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NICE NEWS FOR FREESTYLERS
Ruotsista mallia ottaen ja osittain myös Suomen freestylereiden
mainion EM-menestyksen johdosta päätimme Kartsa, Bob ja minä
perustaa Suomen Freestyle-kiekkoilijoille oman kattojärjestön:
Freestyle-disc Federationin (FdF).
Pyrkimyksenämme on nostaa freestylekiekkoilun tasoa, arvostusta ja
ennen kaikkea harrastajamääriä. Tähän asti maamme freestyle-kiekkoilu
on maannut vain harvojen vakituisten " s tyylaajien" varassa.
Uskomme, että maassamme on paljon piileviä freestylekykyjä ja
kyvynalkuja. Meidän tehtävämme on kaivaa heidät esille ja saada
aktiiviseen ja iloiseen freestyleharjoitteluun mukaan.
Freestyle-kiekkoilu on siksi mukava laji, että sitä voi harrastaa
ympärivuotisesti, koska sen harjoitteleminen vaatii suhteellisen
pienen tilan (esim voikkasali talviharjoitteluun). Fre~styleä
harrastaessaan oppii myös tulemaan paremmin sinuksi kiekon kanssa.
Toinen tärkeä pointti FdF:n toiminnassa harrastajamäärän nostamisen
lisäksi on kilpailutoiminnan lisääminen ja kehittäminen Freestylekiekkoilun parissa. Pyrimme myös järjestämään muita yhteisiä
tilaisuuksia kuten filmi-iltoja, yhteistreenejä ja näytöksiä.
FdF:iin voi liittyä maksamalla 25 mk FdF:n tilille, jonka
numero on
Jäseneksi liittymällä voi osallistua FdF:n järjestämiin kisoihin ja
tilaisuuksiin. Jäsenetuihin kuuluu myös mm. kuudesti vuodessa
frisbarin yhteydessä ilmestyvä FdF:n jäsenlehti "SUPER Z", jossa
on kuvia ja ' juttuja menneistä ja tulevista freestyle-kiekkotapahtumista.
Jokainen freestyle-kiekkoilustaja FdF:n toiminnasta vähänkin
kiinnostunut voi saada lisätietoja ' ja neuvoja seuraavilta henki1öi1tä:
Kari Kaivola (FdF:n kassanhoitaja)
puh: 742246
Pekka Ranta
Puh: 723233
Petri Isola
Puh: 578979 Vanha Viertotie 18 A 4 00300 HELSINKI 30
P.S. Kaipaamme hyviä juttuja ja ideoita toimintamme kehittämiseksi.
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FREESTYLEN HISTORIAA

Freestyle oli ensimmäinen frisbee peli. Jokainen heitto on freestyleä,
koska pelaajat tekevät mitä mieleen juolahtaa ja mitä tahtovat eri
tilanteissa.
FRED MORRISON, joka kehitti muovisen lentävän kiekon, mykisti ihmiset
yksinkertaisesti kiekon lento-ominaisuuksilla. Hän heitti paljon
kurvi- sekä seläntakaaheittoja ja otti kiekon kiinni sormitippaus
kiinniotolla. Nämä kaikki temput saattavat tuntua yksinkertaisilta
nykypäivän standardin mukaan, mutta noina

alkupäi~inä

ne olivat ver-

rattavissa taikuuteen tai johonkin muuhun yliluonnolliseen.

~äi~en

kikkojen salaisuus painettiin kiekkopakkauksiin tuohon aikaan ja
freestyle tuli suosituksi

yle~~ön

keskuudessa.

Kun Super-Pro frisbee kehitettiin 60-luvulla alkoi valtava tutkimustyö. Edistys oli hidasta, koska tuolloin oli vähän tehokasta kommunikaatiota eikä yhtään hyvää kohdetta" jota:; voisi seurata vaan
kaikki oli itse kehitettävä.
Vuonna 1973 pidettiin ensimmäiset kansainväliset frisbee freestyre
kisat ja pääkilpailu oli Toronto Championship. The race was on to
get hot

~

KEN WESTERFIELD ja JIM KENNER, Kanadan

joukkue~sta'

voitti-

vat kilpailun. Sen jälkeen freestyle kehittyi hitaasti mutta varmasti.
Muistissa ja tällä hetkellä historiassa ovat Westerfieldin polvikiinniotto, kahdenkymmenen tippauksen sarja by IRV KALB, sekä hämmästyttävä kiinniotto omasta heitosta, jonka BRUCE KOGER heitti
DAN RODDICKILLE, joka pomputti kiekkoa kunnes Bruce ehti hänen luokseen ja otti kiinnioton jalkojen välistä. Dynamite stuff at the time!

Seuraavana vuonna tapahtui paljon freestyle areenalla. JOHN KIRKLAND
kehitti heiton, joka ensin lähti maatakohti, mutta nousikin sieltä
ylös freestyle parilleen. (Heiton nimi on air bounce eli

ilma~

pomppu)

Kelly Kolmar esitteli yleisölle delayn sekä KEN WESTERFIELD näytti
kuinka kiekko rullaa käsiä ja vartaloa pitkin. Vuonna 1976 freestyle
kilpailuissa ympäri maailmaa oli mukana jo monia' tuhansia pareja ja
tätänykyä tuo luku on moninkertainen.
Vuoden 1980 freestylen mestarit Rosebowl stadionilla pidetyssä mm-kilpailussa olivat DOUG BRANNIGAN / BILL WRIGHT fRICK CASTIGLIA. Yhdeksäntenä samassa kilpailussa olivat ruotsalaiset PETER JANSSON ja JANEKMAN, jotka voittivat tämän vuoden (1981) EM-kilpailut Ruotsissa
Göteborgissa, mutta heistä lisää EM-kisaraportissa.
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EM-KISA KERTOMUS VUODELTA 1981
Ruotsi, Göteborg 10-12.7.81 pidettiin ensimmäiset kansallisten
joukkueiden väliset f1ying disc EM-kisat. Kukin maa sai lähettää
joukkueen joka sisälsi 12 miestä + 2 naista. Kukin kilpailija sai
ottaa osaa vain 4 lajiin. Suomi oli sijoittanut kilpailijansa
varsin hyvin eri lajeihin.
DDC:n neljästä suoma1ais-joukkueesta saivat pisteitä Korpela-Arpia
ja Ranta-Kaivola. Pituudessa eivät suomalaisten heitot lentäneet
semifinaa1eja pidemmälle. Pisin suomalaisten heitto kantoi 99,95 m:ä
(Korpela). Golf meni suomalaisilta huomattavasti paremmin.Arpia
ensimmäisenä ja J.Kaivo1a ja Bondestam toisina suqma1aisista.
Kohonen yllättyi kun ensimmäisen kierroksen jälkeen ilmoitettiin
ettei toista kierrosta, kierrosta jonka Tuija olisi käyttänyt
taktiikkaansa. heitettäisi. Loppu ilta vietettiin LAKE SIDE Party:ssa.
Yhtä juhlaa olivat Suomen pojille ja tytöille SCF, josta Arpia vei
voiton. ja tarkkuus, jossa Hännikäinen voitti; Arpia oli toinen ja
naisissa Susanna Linko oli kolmas.
Viimeisenä lajina suomalaisilla oli Freesty1e.Joukkuee11a BOBI
KAIVOLA KARII LUOMA TIMO Suomi hankki kolmannen sijan. Freesty1e
olikin kaikkein mielenkiintoisin finaali päivän lajeista. Voittajien
J.Ekmanin ja P.Jansonin omat satsit olivat aivan huippuluokkaa
kolmine piruetteineen ja sokko catcheineen. Sen sijaan yhteiskikat
puuttuivat tyystin. Toiseksi taiteili ruotsalaisten kakkos joukkue
niukalla yhden rankkaus pisteen edu11a suomalaisista. Eriiten
suomalaisten ohjelma ihastutti yleisöä.
Koko kisan voitti ylivoimaisesti Ruotsi ja lähes yhtä ylivoimainen
kakkonen oli Suomi .. Hyvä! Mutta ensi kerralla suomalaiset tu1e~at
kylläkin pistämään Ruotsin tiukoille.
BOB
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JUNIORIT

10.00
10.30

FREESTYLE alkukarsinta
TARKKUUS

11. 30
12. 15

PITUUS
MTA

12.15 PITUUS

13.00

TARKKUUS

13.00 TARKKUUS

14.30

MTA

NAISET

2 minI ryhmä
10.30 MTA
11 . 15 TARKKUUS

10.30 TARKKUUS
11 .30 MTA
12.30
· 13.00
13.30
14.00

14.00 MTA

15.30
16.00
17.00

PITUUS
MTA
PITUUS
TARKKUUS

15.00 PITUUS
PITUUS
ULTIr~ATE MAAOTTELU SUOMI-RUOTSI
16.30 FREESTYLE
FREESTYlE

SENIORIEN PITUUS NOIN KLO 15.30

kuva: Dan Roddick

