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FRISBARI on Suanen Liite
kiekkoliiton (SLL) ja sii
hen kuuluvien kerhojen vi
rallinen jäsenjulkaisu, 
joka toivottavasti ilrres
tyy 6 kertaa vuodessa. 

CSOITrEET: 

Pääkonttori -
Suomen Liitokiekkoliitto 
PL 84 
00331 HELSINKI 33. 

SLL:n puheenjohtaja -
Marko Tirronen 
Ulvilantie 17 a D 58 
00350 HELSINKI 35. 
p. 90-551850. 

FRISBARI -
c/o Peik Johansson 
Maria Jotunin tie 6 B 11 
00400 HELSINKI 40. 
p. 90-582593. 

Allekirjoitettujen artik
keleiden mielipiteet eivät 
välttämättä ole Suomen 
Liitokiekkoliiton viralli
sia mielipiteitä. 

----.----------------------
PANKKITILIT : 

PS-tili: 329 44-8 

SYF-Munkkivuori 
217121-4675. 

FRISBARIN IIM)ITUSH~ 

1/1 sivu •••••. 
1/2 sivua 
1/4 sivua 
1/8 sivua 

800,-
500,-
300,-
160,-

Piiiitoimittajalta 

Syksy on kirpeä ja sehän k~rtoo siitä, . 
e ttä oli hyvä kesä. Taas keräslvät suomalal
set liitokiekkourhot seppeleitä maailman 
turuilla. Kiva oli myös huomata oman toimin
tammekin vakiintuminen. Liitokiekkoilu on 
Suomessa jäädäkseen. 

Ainoa käytännön ongelma on liiton raha
kirstu, joka alkaa olla pohjaa myöten tyhjä. 
Tämä onkin sitten vuoden viimeinen FRISBARI
mäkäsiin ja ensi vuoden alusta päätoimittajan 
pehmeään nahkatuoliin istahtaa taas taitavana 
pakinoitsijana tunnettu Petri Isola. 

Pitäkää kiekot ilmassa 

kansi : 
Mikko Laakso puttaa 

piirros : Kie 

- kuva: Matti Hytönen . 

I---------------------------~, ~~ 
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PUHEEN"OHTA"AN 
PALSTA 

KOKOUSKUTSU LIITON YLIMÄÄRÄISEEN 
KOKOUKSEEN 

Liiton ylimääräinen kokous 
pidetään maanantaina 25.11 . 1985 
alkaen kello 19.00 Helsingin 
Munkkivuoressa Ulvilantie 
17 a D: n kerhohuoneistossa . 

Kokouksessa käsitellään lii 
ton sääntömuutosta , joka pantiin 
alulle viime vuosikokouksessa 
10 . 2.1985 . 

Liiton sääntöjä ollaan muut
tamassa mm . liiton tarkoitusperi
en osalta. Tämä sääntöpykälä vaa 
tii kaksi peräkkäistä käsittely
kertaa ( kokousta ) tullakseen lo 
pullisesti hyväksytyksi . Viime 
vuosikokouksessa käsiteltiin 
kyseistä sääntömuutosta ensimmäi 
sen kerran ja nyt on vuorossa 
toinen käsittely. 

Helsingborgissa pidetty maa 
ilmanliiton ensimmäinen kongressi 
oli merkittävä tapahtuma lajin 
kansainvälisessä kehityksessä. 
Kongressissa oli mukana ennätys
määrä maita ja järjestöjä edus
tajineen . Juhlallisesti päätet 
tiin liiton säännöistä ja tule 
vaisuudensuunnitelmista. 

Vaikka kongressi olikin arvo 
valtainen ja päätökset merkittä 
viä, tehtiin muutamia merkittäviä 
virheitäkin. Ankarimmin iskettiin 
kirvestä kiveen päätettäessä tu 
levien MM - kisojen järjestämises 
tä . 

Kongressi päätti, että sekä 
joukkuepelien että yksilölajien 
MM - kisat järjestetään joka vuosi. 
Tämän lisäksi voidaan vielä jär-

jestää - jos halukkaita isäntä
maita on - eri kenttälajien eril
lisiä MM-kisoja. Periaatteessa 
tämä tarkoittaa sitä , että samana 
vuonna void aan pitää yhdeksät 
liitoki ekkoilun MM - kisat . 
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Näin tulee tuskin koskaan 
käymään, mutta joka tapauksessa 
MM-titteli k~rsi kovan inflaati
on liitokiokko ilussa. Muutostahan 
tuskin osaa toivoa ennen kuin 
idean kannattajat lyövät päänsä 
mäntyyn ja toteavat tilanteen se
kavuuden, sen tuomat vaikeudet 
ja MM-tittelin arvottomuuden. 

Marko 



HALLITUKSEN KOKOUS 24.6. 

Kuultiin jäsenasiainvaliokun
nan selonteko tilanteesta liiton 
jäsenmäärän suhteen . Tänä vuonna 
rekisteröityjä pelaajia on enem
män kuin edellisenä neljänä vuon
na, yhteensä jäseniä on runsaat 
650. 

Eri puolilta maailmaa on tul
lut iso kasa kirjeitä, joissa il
moitetaan kilpailuisTa, annetaan 
lisätietoja EM- ja MM-kisojen 
järjestelyistä. Hollanti ja Rans
ka ovat ottaneet kantaa EFDF:n 
taloudelliseen toimintaan ja eh
dottavat muutoksia. Erik Harruner 
Tanskasta kyselee, millä kiekoil
la saa heittää, onko esim. Light
ning hyväksytty tämän vuoden kil
pailuissa. Sitähän se ei ole. 

Juha Jalovaaran ehdotuksen 
pohjalta keskusteltiin maajoukku
eiden valmennuksesta ja valmenta
jien nimeämisestä. Päätettiin 
seuraavaa: valmennus- ja koulu
tusvaliokunta tekee hallitukselle 
ehdotuksen valmentajista kuultu
aan kentän mielipiteen. Valmenta
jan tehtävänä on valmennuksen li
säksi valita maajoukkue ja eri
tyisesti yksilölajeissa on hyvis
sä ajoin ilmoitettava valintakri
teerit. Valmentajat valitaan vuo
sittain ennen 15. lokakuuta. 

Hallitus hyväksyi Suomen 
edustusjoukkueet kenttälajien EM
kisoihin ja kiekkogolfin MM-ki
soihin. Ultimaten maajoukkueiden 
valmentajiksi hyväksyttiin mie
hissä Eero Alperi ja Harri Spoof, 
naisissa Juha Jalovaara ja junio
reissa Pekka Ranta. 

Heinäkuun alussa SVUL:in Hel
singin piiri järjestää nuorten 
liikuntaleirin, jonne meidätkin 
on pyydetty esittelemään ultima
tea ja kiekkogolfia. Homman otta
vat hoitaakseen leppoisa~ Petri 
Isola, Peik Johansson ja Mikko 
Laakso. EFDF:n kokouksessa Eng
lannissa Suomen ääntä käyttävät 
Isola ja Peikko. Huuhaa. 

HALLITUKSEN KOKOUS 8.8. 

Marko Timonen ilmoitti eTtä 
liiton kirpputori Hietalahdessa 
pidettiin pienimuotoisena. Vii
meisille päivilIe saatiin kuiten
kin sen verran kamaa, että tori 
tuotti 1000 markkaa. 

Kanadan liitto on muistanut 
kirjeellä, jossa se kertoo toi
minnaSTaan ja toiveistaan järjes
tää kiekkogolfin MM-kilpailut To
rontossa -85. Peikko raportoi 
kenttälajien EM-kisoista ja 
LFDf:n kokouksesta. 

Suunnittelu- ja työvaliokunta 
on kokoontunut liiTokiekkoilun 
syvempiä filosofioita tutkaillen 
ja liiton toiminnan tavoitteita 
pitk~llä tähtäimc~lä suunnite~
l~n: Liito~iekon perusarvoja -
vallneen alnutlaatuisia ominai
suuks~a ovat lennon vakavuus, hi
taus Ja lentoratojen mon i naisuus. 

Kiekkojen kehitys on valio
kunnan mielestä mennyt liian pit
källe, vapaa kehiTYS saatTaa koi
tua lajille kohtalokkaaksi , kun 
ei enää löyåy Tarpeeksi tilaa 
esirn. pituusheitolle. Liiton 
s~änTö~udistuksen käsittelyä tu
lisi pikaises~i jatkaa. Tällä 
hetkellä liitTO ei ole rekiste
r6ity yhdistys eikä näin siis oi
keus~oimikelpoinen, j olloin yh
~eisty 5 SVUL:in ja kaupunkien 
kanss2 vaikeutuu. 

J~teltiin ultima~en SM-loppu
ottelun järjestelyiSTä. Päätet
t iin painattaa mainosjulisteita, 
hankkia mitalisteille palkinnot 
ja jälkipelit käydään KY:ssä. 
Vasta a va on Eero Alperi. 

Vahvistettiin muutama uusi SE 
k~nttä~ajien EM - kisoista Englan
nlsta Ja hyväksyttiin Alperin ja 
Spoofin ehdotus miesten ultimate
maajoukkueeksi Itävallan kisois
sa. Klaus Korpela lahjoitti lii
tolle 50 metrin ~ittanauhan. 

HALLITUKSEN KOKOUS 22.8. 

Keksusteltiin Mikko Laakson 
kiekkogolfin maailmanmestaruudes
t~ sekä Seppo Niemisen järjestä
mlstä kansainvälisistä kiekko
golfkilpailuista. Lehdistö ja TV 
ovat aktiivisesti olleet toimin
nassa mukana. 

FRISBARIN 3/85 pääkirjoituk
sen kieliasua on moitittu koulu
hallituksen taholta. Päätoimitta
ja pyytää lukijoilta anteeksi ai
heuttamastaan mielipahasta ja lu
paa linjan muuttuvan. 

Eero Alperi avasi keskustelun 
ultimaten PM-kisojen järjestämi
sestä Suomessa kesällä -86. Asi
asta neuvotellaan muiden pohjois
maiden edustajien kanssa Itäval
lan EM-kisojen yhteydessä. Päätös 
siitä, pidetäänkö seura- vai maa
j?ukkueiden kisat tehdään myöhem
mln syksyllä. 

Juha ja Bobi esittivät ehdo
tuksensa naisten ja juniorien ul
timatemaajoukkueista Itävallassa. 
Petri Isola valittiin edustajaksi 
EFDF:n kokoukseen. 

H:gin kaupungin urheilu- ja 
u~koi~uvirastosta on pyydetty 
tletoJa alueen liitokiekkoseu
roista. SVUL:in H:gin piiri puo
le~taan kiittelee liiTon poikia 
ohJelmasta nuorisoleirillä 
Bengt sårissa ja Toivottaa terve
tulleeksi ensi vuonnakin. 

Hal l itus hyväksyi vihdoin 
golffareiden ehdotuksen hankkia 
liitolle oma kiekkogolfkori har
joitus-, näytös- ja kilpailuti
laisuuksia varten. Kustannusarvio 
on 550 markkaa. 

HALLITUKSEN KOKOUS 9.9. 
Keskusteltiin Suomen menes

tyksestä ultimaten EM-kisoissa 
Itävallassa ja EFDF:n kokoukses
ta. Ultimaten PM-K i soista on pää-
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tetty seuraavaa: maajoukkueiden 
kisat järjestetään Örebrossa ja 
seurajoukkueiden kisat Helsingis
sä tai Espoossa. 

Puheltiin kenttälajien SM-\l
soista ja oltiin sitä mieltä, 
että eri lajit tulevaisuudessa on 
siroteltava eri viikonlopuille. 
Keskusteltiin "kisa-juryn" tar
peellisuudesTa ja osanottajien 
lisenssien tarkastamisesta. 
LiiTto ostaa Amexpo Oy:ltä ulti
matekiekkojc. . 

HALLITUKSEN KOKOUS 23.9. 

Ultimatenäytös Pitäjänmäki
päivän tapahtumien yhteydessä ei 
ollut kovinkaan onnistunut. Näy
tökset tulisi suunnitella huolel
la ja niin, että yleisö voisi 
päästä mukaan. 

Liitt o on kutsuttu mukaan 
H:gin kaupungin UUV:n ja nuori so 
asiainkeskuksen yhdessä j~rjes
tämään Tapahtumb an Nuorten stadi 
- kadonnut ta harrastusta etsimäs
sä. järjestäjät olivat erityisen 
kiinnostu~eit~ kiekkogolfista, 
mutta ykSl eSltys varataan ulti
rr,atelle. 

Petri 1s01a raportoi EFDF:n 
kokouksesta Itävallassa ja Kainu 
Mikkola kertoi WFDF:n kongressis
ta Helsingborgissa. Molemmista 
kokouksista on Tarinaa toisaalla 
lehdessä. 

Seurajoukkueiden PM-kisojen 
järjestelYT alkavat olla ajan
kohtaiset. Kaikki järjestelyistä 
ki~nnos~ uneet ja vastuuta tunte
vat kUTSUTaan koolle asiaa pohti
~aan.kokou~seen. Kisojen pelipai
Kaks l on ehdotettu Espoon Mank
kaata. 

Helsinkiläinen paikallisradio 
Radio City on osoittanut kiinnos
tusta liitokiekkoilua kohtaan. 
Lajin "vaihtoehtoisuus" tuntuu 
olevan taikasana. 

FRISBARIN toimitus ehdotti, 
että aiotun kuuden lehden sijasta 
tänä vuonna tehtäisiin vain vii
si, mutta viimeinen präntättäi
siin kunnon painossa. Tämä siksi, 
että kentältä on ollut kuultavis
sa napinaa huonon painojäljen Ta
kia. Toivottavasti tilanne para
nee tämän lehden myötä. 



EFDF -KOKOlJS 

Ultimate-EM-kisojen yhteydes
sä pidettiin myös Euroopan Liito
kiekkoliiton EFDF:n kokous, jossa 
Suomen edustajia olivat Petri 
Isola ja Pekka Ranta. Puheenjoh
taja oli Englannin Charlie Lang
don-Mead . 

1 ) JÄRJESTÖN TALOUS 

Keskusteltiin siitä, kuinka 
pieni llä jäsenmailla on vaikeuk 
sia maksaa sadan dollarin suu
ruista vuosittaista jäsenmaksua. 
Eräät maat eivät olleet vielä 
maksaneet vuoden 1984 jäsenmak
sua ja tänä vuonnakin maksun oli
vat hoitaneet vain Hollanti, 
Tanska, Italia ja Ruotsi. 

Ensi vuonna otetaankin käyt
töön seuraavanlainen järjestelmä: 

EM-kisojen järjestäjä maksaa 
EFDF:lle siitä, että on EFDF:n 
sanktioima, hyväksym~ arvokilpai
lu. Jo~aisesta osallis t uvasta pe 
laajasta peritään jonkinlainen 
vero. Vuosittainen jäsenmaksu 
säilytetään, mutta se on huomat
tavasti alhaisempi. Kaikki verot 
(maksut) maksetaan EFDF:lle 
Sveitsin frangeina. 

- v~ro per p~laaja on CH F 1 2 mi 
kä va s taa noin 30 markkaa ' 

- vero per kisa on CHF 24 0 , ' noin 
62 0 markkaa, 

~ vero per maa on CHf 60 (1 50 mk) 

Charlie selosti vuoden 1986 
ultimaten MM-kisavalmistelujen 
edistymistä . Samassa yhteydessä, 
kisoja edeltävä~~ viikonl oppuna 
pidetään The Very 2nd Maailman
liiton kongressi. Tapahtumapaikka 
on suomalaisille tuttu Ess e xin 
yliopisto Cochesterissa. 

Pelaajille ja turisteille 
tarjotaan kahta erilaista majoi
tusvaihtoehtoa. To inen sisältää 
ruoan ( breakfast & dinner) ja 
toinen EI. Ruoka on hyv3ä, mutta 
se on en&lantilaista. 

Keskusteltiin mahdollisesta 
spons orointisopimuksesta ehdolla, 
että ottelut pelattaisiin tietyn 
valmistajan kiekoilla. Hyväksyt
tiin asia periaa~teessa, jos 
jokaiselle osallistu vclle maalle 
lahjoitetaan vähintään 10 pe li
kiekkoa ku usi kuukautta enne n 
k isojen alKamista . 

Er~ ät maat ovat tehneet kil 
pailutarjouksia tuleville vuosil
~e. ~~ksa 0aluaa ensi vuonna jär
Jestaa ultlmaten seurajoukkueiden 
EM:t (Rothenburg) ja kiekkogolfin 
E~-kisat (Essen). Vuoden 1987 ul
tim~te~ si säha lli-EM:iä halajaa 
NorJa Ja ulkokisoja Ruotsi. 
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j ) KI SOJEN TASO 

Käytiin yleistä keskustelua, 
j o ssa arvosteltiin sitä, että ei 
ole saatu tarpeeksi infoa kisois
ta kuluneen vu oden aikana. Jär
jestäjien p itäisi saada asiansa 
kunt oo n tarpeeksi aj o issa, jotta 
joukkueet vo isivat suunnitella 
kisamatkansa paremman tiedon va
lossa kuin nykyään. 

4) KANSALAISUUS 

Kes kusteltiin ei-eurooppa
laisten (lähinnä jenkkien) pelaa
misesta eurooppalaisissa maajouk
kueissa . Hyväksyttiin seuraavat 
pykälät: pelaaja saa edustaa maa
ta, jonka kansalainen hän ei ole, 
jos hän on asunut edustamassaan 
maassa yhtäjaksoisesti vuoden 
päivät ennen kilpailun alkua . 
Pelaajaa ei katsota ulkomaalai
seksi, jos hän on asunut vakitui
sesti viisi vuotta maassa, jota 
hän edustaa. Kentälli seen saa 
kuulua kaksi ulkomaalaista pelaa
jaa. 

5) VALINTOJA 

Kok ouksen lopussa tehtiin 
muutamia henkilövalintoja . Koska 
~harl~e o~ valittu WFDF:n puheen
Joht~Jaks: , hän erosi EFDF:n pu
heenJohtaJuudesta. Hänen tilalle 
valit~iin Norjan Eirik Petersen. 
Charlle valittiin EFDF:n sihtee
riksi. Puheenjohtaja päätti koko
uksen - ennätysajassa. 



Suomen joukkue 
Tukholman sata
massa. Vas. Nor
ris, Jyrki, Kä
pin sisko, Mikko 
Käppi, Peikko, 
Helmi, Isola ja 
Karza. Hiphop. 

Kilpailun johtaja Charlie 
Langdon-Mead on leppoisa 
mies . Charlie pärjäsi itse 
koppauksissa varsin muka 
vasti: EM - prons s ia. 
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Englannissa putattiin golfissa 
Puutolppiin . Mikko oli kisoissa 
paras suomalaisgolffari. 



YLLÄ : 
Juniorien EM-y leismes 
tari Pei ko n puttinäyte. 

ALLA: 
Euroopan kaksi kovinta 
freestylem iestä. Vas. 
englantilainen haju 
Con ja Ruotsin Jan Ek 
ma n. 

7. 

ALLA: Ruotsalainen juniori 
Thomas Palmer . 



YLLÄ : Itävallan hehkeä 
Nicole on tarkka tyttö. 
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YLLÄ: Naisten EM - sankari 
Tuija Jääskeläinen hy 
myilee söpösti pituuden 
voiton jälkeen . 

ALLA : Ruotsin Barbro . 



YLLÄ : Golfin EM, Ruotsin 
Mats Bengtsson. 

ALLA : Maini . 
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ALLA : Ruotsin mass iivinen 
pi tuusmest ar i Pål Broström . 



UPEAA! 
FIISIEEGOLF -MM 

Kiekkogolfin MM-kisat Helsing
borgissa elokuun 13.-17. olivat 
kaikkein kokemusrikkaimmat ja 
opettavaisimmat yksilölajien ki
sat, joihin suomalaisia on osal
listunut. Menestyksellisesti 
itse kisoissa pärjäsi juniori 
MIKKO LAAKSO, josta viikon aika
na kasvoi Suomen ja koko Euroo
pan kiistaton liitokiekkosankari. 
Juuri 17 vuotta täyttänyt Mikko 

Tehoedustustomme kutistui lo-
pulta 13-henkiseksi armeijan ol
lessa antamatta lomaa Henrik Lon
denille, Suomen viime vuoden par
haalle EM-golffarille. Muutoin 
joukkueemme oli täysitehoinen, 
ensi kertaa kisoihin saatiin ko
koon ehdoton kärkikaartimme. Kui
tenkaan emme tällä kertaa saaneet 
nauttia toinen toistemme seurasta 
menomatkalla, sillä ryhmä kerään
tyi eri puolilta maailmaa kohda
taksemme liitokiekkomaailman kuu
massa polttopisteessä, kaikkeuden 
keskuksessa, lähes olympiaditun
nelmissa 900-vuotista historiaan
sa juhlivassa Helsingborgissa, 
upeassa varhaiskeskiaikaisessa 
kaupungissa Juutinrauman lainei
den tuntumassa. 

Kenttälajien EM-kisojen nais
mestarit Tuija Jääskeläinen ja 
Maini Schildt eivät Englannin ki
sojen jälkeen ehtineet kotona 
käymään, vaan matka kävi inter
reilaten Sveitsin kautta Ruotsiin 
- pituusvaltt i Kari "Käppi" Vesa
la taasen jäi edelliseltä matkal
ta viikoksi Tukholmaan ja tuli 
sieltä omin neuvoin ajoissa Hel
singborgiin - veljekset Nyman 
olivat samaten ajoissa liikeellä, 
jo monta päivää ennen kisoja, 
ollakseen vastaanottamassa pu
heenjohtaja Marko Timosta kisa-

maskotti Minttu Ollilan kera, 
jotka riensivät Ruotsin halki 
peukalokyydillä. 

Maanantai-iltana, kisojen 
alkamispäivän aatonaattona saa
puivat sitten iloiset gOlffari
veikot Jyrki Kaivola, Mikko Laak-

oli ainoa ei-amerikkalainen, JO 
ka ylsi kisoissa mitaleille, pe
räti maailmanmestaruuteen. Mui 
den suomalaistähtien osalta 
kilpailut menivät vähän niin ja 
näin, vaan toivotaan, että se 
päivä paistaa vielä risukasaan
kino Toiveita on vaikka kuinka 
korkealle: vika on epävarmuudes 
sa ja surkeissa lähestymishei 
toissa. 

s o , Kari Miettinen, Mika Latvasa
lo ja Peikko, jotka kisajärjestä
jien epätoivoisista harhautusyri
tyksistä huolimatta aivan vahin
gossa eksyivät oikeaan majapaik
kaan, St. Nicholaeusin koulun 
voimistelusaliin. Viimeisenä il
tana tupsahtivat vielä kongressi
edu~tajamme Kainu Mikkola, lentä
en tullut Tuija "Tumba" Kohonen 
sekä Seppo Nieminen ja lvi lep
poisalla kisa-Mustangillaan, ja 

Mikko Laakson menestyksen salaisuus 
on mahtavissa kilpailuhermoiss a . 
Ihan coolisti kiekko uppoaa koriin 
20 metristä. - kuva : Marko Timonen . 
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näin oli koko pelottava kaartimme 
valmis viemään päänahkoja Sam 
FerransilTa ja muilta. 

Kisa käytiin kahdella eri ra
dalla, kolme ensimmäistä kierros
ta pelattiin Brohultin vakinai
sella radalla entisellä kaato 
paikka-alueella, jonne siis aika
naan on kasattu täytemaata kor
keiksikin kummuiksi . Reiät olivat 
keskimäärin noin 100 metriä, pisin 
reikä uskomattomat 172 metriä ja 
par 3, ja rollereita ei voinut 
heittää kuin parilla reiällä . 

Semifinaali- ja finaalikier
rokset heitettiin sitten Slotts
hagenin puistossa kaupungin kes
kustassa . Siellä reiät olivat mie
likuvituksekkaammat ja lyhyemmät 
ja oli mahdollisuus valita eri 
heittomahdollisuuksista. Brohultin 
radan heikko kohta oli juuri sen 
meikkumaisuudessa eli kärjistetys
ti, piti heittää putkea pitkin, 

ei ollut vaihtoehtoja. Ja jos sat
tui sivuun väylältä, oli auttamat
tomasti r yteikössä. Harjoituspäi
vien aikana kävi selväksi, että 
amerikkalaiset golffarit, joista 
olimme aikaisemmin vain lukeneet 
tai nähneet väläyksiä videolta, 
veisivät pisimmän korren kilpai
lussa. 

Tiistaina päästiin muuttamaan 
sisään varsinaiseen majapaikkaan, 
viisitähtiseen Hotel Horisontiin. 
Kahden hengen sviiteissä oli kaik
kien normaalimukavuuksien, yksi
tyisten huone-emäntien yms. lisäk
si yhdeksänkanavainen televisio 
videoineen . Järjestelyt tuntuivat 
siis melko mukavilta, kun vielä 
lisätään, että partyja oli luvassa 
joka illaksi. Allright. 

Kilpailut alkoivat sitten kes
kiviikkona yhdellä tai kahdella 
kierroksella. Torstaiksi käännet
tiin ohjelma päinvastoin siten, 
että kaikki heittivät aluksi yh
teensä kolme kierrosta. Miehissä 
jatkoon, ja luistoradalle, pääsi
vät tästä 50 parasta, naisissa 15, 
junioreissa 10 sekä kaikki senio
rit . Lauantain finaaleissa nähtäi
siin sitten kunkin sarjan viisi 
parasta . 

Jännittyneesti pelasivat suo
malaiset ensimmäiset 18 reikää. 
Mikko Laakso heitteli juniorisar
jan johtoon tuloksella 1 yli, mut
ta tiukasti takana kärkkyivät muut 
kilpailijat, Georg Nyman hienosti 
yhden heiton jäljessä. Naisten 
sarjassa aina luotettava Maini 
Schildt löysi itsensä 7. sijalta 
ja Tuija Jääskeläinenkin roikkui 
hyvin mukana . Miesten sarjassa 
kilpailu oli todella kovatasoinen 
ja parhaat suomalaiset Jacki Nyman 
ja Marko Timonen mahtuivat juuri 
40 parhaan joukkoon . Senioritoivo 
Seppo Nieminen valitteli loukkan
tunutta pikkusormeaan. 

tuulta golfsäänä. Ultimatetähti 
Tumba Kohonen sen sijaan oli par 
haimmillaan ja kipusi mukaan jat
kotaistoihin. Kaikki kolme selvi
sivät semifinaaliin ja puisto
osuudelle. Samaten teki Seppo 
Nieminen, joka maeilmanmiesten 
joukossa tuntui olevan kuin koto
naan. Reikä reiältä Seppo saavut
ti kärkijoukkoa ja nousi ennen 
puisto-osuutta seitsemänneksi 
parhaana eurooppalaisena ohittaen 
Ruotsin Johnny Gustavssonin. 

Miesten peli olikin sitten 
oikeaa tervanjuontia. Jatkoon ei 
ole kansainvälisillä radoilla 
pääsyä ellei saada kitkettyä heit
täjien epävarmuutta pois. Monta 
reikää saatetaan pelata aivan kär
jen tuntumassa, mutta sitten se 
repsahtaa jOllain reiällä ja 
useimmiten henkinen nouseminen on 
vaikeaa ja peli on pelattu. 
Marko Timonen jäi ensimmäisenä 
cut'in ulkopuolelle (51.) ja Jacob 
Nyman sekä Jyrki Kaivola puoles
taan Markosta jokusen sijan. 
Torstai-iltana oli ohjelmassa 
lauttaristeilY Ruotsin ja Tanskan 
välillä, koko lautta oli varattu 

Toiselle kierrokselle lähdet- vain meille. Illallinen oli varsin 
tiin kovassa tuulessa. Vain Mikko makoisa. 
Laakson kiekko lensi meikäläisistä 
sinne minne piti ja Mikko piti yhä Perjant~i va~keni sat~is~na ~a 
johtopaikkaa yhdessä USA:n Scott Slottshagenln PUlstoon 011 yön al
Stokelyn kanssa. Georgillakin oli k~~a noussut gol~koreja k~in ~ie 
vielä hyvät saumat, vaikka ero oli n 7a ~~t~ell~. N~lstemme ~llpallu 
jo kasvanut neljään pisteeseen ja el ~lloln nayttanyt valolsalta . 

. . eroJen kasvettua saavuttamattomlk-
t~kana P~Uskuttlva~ ruotsalalset si, ja niinpä toiveet kohdistuivat 
~leve~s Ja ~uut. Mlka ~a~vasalon junioreihin ja Seppoon. 
Ja Pelkon tllanne alkOl Jatkoon
pääsyn kannalta näyttää lohdutto
malta . 

Naisten sarjassa tilanne 
synkkeni hieman, Maini ja Tuija 
kun tiettävästi vihaavat kovaa 

Juniorisarjan kärkeen oli 
noussut taas Scott Stokely, 16 -
vuotias kalifornialainen hammas
raudat suussaan. Poju asustaa pa
risataa metriä La Miradan legen
daariselta golfbaanalta. Kisan 

Seppo Nieminen iloitsee uskomattoman~ yli 80 
metrin hole-in-one:in ansiosta. Seppo pärjäsi 
kisoissa varsin mukavasti: seniorisarjan seitse
mäs. - kuva: Ivi. 
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kakkosena kärkkyi Mikko ja takaa 
kiiruhti vielä viime vuoden junio
reiden maailmanmestari Kanadan 
Jean-Luc Forest. Georg taisteli 
tiukasti viidennestä finaalipai
kasta. Senioreissa Seppo innostui 
pelaamaan elämänsä kierroksen 
heittäen reiällä 4 joen yli 80 
metriä pitkän HOLE-IN-ONE:in ja 
häviten osuudella vain jo varmal
le maailmanmestarille, sarjassaan 
aivan Ylivoimaiselle Tom Monroel
leo Eroa muihin oli ikävä kyllä 
kertynyt jo liikaa, joten Sepon 
sijoitukseksi jäi seitsemäs. 

Naisten kilpailussa Tami Pel
licane, Gainesville FL, oli aivan 
omaa luokkaansa, ennen finaalia 
sympaattinen Tami johti seuraavaa 
peräti kymmenellä pisteellä. Suo
malaistyttöjen lopulliset sijoi
tukset olivat: 9) Maini, 10) Tum
ba ja 13) Tuija. Juniorien ko
vassa taistossa Mikko Laakso piti 
pintansa. Lauantain finaaliin 
lähdettäisiin seuraavista asetel
mista: johdossa Stokely, Mikko 
toisena hänestä kaksi jäljessä ja 
Mikosta taasen Jean-Luc ja Ruot
sin Mikael Rydstedt kaksi jäljes
sä. Viimeisen finaalipaikan vei 
Georgin nenän edestä pieni tans
kalainen S0ren Larsen ja Georg 
sai tyytyä kuudenteen tilaan. 

Miesten sarjan golffailu oli 
todella nautittavaa katsottavaa. 
Ennen Slottshagenin puisto-osuut
ta johdon jakoivat amerikkalaiset 
veteraaniheittäjä, kolminkertai
nen US Openin voittaja Snapper 
Pierson ja tämän vuoden PDGA:n 
mestari Alabaman hiirulainen Joe 
Duncan . Snapper jatkoi varmaa 
työtä kärjessä, kun Duncan puo
lestaan töppäili pudoten kokonaan 
semeistä. Viime vuoden kiekko
golfin maailmanmestari juniori
ikäinen Sam Ferrans kipusi kakko
seksi ja perässä hiihtivät Ruot
sin urheilullinen Sven-Ove Kron
fjäll, Saksan Hartmut Wahrman ja 
USA:n US Openin tämän vuoden 
voittaja, nallennäköinen Harold 
Duvall. 

Semeissä olivat Sam Ferransin 
tarkan voimakkaat pituusheitot ja 
uskomattomat "samppaputit" valt
tia ja hän ohitti maailman ehkäpä 
kovimman rollaajan Snapper Pier
sonin kilpailun johdossa upealla 
kierrostuloksella 6 alle. Kolmat
ta sijaa kärkkyi pituustähti Du
vall, joka välillä kangerteli 
hieman puteissaan. Neljännen fi
naalipaikan vei ilman paitaa pe
lannut blondi Conrad Damon, joka 
ei vakuuttanut millään lailla, 
mutta kummasti roikkui mukana. 
Viidennen sijan jakoi sitten vii
si miestä ja PDGA:n sääntöjen pe
rusteella oli turvauduttava sa
maan ratkaisuun kuin kotoisissa 
SM-kisoissa eli kaikki jatkoon. 
Yhdeksän miestä heittäisivät kah
dessa ryhmässä. 

Perjantai-ilta vietettiin 
beach partyssä vartaalla grillatun 
porsaan ääress~. Mikko Laakso val
mentautui seuraavan päivän kisaan 
henkisesti vesiliukumäessä. Mies 
syöksyi rännejä alas ja kehitteli 

Miesten maailmanmestaruuden vei 
jo toistamiseen 18-vuotias Sam 
Ferrans. Samppa oli tarkoissa il
maheitoissa verraton. 
- kuva: Marko Timonen. 

innokkaana erilaisia liukutyylejä 
ja vieläpä vakuutti vaihtavansa 
liitokiekkoilun tähän uuteen la
jiin, ellei pärjäisi Stokelylle ja 
muille. Se siitä ... 

Aamukahdeksalta lauantaina 
lähtivät ensin seniorit, sitten 
juniorit ja lopuksi naiset MM-fi
naalikierrokselle. Ikämiesten ki
sassa mestaruus oli jo ratkennut 
butterfly-tyylillä puttaavan Tom 
Monroen hyväksi. Monroe oli kuvas
sa viime FRISBARU; Tuulen tuomaa
palstalla. Seniorifinaalissa oli 
neljä jenkkiä ja yksi kanadalai
nen, hopean otti Tuijan ja Mainin 
idoli Royce Racinowski ja pronssin 
frisbeetoiminnan isä Dan "Stork " 
Roddick. Naisten kilpailun ja 
noin 10 000 markkaa vei kuten 
odotettiin pippur inen Tami Pelli
cane ennen Miche lle Marinia ja 
Christine O'Clearya. Ruotsin Karin 
Karls son oli viides. 
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Juniorien loppukilpailu alkoi 
Scott Stokelyn kannalta onnetto
masti, out-of-bounce:in ja epäon
nistuneiden puttausten jOhdosta 
Mikko meni ohi ;a Jean-Luc Forest 
nousi tasoihin toiseksi. Perusdog 
Mikko puttaili kuin Johan Rinne
nelonen konsanaan ja kilisteli 
parikin kertaa 20 metristä. Vähi
tellen itsevarma Jean-Luc jäi Mi
kon ja Scottin kyydistä jälkeen 
ja pitkään Mikko johti jo kahdel 
la heitolla. Tunnelma alkoi ylei
sönkin joukossa kasvaa, kun kier
ros jo läheni loppua. Reiällä 12 
Scott kavensi birdiellä eron yh
teen pisteeseen ja näin jatket
tiin muutaman reiän verran. Aina 
kun toinen onnistui upeassa aloi
tuksessa, toinen vastasi puttaa
malla kymmenestä metristä. 

Ratkaisu nähtiin reiällä 17, 
noin 70 metriä pitkällä reiällä 
on heittopaikan ja korin välissä 
ensin rykelmä puita, niiden taka
na pieni lampi, jonka takana taas 



Maailmanmestarin on helppo tuulettaa . Viimeisellä 
reiällä juniorien finalisTit vas. Tanskan S~ren 
La r sen, USA:n Sco~t Stokely, Mikko ja Kanadan 
Jean-Luc Forest. - ku va: Marko Timonen . 

iso puu. Heittäjät valitsevat 
kahdesta mahdollisuudesta: Joko 
pienestä reiästä oikealta lammen 
yli korista alaspäin viettävälle 
nurmirinteelle tai sitten korkea 
ja loiva kierto vasemmalta puu
rykelmien ympäri. Scott Stokely 
tiiasi ensin, yritti vasemmalta 
puurykelmien ympäri, osui ison 
pajun vahvaan oksi stoon ja mols
kahti lampeen. Dramatiikka ei 
loppunut tähän. Mikko tähtäsi 
pienestä reiästä oikealta. Heitto 
jäi hieman matalaksi ja hiuksen
hienosti onnistui muutamalla sen
tillä pääsemään lammen yli. 

Vielä viimti~el läkään reiällä 
kaikki ei ollut selvää. Mikon 
aloitusheitto osui keskelle katu 
lampun pallomaista lamppukupua, 
joka poksahti irti ja putosi ka
tuun. Onneksi kiekko kimposi lam
pusta nurmelle vaivaisen metrin 
päähän tiestä, joka oli out -of
bounce. Vielä tarvittiin pitkä 
lähestyminen ja onnistunut putta
us sinetöimään viimeisen kierrok
sen hienon tuloksen 2 alle ja 
viiden kierroksen yhteistuloksen 
275 eli 5 yli, eikä Scott Stoke-

lyn birdie viime isellä reiällä 
muuttanut sitä tosiasiaa, että 
MIKKO OLAVI LAAKSO, Liitokiekko
seura Team, syntynyt Helsingissä 
21. elokuuta 1968, FIN 175 oli 
VOITTANUT JUNIORIEN KIEKKOGOLFIN 
MAAILMANMESTARUUDEN. Treenikump
pani Jyrki Kaivola kiteytti het
ker: t\l!.nelman aj attomaan komment
tiin: - Koira voitti maailman
mestaruuden. 
Niin se käy. 

Puolenpäivän maissa aloitti
vat sitten miehet kahdessa ryh
mässä, edellisessä Ruotsin puna
poskinen Euroopanmestari Mats 
Bengtsson, MM-kisojen alkupäivien 
yllätysnimi S-O Kronfjäll, USA:n 
Bill Burns sekä Kanadan Michael 
Jacksonin näköinen Michael Sulli
van, ja jälkimmäisess ä Sam Fer
rans, Snapper Pierson, Harold Du
vall, Conrad Damon sekä viime 
vuoden Euroopanmestari, Ruotsin 
rollerispesialisti, Samin tapaan 
juniori -ikäinen Tobbe Svensson. 
Jo kohta oli selvää, ettei hei
kommasta ryhmästä olisi vastusta 
jälkimmäiselle, kumulatiivisesti 
kovemmalle ryhmälle. Bill Burns 
löi pohjat: kuuden kierroksen 
jälkeen tulos 308 eli 16 alle. 

Mutta toinen ryhmä tuli pe
rästä. Alkureiillä Svärjefrisbeen 
kultapoju Tobbe Svensson tasoitti 
eroa muihin ja nousi rolleri bir
dieillään ja yhdellä 50 metr in 
uskomattomalla onnenpullaputil
laan kamppailemaan mitaleista . 
Yleisön ja Jyrkin kiistaton idoli 
flegmaattisen tuntuinen holkki
polvi Sam Ferrans kantoi mukanaan 
vain kahta kiekkoa, joista heitti 
vain toista, 176-grammaista kovaa 
Aviaria. Tämä ei menoa haitannut, 
päinvastoin, Samppa oli aivan 
Ylivoimainen, poitsu puttasi ma
talia tykkiputteja 15 metristä 
pettämättömällä varmuudella ja 
lopussa kuuden kierroksen yhteis
tulos seisoi 301 eli 23 alle 
parin. Neljän päivän uurastukses
ta Samppa kuittasi kepeät 25 000 
markkaa. 
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Muista kärkisijoista kamp
pailtiin tasaisesti viimeiseen 
asti. Tobbe möhli loppureiill~ ja 
putosi kärkikahinoista, joten si
jat 2-4 jaettaisiin Snapper Pier
sonin, Harold nuvallin ja Conrad 
Damonin välillä. Snap oli pitkään 
kiinni hopeasta, mutta viimeisel
lä reiällä lähestymisheitto jäi 
kymmenen metrin p~ähän korista. 
Duvall ja finaalikierroksen erin
omaisesti pelannut Damon etenivät 
tasaisesti ja jäivät lopuksi ta
soihin. Toisen silan kohtalon 
ratkaisisi Snapperin pitkä putta
us, joka pitkän keskittymisen 
jälkeen 33 vuoden kokemuksella 
kilahti koriin. 

Loppupartyssä katsottiin 
Ruotsin TV:stä puolen tunnin nau
hoitusta miesten finaalista, mut
ta muuten tilaisuus oli tylsä vä
syttävän viikon jälkeen. 
Kotimatka kulki sunnuntaina ju
nalla ja laivalla, jolle saimme 
seuraa saaristomme ihmeitä kum
maste levista kanadalaisista ja 
australialaisista matkalla Seppo 
Nieminen Annual -kisoihin, mutta 
se onkin sitten aivan toinen jut
tu . 

Vaan mitäpä matkalta opit
tiin: joku ehdotti, että Suomessa 
pitäisi siirtyä suomenkieliseen 
gOlftermistöön, eli kun legendaa
rinen Dan "Stork" Roddick heittää 
helpohkolla par 3:n reiällä bir
dien kuuluu yksinkertaisesti huu
dahtaa: - Haikara livautti lintu
sen ... 

Peikko 



RAPORTTI ENSIMMÄISESTÄ MAAILMAN KONGRESSISTA: 

Maailman liiton (W.F.D.F) kongressi päätti Suomen ehdotuksen pohjalta, 
että JOHTOKUNNASTA käytetään nimitystä THE BOARD OF ADMINISTRATION. 

Liitokiekkosanastossa yleisesti käytetty termi DISC PLAY päätettiin sa1-
lyttää. Suomen ehdottama DISC SPORT hylättiin liian kilpailuhenkisenä. 

Järjestön tavoitteista kertovassa kappaleessa päätettiin säilyttää sana 
PEACE • Suomen ehdottama FRIENDSHIP hylättiin. 

Liiton jäsenyydestä ja äänioikeuksista keskusteltaessa Suomi ehdotti, 
että äänet jakautuisivat ääni per maa -periaatteella sillä poikkeuksel
la, että USA:lla olisi ääni per järjestö (viisi järjestöä). Amerikkalai
set itse ehdottivat, että heillä olisi yksi edustaja kongressissa, jolla 
olisi viisi ääntä. Päätettiin, että tässä kongressissa jokaisella vii
dellä järjestöllä on yksi ääni kullakin. 
Jäsenyys- ja äänioikeuskysymysten tarkempi käsittely siirrettiin vuoden 
1986 kongressiin. 

Vaaleja käsiteltäessä hyväksyttiin Suomen ehdotus, jonka mukaan va9leis~ 
sa henkilövalintoja tehdessä vaaditaan ehdoton enemmistö. 

Liiton johtokunta: 
Päätettiin, että kaikki johtokunnan jäsenet ovat vuosittain erovuorossa. 
Suomen ehdotus, että vain puolet johtokunnan jäsenistä olisi erovuorossa 
vuosittain, hylättiin. 

Komi.teat: 
Lii ton johtokun.na..1'1 lisäksi muodostettiin joukko komi teoi ta erilaisiin 
toimintaan liittyvien asioiden hoitoon. 

~lunperin NAISTEN KOMITEAksi ehdotettu komitea nimettiin Suomen ehdotuk
sen mukaan VÄHEMMISTÖKOMITEAKSI. Komitean tehtävänä on ajaa vähemmistöi
nä olevien harrastajaryhmien etuja esim. kilpailuja suunniteltaessa. 

SÄÄNTÖKOMITEAn tehtävänä on toimittaa Euroopan liiton (E.F.D.F.) säännöt 
Euroopan ulkopuolisille maille kommentoitaviksi, ja koota tehtyjen ehdo
tusten pohjalta koko maailman liittoa koskevat säännöt. 

MM-kisat: 
Joukkuepelien ja kenttälajien MM-kisat päätettiin järjestää joka vuosi. 
Tämän lisäksi voidaan järjestää kenttälajien tai golfin yksittäisiä 
MM-kisoja, jos vain halukkaita järjestäjiä löytyy. 
Suomen ehdotus, jonka mukaan joukkuepelien ja kenttälajien MM-kisat Jar
jestettäisiin vuorovuosittain, hylättiin. Nyt tehty päätös kilpailuista 
on Suomen kokousedustajien ja hallituksen mielestä suuri virhe. MM-titte
li kärsii inflaation eikä kaikilla joukkueilla ja kilpailijoilla ole 
mahdollisuuksia matkustaa joka vuosi moniin MM-kisoihin. 
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•• LAHIKUVASSA 
Ensimmäisenä lehtenä maailmassa 
FRISBARI sai vangittua tuoreen 
maailmanmestarin Mikko Laakson 
keskustelemaan itsestään, liito 
kiekkoilusta ja elämästä. Ruot
sinlaivalla kotimatkalla kiekko
golfin MM-kisoista Helsingborgis
ta päätoimittaja Peikko kahlisti 

Olet jo toipunut hieman MM-voiton 
ensihuumasta. Miltä tuntuu olla 
maailmanmestari? Erosiko itse 
k ilpailu millään lailla muista 
s uuremmista kisoista ? 

- Olen onnellinen ja tyytyväinen 
itseeni saavutettuan i sen, mi

h in kahd e n vu oden määrätietoisel
l a harjoittelulla olen pyrkinyt. 
I tse kilpailu oli niin fyysisesti 
kuin henkisesti raskain käymistä
ni. Koko fin a alik ierroksen ajan 
o lin todella hermo stunut ja jän
nitin jokaista he it toa . 

Anna vähän vinkkejä aloittelevil
le liitokiekkoilijoille. Kerro 
kuinka oma urasi alkoi. 

- Taisi olla vuonna -77, kun olin 
yhdeksän vuotta ja isä toi 

Ruotsista frisbeekiekon, jota 
sitten heittelimme pihalla. Kehi
timme tarkkuuskilpailuntapaisen, 
kohteena oli matontamppausteline, 
jonka eri raudoista sai pisteitä. 

Jostain sitten kuulin, että 
frisbeessä oikein kilpaillaan ja 
joskus vuonna -79 lähdin Tapiolan 
SilkkiniitYlle Espoo Frisbee disc 
Clubin heittoiltaan. Siellä 3at
tui olemaan pituusheittokilpailut, 
joihin uskaltauduin mukaan. Sain 
lainata jonkun upouutta Fastback
kiekkoa ja heitin 53 metriä, jolla 
heltisi junior ien voitto. Seura 
jakoi liiton jäsenmaksulomakkeita, 
jOllaisen juoksutin äidille . Olin 
varma, että tämä oli oleva minun 
laj ini. 

Mik on olutmukin ääreen di s k o t eek
k i Tiffanyn ulkopu olel le. Ke skus
t e lua käyti i n melko vapa asti ja 
vajaan tunnin aikana Mikk o osoit
ti oleva ns a herkkä ihminen, joka 
aj a ttelee j a kantaa vastuuta on
gelmi s t a . 

Moni FRISBARIN lukija luulee 
varmaan, että maailmanmestariksi 
pääsee, kun vain viitsii lähteä 
k is o ihin ja sattuu olemaan tsäkää . 
Ei, ei ystäväiset . .. Viimeisten 
kahden ulkoheittokauden aikana 
olen harjoitellut vähintään 5- 6 
kertaa viikossa tähtäimenä Hel
singborgin MM-kisat. Ja tähän 
määrään on vielä lisättävä kaikki 
lukuisat kilpailut. Suuri ansio 
lankeaa ystäville ja kanssakilpai
lijoille, jotka ovat kannusLaneet 
minua ja rohkaiseet harjoittele
maan. Kiitos teille. 

- Ol e n onne Jlin e n j a t yytyvä i ne n 
saa vu t e t 1-u a n i sen , mihin ka hd en 
vuoden määrätietois e lla harj o it 
te lulla olen pyrkiny t . 

Aloittelevalle golffarille an
t~ i Ein vinkiksi ahkeran treenaa
~i sen Meilahdessa tai omalla koti
radalla lähipuistossa. Korina voi 
pitää puukohteita tai lyhtytolp-

Al l r i ght. - k uva : Marko Ti mon e n. 

Se uraa van s i vu n kuvat: 
Ol l i Visamo ja Mat ti Hytönen. 
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pia, joihin voi laittaa tei~it. 
korin ala- ja ylärajan merklksl. 
Tärkeää on harjoitella kaikkia 
heittoja, aloituksia, lähestymi
siä ja puttauKsia, niin ett:i jo
kin osa jää vähemmälle huomlolle. 

No nlln, miten urasi jatkui me
nestyksekkään alun jälkeen ? 

- Vuonna -80 osallistuin Helsinki 
Openiin kohtalaisella menestyk

sellä, mutta tulokset eivät riit
täneet SM-kisoihin. Minijuniorien 
SM-kilpailuissa syyskesällä löin 
itseni kunnolla läpi voittamalla 
tarkkuuden minijunnujen ME-tulok
sella 13. Kesän -81 vietin sapat
tia, mutta vuonna -82 olin taas 
kuvioissa mukana päälajina tark
kuus. Voitin SM-karsintakilpailun 
Liedossa ja SM:issä tulin toisek
si. Kovimpia kanssakilpailijoita
ni olivat Peikko ja Vaskio. 

Vuonna -83 aloin pärjätä muis
sakin lajeissa. EM-kisoissa Eng
lannissa tuli tarkkuudessa kul
taa, uudessa lajissa golfissa ho
peaa ja pituudessa pronssia. SM
kisoissa Turussa voitin tarkkuu
den ja oli kolmas pituudessa ja 
koppauksissa. Ensimmäisissä kiek
kogolfin SM-kisoissani Meilahdes
sa olin Vaskion ja Peikon jälkeen 
kolmas. 

Vuonna -84 uusin tarkkuuden Eu
roopanmestaruuden Ruotsin Öre
brossa, mutta paino alkoi siirtyä 
gOlfiin. Suomessa olin mitaleilla 
joka lajissa. 

Ja loput me jo tiedämme. Päälaji
si on nyttemmin kiekkogolf. 

- Kyllä. Kiekkogolf on luonteel-
taan miellyttävin ja harjoitte

lumahdollisuuksiltaan suopein 
liitokiekkolaji. Meilahden radan 
ja menestymiseni ansiosta EM-ki
soissa -83 alkoi golfinnostus 
kasvaa ja muut lajit ovat saaneet 
väistyä. 

Suomalaiset eivät yleisesti otta
en pärjää kansainvälisissä ki
soissa a) rollerien ja b) lähes
tymisheittojen heikon osaamisen 
takia. Mikä tähän lienee syynä ? 

- Syy on osaksi pääharjoittelu-
areenan, Meilahden radan, joka 

ei huippumiehillemme ole kyllin 
vaativa. Reiät ovat liian lyhyet 
ja "putkimaiset". Aloittelijoille 
Meikku on mitä parhain, koska 
siellä painottuu kiekkogolfin 
tärkein elementti, tarkat ilma
heitot, ja siellä voi puttailla 
koreihin. 

Lajimme kasvavan harrastanei
suuden ja kansainvälisen menes
tyksen aikaansaaman huomion ansi
osta lienee otollinen aika roh
kaista kaupunginisiä, jotta sai
sirr~'Tie kyhätä pysyvän radan esim. 
Sibeliuspuistoon tai Kaivopuis
toon. Sama koskee tietysti myös 
muita kaupunkeja. 

Millaisena näet liitokiekkoilpn 
yleisen tilanteen Suomessa ? Sa
notaan, että olemme edistyneet 
järjestöllisesti ja jäsenmäärän 
kasvun suhteen. 

- Tilanne Suomessa on paln peetä. 
On kaksi vastakkaista ryhmitty

mää~ ultimatepelaajat ja kiekko
golfin ja kenttälajien harrasta
jat. Järjestöllinen edistyminen 
koskee vain ultimatea ja jäsen
määrän kasvukaan ei näy kilpai
luihin osallistuvien aktiivipe
laajien kasvuna. Pitäisi rohkais
ta aloittelijoita osallistumaan 
kilpailuihin yrittämään parhaan
sa, vaikka itse voittoon ei suu
rempia mahdollisuuksia olisikaan. 

Eri pOOlien, ultimate ja golfin 
+ muiden lajien yhteiseen tule
vaisuuteen en lähiaikoina näe 
olevan mahdollisuuksia. Ultimate
pelaajien omaan napaan tuijotta
minen, se, että ei ymmärretä, 
että ultimate ei ole yhtä kuin 
koko liitOkiekkoilu, ja lajin 
liian vakavasti ottaminen on vaa
rana koko lajin tulevaisuudelle. 
Tietysti golffaritkin ensisijai
sesti ajavat omia etujaan, mutta 
kokonaiskuva ei saa olla vääris
tynyt. 

Kiekkogolfin etuja ultimaten 
suhteen on ensinnäkin se, että 
sitä voi mielekkäästi treenata 
yksin. Kuka tahansa voi milloin 
tahansa lähteä baanalle kehittä
mään heittotaitojaan tai vain pi
tämään hauskaa. Laji vaatii par
haimmillaan monipuolista välineen 
hallintaa ja parasta on, että 
tunnelma pysyy leppoisana. Oleel
linen ero ultimaten ja muiden 
lajien välillä on mielestäni 
ultimaten pakonomaisuudessa, 
jota ei muissa lajeissa ole, ja 
siinä, että ultimatessa ei väli
neen hallinta ratkaise. 

On perustettu Maailman Liitokiek
koliitto WFDF, joka kokoontui 
Helsingborgin MM-kisojen yhtey
dessä. Onko WFDF:llä tulevaisuut
ta ristiriitojen hallitsemassa 
maailmassa? Miten järjestöön 
vaikuttaa USA:n "monopoliasema" 
lajissa kuin lajissa? 

- Amerikkalaiset ovat eurooppa-
laisia hiukan edellä, mikä joh

tuu käsittääkseni siitä, että 
heillä on mahdollisuus ympärivuo
tiseen harjoitteluun, kun Euroo
passa käytännössä treenikausi 
kestää noin viisi kuukautta. Me
nestyminen näin lyhyen treenijak
son turvin vaatii suurta harjoit
telumäärää, innostusta ja lahjak
kuutta. 

Järjestöllisesti USA ei ole yh
tä vahva ja aluksi siellä vähek
syttiin WFDF-ideaa. Lähentymistä 
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ja yhdi stymistä on tapahtunut, 
kun jenkit ovat huomanneet, että 
muuallakin osataan heittää kiek
k oa. Se, että kisat järjestetään 
Euroopassa, ja että eurooppalai
set pärjäävät varsin hyvin on 
herättänyt myönteistä huomiota. 

Lähdet itse kohta USA:han vaihto
oppilaaksi vuodeksi. Mitä suunni
telmia sinulla on sen suhteen ? 

- Asun Long Islandilla New Yorkis-
sa ja tiedän, että lähistöllä 

on kaksi golfrataa. Aionkin har
joitella kiekkogolfia ja kenttä
lajeja, käydä kisoissa ja tavoit
teenani on päästä miesten sarjan 
20 parhaan joukkoon kiekkogolfin 
MM-kisoissa Torontossa ensi kesä
nä. 

Ikärajojen mukaan olet vielä ensi 
vuonna juniori. Etkö aio jatkaa 
junnuna ? 

- En aio, juniorisarjaa ei suu-
ressa maailmassa juurikaan ar

vosteta. Olemme eräänlaisia vä
liinputoajia. Liitokiekkoilu on 
laji, jossa hyvin nuoret harras
tajat voivat lahjakkuudellaan 
p~rjätä miehille, joten esim. 
jenkit ihmettelevät miksi joku 
18-vuotias viitsii heittää junnu
na. 

Jutellaan vähän yksityiselämästä
si. Miten aiot sijoittaa 1000 
dollarin palkintorahasi ? 

- Kaikkein ensin tilaan USA:n ta-
kapihalleni kiekkogolfkorin, 

lisäksi ostan lukuisasti kiekkoja 
ja loput käytän parhaaksi katso
miini tarkoituksiin. 

Kerro vähän tyttöystävistäsi. Mi
tä muuta teet vapaa-aikanasi ? 

- Ei ole aikaa juuri muuhun kuin 
liitokiekkoiluun. 

Huomenna pelataan The Annual Sep
po Nieminen -kansainväliset golf
kisat ja mukana on monta maailman 
huippumies t ä USA:sta ja Kanadas
ta. Miten uskot menestyväsi ? 

- En osaa sanoa. Yritän parhaani, 
yksi heitto kerrallaan. Saa 

nähdä huomenna. 

Allright. Onneksi olkoon ja onnea 
jatkossakin. Kiitos tästä haas
tattelusta. 

- Kiitos itsellesi. 



•• 
HVVAN FIILIKSEN 

KISAT 

Vihdoin toteutui Seppo Niemisen ~ 
ja muiden suomalaisten liitokiek
ko- ja kiekkogolfhullujen un elma : 
iso liuta maailman huippupelaajia 
ja suuret kansainvälis et golfki
sat Suomessa. Maanantaina 19 . 

elokuuta Helsingborgin MM-kisojen 
jälkeen kilpailtiin Meilahdessa 
ja Sibeliuspuistossa The Very 1st 
Annual International Seppo Niemi
nen Finnish Flying Disc Golf 
Classic . 

Vilinä alkoi heti laivanran
taan saavuttuamme. Tuija ja Maini 
opastivat aamupäivän ulkolaisille 
vieraille Helsingin keskustan 
nähtävyyksiä, Marko ja Seppo hoi
tivat lehdistö-pr:ää ja muut pi
tivät huolen käytännön tarpeista, 
koreista, megafoneista yms. 

Kello 12 joukko ilmestyi Mei
lahden radalle ja kohta lähdet
tiin tutustumiskierroksille . Vie
raiden kommentit Meikustamme oli
vat mairittelevia: "erilainen, 
omalaatuinen, mielenkiintoinen" 
tai "esteitä ainakin melko riit
tävästi" tai "kiva putata aina 
ylä- tai alamäkeen". Enimmäkseen 
palaute oli varsin myönteistä 
vastoin kaikkia Käpin luuloja. 
Meikku on ihan jees. 

Kotimainen kärki oli myös 
vahvasti edustettuna ja pirteänä 
tulokkaana Suomen liitokiekkotäh
distöön debytoi Kauhajoen Ilkka 
Tamminen. Ilmoittautumisen ja 
ryhmiinjaon jälkeen päästiin 
aloittamaan "hyvän fiiliksen ki
sa" kello 15. 

Suurimmaksi ennakkosuosikiksi 
arvioitu miesten MM-finalisti Ka
nadan Michael Sullivan aloitti 
heittämällä reiällä 1 aloitushei
ton aivan linjaa pitkin noin sa
dan metrin päähän pyöreälle pih
lajalle kymmenisen metrin päähän 
korista. Siinä meikäläisillä it
seluottamus horjui, vaikka Mike 
huonolla putilla saikin nelosen . 
Ryhmän johdossa heitti Miken 
kanssa tasapäin Peikko, joista 
Australian Ian Whitehead ja eräs 
suosikeista Henrik Londen jäivät 

pari heittoa jälkeen. Lopussa ke
vyellä soft touch -liikkeellä 
tiiannut Sullivan oli tuloksessa 
2 alle ja Peikko 1 alle. 

Toisessa kovassa ryhmässä 
Jyrki Kaivola ja Kari "Käppi" Ve
sala löivät ulkolaiset pelaajat 
jaetulla johtotuloksella 2 alle. 
Myös Sepon ryhmässä heitettiin 
varmanlaisesti, Kanadan Bob Blake
ly pysyi parissa ja Kari Mietti
nen hieman jäljessä. 

Tällaisesta suomalaisittain 
myönteisestä tilanteesta, ykkös
ryhmässä kolme suomalaista, läh
dettiin toiselle kierrokselle. 
Mutta missä oli tuore maailman
mestari Mikko Laakso ? Ei tainnut 
olla enää Mikon paras palva, 
Helsingborg-paineista lauennut 

Kari Miettinen paasi puttailemaan tele 
vi sioon. Meilahden osuuden jälkeen Kari 
oli kärkijoukossa , mutta Sibis ei mennyt 
yht~ putkeen . - kuva : Olli Visamo . 
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Mikko löysi nimen sä 1. kierroksen 
jälkeen tuloksissa sijoilta 13-
21. 

Hyvä alku painoi kärkimiehiä 
selvästi ja aivan vastaaviin suo
rituksiin ei toisella kierroksel
la ylletty. Varmalla tavalla kui
tenkin edettiin tasaisesti parin 
tuntumassa ja kierroksen lopussa 
johdossa olivat Sullivan ja Jyrki 
yhteistuloksella 1 alle ennen 
Peikkoa ja Käppiä parissa. Takaa 
tulivat muut, parhaan kierrostu
loksen laukoi Georg Nyman (1 al
le) ja kärkikahinoihin nousivat 
lisäksi USA:n hämy Royce Raci
nowski ja yllättäjät Marko Timo
nen sekä vakavissaan uutta golf
tulemista tekevä Jouni "Bex" Pel
tola. 

Sitten siirryttiin loistava
nurmiseen Sibeliuspuistoon, jossa 
oli määrä pelata ensin kolmas 
kierros, josta kumulatiivisesti 
viisi parasta jatkaisi loppukil
pailuun kamppailemaan 1000 markan 
pää 'Joi tosta. 

Yk~ösryhmä jatkoi samalla ryh
mityksellä ja kohta alussa tilanne 
muuttui niin, että Peikko nousi 
Sullivanin kanssa johtoon ja Jyrki 
putosi möhlättyään heti reiän 1 
aloitusrollerissa ja lähestymises
sä. Kohta Mike Sullivan meni mah
tavilla rollereillaan menojaan ja 
löi lopulta uudeksi rataennätyk
seksi 25 eli 2 alle parin. 

Peikko pysyi pitkään toisena, 
vaikka tiheällä reiällä 5 saikin 
viitosen. Loppureiillä Jyrki ja 
Käppi hieman kohensivat peliä ja 
Jyrki ohitti lopussa Peikon, joka 

helpolla viimeisellä reiällä kävi 
out-of-bounce -alueella ja vieläpä 
lähestyi huonosti. 

Muissa ryhmissä tähtäiltiin 
tarkemmin ja kilpailun kolmoseksi 
nousi uuden terävän puttitYYlin 
omaksunut Georg Nyman. Taas kerran 
kävi niin, että viimeiset kaksi 
finaalipaikkaa jaettiin viiden 
miehen kesken ja näin kaikki meni
vät jatkoon ja loppukilpailu jou
duttiin viskelemään kahdessa ryh
mässä. 

Viimeisinä finaaliin selvisi
vät Peikon ja Käpin lisäksi Jacki 
"The Train" Nyman ja australialai
set yhden alle Sibiksen 1. kier
roksella heittänyt Andrew Morris 
ja maanmies Michael Rubock, jolle 
arpa osoitti paikan paremmassa 
poolissa. 

Ennen loppukilpailua oli Mike 
Sullivanilla jo melko varman tun
tuinen kuuden pisteen johto, joten 
hän ei enää venynYL edellisen 
kierroksen tapaan, vaan Lyytyi 
varmistelemaan voittoaan. Muiden 
sijojen osalta tilanne tasottui, 
kun reiällä 2 Michael Rubock put
tasi pullan koriin 30 metristä. 

Jyrki oli vielä kakkosena, mutta 
australialainen ja Georg pisteli
vät tiukasti perässä. 

Ilta pimeni ja tuuli tyyntyi 
kokonaan. Toisessa finaaliryhmäs
sä Australian Andrew Morris puto
si ensin ja reiän 6 puttauksilla 
Jacki Nyman teki seuraa. Peikko 
pelasi varmasti parin tuntumassa 
ja Käppi vuorotellen birdaillen, 
vuorotellen rötkäyttäen typeriä 
nelosia samaten parin pintaan. 

Väliaika tulokset paremmasta poo
lista kertoivat, että oltiin hei
ton verran jäljessä , mutta kun 
viimeisellä reiällä 2 Käppi ja 
Peikko panivat hermoputit 10 met
ristä sisään, olivat toiveet mi
talien kannalta j0nkinmoiset. 

Itsetietoinen Mike Sullivan 
vai varman voiton, vaikka pela
sikin viimeisen kierroksen hei
kosti. Viimeisellä reiällä Jyrki 
sai nelosen ja päätyi lopussa ta
soihin Ge orgin ja Michael Rubock
in kanssa, jotka kuitenkin var
malla pelillä loppureiillä onnis
tuivat pitämään Käpin ja Peikon 
takanaan ainokaisen pisteen erol
la. 

Sijat 2-4 SllS jaettiin, ku
ten myös rahapalkinnot ja loppu
ilta vietettiin ensin Silver
nightissa ja jatkettiin Cafe Mii
nassa. Yöpyminen järjestettiin 
vaivatta m~utamien helsinkiläis
golffarien kotona ja tiistaina 
puolelta päivin saatiin vielä 
"kenttälajijätkiä" Munkkiniemeen 
pelaamaan ultimatea. Shakti Nuns
naisjoukkueen rakentaja Tami Pel
licane osoitti olevansa todella 
kova sana ja erityisesti paikka
puolustusekspertti. Voi Bobi, 
mistä jäit paitsi ... 

Lehdistö ja televisio ottivat 
kisan Mikon maailmanmestaruuden 
ja yleisen lajiesittelyn varjossa 
erittäin myönteisesti. Tekstiä ja 
kuvia oli kaikissa Helsingin aa
mulehdissä, molemmissa iltapäivä
lehdissä ja Kymmenen Uutisissa 
nähtiin lyhyt pätkä, kun Mietti
sen Kari puttaa Meikussa kaukaa 
koriin ja koko homman juonitellut 
Seppo nauraa taustalla. 

Suomalaisia 
pailuissa. 

ja ulkolaisia vieraita Seppo Nieminen -kil
- kuva: Minttu Ollila. 
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ULTIMATE • 

Ultimaten Suome n mesta 
ruus ratkaistiin Pallo 
kentällä 17. e lokuu ta 
pelatussa ot te luss a . 
Vastakkain a se ttuivat 
silloin runkosarj a n y l i
voimainen vo i ttaj a Es 
poon Floyd Co ja hal l i t 
seva Suomen mesta r i Hel 
singin Liitokiekkok lub i. 

Liitto oli panostanut loppu
ottelun mainontaan levittämällä 
run s aasti julisteita ympäri pää
kaupunkiseutua ja ilmoittamalla 
ottelusta pääkaupunkiseudun leh
di s sä. Tästä huolimatta paikalla 
o li ottelun alkaessa vain noin 
satakunta katsojaa, joista suurin 
o s a oli pelaajien ystäviä ja 
omaisia. 

Olosuhteet olivat kuitenkin 
hyvät: kaunis kesäpäivä ja heikko 
Pallokentän suuntaisesti puhalta
nut etelätuuli. Ottelun päätoi
mitsijaksi liitto oli nimennyt 
Ee ro Alperin ja linjamiehiksi 
Jouni "Piippu" Mannisen sekä Pet
ri Isolan. 

I s o k oko i ne n r uo tsa l a j s juniori s yöt
t ä ~ i t äv a l t al a i s en ohi EM-kisoi ~s a 
Itäva l lassa . - ku va : Mar ko Hyv ö n e n. 
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SM 
Floyd voitti arvonnan ja sai 

yrittää ensimmäisen maalin tekoa 
vastatuuleen. Hesa onnistui kui
tenkin katkaisemaan Floydin ra
kennuksen ja siirtyi 1-0 johtoon. 
Nyt sai Floyd tilaisuuden hyökätä 
myötätuuleen ja Antti Rautiaisen 
johtama rakennuskolmikko toimit
tikin kiekon varmasti maaliin: 
1-1. 

Floydin otteista kuvastui 
lievä hermostuneisuus, joka var
masti johtui kovasta ennakkosuo
sikin paineesta; Floydhan oli 
kaatanut Hesan runkosarjassa sel 
vääkin selvemmin 21-5. 

Vuorotahtiin edettiin tilan
teeseen 3-3, kummankaan joukkueen 
kykenemättä tekemään maalia vas
tatuuleen. Helsingin Jukka Kaup
pinen ja Klaus Korpela rakensivat 
peliä näyttävästi, ja Tony Tuomi
sen sekä Johan Bischoffin kova 
puolustus työskentely kasasi pai
neita Floydin rakennusketju i lJ e . 
Hesa onnistui ensimmäisenä jouk
kueista maalaamaan vastatuuleen 
ja siirtyi saman tien 5-3 joh
toon. 

Tilanne vaikutti Floydin 
kannalta vaikealta. Helppo peli 
oli saamassa täysin toisen luon
teen. Tässä tilanteessa kentälle 
tuli Floydin erikoiskokoonpano, 
lähes yksinomaan maajoukkuemie
histä koostuva kentällinen, joka 
puoliväkisin tasoitti tilanteeksi 
5-5. 

Samaan aikaan alkoi Hesan 
joukkueessa näkyä ensimmäisiä vä
symisen merkkejä. Tämä aiheutui 
lähinnä siitä, että Hesan harva
lukuiset kiekonkäsittelijät jou
tuivat ottamaan runsaasti vastuu
ta hyökkäyspelistä, kun taas 
Floydin kaikki pelaajat osallis
tuivat hyökkäyksen rakenteluun. 

Peli ratkesi Floydin siirryt
tyä 8-5 johtoon. Tiukkaa puolus
tusprässiä pelaten Floyd repi 
puoliaikatulokseksi 11-5, ja sa 
malla Liitokiekkoklubi alistui. 
Floydin parhaita tässä ratkaisu
vaiheessa olivat Timo Vaskio, 
Raine Lamberg ja Jari Mäkinen, 
joista viimeksi mainitulle ei 
tullut yhtään syöttövirhettä koko 
ottelussa. 

Muutenkin Floydin rakentajien 
varmuus oli helsinkiläisiä parem
pi. Floydin syötöt osuivat peril
le 89% varmuudella, kun Hesan 
vastaava luku oli 82% . Puolustus
päässä Pasi Pesonen aiheutti hel
sinkiläi s rakentajille tuskallisia 



Ruotsalaisjuniori Patrick Be rgström Coik.) ja itäval ta
l a ine n juniori k amppa ileva t ki eko s t a . Putte oli kiso j e n 
ehd o ton ma alihai. - kuva : Ma rko Hyv ön e n. 

hetkiä ja Jouni Tapiovaara paik
kasi hyökkäys pään virheensä pa
rilla näyttävällä katkolla . 

Toinen puoliaika o li lähes 
ensimmäisen toisinto. Liitokiek
koklubi sinni t teli muutaman maa
lin ajan mukana saatuaan tuoreena 
miehenä kentälle maajoukkueen mo
nivuotisen kapteenin Klaus Arpi
an. Floyd esitteli tässä vaihees
sa paikkapuolustuksensa , jota He
sa ei kyennyt kertaakaan mur~a
maan. 

Tilanteessa 16-10 Hesa väsyi 
jälleen ja Flcyd pääsi latomaan 
viimeiset maalit peräjälkeen, jo
ten lopputulos kirjattiin nume
roin 21-10. Näin oli Suomen ulti
matevaltikka siirtynyt Espooseen 
komealla tavalla. 

Tammikuussa Tapiolan sisätur
nauksessa alkanut kotimaisten 
voittojen sarja sai näin hyvää 
jatkoa, ja Floyd vahvisti samalla 
asemaansa POhjoismaiden kolman
neksi parhaana ja Suomen parhaana 
ultimatejoukkueena. 

Kesän saldo oli peräti va
kuuttava: yksikään suomalainen 
seurajoukkue ei tehnyt Floydia 
vastaan yli kymmentä maalia. Toi
vottavasti tämä toimii piristys
ruiskeena ensi kesän SM-sarjaa 
ajateilen, sillä nyt nähtiin, et
t! kohtuullisella materiaalilla 
sekä vuoden määrätietoisella 
työllä voidaan pelin tasoa nostaa 
huimasti. 

Yleinen virhe maajoukkueta 
solla on seuratoiminnan täydelli
nen laiminlyönti, joka aiheuttaa 
maajoukkueelle materiaalipulaa 
sekä pelaajille ottelukokemuksen 
puutetta. Jos Suomessa toimisi 
neljä Floydin tasoista seuraa, 
olisi maajoukkuepaikoista todella 
kova kysyntä ja edustusjoukkueem
me taso nousisi parissa vuodessa 
roimasti. 

Ainoa joukkue, joka ansaitsee 
tässä suhteessa puhtaat paperit 
on uusi tulokas Pyryn Jyske. Jos 

21. 

po ikien i nto kestää vielä jonkun 
aikaa , niin voidaan olla varmoja, 
e tt ä t äs t ä j o ukkueesta kuullaan 
vi e l ä . 

Juha Jalovaara 

. SM-pro nss ista kisattiin myös 
Jo s ku s e l okuu s sa ja vastassahan 
olivat Lii tok iekkoseura Team sekä 
Funk y Fri s bee Freaks. Ottelu oli 
vuod e n j ä nni t tävin ja niinhän 
s iinä käv i , että Team voitti _ 
yhden maalin erolla 21-20. Huh. 



ul1iUl31e - EM 
Mikä on se tilaisuus, jossa suo
malaiset juntit ja turistit käy
vät vuosittain näyttämäss~ , että 
kyllä pohjan perukoillakin halli
taan kiekonkäsittelyn jalot tai
dot ja taktiset pel ikuviot ? 

Se on joko ultimaten EM- tai MM
turnaus. Tänä vuonna kisailtiin 
vanhan mantereen herruudesta 
idyllisessä Obertraunin urheilu
keskuksessa lähellä Salzburgia. 

MATKA 
Suomen mies-, nais- ja junio

rimaajoukkueet matkustivat perin
teiseen tapaan Laurilan linjan 
linja-autolla. Tunnelmalli sissa 
ja ennen kaikkea sosiaalisuutta 
opettavissa merkeissä sujui puo
litoistavuorokautinen mat kamme 
Tukholmasta Tanskan ja Saksan lä
pi Itävaltaan. Nykyaikainen viih
de-elektroniikka mahdollisti tä
mänvuotisen mestari joukkueen ThE 
Floyd Co:n opetuselokuvien ja Pu
halluksen katsomisen. 

Kiitos vuoden pelaajaksi va
litun Antti Ruti Rautiaisen ilmi
ömäisen suunnistustaidon ajoimme 
perille viimeksi 1900-luvun alus
sa kunnostettua vuoren YLI vievää 
tietä, emmäkä suinkaan sivisty
neiden ihmisten tapaan vuorta 
kiertäen. No, onneksi ratissa oli 
taitava kuski ja alla hyvät jar
rut. 

SUNNUNTAI 
Leppoisissa tunnelmissa ta

pahtuneen sisäänkirjoittautumisen 
jälkeen kukin vetäytyi yhden, 
kahden, neljän tai viiden hengen 
huoneisiinsa valmistautumaan seu
raavana päivänä alkaviin ottelui
hin, joita oli yhteensä yhdeksän 
(kymmenen maata; kaikki kaikkia 
vastaan) . 

MAANANTAI: 
KU LTTUURIP }\I V Ä 

Seuraava päivä tuli, samoin 
kuin yli vuorokauden kestänyt yh
täjaksoinen, ajoittain voimakas
kin sade. Obertraunin urheilukes
kuksen henkilökunta kielsi kent
tien käytön. Joukkueen johto 
päätti, että koska peleistä ei 
tule mitään, käytetään aika kult
tuuri tuntemuksen kehittämiseen. 
Pian olimmekin kulttuurihistori
allisesti arvokkaassa Salzburgin 
kaupungissa, jossa myös Wolfgang 
Amadeus Mozartin tiedetään pitä
neen majaa. 

TIISTAI 
VIHDOINKIN PELAAMAAN 

Tiistaipäiv valkeni niini
kään sateisena a sumuisena. Pe
lättiin pahinta jos sade jatkui
si, voisi olla, ettei pelejä pe -

la-ra ollenkaan. Puhuttiin mm. 
toisista kaupungeista mahdollisi
na pelipaikkoina. Onneksi.mi~-. 
käänlaisiin poikkeusratkalsulhln 
ei kuitenkaan tarvinnut turvau
tua, vaan pelit aloitettiin puo
len päivän jälkeen. 

Ensimmäisenä vastustajana 
Suomen miesmaajoukkueella oli 
Italia, joka kaatui leppoisassa 
ottelussa selvästi 15-2. Italia 
olisi toki pystynyt parempaankin, 
siksi hyviä olivat sen peliesi-
tykset muissa otteluissa (esim. 
Italia-Englanti: 12-15). 

Samaan aikaan Suomi-Italia -
ottelun kanssa ottivat toisistaan 
mittaa Englanti ja Ruotsi Ruotsin 
viedessä potin jatkoajan jälkeen 
11-7. 

Illalla otteluiden jälkeen 
jännitettiin, mahtaako alppilaak
sojen tunnetusti oikukas sää pa
rantua keskiviikoksi. Kilpailun 
järjestäjä Martin Schoenmayer lu
pasi minulle: "Huomenna näet au
ringon". Toivoin pystyväni usko
maan tuohon. 

KÄÄNTEENTEKEVÄ 
KESKIVIIKKO 

Keskiviikkoaamun sarastaessa 
oli jännitys korkealla. Ja niin 
myös mieli siinä vaiheessa, kun 
jylhät alppimaisemat vihdoin 
avautuivat silmiemme ihailtavik
si. Kaikkien rakastama valtava 
tulipallokln esittäytyi kaikessa 
komeudessaan. Oli tulossa hieno 
loppuviikko. 

Edessä oli kaksi elintärkeää 
ottelua - tai niin ainakin luu
limme siinä vaiheessa. Vastassa 
olivat ensin Englanti, joka on 
aina voitettu tiukan taistelun 
jälkeen, sekä alati vaarallinen 
Itävalta. 

"Tämä ottelu on voitettava", 
olivat tunnelmat suomalaisleiris
sä ennen tiukkaa Englanti-otte
lua. Peli alkoi suomalaisittain 
lupaavasti. Mutta tilanteen ol
lessa 6-3 meikäläisten hyväksi 
alkoi brittien fy ysinen j henki
nen kantti pettää. ~Ästä lmeise
nä osoituksena o l i vat lis änty
neet ja 90-prosenttisesti täysin 
turhat foulhuudot. 

Englantilaisten häikäilem6tön 
foulien hyväksikäytt ö esim. -ri
laJ.teissa, joissa he maalialueel
la hävisivät ilmakamppailut sekä 
se, että me emme joko viitsineet 
tai "muistaneet" huut aa. foulia 
selvissäkin rikkeissä, muutti lu
kemat tulostaululla v astus taj ille 
edullisiksi. Engl~~ti voitti ot
telun 12-10. 

Kukaan älköön kuitenkaan 
luulko, että saarivaltakunnan po
jat olisivat parempia pelaajia, 
EI. Hehän hävisivät Ruotsin li
säksi vielä Itävallalle ja Länsi
Saksalle. 

Kun pahin masennus ensimmäi
sen tappion jälkeen oli hälvennyt 
aloimme valmistautua otteluun 
Itävaltaa vastaan. 

Itävallan joukkueen parhaana 
pidetty pelaaja, varsinainen "te
hoduunari" Manfred Gödrich ei 
joidenkin psykologisten syiden 
takia pelannut ollenkaan meitä 
vastaan. 

Kotikenttäedun turvin - luon
nollisesti - jodlaajapojat olivat 
järjestäneet otteluohjelman niin, 
että tämä Suomi-ottelu oli heidän 
ensimmäinen ja ainoa sinä päivä
nä. He tietysti luottivat siihen, 
että olisimme aivan loppu britti
matsin jälkeen. Edes tuo ottelu
järjestely ei jättänyt toiveen 
sijaa Itävallan pojille. Tiukalla 
puolustuksella ja puhtaalla vir
hetilillä Suomi vei ottelun ni
miinsä numeroin 15-11. 

TORSTAI ON 
TOIVOA TÄYNNÄ 

"Torstai on toivoa täynnä", 
mainostaa eräs helsinkiläinen ra
vitsemusliike. Noiden sitaattien 
sisään mahtui kyllä meidänkin 
torstaipäivämme pelitapahtumien 
ja -käänteiden sekä yllätysten 
takia. 

Aamulla hoitelimme aikaisem
min Englannin voittaneen Länsi
Saksan helposti. 15-4. Seuraava 
ottelumme ei ollutkaan mikään lä
pihuutojuttu, sillä vastassamme 
olivat iänikuiset voittajamme, 
rakkaat länsinaapurimme, pitkä
tukkaiset ruotsalaispojat. Suomen 
karjut aikoivat todenteolla kään
tää historian lehteä, sillä tämä 
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Raine Lamberg syött~~ tyylikk~~n k~rnmenheiton ruotsa
laispelaajan ohi. Taas kerran pjtk~tukkaiset svenskit 
olivat parempia. - ku va: Marko Hyvönen . 

otte lu oli aivan pakko voittaa. 
Muuten ei olisi asiaa pelikentäl
le lauö.ntaina. 

Ottelu alkoi kutkuttavan ta
saisesti . Edettiin maali-ja-jouk
kue -vauhdilla, kunnes Suomi ir
tautui. Parhaimmillaan Suomi joh
ti jo 10-7. Fiilis oli mahtava. 
Peli kulki kuin tanssi, ja ruot
salaiset alkoivat kisojen parhaan 
puolustuksen puristuksessa hyy
tyä. Ilmassa oli suuren urheilu
juhlan tuntua, ja oltiin kaikin 
puolin j o voittotunnelmissa. KUN
NES. 

Kunnes ihan yhtäkkiä kenen
kään toivomatta tahi odottamatta 
saapui sisupoikie rI keskuuteen ka
veri nimeltä "itseluottamuksen 
puute". Kaveri ehti jylläTä suo
malaispoikien mielisse sen verran 
kauan , että peli tilanteisiin näh
den lähes uskomattomalta tuntuva 
l?~put~l?s 15-12 Ruotsille pääs
~lln klrJaamaan ottelupöytäkir
Jean . 

Tämän matsin loppupuoli sko 
opetti meille suomalaisille aina
kin kaksi asiaa: 1 ) omista vir
heistä (niin heitta - kuin vas
taanottotilanteissa ) sakotetaan 
AINA tuntuvasti varsinkin Ruotsin 
tapaisen, kovatasoisen joukkueen 
ollessa vastassa. 2 ) Peli ei kos
kaan ole loppu tai ratkennut en
nen kuin toinen joukkueista on 
tehnyt viimeisen maalin. Ruotsin 
mi~5joukkue todisti tuon useaan 
o~teeseen kisojen aikanå nous e 
malla selvästä tappioasemasta 
kunniakkaaseen voittoon. 

Välittömästi hävityn RUOTSi
ottelun jälkeen alkoi pronssiti
lan katkera sulattaminen. Mutta 
ku ten ålussa sanoin: "Tors tai on 
toivoa täynnä". Tuskin oli kaik
kia kuntojuomapulloja ehditty ke
rätä kentän laid a lta, kun Raine 
LamberE saapui juosten toiselta 
kentäl tä ja kiljui: "ItävaI ta 
voitti Englannin 15-13". 

Juuri pakatut juomapullot 
löysivät itsensä pian vuorten 
hu ippuj en tasalta, mistä löytyi 
myös suomalaispelaajien mieli. 
Itävallan voit~o Englannista mer
kitsi sitä, että Ruotsin voitta
essa Itävallan ja m~idän voitta
e ssa loput helpot ottelut o lisim
me finaalissa Ruotsin kanssa. 
Pian Englanti -I tävalta - ottelun 
tulokse n kuultuaö.n ruotsalaiset 
alkoivat rytmikkäästi huutaa: 
"NorderJ i fina l ". 

Juhlahumussä pelasimme vielä 
iltapäivällä leppoisan ottelun 
huomattavasti kehittynyttä Hol
lantia vas taan. 15-3. 

PERJANTAI LOPPUSUORA 
Perjantaiaamu sarasti kaunii

na ja helteisenä. Aamupäivällä 
kaatui Belgia 15-1. Iltapäi vällä 
löylytettiin Norja 15-6. 

Ennen viimeistä runkosarja
matsiamme (Sveitsiä vastaan) rat
keaisi, olisiko se samalla turna
uksen viimeinen meidän osaltamme. 
Ennen Sveitsi-matsia pelattiin 
nimittäin hyvinkin ratkaiseva ot
telu Ruotsin ja isäntämaan, Itä
vallan, välillä. 
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Jos Ruotsi voittaa, me olemme 
finaalissa, mutta mikäli Itävalta 
voittaa, olisi se finaalissa. Ti
lannetta teki jännittävämmäksi 
vielä se , eTtä ottelu oli Ruot
sille käytännössä merkityksetön 
- finaalissa se on joka tapauk
sessa. Mutta sillepä ei ollutkaan 
yhdentekevää, kenet se saisi fi
naalivastustajakseen. Finnkampen 
måste det vara. 

Itävalta aloitti ottelun uh
kaavan hyvin. Se otti alussa oh
jat käsiinsä ja johti parhaimmil
laan muutamalla maalilla. Jänni
tys suomalaiskatsomossa oli var
maan moninkertainen ruotsalais
katsomoon verrattuna. Tilanteen 
näyttäessä jo epätoivoiselta toi
voimme ja luotimme, että Ruotsi 
vielä nousee ja voittaa pelin 
niin kuin meitäkin vastaan. 

Ja toiveemme toteutui: Ruotsi 
alkoi tehtailla maaleja hullun 
lailla itävaltalaisten ihmetel
lessä kentällä. Ilmaiseksi ei 
Ruotsi kuitenkaan voittoaan saa
nut. Henkeäsalpaavien (suomalai
sjttain ) ja dramaattisten peliti
lanteiden ynnä maailman pisimmil
tä tuntuvien minuuttien ja sekun
tien jälkeen jännitys laukesi nu
meroihin 16-14 Ruotsille. 

Vapautuneina jyräsimme vielä 
Sveitsin numeroin 15-3. 

KIITOS TYTÖT 
Finaalipäivää edeltävän illan 

ratoksi Suomen neidot kattoivat 
yhteisillä varoilla hankituin 
juustoin, keksein, hedelmin ym. 



ravintoainein koko Suomen joukku
eelle hienon ja herkullisen il
lallisen. Kiitos vielä kerran. 

LAUANTAI - MUSTA PÄIVÄ 
Hienosta auringonpaisteesta 

ja lämpimästä säästd huolimatta 
finaalipäivä muodostui suomalais
pojille hyvinkin synkäksi. 

Valmistauduimme otteluun huo
lella ja tunnelma oli näennä ises 
ti korkealla. Kaikki väittivät 
kivenkovaa uskovansa meidän voit 
toon. Itseluottamusta ja sisua 
käytiin hakemassa pelikentän v ie 
reiseltä jyrkältä vuorenrinte e l
tä. 

Rytmikkään, Jouni "Piippu" 
Mannisen jOhdolla huudetun "Mikä 
se on ? - Äs ... " -taisteluhuudon 
(joka varmaankin kantautui Wie
niin asti) perusteella olisi voi
nut luulla, että olimme he nk ises
ti Ylivoimaisia ruotsalaisiin 
verrattuna. Sillä henkisellä t a 
solla tämä kamppailu loppu jen lo
puksi käytiin. Fyysisen kunnon 
suhteen ei Suomen joukkueen osa l 
ta ollut mitään val i ttamis ta k oko 
kisojen aikana. 

Ottelu alkoi . Aloitimme l ois 
tavasti: 3-1. Tilanteessa 4- 2 pe 
li sai totaalisen käänteen . Ruot 
salaiset kiittivät meidän s yöttö
virheistämme ja a l oi tti va t rai 
voisan maaliteht a i lun . Enne n kuin 
ehdimme edes kunno.lla -:ajuta , oli 
tilanne jo 10-4 r uo t s a la i s ill e . 

Suomalaisten itseluot tamu s 
oli tipotiessään, e ikä asiaa y h 
yään helpottanut s e , että vast u s 
tajat kerta toisen sa . jälkeen pää -

sivät sujauttama an kiekon joukku
etoverilleen, joka seisoi meidän 
vartioimamme maalilinjan väärällä 
puolella. 

Järkyttävä ja masentava lop
putulo s 21-7 merkittiin ottelu 
pöytäkirjaan. 

Ruotsin pojat yrittivät loh
duttaa meitä huutamalla pian ot
telun jälkeen kuoros s a: "Norden i 
fina l -8 6 !" tar'koittaen ens:;' v uo 
den En g lanniss a p i dettä v i ä Ml"l -ki
s oja . 

Tappion karvas maku suissamme 
osallistuimme palkintojenjakoti
lai s uuteen, jonka yhteydessä ja
ettiin myös ensimmäistä kertaa 
u l timaten EM-historiassa Spirit 
of-the-Game - palkinto, jonka 
niin naisten ku in miesten osalta 
sai Hollanti . Ruotsin joukkue ko
konaisuudessaan sai lisäksi hie
non pokaalin siitä hyvästä, että 
oli kisojen paras maa. Ainoastaan 
Ruotsin juniorijoukkue hävisi 
kerran - finaalissa. 

Erittäin opettavaisen ja 
hauskan EM-kisareissun jälkeen 
Suomen joukkueen johto asetti ta
voitteekseen, ei vähempää kuin 
olla maailman paras ultimatemaa 
ensi vuoden MM- k ilpailuissa. Lyc
ka tilI. 

Petri Isola FIN 03 3 

KokoonpanoItaan radikaalisti 
viime vuodesta muuttunut naisten 
edustusjoukkue menestyi hyvin 
Itävallan EM-kisoissa saavuttaen 
kolmannen sijan. Asiaan perehty
mättömille viimevuotisen MM-J<:nl
lan vaihtuminen EM-pronssiksi 
saattaa olla hienoinen yllätys, 
mutta joukkueen jäsenille oli 
selvää, että kotimaassa tehty työ 
harrastajapohjan laajentamiseksi 
aiheuttaisi yhden välivuoden Suo
men pitkään jatkuneella eurooppa
lai s en naisultimaten valtakaudel
la. 

Runsaat sateet sotkivat heti 
alusta alkaen kisojen ohjelman ja 
niinpä ennakkotiedoista poiketen 
tyttöjä vastaan asettui ensimmäi
sessä ottelussa Englanti. Odotet
tavissa oli monessa suhteessa 
vaikea peli, sillä arvasin Eng
lannin kovaksi ja taktisesti ke
hittyneeksi joukkueeksi, kun toi
saalta minulla oli kokoonpanossa 
seitsemän maaotteludebytanttia. 
Fyysisen kunnon puolesta uskoin 
meidän kuitenkin pystyvän tasa
päiseen kamppailuun. 

Ottelu käynnistyi varsin ta
saisesti, JOSkin Englannilla oli 
hienoinen yliote peliin. Paikka
puolustusta käyttäen se onnistui 
aluksi sekoittamaan rakentamisem
me lähes täysin. ja sai näin omat 
tyttömme hermoilemaan. Vähä vä
hältä opimme, miten paikka mur
rettiin j a pääsimme peliin mu
kaan. 

. Sateen pehmittämä kenttä ja 
alka tekivät töitä puolestamme ja 
ote s iirtyi meille. Englanti on
nistui kuitenkin tekemään nume-

Pe~t yneet s u omalaispe laa jat onnitt e levat ruot sa laisia 
ottelun j~ lkeen . Vas . Ru mmi s , Vas kio, Bob i, Pe tri Budd e 
( erless~ ) Ja Johan ( taka n a ). k uv a : Ma r ko Hyv 6 n en . 
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roik s i 10-7, ja tilanne vaikutti 
huolestutt a valta, kun käytin vii
me ise n a ikalisämme. 

Tiukalla t aistelulla nousimme 
t asatilanteeseen 10-10, mutta 
sitten pari epäonnekasta hetkeä 
toiva t Englannille voittomaalit, 
ja jouduimme toteamaan hävinneem
me en s immäisen o ttelun 12-10. 

Pelin edistyessä olivat ot
teemme kaikesta huolimatta jatku
vasti parantuneet, ja suhtauduin 
huomattavasti luottavaisemmin 
seuraavan päivän Hollanti- ja 
Saksa-otteluihin. Nämä maat kaa
tuivatkin helposti, samoin kuin 
Norja torstaiaamuna, ja torstai
iltapäivänä vastaamme asettui 
Ruotsi. 

Tässä vaiheessa olivat peli
paikatkin selkiytyneet huomatta
vasti ja olimme päätyneet seuraa
vanlaiseen jakoon: toisen raken
tajaketjun muodostivat Floydin 
tytöt - Maija Sundberg, Marja Su
ni ja Petra Viheriävaara, kun 
toisessa häärivät pohjalla Tuija 
Kohonen ja Ellu Wrede. 

Keskikentän ja rakennuksen 
välillä liikkuivat Ulla Kasanen 
ja Jutta Kohonen, ja ylempänä 
keskikentällä Hanna Jalovaara, 
Lena Lönnfors sekä Dessie Scha
lin. Kä~jessä pelasivat uudet tu
lokkaat Nina Pettersson, Lotta 
Österman, Sigrid Hatakka sekä 
tuulennopea Sirkku Saarikoski. 
Ruotsia vastaan taistelimme ur
heasti, mutta pitkän pelin päät
teeksi kärsimme 13-9 tappion. 

Viimeiset ottelumme Italiaa 
ja Itävaltaa vastaan olivat hel
pot, siksi selvät ovat tasoerot 
vielä naisten sarjassa. Niinpä 
saatoimme kisojen päätteeksi to
deta kärsineemme kaksi niukkaa 
tappio ta, mutta selvinneemme 
kunniakkaasti kolmannelle sijal
l e . 

Yleis e sti on sanottava, että 
myön t eis i n asia o li joukkueen hy
vä henki, joka motivoi vanhatkin 
"batut" taistelamaan "vain" 
pronssimitali~ puolesta. Suuri 
kiitos tästä lankeaakin joukku
een kapteenille Ellu Wredelie, 
joka omalla esimerkillään kannus
ti muutkin pelaajat hyviin suori
tuksiin. 

Joukkueemme ehdottomast i var
mi n ja tasaisin pelaa j a oli Marja 
Suni, jonka talvise t uurastukset 
palkittiinkin vuosittain jaetta
valla pelaajapalkinnolla. Petra 
Viheriävaara oso i ttautui Suomen 
u l timate n tämän kauden komeetak
s i , t oinen vu o s i tekniikkahar
joittelua a lle ja tämä tyttö pys
t yy mihin vaan. 

Kisojen "massiivisin" oli 
Maija Sundberg, joka jaksoi aina 
silloin, kun kukaan muu ei jaksa
nut. Ulla Kasanen pelasi myös hy
v~ t kisat, joskin pienoinen tauko 
harjoittelussa ennen kisoja näkyi 
kuntopuolella ajoittain. 

Kokonaisuudes s aan joukkue 
ylitti itsensä j a pe l i lli s esti 
a inakin valmentajan odotukset. 
Jos talviharjoittelu s aadaan pyö
rimään toivotulla tavalla, ei 
liene perusteetonta sanoa, että 
Suomi taistelee jälleen ultimaten 
naisten maai l manmestaruudesta 
Englannissa syksyllä 1986. 

~Tuha Jalovaara 

Juniorien EM-turnauksesta 
muodostui eräänlainen tynkäturna
us vain kolmen maan osallistues
sa. Itävalta, Ruotsi ja Suomi to
sin edustavat ehdotonta huippua 
junioreissa, mutta useampi jouk
kue olisi tuonut lisää mielen
kiintoa ja vaihtelevampia otte
luita. 

Viikon aikana pelattiin kol
minkertainen sarja ja kaksi pa
rasta otteli finaalissa mesta
ruudesta. Ensimmäisen kierroksen 
jälkeen tuntui kisasta muodostu
van Suomen ja Itävallan kamppailu 
hopeatilasta Ruotsin ollessa ma
sentavan Ylivoimainen. Yhdessä
kään alkusarjan ottelussa Ruotsi 
ei antanut vastustajille viittä 
maalia enempää. Ruotsin ylivoima 
perustui kokoon ja raakaan voi
maan, joskaan pelillisesti se ei 
ollut paljoakaan muita edellä. 

Ensimmäinen Suomi-Itävalta -
ottelu pelattiin sateen vuoksi 
vasta tiistaina vanhalla peruna
pellolla etanoiden seassa. Itä
valta antoi yllättävän kovan vas
tuksen ja saimme kokea ensimmäi
sen takaiskun hävitessämme ot te
lun 15-9. 

Seuraavaan koitokseen valmis
tauduimme jo toisella mielellä ja 
taistelimme nopean ja helpohkon 
voiton isäntämaan lunioreista lu
vuin 15-5. Pelissä-näyt tivät kyn
tensä rakennuspäässä varsinkin 
Ride ja Fete ja kärjessä Tuomo ja 
Sakke. 

Nyt olimme Itävallan kanssa 
tasapisteissä j a oli pelattava 
kolmas kierros loppuottelupaika s 
ta. Edellinen voitto oli ehkä 
pehmittänyt joukkueemme mielen ja 
tehdessämme virheitä helpoissaki n 
tilanteissa, etenkin omassa puo
lustuspäässä, vei Itävalta puoli
ajan tuloksella 8-4. Suomalaista 
sisua kerättiin ja lähdettiin 
taistoon kosto mielessä. Itävalta 
masen s i pahasti tekemällä kaksi 
maalia heti tauon jälkeen, johto 
oli jo 10-4. Oli aikalisän paik
ka. 

Kaikki kokosivat itsensä ja 
varmalla pelillä tehtiin kaven
nusmaali ja kohta sen jälkeen 
kolme lisää. Koko joukkueemme pe
lasi hullun lailla. Hyökkäykset 
katkaistiin ja eroa ka vennettiin, 
kunnes tultiin tasatilanteeseen 
12-1 2 . Sitten loppui aika. Nyt 
pelattaisiin vain 14:ään ja ennen 
kuin huomasimmekaan oli Itävalta 
tehnyt voittomaalit. Olimme pu
donneet finaalista. Rehti ja kova 
ottelu lievensi kuitenkin tuntei
ta ja lauantaina olimme kaikki 
Itävaltaa kannustamassa. 
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Finaali alkoi yllättävän ta
saisena ja peli ollessa 10-7 
aloimme jo toivoa mahdottomia. 
Voisiko Ruotsi menettää sille 
etukäteen helpoimman mestaruu
den ? Ruotsalaiset tekivät jatku
vasti virheitä ja Itävalta rokot
ti armotta. Tilanteessa 13-13 ei 
voinut enää katsoa. 

Ruotsi hyökkäsi, teki syöttö
virheen ja Itävalta teki helpon 
maalin. Seuraava kiekko oli yhte
näistä hyökkäysten vaihtoa. Itä
valta huusi aiheettoman virheen 
ja sai selittelyjen jälkeen kie
kon itselleen maalialueen tuntu
massa. Onneksi moisesta ikävästä 
tilanteesta ei tullut maalia. 
Ottelu päättyi muutaman hyökkäyk
sen vaihdon jälk een Itävallan 
kauniiseen maaliin. Itävalta otti 
uskomattoman voiton Ruotsista ja 
Eur'oopanmestaruuden. 

Jumbotilasta huolimatta matka 
ol i varsin onnistunut. Joukkue
henk i ja pelifiilikset olivat hy-
vät. 

Marko Hyvönen 

Suomen joukkueessa pelasivat: 
- Torni Bruns, Petri Dahlström, 

Marko Hyvönen, Tuomo Jalovaara, 
Sakari Karvonen, Janne Kerttula 
Ari Kiiskinen, Janne Luostari
nen, Tuomas Makkonen, Antti 
Manninen, Petteri Pesonen, Ju
hani Ristanen, Simo Virtala ja 
Timo Vaskio. 



•• 
ICENTTALA"IT 

Yksilölajien SM-kisat 
kilpailtiin syyskuun en
simmäisenä viikonvaih
teena Kaivopuistossa ja 
Talissa tuulisissa mer
keissä. Tuloksiltaan ta 
sokkain kilpailu nähtiin 
pituusheitossa, jonka 
loppukilpailus sa uusit
tiin SE-lukemia joka 
sarjassa . Pisimmälle 
liidätti kukapas muu 
kuin Kari " Käppi" Vesala 
(16l,55m). 

Pilvisen sunnuntaipäivän 
kääntyessä iltaan alkoivat yksi
lölajien SM-yleismestaruudet rat
keta. Parhaat ennekkoasetelmat 
olivat viimevuotisilla mitalis
teilla, joista pisimmän korren 
vei tarkkuuden ja tuplakiekon la
jivoittojen turvin Jyrki "Jykä" 
Kaivola. Hopeasta käytiin sitten 
kutkuttava taisto, jonka pituus
mestari Käppi lopu lta voitti jät
täen Peikon pronss ille. Liito
kiekkoseura Teamin ylivoimaa Suo
men liitokiekkoilussa kuvaa hyvin 
se, että vielä neljäs mies Petri 
Isola edustaa samaa seuraa. Hieno 
esitys, Teamin pojat! 

Naisten sarjassa jatkui 
Teamin voitonsaalistus. Ensimmäi
sen SM-yleismestaruutensa val
loitti EM-tähtemme Tuija "Tuju" 
Jääskeläinen ennen kilpakumppani
aan Maini Schildt iä . Viimevuoti
nen mestari Tumba Kohonen jätet
tiin kolmanneksi . Juniorisarjojen 
yleismestaruudet ratkesivat vasta 
viikkoa myöhemmin kiekkogolf 
osuuden jälkeen. Mestaruutensa 
oli jo varmistanut 12-vuotiaissa 
Teamin Toni "The Tiger" Asikai
nen. 

JUNNUT MIEHIÄ TARKEMPIA 
Sunnuntain loppukilpailuista 

ratkottiin ensin mestaruuksista 
tarkkuusheitossa. Aamu valkeni 
tuulisena ja tasan kello 10:ltä 
lentelivät ensimmäiset kiekot 
renkaan läpi . Pikkujuniorien (15) 
ennakkosuosikki oli Toppelundin 
Helsinki Open -yllättäjä Sakke 
Karvonen, joka kovassa tuulessa 
ei löytänyt vastaavaa virettä 
kuin välierissä ja niinpä Vantaan 
Maniacsin uusi mestar i tulokas Sa
mi Penttonen peittosi muut hel
posti. Toiseksi kiilasi äkkilop
pu-uusinnan jälkeen Pyryn Jyskeen 
tuore Petr i "Domino" Kaski nen. 

ICUNNIAAN 

SM -vleismestari Jy~ki Kaivola. 
k~ va: Olli Visamo . 

Seuraavana ol i vat vuorossa 
isot junnut (18), jotka osoittau
tuivat varsin taitaviksi. Kolme 
kärjessä olivat vanhat hajut Jari 
"Nappe" Saastamoinen, Timo "Vana" 
Vaskio ja Peikko mainitussa heit
tojärjestyksessä. Nappe löi poh
jat, tuulessa hyvä tulos 13 kol
men kämmenheiton viilettäessä 
renkaan läpi kau kopaikalta edes
tä. Puolustava mestari Vana heit
ti paineen alla ennen miesten 
kilpailua ja sai tyytyä tulokseen 
11, mikä riitti pronssiin väli
erien voittajan Peikon sujautta
essa tuloksen 1 2 . 
Naisten kilpailu ei yltänyt järin 
korkealle tasolle. Lopulta voiton 
vei Maini Schildt tuloksella 6. 

Miesten kisasta kehkeytyi 
sangen tiivistunnelmainen. Finaa
likierroksen aloitti Jyskeen 
kiekkogolfkyky Ukko-Pekka Louhi
vaara tunkemalla 10 kiekf.oa l ä p i. 
Vaan jatkoa seurasi, Jyrki Kaivo 
la keskittyi ja sai upsidedown
tyylillä tuloksen " 12, mu~ta jäl-
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jellä olivat vielä kovat nimet 
Timonen, Vaskio ja Seppo Niemi
nen, joista viimeksi mainittua ei 
vielä näkynyt heittopaikalla. 
Puheenjohtaja Timonen laittoi 
kaiken arvovaltansa peliin ja sai 
kuin saikin 11 pistettä kauniilla 
kämmenheittelyllä. Vaskio ja vih
doin paikalle ilmestynyt Seppo 
onnistuivat kymmenesti. Näin siis 
voitta ja oli J. Kaivola, toinen 
M. Timonen ja kolmannen sijan 
valtasi uus intakarsinnan jälkeen 
ikionnellinen Upi Louhivaara. 

JACKI YLLÄTYSVOITTOON -

Seuraava finaalilaji o likin 
aika- ja matkakoppaus, joista 
eritoten aikakoppausosuus ryvet
tyi täysin kovan tuulen ansiosta . 
Jälleen lentelivät pikkujunnujen 
kiekot ensin, voittajaksi selviy
tyi kauniin liidon hallitseva, 
vasenkätinen Mikael Hästbacka ai
na varman seitsemän sekunnin ai-



kakoppauksen turvin. Toinen oli 
Jyskeen Samppa Sarivaara ennen 
Maniacsin Petri MääräsLä. 12-vuo
tiaiden sarjassa heitLänyt Toni 
Asikainen rökiLti finaalissa 
kaikki lS-vuotiaiden sarjassa 
heittäneet. 

Isojen junnuköriläiden voit
tajaehdokkaita olivat välierän 
parhaat Mika "Norris" Nordman, 
Timo Vaski o sekä juniorien matka
koppaus-SE:n (61,7Sm) miesten 
sarjan välierissä liidättänyt 
Peikko. Hieman toisin kuitenkin 
kävi: Norris jäi matkakoppaukses
sa ilman tulosta, Vaskio heikon 
aikakoppauksen takia neljänneksi 
ja parhaan matkakoppauksen len
nättänyt Peikko ei tiukassa ki
sassa yltänyt kuin pronssille. 
Aikakoppauksen uudet mestarit 
Nappe Saastamoinen ja viime vuo
den kisoissa 12,9Ss:11a debytoi
nut Georg Nyman ratkaisivat voi
ton keskenään. Parhaan ajan ko
pannut Nappe oli parempi runsaan 
prosenttipisteen erolla. 

Naiset aloittivat aikakoppa
us osuuden pelottavasti: kolmen 
kierroksen jälkeen kenelläkään ei 
ollut tulosta. Supermanageri Käpä 
puuLtui peliin, antoi TuijalIe ja 
Mainille ratkaisevia ohjeita ja 
kohtahan tulosta syntyi. Tuija 
heiLti 7,5s ja meni johtoon ennen 
Tumba Kohosta ja Munkan innostu
neesti tsempannutta Nina Petters
sonia. Maini jäi aikakoppauksessa 
ilman tulosta, mutta näytti muil
le matkakoppauksessa SE-tuloksel
la 35,90m . Se ei riittänyt kui
tenkaan kuin pronssille Tuija 
Jääskeläisen voittaessa ennen 
Tumba KohosLa. 

Edellisten kierrosten ja koko 
kesän perusteella odotettiin 
miesten koppauskilpailusta lähin
nä Käpin ja Peikon mittelöä: Tuu
li senkun vain yltyi ja aikakop
paus olikiI. melkoista onnenkaup
paa. Inkoon Goldeneyen gutstähti 
ja puttaushai Jacob "The Train" 
Nyman rysäytti aluksi 8,89s, mil
lä johti vielä pitkään. Neljän
nellä kierroksella Käppi livautti 
sitten kärkeen 9,3s ja Peikkokin 
nousi viimeisellä heitollaan joh
don tuntumaan. Jyrki Kaivola ja 
Petri Isola jäivät ilman kunnon 
tulosta. 

Matkakoppauksessa Jacki pa
mautti jälleen alkuun kunnon pau
kun upealla 57 metrin väsäytyk
sellä. Jackin tehokkaana aseena 
oli uusi kiekko, jota ei Suomessa 
aiemmin ole nähty, normaalia 
isompikokoinen Fastback-malli ko
vaa tuulta varten. Käppi, Peikko 
ja Jyrki pyrähtivät hekin tuonne 
50 metrin rajan yli, mutta eivät 
voineet Jackin yllätysoivalluk
se lIe mitään. Käppi löi Peikon 
kahdella prosenttipisteellä ja 
otti näin hopeaa ja tärkeät over
allpisteet. 

Kilpailujen tyylikkäin koppa
ussuoritus nähtiin Petäjäveden 
Eero Niemisen välierän aikakoppa 
us osuudella . Kohtalaisen kaunis 
kaariheitto putosi lopussa yllät
tävän nopeasti ja huikean spurt
tinsa jälkeen Eero syöksyi, lensi 
nelisen metriä ilmassa ja nappasi 
kiekon aivan maanrajasta. Eero 
sijoittui ensimmäisissä kisois-
saan hienosti kuudenneksi. 

KAIKKIEN AIKOJEN KISA -

Pituutta heitettiin kansain
väliseen tapaan viisi kilpailijaa 
rinnakkain samaan aikaan kukin 
omalla radallaan. Myrskyksi nous
sut tuuli siivitti lätyt ennätys
liitoihin joka sarjassa. Tehtai
lun aloittivat mini- ja pikkujun
nut. II-vuotias Toni Asikainen 
voitti sarjansa uudella ennätyk
sellään 63 metriä, joka vielä uu
puu yhdeksän metriä Vode Kuusa
kosken sarjan SE:stä. 

15-vuotiaat juniorit laittoi
vat kisojen aikana ennätyksiä ai
van mukkelis makkelis ja pääosas
sa olivat Pyryn Jyskeen bodibil
dingiä harrastaneet pikkujunnut. 
Jo alkukierroksella Petri Kaski
nen nykäisi 95,20m, mikä oli sar
jan SE-tulos. Finaalissa Marko 
Kalliovaara pani vielä paremmaksi 
ja tällä hetkellä SE seisoo 97,20 
metriä. Tuloksella irtosi tietys
ti SM-kulta ennen kovia seuraka
vereita Samppa Sarivaaraa ja Do
minoa, joka ei finaalissa enää 
oikein loistanut. 

Varsinaisen juniorisarjan 
voitti odotetusti Maniacsin Jari 
Saa s tamoinen ja tulos oli uusi 
mahtava ennätys 139 metriä. Toi
nen oli Georg Nyman myös erino
maisella tuloksella 127,80m ja 
ensimmäisen henkilökohtaisen SM
mitalinsa vetäisi 104 metrillä 
Mik a La tvas a lo. Mutta lisää oli 
tulossa. 

Vuorossa olivat naiset ja 
odotukset Tuijan ja Mainin suh
teen olivat korkealla . Menisikö 

Kari "Käppi " Vesala venYl pituusheiton SM-finaalissa 
upeisiin tuloksiin. Jonkin aikaa luultiin jo Euroopan 
ennätyksen syntyneen. - kuva: Marko Timone n. 
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SM-tu plakiekossa katosi liitokiekkoilun hyvä mle 
Ii. Kuvassa EM - kisojen paras suomalaispari I sola 
Käppi . kuva : Olli Visamo . 

sadan metrin raja vihdoin rikki ? 
Tuijan toinen ja kolmas heitto 
näyttivät pitkiltä, samaten Mai
nin kaksi viimeistä nykäisyä. En
sin mitattiin Mainin tulos: 1 02 
metriä, mutta Tuijan oli mitta
miehien mukaan vielä pidempi. 
Riemu nousi Talissa taivaisiin, 
kun julistettiin voitLotulos 
106,80m. Uusi SE tietenkin. All 
right. 

Tällaisen tunnelman vallites
sa valmistautuivat miehet koitok
seensa. Yllättäen oli monikertai
nen mestari Marko Timonen pudon
nut pois loppukilpailusta, mutta 
vastapainona oli tarkkuudessa 
harmittavasti loppukilpailun ul
kopuolelle jäänyt Liedon ylpeys 
Kari Hännikäinen jälleen kuviois
sa mukana hienoin tuloksin. Fi
naalissa Hännikäinen jäi omalla 
ennätystuloksellaan 114,50m vii
denneksi edellään Phantomilla 
heittänyt Jyrki Kaivola (128,70) 
neljäntenä. 

Mitalien kannalta oli yllätys 
lähellä. Suvereeni ennakkosuosik
ki, Malminkartanon boheemi Käppi 
Vesala ei saanut alkuheittojaan 
lähtemään aivan toivotulla taval
la. Uutta tulemistaan tekevä Pek
ka "Bob" Ranta meni johtoon toi
sella heitollaan, joka liiti kuin 
treeneissä Pirkkolassa kolme 
vuotta sitten. Juniorivoittaja 
Nappe repäisi Bobin kanssa sa
moille pituuksille, mutta Käppi 
oli ennen viimeistä heitLoaan 
vielä viitisentoista metriä pe 
rässä. 

Aika kului jo kohti loppuaan, 
muut olivat jo heittonsa heittä
neet. Käppi keskittyi viimeiseen 
heittoonsa, uljaana ku i n suola
patsas, katse sokeana kohdistet
tuna kaukaisuuksiin. Tutun v a uh
dinoton ja kierähdyksen jälkeen 

Käppi kokosi valtavan ruhonsa 
mahtavaa repäisyyn ja taivaita 
halkovaan liitoon. Yleisön alati 
kasvavien kannustushuutojen, 
ihailujen ja lopulta riemunkilja
uksien kaikuessa kiekko sai kun
nolla tuulta alleen. Juuri oike
assa kulmassa lähLenyt kiekko 
liiti ja liiti ja liiti ... 
"Maailmanennätys ?" ehti joku uu
moilla. Täydellinen heitto. 

Sitten mitattiin: Bobin tulos 
145,60, Nappe metrin verran vä
hemmän, 144 metriä, joka on uusi 
juniorien SE ja Euroopan kaikkien 
aikojen toiseksi paras junioritu
los, ja Käpin voittotulos tarkis
tusmittausten jälkeen 161,55m, 
tietysti uusi SE, Euroopan kaik
kien aikojen toiseksi paras tulos 
ja maailman kaikkien aikojen nel
jänneksi paras tulos. Mitä siihen 
enää voi sanoa ? .. 

PELIN HENKI HUKASSA -

Vastoin kaikkia aikataulun 
säännöksiä piti sunnuntaina vielä 
pelata tuplakiekon miesten väli
erät ja juniorien loppuottelu oh
jelmaan suunnitellun pelkän mies
ten loppuottelun lisäksi. Miesten 
kilpailussa oli yhdeksän paria, 
jotka kaikki pelasivat kaikkia 
vastaan ns. round-robing -systee
millä, ja neljä parasta menivät 
välieriin siten, että voittanut 
ryhmä sai valita välierävastusta
jansa, mikä tuplakiekon tapaises
sa strategista älyä vaativassa 
pelissä on hyvin oleellista. 

Kesän kilpailuis s a voittamat
tomat Seppo Nieminen-P~ ikko voit 
tivat runkosarjan häviteD ainoas
taan parille Klaus Korpela-Timo 
Vaskio. Klade ja Vaskio olivat 
lauantaina lähteneet kesken pois 
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ja näin siis luovuttaneet otte
lunsa ryhmää Timonen-Visamo vas
taan. Luovutettu ottelu pelattiin 
spirit-of-the-game:in varjolla 
ikäänkuin uudestaan ja tällä ker
taa yön yli levänneet Klade ja 
Vaskio voittivat selvästi. 

Tämän voiton turvin Klade ja 
Vaskio nousisivat Sepon ja Peikon 
kanssa tasoihin, ja jonkun kumman 

logiikan mukaan keskinäinen otte
lu ratkaisisi, vaikka vastikään 
Eero Alperi ja muut päättivät 
ultimaten SM-sarjan suhteen, että 
ko. tapauksessa pelataan uusinta
ottelu. Uusintaottelua ei silti 
pelattu, vaan noin tunnin henki
lökohtaisuuksiin kajonneen kes
kustelu-riitelyn jälkeen arvot
tiin (!) voittajaksi pari Klade
Vaskio. 

Klade ja Vaskio valitsivat 
semifinaalivastustajakseen parin 
Seppo-Peik, jolle oli vastenmie
listä pelata juuri sitä ryhmää 
vastaan joille tuli takkiin. 
Toinen välieräottelu pelattiin 
ryhmien J. Kaivola-Ranta ja Isola 
-Vesala välillä, minkä ottelun 
Jykä ja Bob veivät rutiinilla. 

Toisessa semissä ei ollut 
enää kyse urheilusta. Vastakkain 
oli kaksi mielipideryhmittymää, 
kaksi ajatussuuntaa, ultimate 
versus kenttälajit. On helppoa 
tulla kisoihin pelkällä naurumie
lialalla, lähteä kesken pois ja 
panna työllä tarkoin suunnitellut 
aikataulut sekaisin. Yhtä helppo 
on sateesta kypsyyntyneen ihmis
massan purkaa kiukkunsa huutoää
nestyksellä Seppo Niemistä vas
taan. Mies, joka on tuonut lajin 
Suomeen, ei ole niin kakaramainen 
että keksii sääntöjä omaksi eduk
seen. Kyse on siitä, että on etu
käteen tehLyjä suunnitelmia, joi-



ta täytyy noudattaa . Nyt on sel
lainen val:alla, eTtä Seposta 
ha kema lla haetaaD virheitä. 
Mitäs jos yritettäisiin ymmärtää, 
että Seppo tietää joi stain asi
oista mei tä enemmän. 

No , ottelussa kävi niin, että 
Klade-Vaskio vei niukasti ensi
erän , Seppo - Peik puhtaasti toi sen 
ja viimeisessä johti jo melko 
r atkaisevas ti 13-6. Niin siinä 
sitten kävi, että ultimatepojat 
käänsivät vastustajien töpöistä 
ottelun edukseen 16-14. Loppuot
telun voitti helposti moninker
tainen ykköspari Jykä-Bob . 

Jossain väli ssä pelattiin 
my ös juniorien finaali, jos s a 
Nappe ja Vaskio pusersivat voiton 
henkisesti väsyne i ltä Norrikselta 
ja Peikol ta. Pronssia sai Pyryn 
Jyskeen ryhmä Keränen-Hyvönen. 

PIRTEÄÄ FREESTAILIA -

Freestylekilpailu myöhästyi 
tuplakiekkosotkujen takia monta 
tuntia ja yleiSÖkin ehti jo liue
ta paikalta. Olosuhteet olivat 
huippufreestailille silti mainiot 
auringon pilkistäessä pilviverhon 
takaa ja tuulen tyyntyessä iltaa 
kohti. Musiikkilaitteisto asen
nettiin paikalleen ja kohta näh
tiin kaikkien aikojen tasokkain 
SM-freestylekisa. Juniori - Euroo
panmestarit Mika "Norris" Nordman 
ja Peikko lähtivät haast a maan 
miesten Euroopanmes tareita Petri 
1s01aa, Kari "Kaippa" Kaivolaa ja 
Käppi Vesalaa kilpailussa Suomen
mestaruudesta . Olivathan kovia 
omia satseja e s ittäneet nestorit 
sentään vielä parempia, vaikka 
ohjelma meni hieman sekai sin . 

Isola on ottanut Con Spun 
kerista jo vähän liikaa vaikut
teita, jOlloin Peten oma persoo
nallinen hajutyyli on väistynyt . 
Vaikeudeltaan kehitys menee koko 
ajan eteenpäin, mutta rajota jo 
niitä brusheja . .. Käppi Vesala 
on styylari , j onka heittelyssä 
näk yy va ikeu s . Vanhat Kä ppi-sat 
sit eivät menetä tehoaan. 
Ryhmän tämänhetkinen ykkö smies 
on silti Kari Kaivola , joka osaa 
yhdistää vai keuden ja rennon 
tyylin. Karza on eräs Euroopan 
ehdottomasti kovimpia freestyle
yks ilöitä . Hyvä Karza, jatka sa
maan malliin, we dig you, me 
diggaamme sinua ! 

Mikan ja Peikon l öys ä ohjel 
ma meni me~ko nappiin: ka i kki 
vaikeat yhteiskikat , sokkopros
pe ktorit ja turnover+helikopter ~ 
onr.istuivat ja erityisesti Mikan 
omat satsit olivat hot stuffia. 
Muutama heittomoka pudotti ehkä 
vähän yleisvaikutelmaa . Pronssin 
padla s ivat tuplakiekkotunnelmai
seL Jyrki ja Bob. Juni orisarjan 
voittivat luonnollisesti Norris 
ja Peikko . 

VASKIO ULTIMATEVÄEN 
DISCATHONTOIVO 

Discathonia juostiin innok
kain mieli~ perjantai-iltana 
kaikki maan ultimatetähdet pai 
kalle kerääntyneinä. Suurin piir
tein viimevuotista Mikko Laakson 
suunnittelemaa rataa seura ava 
1100 metrin mittainen rata ei ol 
lut erityisen raskas. S~l ti tul i 
osata sekä heittää että juosta. 
Neljä parasta selvisi loppukil
pailuun, joka piti juosta lauan
taina, mutta yle i nen mielipide 
siirsi s e n sunnuntaiksi . 

Alkuki erroksen nopein o li 
Vaskio , josta Peikko ja Raine 
Lamberg pari sek untia jäljessä ja 
neljäntenä loppuk ilpailuun nousi 
salaa kuntoillut Jykä Kaivola. 
Finaalissa juostiin todella kovaa 
Vaskion v o ittaessa ajalla 4,08 
minuuttia kahdeksan sekuntia en
nen Peikkoa, joka taktikoi voi ton 
Rainest a . Jyrki jätettiin neljän 
neksi. 

Heti peraan juostiin juniori
finaali, jonka kaksi kärjessä 

olivat taas Vaskio enne~ Peikkoa. 
Prons sia sai G~org Nyman. 

YLEISTÄ -

Palkinnot jaettiin leppoisaan 
tapaan ravintola Kaivohuoneen 
parkkipaikalla vain kourallisen 
katsojia ollessa läsnä. Yleismes
taruusmitalistit ja miesten laji
voittajat saivat u peat pokaalit 
ja muille mitalisteille oli tu
kuittain kunniakirjoja . 

Edellisinä vuo sina toivottu 
yksi SM-kisakokonaisuus osoittau
tui tänä vuonna liian suureksi 
vyyhdiksi yhdelle v iikonlopulle . 
Ensi vuonna yksilölajien SM-kisat 
tullaankin pelaamaan viitenä eri 
tilaisuutena : varsinaiset kenttä
lajit, freestyl e , tuplakiekko, 
di scathon ja kiekkogol f toisis 
taan erillään. Toinen uudistus 
on se , että pelaa j a ei järjeste
lysyistä voi osallistua kuin yh
teen sarjaan. 

P .J. 

Timo Vaskio on Suomen ehdottomasti 
paras discathonjuoksija . Timppa 
voitti SM:issä sekä miesten että 
juniorien sarjan . - kuva : Olli . 
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Tuulen 
JYSKE cUP 

Ensisijaisesti ultimate cu
piksi tarkoitettu Jyske Cup 6. 
heinäkuuta kuivui aivan totaali
sesti läjään ja osallistujien 
puutteessa tois sijaiset lajit eli 
koppaukset nousivat näin o llen 
ykköslajiksi. Kaikki sen takia, 
koska paikalle ilm0ittautui v a i n 
vajaalukuinen Pyryn Jyske , muut a 
ma Teamin kaveri ja kenttälajien 
harrastajia. 

Osasyynä täh~n valtaisaan 
osallistujakatoon lienevät olleet 
Pori Jazz -festarit ja Hangon re
gatta. Mutta eipä voi muitakaan 
moittia, kun Jyskeen omat kave
rit, kisaisännät, olivat itsekin 
ties missä, mikä alkaa nykyään 
olla tosi yleistä. Jotkut kaverit 
olivat dokaamassa, yksi isin ja 
äidin kanssa saunomassa tai valt
taamassa paskahuusia, nimiä mai
nitsematta. 

Noh, joka tapauksessa kisat 
käytiin ja tuloksiakin tehtiin . 
Ensin oli vuorossa aikakoppaus ja 
mukavan tuulisella säällä heitti 
ylivoimaisesti parhaiten Mikko 
"En pelaa ultimatea" Laakso. Aika 

oli 10,935 ja se riitti helposti 
voittoon. Kakkossijasta kamppai
livat raivoisasti Bob Ranta ja 
Kari Vesala . Kummankin parhaaksi 
jäi 9,50s ja jaettu toinen tila. 

Myös Jyskeen Olli Visamo 
ilahdutti iloisesti kauden par
haallaan 7,03s ja oli j~rjestä
v~st~ joukkueesta paras. Miniju
nioreissa Toni Asikainen osoitti 

tuomaa 
varmaakin varmempia otteita ja 
vo itto heltisi 5,08s:11a. 

Sitten siirryttiin matkakop 
paukseen ja siinä tuli todella 
tasaväkinen kamppailu. Jyskeen 
Marko Hyvönen vetäisi räväkästi 
45,SOm , joka oli oitis Pyryn Jys
kee~ ennätys, ja oli kamppaile 
mas s a mitalitiloista. 

Taakse jäivät Kari Miettinen 
ja Bc:b Ranta, mutta Kari "Käppi " 
Vesalan 51,20m:in heiton seura
uksena myös Peik "Coach" Johans
son ja Laakso intoutuivat hienoi
hin suorituksiin ja rutistivat 
Markon taakseen. Peikon tulos 
47 ,l Om riitti kakkostilaan ja 
Laakson 46,80m kolmostilaan. 

Yleismestariksi kohosi var
masti heittänyt Mikko Laakso , jo
ka sai hienon US Mazda Open -kie
kon . Kakkonen oli Kari Vesala ja 
kolmas Peik Johansson. 

Kisoj e n p~ät ~ e~~si Pyrjn Jys 
ke kohtasi iJltimä tessa Muun Maa
ilman jou~k u ~en . Ottelusta tuli 
erittäi~ tasaväkinen ja Jyske oli 
maa lin pääss~ voitosta , mutt a 80 -
tin ja Peikin ryhtyessä t aiste 
luun jäi Jy ~ k~ jälkoihin ja hävi
si niukasti maal~lla 11-1 2 . 

Kisat saatiin onnellisesti 
pädtö~seen ja kaikilla oli suu 
i:ymyssä paitsi pyryillä . Kilpai
lijoi ta oli niin niukanlaisesti, 
että e i saaL~ tu c ttoa juur i ni
meksikään. 

Harri Holma 

Dängä - dängä - dängä. 
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KILPAILLEN 

la 19 . 10 . Disc Golf , PDGA 1986 
Pro Tour , Warwik Park , 
Knauertown , USA . 

25-27.10. Ultimate, UPA North 
American championships, 
Washington D.C . USA . 

pe 1.11. tarkkuutta, Jyskeen 
kansalliset kilpailut 
H:gin II normaalikou
lulla klo 14-18 . 

la 2.11. kiekkogolfia, rahakil
pailut Meilahdessa klo 
12. 

pe 15.11. tarkkuutta, Jyskeen 
kansalliset kilpailut 
H:gin II normaalikou
lulla klo 14-18 . 

la 23.11 . kiekkogolfia, rahakil 
pailut Meilahdessa . 

pe 29.11. tarkkuutta, Jyskeen 
kansalliset kilpailut. 

pe 13.12. tarkkuutta, Jyskeen 
kansalliset kilpailuL. 

la 14.12. kiekkogolfia, Joukon 
Juorutukset 1986, raha
kilpailut Meilahdessa, 
kotimaisen kauden vi
ralliset päättäjäiset . 

la 14.12. Disc Golf, December 
Golf Classic, Sedgely 
Woods , Philadelphia, 
USA. 

21-22.12. ultimatea, seurajoukku 
eiden sisätilojen EM
turnaus, Essexin yli
opisto, Colchester, 
Englanti . 

ke 1.1.86 Disc Golf, 9th Annual 
New Years day Disc Golf 
tournament, Sedgely 
Woods, Philadelphia, 
USA. 
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Rakkaat FRISBARI N luki j at 

Istuskelen tällä hetkellä 
täällä Bayportissa ja kirjoitan 
kynttilänvalossa kirjettä teille, 
rakkaat fRISBARIK lukijat . Ai, 
että miksikö kyntt ilänvalossa ? 
Si:tä yksinkertaisesta syystä, 
että tällä hetkellä on Long 
Islandilla noin 580 00 0 taloutta 
ilnan sähköä . Jaa , että miksi? 

Tämä taas johtuu siitä , että 
sähköpylväitä ei ole tehty kestä 
mään 200 km/h puhaltavia tuulia, 
kaaTuilevia puita eikä lentäviä 
puutarhakalusTeita . Toi sin sano 
en : talo , jossa nyt olen, sijait 
set suoraan pyörremyrs~y Glorian 
reitillEi . 

Pyörremyrsky Gloria , joka 
muuten on yksi pahimmisTa USJ..: ta 
koetelleista pyörremyrskyistä 
tällä v~osisadalla , pyYhkäisi 
Long Islandin etelärannikon yli 
tän~än puolen päivän aikoihin 
jät täe~ jälkeensä ikimuistettavia 
J.'':::Y'kkeji:: . 

Oli mukava katsella ikkunas 
Ta , k~n talon pihal la o levat jät 
tiläismäiset puut hypähTelivät 
juurineen maasta , postilaatikot 
ja liikennevalot lentelivät il 
maS3a ja autot kellahtelivat nu 
rin tai jäivät kaatuilevien pui 
den alle . 

Merivesi nousi noin 3-5 meT 
r la ja kymmenmetrisiä veneitä 
löytyi myrskyn jälkee n n o in 500 
metrin päästä rannasta. Kun o lin 
myrskyn jälkeen pyöräilemässä lä 
hiympäristössä , näin puiden murs 
ka~mia talo ja sekä teitä, jotka 
~llvat täys~n kaatuneiden puiden 
Ja katkennelden sähköjohTo jen 
peittämiä . 

Miten tämä kaikki sitten 
liittyy liitokiekkoiluun ? NO, 
myrs kyn ollessa melk e in pahimmil
laan kävin heitTämässä Fastbac 
killä todennäköisesTi pituuden 
uuden maailmanennätyksen. " Toden 
n~köisesti~ siksi, ette n löytänyt 
klekkoa helton j älkeen, koska se 
k~tosi naapurin tontille, mutta 
pltkälle se näyt t i menevän. 

Tällaista tällä erää. Seuraa
vaan FRISBARIIN saatte todennä
köisesti vertailutestin New Yor 
kin golfradoista . Raporttini 
pyörremyrsky Glorian tuhoista 
päättyy tähän . Täällä MIKKO LAAK
SO , New York . 

Mikko m~ist~ ffielTa myös pos 
tikortilla, jonka teksti kuulu u 
seuraavasti : Long Island 25 . 8 . 85 

Heippa! 

Helteiset terveiset täältä 
maailman ääristä. Har joitel
k~d ahkerasti ennen kuin 
ensilumi yllättää. 

Terv. M.L. 

PITUUSENNÄTYKSIÄ 

Vuosittainen huu - haa - tapaa
minen, Liitokiekkoseura Teamin 
perinteiset Enn~tysTen rikkojai 
set heitet~ iin sateen säest~mänä 
Talissa lS . syyskuuta. Lajit oli 
vat pituusheitt o ja koppaukset. 
Olosuhteista johtuen j~rjesL~jien 
päätavoite oli rikkoa matkakoppa 
uksen SE , mikä kylläkä~n ei on
nistunut . 

PiTuusheitto oli Kari " Käppi " 
Vesalan ja Nappe Saastamoisen 
kaksinkamppailu . Käppi voitti tu 
loksella 141,2 0m neljän metrin 
turvin. Pituu sennätyksiä rikOT
tiin k u itenkin : Käppi pyöräytt i 
minikiekon ( Di s c Covering the 
Worldin Skyrider) uudeksi SE :ksi 
81,20m ja Ol l i Vis amo sai upside
down - heiton lentämään 78,90m, 
mikä myös kirjattiin SE:ksi . 

Koppauskilpailun mestariksi 
kruunattiin Nappe, joka onnistui 
ainoana rikkomaan ennätyksiä: 
aikakoppauksen voittotulos 1 0 , 85s 
o n Maniacs - seuran ennätys. Pir
teästi esiintyi juniorisarjan 
molemm issa l ajeissa voittanut 
Mi ka el Hästbacka, joka pituudes 
sa täräytti oman ennätyksensä 
78,20m. 

IN VAI OUT ? 

Seura-lehti on taas ajan ta
salla ja osaa oikean tiedottami 
~en.~~l~t . - Elämä on ihmisiä ja 
llmlolta. Seuraatko aikaasi ? 
lehti kysyy. Seuran in - ja - ou t -
palsta on syksyn nauret tavin il 
mest ys . 

In- palstan kärjessä ovat pur
jehdus ja golf, reput ja n~ppäin 
puhelimet ovat muodissa mukana. 
Naiset hurma a miesblondi . 

Ja disKoilu on siTTen pahan 
kerran out , samaTen putkikassit , 
Richard Gere ja yllätys - ylläTYS 
- LIITOK IIKKOILU . Palstan voi 
jättää omaan arvoonsa viimeistään 
siinä vaiheessa, kun väitetään , 
että iltakaljat ovaT out o 

• Var glad att du är 
frisfJeekastare! 
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JUKKA KAUP PINEN 

NUORTEN STADI 

. Helsingin kaup ungin urhe ilu
J~ ulko i luvirasto ja nuorisoas i
al~kes~u s aytivoi nu oria perjan
Talna Ja lauantaina 18 - 19 . loka
kUUTa urheiluhenkisellä teemalla 
Nuorten STadi - kadonnutta har
rastU ST a etsimässä . 

. Töölön kisahallissa ja Pallo
Kentän tekonurmella on kaikenkar
vais~a Ohjelmaa ja mukana on myös 
Su~men L~itokiekkoliitto . Perjan 
talna melllä on esiintyminen kel 
lo 15.30 ja lauantaina kello 12 
~a . l~. SVUL : in leirin tapaan pää
~aJlt ovat ultimate ja ki e kko 
golf , ja Tärkeintä on , että nuo 
ret iTse p~äsevät mukaan pelaa 
maan. 

. TapahtuQar. järjestäjät ovat 
s~n~auL ~ne7t erittäin myönteises 
t1 Juurl klekkogolfiin ja on eh
dOTetTU jonkinlaisen taDahtuman 
järjeSTämistä j opa Meil~hden ra
dalla ensi keväär.ä. Jäämme odot 
t elemaan . 

HENKILÖKOHTAISTA 

Viitaten erääseen hyvin muis 
tettavaan iltaan haluaisimme ky 
syä nimeltä mainitsemattomalta 
her.kilöl tä: "Että mikä se t ikan 
pojan puuhun vetää MM:issä Eng 
lannissa - 86 ?!" 

"Ei allekirjoitusta " 



KISOISTA 
SUOMEN CU P 

Ultimaten Su omen Cupista 
oteltiin Maunulan We mbleyl lä lau
antaina 21. syysku u ta epäonnistu
neissa merkei s sä. Alkaa näytLää 
siltä, että Suomessa on vain kak
s i jengiä, Pyryn Jyske ja Floyd, 
jotka haluava t kisoja , turnauk 
sia, yleensäkin pelejä. Tällä 
kertaa näiden mainittujen lisäksi 
paikalle ke r ääntyi Kourallinen 
sekalaisia p e laajia , jotka sitTen 
muodostiva t turnauksen kolmannen 
joukkueen . Suomen Cup pelattiin 
yksinkerta isena sarjana, jonka 
voittaja olisi suoraan mestari. 

Wembley n loiskeessa kisasivat 
ens in Floyd ja Jyske . Alku oli 
tavano mai sta Floyd-tsemppiä, mo 
lemmat pelasivat miespuolustusta 
ja Floyd oli koko ajan pari met 
riä edellä. Puoliajalle mentiin 
Floydin 6 - 1 - johdossa . 

Toiselle jaksolIe kenTälle 
juok si sitten u usi , pirteä p yry 
porukka. J yske heitti aloitushei 
ton ja miehe t lähtiv ät voimalla 
rynn i mää n PAI KKAPUOLU STU Sasemiin . 
Odottamaton t aktiikka puri Floy 
din itsevarmaan rakentajakolmik 
k oon ja k erta toisensa jälkeen 
pyryt katka i siv at ja tekivät heti 
perään maal in . 

Tilanteessa 6 - 4 Fl oydin hy 
väksi Jyskeen oma h yökkäys epäon 
nistui ja Antt i " Rut i " Rautia i n en 
lii oätti pitkä n F l o ydin kärj il l e 
maal iin . Nyt Jyske e i enää s aanut 
aloitusheittov uoroa eikä p uolus
tuskatkosta oikein s aanut paikka 
puolustusta kasaan . Näin Floyd 
mEni menojaan ja taisteluot telun 
lo~~utulos oli 11 - 5 . 

Seura a vaksi Floy d kohtasi se 
kajoukkueen , jvka otti nimekseen 
Slapy , ky sy PiipuIta mitä Ta r 
koittaa . Sla py ei pelannu T p a ik 
kap uolustusta, jote n kävi niin 
kuin kävi . Puoliajal l a Floyd joh
ti 6- 0 . Slapymi ~het Terästyivät 
hiukan, Eero Alperi nousi kärke e n 
ja teki muut a man maalin , mut t a 
Toi s essa pää ssä pitkänhuiske a Ja 
ri " Jarso " Mäkinen ratkaisi Floy 
din Suomen Cup - mestaruuden nume 
ro:'n 11-4 . 

Ottelu j umbosijas t a käyt iin 
Pyryn Jyskeen ja Slapy n väl i llä. 
Jyske ei vii t s inyt enää p e lata 
paikkaa ja omat h y ökkä ykse tk in 
menivät kovassa t uulessa mönkään . 
Ottelun ratkais ija o l i jäl l een 
keskikentä llä pelannut Eero Alpe
ri , joka r u okki Slapyn kärkiä me 
hukkailla s y ötöillä . Sekajoukkue 
voitti masentuneet pyryt 11 - 3 . 

PI~TEPÖr.SS I -

1) J ar i !12:; ,k,.inen (F) ... .. 

~Erc hJperi ( S ) ..... . 
3) Juhani Ristaniemi ( F ) 

Timc Ve:. s kic ( F) .•..•. 
Ant'c:i Rautiaine::l (n 

b) ~ '~om( Jalovaara ( F ) .. 
Ari Kiiskinen ( S) .... 

E) PE~~i budöe ( S ) 
Harri HoIme:. ( F ) ..... . 

HAALIT -

6 +2 =8 
3+5 =8 
4 +3 =7 
3+4= 7 
1 +6 =7 
4 +1 =5 
3+2 =S 
2 +2 =4 
2+2 =4 

1. ) J ar·i !'1äkiner: (F) ..... 6 
2 ) ~uhani Ri st a n i e mi (F) 4 

Tuomo Jalcvaara ( F ) .. 4 
4 ) Eerc Alperi ( S) ....•. 3 

Ari Kiisk i nen (S ) .••• 3 
Markk~ La a ksc (S) .... 3 
Sami Sarivaara (P) ... 3 
Timo Vaskio (F) ••.••• 3 

SYöTöT -

1) An tti Rautiainen (F) 6 
2 ) Eero Alperi (S) ...... 5 
3 ) Timo Vaskio (F) ...... 4 
4 ) Juhan i Ristaniemi (F) 3 
5 ) 10 pelaajaa .......... 2 

FRISBARI-tähdistö -

Timo Vask i o (F) - Pasi Pesonen 
(F) - Marko Kalliovaara (P); 
Pe tri Budd e (S) - Eero Alperi 
( S ); Tuomo Ja lovaara (F) - Jar i 
Mäk inen (F). 

F loydissa on hyv~ joukkuehen k i . Cup-voi tosta i loitse vat 
vas. Raine Lamber~ ja Jouni Tapiovaara . - kuva : Hann u Kdhlos . 
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Syksy on golffailun ajkaa . Jouluun 
asti pjdetään joka kolmas viikko 
kisat Meikussa . TuJe mukaa n. 

ku v a : Olli Vi samo . 

JUNIORIEN GOLF-SM 

Aurinkoinen syyshelle Meilah
den vielä kesäisellä kankaalla, 
kevyt tuulenhenkäys, parikymmentä 
innokasta golffar ij unior ia val 
miina koitokseen . Siinä rese pLi t 
juniorien kiekkogolfin SM - kilpai 
luun lauantaina luo syyskuuta . 

Alkumuodollisuuksien jälkeen 
lähdettiin ensi~mäiselle kierrok 
selle. Go ldeneyen Georg Nyman ja 
Teamin Peikko aloi ttivat hienosti 
muutamall a alle parin, mutta vii 
meiset rei ät 1 ja 2 pudottivat 
tuloksen +l :een, joka sama tulos 
oli myös floydin Timo Vaskiolla. 
15-vuotiaiden sarjan johtoon 
heitteli Zemin Petteri Pes onen 
ennätyksellään +4. 

Toiselle kierrokselle lähdet
tiin uusin ryhmin, kärkimiehet 

pää sivät ~~t telemään toisiaan. 
Tasais en kierrokse n jälkeen paa
lupaikan finaa liin valtasi Peik. 
Muut f inaal iin selvinneet olivat 
Vaskio, Georg Nyman ja lopussa 
taistelleet Maniacsin Nappe Saas
tamoinen j a Mika Latvasalo. 15 -
vuotiaiden kilpailussa Pete piti 
pintansa ja voitti ennen se uraka 
m~aan Tu oma s Ma kkosta ja Man i a c 
si~ Petri Määrästä . 

18 - vJotiaid~~ junnujen loppu 
kilpail~5sa Na?~e jatko i huimaa 
kiri~än ~a saavut ti p ian Va sk i on 
ja Georgi~ . Ero Peikkoon oli kas
vanut jo liiaksi , mutta hopeatila 
n~ytti h äämöttävän . Viimeisillä 
reiil15 ~ ä adut neloset pudottivat 
hänet kuitenK in pronssille . Suo
menmestarUuden vei varmalla ta
valla -1 heittänyt Peikko ennen 
Vaskiota ja Nappea. 
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Yksil~lajie~ ylei s mestaruus
kilpai lu ssa tämä tarkoitti sitä 
että voi ttaja o li Peikko , hopea~ 
ve i Nappe ja p r on ss in Teamin 
frees ty levirtuoosi Mika "Norris" 
Nordman. 15 -vuo tiaissa oli ensim
mäinen Mikael Häs tbacka, toinen 
Maniacs in Sami Penttonen ja kol
mas Petri Määränen . l2 - vuotiaiden 
sarjan mestaruude n oli jo varmis
tanu t leanin To~i Asikainen, jOka 
voitti my ös gol fin. 

Kiekkogolfin mitalistit pal
kittiin kauniilla palkintotau
luilla, Yleismestaruusmitalistit 
saivat kiiltävät pokaalit ja nuo
remmat Yleismestarit Amexpo Oy:n 
lahjoittamat American Outdoor
kiekot. Onneksi olkoon! 

PEIKKO PRO TOUR 

Lauantai 28. syyskuuta oli se 
päivä, jolloin kaikki Suomen par
haat golffaajat koottiin yhteen 
nau ttimaan yhdessäolosta maailman 
ihar.imman harrastuksen parissa. 
Toisin sanoen silloin pelattiin 
The 1st Annual Meikku Peikko Disc 
~olf Pro,Tour -kiekkogolfcup, 
Jonne Oll kutsuttu ne 32 golffa
ria, joilla oli tilastotulos Mei
lahdessa 4 yli tai parempi. 

Peikko Pro Tour pelattiin 
c~psyste7millä ja siten, että pa
rlottelulssa voitettujen reikien 
määrä ratkaisi eikä kokonaistu
los. Paikalle ilmestyi 22 pelaa
jaa. 

Tulokset: 

1. kierros - Petri 1s01a-Petteri 
Pesonen 2-2 sd. 35-35, Harri Hol
ma-Maini Schildt 3-1, 37-39, Peik 
Johansson-Marko Timonen 3-1, 28-
31 , Olli Visamo-Mikael Nordman 
3- 3 sd. 30-30. 

2 . kierros - Jacob Nyman-Ukko
Pekka Louhivaara 5-3, 31-35, Kari 
Vesala-Mika Latvasalo 7-2, 28-36, 
Peik Johansson-Petri 1sola 4-2, 
27- 32 , Mika Keränen-Olli Visamo 
3- 3 sd . 34-31, Timo Vaskio -Jarmo 
Saarimäki 4-3, 32-35, Jouni Pel
tola-Pellervo Hämäläinen 2-2 sd. 
34- ~ 5 , Pasi Pesonen-Harri Holma 
3- 2 , 31-35, Jyrki Kaivola-Toni 
Asikcinen 9-0, 25-n. 

3. k ierros - Timo Vaskio-Kari 
Vesala 4 - 3, 30- 30 , ?eik Johansson 
- Mika Keränen 7-1, 26-37, Jouni 
Peltola-Jacob Nyman 4-3, 31-32, 
Jyrki Kaivola-Pasi Pesonen 4-3, 
27 - 30 . 

välierät - Peik Johansson-Timo 
Vaskio 3-2, 26-28, Jouni Peltola
Jyrki Kaivola 3-0, 27-30. 

loppuottelu - Peik Johansson
Jouni Peltola 8-0, 24-n. 



kllVd : Mark Brac e we ll , 
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KIEKKOGOLFIN PELISÄÄNNÖT JA YLEI SET TURNAUSSÄÄNNÖT 

PELI SÄÄNNÖT 

1.0 KÄYTTÄYTYMINEN 

1. Muut pelaajat eivät saa aiheuttaa 
ääniä tai visuaalisia ärsykkeitä, 
jotka saattaisivat häiritä heittä
jää. 

2. Pelaajien ei tule heittää ennen
kuin he ovat varmoja, että heitto, 
kiekon lento ja laskeutuminen eivät 
häiritse toista pelaajaa. 

3. Kiekolla leikittely ja muu kuin 
kiekkogolfin pelaaminen (freestyle 
jne.) radalla on pelin aikana kiel
letty. Varoituksen voi antaa toimit
sija tai kuka tahansa ryhmän* pelaa
jista ja varoituksesta on ilmoitet
tava kaikille ryhmän pelaajille. 
Kaikista seuraavista rikkomuksista 
lisätään pelaajalle yksi rangaistus
piste toimitsijan tai ryhmän kahden 
pelaajan määräyksestä. 

4. Pelaaja, joka johdonmukaisesti 
rikkoo näitä käyttäytymissääntöjä, 
voidaan hylätä säännön 20.2 mukai
sesti. 

2.0 PELIJÄRJESTYS 

,. Ensinmäisellä reiällä ryhmän 
pelaajat heittävät aloitusheittonsa 
tuloskorttiin merkityssä järjestyk
sessä. 

2. Kaikilla seuraavilla reiillä 
aloitusheittojärjestys määräytyy 
edellisen reiän tuloksen mukaan 
siten, että alinman pistemäärän 
saavuttanut pelaaja heittää ensim
mäisenä jne. Jos edellinen reikä 
päättyi tasatulokseen, verrataan 

* Näissä säännöissä ryhmä = neljä 
pelaajaa 

sitä edellisen reiän tuloksia jne. 
kunnes järjestys selviää. 

3. Lähestymisheitot ja puttaukset 
suoritetaan siten, että pelaaja, 
joka on kauimpana reiästä heittää 
aina ensimmäisenä. 

3.0 AIKARAJOITUS 

1. Pelaajan on suoritettava heitton
sa kolmenkymmenen (30) sekunnin 
kuluessa siitä kun pelialue on vapaa 
ja edellinen heittäjä on suorittanut 
heittonsa. Ensimmäisestä ajan yli
tyksestä annetaan pelaajalle varoi
tus, jonka voi antaa toimitsija tai 
kuka tahansa ryhmän pelaajista. 
Kaikista seuraavista ajan ylityksis
tä samalla kierroksella lisätään 
pelaajan tulokseen yksi rangaistus
piste. Kaikki muiden ryhmän pelaa
jien on oltava yksimielisiä kolmen
kymmenen sekunnin ylityksestä tai 
ylityksen voi ilmoittaa toimitsija. 

4.0 KADONNUT KIEKKO 

1. Kiekko julistetaan kadonneeksi, 
jos pelaaja ei löydä sitä kahden 
minuutin kuluessa siitä kun hän 
saapuu alueelle, jossa kiekko on 
viimeksi nähty. 

2. Jos kiekko on julistettu kadon
neeksi, asetetaan merkkikiekko 
lähimmälle (ei kuitenkaan lähemmäksi 
reikää) pelattavalle lielle** alu
eella, jossa kiekko viimeksi näh
tiin. Pelaajan tulokseen lisätään 
yksi rangaistuspiste. 

3. Pelattava lie on on sellainen 
paikka, jonka ryhmän kolme muuta 
pelaajaa tai toimitsija hyväksyvät 

** lie = heittopaikka ja paikka 
johon kiekko on pysähtynyt 
heiton jälkeen 
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ja jossa pelaajalla on riittävästi 
tilaa suorittaa normaali heitto 
reikää kohti ja kolmea (3) metriä 
lähempänä pelaajaa ei ole estettä, 
joka haittaisi kiekon lentoa eikä 
paikka ole lähempänä reikää ( paitsi 
sääntö 6.6) ja pelaajan molemmat 
jalat ovat pelialueen rajojen sisä
puolella. 

5.0 MERKKIKIEKKO 

1. Jokaisella pelaajalla on oltava 
erillinen merkkikiekko, joka on 
yksilöllisesti merkitty pelaajan 
tunnistamiseksi. Mini· ja taskukie
kot ovat hyväksyttyjä ja suositel
laan käytettäväksi. Merkkikiekkona 
ei saa käyttää kiekkoa jolla pela
taan. 

2. Heiton jälkeen heitetty kiekko 
jätetään siihen mihin se on pysähty
nyt (=lie) eikä siihen saa koskea 
ennenkuin merkki kiekko on asetettu 
suoraan sen eteen siten, että merk
kikiekko koskettaa heitettyä kiekko
a. Tämän jälkeen heitetty kiekko 
voidaan poimia. 

3. Merkkikiekkoon ei saa koskea 
ennenkuin heitto on suoritettu. 

4. Ensinmäisestä rikkomuksesta 
annetaan varoitus. 

5. Jokaisesta varoituksen jälkeen 
tapahtuneesta rikkomuksesta tulee 
yksi rangaistuspiste, jonka voi 
määrätä toimitsija tai vähintään 
kaksi ryhmän pelaajista. 

6. Merkkikiekon siirtyessä vahingos
sa katso sääntöä 10.0 • 

6.0 JALAN PAIKKA 

1. Aloitusheittoalueen eturajaa 
pidetään merkkiviivana. Heittäjän 
etummaisen jalan jonkun osan on 
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oltava merkkiviivan ja kuvitellun 
viivan, joka on kolmekymmentä (30) 
senttimetriä merkkiviivan takana, 
rajaamalla alueella silloin kun 
kiekko irtoaa kädestä. Jos aloitus
heittopaikalla on kunnollinen heit
toalusta, on molempien jalkojen 
oltava alustalla kiekon irrotessa 
kädestä. 

2. Jos lähestymisheittoon otetaan 
vauhtia, on pelaajan etummaisen 
jalan oltava lien päällä alue 
jonka pelikiekko peittäisi) välittö
mästi merkki kiekon takana heiton 
tapahtuessa. Heittoa saa seurata 
merkkikiekon yli sen jälkeen kun 
kiekko on irronnut kädestä. 

3. Kymmenen (10) metrin säteellä 
reiästä suoritettu heitto on puttaus 
ja se edellyttää, että pelaajan 
toinen jalka on liella merkkikiekon 
takana, ja toinen jalka paikassa, 
joka ei ole lähempänä reikää kuin 
lie. 

4. Jokaisesta eri rikkeestä sääntöjä 
6.1, 6.2 ja 6.3 vastaan annetaan 
ensimmäisellä kerralla varoitus. 
Varoituksen voi antaa toimitsi ja tai 
kuka tahansa ryhmän pelaajista. 
Kaikille ryhmän pelaajille on ilmoi
tettava annetusta varoituksesta. 

5. Seuraavasta samalla kierroksella 
tapahtuvasta rikkeestä, jonka näkee 
vähintään kaksi ryhmän pelaajaa tai 
toimits~ja, lisätään pelaajalle yksi 
rangaistuspiste ja heitto on uusit
tava alkuperäiseltä heittopaikalta. 

6. Molempien jalkojen on heitettäes
sä oltava pelialueen rajojen sisä
puolella. Jos kiekko on metriä 
lähempänä pelialueen rajaa, voidaan 
merkkikiekko siirtää ryhmän muiden 
pelaajien tai toimitsijan hyväksy
mään uuteen paikkaan yhden (1) 
metrin päähän pelialueen rajasta 
mihin suuntaan tahansa, myös reikää 
kohti, jott~ heitto voidaan suorit
taa molemmåt jalat pelialueella. 

7.0 TASAPAINOTON PUTTAUS 

1. Pelaaja ei saa seurata puttaus
taan siten, että hän koskettaa 
aluetta, joka on merkkikiekon taka 
reunan kautta kohtisuoraan heittoa 
vastaan vedetyn viivan etupuolella. 
Pelaajan on osoitettava pysyvänsä 
tasapainossa ennenkuin hän siirtyy 
kohti reikää. 

2. Varoituksen tasapainottomasta 
puttauksesta voi antaa toimitsija 
tai kuka tahansa ryhmän pelaajista. 
Kaikille ryhmän jäsenille on ilmoi
tettava annetusta varoituksesta. 
Rangaistusta ei ole, mutta onnistu
nut laiton puttaus on uusittava. 

3. Kaikista seuraavista samalla 
kierroksella tapahtuvista laittomis
ta puttauksista määrätään yksi 
rangaituspiste toimitsijan tai 
ryhmän kolmen pelaajan toimesta. 
Kaikki onnistuneet laittomat put
taukset on uusittava. 

8.0 LIE MAANPINNAN YLÄPUOLELLA 

1. Jos lie yli kahden (2) metrin 
korkeudessa puussa tai radan muussa 
pysyvässä rakenteessa, mitattuna 
kiekosta maahan suoraan kiekon alla, 
lisätään pelaajan tulokseen yksi 
rangaistuspiste. 

2. Merkkikiekko asetetaan uudelle 
lielle suoraan pelatun kiekon alle. 

3. Rangaistuspistettä ei lisätä, jos 
kiekko ennen seuraavaa heittoa 
(rajoitus säännössä 3.1) avustamatta 
putoaa paikkaan, joka on kahta (2) 
metriä matalammalla. 

4. Jos kiekko laskeutuu katolle yli 
kahden (2) metrin korkeudelle, 
sijoitetaan se uudelleen kuten 
pelaamatta jätettävä lie ( katso 
sääntö 14.1). 

5. Tähän sääntöön eivät sisälly yli 
kahden (2) metrin korkeudessa olevat 
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kävely tiet, sillat ja muut alueet, 
joille jalankulkijoilla on helppo 
pääsy. 

9.0 ULKONA (OUT OF BOUNDS) 

1. Kiekko on pelialueelta ulkona 
vain jos pelialueeseen kuulumaton 
alue voidaan selvästi havaita kiekon 
reunan ja pelialueen rajan välillä. 
Jos kiekko on ulkona, lisätään 
pelaajalle heitosta tulleen pisteen 
lisäksi yksi (1) rangaistuspiste. 
Ulkona oleva kiekko tuodaan pelialu
eelle ja merkkikiekko asetetaan 
pelattavalle lielle paikassa, jossa 
kiekko meni ulos. 

2. Kiekko on sisällä, jos se nojaa 
tai on kiinteässä kosketuksessa 
pelialueen rajaan kuten seinään tai 
kadun reunakiveen. 

3. Epäselvissä tapauksissa on kaik
kien ryhmän pelaajien tai toimitsi
jan päätettävä onko kiekko sisällä 
vai ulkona. 

4. Jos pelaaja näissä epäselvissä 
tapauksissa poimii kiekon ennenkuin 
päätös on tehty, tuomitaan kiekko 
ulkona olleeksi. 

5. Jos kiekko käy ulkona ja palaa 
sisälle ja heti sen jälkeen menee 
ulos pelialueelta, niin merkkikiekko 
asetetaan paikkaan, jossa heitetty 
kiekko oli viimeksi sisällä. 

10.0 PUUTTUMINEN PELIN KULKUUN 

1. Jos kiekko osuu toiseen pelaajaan 
tai keneen tahansa yleisössä, jatke
taan peliä siitä mihin kiekko pysäh
tyy aivan kuin kiekko olisi osunut 
luonnonesteeseen. 

2. Jos pelaaja tai kuka tahansa 
yleisöstä siirtää kiekkoa tarkoituk
sellisesti tai koira tai joku muu 
eläin poimii merkkikiekon tai heite
tyn kiekon, niin ryhmän kaikkien 
pelaajien tai toimitsijan on sovit-
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tava merkkikiekon paikasta, joka on 
mahdollisimman lähellä paikkaa, 
josta kiekko poimittiin tai siirret
ti in_ 

3_ Pysähtynyt pelattu kiekko tai 
merkki kiekko, joka jäljestäpäin 
siirtyy paikaltaan asetetaan paikal
leen säännön 10_2 mukaisesti. 

11.0 VESIESTEET 

1. Kaikki pysyvät vettä käsittävät 
kohteet radalla kuten järvet, joet, 
lammet, virrat jne. ovat vesiesteitä 
ja niihin jäänyt kiekko pelataan 
niinkuin se olisi ulkona pelialueel
ta (sääntö 9.1). Kuitenkin jos 
kiekko koskettaa maata vedenpinnan 
yläpuolella, on kiekko sisällä. 
Maaksi määritellään savi, hiekka, 
kivet ja kallio, mutta puunoksia ja 
kelluvia roskia ei lueta maaksi. 

2. Jos kaislat, ruoho tai muu vas
taava tukevat kiekkoa siten, että se 
ei koske veteen voi pelaaja jatkaa 
peliä ilman rangaistusta tai ilmoit
taa lien pelaamatta jätettäväksi ja 
asettaa kiekon uudelle lielle, 
jolloin yksi rangaistuspiste lisä
tään tulokseen. (Sääntö 14.1) Aset
taminen uudelle lielle ratkaistaan 
säännön 4.3 mukaisesti. 

3. Muuta vettä radalla ei pidetä 
esteenä, jos se yleensä on matalam-
paa kuin 15 mm ( toimitsijan tai 
ryhmän kaikkien pelaajien 
määrittämänä). Näihin tilapäisiin 
vesi- tai mutalammikoihin laskeutu
neet kiekot pelataan kuten ne olisi-
vat 
(sääntö 

laskeutuneet vesiesteeseen 
11.2), mutta rangaistuspis-

tettä ei lisätä. 

12.0 LUONNONESTEET 

1. Kaikkea mikä radalla kasvaa ja on 
elossa pidetään luonnonesteenä. 

2. Pelaaja ei saa tahallisesti 

vahingoittaa, siirtää tai muuttaa 
luonnonestettä. 

3. Pelaaja ei saa käyttää käsiään, 
jalkojaan tai muita ruumiinosiaan 
parantaakseen lieta eli vähentääk
seen esteen vaikutusta eli pelaaja 
ei saa kiinnipitämällä tai taivutta
malla tai muilla keinoin muuttaa 
luonnon esteen oksien, lehtien jne. 
paikkaa tai luonnollista muotoa. 
Rikkomuksesta määrätään yksi (1) 
rangaistuspiste jos rikkeen näki 
toimitsija tai vähintään kaksi (2) 
pelaajaa ryhmästä. HUOM! Järkevä 
pelaaja voi ilmoittaa lien pelaamat
ta jätettäväksi, jos on mahdollista, 
että hän saisi kaksi (2) rangaistus
pistettä säännön 12.4 rikkomisesta 
tai hänet hylättäisiin säännön 20.3 
nojalla. 

4. Tahallinen luonnonesteen vahin
goittaminen aiheuttaa kahden (2) 
rangaistuspisteen lisäämisen, jos 
toimitsija tai vähintään kaksi (2) 
ryhmän pelaajista näkivät tapahtu
man. Varoitusta ei anneta. Jos 
vahingonteko on harkittu, saatetaan 
syyllistyneen pelaajan teko turnauk
sen johtajan tietoon toimitsijan tai 
kahden pelaajan toimesta. Pelaaja 
voidaan hylätä säännön 20.3 mukaan, 
jos turnauksen johtaja pitää tekoa 
harkittuna. 

5. Epäselvissä pelaajan tulee kysyä 
neuvoa toimitsijalta. 

6. Kuollut puuaines (esim. oksa 
yms.) jne. voidaan poistaa, jos se 
ei ole enää kiinni kasvissa. 

13.0 HARJOITUSHEITOT 

1. Jos pelaaja heittää millä kiekol
la tahansa harjoitusheiton kierrok-
sen alun ja hänen 
sen puttauksensa 
tulokseen yksi 
Ryhmän kahden 
toimitsijan on 

kierroksen viimei
välillä, lisätään 

rangaistuspiste. 
(2) pelaajan tai 

nähtävä harjoitus-
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heitto. Varoitusta ei anneta. 

14.0 PELAAMATTA JÄTETTÄVÄ LIE 

1. Pelaaja voi ilmoittaa lien pelaa
matta jätettäväksi, jolloin merkki 
kiekko asetetaan lähimmälle pelatta
valle lielle (sääntö 4.3) ei kuiten
kaan lähemmäksi reikää (paitsi 
sääntö 6.6) ja pelaajan tulokseen 
lisätään yksi rangaistuspiste. HUOM! 
Lie, joka on vedessä tai mudassa ja 
tämä veti syys tai mutaisuus on 
tilapäistä tai jos lie on ihmisen 
rakentaman esineen kuten auton, 
pöydän, siltarummun jne. alla, 
voidaan sijoittaa uudelleen ilman 
rangaistusta (sääntö 11.3). 

15.0 PAKOLLINEN KIERRETTÄVÄ ESTE 
(DOG LEG) 

1. Taulu aloitusheittopaikalla 
osoittaa suunnan mitä kautta este on 
kierrettävä. 

2. Taulu osoittaa myös ne kaksi (2) 
linjaa, jotka kiekon on ylitettävä. 
Ei ole kuitenkaan välttämätöntä 
ylittää toista linjaa ennen toista. 
Ensimmäinen linja on kohtisuorassa 
aloitusheittopaikalta kierrettävälle 
esteelle vedettyä viivaa vastaan ja 
se jatkuu estee l tä esteen sille 
puolelle, josta se on ohitettava. 
Toinen linja on kohtisuorassa kier
rettävältä esteeltä reiälle vedettyä 
viivaa vastaan ja se jatkuu esteeltä 
esteen sille puolelle, josta se on 
ohi tettava. 

3.Jos heitto menee väärältä puolelta 
estettä, voidaan kiekko heittää 
takaisin linjojen yli välittämättä 
suuntanuolista, mutta sen jälkeen on 
linjat ylitettävä oikeasta suunnas
ta. 

4. Jalan paikkaa koskevia sääntöjä 
(säännöt 6.1-6.6) sovelletaan kuten 
kierrettävä este olisi reikä kunnes 
se on ohitettu. 
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16.0 TULOSKORTIT JA TULOSTEN MERKIT 
SEMINEN 

1. Kun reikä on heitetty loppuun 
kutsuu kirjanpitäjä pelaajia tulos
korttiin merkityssä järjestyksessä. 
Kutsuttu pelaaja ilmoittaa tuloksen
sa riittävän kuuluvasti, että kir
janpitäjä ja ryhmän muut jäsenet 
kuulevat sen. Kirjanpitäjä merkitsee 
tuloksen ylös ja kutsuu seuraavaa 
pelaajaa jne. Kun kaikki reiän 
tulokset on merkitty, lukee kirjan
pitäjä ne ääneen pelaajille. 

2. Jos on erimielisyyttä pelaajan 
ilmoittamasta tuloksesta, on ryhmän 
muiden pelaajien käytävä heitot läpi 
uudelleen ja yritettävä virkistää 
pelaajan muistia. Jos tämä ei ole 
mahdollista, on pelaajien kutsuttava 
toimitsija paikalle ja siirryttävä 
syrJaan, jotta seuraavat pelaajat 
voivat jatkaa peliä. Toimitsija 
tekee päätöksen sääntöihin ja ryhmän 
muiden pelaajien yksimieliseen 
mielipiteeseen perustuen. 

3. Ryhmä ei saa jatkaa peliä ennen
kuin erimielisyys on selvitetty. 

4. Toimitsijan päätös on lopullinen 
ja tulos merkitään korttiin toimit
sijan allekirjoituksella vahvistet
tuna. Päätöksestä ei voi valittaa. 

5. Pelaajat tai kirjanpitäjä voivat 
laskea pisteet yhteen yhdeksän (9) 
reiän ja kierroksen päättymisen 
jälkeen. Yhteenlaskettu tulos ei ole 
kuitenkaan voimassa ennenkuin tur
nauksen toimitsijat ovat sen tarkas
taneet. Virheellisestä yhteenlaskus
ta ei anneta rangaistusta. 

6. Kierroksen jälkeen kaikki pelaa
jat ja kirjanpitäjä allekirjoittavat 
tuloskortin todistaen jokaisen 
pelaajan tulokset eri reiiltä oi
keiksi. 

7. Jos kaikki ryhmän pelaajat ovat 
ennen allekirjoittamista samaa 

mieltä siitä että joku tulos on 
merkitty väärin, voidaan se muuttaa 
turnauksen johtajan hyväksynnällä. 
Kun kaikki pelaajat ovat allekir
joittaneet tuloskortin jää tulos 
voimaan eikä siitä voi valittaa, 
lukuunottamatta yhteenlaskuvirheitä. 

8. Jokaisen pelaajan vastuulla on, 
että tulos merkitään oikein jokaisen 
reiän jälkeen. 

9. Jos ryhmän pelaajat merkitsevät 
tulokset, ei voida vaatia, että yksi 
pelaaja merkitsee tulokset useammal
ta kuin viideltä reiältä ellei hän 
vapaaehtoisesti tarjoa palveluksi
aan. 

17.0 MYÖHÄSTYMINEN 

1. Kaikkien pelaajien on oltava 
radalla ja valmiina heittämään 
kolmenkymmenen (30) sekunnin kulut
tua sen jälkeen kun heidän sijansa 
tuloskortilla on kerrottu. 

2. Kirjanpitäjä kutsuu pelaajaa ja 
antaa kolmekymmentä (30) sekuntia 
lisäaikaa. 

3. Jos pelaaja ei ole paikalla 
merkitään jokaisen pelaamatta jäävän 
reiän tulokseksi kuusi (6). 

4. Reikiä ei pelata uudelleen. 

5. Pelaaja hylätään, jos koko kier
ros jää pelaamatta. Osallistumismak
sua yms. ei makseta takaisin. 

6. Voittamaton este: Jos pelaajalta 
jää kierros pelaamatta sellaisen 
esteen takia johon hän ei voi itse 
vaikuttaa, niin pelaaja hylätään, 
mutta osallistumismaksu voidaan 
palauttaa turnauksen johtajan pää
töksellä. 

18.0 KÄYTETTÄVÄT KIEKOT 

1. Kilpailussa käytettävien kiekko
jen on täytettävä seuraavat ehdot: 
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a) Kiekon on oltava muodoltaan 
lautasmainen ja sen lentopinnan on 
oltava eheä ja kiekon sisäreunan 
(reunan sisäosa, joka yleensä on 
kohti suorassa lentopintaan) korkeu
den on oltava vähintään viisi (5) 

prosenttia kiekon halkaisijan mitas
ta. 

b) Kiekon on oltava kokonaan muovis
ta valmistettu eikä siinä saa olla 
kaasulla tai ilmalla täytettäviä 
osia. 

c) Kiekon halkaisijan pitää olla 
vähintään 21 senttimetriä ja se saa 
olla enintään 40 senttimetriä. 

d) Kiekko ei saa painaa enempää kuin 
8.3 grammaa halkaisijan senttimetriä 
kohti. 

e) Kiekon pitää olla pääasiallisesti 
valmistusmuodossaan eikä siihen saa 
olla tehty valmistuksen jälkeisiä 
muutoksia, jotka vaikuttaisivat 
painoon ja lento -omonaisuuksiin. 

Jotta uusia kiekkoja saisi käyttää 
kilpailussa on niitä oltava saata
villa jokaisessa EFOF:n jäsenmaassa 
vähintään viisitoista (15) kappalet
ta ja vähintään kuusi (6) kuukautta 
ennen kilpailua. Tammikuun ensimmäi
senä palvana voidaan luetteloon 
lisätä uusia kiekkoja jos jäsenmaat 
hyväksyvät kiekot yleiskokouksessa 
tai postiäänestyksellä. 

19.0 VÄÄRÄN KIEKON PELAAMINEN 

1. Jos pelaaja pelaa toisen pelaajan 
kiekkoa, lisätään syyllistyneen 
pelaajan tulokseen automaattisesti 
kaksi (2) rangaistuspistettä heittoa 
kohti ja toimitsija on myös kutsut
tava välittömästi paikalle. Ryhmän 
on siirryttävä syrjään kunnes toi
mitsija saapuu paikalle. 

2. Pelaajalle, jonka kiekko on 
heitetty, määrätään pelattava lie 
ryhmän muiden pelaajien tai toimit-
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sijan tai turnauksen johtajan sopi
masta paikasta. 

3. Toimitsija poimii väärää kiekkoa 
pelanneelta pelaajalta jääneen 
kiekon ja yrittää tavoittaa kyseisen 
pelaajan välittömästi. Ryhmän muiden 
pelaajien on yksimielisesti määri
tettävä kuinka monta heittoa on 
heitetty kiekon vaihtumisen jälkeen. 
Rangaistuspisteet on merk i ttävä 
tuloskorttiin toimitsijan nimikir
jaimilla vahvistettuna ennenkuin 
ryhmä jatkaa peliä. 

4. Jos syyllistyvä pelaaja huomaa 
väärän kiekon tahattoman käytön, on 
pelaajan ilmoitettava siitä muille 
ryhmän pelaajille ja peli on keskey
tettävä ja paikalle on kutsuttava 
välittömästi toimitsija. Ryhmän on 
odoteltava syrjässä kunnes toimitsi-

ja antaa luvan jatkaa. 

20.0 HYLKÄÄMINEN 

1. Pelaajan voi hylätä ainoastaan 
turnauksen johtaja ja pelaaja voi
daan hylätä minkä tahansa seuraavan 
syyn (kohdat 2,3,4 ja 5)takia, 
jolloin 
palauteta. 

ilmoittautumismaksua ei 

2. Epäurhei li jamainen käyttäytymi
nen, joka on haitallista urheilun 
tulevaisuudelle kuten äänekäs kiroi
lu, esineiden heittely suutuksissaan 
(muiden kuin pelattavien kiekkojen) 
ja peittelemätön hävyttÖffiyys muita 
pelaajia ja toimitsijoita kohtaan. 

3. Harkittu ja tahallinen luonnones
teiden tai muun golfrataan kuuluvan 
omaisuuden tuhoaminen. 

4. Yritys kiertää pelisääntöjä. 

5. Pelaamatta jäänyt kierros (katso 
sääntö 17.5). 

21.0 ERIKOISOLOSUHTEET 

1. Radan mahdollisia erikoisolosuh
teita koskevat säännöt on selvitet
tävä ja jaettava pelaajille ennen 
turnauksen alkua. 

2. Jos erikoisolosuhteita koskevista 
säännöistä ei ilmoiteta ennen tur
nausta, niin ainoastaan nämä PELI
SÄÄNNÖT sääntelevät peliä. 

YLEISET TURNAUSSÄÄNNÖT (otteita 
P.D.G.A:n säännöistä) 

1.0 PELIN KESKEYTTÄMINEN SATEEN TAI 
VAARALLISTEN OLOSUHTEIDEN TAKIA 

1. Turnaus voidaan keskeyttää, jos 
turnauksen johtajan mielestä kova 
sade tai vaaralliset olosuhteet 
tekevät pelin jatkamisen vaaralli-

seksi tai epäkäytännölliseksi. 

2_ Merkki pelin keskeyttämiseksi on 
sama kuin merkki pelin aloittamisek
si. 

3. Pelaajien täytyy pelata sillä 
hetkellä pelaamansa reikä loppuun ja 
sen jälkeen palata ensimmäisen reiän 
aloitusheittopaikalle tai kerhota 
lolle. 

4. Kaikkien pelaajien on pelattava 
reikä loppuun, jos joku ryhmän 
pelaajista on suorittanut aloitus
hei ttonsa. 

5. Turnauksen johtaja voi peruuttaa 
kierroksen ja määrätä uuden päivä
maaran, jos olosuhteet eivät parane 
kahden (2) tunnin sisällä tai jos 
hämärtyisi ennen suunniteltua kil
pailun päättymisaikaa. 

6. Jos kaikki ki lpai li jat ovat 
pelanneet vähintään yhdeksän (9) 
reikää ennen keskeyttämistä, otetaan 
tulokset huomioon kierroksen lop
puunsaattamiseksi muuten kierros 
aloitetaan uudelleen. 

2.0 PÄÄRYHMIIN JAKO 

1. Jos turnauksen johtajan mielestä 
kilpailijoita on niin paljon, ettei 
kierrosta pystytä pelaamaan kohtuul
lisessa ajassa, voidaan kilpailijat 
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jakaa eri aikoina pelaaviin pääryh
miin A ja B. 

2. Pääryhmiin jako on suoritettava 
siten, että molemmissa pääryhmissä 
on yhtä paljon huippupelaajia, 
keskinkertaisia pelaajia ja amatöö
rejä. 

3. Jos olosuhteiden takia pääryhmien 
tuloksien keski arvot eroavat toisis
taan enemmän kuin kaksi (2) pistet
tä, niin molemmista pääryhmistä 
pääsee jatkoon saman verran kilpai
lijoita eikä tuloksia lasketa yhteen 
seuraavien kierrosten 

kanssa. Keskiarvoon ei 
pääryhmän kymmentä (10) 
tulosta. 

tulosten 

lasketa 
huonointa 

4. Jos ero on vähemmän kuin keski
määrin kaksi (2) pistettä/pelaaja, 
niin jatkoon pääsevät määräytyvät 
tulosten perusteella aivan kuin 
pääryhmät olisivat pelanneet sama
naikaisesti ja tulokset lasketaan 
yhteen seuraavien kierrosten tulos
ten kanssa. 

4.0 TASAPELIT 

1. Ratkaisupeli pelataan ainoastaan 
ensimmäistä sijaa ratkaistaessa. 
Ratkaisupelin voittaja on se, joka 
ensimmäisenä voittaa reiän. 

2. Ratkaisupeli aloitetaan ensimmäi
seltä reiältä ellei turnauksen 
johtaja ole ennen turnausta toisin 
määrännyt. 

3. Palkintorahojen jako (muut kuin 
ensimmäinen sija) määräytyy siten, 
että tasapelin pelanneiden kilpaili
joiden lukumäärää vastaavien sijoi
tusten palkintorahat lasketaan 
yhteen ja jaetaan tasapelin pelan
neiden lukumäärällä. 

4. Jos tasapeli koskee toisen ja 
kolmannen sijan palkintopokaalia, 
voi turnauksen johtaja määrätä 
ratkaisupelin pelattavaksi pokaalien 
takia, mutta tulos ei vaikuta pal
kintorahojen jakoon. 



TULOKSIA 
ultimate 

JYSKE CUP 
Pyryn Jyskeen järjestämä ultima 
te-turnau s Maunulan W€mbl eyll~ 
6. heinäkuuta . 

Loppuottelu: Pyryn Jyske - Muu 
Maailma 11-12. 

Muun Maailman mestarikokoonpano : 
Toni Asikainen, Peik Johansson , 
Kari Miettinen, Pekka Ranta ja 
Mika Väänänen. 

Pistepörssi: 
1) Peikko (M) !.I+6=10, 2 ) Petri 
Hämäläinen (P) 6+1=7 ja Harri 
Holma (P) 1+6=7, 4) Kari Mietti 
nen (M) 3+2=5 ja Pekka Ranta (M) 
1+4=5. 

NAISTEN SARJA 
epävirallinen naisten SM - sarja 
Helsingissä ja Espoossa heinä
ja elokuussa . 

Runkosarjan lopputilanne: 
1) The floyd Co .. 4 31 30-24 3 
2 ) Satikuti ...... 4 2 2 34-30 2 
3) Munkka ........ 4 1 3 20- 3 0 1 

- loppuottelu floyd-Satikuti on 
vielä pelaamatta. 

Pistepörssi: 
1) Tuija Kohonen (S) .... 1+15=16 
2) Terhi Hämäläinen (S) 10+ 0=10 
3 ) Jutta Kohonen (S) .... 4 + 5=9 
4) Sirkku Saarikos ki (f) 7+ 1=8 

Hanna Jalovaara (f) .. 2+ 6=8 

~1aalit : 
1) Terhi Hämäläinen (S) 10 
2) Sirkku Saarikoski (F) 7 
3) Marina Koppinen (F) .. 4 

Jutta Kohonen (S) .... 4 
Tea Re?o (S) ......... 4 

Syötö t : 
~) Tuija Kohonen (S) ... 15 
2) Hanna Jalovaara (f) .. 6 
3) Jutta Kohonen ( S) .... 5 
4) Lotta Österman (M) ... 4 

Elisabet Wrede (M) ... 4 
Marja Suni (f) ....... 4 

SUOMEN CUP 
liiton järjestämä virallinen 
Suomen Cup, joka pelattiin yksin
kertaisena sarjana Maunulan Wemb
leyllä 21 . syyskuuta. 

OTtelutulokset : 
Floyd - Pyryn Jyske 11-5, Floyd
Slapy 11-4, Slapy-Pyryn Jyske 
3-11. 

LoP?utilanne: 
1 ) The Floyd Co '2 2 (; 22 - 9 
2 ) Sla1-'y •••• 10 •••• 

" 1 1 15-14 
::. ) Pyryn Jyske ... 2 CJ 2 8 - 22 

Fl oydin mestarikokoon?ano: 

2 
1 
(1 

Juha Jalovaara , Tuoffio Jalovaara , 
Janne ~erttula, Raine Lamber& , 
~anne Luostarinen, Jari Mäkinen, 
Pas i Pesoner., Juhani Ristaniemi, 
AnTti Rautiainen, Marja Suni ja 
1imo Vaskio. 

JENKKITULOKSIA 
Mercer County Ultimate League, 
fin a l standings: 

N3ti~na l conference : 
- east: 
1) Mu ds harks ............. 17-1 
L ) Azt '::c Graph ics ......... 9-9 
3) Gr~nger's P&M .......... 6-11 
4) Boy ~ of Summer ......... 1-17 

- west 
1) Meineke Prophets ...... 14-4 
2 ) Killer Bees ........... 12-6 
3) Fla?py Disc ............ 9-8 
4) KAOS ................... 1-17 

American conference: 
- east 
1) Lawn Chairs ........... 13-5 
2 ) Allies ................ 10-Ei 
3 ) Smoking Bowls .......... 6-12 
4) Violators .............. 5-13 

- west 
1) D i s c Dr i v e ............ 16 - 2 
2) Dark Horse ............ 12-6 
3) Terminator ............. 9-9 
4) Dirt Merchants ......... 4-14 

GOLF 
MM KISAT 

kiekkogolfin MM-kilpailut 14-17. 
elokuuta Helsingborgissa Ruotsis
sa. 

MIEHET -

1. kierros: 
1) Sven-Ove Kronfjäll (S), Joe 
Duncan (USA) ja Sam Ferrans (USA) 
49, 4) Snapper Pierson (USA) ja 
Mike Sullivan (CAN) 51, 6) Mats 
Bengtsson (S), 7) Mikael Belaew 
(S) ja Chris Dodds (USA) 53. 
... 39. Jacob Nyman ja Marko Ti
monen 58. 

3. kierros: 
1) Snapper Pierson (USA) ja Joe 
Duncan (USA) 152, 3) Sam Ferrans 
(USA) 153, 4) Steve Bentley (USA) 
ja Sven-Ove Kronfjäll (S) 157, 6) 
Tomas Lindell (S) ja Mats Bengts
son (S) 158, 8) Conrad Damon 
(USA) ja Bill Burns (USA) 159. 
... 51) Marko Timonen ... 54) Ja
cob Nyman ... 56) Jyrki Kaivola. 

4. kierros: 
1) Snapper Pierson (USA) 203, 2) 
Sam Ferrans (USA) 204, 3) Sven
Ove Kronfjäll (S), Hartmut Wahr
man (D) ja Harold Duvall (USA) 
207, 6) Steve Bentley (USA), Bill 
Burns (USA) ja Mike Sullivan 
(CAN) 209. 

Välierät: 
1) Sam Ferrans (USA) 252, 2) 
Snapper Pierson (USA) 254, 3) Ha
rold Duvall (USA) 256, 4) Conrad 
Damon (USA) 258, 5) Sven-Ove 
Kronfjäll (S), Bill Burns (USA), 
Mike Sullivan (CAN), Mats Bents
son (S) ja Torbjörn Svensson (S) 
260. 

40. 

Loppukilpailu: 
1) Sam Ferrans (USA) ....... 301 
2) Snapper Pierson (USA) ... 306 
3) Harold Duvall (USA) ..... 307 

Conrad Damon (USA) ..... 307 
5) Torbjörn Svensson (S) ... 3 0e 

Bill Burns (USA) ........ 3 ');:; 
7) Mike Sullivan (CAN) ..... 310 

Mats Bengtsson (S) 310 
9) Sven-Ove Kronfjäll (S) .. 312 

NAISET -

1. kierros: 
1) Tami Pellicane (USA) 60, 2) 
Christine O'Cleary (USA) 65, 3) 
Vanessa Chambers ( US A) ja Michel
le Marini ( 'JSA ) 6 b, 5) Barbro 
Långljuth (S) &7 ... 7) Maini 
Schildt 71 '" 10) Tuija Jääske
läinen 73. 

3. kierros: 
1) Tami Pellicane (USA) 179, 2 ) 
Michelle Marini (USA) 186, 3) 
Christine O'Cleary (USA) 187, 4) 
Vanessa Chambers ( USA) 191, 5) 
Karin Karlsson (S) 197 '" 9) 
Maini Schildt 206, 10) Tuija Ko 
honen 212 ... 12) Tuija Jääske
läinen 222. 

Välierät: 
1) Tami Pellicane (USA) 236, 2) 
Michelle Marini (USA) ja Christi
ne O'Cleary (USA) 246, 4) Vanessa 
Chambers (USA) 248, 5 ) Karin 
Karlsson (S) 262 ... 9) Maini 
Schildt, 10) Tuija Kohonen 
13) Tuija Jääskeläinen. 

Loppukilpailu: 
1) Tami Fellicane (USA) 300 
2) Michelle Marini (USA) ... 305 
3) Christine O'Cleary (USA) 306 
4) Vanessa Chambers (USA) .. 307 
5) Karin Karlsson (S) ...... 326 

JUNIORIT -

1. kierros: 
1) Mikko Laakso 55, 2) Georg Ny
man, Fetrik Södeholm (S) ja Scott 
Stokely (USA) 56 '" 8) Peik Jo
hansson 60 ... 11) Mika Latvasa
lo. 

2. kierros: 
1) Mikko Laakso ja Scott Stokely 
(USA), 3) Jean-Luc Forest (CAN) 
ja Georg Nyman 115, 5) Martin 
Sievers (S) ja Mikael Rydstedt 
(S) 11 7 ... 12) Mika Latvasalo 
... 13) Peik Johansson. 

Välierät: 
1) Scott Stokely (USA) 221 , 2) 
Mikko Laakso 223, 3) Jean-Luc Fo
rest (CAN) ja Mikael Rydstedt ( S ) 
225, 5) S~ren Larsen (DAN) 228, 

' 6) Georg Nyman 230 . 

Loppukilpailu: 
1) Mikko Laakso (SF) ....... 275 
2) Scott Stokely (USA) ..... 278 
3) Jean-Luc Forest (CAN) ... 281 
4) S0ren Larsen (DAN) ...... 286 
5) Mikael Rydstedt (S) ..... 287 

SENIORIT -

Välierät: 
1) Tom Monroe (USA) 210, 2) Royce 
Racinowski (USA) 235, 3) Dan Rod
dick (USA) 240 ... 7) Seppo Nie
minen. 

Loppukilpailu: 
1) Tom Monroe (USA) ........ 266 
2) Royce Rae inowski (USA) .. 294 
3) Dan Roddick (USA) ....... 298 
4) Bob Blakely (CAN) ....... 299 
5) Jim Kenner (USA) ........ 303 



THE VERY 1ST ANNUAL 
INTLRNATIONAL SEPPO 
NIEMINEN fINNISH FLY
ING DISC GOLF CLASSIC 
kansainväliset kilpailut Meilah
dessa ja Sibeliuspuistossa 19. 
e lokuuta , par 108. 

1 . kierros: 
1) Jyrki Kaivola, Mike Sullivan 
(Kanada) ja Kari Vesala 25, 4) 
Peik Johansson 26, 5) Bob Blakely 
( Kanada ) ja Michael Rubock (Aus
tralia) 27 , 7) Kari Miettinen 29, 
8) Leigh Bird (Aus tralia), Georg 
Nyman, Marko Timonen ja Jouni 
Peltola 30. 

2 . kierros: 
1) Jyrki Kaivola ja Mike Sulliv~n 
(Kanada) 53 , 3) Peik Johansson Ja 
Kari Vesala 54, 5) Georg Nyman 
56, 6) Bob Blakely (Kanada), Mic
hael Rubock (Australia), Marko 
Timonen ja Jouni Peltola, 10) 
Royce Racinowski (USA) ja Jacob 
Nyman 59. 

3 . kierros: 
1) Mike Sullivan (Kanada) 78, 2) 
Jyrki Kaivola 84, 3) Georg Nyman 
85, 4) Peik Johansson, Andrew 
Morris (Australia), Jacob Nyman, 
Michael Rubock (Australia) ja Ka
ri Vesala 86, 9) Jouni Peltola ja 
Marko Timonen 87, 11) Royce Raci
nowski (USA) 88, 12) Mikko Laakso 
ja Henrik Londen 90, 14) Bob Bla
kely (Kanada) 91, 15) Leigh Bird 
(Australia) ja Chris Himing (Aus
tralia) 92. 

17) Ian Whitehead (Australia) ja 
Seppo Nieminen 93, 19) Maurice 
Cinquini (Australia) 95, 20) Kari 
Miettinen 96, 21) Tami Pellicane 
(USA) ja Olli Visamo 97, 23) Mika 
Latvasalo ja Chris Lowcock (Kana
da) 99 , 25) Zvonko Slavi6 (Jugo
slavia ) 104, 26) Ukko-Pekka Lou
hivaara ja Ilkka Tamminen 105, 
28) Lynne Jarvis (Australia) 120, 
29) Maini Schildt 69, 30 ) Tuija 
Jääskeläinen ja 31) Bill Tulin 
(USA) 38. 

Loppukilpailu: 
1) Michael Sullivan 
2) Jyrki Kaivola ..... . 

Georg Nyman .. . .... . 
Michael Rubock .... . 

5 ) Peik Johansson .... . 
Kari Vesala ....... . 

7) Jacob Nyman ....... . 
8) Andrew Morris ..... . 

JUNIORIEN SM 

108 $150 
113 $50 
113 $50 
113 $50 
114 
114 
116 
120. 

miesjuniorien kiekkogolfin SM
kilpailut Meilahdessa 14. syys
kuuta, 18-vuotiaan par 81 , muut 
par 54 . 

Pojat -1 6: 
1) Peik Johans s on ........ 81 
2) Timo Vaskio ........... 84 
3) Jari Saastamoinen ..... 87 
4) Georg Nyman ........... 90 
5) Mika Latvasalo ........ 93 

6 ) Petteri Pesonen ....... 64 
Tom Tele .............. 64 

8) Tuomas Makkonen ....... 65 
Mikael Nordman ........ 65 

10) Petri Määränen ....... 72 

11) MikaEl Hästbacka ..... 73 
12) Jukka Karen .......... 74 

Sami PentTo nen ....... 74 
14) Jere Mannine n ........ 75 

Mika Keränen .... (6 5 ) 75 

16) Oskari Niemi ......... 78 
17 ) Simo Vir t :lla ......... 79 
18) Toni Asikainen ....... 87 

Pojat -1 5 : 
1) Petteri Pesonen ....... 64 
2) Tuomas Makkonen ....... 65 
3 ) Petri Määränen ........ 7 2 
4) Mi kael Hästbacka ...... 73 
5 ) Sami Penttonen ....... . 

6 ) Jere Manninen ........ . 
7) Oskari Niemi ......... . 
8) Toni Asikainen ....... . 

Pojat -1 2 : 

74 

75 
78 
87 

1) Toni Asikainen ...... .. 87 

SIBIS 10.8. 
kansalliset kilpailut, harjoitus
tapahtuma ennen MM-kisoja, 
par 54. 

Miehet: 

Aika- ja matkakoppaus: 
- miehet: 
1) Jari Saastamoinen 10,85s/48m 
2) Kari Vesala ...... 9,84S / -
3) Peik Johansson '" 9 ,3 0s/41m 

- juniorit: 
1 ) Mikael Hästbacka ... 7,88s. 

EM - YLEISMESTARUUS 

EFDF Individual Overall Champion
ships IV - 1985, EM-yleismesta
ruuskilpailu, Colchester , Englan
ti. 

Miehet: 
1) Dieter J ohans son (S) .. . 
2) St~fan Karlsson (S) ... . 
3) Manfred Gödrich (AUT) .. 
4) Patrick Haraldsson (S) 
5 ) Martin Sievers (S) .... . 
6 ) Jonas Löf (S) ......... . 
7) Thomas Palmer (S) ..... . 
8 ) Hans Svens son (S) ..... . 
9) Mats Bengtsson (S) ..•.. 
10) Frederik Blom (S) .... . 
11) Torsten Görke (D) .... . 

Pontus Howding (S) ... . 
1) Jari Saastamoinen ..... . 56 13 ) Mikael Belaew (S) .... . 

414,5 
401,5 
392 
377,5 
376,5 
371,5 
367,5 
365,5 
361 
352 
348,5 
348,5 
335 
332 
330 
326 
322,5 
318 
312,5 
312 
282,5 

2 ) Mikko Laakso .......... . 59 14) Torbjörn Svensson (S) 
3) Peik Johansson ........ . 61 sd 15) Pål Broström (S) ...... 
4) Ukko-Pekka Louhivaara .. 61 16) Stefan Andersson (S) .. 
5) Mika Latvasalo ........ . 64 17) Mike Beckman (S) ..... . 

SIBIS 22 . 9 . 
kansalliset kilpailut, par 54. 

Miehet: 
1) Kari Vesala ............ 63 
2) Ukko-Pekka Louhivaara .. 71 
3) Olli Visamo ............ 72 

Juniorit: 
1) Mikael Nordman ......... 71 
2 ) Mikael Hästbacka ....... 80 

Naiset: 
1) Maini Schildt .......... 76 

MEIKKU 5 .10. 
kansalliset kilpailut, rahaskaba, 
par 54. 

Open : 
1) Peik Johansson ......... 56 
2) Olli Visamo ............ 62 
3) Ukko-Pekka Louhivaara .. 63 
4) Mikael Hästbacka ....... 72 
5) Maini Schildt ............ . 

ENNÄTYSTEN RIKKOJAISET 
Liitokiekkoseura Teamin perintei
set kenttälajikilpailut 15. syys
kuuta. 

Pituusheitto: 
- miehet : 
1) Kari Vesala ........ 141 , 20m 
2) Jari Saastamoinen .. 137,10 
3) Peik Johansson ..... 104,50 

- juniorit: 
1) Mikael Hästbacka .... 78,20 

- minikiekolla: 
1) Kari Vesala ......... 81, 20 

- upsidedown-tyylillä: 
1) Olli Visamo ......... 78,90 

41. 

18) Johannes Petz (AUT) .. . 
19) Per Fällgren (S) ..... . 
20) Sven- Ove Kronfjäll (S) 

27) Kari Vesala (SF) .. 

Nais e t: 
1) Barbro Långljuth (S) .. . 
2 ) Nico1e Kinzl (AUT) .... . 
3) Karin Palmborg (S) .... . 
4) Patricia Harrington (IR) 
5) Tuija Jääskeläinen (SF) 
6) Cicki Lundberg (S) ..... 

Donatella Cardelli (1) 
Britt-Marie Rehnström .. 

9) Maini Schildt (SF) 
10) Luigia Tasini (1) ..... 

Juniorit: 

58,5 
52,5 
42,5 
38,5 
36,5 
35,5 
35,5 
35,5 
28 
26,5 

1) Peik Johansson (SF) .... 55,5 
2) Torbjörn Svensson (8) •• 53,5 
3 ) Thomas Palmer (S) ...... 48 
4) Mikko Laakso (SF) ...... 44 
5) Rafi Freire (UK) ....... 43,5 
6 ) Martin Sievers (S) ....• 42,5 
7) Peter Bos (NL) ......... 39,5 
8) JUrgen Arndt (D) ....... 33,5 
9) Mikael Nordman (SF) .... 21,5 
10) Andrew Homewood (UK) .. 12,5 

ULTI HATEN 
MARATONTAULUKKO 
SM-sarjan kaikkien aikojen tilas
to alkaen vuodesta -81. Sarakkeet 
ovat vas. kaudet, ottelut, voitot 
häviöt ja pisteet. 

1) Hesa . ......... 5 37 31- 6 -31 
2) Team .......... 5 36 23-13 -23 
3) Floyd ......... 3 23 20- 3 -20 
4 ) FFF ........... 5 33 16-17 -1 6 
5) Maniacs ....... 3 23 8-15 -8 
6 ) Space Bumblebee 1 5 3- 2 -3 
7) Hangeå Snacks 2 10 3- 7 -3 
8 ) Lettu ......... 1 6 2- 4 -2 
9 ) Pyryn Jyske ... 1 7 2- 5 -2 
10) Zemi ......... 2 12 2-10 -2 
11) Lieto FdA '" . 1 5 1- 4 -1 
12) Munkka ....... 1 5 0- 5 -0 
13) naiset ....... 3 18 0-18 -0 



SM 
yksilölajien SM-kilpailut Kaivo
puistossa ja Tal i ssa 6- 8. syys
kuuta. 

MIEHET -

yleismestaruus 
1) Jyrki Kaivola, Team . .. . 228 

214 
210 
193,5 
189,5 

2) Kari Vesala, Team . .... . 
3) Peik Johansson, Team .. . 
4) Petri Isola, Team ..... . 
5) Timo Vaskio, Floyd .... . 

6) Pekka Ranta, Team 178,5, 7) 
Jacob Nyman, Goldeneye 170,5, 8) 
Ukko-Pekka Louhivaara, Jyske 
142,5, 9) Georg Nyman, Goldeneye 
140, 10) Marko Timonen, Jyske 
131, 11) Seppo Nieminen, Karhu 
127,5, 12) Klaus Korpela, Hesa 
112, 13) Raine Lamberg, Floyd 
108, 14) Kari Hännikäinen, WCdF 
98,5, 15) Harri Holma, Jyske 95. 

16) Olli Visamo, Jyske 90, 17) 
Jouni Manninen, Team 86, 18) Har
ri Spoof, Hesa 77, 19) Johan Rin
ne, Floyd 74,5, 20) Kari Kaivola, 
Team 70, 21) Eero Alperi, FFF 
64,5, 22) Antti Rautiainen, Floyd 
47,5, 23) Kimmo Hännikäinen, WCdF 
44,5, 24) Mikko Laakso, Team 34, 
25) Jari Saastamoinen, Maniacs 
33. 

26) Mikael Nordman, Team 31,5, 
27) Henrik Londen, Goldeneye 31, 
28) Eero Nieminen, Kohina 30, 29) 
Juha Jalovaara, Floyd 25,5, 30) 
J o uni Peltola, Floyd 25, 31) Mika 
Keränen, Jyske 24,5, 32) Kari 
Miettinen, Team 21, 33) Mikael 
Hästbacka, Team 19, 34) Petri 
Budde, Maniacs 18, 35) Mika Lat
vasalo, Maniacs 17. 

pituusheitto 
- 1. kierros 
1) Kari Vesala 119,25m, 2) Jari 
Saastamoinen 105,70, 3) Timo Vas
kio 105,60, 4) Johan Rinne 104,50 
5 ) Kari Hännikäinen ja Marko Ti
monen 103,45, 7) Pekka Ranta 
103,30, 8) J yrki Kaivola 100,34, 
9) Klaus Korpela 98,35, 10) Jacob 
Nyman 94,70. 

11) Georg Nyman 88,00 , 12) Peik 
Johansson 86,70, 13) Eero A1peri 
86,00, 14) Petri Iso1a 83,50, 15) 
Ukko-Pekka Louhivaara 80,40. 

16) Harri Holma 79,10, 17) Raine 
Lamberg 75,25, 18) Seppo Nieminen 
71,45, 19) Harri Spoof 71,00, 20) 
Jouni Manninen 62,15. 

- välierät 
1) Vesala 113,00, 2) Saastamoinen 
109,25, 3) Jyrki Kaivola 99,60, 
4) Ranta 98,10, 5 ) Kari Hännikäi
nen 95,60. 

n) Jacob Nyman 94,80, 7) Timonen 
93,40, 8) Ri nne 93,30, 9 ) Vaskio 
87,85 , 10) Korpela. 

- loppukilpailu 
1) Kari Vesala .... . . 
2 ) Pekka Rantd .... . . 
3) Jari Saastamoinen 
4) J yrki Kaivola .... 
5) Kari Hännikäinen 

161,55 -SE 
145,60 
l44,OO-j.SE 
128,70 
114,50 

aika- ja matka koppaus 
- 1. kierros 
1) Vesala 10,56-50,05, 2) Jyrki 
Kaivola 9,53-48,60, 3) Isola 8,86 
-49,10, 4) Vaskio 9,92-43,20, 5) 
Jacob Nyman 9,33-39,40, 6) Jo
hansson 9,56-34,25, 7) Korpela 
7,95-43,05, 8) Louhivaara 7,55-
44,10, 9) Eero Nieminen 7,08-
46,00, 10) Rinne 7,87-39,90. 

11) Ranta 10,26-28,85, 12) Alperi 
7,40-39,20, 13) Kimmo Hännikäinen 
7,75- 34,00, 14) Lamberg 7,75-
31,90, 15) Seppo Niemi nen 8,09-
25 , 90 . 

16) Georg Nyman 7,47-29,50, 17) 
Manninen 6,37-33,00, 18) Spoof 
6,5 2-24,70, 19) Holma 7,19-16,90, 
20 ) Timone n 8,40-0,0, 21) Kari 
Hännikäinen 0,0-13,55. 

- välierät 
1) Johans son 9,53-61,75 j.SE, 2) 
Vesala 10,95-47,70, 3) J acob Ny
man 9,57-47,95, 4) Jyrki Kaivola 
9,43-47,00, 5) Isola 8,20-42,40. 

6) Eero Nieminen 7,41-40,90, 7) 
Rinne 7,46-31,70, 8) Vaskio 6,96-
33,00, 9 ) Korpela 6,96-0,0, 10) 
Louhivaara 6,94-0 ,0. 

- loppukilpailu 
1) Jacob Nyman ...... . 
2) Kari Vesala ...... . 
3) Peik Johansson ... . 
4) Jyrki Kaivola .... . 
5) Petri Isola ...... . 

8,89-57,80 
9,33-50,50 
8,77-52,50 
6,27-53,00 
7,10-31,40 

tarkkuusheitto 
- 1. kierros 
1) Louhivaara ja Vaskio 12, 3) 
Seppo Nieminen, Kari Hännikäinen 
ja Johansson 11, 6) Timonen 10, 
7) Jyrki Kaivola 9, 8) Vesala, 
Manninen ja Korpela 8. 

11) Keränen ja Ranta 8, 13) Jacob 
Nyman, Visamo, Isola ja Kimmo 
Hännikäinen 7, 17) Georg Nyman, 
Alperi, Spoof ja Rinne 6, 21) 
Holma ja Lamberg 4, 23) Kari Kai
vola 3. 

- välierät 
1) Timonen, Vaskio ja Seppo Nie
minen 15, 4) Jyrki Kaivola 11, 5) 
Louhivaara 10. 

6) Kari Hännikäinen ja Vesala 9, 
8) Johansson 7, 9) Korpela ja 
Manninen 6. 

- loppukilpailu 
1) Jyrki Kaivola .......... . 
2) Marko Timonen .......... . 
3) Ukko-Pekka Louhivaara .. . 
4) Timo Vaskio ............ . 
5) Seppo Nieminen ......... . 

freestyle 
- loppukilpailu 

12 
11 
10 
10 
10 

1) Petri Isola - Kari Kaivola -
Kari Vesala ............... . 

2) Mikael Nordman - Peik 
Johansson ................. . 

3 ) Pekka Ranta - Jyrki Kaivola 

tuplakiekko 

discathon 
- 1. kierros 
1) Vaskio 4,24, 2) Johansson ja 
Lamberg 4,28, 4) Jyrki Kaivola 
4,31, 5) Ranta 4,33, 6) Isola ja 
Jacob Nyman 4,46. 

8) Rautiainen 4,48, 9) Georg Ny
man 4,53, 10) Jalovaara ja Timo
nen 5,06, 12) Vesala 5,15, 13) 
Kari Kaivola 5,40, 14) Visamo 
6,05, 15) Louhivaara 6,28. 

- loppukilpailu 
1) Timo Vaski o ......... 4, ° 8 
2 ) Peik Johansson .. .... 4,16 
3) Raine Lamberg .. .. . . . 4 ,1 8 
4) Jyrki Kaivola ...... . 4,32 

NAISET -

yleismestaruus 
1) Tuija Jääskeläinen, Team .. 17 
2) Maini Schildt, Team ....... 16 
3) Tuija Kohonen, Hesa ....... 15 
4) Nina Pettersson, Munkka .... 6 
5) Jutta Kohonen, Hesa ........ 2 

pituusheitto 
1) Jääskeläinen ....... 106,80 SE 
2) Schildt ............ 102,00 
3) Tuija Kohonen ....... 71,00 
4) Pettersson .......... 31,10 

aika- ja matkakoppaus 
1) Jääskeläinen ...... 7,48-24,80 
2) Tuija Kohonen ..... 4,67-26,45 
3) Schildt ........... 0,0 -35,90 

-SE 
4) Pettersson ........ 2,46-12,20 

tarkkuusheitto 
1) Schildt ............. 6 
2) Jääskeläinen ....... . 4 
3) Tuija Kohonen ....... 4 
4) Pettersson .......... 2 

JUNIORIT (18v) -

yleismestaruus 
1) Peik Johansson, Team ... 150 
2) Jari Saastamoinen, Maniacs 

132,5 
3) Mikael Nordman, Team ... 131,5 
4) Timo Vaskio, Floyd ..... 128,5 
5) Georg Nyman, Goldeneye 105 

6) Mikae~ Hästbacka, Team 76,5, 
7) Mika Keränen, Jyske 75, 8) Mi
ka Latvasalo, Maniacs 71,5, 9) 
Marko Hyvönen, Jyske 60, 10) Juk
ka Karen, Jyske 54,5. 

11) Toni Asikainen, Team 48, 12) 
Petri Määränen, Maniacs 46,5, 13) 
Sami Penttonen, Maniacs 46, 14) 
Sami Sarivaara, Jyske 42, 5 , 15) 
Sakari Karvonen, Zemi 39 . 

16) Petr i KaSkinen, Jyske 37,5, 
17) Marko Kalliovaara, Jyske 30,5 
18) Petteri Pesonen, Zemi ja Tom 
Tele, Maniacs 17,5, 20) Tuomas 
Makkonen, Zemi 15,5, 21) Jere 
Manninen, Zemi 9,5, 22) Oskari 
Niemi, Maniacs 8, 23) Simo Virta
la, Jyske 7. 

- lopputilanne pituusheitto 
1) Jyrki Kaivola - Pekka Ranta - 1. kierros 
2 ) Timo Vaskio - Klaus Korpela 1) Saastamoinen 112,20, 2) Nyman 
3 ) Peik Johansson - Seppo Niemi- 106,00, 3) Vaskio 95,90, 4) Kas

nen ja Petri Isola - Kari Ve- kinen 95,20, 5 ) Latvasalo 86,00, 
sala .......... . ............. 6) Karen 85,80, 7) Johansson 

5 ) Timonen-Visamo, 6) Manninen- 85,60, 8) Sarivaara 82, 20, 9) 
Spoof, 7) Nyman-Nyman, 8) Holma- Nordman 80,70, 10) Kalliovaara 
Louhivaara ja Lamberg-Rautiainen. 78,00. 
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11) Hyvönen 7 6,60 , 12) Keränen 
73,70, 1 3 ) Pent ~onen 71,10, 14) 
Karvonen 69,10, 15) Määränen 
68 , 00, 1 6 ) Hästbacka 58,60, 17) 
Asikaine n 45,20. 

- välierät 
1) Saastamoinen 104,40, 2) Nyman 
94,40, 3) Vaskio 91,70, 4) Latva
salo 86 ,40, 5) Johansson 85,30. 

6 ) Sarivaara 77,80, 7) Nordman 
7 4 , 90 , 8) Karen 69,90, 9) Kaski
nen 69 ,00. 

- loppukilpailu 
1) Jari Saastamoinen 139,00 
2 ) Georg Nyman ........ 127,80 
3) Mika Latvasalo ..... 104,90 
4) Timo Vaskio . . ... ... . 95,70 
5) Peik Johansson ...... 93,90 

aika- ja matkakoppaus 
- 1. kierros 
1) Johansson 8,59-53,00, 2) Vas
kio 8,91-46,40, 3) Nordman 9,57-
40, 90 , 4) Nyman 7,30-46,60, 5) 
Saastamoinen 8,93-29,00. 

6) Keränen 6,52-37,50, 7) Latva
salo 6,28 -38,80~ 8) Hyvönen 6,72-
34,40 , 9 ) Sarivaara 6,08-35,60, 
10) Määränen 6,79-25,90. 

11) Hästbacka 7,91-16,30, 12) 
Karvonen 6,32 -14,60, 13 ) Pentto
nen 8,72-0 , 0 , 14) Karen 8 ,44- 0 ,0, 
15 ) Asikainen 7, 67 -0, 0, 16 ) Kas 
kinen 6,33 - 0 , 0, 1 7) Kalliovaara 
0,0-14,50. 

- loppukilpailu 
1) Jari Saastamoinen 
2 ) Georg Nyman ...... . 
3) Peik Johansson ... . 
4) Timo Vaskio ...... . 
5) Mikael Nordman 

tarkkuusheitto 
- 1. kierros 

9,59-49,10 
9,34-49,30 
8,77-51,50 
8,61-49,20 
8,04- 0,0 

1) Johansson 9, 2) Saastamoinen, 
Vas kio ja Nordma n 8 , 5) Nyman 7. 

6) Karvonen, Karen ja Keränen 6, 
9 ) Kaskinen ja Latvasalo 5, 11) 
Hyvönen ja Penttonen 4, 13) Kal
liovaara, Määränen, Asikainen ja 
Sarivaara 3, 17) Hästba c ka 1. 

- loppukilpailu 
1) Jari Saastamoinen 13 
2 ) Peik J ohansson .. . .. 12 
3 ) Timo Vas kio .. . ..... 11 
4) Georg Nyman .. .. .. .. . 8 
5 ) Mikael Nordman ...... 7 

freestyle 
- loppukilpailu 
1) Mikael Nordman - Peik 

Joha ns son ........... . 

tuplakiekko 
- lopputilanne 
1) Jari Saastamo inen - Timo 

Vaskio .... . . ...... .... . 
2 ) Peik Johansson - Mikael 

Nordman ...... . .. . .. . .. . 
3 ) Mika Keränen - Marko Hyvöne n 
4) To ni Asika inen - Mikael 

Hästbacka .... . .. ., ..... 

discathon 
- loppukilpailu 
1) Timo Vaskio ......... 4,31 
2) Peik Johansson .... . . 4,4 2 
3 ) Georg Nyman . ........ 4,55 
4) Jari Saastamoinen ... 5,05 
5) Mikae l Hästbacka .... 6 ,10 
6) Mikael Nordman ..... . 

JUNIORIT (15v) -

yleismestaruus 
1) Mikael Hästbac ka, Team .. 44 
2) Sami Penttonen, Maniacs 37 
3) Petri Määränen, Maniacs 34,5 
4) Sami Sarl vaara, Jyske 29,5 
5) Petri Kaskinen, Jyske ... 27 

Sakari Karvonen, Zemi ... 27 

7) Marko Kalliovaara, Jyske ja 
Toni Asikainen, Team 24,5, 9) 
Petteri Pesonen, Zemi 12, 10) 
Tuomas Makkonen, Zemi 11, 11) Je
re Manninen, Zemi 7, 12) Oskari 
Niemi, Maniacs 6. 

pituusheitto 
- 1. kierros 
1) Kaskinen 95,20, 2) Sarivaara 
82,20, 3) Kalliovaara 78,00. 

4) Penttonen 71,10, 5) Karvonen 
69,10, 6) Määränen 68,00, 7) 
Hästbacka 58,60, 8) Asikainen 
45,20. 

- loppukilpailu 
1) Marko Kalliovaara 97,20 SE 
2) Sami Sarivaara ..... 92,60 
3) Petri Kaskinen ..... 86,60 

aika- ja matkakoppaus 
- 1. kierros 
1) Sarivaara 6,08-35,60, 2) Mää
ränen 6,76-25,90, 3) Hästbacka 
7,91-16,30. 

4) Karvonen 6,32-14,60, 5) Pent
tonen 8,72-0,0, 6) Asikainen 7,67 
-0,0, 7) Kaskinen 6,33-0,0, 8) 
Kalliovaara 0,0-14,50. 

- loppukilpailu 
1) Mikael Hästbacka .. 6,56-20,20 
2) Sami Sarivaara 3,88-23,70 
3) Petri Määränen 0,0 -13,30 

tarkkuusheitto 
- 1. kierros 
1) Karvonen 6, 2) Kaskinen 5, 3) 
Penttonen 4. 

4) Kalliovaara, Määränen, Asikai
nen ja Sarivaara 3 , 8) Hästbacka 
1. 

- loppukilpail u 
1) Sami Penttonen ..•••..•. 7 
2) Petri Kaskinen •.••••••• 4 
3) Sakari Karvonen 4 

discathon 
- loppukilpailu 
1) Mikael Hästbacka ... 7,11 

JUNIORIT (12v) -

yleismestaruus 
1) Toni Asikainen, Team .. 4 

pituusheitto 
1) Asikainen ... 45,20 63,00 

aika- j a matkakoppaus 
1) Asikainen ... 7,67-0,0 

6,60-21,70 

tarkkuusheitto 
1) Asikainen .. . 3 3 

SENIORIT (35v) -

yleismestaruus 
1) Seppo Nieminen, Karhu .. 5 

tarkkuusheitto 
1) Nieminen 11 15-SE 10 

discathon 
1) Nieminen ... 5,28 

43. 
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PituusheitTO: 
- mi ehet 
1 ) Kari Vesala 161,5 5 , 2 ) Pekka 
RanTa 145,60, 3 ) Jari Saastamoi 
TIen 144 , 00 , 4) Jyrki Kaivala 
128,70, ~ ) Gecrg Nyman 127,80, 
6) Mikko Laaksc 124,5 0 , 7) Kari 
Hännikäinen 114,5 0 , 6) Tuija 
Jääskeläinen 106 , 80 . 

- naiset 
1 ) Jääskeläine n 106 , 80 , 2) Maini 
Schildt 102,0 0 , 3) Tuija Koho
nen 77, 60 , 4 ) Jutta Kohonen 
59,00, 5) Nina Pettersson 31,10. 

- junioriT 
1 ) Saastamoinen 144,00, 2 ) Nyman 
127,8 G, 3) Laakso 124,50, 4) Tom 
Tele 106,10, S ) Timo Vaskio 
105 ,E O, 6 ) Mika Latvasalo 104,90, 
7 ) Peik J ohansson 1 0 4 ,5 0 , 8) Mar
ko Kalliovaara 97 , 20 . 

Aikakoppaus: 
- miehet 
1) Jyrki Kaivala 12,53, 2) Kari 
Miettinen 11,50, 3) Vesala 10,95, 
4) Laakso 10,93, 5) Saastamoinen 
10,85, 6) Johansson 10,50, 7) 
Ranta 10, 26 , 8 ) Vaskio 9,92. 

- nais e t 
1) Jääskeläinen 9,20, 2) Tuija 
Ko honen 6,21, 3) Pettersson 2,46. 

- junioriT 
1 ) Laakso 1 0, 93, 2 ) Saastamoinen 
10,85, 3) Johansson 10,50, 4) 
Vaskio 9,92, 5) Mikael Nordman 
9,57, 6) Nyma n 9 ,34, 7) Sami 
Penttonen 8,72, 8) Mikael Häst
backa 7,9 1 . 

Matkakoppaus: 
- miehet 
1) Johansson 61,75, 2) Jyrki Kai
vala 59,80, 3) Jacob Nyman 57,80, 
4) Vesala 51,20, 5) Laakso 51,00, 
6) Georg Nyman 49,30, 7) Vaskio 
49,20, 8) Petri Isola ja Saasta
moine n 49 ,1 0 . 

- naiset 
1) Schildt 35,90, 2) Tuija Koho 
nen 26 ,4 5 , 3) Jääskeläinen 24,8 0 , 
4) Pettersson 12,20. 

- juniori t 
1) Johansson 61,75, 2 ) Laakso 
51, 00 , 3) Nyman 49,30, 4) Vaskio 
49, 20 , 5 ) Saastamoinen 49,10, 
6) Marko Hyvönen 45,50, 7) Nord
man 40,90 , 8) Latvasa lo 38,80. 

Tarkkuus: 
- miehet 
1) Mika Keränen 19, 2 ) Johansson 
17, 3) Laakso 16, 4) Harri Holma, 
Marko Timonen, Seppo Nieminen ja 
Vaskio 15. 

- naiset 
1) Schildt ja Tuija Kohonen 8, 3) 
Jääskeläine n 6 , 4) J utta Kohonen 
5, 5) Katriina Rikberg 4, 6) Pet
tersson 2. 

- juniorit 
1) Keränen 19, 2 ) Johansson 17, 
3) Laakso 16, 4) Vaskio 15, 5) 
Hyvön~n 14, 6 ) Saastamoinen 13, 
7) Sakari Karvonen 12, 8) Nordman 
10. 



IIISTARllf VALllfTA 

TEE NIIN KUIN MIKKO - OSTA SIPOLTA 

- GOLFKIIKOT a 70 ,-

- GOLFKORI ...... . . 550 ,-

JA AMEX POLTA SAAT MYÖS L1LTIMATEKI I:KOT 

WO RLD CLASS 165 g ....... 65 ,-

Posti e nnakolla , vastaanottaja maksaa 
postimak sun . Tilaukset toimitetaan 
tilausjärj estyksessä. 

Helsingi n myynti : 
Peik J ohansson , p . 90 - 58?S93 . 
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