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Vapaaehtoiset riviin 
Alussa pienen ja rakkaan Liittomme taivalta sävytti uusille jäljestöille tyypillinen uudis
raivaajaote: Hommia painettiin talkoohengellä mutta toisaalta sitten kun kerkiää-ment
taliteetillä. Kaveri nimeltä Olli Visamo puursi pitkiä iltoja pitääkseen Liitokiekkoliiton 
asiat ajan tasalla. Sitten tapahtui Edistysaskel. Tulipa ikioma Toimisto ja sinne istutet
tiin ensimmäinen palkollinen; oikea Toiminnanjohtaja. 

Tämän ansiosta monet Liiton perusfunktiot ovatkin saaneet vakiintuneen muotonsa 
viime vuosina. Kun juoksevat asiat kuten kirjanpito ja jäsenrekisteri on kunnossa 
Liiton hallituksellekin jää enemmän aikaa kehittää varsinaista toimintaa. Parin viim~ 
vuoden aikana lajia onkin viety eteenpäin tasaisin varmoin askelin. Junioritoiminnan 
käynnistyminen, säännöllisesti pelattavat 1 -divisioonatumaukset sekä liitokiek
konäytökset ovat tästä hyviä esimerkkejä. 

Samanaikaisesti huolestuttavana merkkinä voi kuitenkin pitää "nakkiin" vapaaehtois
ten määränjatkuvaa pienentymistä. Kahdessa viime syyskokouksessa ei ole liiemmin 
Liiton hallituspaikoista taisteltu. \arsinkin uusilla seuroilla on huutava pula valmenta
jista. Erityisesti allekirjoittaneen sydäntä riipaisee tämänkin lehden tulevaisuus, jos 
uutta päätoimittajaa ei ala löytymään. 
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Syys kokous 
Kiitos luottamuksesta! Syyskokouksen 
myötä sain mahdollisuuden vielä vuodek
si eteenpäin viedä päätökseen liiton 
puheenjohtajana niitä projekte~ joita olen 
ollut alulle saattamassa. Liiton hallitus 
uudistui muilta osin jonkin verran ja tu0-
reina voimina saatiin mukaan Helsinki Fly
ersin naisjoukkueen Elina Hyypö1äinen ja 
Siru Sihvonen saman seuran Essi Man-
nin ja Leena Mannermaan jättäessä 
paikkansa. Kiitokset EssilIe ja Leenalle 
hienosta työstä valmennuskoulutuksenja 
srujajärjestelyiden saralla! Tuore kasvo 
hallituksessa on myös Kauhajoen Sami 
Loukko, joka antaa näin monivuotisen la
jituntemuksensa koko liiton jäsenistön 
käyttöön seuraavaksi kaksivuotiskaudek
si. Mannisen Jere jatkaa hallituksessa uus
vanhana. Hallituksen jäsenten teh
täväkentät taIkennetaan tammikmm 1996 
aikana. 

Ultimaten maajoukkueiden 
EM-97 Suomessa ?!? 

Joukko aktiivisia liitokiekon harrastajia on 
alkanut tosissaan pohtia mahdollisuutta 
järjestää vuoden 1997 Ultimaten maa
joukkueiden EM-kilpailut Suomessa. 
Paikkana tulisi olemaan pääkaupunkiseu
tu. EM-kilpailujen järjestämisen pahin 
kompastuskivi on tähän asti ollut ja on 
vieläkin pelikentät. Niitä tarvitaan paljon 

\ """,,, ""~" ,> l ... 
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ja niiden tulee olla hyväkuntoisia. Laina- tokiekkoliito!V~~~.J:; vuo-
takseni monta vuotta EM-ja ~-kisois- delle 199a"tC)e"OOo ( oikein')ja'futon sa-
sa mukana olleen Juha Jalovaaran ajatuk- ~o~jäsenmäätän 29 (väärin, p.o. 
sia: "kun ottelutuloksista ja me- t '""290~,~ 1700 mk/jäsen. Vastine 
nestyksestä tai menestymätlömyydestä < .. J1:2:"12.) on jätetty eikä suurta huolta Il-
toipuu~ jää päällimmäisenä kisoista talehden painoarvosta kannata pitää: sa-
mieleen pelikentät - niiden hyvyys tai lii- mainennumero (2.12.) jaksoi vielä pohtia 
ankin usein niiden huonous." Ajatukseen koko aukeaman voimalla erimaalaisten 
on helppo yhtyä, kun miettii verisiä reisiä naishiihtäjien takamukset paremmuusjär-
Göteborgin kisoissa -83 tai mutapainia jestykseen! 
mallia Leuven -88. Majoitus ja ruokailu 
ovat täIkeitä, mutta kumminkin helpom
piajärjestää. 

Ajatusta kisoista Suomessa ei ole syytä 
kuitenkaan tyrmätä. Se on ainoa todelli
nen tie nostaa lajin näkyvyyttä täällä! 
Ratkaisua kenttäongelmaan voi hakea 
kisojen hajautuksesta pariin pelipaikkaan 
tai erilaisesta (vähempipelisestä) peli
jäJjestelmästä, joka tuskin kuitenkaan saa 
kannatusta tietyissä Euroopan maissa. 
Rakentavia ehdotuksia ja ajatuksia EM-
97 Suomessa projektiin kaivataan! 

Tutkiva urheilujournalismi 
iltalehti (2.12.) osoitti kuuluvansa tällä 
saralla ehdottomaan eliittiin ja komeasti 
koko sivun jutullaan haki pienille lajilii
toille, Liitokiekkoliitolle etunenässä, ko
vin epämiellyttävääjulkisuutta -j~ kun 
vuoden 1996 valtionapuanomuksia ollaan 
jättämässä. Lyhyesti oli jutunjuonena lii-

Jönköping 1996 
Pidimme maajoukkueiden päävalmentajan 
Pekka Rannan ja miesten valmentajan 
Raine Lambergin kanssa lyhyen palave
rin yhdessä miesten maajoukkuepaikkaa 
tavoittelevien ultimate-pelaajien kanssa 
Lahdensisähallitumauksessa 17.12. Hen
ki tuntui olevan hyvä ja innostusta koko 
~-turnauksen osalta löytyy sekä pe
laajilta että taustaorganisaatioita. Useat 
'vanhat' konkarit ovat mukana puuhaa
massa unohtumatonta kisamatkaa -onko
han laji viimein niin vanha, että on ole
massa aktiivisten ei-enää-niin-kilpa-aktii
vien liitokiekoilijoidenjoukko, jota pitkään 
on kaivattu? 

Lopuksi onnea vuoden liitokiekkoilijoille 
ja seuralle ja kaikille muillekin rauhallista 
Jouluaja riehakasta Uutta vuotta! 

Jouni Manninen 
Liiton hallituksen puheenjohtaja 

liI:\ili!,l,;"!:;_ltl !L:fj; 
Toimistolta ....... : ... '" 7:':: : .... 

. . '". . . '. 

. ' .. 

Jaana on joulukuussa paikalla vaihtele
vasti johtuen omista tenttikiireistä. Tosin 
ne taitavat olla ohi tämän lehden il
mestyessä Eli liiton vastaajassa on ajat, 
jolloin olen toimistolla seuraavan ker
ran. Jos kuitenkin jotain kiireellistä, niin 
soittakaa ihmeessä kotiin. Se puhelinnu
merohan on: 4584004. Ja vastaaja toimii 
myös siellä ... 

Liiton toimisto on sitten muuttanut Edel
leen ollaan SLU-talollaja vielä samassa 
kerroksessa ja käytävällä kuin ennen, 
mWlta vain toisessa huoneessa. Tämä tie
doksi niille, jotka ovat tulossa käymään. 
Puhelinnwnero (ja siis myös faxnro ) on 

edelleen se sama, 1582580. 

Pienenä muistutuksena, kun muutatte, 
niin pistäkää se osoitteenmuutoskortti 
myös liittoon. Kiitos! 

Eipä muuta kuin hyvää uutta vuotta! ! 

t. Jaana Heikkinen 
Liiton toiminnajohtaja 
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1000,00 mk puhtaana käteen 
KYLLÄ, nyt myös liitokiekkoilulla voi ansaita rahaa. Seuraavassa muutama esimerkki: 

1. Uusi jäsen-kilpailu 1.1.-31.7.1996 
Tarkoituksena on motivoida seuroja(yksilölaji & ultimate) työhön uusien pelaajien 
hankkimiseksi lajimme pariin. Seurat saavat pisteitä kaikista vuoden 96 jäsenmaksun 
maksaneista uusista jäsenistä (ei ole aiemmin ollut SLKL:njäsen) seuraavasti: 

1981 tai myöh. synt. 3 pistlhlö 

1978 tai myöh. synt. 2 pistlhlö 

yli 18-vuotias l.5 pistJhlö 

Kilpailun kehittymistä seurataan Frisbarissa ja kilpailun voittaa seura, joka on kerän
nyt eniten pisteitä heinäkuun loppuun mennessä. 

Voittajaseuralle on luvassa 1000 mk 

2. Yhteistyökumppaneiden hankinta 
On perustettu kolmihenkinen työry~joka ensisijaisesti vastaa tukijoiden hankin
nastaja tiedotuksesta. Työryhmään kuuluvat viestinnän ammattilaiset Martin Glantz 
ja Mikael Hästbacka sekä SLKL:n hallituksenjäsen Mika Hyttinen. Tämä ei kuitenkaan 
vapauta muita liitokiekkoilijoita vastuusta tehdä työtä lajimme tunnettavuuden eteen. 
Kannustimeksi on tukijan hankkijalle luvassa provisiopalkkio, joten kaikki asiasta kiin
nostuneet ottakaa yhteyttä MikaHyttiseen (26.1. jälkeen) puh. 90-804 4358 

3. Serlan papereiden myynti 
Kaikilla RuotsinMM-kisoihin tähtäävillä pelaajilla on mahdollisuus ansaita matkakas
saansa rahaa myymällä Serlan tuotteita marketeissa. Myynti tapahtuu torstaisin, per
jantaisinklo 9-18/19 ja lauantaisin 9-16/17 . Palkkio on 400 mkImyyjä1päivä. Lisätietoja 
p. 90-8044358 

-------------------------frisbari 

Kentän ääni 
Mikä ihmeen 

Kamaan Ketsup? 
He ovat uusia, he ovat tuntemattomia, he 
eivät käy suihkussa, he ihailevat Punk 
Anderssonia. He muodostavat joukkueen 
nimeltä Kamaan Ketsup (KaKe). 

Frisbari: Mistä nimi Kamaan Ketsup, ko
huhankinta Petteri Pesonen? 
"Tarvitsimme nimen, joka vetoaa yleisöön 
ja houkuttelee yhteistyökumppaneita." 

Frisbari: Mikä sai Pesosen vaihtamaan 
SM-sarjan divariin? 
"Syitä on monia; tärkeimpänä työpaikan 
löytyminen Etelä-Espoosta sekä minulle 
että vaimolleni, lasten päivähoidon tur
vaaminen ja tietysti KaKe:n luova valmen
nus ja väljät pelipaidat. " 

Frisbari: Entä mitä "luova valmennus" 
oikein tarkoittaa, valmentaja Joonas 
Tanska? 
"No ensinnäkin fysiikkaharjoittelu on ol
lut Suomen oloissa ennennäkemätöntä. 
Olemme käyttäneet apunamme mm. k:re&
tiinia ja steariinia. Taktiikan puolella 
kokeilimme aivan uutta menetelmää jät
tämällä kiekot kokonaan pois harjoituk
sista bammassuojien ohella." 

Frisbari: Millainen on joukkueen ikära
kenne? 
')oukkueemme on sopiva yhdistelmä van
hoja konkareita ja puhtaita alushousuja. 
Uusista kyvyistä mainittakoon liukas 
kMkipelaaja Janne Metsola, joka tavoit
telee tosissaan divarin maalikuninkuutta 
ja paikkaajoka vuotisessa Liitto-Lehdis
tö-ottelussa", kommentoi Tanska. 

Frisbari: Mitkä ovat joukkueen tulevai
suuden visiot? 
"Oivari on vain välitavoite, jonka jälkeen 
joukkue pyrkii intemettiin, kunhan kak
kosrajasta on ensin lyöty maisemaan. 
Onhan Ketsup sentään tehty tomaatista'\ 
toteaa kakkosvalmentaja Tomi Kuukaup
pi. 

Pyydämme kmmioittaen palstatilaa ohei
selle jutulle seuraavasta Frisbarista 

T: Kamaan Ketsup 

4 



Hakunan uudet peliasut hurmasivat maailmalla 

Piukkapöksyt putsasivat pöydän 
Perinteinen Adventspokalen-tur
naus lahkottiin jälleen joulukuun 
ensimmalsenä viikonloppuna 
Kungsängenin hehtaari hallissa. 
Avoimeen sarjaan osallistui 
AKKA:n pois jäännin jälkeen 11 
joukkuetta. Sinivalkoisien seurassa 
esiintyivät "ruolsalaistenkauhu" 
Hakuna Matata sekä edellisenä 
vuonna 11. sijoittunut Flyers. 

Leijona Kuninkaat oli sijoitettuB-lohk"OOl1 
yhdessä Enskeden ja Geflen kanssa. En
simmäisessä ottelussa jellonien raadelta
vaksi joutui Gefle, joka ei keksinyt 
minkäänlaisia lääkkeitä pussipuolustuk
sen murtamiseksi. Hakuna ei hyökkäyk
sissä aikaillut, vaan kärjen taIjoiltua puo
lustajalle kahvit paukahti pitkä maaliin. 
Pyörityksen tulos 11-2. Seuraavaa otte
lua (Enskede) ei allekirjoittanut ehtinyt 
seurata loppuun, mutta alku oli pitkälle 
edellisen toistoa. Lievää herpaantumista 
saattoi otteista kuitenkin havaita ja En
skede pääsi tekemään maaleja. Matsi ja 
lohkovoitto ongelmitta Haknnal1e 11-8. 

Flyers, UppsalalStenungsund ja 
jäIjestävä joukkue Brunna muodostivat 
lohko D:n. Flyers sai hyvän alun ensim
mäisessä ottelussaan U/S:ia vastaan ja 
pääsi parin maalin johtoon, joka piti lop
pumetreille asti. TImeisesti odotettua ko
vempi vastus sisuunnutti svenssonit 

taistelemaan. Flyersin hemekeppimäiset 
pelaajat mm. pelaajavalmentaja Marsio ja 
kesätoimittaja, lentelivät taistelutilanteis
sa pitkin seiniä massiivisten ruotsalais
ten jyrätessä, mutta kiekot pysyivät on
neksi hallussa U/S nousi ottelussa en
simmäisen kerran johtoon tilanteessa 9-
10 (peli II :sta). Flyers taisteli kuitenkin 
loppuun asti, otti tarvittavat katkot ja voitti 
11-10. Seuraavaksi vastaan astui Brunnan 
junioripitoinenjoukkue, alun kangertelun 
jälkeen matsi Flyersille 11-4, mikä tiesi 
myös lohkovoittoa. 

TIlan kvartseissa Carnegie rökitti Geflen 
(11-2), VIksjöfors taltutti Uppsalan (11-8) 
ja Sundsvallin puolustus oli liikaa hieman 
ylilatautuneelle Flyersille (8-3). Shown 
varasti kuitenkin viidakon yön värisiin 
trikoisiin sonnustautunut Hakuna Mata
ta. Katsojien suut loksahtelivat auki 
joukkueen esitellessä uuden peliasunsa, 
joka näytti sekä huvittavan että ihastut
tavan ruotsalaisyleisöä. Ainakin yhden 
avoimen sarjanjoukkueen havaittiin pal
jon puhuva ilme kasvoillaan toistelevan: 
''finska pojkar ... ". Itse pelissä Kalmar kaa
tui 11-7. 

Sunnuntaina jatkettiin sijoituspel~ Fly
ersia vastaan asettui alkulohkossa taipu
nut Uppsala. Kahta kertaa eivät upp
salalaiset antaneet itseään yllättää, vaan 
voittivat Flyersin sortuessa huonoihin 
ratkaisuihin selvästi 8-3. VIimeisessä ot-

<ErOtuk~~·tD.~:~i#.9~b.~~~~~~hP.mmj~~~~~~::m~~~~J~:~:::::: 
Vapaanluoto~th-l~rnukseti:~ioll~Il@~:.:i!.;!!~I=i;:r:::<;> 
Lisäinfm:JaanaH~<J~~~~.w~.i~~i2) · 

._ ........... _ ... , ...... -.... . ........ ... -.. -: :::::>'::}.::{:}\:. .:: .. 

frisbari 

telussa Flaikkarit ottivat taisteluvoiton 
(10-8) kuumana käyneestä Gef1estä .. jolla 
oli ilmeisesti kova kiire kotimatkalle - aina
kin ne hokivat jotain travelingistä? Fly
ersin sijoitus siis lopulta 7. 

Semifinaaliparitarvottiin lauantai iltana ja 
HaJrunan kohtaamiselta välttyneet Car
negie ja Vlksjöfors vaikuttivat hyvin tyy
tyväisiltä arpaonneensa, mikä kertonee 
suomalaisten vakuuttavista otteista. Väli
eräottelua Sundsvallia vastaan voisi luon
nehtia kolmiosaiseksi. Alussa Hakuna 
puolusti hyvin ja hyökkäsi suoraviivai
sesti (11 HaJrunan syöttöä, tilanne 5-0). 
Sitten heiteltiin vähän minne sattuu 
(tilanne 5-5) ja lopuksi taas pelattiin (lop
putulos 11-5). 

Finaalivastustajaksi asettui VIksjöforsin 
vaivatta kukistanut Carnegie. Hakuna otti 
henkisen yliotteen jo ennen aloitusheit
toa: Hartti "lentävä rämeairo" Suomela oli 
lennähtänyt vahvistamaan muutenkin 
suosikkina pidettyä joukkuetta. Tilan
teeseen 6-5 asti joukkueet tekivät maaleja 
tasatahtiin. Tämän jälkeen ote siirtyi su
vereenisti Hakunalle ja ottelu oli nopeasti 
ohi. Numeroin 13-10 Hakunasta tuli kol
mas Adventspokalenin voittanut suoma
laisjoukkue edesmenneiden Floydin ja 
Athleticon lisäksi. Jäämme jännityksellä 
odottamaan jatkuuko sama tahti Vmte
rissä? 

Ville Varo 

Kuukauden 
sääntöcase 

Kiihkeän ottelun tuoksinassa Esa huoma
si tilaisuutensa tulleen ja hyppäsi 
uskomattomaan katkoon vangiten kiekon 
pyörimättöIDänä näppeihinsä. Ennenkuin 
hänen 48 kokoa oleva jalkansa ehti kos
kettaa maata, hän kuitenkin päätti smvais
ta kiekon pois, jottei fraasi "kahden su0-

rituksen summa on vakio" toteutuisi. Vcls
tapoolella pelannut Mara esittijyrkän mie
lipiteensä: "Esalla oli kiekko hallussa,jo
ten meidän kiekko!" 
Oliko kiekko hallussa? Lähtikö Mara 
hyökkäämään vai puolustamaan? 
Vastaukset sivulla 19 
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Teamille hopeaa, Discukselle pronssia 

Adventissa jymymenestys 
30.11 Discus lähti pelaamaan Ruotsin 
Kungsängenissä pidettävään Adventti
turnaukseen. Ensimmäinen ikävä yllätys 
oli pitkä junamatka pelipaikoille, sillä kak
si pelaajistamme oli saapumassa vasta 
seuraavana aamuna klo 6.45 ja ensimmäi
nen ottelumme alkoi jo klo 8.00. Jälleen 
kerran suomalaisten yhteishenki pelasti 
kiipelistä - pienen suostuttelun jälkeen 
eräs erittäin komea Helsinki Flyersien pe
laaja (toim. huom. Jesse Aarnio) lupautui 
hakemaan nämä kaksi jälkilaivassa saapu
nutta. Hänen ansiostaan pääsimme pe
laamaan heti alusta täydellä miehityksellä. 

Ensimmäinen ottelunnne oli Uppsalaa vas
taan. Taisimme olla vielä vähän unessa, 
sillä peli lähti todella kankeasti käyntiin ja 
alussa maaleja tehtiinkin vuorotellen. Ot
telun vanhetessa aloimme kuitenkin 
heräillä ja otimme vähän eroa Uppsalaan 
voittaen matsin 11-7. 

Tämän voiton jälkeen oli helppo alkaa 
valmistautumaan seuraavaa ottelua var
ten, joka oli poolimme ykköseksi rankat
tua Brunnaa vastaan. Peli alkoikin meiltä 
erittäin onnistuneesti. PelasiInme todella 
hyvän ja tasaisen ottelun voittaen sen 
pistein 9-8. Saimmekoban me vähän liikaa 
itsevarmuutta tästä ottelusta, vai mistä 
johtunee päivän viimeinen ottelu lopulta 
jumbofinaalissa pelannutta Gefleä vas
taan? Alussa pelasimme ihan kohtuullis
ta peliä, mutta vähitellen alkoijouk0ssam
me levitä kauhea paniikki. Emme millään 
saaneet katkaistua Geflen heittämiä up
seja, joilla he tekivät kaikki kymmenen 
maaliaan. Ottelu päättyi meidän kannal
tamme kuitenkin onnellisesti voittaes
samme sen 11-10. Tämän voiton ansiosta 

olimme lohkomme parhaita ja jatkoimme 
semifinaaleihin. 

Semeissä vastaan tuli kukapa muukaan 
kuin toinen suomalaisjoukkue, eli Team. 
Lähdimme voittamaan ottelua ja valmis
tauduimme siihen niin hyvin kuin pys
tyimme. Ottelusta tulikin erittäin tiukkaja 
välilläjopajohdimme sitä muutamaJJa pis
teellä. Pettymykseksemme Team voitti 
kuitenkin ottelun yhdellä ainoalla pisteel
lä Ottelu oli tappiosta huolimatta todella 
h~ sillä omasta mielestämme pelasimrne 
parempaa peliä kuin koskaan. Voiton
tahtoaja itseluottamusta puhkuen lähdim
mekin valmistautumaan pronssiotteluun 
Brunnaa vastaan. 

Tästä viimeisestä ottelusta ei kuitenkaan 
tullut niin tiukkaa kuin odotimme. Brunna 
ei pelannut puoliksikaan niin hyvin kuin 
edellisessä ottelussa. Tuntui kuinjoukkue 
olisi jo valmiiksi luovuttanut. Voitto tuli 
siis aika helposti luvuin 11-6. 

Pronssiottelun jälkeen jouduimme lähes 
samantien kiirehtimään laivaan. Vielä ko
vempi kiire tuli Teamille, joka onneksi sai 
vaihdettua naisten finaalin ja miesten 
pronssiottelun paikkaa. He joutuivat 
syöksymään laivaan suoraan pelikentältä. 
Olisikohan tällä mahdollisesti tekemistä 
sen kanssa, että he jäivät hopealle. Niin 
me sitten lähdimme väsyneinä mutta on
nellisina laivalle juhlimaan menestys
tämme (tosin onneamme varjosti se seik
ka, että saimme pokaalin emmekä mitalei
ta, jotka kaulassa olisimme voineet heh
kuttaa laivalla). 

Sanna Susiluoto 

------------------------msbari 

Sideline 
Meidän pojat maailmalla 

Tämän vuoden Vmtertrofenissa suoma
laisjoukkueet keräsivät jälleen kerran pis
teet kotiin. Ensiksi Akku perui ilmoittau
tumisensa muutamia päiviä ennen kisoja. 
Hakuna sentään pääsi kisapaikalle, mutta 
pojat komennettiin järjestäjien toimesta 
asun vaihtoon. Kavereiden ihonrnyötäi
set trikoot kun olivat liian "epäurheilija
maisia" semifinaaliin. Ihme, että ruot
salaiset yleensä viitsivät enää kutsua 
meitä kisoihinsa. 

Maajoukkueessa kähmitään 
Naisten maajoukkuevalmentajaksi ilmoit
tautui määräaikaan mennessä ainoastaan 
yksi kest.oehdokas, Liiton monitoimimies 
Martin Glantz. Mies on vieläpä varmistel
lut valintaansa mittauttamalla kannatuk
sensa haastattelemalla mimmit yksitellen. 
Tällä kertaa näyttäisi siltä, ettei tämäkään 
riitä: Yhteistyökyvystään tunnettu nais
ten maajoukkue kun on kähmimässä 
paikalle mustaa hevosta. Yllätysvedoksi 
ollaanainakinkaavailemassa Timo Vaski
ota. "Olen harkinnut sitä (valmentamista) 
jo monta vuotta", kommentoi Vclskio Side
linen väitteitä. 

Vuoden liitokiekkoilijat 96 
Liiton hallitus on jälleen kerran valinnut 
vuoden liitokiekkoilijat Tällä kertaa kun
nian saivat Tuuli Saarento ja Timo Pur
sio. Saarento on ollut koko EUC:n histori
an ajan seuran valovoimaisin tähti ja vii
me vuosina mimmin ylle on puettu myös 
maajoukkueen maestron viittaa. Saarento 
on kunnostautunut myös EUC:n juniorei
den vastuuvalmentajana. Tapaus Pursio 
esiteltiin viime numerossa sen verran kat
tavasti, että eipä heppulin saavutuksia 
tässä kanna takkaan kertailla. 

Lehto muuttohommissa 
Y stäväsi muuttaessa on yleensä paras 
ratkaisu paeta mökille viikonlopuksi tai 
vedota akuuttiin selkäkipuun. Tämä ei 
kuitenkaan ole vuoden liitokiekkoilijak
sikin ehdolla olleen Tommin Lehdon ta
paista. Mies nimittäin on kunnostautunut 
Frisbarin toimituksen mWIttokuormia rou
daillessa. SiJmjnnäkijän mukaan raskain
kaanflyygeli eijuuri luonut haasteitaLeh
don sääHmättömissä kuntohaIjoituksissa 
luodulie fysiikalle. 

Petri Dahlström 
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Ulkomaankirjeenvaihtajamme rökitti jenkkipellet 

Veteran's Park Open 
Veteran s Park Open-kiek
kogolfturnaus oli 2 päiväinen ja 
formaatiltaan 4 x 18 reikää ilman 
finaalia . Tapahtuma oli jaettu 
neljään eri sarjaan: Noviisit, Ama
töörit, Amatööri Mastersit ja Ad
vanced (pro-tumaus oli vasta kaksi 
viikkoa myöhemmin). Kussakin sar
jassa oli n. 20-25 pelaajaa. 

Amatöörien osallistumismaksu oli $30 eli 
n. 120 mk/naama. Jokainen kilpailija sai 
pelaajapaketin, johon sisältyi t -paita, 
golfkiekko turnauksen painatuksella, kol
me miniä, ja yksi geneerinen kiekko. Itse 
osallistuin amatöörisatjaan, jossa oli 21 
pelaajaa ja kymmenen meistä sai palkin
non päivän lopussa. Kymmenenneksi si
joittunutkin sai 3 kiekkoa ja voittaja ties 
kuinka monta kiekkoa, aivan upean kassin, 
tosi hienon patsaan (kiekkogolfpatsas -
ei mitään tavallista pokaalia) ja pari t-paitaa 
taikka vuoden verran jotain kiekkogolf
lehteä. Itse sijoituin seitsemänneksi tai 
kahdeksanneksi ja kuittasin 4 kiekkoa + 
minin. 

Nämä hienot palkinnot oli osittain spons
sorien ansiosta mahdollisia Iso osa muo
dostui myös siitä, kun jäIjestävä kerho 
pisti pottiin n. $4000 (lue: neljä tuhatta) eli 
16.000 mk. Aivan uskomatonta. Nämä 
rahat oli kerätty miniturnauksista, joita 
jäIjestetään kaksi kertaa viikossa keski
viikkoiltaisin ja sunnuntaiaamuisin ja 
joihin osallistuu aina n. 30 hlö:ä. Keski
viiko-kisat pidetään n maalis-Iokakuu eli 
8 kuukautta vuodesta "Talvella" on kuu
lemma liian pimeä Sunnuntain kisat pide
tään ympäri vuoden. Näiden minitur
nausten osallistumismaksu on muuten $3/ 
12 mkjäseniltä, $4/16 mk ei-jäseniltä, ja 
jäsenyys oli muistaakseni $10/40 mk per 
vuosi. Sen lisäksi kerho pitää omat "mes
taruus-kisat", jotka toimivat samalla peri
aatteella kuin miniturnaus mutta maksa
vat enemmän ja voittaja on sen vuoden 
mestari. Kisa maksaa viisi taalaa enem
män kuin normaalisti ja nämä rahat me
nevät kaikki tämän VPO:n pottiin. 

Rumia ratoja ja hyviä ideoita 
Itse rata on 18-reikäinen ja tämän lisäksi 
vielä aika monella reiällä on ainakin kaksi 
koripaikkaa. Kahdella reiällä onjopa kol
mekin koripaikkaa! Heittoalustat on va-

lettua betonia mutta ne on liian lyhyitä 
(olisikohan kaksi metriä). Positiivista on, 
että rata sisältää kaikenlaisia heittoja. Vi
hiojanjäIkeen tämä rata on kuitenkin ruma. 
Mansessa on sentään vihreää, täällä 
ruskeaa. Lisäksi ne paikat on tosi hausko
ja, missä peräännyt ettet häiritsisi kaveri
si heittoa. Jos et katso taaksesi, niin astut 
johonkin kaktukseen! Kaveri yritti tänään 
heittää pensaikon läpi: Kiekko jumittui 
kiinni ja piikki oli työntynyt kokonaan sen 
lävitse. Turnaus oli järjestetty, niin että 
kierrosten välillä käytiin siirtämässä joi
takin koreja. Näin rata oli erilainen joka 
kierros (Radat oli yleensä joko "lyhyitä" 
tai "pitkiä" tai pikemminkin pitkiä ja pitem
piä.) 

JäJjestäjillä oli todella paljon sponssorei
ta. Jokaisella teellä oli värikkäitä A4:ia 
tyyliin "pläh pläh kiekkogolfkerho suosit
telee, että käytät tätä ja tätä paikkaa, kos
ka ne on tukenut tätä turnausta ... " Spons
sorien logot ja nimet ilmestyi myöskin tie
tysti turnauksen t -paidan takapuolelle ja 
lisäksijotkut isoimmat sponssorit mainit
tiin aloituspuheessa. 

Hauskoja välipaloja 
Turnauksessa jäJjestettiin myös hauska 
Ring ofFire-kisa,jonka piti oikeastaan olla 
semmoinen hyväntekeväisyysjuttu -
osallistuminen maksoi kolme purk
kiruokaa. Homman nimi on se, että pan
naan kori keskellä isoa aukiota ja ihmiset 

muodostavat sen ympärille piirin. Vetäjä 
laskee kolmeen, ja kaikki puttaa samaan 
aikaan. Aluksi suurin osa kiekoista me
nee sisään. Jos heitit ohi, niin ei hätää. 
Olet vielä mukana. Peräännytään vähän 
ja heitetään uudestaan. Tätä jatketaan, 
kunnes vain yksi kiekko (voittaja!) menee 
koriin. Eli periaatteessa kukaan ei ikinä 
"putoa" tästä pelistä pois. 

No totta kai oli tämmöinen hole-in-one
potti. Ace pot maksoi viisi taalaa (20 mk). 
Siihen ei ollut "pakko" osallistua - ei ole 
näköjään ikinä täällä. Kun kukaan ei ollut 
sitä voittanut vielä turnauksen lopussa, 
niin osallistujat kilpailivat rahasta CTP eli 
Closest To Pin-kisalla. CTP olisi suomek
si VKK (vähiten kauas korista) 

Ace-potin lisäksi jokaisella kierroksella oli 
reikä tai pari, jossa oli jonkun sponssorin 
antama lahja palkintona CTP:n voittajalle. 
Korin lähellä oli tällöin punainen lippu. 
Jos osuit lähelle koria, panit nimesi lapulle 
ja punainen lippu pystyyn siihen sinun 
kiekon etureunan kohdalle. Jos nimesi oli 
päivän lopussa viimeinen sillä lapulla, olit 
voittanut sen korin palkinnon Itse voitin 
yhden tällaisen, kaksi jäIjestävän kerhon 
sponssaamaa putteria. 

Paul Brown 
Kirjoittaja kiertää ympäri maailmaa tes
tailemassa eri golf-tumauksia Frisba
rin piikkiin. 

7 



lihaksisto : k~t.ri~~ :' 1tas~lpaiijQ~$e:mnririi 
mikä mm. pienentää loukkaantumisriskiä. 

Lihaksiston haIjoittaminen voidaan osin 
yhdistää lajiharjoituksiin. Myös muita la
jeja voidaan käyttää lihashatjoittelun 
monipuolistamiseen. Puhdas punttisali/ 
kuntopi.irihaJ:joittelu on pitkän päälle var
sin tylsää. Määrissä nyrkkisääntönä voi
daan pitää sitä, että kaksi kertaa viikossa 
pitää ylläja kolmas kerta jo kehittää. Yksi 
kerta voi olla lajiharjoitteluun nivottu 
lihasosa tai muu noin 30 minuutin pitui
nen hatjoitus. 

Lihakset kunnossa
lentolupa myönnetty 

Heittäytymistä ajatellen kriittisiä ovat 
KK:n mielestä jalkojen, hartiaseudun ja 

Pelaajalle,jolle heittäytyminen ei ole ref
leksinomaista (siis 99 % meistä ... ) jokai
nen heittäytyminen on rajan ylitys. Rajat 
ovat urheilussa lähes aina urheilijan itsen
sä keksimiä. Tämänlaisten rajojen rikko
mista voidaan haIjoitella täysin lajista riip
pumatta. KK kutsuu näitä harjoituksia 
uskallus- tai rohkeusosiksi. Joukkuelajeis
sa näillä on merkitystä rajojen murtami
sen lisäksi joukkuehengen kohottajana. 
Pari rankkaa esimerkkiä: koko joukkue Ui
mastadionin 10 m:n hyppylavalle,ja joka 
ukko pää edellä sieltä altaaseen tai vaikka
pa benji-hyppy. Varmastikaan seuraavan 
päivän treeneissä heittäytymiseen lähtöä 
ei tarvitse enää ajatella ... 

Uskallusosia voi myös liittää normaalei-

------------------------msbari 

on JOssa 
pelaaja syöttelevät vastakkain muutaman 
metrin päässä toisistaan, ja satunnaisesti 
vaikkapa yksi viidestä heitosta on sel
lainen, että vastaanottaja joutuu heittäy
tymään sivulle. 

KK:n mielestä toistoja tarvita kerralla vain 
noin kymmenkunta, onhan heittäytymi
nen kuitenkin kuluttavaa. Heittäytymistä 
tulisi siis hatjoitella miebmmmin useinja 
vähän kerrallaan kuin hanroinja paljon. 

Perusteista pidemmälle 
Kimmo Keinänen patistaa ultimate-pelaa
jia ajattelemaan heittäytymistä monelta eri 
kantilta. Miten päästä mahdollisimman 
nopeasti kiekkoon? Miten päästä mahdol-
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lisimman nopeasti takaisin pystyyn? Heit
tovalmiuteen? Miten säilyttää käsitys 
pelitilanteesta heittäydyttäessä? Listaa 
voi jatkaa liki loputtomiin ja samoin jos 
on halua ja aikaa myös itse suoritusta voi 
kehittää hyvin pitkälle holtittomasta kaa
tumisesta hallittuun, tarkoituksenmukai
seen ja nopeaan heittäytymiseen. 

Kaikesta huolimatta heittäytyminen on 
vain yksi osa-alue ultimatessa. Keinänen 
muistuttaa, että harjoittelun tulee tähdätä 
kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Mikä 
taasen tarkoittaa, että pieniäkään osa-alu
eita ei saa kokonaan unohtaa. Varsinkin 
kun hyvien ja tasaisten joukkueiden erot 
muodostuvat pienistä asioista. Voin hy
vin kuvitella, ettäjoukkue,jolla on valmius 
heittäytyä aina tarvittaessa on vahvoilla 
epäröivää joukkuetta vastaan. 

Teksti: Ville Haaramo 
Piirros: Jani Lehto 

~,~~II~,~i_ ; 
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Tavoitteeksi riittää jopa puhtaat kalsarit 

Divarissa tungosta 

Divariseurojen listaa tutkiessa voi 
huomata läjän uusia joukkueita, 
joiden nimet puhuvatkin 
puolestaan. Näillä näkymin 
Täyskäden "vetäydyttyä " sarjasta 
divarin sisäkauteen osallistuu 12 
joukkuetta. Vanhojen tuttujen 
lisäksi sarjaan on tullut piristys-
ruiskeita, jotka varmasti tuovat 
huumoria hieman totiseksi men
neeseen touhuun. 

Riverside Losers 
Joukkue perustettiin kesällä 1994 muuta
mien heinolalaisten kaverusten toimesta. 
Nuori joukkue ilmoittaa siis kotikau
pungikseen Heinolan. Kieltämättä 
omaperäiselle nimelle on luonnollinen 
selitys; kotikenttä Heinolassa sijaitsee 
aivan Kymijoen tuntumassa. Päätavoit
teena joukkueella on päästä pelin juoneen 
kunnolla kiinni ja oppia pelin kulku. Kyse 
on siis jonkinlaisesta sisäänajosta. 
Joukkue on kuitenkin tosiInielellä liikkeel
lä; se koostuu noin 15 kaveruksesta, jois
ta suurin osa on läminyt lättyä ennenkin. 
Pääosa joukosta on noin 25-vuotiaita 
uroita. Joukkue ei talvella tavallisesti har
joittele, mutta tulevat divariturnaukset 
ovat saaneet pojat UWkkeellekaksi kertaa 
viikossa Vierumäen urheiluopistolle. 
Myös tiukan haIjoitusleirin Rukalla on 
tarkoitus nostaajoukkue divarin huipulle. 
Kesällä harjoituksia olisi tarkoitus pitää 
kaksi kertaa viikossa. Motivaatiot 
joukkueella kulkeepelaibm mukaan, mutta 
divariin pelleilemään ei Riverside mene. 

Kamaan ketsup 
Kamaan ketsup (huom. kirjoitusasu) on 
joukkueista tuorein, sillä se on perustettu 
syksyllä 1995. Yleisenä lausahduksena 
tunnettu joukkueen nimi päätettiin valita 
sen vetävyyden takia. Joukkueeseen on 
listattu hieman yli kymmenen pelaajaa, 
joista muutamat ovat jo vanhoja konka
reita, mutta noin puolet on uusia. Smrrim
maksi osaksi pelaajat tulevat Espoosta, 
jonka joukkue ilmoittaa kotipaikakseen, 
mutta myös Vaasasta ja Tampereelta pe
laajia on joukkueeseen hankittu. Har
joituksia ei joukkueella ole ollut ainokais
takaan, mutta tappavan tehokas taktiikka 
on hiottu valmiiksi lukuisissa saunaillois
sa. Joukkueen tavoite on pelata kaikkein 
näyttävintä peliä koko divarissa sekä 

osallistua aktiivisesti tämänkin lehden 
yleisönosastokirjoitteluun. Motivaatiot 
hyvät, täysillä mennään, muttei tosissaan 

Turku Terror 
Vuonna 1994 perustetun joukkueen 
iskevän nimen on keksinyt yksijoukkueen 
perustajista, legendaarinen Kevin Whit
ty. Tavoitteena Turulla on saada heti en
simmäisestä kaudesta lähtien hyvä sijoi
tus. Tärkeänä turkulaiset pitävät myös 
lajin 1evittämistäkaupunkiin, minne perus
tajajäsenet ovat saapuneet muualta 
Suomesta. Kaikki joukkueen 15 jäsentä 
opiskelevat kuvankauniin Aurajoen var
rella Joukkueen keski-ikä on noin 22 vuot
ta ja se harjoittelee noin kolme kertaa vii
kossa Varissuon koululla. Pienen ydin
porukan motivaatiot ovatkin täysillä. 

WWWEspoo 
WWW on varmasti tuttu kirjainyhdis
telmäjokaisellevähänkin lajia seuraavalle. 
Uutta potkua divarista hakeva joukkue 
kun perustettiin jo 1980 luvun puo
livälissä. Vaasasta tulevan joukkueen 
kaikki pelaajat ovat opiskelleet tuossa au
rinkoisessa rannikkokaupungissa. Tavoit
teena joukkueella on tällä sisäkaudella 
pelata mahdollisimman hyvin niin "pelil
lisesti kuin tuloksellisestikin". Niinkuin 
viime vuosina olemme tottuneet näkemään 
joukkueen kesän tavoitteet ovat täysin 
auki . 

WWW:n noin 20 pelaajan kokemus vaih
telee puolen vuoden ja viidentoista vuo
den välillä. Suurin osa pelaajista asuu 
pääkaupunkiseudulla. Kuitenkin pohjoi
simmat saapuvat Rovaniemeltä ja itäi
simmät Iisalmesta asti. Keski-ikä 
joukkueella on vajaa 30 vuotta ja har
joituksia kuulemma liian vähän. 
Joukkueen vaasalaiset jäsenet harjoitte
levat Vaasassa ja Helsingissä haIjoituk
set vedetään yhdessä Akun kanssa 
Mäkelänrinteen lukion tiloissa. Motivaa
tiot joukkueella vaihtelevat fiiliksen mu
kaan. 

Klaus Holm 

Valitettavasti emme voineet esitellä 
FDC:n kakkosjoukkuetta, koska yh
teyshenkilöksi merkittyä Johannes Er
vamaata ei tuntenut edes HPY:n nume
rotiedustelu 
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Hakuna Matata mestarisuosikki, Ticolle ei edes haastajaa näkyvissä 

Eläköön leijonakuninkaat! 
Joulukuun puolivälissä pelattiin 
Lahdessa ultimaten hallimestanms
sarjojen ensimmäinen osaturnaus. 
Sekä naisten että miesten sarjassa 
oli uusia joukkueita, mutta isompia 
y llätyksiä ei viikonloppuna nähty. 
Yksityiskohtia löytyy tuloksista, 
tässä yleisiä havaintoja. 

Miesten sarjassa jyräsi tälle k.audeUe 
muodostettu Hakuna Matata. Nimivahva 
yhdistelmä koostuu pelkästään pelaajis
ta, joilla on takanaan useita EM- ja MM
turnauksia, vahva tekninen osaaminenja 
taktinen ymmärrys. Viime kesältä eri pe
laajillaonkaikenvärisiä SM-mitaleita, EM
hopeaaja Saksan mestaruus. Kun Haku
na Matata muodostettiin, siitä tuli välit
tömästi llallisarjan emlakkosuosikki, eikä 
ensimmäinen turnaus muuttanut asetel
mia. Hakuna voitti kaikki ottelunsa, vaik
ka Flying Disc Cowboys jopa johti kes
kinäistä peliä loppuvaiheessa. Maa
joukkueen luottopelaajien rutiini ei 
kuitenkaan pettänyt ja FDC:n kiekonmene
tykset käytettiin hyväksi. Hakuna otti 
pelkkiä voittoja Lahdesta jajatkaa suosik
kina. 

Miesten sarjassa kärkiryhmän joukkuei
den ottelut olivat säännönmukaisesti 
tasaisia ja myös Hakunaa vastaan muut 
roikkuivat mukana yleensä puoliaikaan 
asti. Joukkue on fyysisesti varmasti sar
jan kahden kovimman ryhmässä, joten 
toisellajaksolla Hakuna ,,-ain tekeevähem
IDän virheitä. Lisäksi keskipituus lienee 
sarjan korkein. Hakuna Matala]Ja on tilas
tot puolellaan, mutta onneksi urheilussa 
on aina sijaa odottamattomille käänteille -
ja joka ottelu pitää pelata, saljapisteitä ei 
jaeta etukäteen. 

Akun vaihtopuolustus petti 
Tämän kokivat 1 ahdessa kmvaimmin vii
me sisäkauden kakkosjoukkue Akku Hel
singistä ja pronssirybmä Helsinki tntimate 
Team. Akussa on haamuheittäjiä, kokoa, 
taktista tietämystä - mutta myös Masters
ikäisiä pelaajia. Pelaajat tuntevat toisen
sa vuosien varrelta useista eri kokoonpa
noista; vaikka ryhmä siksi pystyy pit
kiäkin toveja esittämään suorastaan 
komeaa yhteispeliä, jalka ei noussut enti
seen malliin aivan joka tilanteessa. Petty
myksekseen sarjan kokenein ryhmä sor-

tui Lahdessa vastustajien vauhdinpitoon 
eikä pystynyt tarpeeksi hyödyntämään 
vaihtopuolustuksia. 

HUT 1 puolestaan on uudistunut voi
makkaasti, kun pari avauskentä1lisen pe
laajaa siirtyi Hakunaanja moni viime tal
ven ykkösjoukkueen miehistä suosiolla 
jättäytyi divisioonapeleihin. Teamin mes
taruussaIjaan nostamatjuniorit eivät vielä 
täytä lähteneiden rooleja, eikä joukkue 
kokonaisuutenakaan vakuuttanut. Yh
teisharjoittelun puute näkyy pelikunnon 
keskeneräisyytenä ja ailahteluna, vaikka 
rylunä maajoukktiemiestensä johdolla sil
loin tällöin väläytteleekin. Teamin saldo 
aaltoilun jälkeen yksi voitto ja kolme tap
piota. 

Lahdessa nähdyn perusteella Hakuna 
Matatan pahin uhkaaja on FDC. Espoo
laiset juoksevat edelleen koko ajan täysillä 
ja panostavat kovaan miespuolustukseen 
sekä nopeisiin vastaiskuihin. Nimen<r
maan nopeissa ratkaisuyrityksissä FDC 
sitten häviääkin: tulee harhaheitt~la vaik
ka ei olisi edes kiire. Jos Hakuna ja FDC 
kohtaavat SM-loppuottelussa, voittaa 
Hakuna ottelun pituusylivo~ edellyt
täen että saadaan katkoja, kun hidastetaan 
FDC:n juoksuhyökkäys eri puolustus
muotoja vaihtelemalla. Pronssista voi tul
la jopa neljän joukkueen kauppa: Akku 
suosikkina, haastajina HUT 1 ja Flyers 
sekä Lahti Trash. 

Flyers panostaa yhä vauhtiin ja fyysiseen 
suoritusky~ haamuheittäjien panos ei 
ole joukkueessa ratkaiseva. Ehkä juuri 
tästä syystä nuori joukkue ei vielä ole 
saavuttanut SM-mitalia. Vlime sisäkau
desta Flyers on kehittynyt monella taval
la, juoksu on entistä kovempaa ja heit
topeli hiukan parempaa. Jos mitaleja 
mietitään, täytyy kuitenkin riittää halua 
nimenomaan taitojen kehittämiseen vielä 
tällä sisäkaudella, mikä nähtiin Lahdessa 
Ajoittainen kohellus hyökkäyksessä pi ... 
laa hyvät puolustussuoritukset. 

Lahden muukalais-
legioona yllätti 

Lahti Trash on. kok.oelmajoukkue eri 
joukkueiden pelaajista. Pari 90-luvun 
Suomen mestaria on joukossa, samoin 
fyysistä voimaa. Joukkueen yhteisharjoit-

frisbari 

telu lienee suhteellisen vähäistä, mutta 
Lahdessa yksi viikonloppu riitti ainakin 
siihen, että peli hitsautui riittävän toimi
vaksi: sunnuntain viimeisessä ottelussa 
vahvistettu Trash kotikenttäedun turvin 
kaatoi Akun .. Trash oli. etuk.äteen. toin.en. 
saIjan heittopusseista, mutta yksi onnis
tunut viime hetken maajoukkuetason 
värväys nosti Lahdessa joukkueen tehoa 
sen verran, että mahdollisuudet mitalipe
leihin tasaisessa sarjassa paranivat merkit
tävästi. 

Karsija Discus jatkoi Lahdessa samalla 
kokoonpanolla kuin aiempinakin vuosina. 
Pojista alkaa kasvaa miehiä, mikä jonkin 
verran on rauhoittanut hyökkäyspeliä. 
Vrrheitä sattuu silti edelleen, josta johtu
en espoolaisryhmä pysyy satjan keskikas
tissa. Maalinteko on lähes pelkästään 
yhden ulottuvan pelaajan varassa, joka 
ei kovassa seurassa riitä, kun jokainen 
katko kostautuu omassa maalipäässä. 
Kokenut valmentaja veisi Discusta taas 
yhden askeleen eteenpäin, mutta mistä 
niitä maassamme löytäisi, sitä ihmettelee 
moni muukinjoukkue. 

Pupukuusikko eli Red Rabbits taistelee 
esimerkillisesti joka ottelussa, niin myös 
Lahdessa. Valitettavasti vain ultimatchar
joittelu on olematonta, mikä tekee taiste
lun turhaksi. Kovakuntoinen korisjänis
lauma pärjää t)-siikalla divisioonassa, 
mutta Lahdessa tuli tosipaikka eteen sa
moin kuin kesän ulkosarjassa: lajitaitoa 
tarvitaan lisää. Rabbitsin puolustusasen
teesta ja hyökkäysinnosta voivat kaikki 
ottaa oppia, mutta kun lähes kaikilta pe
laajilta puuttuvat perusheitot, menee 
nopeus ja ponnistusvoima hukkaan. Lah
dessa ei sitäpaitsi yhdellä vaihtomiehellä 
pärjänny4 tempo oli kova. Jos Rabbits 
välttää suoran putoamisen, se menestyy 
sarjakarsinnoissa fysiikalla, mutta se vaatii 
mWltaman ellei useammankin koripallo
haIjoituksen vaihtamista kiekonkäsittelyn 
parantamiseen. 

Atletico hallitsee yhä 
Naisten sarjassa oli valtavasti joukkuei
ta, koska naisten l-divisioonaa ei ehditty 
perustaa. Se on uusille joukkueille hyvä, 
koska ne saavat tuntuman kansalliseen 
huipputasoon, mutta myös huono, koska 
erot ovat melkoiset Vclltaseurojen ykkös-
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joukkueet murentavat tulokkailta paitsi 
pelin myös itseluottamuksen 13-1 tulok
sin. 

Naisilla oli kolme lohko~ joissa omiaan 
hallitsivat mestari-Atletico, HUT:n 1-
joukkuejaEUC 1. EUC:stajäähdyttelemään 
lähtenyt konkari ryhmä "Turistit' esitti 
myös vakuuttavia otteita sijoittuen loh
konsa kakkosiksi. Näiden neljän kyydis
sä jäivät pahastijälkeen viime talvena me
nestyneetHelsinki F1yers ja illtima Thule, 
joista Flyers ei edes päässyt jatkopelei
hin. EUC:n Turisteja luktrunottamatta seu
rojen kakkosjoukkueet eivät nousseet 
ylempään jatkosaIjaan, mikä on osoitus 
siitä, että naisten sarjan taso on noussut: 
vielä jokunen vuosi sitten Atleticon 
ykkös-ja kakkosryhmät olivat molemmat 
milalipeleissä. 

Nähdyn perusteella on Atletico 1 tälläkin 
kaudella vahva mestariehdokas. 
Joukkueella on kaikki sisäultimatessa tar
vittavat edut puolellaan: pitkiä pelaaji~ 
heittotaitoa, henkilökohtaista taktista 
osaamista ja kokenut valmentaja Joukkue 
myös juoksee ja pelaa melko nopeitakin 
hyökkäyksiä. 

Haastajiksi nousevat HUT 1, EUC 1, Dis
cuksen nuori ja nopea joukkue sekä koke
neet Turistit ynnä Ultima Thule, joilla ei 
Lahdessa ollut parhaat kokoonpanot. 
Tiukk.oja pelejä. mitaleista on odotettavis
sa, mutta haastajilta vaaditaan huippuon
nistumi~ jotta Tico 1 häviäisi edes yh
den ottelun tällä kaudella. 

Flyers II ja Hamina Grnsshoppers, HUf II 
sekä uusi tuttavuus Turku Terrors voivat 
välillä pelata ~in, mutta ovat \tielä Iiian 
epätasaisia ryhmiä menestyäkseen, vaik
ka int-oa riittääkin. Naisten 14 joukkuen 
SM-sarja jatkuu ylempänä ja alempana 
sarjana kauden loppuun. Ensi talveksi,jos 
joukkueita on näin monta, siirryttäneen 
miesten tapaan sarjajakoon kauden alus
ta asti. Tasaiset ja jännittävät pelit ovat 
kuitenkin se, mitä yleisö haluaa ja mitä 
varmasti myös pelaajat toivovat. Niitä on 
luvassa jo seuraavassa turnauksessa Lep
pävaarassa 27. ja 28. tammikuuta 

Martin Glantz 

Kova tempo kantoi Discuksen SM-sa~aan 

Historiallinen karsinta 
Avoimen sisämestaruussarjan kar
sinta pelattiin sunnuntaina, mar
raskuun 19. päivä-95 Espoon Ka
rakalliossa, jolloin isäntäjoukkue 
Discus kohtasi Helsinki Ultimate 
Teamin kakkosjoukkueen. Histori
aa tehtiin, sillä HUT 11 on uZtima
tessa Suomen ensimmäinen Mas
ters- eli ikämiesjoukkue (jopa 50-
luvulla syntyneitä), joka pelaa vi
rallisia otteluita. 

Edellistalven SM-sarjassa oli Discus 
jään}1 vaille mainittavaa menestystä, 
HUT:n - viime talvena Teamin - kakkos
joukkue puolestaan oli hävinnyt 1 -divi
sioonan loppuottelun (Red Rabbits nou
si suoraan SM-sarjaan). Tälle talvellevoi
makkaita sisäisiä muutoksia kokeneista 
HUT:n joukkueista käytiin keskustelua 
jopa Suomen Liitokiekkolliton johdossa: 
HUT:n kakkosjoukkue koostuu kokeneis
ta entisistä maajoukkuemiehistä ja PM
sekä SM-mitalisteista, joten epäilykset 
kohdistuivat siihen, että HUT oli taktikoi
massa itselleen kahta "varmaa" SM-sar
japaikkaa Lopulta hyväksyttiin kuitenkin 
HUT:n ilmoitukset kolmesta erijoukkuees
ta. 

Discuksessa jatketaan totutulla miehistöl
lä. Espoolaisia on joukkueen ikära
kenteesta johtuen parin vuoden ajan kut
sunut varusmiespalvel~ eikä harjoittelu 
jajoukkueen rakentaminen ole ollut help
poa, kun pelaajia jatkuvasti on poissa. 
Ongelma on väistymässä ja ryhmä alka
nee pikkuhiljaa lunastaa niitä odotuksia, 
joita se herätti esiintyessään ensi kertoja 
kentillä. Joukkue on jaksanut pysyä koos
sa, käsvaa ja kehittyä yhdessä ja voi hy
vänä päivänä lyödä kenet tahansa. 

Karsintaotteluun Discus tuli lähes 
parhaalla kokoonpanolla, vaikka mukana 
oli myös aloittelevia pelaajia. Eri sattu
mien SlJmmana HUT:lla oli Karakalliossa 
puolestaan vain kuusi pelaajaa Kokemus, 
rauhallisuus ja varmuus kuitenkin ratkai
sivat alussa, kun HUT:n tasainen aloitus
viisikko liiton päävalmentaja Pekka Ran
nanjohdollajohti ottelua puoliajalle (8-7) 
asti. Discuksen huomattavasti kovempi 
tempo hyökkäyksessä kostautui muu
tamina huolimattomumvirheinä ja kiekon-
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menetyksinä,joista HUT teki maaleja lähi
etäisyydeltä. 

Puoliaikalepo oli hyödyksi ilmeisen huo
nosti harjoitelleelIe HUT:lle ja helsinkiläi
setjohtivat 11-8 sekä vielä 12-10. VIime 
hetkillä espoolaiset saivat kuitenkin 
palkinnon sii~ että olivat koko pelin ajan 
jaksaneet pitää yllä kovaa tempoa: vie
rasjoukkue väsähti. 

Discus nousi tasoihin, kun HUT ei enää 
hyökätessä jaksanut liikkua, vaan heitot 
jouduttiin pelaamaan ahtaisiin tilantei
siin. Lisäksi joukkue pudotti kiekon pa
riin otteeseen avotilanteissa. Kiireessä 
ratkaisuja yrittäncillc cspoolaisillckin tuli 
harhaheittoj~ mutta Discus jaksoi puo
lustuksella hankkia kiekon takaisin ja yrit
tää maalintekoa ·uudelleen ja uudelleen. 
Pitkien pisteiden jälkeen Discus johti 13-
12 ja 14-12, voittaen lopulta ansaitusti 15-
13. 

HUT:n vaarallisimmat pelaaja olivat 
Markku Laakso,joka jaksoi liikkua lähes 
disn1sJaisten tahdi!&l ja teki monta maalia 
sekä Pekka Ranta, edelleen yksi Suomen 
tai1avimmis1a heittäjistä. Discuksen ratkai
sijoita olivat totutusti nopea heittokone 
Hannu Saarinenja ulottuva Esa Pensal~ 
jokakotisa]ig;aaD oli maaJjS9l pitelemätön. 
Juha Nurminen otti muutaman tärkeän 
katkon ratkaisuhetkill 

Ottelun jälkeisissä puheissa todettiin, että 
HUT:n "papat" olivat tyytyväisiä, etteivät 
''joudu'' SM-sarjaan - siellä on vielä ko
vempi tempo ja turnauksissa monta peliä 
päivässä. Tärkeintä oli tehdä historiaa ja 
saada käyntiin Suomen Masters-toimin
ta. 

Discuslaiset iloitsivat ·voilettuaan tasai
sen ottelun ja jaksettuaan yrittää lop
pmm asti. SM-sarjassa oikeasta asentees
ta on hyötyä ja kokemus karttuu. Frisba
rin veikkaus: Discus ei karsi -96 - eikä 
myöskään putoa suoraan, HUT II vie 1-
divisioonan voiton. 

Martin Glantz 
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BO-luvun villeinä vuosina mukana autolastillisia turisteja 

NSUT 1 0 vuotta 
Johan "Junnu " Rinne, yksi suoma
laisen liitokiekkoilun alkuperäi
sistä kylkiluista, on vuosittain 
Vaasassa pelattavan National Stu
dent Ultimate Tournamentin (NSUT) 
alullepanija. Yhdessä Jouni Tapi
ovaaran ja Hannu Järvikallion 
kanssa hän aloitti tradition, jota 
ilman suomalaisten ultimatepelaa
jien päitä kiristäisi vanne vielä 
rankemmin kuin nyt. 

Turnauksen 10-vuotisjuhlan kunniaksi 
Frisbarin toimitus kävi utelemassa Rin
teeltä turnauksen vaiheista ja alkutaipa
leesta: "Liitokiekon osalta Vaasan valloi
tus alkoi Jouni Tapiovaaran lähtiessä 
vaasan kauppakorkeakoulmm, mutta tosi
toimiin päästiin vasta, kun Vdasaan oli ko
tiutunut muutamia muitakin 
ultimatepelaajia seuraavien vuosien 
kuluessa. Ratkaiseva tikki tässä kai
kessa oli kevään 1986 virkamieslak
ko' jonka aikana korkeakoulu oli 
kuukauden suljettuna. Tuona aikana 
Vaasaan saatiin aktiivinen ultima
teporukka; opiskelu oli mahdotonta, 
mutta lakon päättymisestä ei ollut tie
toa, joten kaupungista ei voinut pois
tuakaan. Jotain tekemistä oli siis kek
sittävä", muistelee Rinne. 

"Viitsisikö tänne edes 
kukaan vaivautua?" 

Kesätauonjälkeenkin oli ultimate-into 
korkealla ja syntyi idea opiskelijatur
nauksesta. Tuolloin ei Suomessa vielä 
ollut varsinaista sisäultiInatekulttuu-
ria ja Vaasalaiset olivat epävarmoja, tu
lisiko moiseen turnaukseen ketään ja 
voisiko turnaus ollenkaan olla koko vii
kon1opun mittainen. Päätettiin kuitenkin 
yrittää ja ensimmäisenä vuonna mukana 
oli jo täydet 10 avoimen satjan joukkuetta 
ja kaksi naisjoukkuetta (Vertailun vuoksi: 
v. 1995 turnaus keräsi 12 avointa ja 
kymmenen naisjoukkuetta). Ensimmäisen 
NSUT:n voiton kOljasi Espoon vapaat 
opiskelijat (Jari Mäkinen, MaIja Suni, Jan
net Kerttula ja Luostarinen ja Tom Pal
sanen). 

NSUT:n ideahan on, että pelaajat eivät 
osallistu nonnaaleissa seurajoukkueko
koonpanoissa, vaan joukkueet muo-

dostetaan opiskelupaikkojen mukaan. 
Juuri tämä tuo turnaukseen sen spiritin, 
jonka avulla Vaasa-turnaukseen on aina 
ollut enemmän tulijoita, kuin mukaan on 
mahtunut. Alusta alkaen tärkeä osa tur
nausta on ollut kentän ulkopuolinen 
hauskanpito, ja iltabileet ovatkin olleet 
yhtä oleellinen osa turnausta, kuin itse 
pelitkin. "Turnauksen paras joukkue ei 
välttämättä ole se, joka on pelannut 
parhaiten, vaan pelien ja iltaohjelman 
muodostama kokonaisuus ratkaisee.", 
painottaa Rinne 

Suomen kaikkien 
aikojen paras joukkue 

NSUT:njoukkueet ovat usein olleet var
sin hyvätasoisia. Vuonna 1987 norjalai
nen VBFK osallistui turnaukseen, mutta 

ei niittänyt mainittavaa kunniaa. Kahta 
vuotta myöhemmin samainen joukkue 
osallistui jälleen ja tällä kertaa tuloksena 
oli kolmas sija (Tosin samassa turnauk
sessa eräs norjalaisista oli noukittu yöllä 
putkaan ja hän ei ilmestynyt sunnuntain 
ensimmäiseen otteluun). Kolmen viikon 
kuluttua turnauksesta joukkue meni ja 
voitti Vintterin! NOljalaisjoukkueen lisäk
si ulkomaista väriä turnaukseen on tuo
nut myös Sundsvall (1990). 

Turnauksen iltaosuus on kerta toisensa 
jälkeen pyörinyt Vaasan KY:n ympärillä, 
erityisesti Erikassa. Samainen pubi on 
myös aina ollut Waasan Wetowoiman ta
pahtumien polttopiste. Turnauksen ilta-
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bileet on jätjestetty KY:llä ja suomalaisis
sa turnauksissa tuikiharvinainen kisapa
kettiin kuuluva ruokailu on myös hoitu
nut siellä. Bändeihin ja musiikkiin on pa
nostettu, mutta kuitenkinjuhlimispuoli on 
haalistunut 80-luvun lopun villeistä vuo
sista: " Silloin mukana oli yleensä muuta
mia autollisia turisteja, jotka eivät tulleet 
pelaamaan, mutta eivät halunneet jäädä 
paitsi turnauksen tunnelmasta. Ehkä 
nykyään jotkut joukkueet ottavat liiankin 
tosissaan itse pelaamisen. Alunperinhän 
NSUT oli talvikauden avaus, jota ennen 
joukkueet eivät olleet harjoitelleet kesän 
kisojenjälkeen", Rinne muistuttaa. 

Ekonomiksi vuonna 2000 
Työmyyrinä ovat vuosien varrella olleet 
perustajien lisäksi mm. Sanna Ylitorppa, 
Leena Mannermaa ja Petri Haapiainen. 

Muutaman viimeisen vuoden on 
järjestelyistä vastannut täysin uusi 
kaarti: KimKäIkkäinen, TimoHyvönen 
ja Petteri Pesonen. Vastuun tulevien 
vuosienjatkuvuudesta voikin varmasti 
laskeajuuri viimeksi mainitun harteille: 
vuonna 1992 opiskelunsa aloittanut 
Pesonen on nykyisellä opiskelutahdil
Iaan mukana turnauksen jätjestelyissä 
vielä kevyesti vuosituhannen vaih
teessa. 

Kaikki 10 kertaa NSUT:ssa on ollut mu
kana neljä pelaajaa: Matti Suumäkki, 
Tuomas Tanska, Mika Ylen-Julin sekä 
luonnollisesti Johan Rinne: "Minun ja 
monen muunkin WWW Old Starsin 
pelaajan osalta tämä viimeisin NSUT 
saattoi kuitenkin olla se viimeinen; 

Turnaukseen lähteminen vaatii työssä 
olevalta aina paljon järjestelr.jä. Monia 
upeita muistoja näissä turnauksissa on 
silti syntynyt Parhaiten on mieleen jäänyt 
WWW:n voitot erityisesti vuosilta 1989 
ja 1992. Jälkimmäisen turnauksen voit
tanut WWW:n joukkue on mielestäni 
Suomen kaikkien aikojen paras joukkue 
(koskien kaikkea, ei kuitenkaan pelipanok
sia väheksymättä)", hehkuttaa Rinne. 

Teksti: Hanne Hämäläinen 
Piirros: Juri Mäki 
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Lisää naisia Liiton hallitukseen tai valtionavut pois 

Tasa-arvoa piikkareilla 
Tasa-arvo on päivän sana myös lii
kuntakulttuurissa. Kun perustetaan 
työryhmä selvittämään naisten ase
maa ja toimintamahdollisuuksia 
urhei lukulttuurin parissa, niin mikä 
olisikaan sopivampi työryhmän 
nimi kuin Piikkarit? Niin urhei
lullista, mutta myös niin ihanan 
naisellista. Piikkarit-työryhmä teki 
kartoituksen nykyisestä tilanteesta 
ja esitti sen perusteella tehdyt eh
dotukset ja suositukset tavoitteiksi 
ja toimintatavoiksi. 

Ministeri Tytti Isohookana-Asunmaa 
asetti 10.6.1994 työryhmän selvittämään 
naisten asemaa liikuntakulttuurissa. 
Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin 
erityisneuvonantaja Raija Mattila. 

Alku aina hankalaa ... 
Piikkarit -ryhmän tehtävänä oli "koota ole
massaolevat tiedot naisten liikuntaharras
tuksesta sekä naisten asemasta liikunnan 
ohjaus-, valmennus- jajohtotehtävissä". 
Lisäksi arvioitiin tekijöitä, jotka vaikutta
vat edellänlainittuihin asioihin. Työryh
män piti myös "laatia esitys naisten ase
man parantamiseksi liikuntakulttuurin eri 
tasoilla ottaen huomioon tasa-arvolain 
säädökset" . 

Tavoitteena on "rakentaa nykyistä mo
niarvoisempaa liikuntakulttuuria, joka tur
vaa kaikille ihmisille monipuoliset ja tasa
arvoiset liikunnan harrastus-, osallistumis
ja vaikutusmahdollisuudet liikunnan eri 
tehtävissä, tasa-arvon toteuttaminen, tyt
töjen ja naisten osallistumis-ja vaikutus
mahdollisuuksien parantaminen jaBrigh
tonin naisliikuntajulistuksen soveltami
nen käytäntöön". Kuulostaa varsin 
lupaavalta, mutta suunitelmien hyvyyttä 
voi arvostella vasta niiden toteutumisen 
ja onnistumisen jälkeen. Positiivisena 
seikkana voi todeta, että työryhmä tar
kasteli naisen asemaa liikuntakulttuuris
sa naisten omien kokemusten pohjalta. 
Sanansa pääsivät siis sanomaan ne, keitä 
asia koskee. 

Mikä on sitten se naisen asema ja liikun
taharrastuksen tilanne? Tilannetta 
selvitettiin kyselylomakkeilla, eri asian
tuntijoiden kuulemisella sekä tilaamalla 

artikkelit teemoista "liikuntakulttuurin 
maskuliinisuus" ja "naisen asema ur
heilussa". Ei mitenkään yllättävää, että 
tulokseksi saatiin urheilun olevan masku
liinista toimintaa. Työryhmän puheenjoh
taja on todennut, että "liikunnan miehiset 
rakenteet ja toimintatavat sekä asenteet 
eivät ota huomioon naisten arvoja ja odo
tuksia". Jos tämä johtopäätös on saatu 
naisten omia kokemuksia kuulemalla, niin 
siitä luontevana johtopäätöksenä tulee 
seuraava työryhmän tulos: Naisia on lii
an vähän urheilun johtotehtävissä, tai 
missään muussakaan asemassa liikunta
toiminnan alalla. Isohookana-Asunmaan 
sanoja lainaten naisen on helpompi päästä 
presidentiksi kuin urheilujohtajaksi. 
Uskokoon ken haluaa. 

Kuitenkin SLU:n teettämän gallupin mu
kaan naiset harrastavat miehiä enemmän. 
Naisten suosimia harrastusmuotoja ovat 
käve1y1enkkeily, pyöräily ja uinti. Yllät
tävää kyllä, samat lajit ovat myös miesten 
suosimia, harrastajamäärät ovat vain pie
nemmät. Laji,jota molemmat harrastavat 
paljon, muttajossa miehet ovat aktiivisem
pia, on juoksulenkkeily. Siinä missä nais
ten liikkuminen keskittyy muutamiin ns. 
perusliikuntamuotoihin, on miesten har
rastuneisuus monimuotoisempaa kattaen 
perinteiset joukkuepelit. 

.. . lopussa kiitos seisoo. 
Mitäänbän ei saa, jos ei mitään pyydä. 
Työryhmän teki viisi pääehdotusta tavoit
teiden saavuttamiseksi. Ensinnäkin käyn-
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nistetään projekti, joka tukee liikunta
järjestöjä toteuttamaan tavoitteita edis
täviä hankkeita. Opetusministeriö varaa 
ko. toimintaan määrärahan. Ja näin on. 
Ministeriö on myöntänyt 180.000,00 
SLU:lle naisten tasa-arvon edistämiseksi. 
Toiseksi työryhmä esittää, että tasa-arvon 
edistäminen otetaan julkisen rahoituksen 
ja muun tuen päätöskriteeriksi. Ehdotuk
seen sisältyy, että kriteeri olisi mukana 
myös valtionapua jaettaessa (!) 

Tavoitteena on myös saada julkishallin
non ja sen taloudellisen tuen piirissä ole
vien liikuntajärjestöjen päättäviin elimiin 
tasapuolisesti miehiä ja naisia. Vähim
mäistavoite on vähintään 40 % miehiä ja 
naisia. Liitokiekkoliiton hallituksessa on 
vuonna 1996 9 jäsentä, joista 3 on naisia, 
eli 30,3 % naisia. Ketäpä tästä voisi 
ravistella kuin naisia itseään. Olkaa siis 
aktiivisempia. Työryhmän ehdotuksien 
toteutumista ja vaikuttavuutta on seurat
tava ja ehdotuksia tarkistettava saatujen 
tulosten pohjalta. Porkkanana toiminnalle 
on vuosittain myönnettävä Piikkarit -
palkinto liikunnan tasa-arvon edistämis
estä liikuntakulttuurissa. Ensimmäinen 
palkinto myönnetään ensi helmikuussa. 

Jokaisella on varmasti mielipide tasa-ar
vosta tai sen puutteesta oman liittomme 
toiminnassa. Kenen mielipide on sitten se 
oikea vai olemmeko jo löytäneet oman 
kultaisen keskitiemme ? 

Jaana Heikkinen 
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Sampo-Optimin ristiintaulukointiin ei riittäisi edes Frisbarin vuosikerta 

Suuri vakuutustutkimus 
Tiedätkö, mitä nilkan leikkaus maksaa? 
Haluaisitko mahdollisen vammautmnisen 
jälkeenkin palata pelikentille? Oletko 
joskus edes harkinnut vakuutuksen ot
tamista, vai onko sinullajo sellainen? 

Kainalosauvaultimatea 
ei ole vielä keksitty 

Tiukat käännökse~ dyykit ja törmäykset: 
riskitöntä ei ultimaten harrastus ole, gut
sista puhumattakaan. Omat vaaratilan
teensa löytyy varmasti liitokiekon yk
silölajeistakin Kannaisevia vaaratilantei
ta on sisähalleissa syntynyt, kun kiekon
tavoittelutilanteissa seinät ja mitä ihmeel
lisimmät telineet ovat tulleet vastaan 
odotettua aiemmin. Onpa niissä tilanteis
sa luitakin katkennut. Tyypillisimpiä vam
moja ovat kuitenkin olleet nilkanja pol
venseudun venähtymät ja revähtymä~ 
jotka ovat usein aiheutuneet epäonnis
tuneesta tai epäonnekkaasta ilmatilan
teesta ja sitä seuranneesta laskeutumi
sesta. 

Vcnnmat eivät koskaan ole saajalleen miel
lyttäviä. Lieväkin venähdys katkaisee 
treeniputken, vakavammista vammoista 
puhumattakaan. KainalosauvaultiIDatea ei 
ole vielä keksitty. Jopa särkyä ja pitkästy
mistä treenittöminä treeni-iltoina vaka
vampi murheenaihe on joillekin saattanut 
olla se, ettei lompakosta ole löytynyt riit
tävästi tuohta vamman hoitoon. 

Mikä maksaa, mitä maksaa? 
Ainahan opiskelija voi turvautua YTHS:n 
palveluihin tai kuka tahansa hakea apua 
terveyskeskuksesta. Tosiurheilijan kom
mentti moiseen väitteeseen lienee 
kuitenkin se, että terveyskeskusten 
tavoitteena on palauttaa potilas työkun
toon eikä muuta. Tällöin urheilu-ura tai 
harrastus jää vähemmälle huomiolle. Jo
tenjos haluat turvata lupaavan liitokiek
kourasi, kannattanee sinun tukeutua yk
sityiseen apuun. Silloin voit myös vaatia 
kohtelua urheilijana/kuntoilijana. Tosin 
huomattavaa maksua vastaan, sillä esi
merkiksi nilkan ja polven leikkaukset 
pyörivät 10 000 markan tienoilla. 

Esimerkkinä Diakonissalaitoksen 
leikkausten hinnat (sisältävät toimenpiteet 
kokonaisuudessaan) : 

nilkan leikkaus: 7500 -10 000 mk 
polven tähystysleikkaus: 5 200-13 ()()() mk 
vaativampi etnristisideleikkaus: 16000 mk 

Mitä, missä, hä? 
Joten vakuuttaa kannattaa, ellei halua luot
taa moukantuuriinsa. Vakuutukset ovat 
kuitenkin niin sekalaisia ja sekavi~ että 
tavallisen pelaajan pää menee pyörälle 
vähemmästäkin. Vakuutusta valittaessa 
on kaksi vaihtoehtoa: tutustua huolelli
sesti eri vaihtoehtoihin ja etsiä niistä it
selleen edullisimman ja korvauksilta 
sopivimman tai yksinkertaisesti ottaa se 
ensimmäinen vakuutus, mistä kavereiltaan 

kuulee. Vertailun tekeminen on erittäin 
vaikeaa, mm. Sampo-Optimin ristiintaulu
kointien tulkintaan ei riittäisi Frisbarin 
vuosikertakaan, mutta tässä myöhemmin 
kuitenkin smmnanantajina muutama esi
merkkivakuutus. 

Monissa urheilulajeissa on sovittu omat 
vakuutuslisenss~ jotka ovat jopa pa
kollisia lajin harrastajille. Liitokiekkoliitos
sa tehtiin omat lisenssikokeilut aikoinaan 
vakuutusyhtiö Pohjolan kanssa. Tämä 
sopimus ei ole kuitenkaan ollut vuosiin 
voimassa. Mutta siitä lähtien ultimate on 
Pohjolassa tulkittu urheilulajiksi, muissa 

Joku näistä? 
Seuraavassa on lueteltu pari esimerkkiä vakuutuksista, jotka kattavat ultimaten har
joittelunja kilpailut. TaIjolla on varmasti paljon muitakin 

15000 
30000 
10000 

*hinta 260,-

Pohjolan yksilöllinen urheiluvakuutus 
vamman hoitokulut 
invaliditeettikorvaus 
kuolemakorvaus 

Vastaavantyyppinen vakuutus (kaikki summat 15 000) Pohjolasta nuorille eli alle 18-
vuotiaille, maksaa kuitenkin vain 60 markkaa! Harlåtkaapa junnut! ' 

Tapiolan Yksityistapaturmavakuutus (sis. urheilulisän ) 
15000 vamman hoitokulut 
100 000 invaliditeettikorvaus 
*hinta fysikaalisella hoidolla miehet 505,-ja naiset 420,
sekä ilman fysseä 370,- sekä 285,-. (vapaa-ajan vakuutus) 

Mikäli ottaa vakuutuksen kotivakuutuksen yhteyteen, hinta on yleensä halvempi, 
mutta korvaussummat ja ehdot erilaiset. Esimerkkinä Fennian kotivakuutus ja Tiina 
Tyykin versio 

Fennian kotivakuutus 
40000 koti-irtaimisto 
500 000 yksityishenkilön vastuuvakuutus 
50 000 yksityishenkilön oikeusturvavakuutus 
180000 kertakorvaus täydestä pysyvästä invaliditeetista 
100 000 hoitokuluista vakuutustapahtumaa kohti, max 
(+merkintä lajista, jota kohtaan halutaan vakuuttaa) 

*hinta urheilulisineen (vuosimaksu ja perusmaksu) 307,69. 

Tässä vakuutuksessa voi korvaussummia muutella ja vuosimaksu muuttuu niiden 
mukaan. 
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vakuutusyhtiöissä se tulkitaan lähinnä 
vapaa-ajan yleiseksi rillutteluksi. 

Tämä linja on ollut aivan viime vuosina 
kuitenkin muuttumassa. \hlruutusta hank
kiessasi tarkista ensimmäiseksi se, että se 
kattaa ultimaten peluun. Esimerkiksi oma 
täysajan vakuutukseni Tapiolasta kattaa 
ultimaten ("Frisbeen heittelyn" virkailijan 
mukaan), koska se on solmittu vuoden 
1988 ehtojen mukaisesti (hinta 87,50). Jos 
joku uusi pelaaja haluaa n}t hankkia vas-
taavan vakuutuksen, joutuu hän otta
maan sen vuoden 1995 ehtojen mukaisesti 
ja maksamaan muutaman satasen lisää, 
sillä nykyään myös Ultimatesta joutuu 
Tapiolassa maksamaan llS. Urheilulisän. 

Toisekseen sinun on ehkä järkevintä läht
eä miettimään niitä summia, joita haluat 
eri tilanteissa saada irti. Tärkeimmät kor
vattavat asiat: 

1) vamman hoitokulut 
varmasti tärkein kohta, muista, että alle 15 
000 et saa paljon mitään (ei yleensä sisäl
lä fysikaalista hoitoa) 

2) invaliditeettikmvaus (ilmoitetaan yleen
sä täydestä ja pysyvästä invaliditeetista, 
muutoin haitta-asteen mukaan) 

3) kuolemankorvaus lähiomaisille 
(Huom. opiskelijoille ei riitä vapaa-ajan
vakuutus, vaan heidän tulee ottaa yleen
sä hieman kalliimpi täysajan vakuutus.) 

Joten miettikääpä, mutta älkää lannistu
ko. Parempi tehdä pari tuntia töitä kuin 
kavuta työkykyisenä, mutta pelikyvyt
tömänä pelikentän laidalle katsomaanka
vereiden temmellystä! 

Teksti: Essi Manni 
Piirros: Juri Mäki 

Lamberg ja Lehto lukijoiden kestosuosikit 

Hassu lukijaveikkaus 

Frisbarin hassu veikkaus saavutti 
lukijoittemme varauksettoman suo
sion - 60 kaavakkeesta palautet
tiin 43. Pyysimme lukijoitamme 
asettamaan joukkueet paremuus
järjestykseen sekä arvaamaan fi
naalin loppunumerot ja pis
te pörssin voittajan. Kiekkopalkin
not kahmineiden nimet ovat selvil
lä vasta seuraavassa numerossa. 
Tässä kuitenkin muutamia havain
toja lukijoiden mieltymyksistä. 

Joukkueista Hakuna oli selkeä mestari
suosikki peräti 40 ykkösmaininnalla! 
Täl1aise1.la henkiselläyliotteella bmlisi ole
van jo todella vaikeata hävitä. Muut mi
taliehdokkaat olivat Akku (sijat 2-4 yht. 
38 mainintaa)jaFDC(sijat 2-4 yht. 41 mai
nintaa). Teamille oli ainoastaan 15 lukijaa 
valmis ripustamaan metallia kaulaan. 
Myöskään yllättäjäjoukkuelIe, Lahdelle, ei 
lukijoiden sympatioita heru: neljä 
veikkausta mitaleille ja peräti kuusi 
veikkausta viimeiseksi! Liekö syynä ol
leet poikien vankat otteet kesällä. Flyers-

in tilanne on hieman lohdumsempi - tyypil
linen veikkaaja sijoittaa joukkueen viiden
neksi. Lukijat olivat myös varsin tylyjä 
Discukselle (paras veikkaus 6.) ja Red 
Rabbitseille (ennätykselliset 33 mainintaa 
viimeiselle sijalle) 

Veikkauksiin finaalin lopputuloksesta 
kompastui moni lukija; kymmenen ei edes 
tiennyt, että loppuottelu pelataan 18 pis
teeseen. Kun nämä on siivottu tilastois
ta, niin suurin osa tuntuu odottavan 
Hakunalta 3-4 pisteen virkamiesvoittoa. 

Pistepörssin voitto jakoi Frisbarin lukijat 
kahteen leiriin; Raine Lamberginja Tom
mi Lehdonkannattajin. Vclrsin riskiä kart
tavaa spekulointia, sillä molemmat ovat 
yleensä vakio kalustoa sarjojen pisteku
ninkuuksia ratkottaessa. Tommi Lehdon 
niukka tappio selittynee miehen edellisel
lä viikolla potemasta 40 asteen kuumees
ta. Tästä sisäpiirin vihiä saaneet näet jou
tuivat luopumaan sankaristaan. 

Petri Dahlström 

Lukijoiden luottamus eri joukkueiden menestymiseen: 

Joukkueen sijoitus 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Akku 1 16 10 12 2 0 1 

e Discus 0 0 0 0 0 16 24 3 
~ FDC 0 15 16 10 2 0 0 0 
c Hakuna 40 2 2 1 0 0 0 0 0 
rn 

Flyers 1 ;::) 3 5 7 18 8 1 0 
ta 

~ Lahti 0 1 3 9 10 9 5 6 
.~ 

Red Rabbits 0 0 0 0 1 > 1 8 33 
Team 6 8 5 10 9 4 0 

Pistepörssin voittajaehdokkaita: Finaalin lopputulos: 

Raine Lamberg 13 18-15 9 18-12 
Tommi Lehto 11 18-14 8 17-16 
Toni Asikainen 5 18-16 4 16-13 
Olli Suumäkki 4 18-13 4 16-14 1 
Tapio Arimo 2 18-17 2 15-12 1 
EsaPensala 2 18- 7 15- 9 1 
Ville Haaramo 18- 11 15-11 1 
Hartti Suomela 18- 9 19-16 1 
Timo Vaskio 18-10 20-18 2 

21-19 
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Steve Mooney paljastaa DoG:in puolustusstrategian 

Vaihda puolustustasi usein 
Seuraava artikkeli perustuu Death 
or Glory:n (trendikkäästi DoG) 
valmentajan Steve Mooneyn Inter
netin uutispalstoille postittamille 
ajatuksille, jotka allekirjoittanut on 
ontuvasti kääntänyt. Tämän vuo
den Nationals:eissa (USA:n ultimat
en lopputurnaus) mestarijoukkue 
DoG käytti kahdeksaa eri puolus
tusta. Vaikka monikaan näistä ei 
johtanut katkoihin, niin Mooneyn 
mielestä eri puolustusten vaihtelu 
sekoitti finaalissa Seattlen pelin ja 
se päätyi lopulta tekemään helppo
ja virheitä. 

Vielä kymmenen vuotta sitten joukkue 
saattoi voittaa mestaruuden pelaamalla 
pelkkää straight-up miespuolustusta (ei 
siis pakoteta kumpaankaan laittaan). Ny
kyisin on tärkeätä, ettäjoukkueella on laa
ja erilaisten puolustusten arsenaali, joita 
pystytään sujuvasti vaihtelemaan draivis
ta toiseen. Jos joukkueesi kokeilee eri 
puolustusstrategioiden vaihtelua, niin 
loppupuhuttelussa onkin mukavaa 
herkutella vastustajan kommenteilla tyy
liin "me ei vaan pelattu niin hyvin niitä 
vastaan", "meidän hyökkäys ei kljkaDDut 
yhteen" tai "me pakotettiin liikaa". Moo
ney muistuttaa myös, että on epärealistis
ta odottaa katkoajoka draivista. DoG käyt
tääkin joitakin puolustusmuotoja puhtai
na sumutuksina, jotta seuraavan draivin 
puolustus olisi tehokkaampi! 

Vieressä on DoGin käyttämät kahdeksan 
puolustusta sekä Mooneyn kommentit 
niistä. Huom! Listassa ei ole "laita kinni"
puolustusta, koska Mooneyn mielestä "se 
on kuin lahja hyvälle hyökkäykselle". 

Mooneyn teesit 
l. Kaikki puolustukset toimivat parhaiten 
yhdistelminä Pe1aa "pakotakämmenelle" -
puolustusta muutama draivi. Sitten heitä 
kentälle puolustus, joka näyttää tältä, 
mutta onkin itse asiassa pussi tai paikka. 
Tämänjälkeen pelaa pari pistettä paikkaa 
ja jälleen vaihda paikasta miespuolustuk
seen. Älä anna taktiikkasi olla helposti en
nakoitavaa! Suurin osa heittäjistä näkee 
vain pari pelaajaa kiekon lähellä ja erehtyy 
helposti luulemaan, että puolustusmuo
don täytyy olla sama koko kentällä. 

1. "Pakotus kämmeneUe"-miespuolustus 
+ miespuolustuksista vaikein purkaa (suurin osa heittäjistä ei pysty viskomaan yli 40 
metrinkämmeniä) 
+ hyökkäyksellä "tunnelinäkö" -yritetään väkisin heittää side line:iin (missä puolus
tus vahvinta) 
- markkerintyöskentely kriittisessä asemassa 

2. "Pakotus rystyUe"-miespuolustus 
+ yllätysmomentti vaihdettaessa tähän "pakota kämmenelle" -puolustuksesta 
+ oikeakätisen heittäjän upsi valoisalle puolelle 
- pitkä heitto on ISO riski (viimeisen puolustajan oltava hereillä) 

3. Pussi kolmen syötön ajaksi 
+ näyttää aluksi miespuolustukselta - shokkiefekti vastustajaan 
+ käytä halutessasi rikkoa vastustajan hyökkäysrytmin 
+ kolmannen syötön jälkeen voidaan siirtyä joko mieheen tai paikkaan 
+ mahdollisuus aikaiseen katkoon 
- toimii ainoastaan pakotettaessa kämmenelle 
- joukkueen osattava laskea kolmeen 
- edellyttää pysähtynyttä tilannetta (yli rajojen heitettyä aloitusheittoa) 
- siirryttäessä takaisin mieheen matchupit yleensä sekaisin 

4. pussi pelikatkonjilkeen (travel, fool yms.) 
+ kaikki pussin edut ja erittäin suuri yllätysmomentti 
- jokaisen joukkueessa täytyy TIETÄÄ, että pussi alkaa NYT 

5.2-3-2 paikkapuolustus 
+ pyri muuttamaan tätä ottamalla dumppi pois laskun edetessä esim. viiteen 
Huom! Pelitilanteen perusteella mukautuvat puolustukset tulevat olemaan tulevai
suudessa kova sana 
- vanhin paikkapuolustus oppikirjassa 

6. 1-3-3 paikkapuolustus 
+ luo hyökkäykselle kuvan, että he ovat todellisia paikantappajia (seuraavassa draivissa 
vastassa onkin vanha kunnon 2-3-2-paikka) 
+ pysäyttää "pitkä-päätyyn ja perään"-ratkaisut (suurin osa puolustuksesta taka
kentällä) 
+ helppo vaihtaa pussiin (pelikatkossa) 
- ei toimi IKINÄ 

7. 2-3-2-paikasta miespuolustukseen esim. viidennellä syötöUä 
+ välttämätön pysäyttämättömän aloituskuvion hallitsevaa hyökkäystä vastaan 
- vaihdettaessa paikasta mieheen puolustus vuotaa kuin seula 
- ikivanha kikka 

8. Naamavartiointi 
(pakota kämmenelle-miespuolus, jossa kiekon lähellä olevat puolustavat naamaa ja 
yläkentällä olevat kyttäävät sideen heitett)jä leijoja) 
+ sijoittuminen antaa vahdollisuuden aktiivisiin vaihtoihin 
+ trappikatkoja 
-liian trappailun ja vaihtamisen lopputuloksena ketään ei pidetä kunnolla 
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2. Älä yritä juosta vastustajasi tahdissa
se vetää sinut vain hapoille. Turnaukset 
ovat pitkiä kestävyystaisteluita, eivätkä 
yhden pelin mestaruusotteluita. Vaikka 
sinulla olisi käytettävissäsi saljan paras 
miespuolustus, heitä se kentälle ain~ 
astaan ottelun kriittisinä hetkinä murs
kaamaan vastustajan henkinen kantti. 
Monet puolustukset nimittäin vaativat 
vähemmän juoksua kuin puhdas 
miespuolustus. 

3. Lähes aina vastustajan hyökkäys alkaa 
lyhyellä syötöllä kasan ensimmäiselle 
kaverille.TätäeitietenkäänvoikOkonaan 
eliminoida mutta on erittäin tärkeätä 
vaikeuttaa hyökkäyksen avausta. Jos vas
tustan hyökkäys ei ole harjoitellut muita 
optioita ensimmäiselle syötöIle, ovat hel
pot kiekonmenetykset väistämättömiä. 

4. Koko joukkueen täytyy pelata täydellä 
korttipakalla Yksiläpuolustuksien aika on 
auttamattomasti ohi ja yksikään puolus
tus ei voi toimia ilman joukkueen keskit
tymistä ja yhteistyötä. Määrää puolustus 
viivalla joka kerta ja valitse vasta
hyökkäykseksi jotain mahdollisimman 
yksinkertaista. Älä riskeeraa tilannetta, 
jossa joukkueella on liikaa muistettavaa. 

5. \hlhtopenkki on ISO osa pelistrategiaa
si: Kentällä olevia on jatkuvasti infor
moitava pakotuksen suunnasta, hauista 
ja tum-overeista. 

6. Pyri motivoimaan puolustusta otta
maan enemmän riskejä: Sijoita hyvät il
mapelaajat takakentälle ja nopeat "liimaa
jat" pitämään vastustajan rakennusta. 
Punaisena lankana pitäisi olla saada 
hyökkäys yrittämään sille liian vaikeita 
ratkaisuja tai heittämään kiekko alueelle, 
missä puolustus on kovinta. 

7. HaIjoituta myös hyökkäyskentällisesi 
pelaamaan paria "huuhaa-puolustusta" . 
Esimetkiksi paikkaja pussi toimivat yleen
sä hyvin oman kiekonmene1yksenjälkeen, 
koska vastustajan puolustuskentällisessä 
tuskin on parhaita mahdollisia kie
konkäsittelijöitäja paikanpurkajia. 

8. Oli sitten kyseessä mies tai paikka, niin 
hyvän puolustuksen lähtökohta on agg
ressiivinen markkerintyöskentely. Tiukka 
pakotus johonkin suuntaan varmistaa, 
että takakentän puolustajien ei tarvitse 
huolehtia kuin kentän valoisasta puoles
ta (näin ainakin paperilla). 

Petri Dahlström 

Terveisiä 
verkosta 

Hei Tommi. Kiitos hyvästä lehdestä Näin 
lajin ulkopuolisena en Frisbarin paperi
versiota ole kaiketi koskaan nähnyt, mutta 
mielenkiinnolla olen lukenut verkottarnia
si versioita. Ultimate-sivusi ovat muu
tenkin kehumisen arvoiset - sieltä olen 
löytänyt kaikenlaisen kiinnostavan tiedon 
luokse. 

Olen laittanut jo joku aika sitten linkin ul
timate-sivullesi Teepakin tapahtumaka
lenterisivulta <URL:http://www.tky.hutfil 
-teepakki/tapahtuu.html, toivottavasti se 
on sopivaa. 

Tapio Johtimo 

Eli todistettavasti joku ei-piireissä-pyörivä 
lukee Suomen suurimman, kauneimman, 
tyylikkäimmän ja parhaan liitokiekkoleh
den WWW-versiota. 

Tommi Lehto 
Frisbarin verkkoversion ylläpitäjä 

Onneksi talvellakin voi pelata kiekkogolffia 

Karvalakkisarjassa riitti kahlaamista 

Samana viikonloppuna, kun Tans
ka, Ruotsi ja Etelä-Suomi saivat 
lumimyrskyyn niskaansa, alkoi 
kiekkogolffaajien talvisarja, Kar
valakkisarja. Kiekkogolfin pe
laamisen ei tarvitsee loppua 
syksyyn, sillä aina löytyy reippaita 
liitokiekkoilijoita, jotka pelaavat 
ympäri vuoden oli sää mikä tahan
sa. 

Marraskuun 18. päivä lauantaina lumes
sa löytyija lisää oli tulossa, mutta ei muu
ta kuin korit kantoon ja rata pystyyn. 
Ratamestari Juha Niemisenjärjestämä The 
First Annual Almoust Classic Mt Alppila 
Lumimies Disc Golf turnaus innosti pai
kalle yhdeksän kiekkogolfIaajaa }mpäri 
Suomea. Alppipuiston lumiselle radalle, 
puolen metrin hankeen, eivät kiekot 
hukkuneet, mutta kahlaamista ja pientä 
etsintää riitti. 

Kauhajoen Harri Jolula, kesän kakkonen, 
aloitti lupaavasti; kauniita böördejä ja 
varmaa peliä, kisa kulki kuin kesällä. 
Niemisen voimat menivät vannaan radan 
pystytyksessä, sillä ensimmäisen kier
roksen jälkeen hän oli 8 heittoa jäljessä 
johtavaa Jolulaa. 18 reiän jälkeen viiden 
reiän finaaliin valmistautui Kauhajoen 
Jolula, Vesala, Loukko, Tampereen Jussi 
Meresmaa, ja kesän pituuden kakkonen 
Antti Luuri. Finaalin haastavat reiät eivät 
pudottaneet Jolulaa, toisen tilan jakoivat 
Tommi Vesalaja Sami Loukko. Voittajalle 
lahjoitettiin kolme golfkiekkoa, sudden 
deathinjälkeen kakkoseksi tulleelle kaksi 
ja tämän hävinneelle yksi. 

Vihioja Freeze 
Tampereella karvalakkisruja jatkui rata
mestari Jussi Meresmaan uudella versiol
la VIhiojan puistossa. Tampereelle asti 
eivät viikonlopun lumi sateet yltäneet: 
maassa oli muutama sentti lunta ja pieni 
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pakkanen paukkui, siis juuri sopiva sää 
sarjan kisalle. Sarjan toisessa kilpailussa 
nähtiin myös ensimmäiset alokassaljan 
osanottajat, mm. Tampereenjuniorit, jois
ta on hyvää vauhtia tulossa huippu kiek
kogolffaajia. 

Viikonlopun kunkku Harri Jolula jatkoi 
hyvällä pelivireellä kisan käIjessä tulok
sella -1. Finaaliin etenivät kylmän kankeat 
golffaajat Jolula, A-P Korkeamäk:i, Tommi 
\esala, Jukka Kaipainen, Ilkka Tamminen 
ja Juha Nieminen. Finaalin upeat pitkät 
reiät eivät luvanneet hyvää, mutta Jolula 
jatkoi voittoon varmalla pelillä. Kun taas 
muilla peli ontui, \esala heitti kiekonjään 
läpi Vihiojaan mutta jatkoi jaetulle toiselle 
sijalle Korkeamäen kanssa. Tampereen 
juniori Tuomas Heinonen voitti alokas
sarjan tuloksella + 10. Osanottajia Vthio
jan puistossa oli yhteensä kuusitoista. 

Ari-Pekka Korkeamäki 
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Ari-pekka\ Korkeamäki ·· . 

Karvalakkisarja '95-'96 
*Sarjassa pelataan viisi hyisen jännittävää viikonloppua, paikkoina Helsinki, Tam
pere, Turku, Hämeenlinna, Kauhajoki ja \3asa. 

*Kilpailut peI3taan periaatteella: kaksi kierrosta + finaali. Mikäli sää on liian sateinen 
tai muuten railakas, voivat kilpailijat päättää pelataanko vain yksi kierros + finaali tai 
sudden death. 

*KarvalakkisaIjassa voi pelata joko Yleisessä tai Alokas-luokassa. Alokas-luokka on 
tarkoitettu alle vuoden pelanneille kiekkogolffaajille tai niille, jotka eivät ole vielä pelan
neet SM- tai VKG-tasolla. 

Jäljellä oleva kilpailut 1996 
Helmikuu (alustavat päivämäärät - vahvistetaan myöhemmin) 

Lauantaina 3.2. klo 11.00 VIhioja, Tampere 
Sunnuntaina 4.2. klo 11.00 Tonttumäki, Turku 

Maalisk"Uu 
Lauantaina 23.3. klo 11.00 Uimaha11inpuisto, Kauhajoki 
SWlllwltailla 24.3. klo 11.00 Tiklaspuisto, Vaasa 

1. 15 pistettä 
6.5p. 

Pisteytys: 
2. 13p. 3. IIp. 
7.4p. 8. 3p. 

4.8p. 
9.2p. 

5.6p. 
10.lp. 

Pisteitä jaetaan vain, jos kilpailuun osallistuu vähintään kuusi pelaajaa. Alokas-sar
jassa täytyy ol1a vähintään ko1me pe1aajaa, jotta heiHe jätjestetään oma satja osaki1-
pailussa. Sarjan loppupisteytykseen lasketaan viiden parhaan kilpailun tulos. Pelaa
jien päätyessä tasapisteisiin sarjan voittaja ratkaistaan ensimmäisten sijojen määrällä, 
jos ne ovat tasan, niin toisten sijojen jne . 

Yleinen-luokka 
Alokas-Iuokka 

Osallistumismaksut: 

20~utriI20~~ 
10 mk/kilpailu tri 60 mkIkausi 

Kausimaksusta ei suoriteta takaisinmaksua, vaikka ei kävisikään kaikissa osakilpai
luissa. Majoitus pyritään järjestämään tarvittaessa. 

Palkinnot osakilpailuissa: 
Yleinen-luokka 

Alokas-Iuokka 

1. minimi 2 palkintokiekkoa 
2. minimi 1 palkintokickko 
1. 1 palkinto kiekkoa 

OsakilpailWljärjeStäjä saa lisätä palkinlokiekkojen nläärciä 

Yleinen luokka: 
Alokas luokka: 

Kilpailun koordinaattorit: 
Juha Nieminen 
Siwllionkalu 3 A 3 
00510 HELSINKI 
puh. 90 - 877 1295 

Sarjavoittaja: 
1. Tavarapalkinto, Pokaali + golflaukku 
1. Tavarapalkinto + Pokaali 

Lisätietoja: 

Jukka Vieri 
Näsvägen 5 
65450SOLF 
puh. 961- 3440576 
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Viikottaisissa tasoituskilpailuissa runsas osaanotto 

Kiekkogolfharrastus leviää Tampereella 
Jo toisena kesänä järjesti Tampe
reen U.FO. Vihiojanpuiston go~f
radalla viikottaiset tasoituskilpai
lut. Heti ensimmäisenä kesänä oli
vat nämä Paul Bro'rt:nin alulle pane
mat kisat keränneet pienen mutta 
uskollisen harrastaja joukon suo
sion, mutta nyt toisena kesänä tuli 
lajin pariin todella runsaasti uusia 
pelaajia. Rrityisen lupaavaa on 
uusien nuorten harrastajien suuri 
määrä. 

TasoitukseHisessa kilpailussa kukin pelaa
ja kilpailee lähinnä itseään vastaan. Tasoi
tus määrätään kolmen edellisen kerran 
tulosten keskiarvosta ja tämä tasoitus 
vähennetään uudesta heittotuloksesta. 
Käytännössä saavuttaakseen hyvän 
tasoitetun tuloksen vaaditaan omaa kes
kiarvoa parempi heittotulos. Tämän 
järjestelmän ansiosta voivat eri tasoiset 
golffaajat kilpailla samassa kisassa 
tasaväkisesti. 

I Vastaukset 5+ 1 huonoon 
I 1. Raine Lambergilla ja Juha Jalovaaralla, hie

man yli 150 molemmilla 
2. 1978 
3. Timo Vaskio, 1987 Floyd, 1988 Atletico, 
1995 Hakuna Matata 
4 . 1470 
5. 110 g 
+ ~ioukkueva1mentaja vuosina 1980, 1981 
ja 1982 (Suomihan voitti tähän asti ainoan 
avoimen sarjan EM-kullan hänen johdollaan 
1980) 

I Vastaus kuukauden sääntöcaseen: 

Kiekko ei ollut "hallussa" koska Esa leijui il
massa kiekon ollessa kädessä. 404.12A Vas
taanottajalla on kiekko hallussa, kun hänellä 
on jatkuva kosketus pyörimättömään kiek
koon ja kosketus pelikenttään rajojen sisällä. 
Mara siis lähti puolustamaan. 

Tampcreen parigolffin tuloksct: 
1. Janne Lindberg - Jussi Lindberg -15 (-11) 

1

2. Juha Nieminen - Tomi Nieminen -13 (-9) 
3. Jussi Meresmaa - Kai Vesa -11 (-10) 
4. Harri Jolula - Jukka Kaipainen -11 (-9) I 
5. Heikki Mattila - Ari Nevalainen -1 1 

6. Isto Jortikka - Emppu Salonen +2 
7. Ismo Lindberg - Jukka Vieri +4 I 
8. Keijo Aaltonen - Tuomas Heinonen +8 1 

9. Miikka Salminen - Jarno Thomander +22 
I 10. Jesse Heinonen - Jesse Niemi +23 I 
I 11. Mika Parviainen - Antti Vuorikoski kesko I 

Tampereella tämä tasoituskilpailu on 
toiminut hienosti. Samassa kisassa on ol
lut pelaajia, joiden heittotulokset kahdel
ta kierrokselta ovat vaihdelleet 50 ja 80 
välillä (par 54), ja silti tasoitetut tulokset 
ovat olleet erittäin tasaisia Uusille pelaa
jille mukaantulo on helpompaa, kun pys
tyy kilpailemaan tasaväkisesti muiden 
kanssa ja jopa voittamaan kisat muuta
man pelikerranjälkeen. Samalla nämä 1lll

det pelaajat kehittyvät nopeasti, kun he 
voivat ottaa oppia kokeneemmilta pelaa
jilta. Muukin lajinedistäminen helpottuu, 
kun tapahtumista voi kertoa kiinnostu
neille näissä tilaisuuksissa. Samalla on 
hyvä olla kiekkoja myytävänä, ettei uu
sien pelaajien harrastus lopahda välinei
den puutteeseen, sillä Tampereella kiek
koja ei ole vielä yleisessä myynnissä. 

Kesän aikana järjestettiin viikkokilpailut 
22 kertaa, ja osallistujia oli keskimäärin 17, 
parbaimma11a 27 ja huonoimmalla 7. Yh
teensä 65 eri pelaajaa kävi kokeilemassa 
kesän aikana, joista vain 17 oli ulko
paikkakuntalaisia Näiden kisojen hole-in-

Tampereen taoituskisatn tuloksia 
mukana 12 parhaan tuloksen keskiarvo: 

keskiarvo kä}ntimäärä 
1. Jussi Meresmaa 39.44 21 
2. Emppu Salonen 40.05 20 
3. Heikki Mattila 40.78 20 
4. Jukka Kaipainen 40.91 16 
5. Artturi Ala-kauttu 41.10 3 
6. Timo Järveläinen 41.18 3 
7. Janne Kimpanpää 41.65 5 
8. Tuomas Heinonen 41.79 12 
9. Mari-Liis Parmas 41.84 10 
10. Tommi Vesala 41.75 1 

Karvalakkisarjan rmalistien tulokset 

IIelsinki: 
1. Harri Jolula + 1 
2. Sami Loukko +3 

Tommi Vesa1a +3 
4 . Jussi Meresmaa +5 
5. Antti Luuri +6 

Tampere: 
1. Harri Jolula + 1 
2. A-P Korkeamäki +5 

Tommi Vesa1a +5 
4 . Jukka kaipainen +7 
5. likka Tamminen +8 

16. Juha Nieminen +9 . 

I alokasSIIlJan vOIttaja Tuomas Hemonen + 1 0 
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one-pottia ei ole kukaan vielä kahden vuo
den aikana onnistunut viem.ään,joten sii
hen on kertynyt sievoinen summa rahaa. 
Ensi vuonna osa siitä saatetaan käyttää 
irtokorin hankkimiseen, mutta tervetuloa 
silti yrittämään sitä. 

Tällä hetkellä Tampereen kiekkogolfhar
rastuksen tulevaisuus on hyvällä mallilla. 
Suurin kiitos tästä kuulunee hyvälle 
radalle, mutta varmasti myös järjestetyt 
kisat ovat vetäneet uutta porukkaa mu
kaan. Tässä on ollut apuna Tampereelle 
syntyneet toisen seuran (Korkinmäen 
Frisbaajat) innostus, ja juuri tämän 
kaveripiirin kautta ovat useimmat nuoret 
tulleet mukaan. Pelaajista muutaman 
valmiinjuniorin lisäksi löytyy useita vielä 
nuorempia, jotka viiden-kuuden vuoden 
kuluttua siirtyessään avoimeen saIjaan 
saattavat olla todella kovia pelaajia. 
Yeikkaanpa, että ellei muualla aloiteta vas
taavaa lajinedistämistä, niin muutaman 
vuoden kuluttua Tampere on Suomen 
kiekkogolfpaikkakunta numero yksi. 

Heikki Mattila 

NSUT 1995 
Avoin: 
1. Poli 1 
2. KYI 
3. HYY 
4 . WWW-Leaf Team 
5. Poli II 
6. Espoon Lukiot 
7. Lahti 
8. KYll 
9 . WWW Old Stars 
10. Ufo 
11. Screw Balls 
12. Turku 

Finaali: Poli-KY 15-10 
Pronssi: HYY-~~W-LT 11-3 

Naiset: 
1. Poli 
2 . Tapiolan lukio 
3. Opistot 
4 . HYY 
5. Haukilahden lukio 
6. Helsingin lukio 
7. WWW Grannies 
8. WWW Ladies 
9.KY 
10. Turku 

Finaali: Poli-Tapiolan lukio 11-7 
Pronssi: Opistot-HYY 11-4 

19 
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Olli Visamo 
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Alustava kisakalenteri 1996 
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27-28.4. 

11-12.5. 
18-19.5. 
25-26.5. 

8-9.6. 

15-16.6. 

29-30.6. 

6-7.7. 

13-14.7. 
20-21.7. 
24-28.7 . 
27-28.7. 

3-4.8. 
5-11.8. 

10-18.8. 
17-18.8. 
24-25.8. 
30-31.8. 

14-15.9. 

illtimaten Itämeren Cup, Kalmar 

VKG 1 Helsinki 
VKG 2 Hämeenlinna, Tampere 
Stockholm Disc Golf Open, Eurotour A 
Seurajoukkueiden EM-ultimate 

VKG 3 Helsinki 
SM-Ultimate I-osatumaus 
SM-GolfHelsinki 
illtimaten Suomi-Ruotsi maaottelu 
12 th Annual Seppo Nieminen, Eurotour B 
SM-Ultimate II-osatumaus 

VKG4Kauhajoki, ~ 
Junioreiden SM-ultimate 
SM-illtimate ID-osatumaus 
DDC + GUTS SM-karsinta, Espoon Itäranta 
US-Open, Golf + Yksilölajit, Colorado 
VKG 5 Kauhajoki, Pori 
illtimaten SM-finaali 

Yksilölajien SM, Helsinki 
MM-Golf, South Bend, Indiana 
Ultimaten MM-turnaus, Jönköping 
SM-Joukkuegolf, Tampere 
Norrköping Disc Golf Open, Eurotour A 
SM-Parigolf, Helsinki 

Ultimaten Swedisc Cup Open 

Muut ulkomaiset Eurotour-goltkilpailut: 

5-7.4. 
11-12.5. 
1-2.6.tU 19-20.10. 
8-9.6. 
22-23.6. 
6-7.7 tai 17-18.8 
13-14.7. tai 31.8-1.9. 
7~.9. 

12-13.10. 

Namur, Belgia, B 
Rotterdam, B 
Bern, Sveitsi, B 
Oslo, B 
Berliini,A 
Helsingör, B 
Colchester, B 
Weilheim,A 
Munich, B 
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