuttia) pelikentälle palasi si
suuntunut Atletico. Toinen puoliaika 
olikin ticolaisten näytöstä. Waasa jou
tui tunnustamaan edellisten vuosien 
tapaa Atleticon paremmakseen; vielä
pä suhteellisen selvin numeroin 21-15. 

FRISBARI 

Tilastointia, tilastointia! 

Ensimmäistä kertaa suomalaisen ulti
maten historiassa fmaalin tapahtumia 
tilastoitiin tarkemmin kuin vain mer
kitsemällä muistiin maalintekijät ja -
syöttäjät. Seuraavassa finaalin tilasto. 
Hyökkäysteho ilmoittaa kuinka monta 
prosenttia syötöistä oli maalisyöttöjä. 
Hyökkäysvarmuus ilmoittaa kuinka 
monta prosenttia hyökkäyksistä päät
tyi maaliin. 

Atletico WWW 
Syöttöjä 124 178 
Maaleja 2115 

Maalisyöt. pituus 
0-10m 14 13 
10-30m 4 1 
30-m 3 1 
Monennellako hallussapidolla maali 
Ensimmäinen 14 12 
Toinen 5 2 
Kolmas 11 
Neljäs 1 0 
Kiekon menetykset 
Tot 18 22 
Epäonnistuminen 13 16 
Vastustaja katkaisi 3 5 Markkeri kat
kaisi 11 Vanha 1 0 
Hyökkäysteho 16,94% 8,43% Syöt
töä/maali 5,9 11,9 Hyök.varm. 
53,85% 40,54% Hallussa/maali 1,86 
2,47 

Vertailun vuoksi vastaava tilasto maa
joukkueen ja lehdistön AlIS tarsin vä
lisestä ottelusta, joka pelattiin Col
chesterin EM-kilpailuja edeltävällä 
viikolla Myllypurossa. (Kiitokset Jo
han Rinteelle!) 

Maajoukkue Lehdistö 
Syöttöjä 320366 
Maaleja 21 18 
Maalisyöttöjen pituus 
0-10m 1213 
10-30m 54 
30-m 41 
Monennellako hallussapidolla maali 
Ensimmäinen 15 10 
Toinen 4 7 
Kolmas 11 
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Neljäs 0 0 
Viides 1 0 
Kiekon menet. Tot 27 29 
Epäonnistuminen 19 16 
Vastustaja katkaisi 8 13 Markkeri kat
kaisi 0 0 Vanha 0 0 
Hyökkäysteho 6.56% 4.91 % Syöt
töä/maali 15.2 20.3 Hyök.varm. 
43.75% 38.30% Hallussa/maali 2.29 
2.61 

Tilastot puhunevat puolestaan. 

Mietteitä 

Pääosin SM-sarjan ottelut näyttävät 
seuraavan samaa vanhaa kaavaa. Yksi 
on ylitse muiden. kolme seuraa rykel
mänä perässä ja jälleen selvän väli
matkan päässä ovat kolme seuraavaa 
joukkuetta. Mikään ei tunnu muuttu
neen. eikä varsinaisesti parantuneen
kaan. Suomen ultimate polkee seura
tasolla paikoillaan. Millä tähän tilan
teeseen saisi parannusta? Pitäisikö 
SM-tittelistä kisailu muuttaa muiden 
maiden esimerkin tapaan turnausvoit-

9 

toisiksi tapahtumiksi ja järjestää tä
män pääturnauksen lisäksi muita tur
nauksia sekä mahdollisesti Helsinki
liiga nykyisen SM-sarjan muotilla. 
Nykyisellään SM-sarja on joukkueille 
ja sen pelaajille varsin raskas. kun ot
teluita on jatkuvalla syötöllä pitkin ke
säkautta. Ja eikö useammat turnaukset 
mahdollistaisi uusien joukkueidenkin 
mukanaolon helpommin kuin nykyi
nen sarjasysteemi? Kipeästi tarvittai
siin henkilöitä. jotka ottaisivat järjes
tääkseen uusia turnauksia ja otteluita. 
Yksin tai kaksin ei oikein jaksa kym
meniä turnauksia järjestää. Lisäksi 
kannattaa huomata. että kesän erilai
siin sarjoihin (SM-sarja ja Divisioona) 
otti osaa kokonaisuudessaan kymme
nenjoukkuetta. (Mukaan ei ole lasket
tu naisten maajoukkueen osallistumis
ta divisioona-turnauksiin.) Kannattaa
ko näinkin alhaisella joukkuemäärällä 
jakaajoukkueita kahteen kategoriaan? 
Mikä on SM-sarjojen tulevaisuus? 

FRISBARI 

Pöytäkirjoja! Kiitos. 

SM-sarjan otteluiden tuloksia saadaan 
odottaa siihen asti. kunnes jokainen 
joukkue on palauttanut kaikkien ko
tiotteluidensa pöytäkirjojen kopion al
lekirjoittaneelle (Hartille). joten laati
koihin unohtuneet pöytäkirjat vain 
reippaasti postiin. Mikäli en tällä ta
valla saa kerätyksi kaikkia pöytäkirj0-
ja. joudutaan ensi vuonna siirtymään 
järeämpiin pakotteisiin. 

Sijoitukset 

1. Liitokiekkoseura Atletico ry. Espoo 

2. Waasan WetoWoima. Espoo 3. Lii
tokiekkoseura Team ry. Helsinki 
4. Orava-Story. Helsinki 5. Espoo UI
timate Club 
6. Lahti Ultimate Club 
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ULTIMATEN DIVISIOONA-TURNAUKSET 

teksti Hartti Suomela 

Kahdesta divisioonaturnauksesta en
simmäinen pelattiin viikonloppuna 6.-
7.7.1991 Helsingissä Maunulan ulkoi
lumajan viereisellä niityllä. Pelikent
tänä toiminut Maunalan kenttä ei ollut 
aivan ihanteellisessa kunnossa tur
nausta ajatellen. Puutteellisen kaste
lun takia kenttä oli päässyt paikoin 
pahasti kuivahtamaan ja kentältä löy
tyi runsaasti pieniä kiviä. Kenttä oli 
myös melko kova, mikä tuntui toisena 
turnauspäivänä pelaajien jaloissa. 
Joukkueita turnaukseen osallistui 5 
kappaletta _ näistä tosin naisten maa
joukkue pelasi turnauksen ulkopuolel
la hankki en kullanarvoista pelikoke
mustaja turnauskestävyyttä. Kaksi di
visioonaturnauksen neljästä varsinai
sesta joukkueesta - eli VltimateWarri 
ors (VW) ja Ventti - olivat pudonneet 
SM-sarjasta divariin karsimaan ensi
vuoden SM-paikoista. Muut kaksi 
joukkuetta olivat Teamin kakkosjouk
kue ja Discus, joka on koottu parista 
kesän aikana pyörineestä peruskurs
sista. Divisioona pelataan kahtena 
kaikki-vastaan-kaikki -turnauksena, 
joten pelejä oli viikonloppuna tiedossa 
jokaisella joukkueella 4 - kaksi lauan
taina ja kaksi sunnuntaina. Pelit pelat
tiin 15 pisteeseen aikarajan ollessa lh 
20min, mikä osoittautuikin varsin so
pivaksi valinnaksi. Vain yksi ottelu 
venyi yliajalle ja sekin pelattiin loppu
jen lopuksi 15 pisteeseen. 

Lopputulokset selviä 

Ensimmäisen divisioona-turnauksen 
peleille tyypillistä olivat selvät lop
punumerot; tiukinkin ottelu (se yliajal
le venynyt) Team II vastaan naisten 
maajoukkue päättyi lopulta Teamin 
voittoon 15-9, vaikka vielä puoliajalle 
mentiin Teaminjohtaessa vain maalil
la 8-7. 

Ventti oli turnauksessa täysin ylivoi
mainen. Tiukimmille Ventti joutui pe
latessaan VI timate W arriorse ja vas
taan. Puoliajalla tilanne oli vielä var
sin kireä: koko turnauksen ilman vaih
tomiehiä pelannut Ventti johti vain 8-
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6. Toiselle puoliajalle Ventti tulikin 
sitten voittamaan eikä VW enää saa
nutkaan kuin yhden maalin: lopputu
los 15-7. Nuori tapiolalainen Ultima
te Warriors esitti turnauksessa pirteitä 
otteita, vaikka ensimmäisessä ottelus
sa Team II:ta vastaan tulikin selvästi 
takkiin. Suurin syy tappioon oli parin 
pelaajan myöhästyminen ottelun alus
ta, jolloin VW joutui aloittamaan peli 
n vajaalla pelaten. Muissa divari-tur
nauksen otteluissa VW pääsikin sitten 
viljelemään salaista asettaan; pitkiä 
maalisyöttöjä nopeille ja ulottuville 
kärjille. Team II:sen ase turnauksessa 
oli juoksukunto, mutta pelikokemuk
sen puutteen tuomat helpot virheet 
muttivat Venttiä vastaan käydyn otte
lun lopputuloksen teamilaisille tur
hankin murheelliseksi. Discus oli tur
naukseen osallistuneista joukkueista 
kaikkein kokemattomin, mikä näkyi
kin pelin sumppuuntumisessa kiekon 
ympärille. Muutamat pelaajat osoitti
vat kuitenkin jo turnauksen aikana sel
vää kehitystä, joten muutaman harjoi
tusottelu lisää ja peli näyttää varmasti 
paljon paremmalta. Turnauksen ulko
puolella pelannut naisten maajoukkue 
oli hakemassa pelituntumaa koviin ot
teluihin. Joukkue tuntui turnauksen 
jälkeen olevan sekä tyytyväinen että 
hieman harmissaan turnauksen pelei
hin. Hiukan turhia tuntuivat olevan ot
telut Venttiä ja VW:t a vastaan, jotka 
ratkesivat turhankin selvästi vastusta
jien fyysiseen ylivoimaan. 

Ja toinenkin turnaus 

Divisioonan toinen turnaus pelattiin 
elokuun toisena viikonloppuna jälleen 
Maunulan ulkoilumajan viheriöllä. 
Pelijärjestelmäja otteluohjelma olivat 
samat kuin ensimmäisessäkin tur
nauksessa. Samanlaisiksi osoittautui
vat otteluiden lopputuloksetkin. Vent
ti voitti omat ottelunsa; vain toiseksi
tulleen Teamin kakkosjoukkueen kaa
taminen tuotti kohtuullisia ongelmia. 
Vltimate Warriors kaappasi kolman
nen sijan. Naisten maajoukkue jäi nel
jänneksi ja valtaisin harppauksin ke
hittynyt Discus sijoittui viidenneksi. 

FRISBARI 

Ottelutulokset 

6.-7.7. 
Ventti Discus 15-0 
TeamII VW 15-5 
naistenmj Discus 15-8 Ventti TeamII 
15-4 
VW naistenmj 15-5 
VW Discus 15-2 
Ventti naistenmj 15-3 
TeamII Discus 15-0 
Ventti VW 15-7 
TeamII naistenmj 15-9 

10.-11.8. 
Ventti Discus 15-9 
TeamII VW 15-4 
naistenmj Discus 13-9 Ventti TeamII 
15-13 
VW naistenmj 15-11 
VW Discus 15-4 
Ventti naistenmj 15-5 
TeamII Discus 15-1 
Ventti VW 15-8 
TeamII naistenmj 15-1 

Divisioonan järjestys (naisten maa
joukkueen otteluita ei ole laskettu mu
kaan) 

Ventti 12 90-41 
TeamII 8 77-40 
VW 454-66 
Discus 016-90 

Kiitokset kaikille osallistuneille. 
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EUROOPAN MESTARUUSKILPAILUT, 
COLCHESTER 26.-31.8.1991 

teksti Timo Bruns 
kuvat Jan Hamberg 

Tänä vuonna arvokilpailut ultimatessa 
olivat maajoukkuetasolla EM:tja peli
paikka Colchester, Englanti. Matkaan 
Suomesta liitto lähetti miesten ja nais
ten maajoukkueet, junioritasolla ei su
kupolven vaihdoksen takia saatujouk
kuetta kasaan. Etukäteen oli tiedossa, 
että turnauksesta ei tulisi kovinta mah
dollista, sillä esim. Norja oli perunut 
osanottonsa sekä miesten että naisten 
sarjassa. 

AVOIN SARJA 
Avoimessa sarjassa oli 10 joukkuetta, 
jossa Suomi oli rankattu Ruotsin jäl
keen toiseksi. Suomen kannalta tur
naus alkoi leppoisasti, sillä maanan
tain vastustajat olivat 7. rankattu Rans
ka ( 18-4) ja 9. rankattu Italia ( 18-6). 
Tiistai oli jo kovempi päivä. Vastaan 
asettui Hollanti ( 4. rankattu) joka 

11 

fyysisiltä ominaisuuksiltaan muistutti 
lähinnä koripallojoukkuetta. Tasaisen 
alun jälkeen Suomen vauhti oli kuiten
kin liikaa ja ottelu päätyi Suomen voit
toon 18-9. Iltapäivällä Suomi pelasi 
Saksaa ( 3. rankattu) vastaan, ja rat
kaisi ottelun kokemukseIlaan eduk
seen 18-13. Keskiviikkona pelit olivat 
Sveitsiä (5. rankattu) ja Itävaltaa ( 10. 
rankattu ) vastaan. Sveitsiä vastaan 
Suomen peli kulki hyvin, lopputulos 
18-7, mutta Itävaltaa vastaan Suomen 
pelissä esiintyi liikaa jääkiekosta tut
tua virkamiesmentaliteettiä. Vasta lo
pun ottelusta Suomi pelasi kykyjensä 
mukaan ja voitti ottelun lopulta 18-10. 
Torstai oli taas kunnon pelipäivä, vas
tassa 6. rankattu kisojen isäntä Englan
ti ja turnauksen ennakkosuosikki 
Ruotsi. Englantia vastaan Suomi pela
si hyvän ottelun. Alku oli tasainen, 
mutta toisella puoliajalla Suomen puo
lustuksen tiivistyminen toi Suomelle 
voiton 18-12. Ruotsia vastaan Suomi 

FRISBARI 

aloitti vaisusti, tehden paljon henkilö
kohtaisia virheitä. Ensimmäinen puo
liaika päättyikin Suomen kannalta 
murheellisesti 3-9. Toisella puoliskol
la peli parani (2. puoliaika 7-9 ), 
mutta Ruotsi vei koko ottelun kovan 
puolustuksensa ansiosta 18-10. Per
jantaina Suomi pelasi aamulla Belgiaa 
( 8. rankattu ) vastaan viimeisen run
kosarjan ottelunsa,ja voitti sen helpos
ti 18-4. Runkosarjan kakkosena Suo
mi sai iltapäivän semifmaaliin vas
taansa turnauksessa hyviä otteita esit
täneen Sveitsin. Valitettavasti Sveitsi 
sai kokea millaista on Suomen peli 
silloin kun se todella kulkee, eikä sillä 
ollut missään vaiheessa todellista 
mahdollisuutta voittaa ottelua. Suomi 
vei ottelu ennätysajassa numeroin 18-
4. Jäljellä oli lauantai & Le Grande 
Finale. Vastassa vanha tuttu Ruotsi, 
joka oli voittanut toisessa semifinaa
lissa Saksan erittäin tiukan pelin jäl
keen. Finaalissa Suomi pelasi ajoittain 
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hyvin, mutta Ruotsi hallitsi ottelua 
hienokseltaan alusta loppuun. Suomen 
maajoukkueen nuorennusleikkaus ( 6 
pelaajalle 1. kisat, 6. toiset) sekä ko
vien harjoitusotteluiden puute olivat 
osatekijöitä, jotka aiheuttivat sen, että 
Ruotsi vei ottelun ja kirkkaimmat mi
talit ansaitusti numeroin 21-15. Tur
naus sujui miehiltä kaikin puolin suun
nitelmien mukaan. Nyt on vain kään
nettävä katseet kohti ensi kesää ja teh
tävä rajusti töitä, jotta se pieni henki
nen & fyysinen kynnys joka erottaa 
Suomen Euroopan 1. tittelistä ylitet
täisiin. 

NAISTEN SARJA 
Naisten sarjassa oli Norjan ja Saksan 
poisjäätyä ainoastaan 6 joukkuetta. 
Tästä johtuen turnauksen johto m uuti
kin naisten sarjaa siten, että alkuperäi
sen Round Robin + semifinaalit + fi
naali -suunnitelman sijasta pelattiin
kin kaksinkertainen Round Robin ja 
pelkkä fmaali. Pronssin kohtalo rat
kaistiin siis suoraan alkusarjan perus
teella. Maanantaina Suomella oli vas
tassa 6. rankattu Belgia ja 3. rankattu 
Hollanti. Turnaus alkoi naisilta loista
vasti, sillä aamuottelussa Belgiaa vas
taan Belgia ei saanut ainuttakaan maa
lia ( 18-0). Iltapäivällä oli vastassa jo 
ennakkoon kovana pidetty Hollanti. 
Ottelu oli trilleri vailla vertaa, sillä 
Suomi voitti ottelun yli kahden tunnin 
pelaamisen jälkeen 19-18. Suomen ty
töt pelasivat hienosti taitojensa ylära-
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joilla koko ottelun. Ottelun tasaisuutta 
kuvaa se, että tilanteessa 18-18 (kum
pi tekee maalin voittaa) nähtiin omien 
laskujeni mukaan 7 TURNOVERIA ! 
Tiistai oli Suomen naisille musta päivä 
auringonpaisteesta huolimatta. Vas
tassa oli Englanti ( 4. rankattu) jolle 
Suomi hävisi huonon 1. puoliajan ta
kia 16-18, vaikka 2. puoliaika sujuikin 
mallikkaasti. Iltapäivällä vastassa oli 
Ruotsi, joka ryöpytti kahden tiukan 
ottelun väsyttämää Suomen joukkuet
ta peräti 18-1. Numerot puhukoot puo
lestaan. Keskiviikkona Suomi pelasi 
uudestaan Hollantia vastaan, joka ja
nosi revanssia maanantain tappion jäl
keen. Sen se myös sai, sillä muutamien 
loukkaantumisten takia vajaatehoinen 
Suomi hävisi ottelun 9-18 fyysisesti 
kovalle Hollannille. Toinen ottelu ilta
päivällä oli kuin maanantaisen toisin
to, eikä Belgia tälläkään kertaa saanut 
yhtään maalia. Kaksi 18-0 ottelua yh
dessä turnauksessa on jo saavutus si
nänsä. Torstai koitti ja vastaan tulivat 
Englanti ja Italia ( 5. rankattu ). Eng
lanti- ottelu oli merkitykseltään mo
lemmille joukkueille tärkeä, sillä siinä 
ratkaistiin pronssin kohtalo. Ottelu oli 
pitkä ja piinallinen, siitä kertoo jo ot
telun lopputuloskin. Se oli lähes kah
den tunnin tahkoamisen ja lukematto
mien turnoverien jälkeen Suomelle 
12-10. Iltapäivän Italia-otteluun olivat 
kaikilta pelaajilta jo paukut lopussa, 
mutta voitto tuli silti selvästi 18-7. Per
jantaina vastustajina olivat Ruotsi ja 

FRISBARI . 

Italia. Merkityksetön Ruotsi-ottelu oli 
jälleen huonoa peliä Suomen joukku
eelta, lopputulos selvääkin selvempi 
18-3 Ruotsille. Suomen viimeinen peli 
oli Italiaa vastaan. Se oli temmoltaan 
leppoisa päättyen Suomen voittoon 
18-4. Näin Suomen naiset sijoittuvat 
lopullisissa tuloksissa kolmanneksi. 
Naisten finaalissa pelasivat Ruotsi ja 
Hollanti, ja hieman yllättäen Hollanti 
vei kirkkaimmat mitalit Ruotsin nenän 
edestä fyysisesti vahvempana joukku
eena. Myös naisten maajoukkue oli 
uusiutunut tälle vuodelle huomatta
vasti. Joukkueessa oli useita uusia pe
laajia, jotka kykyjen ja kokemuksen 
karttuessa tulevat varmasti jatkossakin 
näkymään pelikentillä Suomen sini
valkoisessa pelipaidassa. Kuten mie
hillä on naisillakin edessään työn
täyteinen talvi jotta ensi elokuussa To
kiossa nähtäisiin iskukykyinen VOIT
T AJAjoukkue. 
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PUHEENJOHTAJAN PALLILTA 

Liitokiekkokesä -91 lähenee uhkaa
vasti loppuaan. Liiton kilpailukalente
riin merkityistä virallisista kilpailuista 
on tätä kirjoittaessa jäljellä enää kiek
kogolfin SM-kilpailut Eri lajeissa on 
kilpailtu menestyksekkäästi niin suo
messa kuin maailmallakin. Yksityis
kohtaisia kuvauksia eri tapahtumista 
voi lukea sekä aiemmista Frisbareista 
että tästä juuri edessä olevasta nume
rosta. Kokonaisuutena kesään voi olla 
tyytyväinen. On kuitenkin katsottava 
eteenpäin. Millä keinoin voimme yh
dessä saada aikaan vielä parempi liito
kiekkokesä -92 puhumattakaan sitä 
seuraavista vuosista? Kenelle kuuluu 
vastuu liitokiekon tulevaisuudesta 
Suomessa ? Lienee sanomattakin sel
vää, että liiton hallitus miettii yhdessä 
ja erikseen sitä, kuinka levittää toimin
taa edelleen. Muodollinen vastuu liito
kiekon tulevaisuudesta Suomessa 

kuuluu suomen liitokiekkoliitolle ja 
sen hallitukselle. Todellisuudessa vas
tuu on kaikilla meillä liiton jäsenillä 
niin aktiivipelaajillakuin muillakin la
jin piirissä viihtyvillä. Tiedän, että 
teillä kaikilla on ajatuksia ja ideoita 
siitä, kuinka parhaiten voitaisiin liito
kiekkoilua Suomessa edistää. Toivon, 
että mikäli et kykene toteuttamaan ide
oita itse tai seurasi avulla. tai ne ovat 
enemmän yleisiä luonteeltaan. otat yh
teyttä lliittoon niin mietitään ideoitasi 
yhdessä. Toisaalta haluan luottaa sii
hen. että olet itse mahdollisuuksiesi 
mukaan valmis auttamaan muita vie
mään liitokiekkoilua Suomessa eteen
päin. Yksi polttavimmista ongelmista 
tällä hetkellä on uusien harrastajien 
ohjaaminen ja opastaminen. Liiton ta
holta tullaan syksyn aikana täydentä
mään seurojen yhteystietorekisteri. 
Samassa yhteydessä mietitään seuro-

HUOMIO POLVIVAMMAISET 

MYYTÄVÄNÄ 

Rehband-polvituki. 

Sivuilla rautakiskot, jossa kaksoisnivelet. 
Sisältää 7 kiristysremmiä. 
KokoL. 
Uutta vastaava, käytetty vainkuukauden. 
EDULLISESTI! !! (ovh 630,-) 
Sopii sekä vasempaan että oikeaan polveen. 
Lisätietoja: Marina Koppinen 
puh. (90) 4582384 
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jen mahdollisuuksia ja kykyä auttaa 
uusia harrastajia. Tämä on ensimmäi
nen mieleeni tuleva kysymys. jossa 
tarvitaan edellä hakemaani yhteistoi
mintaa. 

Hyvää syksyn alkua kaikille. Kiekko 
kädessä nähdään. 

Matti Suurnäkki 

Band2 -r-. i;: 

.~~:.-:::IIII 
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Projekti" Tokio-92":0 lähtölaukaus 

Päävalmentaja Juha Jalovaara 

Paikka:Teknillinen korkeakoulu Koneosasto Otakaari 4, Otaniemi, Espoo 

Aika:Torstai 26.9.1991 kello 17.00 - 20.00 (takaraja) 

Kutsutut:Pelaajat, jotka haluavat pelata Suomen miesten maajoukkueessa Tokion maailmanmestaruuskilpailuissa 24.-
30.8.1992 

Esityslista: 

1. Projektin esittely / JJ - Tokion kisojen yleiset järjestelyt (mitä tiedetään) - kokouksen osallistujien nimilistan kerääminen 

2. Valmentautuminen Tokion kisoihin / JJ - motivointi - joukkueen fyysisen harjoittelun tavoitteet - henkilökohtainen 
harjoittelu ja kausijako - harjoituspäiväkirja ja sen täyttäminen - testit ja testipäivämäärät - joukkueen yhteisharjoittelu -
joukkueen valinta - muut asiat 

3. Tavoitteesta päättäminen 

4. Projektin yleinen järjestäminen - pelaajien sitoutuminen projektiin - sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen - matkajärjestelyt 
- talous 

5. Kokouksen päättäminen 

6. Henkilökohtaiset tavoitteet ja harjoitusohjelmat - ajanvaraukset henkilökohtaisiin palavereihin Juhan kanssa 

Yleistä: Toivoisin, että kokoukseen saapuisi mahdollisimman moni niistä pelaajista, jotka aikovat tosissaan pyrkiä mukaan 
Tokion kisajoukkueeseen. Jos et pääse tulemaan, niin lähetä ainakin kaverisi paikalle kuu.ntelemaan, ilmoittamaan sinut 
mukaan sekä keräämään jaossa olevan materiaalin. Soita myös minulle ja kerro ettet pääse paikalle (t 451 3666, fax 451 
3665). 

Tämän vuoden MM-projekti tulee olemaan luonteeltaan hyvin erilainen kuin viime kesän EM-projekti: määrätietoinen 
harjoittelu aloitetaan lokakuun 1. päivä ja pelaajien sitoutumisen projektiin toivotaan olevan huippuluokkaa - katson 
projektin osaltaan epäonnistuneeksi, jos joukkueeseen otetaan miehiä, jotka aloittavat treenaamisen esim. kesäkuussa. 
Tämähän ei tietystikään ole näiden kavereiden vika, vaan se kertoo vain jotain joukkueen määrätietoisuudesta. Pelaajia 
toivon saavani rinkiin 30-35, enemmän ei ole missään tapauksessa vahingollista. Jos siis olet epävarma, onko sinussa ainesta 
joukkueeseen, älä emmi suotta (olettaen, että olet jo jonkin aikaa pelannut ultimatea enemmän tai vähemmän tosissasi) - kun 
olet harjoitellut koko talven ringissä, sinua on todella vaikea pudottaa. Jos vieläkin epäröit, soita minulle, niin kuulet 
kannattaako tulla paikalle. 
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KANSALLIS-STIPENDIT 
HAETTAVISSA 

SVUL:n ja KOP:n yhteistyöllä perustetun urheilurahaston 
stipendit ovat jälleen haettavissa. Hakuai ka päättyy 15.10. 
Hakulomakkeita saa KOP:n konttoreista, erikoi~iitoista ja 
piiritoimistoista 

Kansallis-stipendin tarkoituksena on tukea lahjakkaita 
15-19 v. SVUL:n seurojen urheilijoita urheilun ja opiskelun 
tasapainoisessa yhteensovittamisessa. 
Stipendejä myönnettäessä edellytetään, että: 
• urheilija on sijoittunut kuuden parhaan joukkoon 

SM-kisoissa (joukkuelajissa kuulunut SM-mitali
joukkueeseen tai nuorten maajoukkueeseen tai 
pelannut vähintään liittonsa toiseksi korkeimmas-
sa sarjassa.) 

• urheilija on saavuttanut myös opiskelulle asetta
mansa tavoitteet. 

"' \ \ 1tIlEII.lj 
~i , ' -f.l' 

. (\ ~ 
~' SVlI'- .. 

1~~t'X~1 
KANSALLI S-STI PENDI 

Urheilu-Uralle lujaa perustaa 
Kuinka sovittaa tärkeät asiat, urheilu ja opis
kelu yhteen ? Mitä huippu- urheilun jäl
keen? Kysymyksiä, joihin nuoret urheilijat 
joutuvat usein ottamaan kantaa. Yhä useam
pi pystyy onneksi vastaamaan jo rauhalli
semmin mielin. Vaihtoehtoja alkaa jo 
löytyä. 

Kahdeksankymmentäluvulla luotiin Suo
meen järjestelmää, josta voidaan jo käyttää 
nimitystä "Urheilijan Ura". Urheilulukiot, 
urheilijoille suunnatut ammatilliset oppilai
tokset ja vähitellen myös liikuntapainottei
set yläasteet takaavat aikaisempaa lujempaa 
pohjaa urheilun ja opiskelun yhteensovitta
miselle. 

Tärkeä osa koululaitoksen kanssa tehtävän 
yhteistyön lisäksi ovat "Urheilijan Uraa" tu

kevat yhteistyösopimukset SVUL:n ja 

KOP:n välisen stipendi- järjestelmän kautta 
on 80-luvullajaettu yli 2 miljoonaa markkaa 
niille jotka ovat koonneet tyylipisteitä niin 
urheilu- kuin koulukentilläkin. Tämän syk
syn hakuprosessi on jälleen edessä ja jaossa 
on 200 000 stipendi- markkaa. 

Uutena yhteistyökumppanina järjestelmäs
sä on Coca Cola, jolla on toki mm. Suur
kisojen pääyhteistyökumppanina pitkät 
perinteet nuorisourheilun tukemisessa. Ke
sällä solmittu yhteistyösopimus on kaksi
vuotinen ja tulee kytkeytymään mm. 
yrityksen v. 19920lympiailmeeseen. 

Yli kuudensadan stipendinsaajan joukossa 
ovat olleet mm. Tommi Ahvala, 
Ringa Ropo, Ari-Pekka Nikkola, Jaana 
Ronkainen, Petri Keskitalo, Antti Kasvio, 
Ismo Vehkonen ja Pontus Jäntti. 
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Vuoden kiekkogolffaaja 1991 
5. osakilpailu 
18.5. Mukkula, Lahti 
Yleinen-sarja 

1. Timo Pursio -4 (-1) 
2. Mikko Laakso -3 (-2) 
3. Mika Heikkilä -1 (-1) 
4. Jaakko Ylä-Rautio +3 (+3) 
5. Mikael Hästbacka +4 (+2) 

6. Mikko Suonnala +4 
7. Kari Miettinen +5 
8. Antti Pursio +7 

Juho Uutela +7 
10. Mika Hyttinen +8 

Antti LuuTi +8 
12. Esa Taponen + 1 0 
13. Lauri Appelqvist + 11 

Jussi Lindberg + 11 
15. Mikko Nevanlinna + 14 
16. Tero Granqvist + 15 

Juha Pirinen + 15 
18. Sami Holopainen + 17 
19. Kimmo Ahvonen + 18 
20. Ismo Lindberg + 30 

6. osakilpailu 

7. osakilpailu 9. osakilpailu 
25.5. Tullisaaren ulkoilu- 15.6. Kauhajoki 
puisto, Helsinki 
Yleinen-sarja 

1. Mika Heikkilä -9 
2. Timo Pursio -7 
3. Toni Asikainen-5 
4. Mikael Hästbacka-2 
5. Visa Ruuhinen + 1 

6. Mikko Suonnala -1 
7. Mika Hyttinen + 1 
8. Upi Louhivaara +2 
9. Esa Taponen +3 
10. Antti Luuri +4 

Kari Miettinen +4 
12. Antti Pursio +5 
13. Kimmo Ahvonen +9 
14. Teo Kohonen +34 

Naiset 

1. Tuija Kohonen + 10 
2. J utta Kohonen + 13 
3. Tarja Koivikko +14 
4 . Riitta-Liisa Soner + 34 

Yleinen-sarja 

1. Timo Pursio -3 
2. Mikael Hästbacka -2 
3. IIlkka Tamminen 0 
4. Mika Heikkilä +2 
5. Jussi Lindberg + 3 

6. Kari Hännikäinen +2 
7. Seppo Nieminen +3 
8. Sami Loukko +5 
9. J anne Lindberg + 17 
10. Janne Järvenpää +20 
11. Ismo Lindberg +21 

10. osakilpailu 
16.6. Kirjurinluoto, Pori 
Yleinen-sarja 

1. Timo Pursio -3 
2. Mika Heikkilä -1 
3. Seppo Nieminen + 1 
4. Mikael Hästbacka +3 
5. Jussi Lindberg +5 

19.5. Alppipuisto, Helsin- 8. osakilpailu 6. 
7. 

IIlkka Tamminen +6 
Kari Hännikäinen + 11 
Janne Lindberg + 19 
Ismo Lindberg +20 

ki 26.5. Tullisaaren ulkoilu - 8. 

Yleinen-sarja 

1. Mika Heikkilä -11 (-8) 
2. Mikko Laakso -10 (-6) 
3. Timo Vaskio -9 (-6) 
4. Georg Nyman -6 (-4) 

Timo Pursio -6 (-5) 

6. Mika Hyttinen-3 
Mikael Hästbacka -3 

8. Mikko Suonnala -2 
9. Jacob Nyman -1 
10. Kari Miettinen 0 
11. Juha Pirinen +3 

Esa Taponen +3 
13. Jussi Lindberg +4 

Seppo Nieminen +4 
15. Antti Pursio +5 
16. Toni Asikainen +6 

Juho Uutela +6 
18. Kimmo Ahvonen + 11 
19. Ismo Lindberg +20 
20. Teo Kohonen +37 

Naiset 

1. Marina Koppinen +6 
2. Tuija Kohonen + 1 0 

puisto, Helsinki 
Yleinen-sarja 

1. Timo Pursio -8 
2. Mikko Laakso -1 
3. Mikael Hästbacka +1 
4. Mika Heikkilä +5 

Visa Ruuhinen +5 
6. Kari Miettinen +6 

7. Toni Asikainen +6 
Mika Hyttinen +6 
Antti Pursio +6 

10. Upi Louhivaara 
11. Kimmo Ahvonen 
12. Mikko SuonnaIa 
13. Esa Taponen 
14. Matti Suurnäkki 
15. Teo Kohonen 

Naiset 

1. J utta Kohonen + 18 
2. Tuija Kohonen +20 
3. Tarja Koivikko +26 

9. 

Lopputilanne 
Naiset 

1. Tuija Kohonen 71.0 
2. Marina Koppinen 60.0 
3. Jutta Kohonen 59.0 
4. Tarja Koivikko 35.5 
5. Riitta-Liisa Soner 20.0 
6. Heli Tuulos 17.5 

Yleinen-sarja 

Katso seuraava sivu 



Vuoden kiekkogolffaaja 1991 lopputilanne 
Osakilpailu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Yht 

1. Timo Pursio 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 7.50 12.0 15.0 15.0 15.0 105.0 
2. Mika Heikkilä 12.0 12.0 10.0 11.0 10.0 15.0 15.0 7.5 8.0 12.0 87.0 
3. Mikael Hästbacka 2.0 0.0 8.0 11.0 7.0 4.5 8.0 10.0 12.0 8.0 64.0 
4. Mikko Laakso 12.0 12.0 12.0 36.0 
5. Toni Asikainen 8.0 7.0 0.0 7.0 0.0 10.0 3.0 35.0 

Seppo Nieminen 1.0 8.0 12.0 0.0 4.0 10.0 35.0 
7. Kari Miettinen 10.0 3.0 1.5 4.0 1.0 0.5 5.0 25.0 
8. Visa Ruuhinen 4.5 3.5 7.0 7.5 22.5 
9. Timo Vaskio 10.0 10.0 20.0 
10. Upi Louhivaara 7.0 0.0 7.0 3.0 1.0 18.0 

Mikko Suonnala 0.0 5.0 5.0 3.0 5.0 0.0 18.0 
12. Jussi Lindberg 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0 16.0 
13. Antti Pursio 5.0 4.5 3.0 0.0 2.5 0.0 0.0 15.0 

TIkka Tamminen 10.0 5.0 15.0 
Esa Taponen 3.0 2.0 8.0 0.0 0.0 2.0 0.0 15.0 

16. Mika Hyttinen 0.0 0.0 1.5 0.5 4.5 4.0 3.0 13.5 
17. Kari Hännikäinen 3.0 5.0 4.0 12.0 
18. Jaakko Ylä-Rautio 8.0 8.0 
19. Georg Nyman 7.5 7.5 
20. Juho Uutela 0.0 0.0 1.0 3.5 2.5 0.0 7.0 
21. Janne Lindberg 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 5.0 

Juha Pirinen 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 5.0 
23. Jyrki Kaivola 4.0 4.0 

SamiLoukko 3.0 3.0 
Tuomas Pursio 0.0 3.0 3.0 

26. Ismo Lindberg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 
Jacob Nyman 2.0 2.0 

28. Jannejärvenpää 1.0 1.0 
Antti Luuri 0.5 0.5 1.0 

30. Kimmo Ahvonen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Lauri Appelqvist 0.0 0.0 
Tero Granqvist 0.0 0.0 
Sami Holopainen 0.0 0.0 
Markku Härkönen 0.0 0.0 
TeoKohonen 0.0 0.0 0.0 0.0 
SamiMakkula 0.0 0.0 
Mikko Nevanlinna 0.0 0.0 
Matti Suurnäkki 0.0 0.0 



Yksilölaji SM-91 
Yleinen-sarja AnttiLuwl 9 6. Juha Hirvonen 4.10 

Visa Ruuhinen 9 7. Petri Määränen hylätty 

Pituusheitto 
Matti Suurnäkki 9 

Tuplakiekko Esa Taponen 9 

1. Timo Vaskio 140.50 (124.55) 15. Juha Hirvonen 8 1. Toni Asikainen/ Olli Visamo (C) 
2. Mika Heikkilä 130.05 (127.70) Ilkka Tamminen 8 2. Peik Johansson! Upi Louhivaara (B) 
3. Visa Ruuhinen 117.90 (126.10) 17. Petri Määränen 6 3. Mika Heikkilä/ Seppo Nieminen (A) 
4. AnttiLuwl 111.75 (125.00) 18. Jyrki" Kaivola 5 4. Markku Härkönen! Hartti Suomela (D) 
5. Mikael Hästbacka 111.45 (124.17) 19. Olli Kontiainen 4 5. Martin Glantz/ Olli Kontiainen (E) 

6. Toni Asikainen 122.65 Koppaukset A-B 17-21 
7. Marko Kankkunen 119.40 

1. Toni Asikainen 107.01 (7.47s/65.92m) 
C-D 21-15 

8. Jyrki Kaivola 116.70 E-A 6-21 
Hattti Suomela 116.70 (129.2/ 11.20s/67 .60m) B-C 11-21 

10. Johan Rinne 112.65 2. Matti Suurnäkki 80.64 (8.08s/36.2Om) 
B-E 21-13 

11. Sami Suomela 111.75 (91. 77/9 .23s/41.00m) 
A-D 21-15 

12. Esa Taponen 107.20 3. Jyrki Kaivola 71.97 (7.68s/ 29.73m) 
D-E 21-12 

13. Jaakko Ylä-Rautio 106.00 (106.86/ 7.44s/65.94m) 
A-C 16-21 

14. Juha Jalovaara 104.35 4. Antti LUwl 68.52 (7.48s/ 27.38m) 
B-D 21-16 

15. Upi Louhivaara 103.30 (90.1.0/7.63s/48.23m) 
C-E 21-8 

16. Ilkka Tamminen 95.66 5. Visa Ruuhinen 43.78 (7.96s/ - ) 

17. Petri Määränen 92.00 (100.77/6.65s/64.19m) 
Loppuottelu 

18. Peik Johansson 90.90 6. Mika Heikkilä 87.29 (8.62s/ 39.88m) 
19. Juha Hirvonen 90.70 7. Ilkka Tamminen 79.83 (7.25s/39.95m) 

B-C 2-3 (11-16, 15-11, 16-12, 7-15, 14-16) 20. Matti Suurnäkki 90.60 8. Peik Johansson 77.06 (9.22s/26.35m) 
21. Olli Kontiainen 84.72 9. Timo Vaskio 74.60 (6.73s/37.58m) Freestyle 
Tarkkuusheitto 10. Upi Louhivaara 58.64 (6.64s/22.12m) 

Toni Asikainen! Visa Ruuhinen 11. Sami Suomela 52.14 (9.48s/ - ) 1. 

1. Timo Vaskio 14 (12) 12. Hartti Suomela 51.75 (9.41s/ - ) 2. Mika Heikkilä/ Peik Johansson! Timo Pursio 

2. Hattti Suomela 10 (13) 13. Olli Kontiainen 30.08 (5.47s/ - ) Kiekkogolf 
14. Mikael Hästbacka 27.76 (- /27.76m) 

3. Upi Louhivaara 12 1. Timo Pursio -19 (-17) 
4. Peik Johansson 11 Discathon 2. Mika Heikkilä -12 (-8) rp. 
5. Mika Heikkilä 10 

1. Toni Asikainen 2.46 (3.06) 3. Mikko Laakso -12 (-7) 
Mikael Hästbacka 10 

2. Mika Heikkilä 3.31 "(3.15) 4. Toni Asikainen 0 (0) 
Marko Kankkunen 10 
Petteri Pesonen 10 3. Peik Johansson 3.52 (3.50) 5. Mikael Hästbacka + 1 (0) 

Sami Suomela 10 Visa Ruuhinen 3.52 (3.42) 6. Jyrki Kaivola +1 
10. Toni Asikainen 9 5. Martin Glantz 3.54 (3.44) Sami Suomela + 1 



8. Upi Louhivaara +5 Naiset Juniorit alle 18-v. 9. Visa Ruuhinen +9 
10. Peik Johansson + 1 0 Pituusheitto Pituusheitto 
11. Ilkka Tamminen +12 
12. Seppo Nieminen + 18 1. J anina Koppinen 92.20 1. Sami Loukko 109.83 
13. Jouni Tamminen +23 2. Tuija Kohonen 73.60 2. Antti Pursio 106.04 
14. Olli Visamo +34 3. Jutta Kohonen 56.87 3. Juho Uutela 102.40 

4. Tarja Koivikko 45.84 4. Juha Pirinen 96.94 
Yleismestaruus 5. Jussi Lindberg 95.00 

127 Tarkkuusheitto 6. Ari Rantalainen 91.15 1. Toni Asikainen 
7. Hannu Saarinen 77.52 2. Mika Heikkilä 125.5 1. Tarja Koivikko 10 
8. Janne Lindberg 60.05 3. Peik Johansson 103 2. Marina Koppinen 7 
9. Teo Kohonen 38.05 4. Visa Ruuhinen 98 3. Tuija Kohonen 6 (rp 3) 

5. Upi Louhivaara 70.5 4. Janina Koppinen 6 (rp 1) Tarkkuusheitto 
6. Hartti Suomela 58 5. J utta Kohonen 3 

Sami Loukko 6 (rp 3)(11) 7. Mikael Hästbacka 57 1. 
8. Timo Vaskio 55 Koppaukset 2. Antti Pursio 6 (rp 1 )(8) 
9. Sami Suomela 52.5 1. Janina Koppinen 60.25 (6.15s/ 26.42m) 3. Ari Rantalainen 7 (rp 3) 10. Jyrki Kaivola 52 2. Tuija Kohonen 58.65 (6.78s/21.36m) 4. Jussi Lindberg 7 (rp 2) 11. Antti Luuri 46 3. Jutta Kohonen 42.93 (6.45s/ 7.45m) 5. Janne Lindberg 5 12. Timo Pursio 39 4. Tarja Koivikko 30.72 (4.13s/8.00m) Juha Pirinen 5 13. Ilkka Tamminen 38.5 

Hannu Saarinen 5 14. Matti Suurnäkki 32 Discathon 
Juho Uutela 5 15. Marko Kankkunen 30 1. Tuija Kohonen 4.08 9. Teo Kohonen 4 16. Martin Glantz 29.5 

2. Jutta Kohonen 5.21 
Koppaukset 17. Olli Visamo 28.5 

3. Marina Koppinen 5.30 
18. Seppo Nieminen 26.5 

1. Antti Pursio 81.59 (7.71s/ 39.18m) 19. Juha Hirvonen 25.5 Tu plakiekko 
2. Sami Loukko71.15 (6.62s/ 34.74m) Olli Kontiainen 25.5 

1. Jutta Kohonen! Tuija Kohonen (A) 3. Juho Uutela 71.14 (7.64s/ 29. 12m) 21. Esa Taponen 20 
2. Tarja Koivikko/ Marina Koppinen (B) 4. Juha Pirinen 68.00 (9.70s/ 14.65m) 22. Mikko Laakso 19 

5. Jussi Lindberg 52.60 (6.53s/ 16.68m) 23. Petteri Pesonen 15 A-B 2-0 (15-12, 15-3) 
6. Hannu Saarinen 45.71 (8.31s/-) 24. Markku Härkönen 14.5 

Kiekkogolf 7. Ari Rantalainen 41.62 (5.57s/10.98m) 25. Johan Rinne 12 
8. Janne Lindberg 15.61 (- / 15.61m) 26. Petri Määränen 10 1. Tuija Kohonen +23 
9. Teo Kohonen 0 27. Jouni Tamminen 9 2. Marina Koppinen +39 

Jaakko Ylä-Rautio 9 Discathon 
Juha Jalovaara 8 Yleismestaruus 

Antti Pursio 3.46 1. 
1. Tuija Kohonen 25.5 

2. Juho Uutela 4.00 
2. J utta Kohonen 15.5 

3. Sami Loukko 4.14 
3. Marina Koppinen 13.5 

4. Juha Pirinen 4.23 
4. J anina Koppinen 12.0 

5. Jussi Lindberg 4.46 
5. Tarja Koivikko 11.5 



Tuplakiekko 

1. Sami Loukko/ Tommi Vesala (A) 
2. Jussi Lindberg! Antti Pursio (B) 
3. Juha Pirinen! Juho Uutela (C) 

A-B 21-11 
A-C 21-13 
B-C 21-11 

Loppuottelu 

A-B 3-0 (15-5, 15-9, 15-9) 

Freestyle 

1. Sami Loukko 
2. Jussi Lindberg! Antti Pursio 
3. Juha Pirinen! Juho Uutela 

Kiekkogolf 

1. Jussi Lindberg +9 
2. Antti Pursio + 13 
3. Juha Pirinen +20 rp. 
4. Sami Loukko +20 

Juho Uutela +20 
6. Janne Lindberg +52 
7. Teo Kohonen +138 

Yleismestaruus 

1. SamiLoukko 
2. Antti Pursio 
3. Jussi Lindberg 
4. Juho Uutela 
5. Juha Pirinen 
6. Ari Rantalainen 
7. Janne Lindberg 
8. Hannu Saarinen 
9. Tommi Vesala 
10. Teo Kohonen 

56 
56 
44 
41 
38.5 
14 
11.5 
10.5 
8.5 
6 

Seniorit 
Tarkkuusheitto 

1. Seppo Nieminen 6 
2. Ismo Lindberg 2 

Discathon 

1. Seppo Nieminen 4.16 

Pituusheitto 

1. Seppo Nieminen 110.85 SE 

Koppaukset 

1. Seppo Nieminen 75.07 (8.60s/27.77m) 

Kiekkogolf 

1. Ismo Lindberg +54 

Yleismestaruus 

1. Seppo Nieminen 8 
2. Ismo Lindberg 3 

•• 

LOYTYNYT 
RANNEKELLO 
YksilölajiSM-91 kilpailujen 
jälkiä siivotessa löytyi Talin 
kentältä rannekello. 

Kellon saa periä tarkempia 
tuntomerkkejä vastaan Olli 
Visamoita 
(puh. (90) 6983503) 





Lähettäjä: 

SUOMEN LIITOKIEKKOLIITTO RY 
PL 84 
00331 HELSINKI 

Olli Visamo 
Jussaarenkuja S E 4S 
00840 HELSINKI 

Voittajan valinta - Uitokiekko Amexposta ! 

Aidot frisbee - kiekot ja muut liitoklekot tuo maahan yksinoikeudella Amexpo Oy. Kiekot ultlmateen. golfiin. 
freestyleen. mihin vaan. Seurat. kerhot. koulut: Ota yhteys. tarjous ultimatekiekoista. Golffarit: tee ennakkoti
laus. tilaa Juuri haluamasl kiekko. täsmälleen haluamasl paino I Jos puhelimessa ei ole ihminen. jätä viesti. 

AMEXPOOY 
PL 10.61851 KAUHAJOKI 

PUH: 963-11495 
FAX.: 963-150 22 
AUTO: 949-261 779 

Helsinki 1991 . T. A. Sahalan Kirjapaino Oy 


