


Päätoimittajalta 
Pläägät on vaihdettu sisätossuihin ja yhdessä ihmetellään, 
kuinka matalalla katto onkaan ... Sisälle siirtyminen on kuin 
ensilumi autoilijoille: tulee yllättäen ja liian aikaisin. 

Kausi on ollut tapahtumarikas ja pitkä, monien mielestä jopa 
liian pitkä. Laji leviää ja tapahtumamäärät kasvavat siihen 
malliin, että Suomen kesä käy lyhyeksi; jo nyt liitokiekkoili
joiden kesää on venytetty huhtikuun alusta syyskuun puoleen 
väliin. Toistaiseksi on haluttu tarjota harrastajille mahdolli
suus osallistua sekä yksilö- että joukkuelajin tapahtumiin. 
Herää kysymys, kauanko näin voidaan jatkaa? 

FRISBARI 4/93 on - kuten useimmat edeltäjänsä - tulos
painotteinen. Toistan siis sen, minkä jo tiedätte: Lehti on sitä, 
mitä kirjoittajat siitä tekevät. Mitä useampia kynänkäyttäjiä 
joukostanne löytyy, sitä kiinnostavampaa ja monipuolisempaa 
lehteä saamme lukea. Te, hyvät ystävät, teette sisällön, minä 
toimitan sen lehden muotoon. Joulun aikaan ilmestynee vuoden 
viimeinen numero, DL on 12.12.93. Odotan postia (vakio
avustajieni lisäksi) juuri sinulta, joka et aikaisemmin ole 
käyttänyt hyväksesi tätä loistavaa tilaisuutta tuoda ajatuksiasi 
julki! 

UI vilantie 20 c 31 

00350 Helsinki 

puh. arkisin: 941-615629 

puh. pe-su: 90-506 1552 
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Frisbari 4/93 
Julkaisija 

Suomen Liitokiekkoliitto ry 
Radiokatu 20, 4. kerros 
00240 Helsinki 
puh. (90) 1582580 

Puheenjohtaja 
Matti Suumäkki (90) 701 2873 

Sihteeri 
Olli Visamo (90) 698 3503 

Jäseneksi voi liittyä maksamalla liiton 
jäsenmaksun liiton tilille. 

Vuoden 1993 jäsenmaksut 
Alle 18-vuotiaat 60 mk 
Muut 100 mk 

Pankkiyhteydet 
SYP Hki-Munkkivuori 
217121-4675 

FRISBARI on Suomen Liitokiekkoliiton 
virallinen jäsenjulkaisu, joka ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa. 

Päätoimittaja 
Kirsti Rautavaara (90) 506 1552 

Kansi 
Jutta Kalmari 

FRISBARIn ilmoitushinnat 
1 sivu 1400 mk 
1/2 sivua 800 mk 
1/4 sivua 
1/8 sivua 

500 mk 
300 mk 

SLKL ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti 
aiheutuvasta vahingosta, jos ilmoitusta ei 
voida julkaista määrättynä päivänä tai 
käsikirjoituksen mukaan. Lehden suurin 
vastuu ilmoitusten julkaisemisessa 
sattuneesta virheestä on ilmoituksen 
hinta. 

FRISBARIn toimitus ei vastaa sille 
tilaamatta lähetettyjen kiljoitusten, 
kuvien ja piirrosten palauttamisesta. 

AINEISTON JÄ ITÖ: 
Levykkeellä (pClMac) ja paperi
tulosteena määräaikaan mennessä 
osoitteeseen: Kirsti Rautavaara 
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Puheenjohtajan pallilta 
Matti Suurnäkki 

Luontoon on saapunut syksy ja lii
ton 15-vuotiskausi on saatu kunnialla 
lähes pakettiin. Jäljellä on vielä vuo
den 1994 suuntaviivoista päät
täminen syyskokouksessa. Toivot
tavasti mahdollisimman moni liiton 
jäsenistä pääsee saapumaan paikalle 
lauantaina marraskuun 6. Paikka on 
SVUL-talo. Syyskokouksessa jäse
nillä on mahdollisuus osallistua 
suoraan liiton toiminnan suunta
viivojen vetämiseen, kehua tai hauk
kua vanhaa hallitusta sekä sanoa 
painava sanansa yhteisiin asioihin. 
Toisaalta syyskokouksella on suuri 
vastuu siitä, että sen antamat ohjeet 
suuntaavat liittoa kohti yhä parempaa 
tulevaisuutta. Sekä toimintasuun
nitelman että henkilövalintojen kaut
ta kyetään toiminnan painopisteitä 
siirtämään haluttuihin kohteisiin. 

Kesä 1993 sujui kilpailullisesti hyvin. 
Ultimaten avoimen sarjan maajouk
kue sijoittui hopealle EM-kisoissa 
Hollannin Arnhemissa ja naiset 
ottivat pronssia. Onnittelut jouk
kueille ja niiden valmentajille hyvin 
tehdystä työstä. Yksilölajipuolella 
ainoastaan nykyisin USA:ssa asuva 
Frisbarin entinen päätoimittaja Petri 
Isolakykeni osallistumaan lajin MM
kisoihin USA:ssa. Yksilölajeissa 
mittaa kansainvälisestä tasosta käy
tiin kuitenkin ottamassa Ruotsin 
avoimista mestaruuskisoista ja 
Stockholm Open golfkisasta, joissa 
menestys oli hyvä. Onnittelut me
nestyneille. Toivottavasti liitto kyke
nee tulevaisuudessa tukemaan edus
tusurheili joita niin, ettei vät arvokisat 
taloudellisista syistä jää väliin. 

Hall ituspalsta 
Kokous 8/93 
Kokous pidettiin 30.7.93 ja paikalla 
oli 7+ 1 jäsentä, siis päätös valtainen 
kokous. Nimettiin miesten ultimate
maajoukkue Hollannin EM -kisoihin. 
Liiton tuesta päätettiin seuraavaa: 
Peliasuihin max. 10000 mk. Hollan
tiin nimetyille pelaajille 300 mklhlö, 
Stockholm Open kisaan lähtevälle 
joukkueelle yht. 1 500 mk, sekä 
Swedisc Open kisaan lähtijöille 500 
mklhlö. 

Todettiin, että liiton järjestämiin ki
lpailuihin on kuluvana vuonna osal
listunut 39 henkilöä, joiden jäsen
maksu on maksamatta. Seuroille, 
joiden pelaajat eivät ole 16.7.93 men
nessä maksaneet maksujaan, anne
taan 100 mk:n rangaistusmaksu per 
maksamaton pelaaja. 

Käsiteltiin Teamin tu tkimuspyyntöä 
koskien Discuksenja UW:n ottelun 
pelaamista turnauksen ulkopuolella. 
Todettiin, ettei vastaisuudessa voida 
myöntää poikkeuslupia ja luvaton 
otteluiden siirto johtaa sulkemiseen 
sarjasta. Tällä kertaa ei ryhdytä toi
menpi teisiin, koska hallituksen jäsen 
oli epävirallisesti antanut poikkeus
luvan. 

Valittiin Timo Vaskio ultimaten EM
kisamatkan järjestäjäksi. Yhteys
henkilönäjatkaa Jari Mäkinen. 

Team III olijäänyt pois molemmista 
I-divisioonatunauksista ja Ultimate 
Team Spirit jälkimmäisestä. Jouk
kueille ei määrätty sanktioita, mutta 
vastaisuudessa joukkueilta, joilla on 
ilmeinen keskeyttämisvaara, ei oteta 
vastaan ilmoittautumisia. 

Haluaisin vielä lyhyesti palata 
samaan aihepiiriin, jota si vusin liiton 
15-vuotisjuhlissa. Heitän haasteen 
kaikille seuroille ja etenkin seuro
jen kokeneelle jäsenkaartilIe. Ottakaa 
vastuu liitokiekkoilun kehittämisestä 
nuorison keskuudessa. Liiton halli
tuksen voimavarat eivät yksin riitä 
vastaamaan kasvavaan kiinnostuk
seen opettajien ja koulujen taholta. 

Lennokasta jatkoa! 

Kokous 9/93 
Kokous pidettiin 20.8.93. Läsnä 
8+ 1 jäsentä .. 

Vahvistettiin EM-kisoihin lähtevä 
naisten ultimatemaajoukkue. 

Päätettiin mitaleiden hankinnasta 
entiseltä toimittajalta. Keskusteltiin 
tulevasta käytännöstä; mitkä kaikki 
mitalit jaetaan ja mistä ne tulevai
suudessa hankitaan. Ei päätöksiä. 

Päätettiin seuraselvityksen perus
teella (ja äänestyksen jälkeen) jär
jestää ultimaten sisäkausi -94 seu
raavasti. Miehille 3 SM-osaturnaus
ta, I-divisioonaan 1 turnaus, naisten 
mestaruus ratkaistaan yhdessä tur
nauksessa. 

Jari Mäkinenjätti eroanomuksen pe
rusteluna kasvavat työkiireet. Ero 
myönnettiinja todettiin kiittäen Mä
kisen huomattava panos menneen 
vuoden toiminnassa. 
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Kokous 10/93 

Päätös vallaton. 

Kokous 11/93 

Kokous pidettiin 17.10.93, läsnä oli 
5+ 1 jäsentä. 

Keskusteltiin vuoden 1994 toiminta
suunnitelmasta ja budjetista ja vah
vistettiin esitykset annettavaksi 
syyskokoukselle. 

Päätettiin maajoukkueiden val
mentajien paikkojen hakuunlaitosta, 
halli-SM-maksuista (500 mkl 
joukkue) ja hyväksyttiin kommentit 
WFDF:n sääntöehdotuksiin. SM
karsinnat järjestää Sipoo Odd Stars 
Söderkullan koulukeskuksessa 6.-
7.11.93. 

SYYSKOKOUS 

la 6.11.1993 SVU L-talossa 
(Radiokatu 24, Pasila, HKl 24) 

Todellinen mahdollisuus 
vaikuttaa 

KAIKKI PAIKALLE! 

LIITON HALLITU KSEN TVÖSKENTELVST Ä 

Matti Suurnäkki, 
puheenjohtaja 

Liitokiekkoliiton hallitukseen kuu
luu sääntöjen mukaan vähintään 5 ja 
enintään 10 jäsentä,jotka liiton syys
kokous valitsee. Vuonna 1993 halli
tus on ollut maksimikokoinen. Hal
lituksenjäsenistä yksi on puheenjoh
tajaja loput jäseniä. Puheenjohtajan 
toimikausi on yksi vuosi ja halli
tuksen jäsenen kaksi vuotta. Sekä 
hallituksen jäsenet että puheen johta
ja voidaan valita uudelleen. Liiton 
hallitus toimii liittokokousten välil
lä liiton korkeimpana toimeenpa
nevana elimenä. Käytännössä tämä 
on tarkoittanut sitä, että liiton toimin
ta on hyvin suuressa määrin vastannut 
sen hallitusten jäsenten toimintaa. 
Tästä on tietenkin olemassa poik
keuksia. Liiton hallituksen jäsenillä 
on useimmilla ollut jokin vastuualue 
liiton toiminnasta. Tällaisia vastuu
alueita ovat olleet mm. tiedotus, ta
lous, koulutus ja valmennus, yksilö
lajien ja ultimaten kilpailutoiminta. 

4 FRISBARI 

Tämän vuotinen syyskokous on lä
hestymässäkovaa vauhtia. Hallituk
sen eroavana puheenjohtajana olen 
katsonut, että liiton jäsenten olisi 
syytä saada tietoonsa nykyisten halli
tusten jäsenten aktiivisuus ja vas
tuualueet kuluvana vuonna. Näin 
syyskokouksella on jokin käsitys jo 
hallituksessa toimineiden jäsenten 
toiminnasta. Ensinnäkin hallitukses
ta ovat erovuorossa: Mikael Häst
backa, Ismo Lindberg, Matti Suur
näkki ja Olli Visamo. Näistä Matti 
Suumäkki ja Olli Visamo ovat il
moittaneet, etteivät ole jatkamassa. 
Jari Mäkinen erosi hallituksesta 
20.8.1993. Eero Alperi on ilmoit
tanut, ettei työesteideiden takiakyke
ne jatkamaan hallituksessa. Halli
tukseen jäävät seuraavat jäsenet: Sep
po Nieminen, Kirsti Rautavaara, Visa 
Ruuhinen ja Timo Vaskio. Hallituk
sen jäsenet ovat olleet läsnä pide
tyissä 10:ssä kokouksessa seu
raavasti: Eero Alperi (1/10), Mikael 
Hästbacka (6/10), Ismo Lindberg 

(7/l 0), Seppo Nieminen (3/1 0), Kirsti 
Rautavaara (7/10), Visa Ruuhinen 
(10/10), Matti Suumäkki (10/10), 
Timo Vaskio (9/1 0) ja Olli Visamo 
(7/l 0). Pidetyistä kokouksista 3 ei 
ole ollut päätösvaltaisia, koska 
vähemmän kuin puolet hallituksen 
jäsenistä on ollut paikalla. Hallituk
sen jäsenistä sisäisestä tiedotukses
ta on vastannut Kirsti Rautavaara, 
taloudesta Eero Alperi, valmennuk
sesta ja koulutuksesta Timo Vaskio, 
sääntöasioista Olli Visamo, yksi
lölajien kilpailutoiminta Mikael 
Hästbacka, joukkuelajit Jari Mäki
nen, 15-vuotisjuhlavuosi ja lajiesite 
Visa Ruuhinen, koululiikunta Ismo 
Lindbergja WFDF Seppo Nieminen. 
Toi vottavasti edellä olevat tiedot an
tavat pohjaa syyskokoukseen osallis
tuville jäsenille. 

Hallitusvalinnat ovat toimintasuun
nitelman ja siihen liittyvän budjetin 
ohella toinen iso syyskokouksessa 
käsiteltävä asia. Se on todellinen 
mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuin
ka liitto liitokiekkoilijoiden asioita 
hoitaa. 



Kiekkogolf SM -93 mitalistit 

Avoin sarja (23 osallistujaa): 

1. Timo Pursio HKG 

2. Ilkka Tamminen KaLu 

3. Tuomas Pursio HKG 

Sami Suomela HKG 

Naisten sarja (6 osallistujaa): 

1. Tuija Kohonen HKG 

2. Tarja Koivikko Team 

3. Marina Koppinen 

Juniorit (7 osallistujaa): 

1. Jussi Lindberg HKG 

2. Antti Pursio HKG 

3. Jari Jolula KaLu 

Juniorit 12 v. (l osallistuja): 

1. Janne Lindberg 

Seniorit (2 osallistujaa): 

1. Seppo Nieminen 

2. Ismo Lindberg 

Ultimaten avoin SM-93 
Timo Bruns 

Otsikosta puuttuu sana SARJA, ja sille 
on syynsä. Taistelu ultimaten avoimesta 
Suomenmestaruudesta käytiin tänä 
vuonna kolmen viikonlopun turnaukse
na. Vaikka sarjalla onkin omat hyvät 
puolensa ja joidenkin mielestä ns. am
mattimaisempi status, olivat kokemukset 
edellisiltä vuosilta osittain negatiivisia. 
Koko kesän kestävä sarja on raskas 
läpiviedä, niinjoukkueiden kuinjärjes
telyidenkin kannalta. Turnaukset mah
dollistivat pelien järjestämisen asial
lisilla kentillä, jolloin loukkaantumis
riski pieneni. Viimeinen muttei vähäisin 
syy oli lajin tunnettavuuden lisääminen; 
Useimpia varmaanjo kyllästyttäädialo
gi "mitä sä teet?" "pelaan liitokiekkoa " 
"AI MITÄ?". 

Kolmesta turnauksesta ensimmaInen oli 
EUC:n järjestämä Matinkylässä 29.-30.5. 
Turnauskaavioon kuului, että viime vuoden 
lopulliset sijoitukset olivat pelien pohjana 
siten, että ensimmäinen pelasi viimeistä 
vastaan, toinen toiseksi viimeistä vastaan 
jne. siten, että mitä pitemmälle kesä edis
tyisi, sitä tasaisemmaksi pelit muuttuisi vat. 
Systeemi oli ihan hyvä, vaikka ensimmäi
sessä turnauksessa nähtiinkin joitakin epä
tasaisia otteluita. Matinkylässä ei mitään 
suuria yllätyksiä nähty. Turnaus olikin 

ennakkoon vahvoina pidetyille 
joukkueille tilaisuus nähdä, miten 
talven ja kevään aikana harjoi
tellut kuviot toimivat. 

Toinen osaturnaus pelattiin 10.-
11.7. Tampereella, Talikon toi
miessa isäntänä. Turnauksen 
tarkoitus oli selvittää kahdeksan 
joukkueen asema sarjataulukossa, 
sillä kolmannessa turnauksessa 
neljä parasta pelaisivat keske
nään, neljä huonointa niinikään. 
Joukkueet olivat tulleet Tampe
reelle voitto mielessä, ja se myös 
näkyi kentällä. Yritystä riitti ja 
hiki lensi kuumana viikonloppuna 
(katselen pimeään syyssateeseen 
ja huokaisen ... ). Tiukkoja otte
luita olivat mm. Discus-VW, joka 
päättyi kovan taistelun jälkeen 
18-17, sekä EUC-Atletico, jonka 
EUCvoittilopulta 14-12. Teamin 
voitto EUC:sta 13-10 lauantain 
ensimmäisessä ottelussa aiheutti 
sen, että tilanne kärjessä oli ta
saisempi kuin vuosiin, EUC ja 
Atletico kärjessä 12 pisteellä, ja 
WWW sekä Team molemmat 
kahden pisteen päässä. Neljän 
seuraavan osalta nokkimisjär
jestys oli ratkennut; Team2 6, 
LUC 4, Discus 2 ja VW 0 pistettä. 

Viimeisen turnauksen järjesti 
Team perinteitä vaalien sateen, 
kuranjakylmänmerkeissäKäpy
Iässä 7.-8.8. Sijat 5-8 eivät enää 
viimeisissä peleissä muuttuneet. 
Sijat 1-4 ratkesivat märissä olo
suhteissa pitkälti kokemuksen 
tuomaan heittovarmuuteen, sillä 
turnovereita Käpylässä nähtiin 
kahtena päivänä koko kuukauden 
kiintiö. Atletico voitti kaikki pe
laamansa ottelut,ja oli näin toinen 
finalisti. Koko kauden vahvana 
pidetty EUC teki pelit jännittä
viksi ja varmisti finaali paikkansa 
vasta viime hetkillä. 

Finaali pelattiin myös Käpylässä, 
12.9. ja paljon inhimillisimmissä 
oloissa kuin 3. turnaus. Ennak
koon arvioiden tiedettiin, että 
EUC oli materiaaliltaan vahvem
pi, mutta ensimmäistä kertaa 
finaalissa. Atletico taas ei 9 1/2 
miehen materiaalillaan paljon 
juhlinut, mutta oli kokenut 
finaalin paineet useasti ennenkin. 

Käännä! 
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Lopullinen järjestys 

Avoin sarja Naisten sarja 

1. Atletico, Espoo 1. Atletico, Espoo 

2. EUC, Espoo 2. EUC, Espoo 

3. WWW, Vaasa 3. Team, Helsinki 

4. Team, Helsinki 4. Tapanilan Erä 

5. Team 2, Helsinki 5. WWW, Vaasa 

Peli alkoi molempien joukkueiden 
varovaisella taktiikalla, tiedossa oli 
että virheisiin ei ollut varaa. Molem
mat joukkueet pelasivatkin tarkkaa 
peruspeliä lähes koko ensimmäisen 
puoliajan. Mitä pidemmälle peli eteni 
tasaisena, sitä helpottuneempi olo 
Atleticon pelaajille tuli, sillä pääl
limmäisenä oli ollut pelko fyysisen 
puolen kestävyydestä. Toisella puoli
ajalla paineet kasvoivat, ja EUC:n 
vastuunkantaminen alkoi rakoilla. 
Parhaiten siitä selvisi vät ottelun par
haana palkittu Jere Manninen ja 
Tommi Lehto. Atleticon puolelta par
haita otteita esittivät koko pelin pal
jon vastuuta ottanut Markku Härkö
nenja aina paineessa viihtyvä Timo 
Vaskio. Atletico voitti lopulta pelin 
18 - 14, mikä oli varmasti pettymys 
muutosta kaipaaville katsojille, mutta 
toisaalta todiste siitä että punakone 
elää ja voi hyvin harvennushakkuusta 
huolimatta. 

6. LUC, Lahti 6. Spirit, Helsinki 

7. Discus, Espoo 7. Discus, Espoo 

8. VW,Espoo 

Onnittelut menestyneille! 

Palvelukseen halutaan 

Liitto hakee valmentajia miesten, naisten ja junioreiden ultimate
maajoukkueille, sekä yksilölajien maajoukkueelle. 
Yhteyden otot liiton toimistoon 30.11.1993 mennessä. 

Suomen Liitokiekkoliitto ry. 
Radiokatu 20, 4. krs 
00240 Helsinki 
p. 90-158 2580 

WaSpi (ent. Kolli) on kesäisessä SM-sarjassa pelaava miesten ulti
matejoukkue. Kovana tavoitteena on päästä pelaamaan myös sisä-SM
tumauksiin. Tarvitsemme siis 

VALMENTAJAN 

Yhteydenotot palkkatoivomuksineen: 
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Ilkka Heinänen 
Kukintie 8 a 19 
01620 Vantaa 
p. 90- 891 734 



Ultimate SM -93, naiset 
Pirjo Rajala 

Tänä vuonna naisten SM-mesta
ruus Ratkaistiin edellisen vuoden 
tapaan tumausmuotoisena. Yk
sinkertainen runkosarja pelattiin 
kahtena turnausviikonloppuna. 
Lsäksi pelattiinfinaaliottelu kah
den parhaiten sijoittuneen jouk
kueen kesken . Loppuotteluun 
selvittivät tiensä puhtaalla sar
jalla mestaruutta puolustava 
Atletico Espoosta ja haastajana 
lähtevä Espoo Ultimate Club. 

Runkosarjan satoa ... 

Sarjassa pelattiin yhteensä 21 ottelua, 
tehtiin satoja maaleja, puolustettiin 
kovaa ja hyökättiin ennakkoluu
lottomasti. Viime vuoden tasoerot 
olivat osittain tasoittuneet, joten 
voimme todeta ettei viime talven 
lumilla ole heitelty pelkkiä lu
mipalloja vaan on panostettu myös 
lajia kehittäviin harjoitteisiin. Osa 
joukkueista pystyi toteuttamaan 
harjoituksissa käytyjä kuvioita ja 
pelitapoja; toiset tyytyivät ennalta 
vahvemman joukkueen tahtipuikon 
heilutteluun. Kuten jo edellisessä 
Frisbarissa totesin parasta antia oli
vat hyvien suoritusten lisäksi uusien 
pelaajien ensiesiintymiset kentällä. 

Ensimmäisen osaturnauksen jälkeen 
finaalipaikoissa olivat kiinni Atle
tieo, EUC, Eräja Team. Toisen osa
turnauksen 1 jännitysottelun järjes
tivät Team ja Erä, joka päättyi 12-
13. Tämä tarkoitti, että toinen loppu
ottelupaikka ratkaistiin ottelussa 
Team-EUC. Toisen paikan olijo kui
tannut Atletieo. 

Ratkaisuotteluun lähdettiin her
mostuneesti. Joukkueet pelasivat 
ajoittain hyvin ja jo seuraavassa 
hyökkäysvuorossa saattoi tulla kä
sittämättömiä virheitä. Joukkueiden 
valmentajat antoivat ohjeita pelaajil-

Naisten mestarit 1993: Atletico 

le minkä kerkesivät, mutta mut
ta ... ratkaisua ei vain syntynyt. Seurasi 
jatkoaika, jolloin pelattaisiin yksi 
piste johtavasta joukkueesta. Tilan
ne oli erittäin jännittävä 9-9 ts. pe
lattaisiin kymmeneen. Team pääsi 
hyökkäys vuoroon ja menetti kiekon. 
EUC hyökkäsi ja menetti kiekon. 
Team hyökkäsi ja menetti. EUC 
hyökkäsi ja teki MAALIN -> EUC 
finaaliin. 

Joukkue joukkueelta 

DISCUS- nuoria innokkaita tyt
töjä, muutamia hyviä yksilöitä, tule
vaisuuden joukkue 

SPIRIT- joukkue tekee hyvää 
työtä opiskelijoiden parissa, vähän 
enemmän kovuutta, nousi edellis
vuoden j umbosi j alta kuudenneksi 

WWW- joukkue, joka kärsii 
matkaeroista; puolet pääkaupunki
seudulla, puolet Vaasassa, hyviä 
yksilöitä, muttajoukkueen yhteispeli 
ontuu, tasosta kertoo myös, että nelj ä 
tyttöä pelasi naisten maajoukkueessa 

ERÄ- hyväkuntoinenjoukkue, antaa 
hyvän vastuksen, vaikka pääpaino 
omissa harjoituksissa on saliban
dyssä, vanhat maajoukkuekonkarit 

pyörittävät mukavasti peliä muiden 
säestäessä, tulivat pykälän alaspäin 
viime vuoden sijoituksesta 

TEAM- iloinen helsinkiläis-
joukkue, Mika Niemenmaa ja Toni 
Asikainen tehneet hyvää työtä, var
teenotettavia vastustajia, pelaajista 
osalla usean vuoden kokemus ja 
toiset vastaavasti lähtivät otteluihin 
pirteinä keltanokkina 

EUC- viime vuoden pettymys 
unohtui, joukkue jaksoi uskoa it
seensä ja taitoihinsa, pelasi hyvin ja 
ansaitsi paikkansa finaalissa 

ATLETICO- SM-sarjan tasai
sin,kokeneinja vahvinjoukkue, lähti 
puolustamaan edellisvuoden mes
taruutta, talvella juostut lenkit, kova 
harjoittelu ja hyvä meininki kaatoi 
vastustajan toisensa jälkeen 

Käännä! 
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.. .itse finaaliin 

Suurta loppuottelupäivää oli odotet
tu monta viikkoa. Osa tytöistä oli 
hakenut pelikokemusta Hollannin 
EM-kisoista ja ilmassa oli suuren 
urheilujuhlan tunnelmaa. Verryttelyt 
suoritettiin omaan tahtiin ja naisten 
ottelu myöhästyi puoli tuntia ai
kataulusta. Ja sitten alkoi tapahtua ... 

Ottelu alkoi tasatahtiin 1-0, 1-1, 2-1, 
2-2, aikalisä ja Atletico nykäisi 2-4. 
Molemmat joukkueet hyökkäsivät 
kunnioitettavasti ja puolustus oli ok. 
Ensimmäisellä puoliajalla Atletico 
teki vähemmän virheitä ja siirtyi 
tauolle 4-9 johdossa. Tauon aikana 
EUC:n valmentaja Tommi Lehto sai 
euccoihin vauhtia ja EUC jyräsi 
itselleen tilanteen 6-9. Tico vastasi 
aikalisällä ja tämän jälkeen maalit 
tulivat kotiin 2-9. 

Ottelussa näkyi selvästi Atleticon 
laajempi materiaali ja näin pystyt
tiin heittämään kentälle koko ajan 
ns. erikoiskentällinen. Ottelu oli suh
teellisen hyvätasoinen, joskaan lop
pulukemat 8-18 eivät tätä välttä
mättä puolla. 

Lopuksi haluan kiittää osallistuneita 
joukkueita, Espoon kaupunkia hy
vistä turnauspaikoista ja kaikkia 
katsojia sekä kannustajia. 

Kiitos tästä kesästä -93 omalle jouk
kueelleni Atleticolle ja tsemppiä kai
kille alkavalle sisäkaudelle -93-94. 

Turnauksissa nähdään! 

T oimituksesta johtumattomista syistä 
julkaistaan yksilölajien SM-kisojen, 
Seppo Nieminen Classicin, ultimaten 
I-divisioonan ja VKG-sarjan tulokset 
vasta numerossa 5/93. 
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EM-ULTIMATE 
- katkeamaton sarja mitaleita 

vuodesta 1980 

Kirsti Rautavaara 

Ultimaten EM-kisat pelattiin 31.8.-4.9.1993 Hollannissa. Kisoihin 
osallistui yhteensä 14 joukkuetta 25 eri maasta. Suomella oli edustus 
avoimessa ja naisten sarjassa, lisäksi ratkaistiin myös mastersien ja 
junioreiden mestaruudet. Avoimessa sarjassa suomalaiset ylsivät 
hopealle ja naisten tuomisina oli pronssimitalit. 

Ruotsi kärjessä 
avoimessa sarjassa 

Ruotsi vei avoimen sarjan mesta
ruuden voittaen -jo totuttuun tapaan
finaalissa Suomen joukkueen. 
Lopputulos 21-15. 

-Ruotsalaisilla on hyvät taloudelliset 
resurssit ja laaja pelaajamateriaali, 
josta voittajia ammennetaan. Suo
men sarjajärjestelmä ei vielä pysty 
tuottamaan pelaajia, joille kovassa 
pelissä ei sattuisi turhia virheitä,joten 
EM-hopeaan on oltava tyytyväinen. 
Kulta oli tavoitteena, mutta jo etu
käteen sen tiedettiin edellyttävän 
täydellistä peliä. Joukkue kesti hyvin 
henkiset paineet ja pystyi keskitty
mään jokaiseen otteluun, sanovat 
valmentajat Pasi Pesonen ja Jari 
Mäkinen. 

Muista joukkueista Saksa ja Hollan
ti ovat lähellä suomalaisten tasoa, 
Mäkisen mukaan vain usko suoma
laistenkaatoon puuttuu. Ensimmäistä 
kertaa arvokisoissa esiintyi Tsekin 
tasavallan joukkue, jota suomalais
valmentajat pitävät varsin potentiaa
lisena, vaikka tietoa ja taitoa vielä 
uupuu. Oppimatkalaiset jätettiin tällä 
kertaa viimeiseksi. 

Kova fysiikka 
suomalaisten valttina 

Miesten joukkue valmistautui ki
soihin vuoden alusta. Ringissä oli 
aluksi 56 pelaajaa. Testien, leirin ja 
kesän yhteisharjoittelun jälkeen 
valittiin 18 joukkueeseen. Valmen-

tajat sanovat kisoihin lähteneen ko
vakuntoisimman suomalaisjouk
kueen kautta aikain. Tiukkojen 
otteluiden puute kuitenkin tuntui 
pelissä, paineen alla virheitä tehtiin 
liikaa. Turnaus kokonaisuutena oli 
kovatasoinen, erityisesti fyysisellä, 
mutta myös taitopuolella. 

Resurssien puute 
vaivaa harjoittelua 

Naisten valmentaj a Martin Glanzan
taa tunnustuksen joukkueelleen,joka 
taisteli itsensä pronssille. Finalisteja 
vastaan pelatut tiukat ottelut todis
tivat joukkueen pystyvän korkeata
soiseen peliin. Keskeneräiseksi jää
nyt perustaktiikoiden harjoittelu nä
kyi yhteispelin ontumisena. Ihanne
tilanteessa kesällä harjoittelisi 30 
huippukuntoisen urheilijan ringistä 
valittu joukkue, sanoo Glanz, mutta 
tähän ei Suomessa vielä päästä. Koti
mainen naisultimate on vasta tiensä 
alussa. Taso nousee pelaajamate
riaalin laajentumisen ja taloudellisten 
resurssien kasvun myötä. 

Naisten sarjan joukkueista Ruotsi oli 
selvästi tasaisinja fyysisesti vahvin. 
Alkusarjassa kaatuivat kaikki, Hol
lanti mukaan lukien, mutta loppu
ottelussa voimasuhteet kääntyivät. 
Glanz katsoo Ruotsin hävinneen 
ottelun taktisella tasolla; EM-finaa
lissa huonoja puolustus valintoja ei 
saanut anteeksi. Mestari-Hollannin 
peli perustui taktisen osaamisen 
lisäksi vahvoihin yksilösuorituksiin. 

Juttu on kirjoitettu maajoukkueiden 
valmentajien haastattelun pohjalta. 



EM-kisojen tulosluettelo: 

Avoin sarja 

1. Ruotsi 

2. Suomi 

3. Hollanti 

4. Englanti 

5. Saksa 

6. Sveitsi 

7. Itävalta 

8. Italia 

9. Tanska 

10. Tsekin tasavalta 

Loppuottelu: 
Ruotsi - Suomi 21-15 

Naisten sarja 

1. Hollanti 

2. Ruotsi 

3. Suomi 

4. Ranska 

5. Saksa 

6. Sveitsi 

7. Tanska 

Loppuottelu: 
Ruotsi - Hollanti 

Pronssiottelu: 
Suomi - Ranska 

EM-hopeamitalistit aikalisällä 

14-19 

19-10 

Masters 

1. Saksa 

2. Ruotsi 

3. Hollanti 

4. Englanti 

Loppuottelu: 
Saksa -Ruotsi 21-8 

Juniorit 

1. Ruotsi 

2. Saksa 

3. Ranska 

4. Englanti 

Loppuottelu: 
Ruotsi - Saksa 19-3 
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SWEDISC OPEN, LINKÖPING 9-14.8.1993 

Ismo Lindberg 

Kauan odotettu kesän kohokohta lii
tokiekkoilussa junioreille Jussi ja 
J anne Lindberg oli Ruotsin avoimet 
mestaruuskilpailut Swedisc Open. 
Kiekkogolfturnaus Stockholm Open 
on juuri päättynyt ja olemme matkalla 
Linköpingiin 200 km Tukholmasta 
etelään. Auton moottori hurisee tasai
sesti ja takapenkiltä kuuluu vienoa 
puuskutusta kun molemmat juniorit 
ovat vaipuneet sikeään uneen rankan 
viikonlopun jälkeen. Sunnuntai-illan 
aurinko paistaa komeasti kun lähes
tymmekisakaupunkia. Unen rippeet 
häviävät takapenkiltä, Linköpingin 
karttaa aletaan availla ja etsiä siitä 
koulua,jossa tulemme asumaan koko 
seuraavan viikon. Muut Suomen 
edustajat, Tarja Koivikko, Riitta
Liisa Soner, Visa Ruuhinen, Timo 
Pursio ja Sami Suomela, ilmestyivät 
katukuvaan myöhemmin illalla. 

Keskitymmetässäseu
raamaan Jussin (15 v.) 
ja Jannen (12v.)kilpai
lupäiviä viikon aikana. 

Maanantai, tiistai. 

Junioreiden ja naisten 
kilpailut alkavat vasta 
keskiviikkona, joten 
nyt on kaksi päivää ai
kaa huilata ja harjoi
tella. Oli ihanaa nuk
kua kahdeksaan asti 
aamulla. Aamiaisen 
jälkeen lähdettiin vie
reiselle Stångebron 
urheilukentälle tutus
tumaan paikkoihin. 
Avoimen sarjan kar
sintakilpailut olivat jo 
täydessä käynnissä. 

Kolmen jalkapallo
kentän kokoinen aidat
tunurmikenttäolijuuri 
aamulla leikattu näitä kisoja varten. 
Koppaukset, tuplakiekko ja freestyle 
suoritetaan tällä aidatulla alueella. 
Ulkopuolisella puistoalueella on 18 
reikäinen kiekkogolfrata sekä 
discathon rata. Nämä kaksi päivää 
kuluivat nopeasti golfin ja kop
pausten harjoitteluun sekä avoimen 
sarjan miestemme kannustamiseen. 
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Keskiviikko 

Palataan taas arkeen. Kello soijo aa
museitsemältä. Kahdeksan jälkee 
olimme jo matkalla pituusheittopai
kalle, joka oli toisella puolella kau
punkia. Naisten ja juniorien pituude 
karsinta oli samaan aikaan, jote LINKÖPING 9-14 AUGUSTI 1993 
oti mme Tarj an ja Riitta -Lii san'-----=--=--==----=-=--:;-:::-;--=-----;-;:-;-------:-:------;-~ 

tuloksella 156,04 m. Jussi hieman epäonnistui, 
matkalla kyytiin. Isot nurmikentät 

mutta jatkopaikka tuli kuitenkin. 
olivat vielä yöstä kosteita, kun jär-
jestäjät saivat heittopaikan kuntoon. Iltapäivällä oli tuplakiekon ja golfin karsinnat. 
Ensin heittivät juniorit alle 15 v., Jussi halusi pelata myös tuplakiekkoa, mutta 
jossa Janne kilpailee. Sarjassaan ja paria ei meinannut löytyä. 
koko turnauksessa Janne on nuorin. 
Omassa kahdeksan pelaajan sarjas
saan muut ovat jo 13-15 vuotiaita. 
Kyllä taso on kova Ruotsissa. Kar
sinnan voitti Aleksander Petersson 
komealla tuloksella 137,01 metriä. 
Ei tarvinnut Jannenkaan yhtään hä
vetä suoritustaan vaikka oli karsin
noissa viides, neljä parasta meni 

finaaliin. Janne menee ja heittää 
Wippetillään Suomen ennä-tyksen 
96,63 m. Loistava aloitus kilpailuille. 

18-vuotiaiden sarjassa oli 19 osal
listujaa Jussi mukaanlukien. Kar
sinnan voitti paikallisen LUFS
seuranj a Ruotsin suuri tulevaisuuden 
toivo Mathias Franzen hienolla 

Veljekset lyöttäytyivät kimppaan. Eihän heillä 
ole mitään hävittävää. Taisteluhenkeä riitti. 
Henki oli se, että kun tänne saakka on Suomea 
tultu edustamaan, niin täällä myös osallistutaan. 
Altavastaajina ja nuorimpina kahdeksan parin 
tuplakiekkokisaan Jussi ja Janne lähtivät 
taistellen. Sisua poskeenjamenoksi. Joukkueet 
jaettiin kahteen pooliin. Poolin kaksi parasta 
mitalipeleihin. Ja suomalaisy llätykset jatkui vat 

nyt tässä 18-vuotiaiden sarjassa. Olisiko vesi
sade murentanut ruotsalaiset. Jussi ja Janne 
voittivat kaikki kolme ottelu aan ja oman poo
linsa, mitalipelit häämöttivät. Tosi upeata. 

Golfkarsinnoissajussin sarjassa oli 21 pelaajaa. 
Jussi oli yhdeksäs, neljä pistettä jäi finaali
paikasta. Mainittakoon, että myös Suomessa 
golfaamassa nähty Nils Dacke putosi jatkosta. 
Jannen sarjassa oli vain kahdeksan pelaajaa. 



Kaikki pelaavat per
jantaina myös finaali
kierroksen. 

Torstai. 

Aamulla oli rankka
sateessa discathonin ja 
koppausten karsinnat. 
DiscathonissaJussi oli 
kahdeksas ja pääsi jat
koon, Janne karsiutui. 
KoppauksissaJussi oli 
seitsemäs ja jatkopaik
ka oli selvä, Janne kar
siutui taas. 

Iltapäivällä olivat odo
tetut tuplakiekon mita
lipelit. Nyt auringon 
paistaessa tuli esille 
ruotsalaisten taito jaru
tiini. Selvästi näki, että 
tuplakiekkoa on täällä 
harjoiteltu kovasti. 

Jussi ja Janne hävisivät molemmat 
ottelunsa, mutta palkinnoksi he saivat 
ruotsalaisilta kavereiltaan reilut onni
ttelut ja kädenpuristukset. Jopa paikal
linen lehdistö ihmetteli suomalais
nuorten pelitaitoj aja taisteluhenkeä paria 
vuotta vanhempiaan vastaan. Neljäs sija 
tässä lajissa täällä on hyvä saavutus. 

Perjantai 

Junioreiden viimeiset semit ja finaalit 
alkavat. Aamupäivällä oli koppausten 
semitjafinaalit. Jussi putosi koppausten 
finaalista. 12-vuotiaiden finaalissa 
Aleksander "Sanne" Petersson heitti 
MTA:ssa maailmanennätyksen 13,05 
sekuntia. Hienoa. 

Iltapäivä alkoi golfilla, jonka loppu
tuloksissa Jussi oli seitsemäs ja Janne 
sarjassaan hienosti viides. Discathon oli 
taas rankka koetus kuraisella nurmella, 
jonka Jussi kompuroi vuorollaan läpi, 
mutta ei päässyt finaaliin. Yhdeksäs sija 
on hyvä sekin vanhempien osallistujien 
seurassa. 

Lauantai 

Suuri finaalipäivä, kaupungin keskus
puistossa pidetään avoimen ja junio
reiden (18 v.) discathon sekä naisten, 
junioreiden ja avoimen sarjan kiekko
golfin finaalit. Linköpingissä on koko 
viikon ollut kesäfestivaalit ja tämä 
finaalitapahtuma oli yksi festivaalien 
tapahtumista. Puistoon oli kokoontunut 

Suomen edustajat Swedisc Openissa 1993: 
Tarja Koivikko, Sami Suomela, Timo Pursio, Visa Ruuhinen, riitta-Liisa Soner, janne 
Lindberg ja Jussi Lindberg 
Edellisen sivun kuvassa SE (12 v.)-mies Janne Lindberg (96,63 m) ja ME-mies Niclas 
Bergehamn (197,38 m ) 

pari kolme sataa katsojaa seuraamaan 
liitokiekkofinaaleja. Mahtavien ää
nentoistolaitteiden avulla katsojat pide
ttiin koko ajan tapahtumien tasalla. 
Suomalaisia liitokiekkoili joita oli jälleen 
näkyvillä. Naisten golfissa Tarja Koi
vikko sijoittui kolmanneksi ja Visa 
Ruuhinen oli neljäs freestylessä . 

Kaikki loppuu aikanaan. Oli kotiin
paluun aika. Viisi kilometriä kului melko 
iloisesti jutellen ja koko viikkoa muis
tellen, sitten sanat kävivät harvemmiksi 
ja lopulta sama vieno puuskutus kuului 
takapenkiltä kuin tullessakin. Puo
lentoista viikon kilpailumatkasta puuttui 
enää lai vamatkakotimaahan. Kyllä näin 
pitkä kilpailuturnee tuntuu jaloissa, 
käsissä ja silmäluomissa. Kokonai
suutena oli mahtavaa olla edustamassa 
Suomea ja hankkia näin kilpailukoke
musta. Kaikesta näki, että naapurimaassa 
ollaan liitokiekkoilussa paljon edellä ja 
että siellä osataan ja myös satsataan 
paljon kilpailujen järjestämiseen. 
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Miksi taas Tico? 
Matti Suurnäkki, 
Atleticon valmentaja kesä-1993 

Atletico voitti tänä vuonna sekä 
avoimen että naisten sarjan ulti
maten Suomen mestaruuden. 
Atleticon avoimen sarjanjoukkue 
oli kuitenkin muuttanut muotoaan 
aikaisemmista vuosista radikaa
listi. Joukkueessaolijäljelläaino
astaan 5 pelaajaa, jotka olivat 01-
leetvoittamassa aiemmin Suomen 
mestaruuden. Joukkueeseen kuul
ui yhteensä 11 pelaajaa, joista 4 
( !) oli aloittanut ultimaten harras
tamisen alle vuosi mestaruudesta. 

Mestaruussarja jakaantui jo paperilla 
varsin selkeästi kahtia ylempään ja 
alempaan puoliskoon. Tämä jako 
toteutui myös kentällä. Ylemmässä 
puoliskossa olivat kaikki muutjouk
kueet paitsi Atletico kyenneet säil yt
tämään runkopelaajansa ja osittain 
jopa vahvistamaan rivejään. Espoon 
Ultimate Club (EUC) voitaneen las
kea siirtomarkkinoiden aktiivisim
maksi joukkueeksi, lähtihän sieltä 
kolme maajoukkuetason pelaajaa 
mutta saamapuolella oli entisen 
Orava-Storyn pelaamista jatkanut 
kaarti. Waasan Weto W oima vahvis
tui paperilla selkeästi Junnu Rinteen 
ja Petteri Pesosen siirryttyä joukkuee
seen ja Mikki Punkarin pelattua 
kaikki ottelut. Team menetti Juha 
Jalovaaran Saksaan, mutta muutoin 
joukkue pysyi koossa. Mikä meni 
sitten muillajoukkueilla pieleen, kun 
Atleticon valtaa ei vieläkään kyetty 
murtamaan? 

Kääntäen äskeinen kysymys toisin
päin voidaan perustellusti kysyä, mi
tä Atletico teki vuonna 1993 toisin 
tai paremmin kuin muut joukkueet. 
Tämä kysymys on vaikea, eikä siihen 
pysty tyhjentävästi vastaamaan. 
Atleticon valmentajana minulla on 
kuitenkin tiettyjä ajatuksia seurani 
menestyksen tekijöistä. 

12 FRISBARI 

Taktiikka 

Jo talvella tiedettiin, että joukkueen 
taktiikkaa tulee muuttaa. Aiemmin 
voitiin Suomen laajimmalla pelaa
jamateriaalilla toteuttaa lähes mitä 
taktiikkaa vaan ja luottaa kunto- ja 
taitotekijän ratkaisevan ottelut e
duksemme. Oli selvää, että vuonna 
1993 kumpikaan tekijöistä ei olisi 
joukkueemme puolella. Aiemmin 
Atleticolla oli myös varaa antaa hy
vin vapaat kädet joukkueen hyök
käyksessä. Voitiin luottaa siihen, että 
kiekko saatiin takaisin menetyksen 
jälkeen. Uusiutuneella, pienellä jouk
kueella ei ollut tällaiseenkään ylel
lisyyteen varaa. 

Keväällä luotiin hyökkäystaktiikka, 
jota sovellettiin kesän jokaisessa 
ottelussa. Taktiikan peruskuvioiden 
hieronta aloitettiin jo huhtikuun 4. 
päivänä ensimmäisissä ulkoharjoi
tuksissa. Hyökkäystaktiikkaan kuu
lui oleellisena se, että tehdään asioita, 
joita osataan. Koska kokeneita kie
konkäsittelijoitä oli vain muutama, 
hyökkäyskuvioiden tuli olla selkeitä 
ja syöttöjä mahdollisimman vähän. 
Tällaisesta lähtöasetelmasta ylä
kentän rooli korostui. Koko hyök
käy~ perustui yläkentän aktii
visuuteen, missä ainakin valmentajan 
mielestä myös onnistuttiin erin
omaisesti. Onnistuminen koko jouk
kueen saamisessa mukaan hyök
käystyöskentelyyn oli eräs 
kulmakivistä vuoden 1993 mesta
ruudelle. Muilla kärkijoukkueilla 
vastuu pelistä näytti keskittyvän 
vieläkin liikaa muutaman, raken
tajana pelanneen (!), avainmiehen 
varaan. 

Atleticon vuoden 1993 puolustusta 
ei voida kovuudeltaan verrata ai
kaisempiin vuosiin. 11 pelaajalla ei 
voida luoda koko ottelun kestävää 
miesmiestä vastaan prässiä vas
tustajalle. Puolustus oli kuitenkin 
tulosten perusteella riittävä. 
Paikkapuolustuksen harjoittelu oli 
varsin hankalaa vain 11 miehen har
joituksissa. Eräissä peleissä se kui
tenkin nousi yllättäen joukkueen 
syömähampaaksi. Muidenjoukkuei
den resurssit miespuolustuksessa 
olisivat antaneet odottaa tiukempaa 
prässiä. Materiaalisesti yli voimaisen 
joukkueen tulisi mielestäni syste
maattisesti pyrkiä uuvuttamaan vas
tustajansa jatkuvalla kovalla puo
lustuksella. 

Pelaajien roolit 

Taktiikkaan kuuluu olennaisena 
osana löytää kullekin pelaajalle 
hänelle parhaiten sopiva(t) rooli(t) 
kentällä. Ottamatta kantaa muiden 
joukkueiden ratkaisuihin katsoisin, 
että Atleticossa tässä onnistuttiin 
tyydyttävästi. Yläkentän oltua jouk
kueen hyökkäyksen sielu olisi ehkä 
kannattanut vieläkin rohkeammin 
käyttää myös traditionaalisia ra
kentajia (Vaskio, Kankkunen, Här
könen, Appelqvist) myös yläkentällä, 
jolloin heidän elintilansa raken
nuksessa olisi kasvanut. Onhan 
tunnettua, että pelaajaa, joka on 
vaarallinen niin y lös- kuin alaspäin 
on kaikkein hankalinta puolustaa. 



N s. uusien pelaajien kyky omaksua 
oma roolinsa ja tehtävänsä joukku
eessa ylitti valmentajan odotukset. 
On mahtavaa nähdä miesten, joilla 
ei ole aiempaa kokemusta ulti
matesta, omaksuvan nopeasti valitun 
taktiikan ja noudattavan sitä. Tässä 
on monella jo useita vuosia kenttiä 
kyntäneellä sotaratsulla opette
lemista. 

Harjoitukset 

Atletico harjoitteli joukkueena kau
den aikana kolmesti viikossa. Yh
teensä harjoituksia kertyi 58 kappa
letta plus harjoituspelit ja pelit. Har
joituksissa keskityttiin joukkueen 
tekniikkaan ja taktiikkaan. Peliä oli 
varsin runsaasti. Valmentajalla oli 
sikäli hyvä asema, että oli todellakin 
vain yksi valmentaja. Joukkueen 
sisältä ei pääsääntöisesti ryhdytty tot
euttamaan omia pelinäkemyksiä 
vastoin valmentajan ohjeita. H~
rjoituksissamyös toteutettiin ne asiat, 
jotka oli suunniteltu, parhaalla mah
dollisella tavalla. Pitkiä viivojakaan 
joukkue ei päässyt juoksemaan 
laiskuuden takia kuin kerran. 

Katsoisin, että säännölliset ja syste
maattiset harjoitukset, jotka kes
kittyivät olennaiseen, olivat jouk
kueen menestyksen perusta. Selkeä 
valistunut diktatuuri palveli ainakin 
tulosten perusteella tarkoitustaan. 
Joukkueen harjoituksissa oli läsnä
oloprosentti noin 80-90% poislukien 
sairastumiset. 

Joukkuehenki 

Joukkuehenki on asia, jota ei vält
tämättä huomaa, ennen kuin se puut
tuu. Atleticolla ei tänä vuonna toisin 
kuin aiemmin ollut tarvetta pitää 
kriisipalavereita sisäisten ongelmien 
takia. Jokainen pelaaja tiesi ha
luavansa pelata ja pelata niin hyvin 
kuin omat resurssit antavat myötä. 
Joukkuehenkeä ei kyetä rakentamaan 
ainaisella toisten neuvomisella tai 
omaan itseensä hermostumalla. 
Parhaiten joukkuehenki muodostuu 
ainakin minun mielestäni, kun 
jokainen pelaaja pyrkii omilla suo
rituksillaan olemaan esimerkkinä 
muilla pelaajille ja toisia kannus
tetaan hyvien suoritusten jälkeen. 

Ei voida sivuuttaa sitä kokemusta, 
joka jo aiemmin mainituilla viidellä 
finaalikonkarilla on. Kun pelaaja on 
ollut useamman kerran finaalissa 
voittavalla puollella, se antaa var
muutta ja uskoa omiin taitoihin. 
Tämä näkyy myös koko joukkueessa 
ja voidaan selkeästi sanoa, että 
tällaisten pelaajien luoma jouk
kuehenki auttaa uskomaan voittoon, 
vaikka tilanne näyttäisi numeroiden 
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ETSINTÄKUULUTUS 

Vieläkin löytyy näitä tuntemattomia suuruuksia, joiden osoitetiedot eivät ole 
ehtineet liittoon asti. Jos tunnet jonkun alla olevista, pyydä häntä ilmoitta
maan osoitetietonsa liittoon, ainakin puhelinvastaaja on paikalla: 

90-1582580 

Anna-Maria Sipponen Aki Pesonen 

M. Suoranta Sasu Purho 

M. Lindström Tuire Raaska 

Marja-Sisko Luode Ari Repo 

Tuija Mainela Juha Lindström 

Teemu Moilanen Anssi Laurikainen 

Petri Nikkilä Minna Forsell 

Matti Nurminen Lasse Glader 

Janne Nunnela Tero Holopainen 

Mikko Packalen Petri Jaakkola 

Kalle Ristola Hannu Jokela 

Patrick Raski Virpi Jokela 

Roope Sarvilinna Mikko Järvinen 

SALIVUORO 

HELSINGIN KIEKKOGOLFFAAJAT (HKG) , on saanut ensi talveksi 
salivuoron Etelä-Kaarelan Lukiosta, Runonlaulajantie 40, Kannelmäestä. 

Salivuoro on sunnuntaisin kello 12.00-13.00. 

Kutsumme kaikki kiekkogolfaajat harjoittelemaan ja säilyttämään 
peruskuntoa ja heittotaitoja. Kutsu koskee myös naispelaajia. 

Salikustannusten peittämiseksi joudumme perimään 15 mklhlö/kerta. 

Salissa voi harrastaa porukalla puttauksia, sählyä (omat mailat mukaan), 
ultimatea, koripalloa ynnä muuta kuntoilua ja liitokiekkoilua. 

Tule tutustumaan jo ensi sunnuntaina. Ei unohdeta kiekkoja talveksi 
kaappeihin. Nyt on mahdollisuus harrastaa liitokiekkoilua ja muita lajeja 
myös talvella. Kutsu on voimassa toistaiseksi. 

TERVETULOA, t. Helsingin Kiekkogolffaajat 

Lisätietoja: 
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Ismo Lindberg p. 563 2409 
Timo Pursio p. 536 241 

Satu Kukkasjärvi 

Jaakko Kaukonen 

Kari Lahdensuo 

Seija Kippola 

Jarkko Toivola 

Veli Pekka Tynkkynen 

Nico Vainio 

Kari Tuutti 

Pekka Tuominen 

Jude Virta 

Jonna Öunap 



Kiekko, lätty, lautanen, friba ... 

... tunnistaisitko nimeltä välineemme osat? 

The Pro Model 
Melin's Ridge or Line 

Flight Ridges 

I 
Edge 

Ditch of Davis "(Toejam's Recess) 

Top Vlew of Pro Model 

! Circle of May 

Nipple 

Puddle Healy's Hillock 

Minute Mound of Malafronte 

Side Vlew of Pro Model 

Flight Lines 
" of Headrick 

Bottom Vlew of Pro Model 

Line of Shelton 
(Parting Line) 

The Frisbee and Other Flving L)i !'cs 29 
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Suomen Lötokiekkoliitto ry 

Radiokatu 20 

00240 Helsinki 

056 AA 

Olli visamo 
Jussaarenkuja 5 E 45 
00840 HELSINKI 

Voittajan valinta - Liitokiekko Amexposta 

Liitokiekkoja golfiin, pituuteen, ultima
teen, freestyleen, koppauksiin, mihin vaan. 

·AVIAR 

• STINGRAY 

·SCORPION 

·COBRA 

-ROC 

-PUITER 

-VIPER 

- World Class 165 g 

- 175 g Ultra-Star - and others 

Golf-, pituus-, freestylekiekot a 80 mk liiton 
jäsenille. 
Pocket Pro 15 mk 
World'" s Biggest Mini 20 mk 

MYÖS KIEKKOGOLFKORIT a 1 200 mk. 

Tilauksesta kaikki liitokiekkotarpeenne. 

Postiennakolla, tilausjärjestyksessä. 

FLYWITH THE BEST! 

Amexpo 

Topeeka 82 

61800 KAUHAJOKI 

puh. 963 - 231 1495 

fax. 963 - 231 5022 


