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Sami Holopainen

Frisbarin tekeminen on kaikin puolin yllättävää, haastavaaja kasvattavaa.
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Haluan nyt haastaa muutaman kiekon viskelystä innostuneen myös lehden tekoon
Toiminnanjohtaja

Jonna Saarinen

edellisen päätoimittajan vetäytyessä aikanaan muihin puuhiin. Erityisesti toivoisin

toiminnanjohtaja@liitokiekkoliitto.fi

Frisbarintekoonjatkumoa eli vanha opittu tietoja taito siirtyisijouhevasti uusille
Vuoden 2000 jäsenmaksut

AikuisetlOOmk

tekijöille eikä pyöräätarvitsisi keksiäjokatuskastuttavan kerta uudelleen.

Juniorit (1981 tai senjälkeen syntyneet) 30 mk
Kllpallullsensslt

Meitähän on moneksi täällä maan päällä. Niin myös liitokiekkoilijoita. Monesti

Ultimatejaosto

Aikuiset 50 mk

lajien kehittelyssä panostamme vain kilpailuhenkisen porukantarpeisiin, mutta

Juniorit (1981 tai senjälkeen syntyneet) 20 mk
Yksilölajijaosto

onneksi löytyy vielä niitäkinjotka keksivätjärjestääyrityksissäturnauksiatai miettiä

Aikuiset45mk
Juniorit (1981 tai senjälkeen syntyneet) 20 mk
Pankkiyhteys

hauskoja beach-turnauksia.
Valitettavasti setosiasia, ettäsiihentarvitaan pyyteettömiätyötuntejatoisensa

Merita-Munkkivuori217121-4675

jälkeen, helposti unohtuu. Odotetaan "muiden" tekevän hommat. Keitä ovat ne
Ilmoitushinnat

1/ lsivu650mk

"muut "? Mikäli on valmis arvostelemaan järjestelmää, on myös valmis rakentavaan

1/ 2sivua400mk
1/ 4 sivua 250 mk

palautteeseenjajakamaan ne hyvät ja mahtavat ideansa niiden "muiden" kanssa.

1/ 8 sivua 150 mk
SLKLei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti

Uusi liitokiekkoilijasukupolvi kääntäätällä hetkellä kylkeään potkupuvuissaan.

aiheutuvasta vahingosta ,jos ilmoitusta ei voida
julkaista määrättynä päivänä tai käsikirjoituksen

Voi ollajuuri sinusta kiinni, kuinka moni heistä aloittaa liitokiekkoilun. Toivon

mukaisesti. Lehden suurin vastuu ilmoituksen
julkaisemisessa sattuneessa vi rheessä on

useampien ihmisten osallistuvanjatkossatoimintaamme niin omaksi kuin

ilmoituksen hinta.

toistenkin iloksi. Sevoi tarkoittaa vaikkapa sitä, että opetat yhden ihmisen
Aineisto numeroon 1/2000

31.3. mennessä päätoimittaja Tarja Koivikolle
Etukansi: Hanne Salonen

heittämään paremmin tai saat juniori lauman innostuneena mukaan toimintaan
juniorileireillä opettamalla kiperän kuvion vastustajan pään menoksi.

Takakansi: Juhajalovaara

Tarja

2

frisbari

puheenjohtajan
MENESTYKSEKÄS LIITOKIEKKOVUOSi 1999 on takanapäin. Ultimatepainotteinen kilpailukalenteri oli täynnä mitalinhohtoa ja

kunniaa. En voi olla hehkuttamatta vielä kerran Liquidiscin historiallista MM-hopeaa, unohtamatta kuitenkaan naisten vahvaa
kokonaispanosta Skotlannissa. Hieman matalammalla profiililla voittivat Sipoon juniorit Tukholman kovatasoisen junnuturnauksen. Hallikaudeltakin syntyi kansainvälistä tulosta: ultimaten Wimbledonista eli Vintertrofenista oli tuliaisina kaksi hopeaa ja juuri
pelatusta Adventspokalenista kulta, hopea ja kaksi pronssia. HYVÄ SUOMI!
Valitettavasti kova kärki on kapea ja liiton jäsenten ikärakenne ei ole vielä tavoitteiden mukainen, kuten ei myöskään
jäsenmäärä. Voi vain hämmästellä, miten pienen kansakunnan pienen liiton yksilöt sekä joukkueet menestyvät kansainvälisissä
kilpailuissa vuodesta toiseen. Kuinka pitkään? Liiton aktiivijäseniä on 363 (Vancouverissa on seurojakin enemmän), joista 74
junnua. Junnujen määrä kasvoi 12 % ja heihin panostettu rahoitus tuplaantui viime vuodesta. Meidän kaikkien tehtävä on
tehdä edelleen kovaa pioneerityötä jäsenmäärämme kasvattamiseksi. Ei vain siksi, että meillä olisi kansainvälisen menestymisen
edellytykset vaan ennen kaikkea, jotta meillä olisi tarjota kaiken tasoisille ja ikäisille mielekästä toimintaa lajiemme parissa.

TOINEN SELVÄ HAASTE tulevaisuudelle on lajiemme todellinen valtakunnallistaminen. Hallitus ja jaostot toimivat "pää-

kaupunkikeskeisesti". Turkulaiset, tamperelaiset ja muut aktivistit ovat tervetulleita ottamaan vastuuta arvokkaasta taustatyöstä.
Nykytiedotusvälinein ja -keinoin etäisyys ei ole este.
Tämä vuosi on ollut minulle liiton puheenjohtajana elämys. Glögiäkin lämpimämmät kiitokset kaikille liiton aktiivijäsenille;
pelaajille, valmentajille, jaosten jäsenille sekä hallituksen jäsenille. Te teitte tästä liitokiekkovuodesta onnistuneen. Ansiomerkkien
sijaan haluaisin vielä suurrrkiittää Toni Asikaista, joka puhui minut ympäri tähän tehtävään, Pasi Tuulosniemeä, joka on raatanut
työteliään ultimatejaoksen vetäjänä, Juha Jalovaaraa, joka on kehittänyt liiton www-sivut erinomaisen mielenkiintoiseksi ja ajan
tasalla olevaksi kokonaisuudeksi, Laura "the

e" Salmikiveä, joka innokkuudellaan ja esimerkillään on nostanut junnutoiminnan

uudelle tasolle, Tarja Koivikkoa, jota ilman Frisbari olisi pelkkä tiedote sekä Jonna Saarista, joka on hoitanut toiminnanjohtajan
tehtävänsä vastuuntuntoisesti, määrätietoisesti sekä kelloon katsomatta. Lopuksi toivon sydämestäni teille kaikille, erityisesti Sami
Holopaiselle sekä hänen johtamalleen hallitukselle tapahtumarikasta ja antoisaa vuotta 2000.

Love, peace and unity,
Espoossa 8.12.1999
Jarso

frisbari
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Sami Holopainen valittiin
Liitokiekkoliiton puheenjohtajaksi
M ins.u R?l,:lrarno
SAMI HOLOPAINEN VALITTIIN liitokiekkoliiton puheenjohtajaksi liiton vuosikokouksessa marraskussa.
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Markus Erkinheimo, Juha Jalovaara,
Jussi Lindberg sekä Ville Varo. Jalovaara
toimii ultimatejaoston puheenjohtajana.
Lindberg johtaa yksilölaji- ja kiekkogolftoimintaa.
Holopainen on aivan tuore voima Liitokiekkoliiton palveluksessa. Hän on tyytväinen siihen, että hallituksen riveistä
löytyy pitkän linjan kokemusta esimerkiksi Juha Jalovaaralta. Ville Varo ja Jussi
Lindberg ovat myös kantaneet hallitusvastuuta jo useamman kauden ajan.
Hallitustaan Holopainen kehuu tiiviiksi ja motivoituneeksi. Työskentelyä helpottaa sääntö muutos, joka karsii varsinaiset hallituksen jäsenet viiteen entisen seitsemän asemesta.
Uuden puheenjohtajan asialistan tärkeyspäässä on tuttuja aiheita, kuten kahden
liiton tilanne ja jäsenhankinta. Holopainen toivoo, että kahden liiton dilemma
saataisiin ratkaistua pian. Virallinen kanta
niin Suomessa kuin ulkomailla on, että
Liitokiekkoliitto on lajin virallinen kattojärjestö.
- On surullista, että näin pieni laji on
jakautunut kahtia osaksi henkilökohtaisten riitojen takia, Holopainen sanoo.
Holopaisen mukaan hallitus muodostaa tilanteen ratkaisemiseksi muutaman
vaihtoehdon, joita tullaan kokeilemaan.
- Tämän hallituksen aikana asialle tullaan tekemään jotain, Holopainen lupaa.
Jäsenhankinta on Holopaisen mielestä
hyvin tärkeää, mutta hän ei povaa mitään
suurta jäsenräjähdystä.
- Potentiaali laajentua on nimenomaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella,
arvioi Holopainen.
LIITOKIEKKOILUN ILOSANOMAA on
kuultu provinsseissa toistaiseksi vähän verrattuna pääkaupunkiseudun aktiivisuuteen.
- Lähetyssaarnaajia on niukasti, ja
jokainen tekee tätä omalla vapaa-ajallaan,
Holopainen toteaa.
Holopainen on iloinen, että ultimatejaostoon on saatu jäsen pääkaupunkiseudun ulkopuolelta: Jukka Toivari Tampereelta.
Holopainen uskoo, että kerran virallisen mielipiteen tuomitsema rantaultimate
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voisi olla avain kansansuosioon, samaan
tapaan kuin beach volley herätti kituvan
lentopalloilun jälleen kansan ja medioiden
SUOSIoon.
- Paganellon rantaturnaus osoittaa,
miten isoksi rantaultimate on kasvanut.
- Jos infrastruktuuri antaa myöden,
rantaultimatella voisi olla mahdollisuuksia. Parhaat rannat vain ovat länsirannikolla , Helsingissä ei ole oikein mitään,
Holopainen valittelee.
Holopaisen mielestä liitokiekkoilun
aloituskynnystä pitää alentaa. Hän visioi
puistoultimatekisoja, jossa pelattaisiin
viiden hengen kentällisillä pienemmällä
alueella. Kaupungin sydämessä näkyvyys
olisi parempi kuin takametsien urheilukentillä.
Holopainen pohtii, olisiko mahdollista antaa entistä positiivisempi kuva opetusministeriön suuntaan, jotta saataisiin
lisää tukea lajille. Opetusministeriö koor-

dinoi liikuntatointa ja istuu valtionavustuskirstujen päällä.
Holopainen on melko tyytyväinen
lajin julkiseen kuvaan, vaikka valtamedioiden uutiskynnys ei kovin usein ylitykään.
- Se on sellaista tuulimyllyjä vastaan
taistelua. Pitää pommittaa ja pommittaa
medioita. Toimittajatkin ovat loppujen
lopuksi tulosvastuussa: pitää tehdä sellaisia juttuja, joita ihmisten oletetaan haluavan lukea. Suomalaisethan ovat kai keskimäärin kiinnostuneita ainoastaan jääkiekosta ja formuloista, Holopainen heittää.
- Me näymme medioissa sen verran
kuin tämän kokoisen lajin kuuluukin
näkyä, toteaa Holopainen.
MEDIAJULKISUUDEN

SAAMINEN

vaatii menestystä isoissa maailmanluokan
kisoissa.
- Se on aika hyvin nyt hanskassa,
Holopainen sanoo.

Sami Holopainen tummissa laseissaan viime kesän SM·kisoissa.

Valtionapu säilyi ennallaan

- Ensimmäistä kertaa ikinä tai ainakin pitkään aikaan tänä vuonna lähdetään vakavasti voittamaan ultimaten
maailmanmestaruuskisoja.
Toinen reitti lehtien sivuille olisivat
massiiviset ranta- ja puistoultimatetapahtumat, mutta niiden toteutumiseen Holopainen ei vielä jaksa uskoa.
Holopainen on aloittanut liitokiekkouransa jo kuopatun Lahti Trashin
riveissä 1989. Holopainen pelasi hetken
myös Atleticossa. Lahden toiminnan hiivuttua Holopainen oli fuusioimassa Lahtea
Espoo Ultimate Clubin kanssa. Holopainen pelaa yhä Suomen huippujoukkueen
Liquidiscin riveissä. Liquidiscissä hän vastasi joukkueen kaksivuotisesta Skodantiprojektista managerin ominaisuudessa.
Pelaajana Holopainen luonnehtii itseään puolustajaryyppiseksi pelaajaksi, jonka
vahvuudet ovat jonka vahvuudet ovat
nopeat jalat ja hitaat kädet.
Kari Kuukka

Opetusministeriö jakoi 121,3 miljoonaa markkaa avustuksina valtakunnallisille liikuntajärjestöille vuoden 2000
toimintaan. Liitokiekkoliiton osuus säilyi
ennallaan: avustusta tulee 100000
markkaa.
73:sta anomuksenjättäneestä lajiliitosta Li itokiekkol i ittoa vähemmän tukea
saivat mm. Castingliitto (40000), Baseball-ja Softball-liitto(30 000), Taekwondo
(30 000) ,Kyykkäliitto(40 OOO),MuayThai
-liitto (30000), Ratagolfl iitto (80000) ja

Saappaanheittoliitto(30000).
Lajeina liitokiekkoilun kanssa suunnilleen samalle tasolle arvostettiin mm.
curling, darts, kiipeily, petankki, potkunyrkkeily, taido, tikkaurheilu, valjakkourheiluja voimanosto.
Markkamääräisesti avustus kasvoi
eniten Suomen Salibandyliitolla,joka saa
tänä vuonna tukea 2250000 markkaa.
Uusia liikuntajärjestöjä ei tänä vuonna
kelpuutettu valtionapuun oikeutettujen
joukkoon.

Uusi ultimatejaosvalittiin
Liitokiekkol iiton hallitus vahvisti tammikuun kokouksessaan ultimatejaoston
kokoonpanon vuodelle 2000. Kilapilutoimintaa hoitamaan vai itti in Ville Haaramo
ja Jukka Toivari. Junioritoimintaa ja demoryhmää vievät eteenpäin Laura Salmikivija Sanna Susiluoto. Jaoston puheenjohtaja Juha Jalovaara sekä Jari Koivi kko
huolehtivat tiedotuksestaja yhteistyöstä.
Ari Rantalainen vetää projektiluontoisia
tehtäviä, kuten kansainvälisten turnaustenjärjestämistä, valmennuskoulutusta

sekä liiton Cup-turnauksia.
Jaostoon etsitään vielä yhtä jäsentä
täydentämään projektiparia. Tärkeimmät
tehtävät tänä vuonna tulevat liittymään
uusille harrastajille sekä ultimatesta
lähinnä vapaa-ajan pelinä kiinnostuneille liikkujille suunnattavaan toimintaan,
kuten Beach Ultimateentai kesäliigaan.
Jos mielenkiintosi heräsi, niin ota yhteyttä jaoston puheenjohtajaan Juha Jalovaaraan (040-5569150tai sähköpostitseultimate@liitokiekkoliitto.fi).

LiitokiekkoliittoWAP-aikaan
Suomen Liitokiekkoliitto siirtyi marraskuun puolivälissä ensimmäisten suomalaisten yhteisöjen joukossa WAP-aikaan. WAP (WirelessApplication Protocol) on paljon puhuttu matkaviestinten
langattoman tiedonsiirron uusi standardi.
Liiton sivuilla avattiin WAP-palvelu,
josta voidaan hakea liiton hallisarjoissa
pelaavienjoukkueiden otteluaikataulut.
Palvelu on osa liiton uusittua Pelikonetta,
josta ylläpidetäänja välitetään ultimate-

sarjoihin liittyväätietoa.
Jos käytössäsi on WAP-puhelin,
pääset selaamaan aikatauluja suuntaamaIla
puhelimesi
sivulle
http://www.liitokiekkoliitto.fi/
pelikone/wap/index.asp. Muut asetukset ovat puhelinverkkokohtaisia. Radiolinja opastaa käyttäjiään osoitteessa:
http://www.radiolinja.fijwap/ohjeet.htm
ja Soneran käyttövinkit löytyvät osoitteesta: http://www.sonera.fijgsm/palvelut!
tekstiviestipalvelut/wap_kaytto.html

Frisbarija nettisivut tukemaan toisiaan
Frisbarin tekoprosessia on modernisoitu. Tavoitteenaontuottaa paitsi tyylikkäämpää lehteä, myös lähentää Frisbarin
ja liiton int.ernetsivujen yhteyttä. Jatkossa Frisbari toki kolahtaa vanhaan tapaan
postiluukusta. Malttamattomille Frisbari
on luettavissa paria viikkoa ennen pa-

periversion ilmestymistä liiton internetsivuiltawww.liitokiekkoliitto.fi/frisbari.htm
PDF-muodossa.
Tämän numeron teko pääsi myöhästymään pahoin, koskatietotekniikantoimitus venähti. Pahoittelemme viivästys-

tä.

Yrityksissäkin pelataan ultimatea
HeikkiMattila
~_ _ _,

Lempäälässä on järjestetty tänä
syksynä Nokia-yhtymän toimipisteiden
(Nokia Mobile Phones, Nokia Networks,
Nokia Internet Communications) ultimate-turnaus. Kahdeksanjoukkuetta pelasi
marraskuussa Lempäälän Hakkarin hallissa. Suurin osa mukanaolijoista oli en-

si kertal aisia ult imatessa.
Joukkueiden ensimmäisissä peleissä
näkyi kokemattomuus uudessa lajissa,
sillä virheitä syntyi paljonja vauhti sekä
innokkuus korvasivat taidot ja säännöt.
Coedina pelatussa turnauksessa sai
kaksi pistettä naisten syöttämästä maalista. Harvajoukkue pystyi kuitenkin käyttämäänsääntöätaktisesti hyväkseen.

frisbari
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miten pelataan

Tarja Koivikko
Juha Jalovaara
LIITOKIEKKOILU SELVISI elinvoimaisena 1900-luvusta. Mikä on liitokiekkoilun tila tästä eteenpäin? Vuonna 2016 järjestetään sekä ultimaten MM-kisat että
kesäolympialaiset. Kysyimme ennustuksia liitokiekkoilun huippumaista kolmelta
mantereelta: Pasi Pesoselta Suomesta,
Joakim Reiniukselta Ruotsista, Steve Mooneylta Yhdysvalloista sekä Fumio Morookalta Japanista.
Steve Mooney muisteli jo 16 vuotta
sitten pelanneensa Ruotsissa maailmanmestaruuskilpailuissa. 16 vuotta liitokiekkoilua eteenpäin ei tuntunut hänestä ollenkaan kaukaiselta ajalta. Hän arveli muutoksia silti tulevan ja vertaili tätä hetkeä
vuoteen 1983.
- Markkeri laskee nykyään kymmeneen entisen viidentoista sijasta, Mooney
muistelee.
- Shortsit ovat nykyään pidempiä,
luojan kiitos, Mooney naurahtaa.

Räpyläuinnnin seuraksi olympialaisiin

Liitokiekkoilun saaminen olympialaisiin on monen liitokiekkovaikuttajan
kaukainen unelma. Japanin ultimaten
kantava voima Fumio Morooka jaksaa
uskoa liitokiekkoilun mahtumiseen urheilulajien kuohukermaan maailmankisojen
portin auettua ultimatelle ja kiekkogolfille. Morooka on Akitan maailmankisojen liitokiekkoilun tekninen edustaja sekä
Maailman Liitokiekkoliiton (WFDF) hallituksen jäsen että puheenjohtaja Japanin
liitokiekkoliitossa JFDA:ssa.
- Akitan World Games -kisojen
menestyksen jälkeen maailman liitokiekkoliitossa on yli 70 jäsenmaata ja liitokiekko kutsutaan näytöslajiksi olympialaisiin, Morooka visioi.
- Olympialaisiin osallistuminen ei ole
pelkkä unelma. Vuoden 2004 Ateenan
olympialaisiin suunnitellaan kutsuttavaksi
räpyläuintia ja vesihiihtoa näytöslajeiksi.
Kummatkin lajit ovat tällä hetkellä maailmankisalajeja, Morooka toteaa.
Jälleen yhden Yhdysvaltain mestaruu-
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den voittaneen bostonilaisen Death or
Gloryn Steve Mooney ei usko liitokiekkoilun koskaan pääsevän olympialaisiin.
- Olympialaisissa on yksinkertaisesti
liian paljon lajeja jo nyt. Lisäksi liian
monta lajia jonottaa olympialaisiin pääsyä
ennen ultimatea.
Pelaaja määrä kasvuun

Vaikka viime vuodet vaikuttavatkin
lupaavilta, Suomessa on pitkään oltu huolestuneita lajin hitaasta kasvuvauhdista.
Pasi Pesonen on melko pessimistinen.
- Karu tosiasia on, että merkittävää
ryhdistäytymistä lajin piirissä tarvitaan,
mikäli liitokiekkoilu urheiluna halutaan
saada suuren yleisön silmissä kiinnostavaksi ja seuratuksi lajiksi. Sitä kautta
saadaan myös harrastajamäärät nousuun.
Mikäli nykyisen kaltainen panostus jatkuu,
laji jää marginaalilajiksi muiden lajien jalkoihin, Pesonen tykittää.
- Kokonaan toinen asia on, onko
tämä edes liitokiekkoilun tavoitteena,
Pesonen huomauttaa.
- Liitokiekkoilun keskeinen juju on
friban heittämisessä kaverille. Tästä syystä
uskon, että joukkuepeleissä on liitokiekkoilun suurin kasvumahdollisuus. Uusia
lajeja saattaa syntyä nimenomaan tälle
puolelle, Pesonen miettii.

Naapurimaassakaan ei olla tyytyväisiä
harrastajamäärän kehitykseen. Viimevuotisten yksilölajien maailmanmestaruuskisojen järjestäjä Joakim Reinius Ruotsin
Kalmarista ei näe liitokiekon tulevaisuutta
erityisen ruusuisena.
- Kiekkogolfilla on parhaimmat mahdollisuudet kasvaa suureen suosioon.
Muiden lajien pelaajamäärät lienevät kuitenkin vähenemään päin, Reinius arvelee.
Pohjois-Amerikan mantereella pelaajamäärät ovat ja luultavasti myös pysyvät
aivan toisissa mitoissa kuin Euroopassa.
Mooney huomioi, että MM-kilpailuihin
osallistuvien maiden määrä on laskenut.
- Vuoden 1983 MM-kisoissa oli
enemmän maita kuin nykyään. Vaikka
pelaajia on enemmän, harvemmalla maalla
on varaa lähettää joukkueita turnauksiin.
Lajien määrän uskotaan vähenevän

Liitokiekkolajeja on joka sormelle.
Ennustajamme pitivät ultimatea ja kiekkogolfia elinvoimaisimpina lajeina.
- Kuitenkin liitokiekkoilun ongelma
on tällä hetkellä lajien moninaisuus. Pitäisi
selkeästi keskittää voimat vain yhden julkisuuslajin ympärille. Muutahan voi ja pitää
harrastaa, muttei kaikessa tarvitse kilpailla
suomen- ja maailmanmestaruuksista.
Morooka uskoo myös ultimaten ja

Fumio Morooka uskoo, että IIItoklekkoilusta tulee olympialaji.

kiekkogolfin päärooleihin, muttei tyrmää
toisiakaan lajeja täysin.
- Pituus- ja tarkkuusheitolla on mahdollisuus tulla virallisiksi lajeiksi paralympialaisiin.
Japanissa pituus ja tarkkuus ovat
tulossa virallisiksi lajeiksi liikuntaesteisten
ihmisten urheilufestivaaliin.
Linjatuomarit kentän laidalle

Tuomarikysymys on pyörinyt ultimateväen huulilla siitä lähtien kun peli kehiterriin.
- Ultimaten perusarvo on vastapelaajan kunnioirraminen. Tuomarittomuus
korostaa tätä: vastuu on pelaajilla, Pasi
Pesonen muistuttaa.
T uomarointi olisi käytännössä vaikeaa.
Laji on varsin hankala vihellettäväksi.
- Onko tuomareilla mitään mahdollisuuksia nähdä esimerkiksi markkerin lyöntiä heittäjän kädelle samalla tavoin kuin
pelaaj illa? Pesonen ihmettelee.
Tarkkailijoille sen sijaan visioidaan
aktiivisempaa roolia kiistojen ratkaisussa.
- Lisäksi ratkaisemattomista tilanteista tullaan jollain tavalla sakottamaan
pelaajia, jorra vastuuta ei automaarrisesti
siirretä tarkkailijoille, Pesonen ennustaa.
Linjatuomarointi olisi sitä vastoin helpompaa. Morooka uskoo, että linjatuomarit otetaan käyrröön.
- Linjatuomarit ovat televisio- ja katsojaystävällisiä, Morooka uskoo.
Ammattilaisuus harvinaista

Ammarrina liitokiekkoilu on tällä
hetkellä useimmille vain toteutumaton
haave.
- Nykyisen suuntauksen jatkuessa
muutama kaveri sirkuksessa voi heirrää
ammatikseen, Pesonen profetoi.
- Mikäli lajiin aletaan vakavasti panostaa siten, errä media ja yritykset saadaan
kasvuun mukaan, vain taivas on karrona.
Lajihan on loistava ja on aivan varmaa errä
todellisen taitureiden seuraamisesta ollaan
valmiita maksamaan ja vieläpä paljon,
Pesonen maalailee.
Seuraava sukupolvi saarraa tapetoida
huoneensa seinät ultimateammarrilaisten

kuvilla kori palloilijoiden, jääkiekkoilijoiden ja jalkapalloilijoiden asemesta.
Morooka näkee tulevaisuuden valoisana.
Noin 20 ihmistä Suomessa ja tuhat
ihmistä maailmassa tullee ansaitsemaan
elantonsa liitokiekon pelaajina tai valmentajina, Morooka arvelee.
Steve Mooney jarruttelee hieman.
- Yhdysvaltain markkinoilla ole tilaa
amerikkalaisen jalkapallon, koripallon, jääkiekon ja muiden ammarrilaislajien vuoksi.
Markkinat ovat jo kyllästettyjä isoilla
urheilulajeilla, Mooney uskoo.

eteen, vaikka vuonna 2016
hän onkin jo 61-vuotias.
Mooney
arvelee
loperraneensa vuoteen
2016 mennessä uransa.
- Lapsenikaan elvat
enää silloin mahdu mestaruuspokaaliin,
Mooney surkurrelee.
Amerikkalaisilla on pitkät perinteet
pokaalien runnomisessa.
- Minun on täytynyt korvata pokaali,
koska olen murjonut sen korjauskelvottomaksi, Mooney pelkää.

Suomi on ultimaten huippumaa

Suomen uskotaan pienistä harrastajamääristä huolimatta pysyvän
maailman kärkikahinoissa. Mooney
arvelee, errä Yhdysvallat ja Kanada
jatkavat johtavassa asemassa.
- Näissä maissa lapset opetetaan heirrämään ja ottamaan kiinni
ja muissa maissa opetetaan ensin potkimaan, Mooney perustelee.
Morooka ennustaa nykyisten
kovien maiden, Japanin, Suomen,
Ruotsin, Kanadan ja Yhdysvaltojen
olevan yhä maailman liitokiekkovaltikan kahvassa vuonna 2016. Pesosen
mielestä Uudella-Seelannilla ja Australialla on mahdollisuus nousta maailman huipulle. Tyynenmeren suunnan
ultimatejoukkueet ovatkin väläytelleet ajoirrain varsin näppärää pelaamista.
Liitokiekko pitää otteessaan

Liitokiekkoaktiivit elvat aio
luopua rakkaasta harrastuksestaan.
Tulevaisuudessa Pasi Pesonen näkee
itsensä mukana kuvioissa.
- Jälkipolvikin saarraisi innostua,
Pesonen toivoo.
Ahkerana kansainvälisten yksilölajiturnausten järjestäjänä tunnettu
Reiniuskin uskoo olevansa mukana
jossain muodossa liitokiekkoympyröissä vielä vuonna 2016.
Morookakin aikoo jatkaa työtä liirokiekon edistämisen ja koulutuksen

Steve Mooneyn Ben-poika mahtuu vielä
mestaruuspokaaliin.
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Heidi Kalmari
Hanne$aI9Jl~.o (k~vat)

VUOSITUHANNEN VAIHTUESSA on
syytä tähystää myös liitokiekkoilun tulevaisuuteen. Kokosimme lupaa kysymättä
beibibuumin tuloksista kahdenkymmenen
vuoden päästä muita nöyryyttävän unelmien coed-joukkueen. Ainakin geenien
pitäisi olla hyvät.
Valmentaja valittiin vanhimmasta
päästä, sillä kokemus on edelleen se, mistä
eniten ammennetaan. Valmentajan paikan

ansaitsee Tuija "Tumba" Kohosen juniori
Teo Kohonen. Eduksi katsotaan kehdosta
asti alkanut kosketus kiekkoon. Kiekko on
voinut toimia jopa puruleluna ensimmäisiä hampaita odoteltaessa.
Teon laaja liitokiekkoilijan yleisnäkemys tulee monisäikeisestä kiekon hallitsemisesta. Erikoiskikkana Teolla oli jo nuorena pelkällä forella golfaarninen. Ultimatessa Teon vahvuudet ovat rakentamisessa.
Hän on vanhan koulukunnan pelaaja,
jolla on hyvät rinnalta haut ja joka
käyttää paljon machinea ja give-and-gota.
Heitot ovat Teolla tietenkin yksilölajitaustan mukaisesti tarkat. Teo on valmentajana hyvä, sillä hän ottaa vastuuta ja kontrolloi vahvasti peliä.
Teon oikeana kätenä ja selkeänä manttelinperijänä toimii häntä nuorempi Perttu
Jalovaara. Pertun isä Juha Jalovaara on pohjustanut poikansa tulevaisuutta varhaislapsuudesta alkaen: Pertun viihdykkeenä
pinnasängyssä on ollut kahdesta yhteenliimatusta kiekosta rakkaudella rakennettu
helistin.
Pertulla on tarkka pelisilmä
ja hän seuraa herkeämättä
muiden suorituksia pelatessaankin. Mikään peli paikka
ei ole Pertulle vieras. Taktiikat ovat hallussa ja ensimmäiset pelikuviot ovat voineet
syntyä jo huopakynillä olohuoneen seinään.
Muita vahvoja miespelaaovat tulevaisuuden coedjoukkueessa Julius Forsblom,
Jördis
Lamberg, Otto Varpasuo, Sasu Bruns,
Eimo
Salonen,
Mikke Kään-

tee, Santtu Koppinen sekä Aksel "Aksu"
Ranta.
Julius äitinsä Päivi Nissisen mukaisesti
on hyvä heittäjä. Upside-downit ja muut
yläheitot osuvat kohdalleen. Julius on vahvimmillaan rakennuksessa eikä pelisilmässä
ole moittimisen sijaa. Toivottavasti kuitenkin isän geenien kautta tulisi hieman
lisää pituutta, niin ilmatilanteetkin sujuisivat varmasti.
Heittäjän kauhu on tässä joukkueessa
Eimo Salonen. Markkerina Eimo jähmettää kenet tahansa kiekonkäsittelijän.
Hanne Salosen os. Hämäläisen poika on
vahva ja ahkera rakentaja. Elmon kanssa
on helppo pelata yhteen, sillä pelisilmä ja
tilannetaju ovat omaa luokkaansa. Eimo
voi myös huoletta luottaa omaan heittotaitoonsa.
JÖRDIS ON PERSOONA kuten isänsä
Raine Lamberg. Tämä nuori mies on
venyttelemättä valmis ja treenaamattakin
kentän hallitsija. Jördis on ehtinyt kokeilla
jo melkein kaikki joukkueet, maajoukkueen mukanakaan ei Jördis ole ensimmäistä kertaa. J ördikselläkin on uskomaton pelisilmä ja heitto kuin heitto löytää
perille. Hän on legenda varmasti aloittaessaan ja aina vaan pelatessaan. Jördis luottaa myös isänsä elämänmottoon " raskas
työ vaatii raskaat huvit".·
Espoo Ultimate Clubissa suurimman
osan peli urastaan viettäneen Laura Varpasuon poika Otto Varpasuo on äitinsä
tavoin nopea ja vahva pelinrakentaja. Heittouskallusta löytyy samoin kuin maaliratkaisujakin. Virheitä saa Oton pelistä hakemalla hakea.
Samoin EUC:n vahva kasvatti on Sasu
Bruns. Vanhemmat Anna-Mari Laitila ja
Tomi Bruns ovat varmasti kasvattaneet

Liitokiekon makuun on
hyvä päästä jo pienenä.
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pitkän, ilmoja halkovan ratkaisijan sekä
heitoiltaan suorastaan nerokkaan nuoren
miehen. Paitsi komeudellaan, Sasu herättää pelkoa vastustajissaan pelaamalla mitä
paikkaa tahansa. Sasu löytää rakennuksesta aina paikkansa ja maaleja tehdään
silloin kun huvittaa.
RAKENNUKSESSA TAITOJA löytyy,
mutta on kärkeenkin luvassa kunnon
kauhua ja polvien tutinaa. Coed-joukkueen maalirykiksi nousee Mikke Kääntee.
Kuten äitinsä Pauliina "PK" Kääntee on
Mikke puolustajan kauhu. Miken lähtönopeus yllättää aina. Katsekontaktit toimii
Mikellä loistavasti ja ajoitukset ovat hänellä
yhtä täsmällisiä kuin paikallisjunat.
Kärjessä pörrää toinenkin vastustajan
painajainen. Janina Koppisen poika Santtu
on ilmatilanteissa ylivoimainen. Santun
maailmanvalloitusta odoteltaessa hän
juoksee ja dyykkaa vastustajat kumoon.
Santtu on synnynnäinen urheilija, jolla on
uskomaton peliäly ja kova jano jokaiseen
voittoon.
Viimeisenä miespuolisena, mutta ei
suinkaan vähäsimpänä joukkueen selkärankaa vahvistaa itseoikeutetusti Aksel
''Aksu'' Ranta. Isänsä Pekka "Bob" Rannan
valtikan perinyt Aksu on ultimaten ylivoimainen guru. Ikiliikkujana puolustajan
kauhu ja loistavan pompun ansiosta pelottaa yhtä lailla ilmassakin. Pertun tavoin
Aksun pelitaktiikat tulevat hänelle suonensisäisesti. Aksu on tärkeä fiiliksen luoja,
sillä hän on jo tähän mennessä antautunut
lajille täydellisesti. Antautuminen näkyy
joskus kuitenkin myös toiseen suuntaan.
Aksu ottaa p etrymykset otetaan raskaasti
ja joukkueen mieliala seuraa Aksua.
LOISTAVIEN MIESPELAAJIEN joukkoon mahtuu toki myös loistavia naiskeikkoilijoita. Tähän vuoden 2020 coedjoukkueeseen mahtui mukaan kolme
tulevaisuuden naispelaajaa. Sinivalkoisiin
paitoihin sonnustautuvat Suvi-Tuuli Suurnäkki, Alisa Kahlos sekä Lumi Simpanen.
Suvi-Tuuli Suurnäkki on isänsä Matti
"Snägä" Suurnäkin mukaisesti kovan
luokan ultimatepalaaja. Teknisesti peli
sujuisi vaikka unissaankin. Suvi-Tuuli on
armoitettu pelinrakentaja ja kova kunto
takaa tyylikkyyden. Suvi-Tuulin hei toista

2020

vastaanottaja et
erehtyä.
Sekä Alisa KahIoksen että Lumi
Simpasen äidit ovat
tuttuja
pelaajia
Adeticosta. Laura
Kahloksen jalanjälkiä
seuraava
Alisa hallitsee leikiten kaikki pelipaikat. Alisa on
rohkea - missä
on
tilanne,
siellä on Alisa.
Lumi on
Susanna "Sude"
Simpasen tapaan kova
juoksija. Lumin virheetön peli syntyy
huolellisesta rakentamisesta ja rautaisesta kokemuksesta.
Suomen liitokiekolla ei pitäisi olla
hätäpäivää, kunhan
vanhemmat vain hoitavat tehtävänsä tunteella. Jännityksellä
odottelemme,
miltä todellinen
vuoden
2020
joukkue näyttää ...
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Alisa Kahlos osaa
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Frisbari ylpeänä esittää:

Vuosituhannen ultimatekuvat
osa 1

Yllä: Australian viime hetken puolustusdyykki. MM-kisat 1996, JÖnköping.
Alla vas: EUC:n Paulilna Kääntee-Valkama ja Atleticon Sara Carlberg kesän
1999 SM-ottelussa. (kuvat: Harttl Suomela)
Alla olk: Minsu Rauramo heittäytyy maaliin SM-finaalissa 1999. (kuva: Juha
Jalovaara)

Mitaleita joka
J uha. J aJ9V.99ra..LG.Qt.~p.9rg)
VINTERTROFEN-TURNAUS oli jälleen suomalaismenesrys. 15.-16.1. Göteborgissa pelattu perinteinen kutsu turnaus
kokosi parhaat eurooppalaisjoukkueet
kisaamaan maanosan ykkösjoukkueen tittelistä. Tänä vuonna mukana oli 24 joukkuetta avoimessa ja 9 joukkuetta naisten
safjassa.
Suomea edustivat turnauksen avoimessa sarjassa Liquidisc, Discus sekä SMsarjan kakkostilaa hallussaan pitävä Sipoon
Odd Stars. Naisten sarjassa suomalaisedustus oli EUC:n ja Atleticon varassa.
Avoimessa sarjassa kakkoseksi sijoitettu
Liquidisc lunasti joukkueeseen kohdistuneet odotukset etenemällä aina loppuotteluun saakka. Matkan varrella Liquidiscin
tiukan puolustuspelin uhreiksi joutuivat
englantilainen Hammerage, saksalainen
Skywalkers sekä ruotsalaisjoukkueet Stenungsund, Viksjöfors ja Westervik. Viksjöfors tosin ilmeisesti kunniotti Likvin
puolustusta niin paljon, ettei uskaltanut
saapua sunnuntaiaamuna pelikentälle lainkaan.
Semifinaali Westervikiä vastaan oli erittäin tiukka, vaikka sujuikin koko ajan
Liquidiscin hienoisessa hallinnassa. Kokeneet ruotsalaispelurit olivat liikkeellä vain
seitsemällä miehellä, mutta pelasivat taitavaa erisryspeliä aiheuttaen jatkuvaa päänvaivaa suomalaispuolustukselle. Lopputulos: 12-11 Liquidiscin hyväksi. Loppuotteluun Liquidisc sai vastaansa Ruotsin
ykkösjoukkueen Göteborgin Carnegien.
LlQUIDISC JA CARNEGIE kohtasivat
jo kerran aiemmin tällä kaudella Advent-

Liquidisc ei venynyt turnauksen voittoon asti.
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spokalenin loppuottelussa. Silloin
Liquidisc oli parempi numeroin
15-12. Tälläkin kertaa loppuottelu lähti liikkeelle Liquidiscin
merkeissä. Ilkka Rämö katkaisi
göteborgilaisheiton aivan kotijoukkueen maaliviivalla ja espoolaiset johtivat ottelua hetkessä
luvuin 3-1. Ensimmäinen puoliaika edettiinLiquidiscin hallinassa
ja tauolle mentiin espoolaisjohdossa 8-7.
Toisella puoliajalla ruotsalaispuolustus tiivistyi ja siihen asti
lähes virheittä pelannut Liquidiscin hyökkäys syyllistyi ahdistettuna useampaan harhasyöttöön.
Kun Tommi Lehdon johtama
hyökkäyskentällinen ei onnistunut puolustamaan menetettyjä
kiekkoja takaisin, niin Liquidiscin
oli lopulta tyytyminen turnauksen kakkossijaan pistein 15-12.
Naisten sarjan kahdelta espoolaisjoukkueelta odotettiin paljon.
Atletico on voittanut Vintertrofenin useamman kerran 90-luvulla
ja joukkue lähti tälläkin kertaa
hakemaan pokaalia palkintokaappiinsa. Hallitsevalla Suomen mestarijoukkueella EUC:llä oli vielä
tuoreessa muistissa viimevuotinen
EUC:n puolustus oli tiivistä. Anna-Mari Laitila estää
finaali tappio Carnegielle.
Alkusarja ei kuitenkaan lähyliheiton.
tenyt EUC:n kannalta parhaalla
mahdollisella tavalla liikkeelle ja
EUC:N TAPPION JOHDOSTA suojoukkue jäi lohkonsa kakkoseksi englantimalaisjoukkueiden tiet kohtasivat jo välilaiselle Blissille kärsityn tappion jälkeen.
eräottelussa. Atletico onnistui rikkomaan
Atletico sen sijaan eteni puhtaalla pelillä
EUC:n ohjaavan puolustuksen pelaamalla
pudotuspeleihin saakka.
ulottuvalle keskikenttäpelaajalleen Paula
Jussilalle. Johtoasema oli vuorotellen
molempien joukkueiden hallussa, mutta
ratkaisupisteeseen saavuttiin tasatilanteessa
12-12, kun voittoon tarvittiin 13 pistettä.
Atletico lähti hyökkäämään, mutta Juulia
Jouhki ei onnistunut venymään pitkäksi
menneeseen upsiin ja EUC vei pisteen.
Ottelukaavion toisessa reunassa englantilaisjoukkue Bliss jatkoi hyviä otteitaan ja valtasi helposti toisen loppuottelupaikan. EUC:n valmentajan Tuuli Saarennon tehtäväksi jäi ratkaista, miten fyysiset
ja kovaa tilanteisiin menevät englantilaisneidot saataisiin kuriin.
- Meillä oli alkusarjassa jatkuvasti vaikeuksia pysäyttää englantilaisten hyvin
ajoitetut kakkoshaut, Saarento sanoi.
- Loppuottelussa puolustimme kui-
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Adventspokalen ista tuom isi na
nelj ä mital isij aa

Juha Jalovaara

RUOTSIN ENTINEN käskyläinen Suomi
osoitti suuruutensa 27-28.11.1999 kuninkaan niityillä. Joukkueemme pärjäsivät
Adventspokalen-turnauksessa
hienosti.
Espoon Liquidisc pokkasi ensimmäisen
palkinnon miesten sarjassa ja sipoolainen
sas nousi pronssipallille. Naisten puolella tukholmalainen STUL otti finaalissa
niukan voiton Espoon Adeticosta. Helsinkiläinen HUT sijoittui kolmanneksi.

voittoon.

tenkin tiiviimmin ja tiesimme Blissin pelin
perustavan pitkälti mataliin ulkopeliheittoihin.

LOPPUOTTELU TUNTUI JO ratkenneen suomalaisille EUC:n johtaessa pistein
9-6, mutta Bliss löysi vielä kirivaihteen ja
siirtyi 12-11 johtoon. Tasan yhdellä kentällisellä pelannut Bliss jaksoi tulla vielä
loppumetreillä puolustuksessa takaa ohi.
Tasoitettuaan tilanteeksi 12-12 EUC
joutui jälleen lähtemään viimeiseen pisteeseen puolustamaan. Puolustuskenttä toi
katkon melkein välittömästi, kun Kati
Kangasluoma irtosi trappikatkoon helpossa rinnallesyötössä. Bliss päätti panna
maalipaikan pystyyn, ja vasta pitkällisen
siirtelyn jälkeen Vera Talvitie pääsi tökkäämään Kati Kangasluomalie voittomaalin.
Adetico voitti pronssiottelussa selvästi
viimevuotisen mestarijoukkueen Carnegien 13-5, joten Espooseen saatiin pronssiakin.

Liquidisc lähti turnaukseen kovalla
kokoonpanolla. Joukkue olikin lyömätön
koko turnauksen ajan kesäisen menestyksen vaatimalla arvokkuudella. Finaalissa
espoolaiset kukistivat Carnegien taitavan
sisäpelijoukkueen 15-12.
SaS:n nuorempi polvi pääsi kokeilemaan kykyjään vanhojen tähtiensä tukemana. Ensimmäisissä otteluissa joukkueen ote
oli haparoiva myös vaatimattomampia vastustajia kohdatessa. Voitot kuitenkin taisteltiin kerta toisensa jälkeen ja
turnauksen edetessä suoritukset parantuivat.
Välierässä sas joutui
antautumaan
Liquidiscille,
mutta pronssiottelun sipoolaiset veivät tyylikkäästi 11-5 ja
pysti saatiin Suomeen Viksjöforsin taitavien junioreiden
harmiksi.
NAISTEN SARJASSA Adetico ja HUT onnistuivat välttämään toistensa kohtaamisen

koko turnauksen ajan. Monien tähti pelaajien puuttuessa Atletico ei ollut tarpeeksi
kova voittaakseen koko turnauksen. Tukholmalainen STUL löi joukkueen alkusarjassa ja polkaisi toistamiseen finaalissa.
Finaali tarjosi kuitenkin jännitystä, eikä
Adetico luovuttanut helposti. Loppulukemat olivat 15-13.
Myös HUT joutui tukholmalaisten
kovaan myllyyn välierässä ja jäi näin
taistelemaan himmeimmästä palkinnosta.
Pronssiotteluvastustaja oli
kuitenkin
mieluinen, sillä
vas takkaiselle
viivalle
asteli
Brunna
FK.
Viime vuoden
finaalissa HUT
kärsi kirvelevän
tappion samaista
joukkuetta vastaan. Helsinkiläisten
kan tti
kesti
tänä
vuonna ja voitto
maistui
suloiselta.
Pronssi
voitettiin numeroin 5-11.
Miesten sarJassa oli tänä
vuonna vilkas
osanotto.
14
joukkuetta kisasi komeista pokaaleista.
Naisia paikalle ei saatu yhtä runsaasti
ja ainoastaan kuusi joukkuetta oli nauttimassa Kungsängenin tilavasta hallista.
Aikatauluja moitittiin tänä vuonna kehnoiksi, mutta ainakaan suomalaiset eivät
joutuneet kärsimään.

Atletico joutui taipumaan vain finaalissa.
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Maajoukkuevalmentajilla
kovat MM-odotukset
VUODEN 2000 ULTIMATEN maailmanmestaruusturnaus pelataan Saksan Heilbronnissa 5.-12. elokuuta. Turnauksessa
järjestetään viisi sarjaa: avoin, naiset, juniorit (1981 syntyneet ja nuoremmat), coed
(miehet ja naiset sekajoukkueena) sekä
masters (1970 syntyneet ja vanhemmat).
Odotukset ovat maajoukkueella kovat.
Viime kesän Skotlannin St. Andrewsin
seurajoukkuekisoissa suomalaiset menestyivät ennenkuulumattoman hyvin.
- Pitkälle mennään tässä turnauksessa,
ennustaa maajoukkuevastaava Ville Haaramo.
Ultimatejaos valitsi maajoukkuevastaava Ville Haaramon esityksestä maajoukkueiden valmentajat 23.1.2000. Naisten
valmentajana jatkaa jo kahdet maajoukkuekisat läpi vienyt Mika "Unski" Niemenmaa. Junioreiden valmentajaksi valittiin Hanne Salonen, jolla myös on kokemusta tehtävästä jo edellisistä kisoista.
Avoimen sarjan valmentajiksi valittiin
kokonainen troikka. Maajoukkue nojaa
Liquidiscin asiantuntemukseen. Kaikki
kolme valmentajaa ovat viime kesän MMhopeamitalisteja. Päävalmentajana toimii
Timo Vaskio. Koska Vaskio pelaa itsekin,
hänen apunaan töitä paiskivat Tommi
Lehto ja Ville Haaramo.
MAAJOUKKUEEN TAVOITE aVOImessa

sarjassa on päävalmentaja Vaskion mukaan
voitto. Finaalivastustaja tiedetään jo. Bostonin Death or Glory voittu Yhdysvaltain
mestaruuden viime vuonna, ja lähtee siten
edustamaan Saksaan.
- Olin turhautunut 20 vuotta siihen,
ettei voittoa voi saavuttaa. Otin tämän
haasteen vastaan, koska ensimmäistä kertaa
on realistisesti mahdollista lähteä taistelemaan voitosta.
Avoimen sarjan maajoukkueringissä
on tällä hetkellä noin 25 pelaajaa. Vaskio
on lähtökohtiin tyytyväinen.
- Nämä ovat nimenomaan oikeita
ihmisiä. Ringissä on rajusti potentiaalia,
Vaskio kehuu.
Vaskion mielestä vähemmän maailmanluokann kokemusta omaaviliekin voi
irrota paikka maajoukkueessa.
- Vahvoja roolipelaajia mahtuu muutama joukkoon, lupaa Vaskio.
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JUNIOREIDEN RINGISSÄ on myös
paljon lahjakkaita pelaajia. Juniorisarja
pelataan sekajoukkuein, mutta ilman
sukupuolitasapainovaatimuksia. Tällä hetkellä ringissä on yhtä paljon tyttöjä ja
poikia. Junioreiden valmentaja Hanne
Salonen arvelee, että nyt on mahdollisuus
kirkkaampaan mitaliin kuin muutamaan
vuoteen tulee olemaan.
- Tällä porukalla on hirveä kokemus.
Suuri osa oli mukana kisoissa jo 1996 ja
1997 kisoissa, Salonen kertoo viitaten etupäässä SaS:n viimeistä vuottaan junioreissa pelaaviin poikiin.
Junioreiden tavoitteena on Salosen
mukaan mitali. Ringissä on kovia pelaajia,
mutta juniorimaajoukkue kilpailee etenkin
miesten maajoukkueen kanssa samoista
pelaajista.
- Voi maksaa junioreille maailmanmestaruuden, jos muutama tärkeä pelaaja
napataan miesten maajoukkueeseen, Salonen toteaa.
SUOMALAISET NAISJOUKKUEET eivät
yltäneet Skotlannissa mitaleille, mutta
toisaalta kärki on hyvin leveä. Maajoukkueringissä on paljon hyviä pelaajia.
- Tulee olemaan vaikeaa valita joukkuetta. Tämä on tasainen jengi. Todella
mielenkiintonen tilanne, päivittelee valmentaja Mika Niemenmaa.
Naiset ovat pitkään hätyytelleet
kärkeä, mutta mitaleita ei MM-kisoista ole
tullut. Niemenmaa asettaa naisten minimitavoitteeksi pronssimitalin.
Valmentaja näkee suojateissaan paljon
vahvuuksia. Heittotaito ja ilmavoima on
kehittynyt. - Meillä on juoksuvoimaa. Myös
joukkuehenki on hyvä, Niemenmaa lisää.
Puolustus on aikaisemmissa kisoissa
ollut kompastuskivi. Miespuolustuksessa
on ollut sijoittumisongelmia ja markkeritoiminta ei ole ollut riittävän kovaa.
- Puolustukseen viritetään uusia juttuja, Niemenmaa kertoo.
Maajoukkuekarsinta tulee olemaan
kovaa. Siksi on keskusteltu, että ne jotka
eivät mahdu avoimeen tai naisten joukkueeseen voisivat halutessaan lähteä coedsarjaan, etteivät kisat mene sivu suun.
- Tähän mennessä coediin on ilmottautunut ainoastaan naisia, Haaramo
toteaa.

Coed-sarjasta ovat olleet kiinnostuneita lähinnä Helsinki Ultimate Teamin
naiset, jotka osallistuivat sekasarjaan Skotlannissa.
Coed-joukkeen vetäjästä käydään vielä
keskusteluja. Masters-sarjan luonteen
mukaisesti virallista valmentajaa ei heille
etsitä. Fysioterapeutti Tomi Brunsin asiantuntemusta käytetään fYysisen harjoittelun puolella.
MAAJOUKKUEIDEN TOIMINTAA tukemaan on perustettu projektiryhmä, joka
organisoi joukkueiden tausta-asiat, joihin
kuuluvat mm. työkeikat, sponsorit, matkanjärjestelyr ja sisäinen tiedotus.
Projektiryhmä aloitti toimintansa tammikuussa 2000. Projektin vetäjänä toimii
Peetu Öunap. Ennen valmentajien nimitystä projektiryhmä ei ole päässyt konkreettiseen työhön käsiksi.
Öunap arvelee, että pelaajakohtaiset
kustannukset jäävät tällä kertaa alemmaksi kuin edellisissä maailmanmestaruuskisoissa Minneapolisissa 1998, koska
MM-turnaus pelataan Euroopassa. Itse
kisapaketti ei ole kovin halpa. Majoitusvaihtoehdot Saksassa edustavat ääripäitä:
tarjolla on vain hotelli tai telttamajoitus.
Monista kisoista tuttua yliopistokampusmajoitusta ei ole.
MATKAN KUSTANNUKSET arvioidaan
noin 5000 markaksi pelaajaa kohti. Projekdryhmä pyrkii pienentämään taloudellista rasitusta järjestämällä taikoo työmahdollisuuksia ja ylläpitämällä yhteistyösuhteita urheilujärjestöihin, valtioon ja
kuntiin sekä liike-elämään.
Heilbronn sijaitsee Neckar-joen varrella aivan keskellä Eurooppaa. Lentoyhteydet ovat hyvät. Stuttgartin kentältä
Heilbronniin ehtii alle tunnissa, Frankfurtista on puolentoista tunnin matka.
Lisätietoa kisoista saa MM-kisojen
WWW-sivuilta
www.wuc2000.org.
Maajoukkueprojektin etenemisestä kerrotaan SLKL:n sivujen maajoukkeetosasta,
www.liitokiekkoliitto.fif
maajoukkueet.htm.
Maajoukkueista kiinnostuneet voivat
yhä ilmoittautua mukaan postituslistalle
ottamalla yhteyttä Peetu Öunapiin puhelimitse 040-7655695 tai sähköpostitse
peetu.ounap@radionova.fi.

DoG Ja Fury USA:n
ultlmatemestarlt

Liitokiekko pääsi
maailmankartalle

l-t~r1ti $~C>.m~19

Bostonilainen Death or
Glory (DoG) voitti kuudennen
kerran peräkkäin Yhdysvaltain
ultimatemestaruuden. DoG
voitti lokakuun lopussa San Diegossa Kaliforniassa pelatussa
loppuottelussa perinteikkään
kalifornialaisjoukkueen Santa
Barbara Condorsin 17-12.
DoG pelasi erittäin virheettömänfinaalin menettäen
kiekon koko ottelun aikana vain
neljä kertaa. Pelin hahmo oli
hyökkäyksessä loistanut Fortunat Mueller.
Naisten sarjassa koettiinjo
semifi naaleissa suuryllätys kun
nuori
portlandilaisjoukkue
Schwa kukisti nelinkertaista
mestaruuttaan puol ustaneen
Bostonin ylpeyden Lady Godivan 15-14.
Schwatekivälieräottelussa
neljä viimeistä maalia ratkaisten ottelun 11-14 takaa-ajoasemasta hyväkseen maal in
erolla. Loppuottelussa sanfranciscolainen Furyvoittijoväsähtäneen Schwan luvuin 15-12.

UItimateaj a kiekkogolfi a pelataan M aai Imank isoissa 2001
TarjaKoivi~~o

_.._______ .. ______. _ . __

vuonna
2001 World Games -maailmankisat, joissa
ensimmäistä kertaa pelataan kilpasarjoissa
liitokiekkoa. Mukaan on hyväksytty ultimate ja kiekkogolf. Vuonna 1997 Helsingin maailmankisoissa liitokiekko oli näytöslajina. Silloin esiteltiin kiekkogolfin ja
ultimaten ohella freestyleä, pituusheittoa,
koppauksia ja tuplakiekkoa Kuortaneen
maailmanmestaruuskisojen yhteydessä.
AKITASSA

JÄRJESTETÄÄN

Ultimate pelataan coedina

Kuudesta maasta tullaan kutsumaan
ultimatejoukkue. Yksi näistä kutsutuista
on isäntänä toimiva Japani. Muut viisi
maata saavat kutsun Saksan Heilbronnissa järjestettävien MM-kisojen perusteella. Kutsut perustuvat jokaisen maan
kolmen parhaimman joukkueen lopputuloksiin viidessä eri kilpailusarjassa.
Suomen maajoukkuevalmentajat uskovat, että Suomelle irtoaa paikka Akitasta.
Jokaisella kutsun haluavalla maalla täytyy
olla Heilbronnissa joukkue coed-sarjassa,
koska Akitassa pelattava kilpailusarja on
coed. Syy on se, että kansainvälinen maailmankisajärjestö IWGA sallii vain yhden
ultimatesarjan järjestämisen.
Kentällä on vain kuusi pelaajaa

Akitassa ultimatea pelataan normaalista poikkeavilla säännöillä. Joukkueen
pelaajamäärä on rajoitettu kymmeneen.
Pelit pelataan kuuden hengen
kentällisillä, jotta miehiä ja
naisia saadaan kentälle tasaluku.
~
Joukkue, joka ei saa ken.
tälle kolmea naista ja kolmea
miestä jokaisen pisteen ajaksi,
häviää pelin.
Pelit on jaettu kahteen 45 minuutin puoli aikaan ja kummankin puoliajan
loppuminen huudetaan ajan loppumisen
jälkeen tehdyn pisteen jälkeen.
Pelit pelataan muilta osin WFDF:n
vuoden 2001 ultimatesäännöillä.

Bliss voitti Tanskassa

_..&..... _

Akita sijaitsee Japanin suurimalla saarella.

Akita on Japanin kuudenneksi suurin
hallintoalue. Se sijaitsee luoteis-Tohokussa
Japanin suurimmalla saarella tunnin lentomatkan päässä Tokiosta. Pohjoisesta, idästä
ja etelästä sitä ympäröivät vuoret ja lännessä siintää Japaninmeri.
Liitokiekkolajit ultimate ja kiekkogolf pelataan Yuwan kaupungissa. Ultimate pelataan Yuwan jalkapallostadionilla.
Kiekkogolf heitetään Yuwan kiinteällä
kiekkogolfradalla, johon tehdään muutamia muutoksia maailmankisoja varten.
Maailmankisoissa kuvioon tulevat
mukaan rutiininomaiset doping-testit.
Maailmankisoihin paaseminen on
ollut 15 vuoden projekti WFDF:lle. Projektin väsymätön taustatekijä on ollut professori Fumio Morooka Japanista.

Hartti ?uol'l}~I?_

GolfaaJat valitaan PDGA-kisoissa

Kuusi maata tulee saamaan kutsun
yhden mies- ja yhden naisgolfarin lähettämiseksi Yuwaan. Yksi kutsutuista tulee
olemaan isäntämaa Japani.
Viisi muuta maata päätetään PDGA:n
(Professional Disc Golf Association)
Michiganissa järjestämien Pro Worlds
2000
-kisojen
perusteella.
Maailmankisoissa pelataan WFDF:n sma
vuonna ilmestyneiden kiekkogolfsääntöjen mukaan.
Kahden liiton tilanne aiheuttaa Suomessa ongelmia kisoihin osallistumisessa.
Toni Asikainen yksilölajijaostosta toivoo,
että liittojen välillä voitaisiin tehdä yhteistyötä, jotta Akitaan saadaan edustus
kiekkogolfiinkin.

...

l

Tanskan suurin ultimaten sisäturnaus Kong Volmer järjestettiin marraskuun ensimmäisenäviikonloppuna 14. kerran.
Turnaukseen osallistui kaikkiaan 26 joukkuetta,joista kisasi
16 avoimessa sarjassa ja 10
naisten sarjassa.
Naistensadanvoitti brittiläinen Bliss. Loppuottelussa Göteborgin Carnegietaipui hyvän
alun saaneelle saarivaltion
joukkueelle (johto parhaimmillaan 9-3) luvuin 13-11.
Avoimessa sarjassa pääosin
göteborgilaisen Skogshyddanin
pelaajista koostuva Småland
voitti loppuottelussa saksalaisen Wall Cityn varsin vaivattomasti 15-11.
Huomionarvoinen seikka
on, että välieriin asti ei selvinnyt yhtään viime vuoden
semifinalistia. Tosin semeissä
Smålandille nöyrtynyt tanskalainen Ragnarok koostuu entisistäFenriksenpelaajista.
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Sanna Susiluoto

Hyvinkäällä pidetty juniorileiri huipentui lopputurnaukseen.

Junnusäpinää Hyvinkäällä
Saila Nykänen
L~.~r9 . 8. i§1.QI.9.'(HY\!.i.IJ. k~~l.
KOVAA VAUHTIA perinteeksi muodostuva junnuleiri pidettiin tällä kertaa
Hyvinkäällä 4.-5. joulukuuta. Nelisenkymmentä innokasta 12-19 -vuotiasta ultimatekärpäsen pureman saanutta
nuorta kokoontui viettämään ikimuistoista viikonloppua. Pääkaupunkiseudun
lisäksi leiriläisiä tuli mm. Vaasasta, Turusta
ja Sipoosta.
Leiripaikkana toiminut Martinhalli
sopi erinomaisesti tarkoitukseen suuren
kokonsa vuoksi. Yöpymispaikkana toimi
Järvenpään ammattioppilaitos. Tämän
hankalasta sijainnista oli leiriläisillä hieman
purnattavaa, mutta muuta paikkaa ei
yksinkertaisesti ollut saatavilla siihen
hätään.
Lauantaina nopean esittelykierroksen
jälkeen kaikki tuoreimmatkin lajin harrastajat saivat tuntuman kiekkoon. Kun
heitot olivat kaikilla suurinpiirtein hal-
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lussa, harjoiteltiin perinteisiä ällää ja
ykköstä. Päivän ohjelma oli painottunut
puolustukseen. Markkerin tehtävät sekä
laita kiinni -puolustuksessa että sidelinessa
tulivat harvinaisen selväksi. Myös toivottoman tuntuinen machine (=kone) yritettiin saada toimimaan, vaikkakaan menestys ei ollut kovin suuri.
Illalla pelattiin lopputurnaus, jossa viisi
joukkuetta otti mittaa toisistaan päivällä
opittuja asioita hyödyntäen.
KUUDEN TUNNIN PÄIVÄURAKAN jälkeen lähdimme Sannan johdolla lampsimaan kohti yöpymispaikkaamme. Ohjelmassa illalla oli lähinnä syömistä ja yleistä
pölinää, unohtamatta tietenkään vanhoja
kunnon seuraleikkejä ja korttipelejä (
ALIAS kunniaan!).
Sunnuntain harjoitusten oli tarkoitus
painottua hyökkäysteorioiden läpikäymiseen. Edellisen päivän harjoituksia kuitenkin käytiin vielä läpi.
Sunnuntain teoriaosuuteen kuului

Liina Hemmingin upea ravinroluento,
josta varmasti on monelle tulevaisuuden
toivolle vielä paljon iloa. Muistakaa siis: ei
oreganoa ennen peliä!
Myös maajoukkueprojekti saatiin
käyntiin. Runsaasti innokkaita ilmoittautui mukaan. Ensi kesän Saksan MMkisoissa on muiden maiden joukkueiden
syytä varoa, kun Suomen sisukkaat nuoret
lähtevät näyttämään taitojaan.
Leirin lopuksi käytiin suuren suuri
lopputurnaus, johon kaikki jaksoivat hienosti kerätä vielä viimeisimmätkin voimanrippeet.
Kokonaisuudessaan leiri onnistui loistavasti. Hienoa, että Suomen ultimatejunnujen tulevaisuudesta pidetään huolta!
Suuret kiitokset kaikille, jotka tekivät
leirin ylipäätänsä mahdolliseksi eli ensinnäkin ultimateliiton juniori vastaaville Sanna
Susiluodolle ja Laura Salmikivelle sekä
ammattitaitoisille ohjaajille TeemulIe,
Tommille, Helle, Pekalle, Arille, LiinalIe,
Hannelle, Miisalle ja Anrille.

Junioritytöille oma
maailmanmestaruussarja?
M in$u Rauram() ..................... _........_...... __.....
JUNIORITYTÖillE PUUHATAAN omaa
sarjaa MM-kisoihin. Idean esitti alunperin
ruotsalainen ultimaten monitoimimies,
maailmanliitto WFDF:n ultimatekomitean jäsen Paul Eriksson. WFDF:ssä ajatukseen on suhtauduttu varovaisen myönteisesti.
Erikssonin aikataulu on ripeä: hän
pyrkii saamaan tyttöjoukkueet kentälle jo
Heilbronnin elokuussa pidettäviin kisoihin. Eriksson on keskustellut MM-kisojen
järjestäjien kanssa tyttösarjasta.
Virallisen sarjan järjestämiseen vaaditaan vähintään neljä joukkuetta. Lyhyen
varoitusajan takia niin moni maa tuskin
saa joukkuetta kokoon.
Virallisia kutsuja ei ole voitu lähettää
ennen kuin järjestäjät ovat selvittäneet,
riittääkö Heilbronnin kenttä- ja majoituskapasiteetti uuden sarjan järjestämiseen.
- Suomessa on taitavia tyttöjä varmasti joukkueellinen, samoin Ruotsissa.
Muissa maissa juniorityttöjen määrä on
vielä pieni, kertoo Liitokiekkoliiton juniorivastaava Laura Salmikivi.
Suomessa muunmuassa Espoo Ultimate Clubilla, Sipoo Odd Starsilla ja

Turku Terrorilla on suunnilleen lukioikäisiä juniorityttöjä. Ruotsissa lähinnä yläasteikäisiä tyttöjoukkueita on useampia.
Saksan ja Yhdysvaltain varaan asetettiin toiveita, mutta ilmeisesti turhaan.
- Arvelin, että Saksalla isäntämaana
olisi parhaat mahdollisuudet saada joukkue kokoon, mutta näin ei käynyt, Eriksson harmittelee.
JOS TYTTÖJEN NEUÄN joukkueen
virallinen sarja ei onnistu, voisivat tytöt
Erikssonin mukaan pelata avoimessa juniorisarjassa epävirallisia otteluita.
Juniorisarjassa saattaisi siis olla kaksi
joukkuetta samasta maasta, mutta vain
sekajoukkue pelaisi virallista sarjaa ja kilpailisi samalla Akitan maailmankisojen
kutsuista.
Tyttöjen sarjan järjestäminen olisi
Erikssonin ja Salmikiven mielestä nuorille naisille suuri etu, koska nykyisenlaisessa juniorimaajoukkueessa he eivät pääse
pelaamaan riittävästi.
Nykyään juniorisarjaa pelataan sekajoukkuein ilman vaatimuksia siitä, kuinka
monta tyttöä kentällä täytyy olla. Käytännössä tämä tarkoittaa usein sitä, että
pidemmät ja fyysisemmät pojat vievät

edustuspaikan tai peliajan mahdollisesti
taitavammiltakin tytöiltä.
- Vain muutama tyttö mahtuisi juniorimaajoukkueeseen. Suurelle osalle potentiaalisia tyttömaajoukkuelaisia kyseessä on
lisäksi viimeinen juniorivuosi, Salmikivi
kertoo.
Salmikiven mukaan suomalaistytöt
ovat olleet innostuneita mahdollisuudesta
päästä omalla joukkueella MM-kisoihin.
Eriksson toivoo, että omalla tyttöjen
sarjalla saataisiin nostettua naisultimaten
tasoa yleensä. WFDF:n komiteoissa ollaan
oltu huolestuneita coed-sarjan vaikutuksesta naisten sarjan kehitykseen.
- Uuden naisten (tai tyttöjen) sarjan
tukeminen olisi hyvästä, Eriksson sanoo.
Vaikka vain kahden maan epävirallinen tyttösarja olisi Erikssonin mukaan
hyvä saada järjestettyä nyt kun kisat ovat
Euroopassa.
- Silloin muut maat alkavat ajatella
asiaa, ja prosessi käynnistyy.
- Täytyy sanoa, että olisi hyvä, jos
WFDF:n ultimatekomiteassa olisi edes
yksi nainen, joka voisi perehtyä tähän
asiaan tarkemmin, Eriksson myöntää.
Tällä hetkellä kaikki ultimatekomitean
jäsenet ovat miehiä.

Lempäälä menestyi omissa kisoissaan Sipoosta koulujen
mestari
Junnuturnaus tarjosi joukkueilie sopijärjestämästä
viiden joukkueen junioreiden kutsuturnauksesta tuli huippujännittävä. LeKissä on
niin paljon pelaajia, että seura päätti osallistua omaan turnaukseensa kahdella joukkueella. Tarkoitus oli tehdä kaksi tasaväkistä joukkuetta, Yin ja Yang. Jako näytti
olevan hieman epäonnistunut, kun joukkueiden kohdatessa päivän ensimmäisessä
pelissä Yang oli täysin ylivoimainen ja vei
pelin 9-1.
Espoonlahden lukio oli mukana vahvalla naisjoukkueella plus Atte Tanskanen,
joka tunnustettiin kyllä pojaksi saparoista
huolimatta. Espoonlahti pystyi heti alusta
asti pelaamaan hyvin.
Sen sijaan Vaasan ja SOS:in junnuissa
näkyi selvää kehitystä pelikokemuksen
karttuessa. Vaasalaiset olivat ensimmäistä
kertaa pelaamassa ilman vanhempia, kokeneimpia seuratovereitaan. Sipoolaisetkaan
eivät olleet päässeet tätä ennen oikein pelirytmiin, vaikka divariin ovat rohkeasti lähteneetkin.
LEMPÄÄLÄN

KISAN

van vastuksen. sas oli jopa vähällä olla
finaalissa, kun se päihitti Espoonlahden
9-6. Jos pelit olisivat olleet päinvastaisessa järjestyksessä, olisi lopputulos voinut
olla aivan erilainen.
Ennen yksinkertaisen sarjan viimeistä
peliä (Sipoo-Yin) kahdella joukkueella oli
kolme voittoa. Jos sas jatkaisi samaa
rataa ja voittaisi Yinin, olisi ensimmäisellä
sijalla tasan 3 joukkueetta: sas, Yang ja
Espoonlahti.
Keskinäiset pelit menivät ristiin, joten
katsotaan maalierot - Espoonlahti ykkönen, sas kakkonen, Yang kolmonen.
Näin spekuloitiin.
Mutta kuinka ollakaan, päivän selvästi
jännittävimmässä ottelussa Lempäälän Yin
voitti SaS:n maalein 6-5, ja näin Sipoo
oli 3. sijalla. Yllätysvoitolla Lempäälän Yin
antoi Yangille vielä mahdollisuuden koettaa onneaan finaalissa Espoonlahtea vastaan. Alkusarjassa Espoo oli selvästi vahvempi.
Finaalista tuli paljon tiukempi peli,
joka päättyi Lempäälän hyväksi 5-4.

SIPOON LUKIO VOITTI koulujenvälisen hallimestaruuden. Tammikuun 20.
päivä pelatussa viimesessä osaturnauksessa
finaalivastustajaksi selviytyi Espoonlahden lukion ykkösjoukkue, joka kuitenkin
taipui SipoolIe selvästi 11-6.
Espoonlahden kakkosjoukkueellakaan
ei ollut onnea loppumetreillä: se hävisi
niukasti pronssiottelussa Kauniaisille.
Sipoon yläaste sai myöntää Itäkeskuksen selkeästi paremmaksi niin viimeisellä
sarjakierroksella kuin sijoitusottelussakin.
Itäkeskus vei viidennen sijan murskaluvuin 11-3.
Nuori Lempäälä oli Turkua vahvempi
ottelussa seitsemännestä sijasta. Yliajalle
mennyt peli päättyi Lempäälälle 9-7.
- Hirveän lahjakkaita pelaajia, kommentoi juniorivastaava Sanna Susiluoto.
- Kiva että saadaan sellaisiakin kouluja mukaan, jossa ei valmiiksi ole pelaajia, hän iloitsee.
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Janne Lindberg ylivoimaisesti kiekkogolfmestariksi
NUORI JANNE LINDBERG näytti mestarin otteita heti alusta lähtien heittämällä
kaikki kolme kierrosta Rajamäen uudella
kiekkogolfradalla paremmin kuin kukaan
muu. Ensimmäisen päivän jälkeen Jan-

nella oli jo vakuuttava kuuden pisteen
johto ennen Jussi Lindbergiä ja Roope
Pehkosta.
Rajamäen omien pelaajien keskinäisen
kilpailun voitti Jari Väyrynen neljällä pisteellä ennen Severi Oksasta. Ilahduttavaa
oli nähdä porilaisten junioreiden innostus

ensimmäisellä kiekkogolfmatkallaan.
Sunnuntaina Munkkiniemessä pelatut
kaksi kierrosta ja finaali eivät muuttaneet
kirkkaimman kärjen sijoituksia, mutta
Ville Nevalaisen upea finaalikierros nosti
miehen pronssimitalille ohi Roope Pehkosen ja Marko Timosen.

Kenttälajien Suomen mestaruudet ratkottiin
tuulisissa oloissa Talissa
Nevalainen heitti lähes ME:n
TUPLAKIEKON MESTARUUS ratkaistiin kuuden parin kesken pelaten kaikkia
vastaan. Mestaruus ratkesi vasta sarjan viimeisessä pelissä, kun Toni Asikainen ja
Visa Ruuhinen kukistivat Roope Pehkosen ja Ville Nevalaisen.
Tarkkuusheiton mestaruuden vei Toni
Asikainen. Asikainen voitti kovan tuulen
vaikeuttamassa finaalissa Pehkosen. Pronssia sai Petri Jääskeläinen. Kilpailun ensimmäiseltä kierrokselta pääsi jatkoon viisi
parasta ja tasatuloksiin heittäneet kilpailijat. Finaaliin pääsi kahden kierroksen
yhteenlasketun tuloksen kaksi parasta.
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Koppauskilpailussa nähtiin kisojen ylivoimaisesti komeimmat suoritukset kun
Ville Nevalaisen tulos 162,28 (13,69 s ja
86,98 m) jäi maailman ennätyksestä vajaat
viisi pistettä. Nevalaisen matkakoppaustulos jäi vain kahden metrin päähän Pekka
Rannan Suomen ennätyksestä.
Hopeaa kilpailussa saavutti Roope Pehkonen ja pronssille ylsi nyt myös yksilölajeissa lahjakkuutensa osoittanut sipoolainen Kimmo Kinnunen.
Hyvissä tuuliolosuhteissa heitetty
pituuskisa tarjosi kovia tuloksia. Neljä
miestä heitti yli 160 metriä. Mestaruuden
vei Ville Nevalainen 166,37 metriä kanta-

le te

neella heitollaan. Janne Lindbergin alkukilpailussa heittämä päivän pisin heitto
167,40 m taisi aiheuttaa suorituspaineita
ja Janne jäi finaalissa viidenneksi.
Asikainen on tämän vuoden
yleismestari

Yleismestaruuspisteitä
ynnattaessä
todettiin Toni Asikaisen ja Roope Pehkosen olevan tasapisteissä. Asikainen vei kuitenkin tavoitellun yleismestaruuden useamman lajimestaruuden ansiosta. Toinen
sija siis Roope Pehkoselle ja kolmanneksi
tuli Ville Nevalainen.
Naisten yleismestaruuden vei Tuija
Kohonen.

I

4.-6.2.

Ultimate: Lord Novgorod Invitational, Novgorod, Venäjä.

12.-13.2.

Ultimate: Halli-SM 4. osaturnaus. Martinhalli, Hyvinkääja Leppävaara, Espoo.

26.-27.2.

Ultimate: Halli-SM 5. osaturnaus. Espoonlahtija Leppävaara, Espoo.

11.3.

Ultimate: Halli-SM Loppuottelutapahtuma. Pasilan urheiluhalli, Helsinki.

18.-19.3.

Ultimate: Junioreiden halli-SM. Martinhalli, Hyvinkää.

25.-26.3.

Ultimate: Kiek-in-de-kökk -sisäturnaus, Tallinna, Eesti.

21.-24.4.

Ultimate: Paganello 2000, World Beach Ultimate Cup, Rimini, Italia.

Kesäkauden alustava kilpailukalenteri,jonkatoteutuminen on kiinni kenttien saatavuudesta

17.-18.6.

Ultimate: SM losaturnaus

1.-2.7.

UIt imate: Yyteri Beac hU It imate

8.-9.7.

UItimate: EspooClassic

15.-16.7.

Ultimate: SM II osaturnaus

22.-23.7.

Ultimate: Jurmala Bite-rantaultimateturnaus, Jurmala, Latvia.

22.-23.7.

Maajoukkueiden leiriviikonloppu

6.-13.8.

Ultimate: MM-kilpailut, Heilbronn, Saksa.

26.-27.8.

Ultimate:SM III osaturnaus

9.9.

Ultimate:Finaalitapahtuma
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UFO Tampere - Discus 1111-15

YLEISMESTARUUSPISTEET

Kamaan Ketsup- UFO 15 - 8

pituus tarkkuus koppaukset DDC

15.-16.1.2000, Göteborg, Ruotsi

Hyvinkää, MartinhallI

SOSjr. - Discus II

0-15

k iek kogolfyht

avoin sarja

15-2

Toni Asikainen

1 . Carnegie

9910097 10095491

2. Liquidisc

Ultlmate SM-sarja

20.11.1999

Vaasa - EePee

avoin

Sun City Ultimate-Vaasa 5-15

Farmers- OHO ... 15-8

Sun City Ultimate - EePee 5-15

Discus-OHO ... 15-10

22. Vlntertrofen-turnaus

Roope Pehkonen

3. Wettern

9899999996491

4. Westervik

Discus - Farmers 15 - 3

Espoo, Espoonlahti

Ville Nevalainen

5 . LULU

naiset

su 23.1.2000

100911009998488

6. Gefle

EUC I - sas ladies 15 - 2

avoin

naiset:

7 . 360°

HUT(n)-AtleticoIl15-11

HUT - Discus 15 -13

Tuija Kohonen 100 100 100 300

8 . Viksjöfors

EUC I-Atletico 1115-8

aHO ... - Liquidisc 2 -15

HUT (n) - sas ladies 15 - 2

Liquidisc - HUT 15 - 8

KoulujenvälInen hallIsarja

9 . SipooOS
10. Sundsvall

I divisioona

naiset

20.1.2000

11. Skywalkers
12. Nordic/Pacific WOlf

Kurjaa - Sleepwalkers 15 - 3

sas ladies-Atletico 112-15

Kauniainen - Espoonlahti 1 8 -10

Sleepw alkers - EePee 11-15

sas ladies- EUC M ittemot 5 -15

Sipoon lukio - Espoonlahti 211- 5

13. Discus

Kurjaa - EePee 15 - 4

EUC Mittemot-Atletico 111-15

Sipoon yläaste -Itäkeskus 5-11

14. Skogshyddan

I divisioona

Espoonlahtil- Espoonlahti 211- 3

15. Falun

Hyvinkää, MartinhallI

sas 11- Discus 1114 -15

Lempäälä - Turku 10 - 6.

16.Stenungsund

su 21.11.1999

Kamaan Ketsup - sas II 7 - 15

Kauniainen - Sipoon lukio 9-11

17. Si mpsons

avoin

Kurjaa-Sun City Ultimate 15-5

Turku -Itäkeskus 10 - 5

18. Stovner

Liquidisc - Turku Terror 15 - 7

Vaasa - Sleepwalkers 15 -12

Lempäälä - Sipoon yläaste 8 -10

19. Circus On The Run

sas -Turku Terror

15 -13

Vaasa - Kurjaa 10 -15

Sijat 7 - 8: Turku - Lempäälä 7 - 9

20. Fluid Druids

sas - Liquidisc

9-15

I divisioona

sas 11- UFOTampere

Sleepwalkers-Sun City Ultimate15-

Sijat 5-6: Itäkeskus-Sipoonyläaste

21. Farmers

4

11-3

22.720°

Pronssiottelu:

23. Pancake

15 - 5

UFOTampere-SOSjr. 15 - 5

Yksllölajl-SM

Kauniainen - Espoonlahti 2 9 - 8

24. Hammerage

sas II-SOSjr.

koppaukset

Finaali:

naisten sarja

aika(s) matka( m) yhtyleispisteet

Sipoon lukio - Espoonlahti 111- 6

1.EUC

15 - 5

Vantaa, Myyrmäki

Ville Nevalainen

2.Bliss

su 21.11.1999

13,6986,98162,28100

3.Atletico

avoin

Flyers-HUT

14-12

naiset

Discus I (n) - EUC II

15-11

EUC II-Discus II (n)

15-6

Roope Pehkonen

Vaasa-turnaus

10,1839,6595,6499

avoin

5.Stovner

Kimmo Kinnunen

1.Poli

6. Skogshyddan

8,1540,4685,2998

2.Turku

7.STUL

3. Helsinginyliopisto

8. Flying Circus
9. Stenungsund

Discus II (n) - Discus I (n) 7 -15

tupla kiekko

4.Tukholma

I divisioona

voitottappiotyleispisteet

5 . Espoon lukiot

Kamaan Ketsup- Discus 118-15

Asikainen/ Ruuhinen 50100

6.wWW

Hyvinkää, MartinhallI

4. Carnegie

Pehkonen/ Nevalainen 4199

7. Slow Cats( Jyväskylä)

Li ndberg/ Li ndberg 2 3 98

8. Tampere
9 . HKKK

la 11.12.1999
avoin

pituus

10.Rigor Mortis( Helsingin

Flyers-Sas

8-15

1.kierrosfi naaliyleispisteet

ammattikorkeanfysioterapeutit)

OHO ... - Turku Terror

12-15

Ville Nevalainen 156,22166,37100

naiset

Kungsängen

Flyers- Liquidisc

8-15

Toni Asikainen 144,00 149,80 99

1. HKKK

1 Liquidisc
2CUSC

Turku Terror - Farmers 15-11

Adventspokalen

Roope Pehkonen 163,79141,5598

2.HY

Liquidisc - Discus

15-12

naiset

3.Poli

3S0S

HUT -aHO ...

15-13

Tuija Kohonen 76,80100

4 . Vaasa+ Turku

4 Viksjöfors IF

SOS-Discus

15-12

HUT - Farmers

15 -7

tarkkuus

1.kierrossemiyht finaali yleispisteet

Lempäälän junioriturnaus

7 SUFF

Discus I (n) -Atletico

10-15

Toni Asikainen 914 2311100

LeKi(Yang)-LeKi(Yin) 9-1

8 Uppsala

Atletico- Discus II (n)

15-4

Roope Pehkonen 17 1128999

Espoo-Vaasa 9-4

9 Brunna FdK

EUC II-Atletico

6-15

Petri Jääskeläinen 119 20 98

LeKi(Yang)-Sipoo 8-6

10 Falun FK

naiset:

Vaasa-LeKi(Yin) 8-4

11 BOGUS

Tuija Kohonen 6100

Espoo-LeKi(Yin) 8-6

12 STUL

naiset

Tampere, Hervannan vapaa-

5 Enskede FK
6 Gefle FdC

Sipoo-Vaasa 10-6

13CUSC Farmers

golf

LeKi(Yang)-Vaasa 6-4

14Äre/ Duved

naiset

1. yht 2. yht finaali yht yleispisteet

Espoo-Sipoo 6-9

EUC Mittemot-HUT(n) 2 -15

Janne Lindberg 66115 25140 100

LeKi(Yang)-Espoo 6-10

HUT(n)-EUCI

13-15

Jussi Lindberg 72124 2514999

Sipoo-LeKi(Yin) 5-6

2Atletico

EUC I-EUC Mittemot

15 - 5

Ville Nevalainen 77129 24153 98

Finaali: Espoo-LeKi(Yang) 4-5

3Team

aikakeskus
su 12.12.1999

lSTUL

I divisioona

naiset:

Loppusijoitukset: 1. LeKi(Yang) 2.

4Brunna FdK

sas j r. - Kamaan Ketsup 3 -15

Tuija Kohonen 79145100

Espoo 3. Sipoo 4. Vaasa 5. LeKi(Yin)

5BOGUS

frisbari
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