,/

SUOMEN FRI SBEE-kiekko LIITTO
FINSKA FRISBEE disk FÖRBUNDET
iHE I-INNISH FRISBEE disc ASSOCIATION
t!umero 6/197'1

KLAUS KORPELA
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FRISBEEN SUOMEN YLEISMESTARI 1979

KLA US KORPELASTA TULI HELSINGISSÄ OLYMPIASTADIONILLA 19. ELOKUUTA JÄRJESTETYISSÄ
FRISBEE SM-KISOISSA VUODEN 1979 YLEISMESTARI. KLADELLA ON TI LILLÄÄN MM. MTA:N
SUOMEN ENNÄTYS , 10,2 SEKUNTIA ILMASSA. SM-KISOISSA KLADE VOITTI MIESTEN PITUUDlN TULOKSELLA 72,79 MTERIÄ. SEURAAVASSA KLADE KERTOO MM. HARRASTUKSENSA ALUSTA.
"KAIKKI ALKOI KE VÄÄLLÄ -78, kun naapurin poika, kaverin broidi toi tänne jenkeistä
Frisbeen. Poikien kanssa sitä sitten heittelimme huviksemme ja siitä se sitten
la hti liikkeelle. Kesällä sain sitte n kuulla broidiltani, että Helsinkiin on perus tettu Fris bee-kerho (HFdC), joka treenaa Munkkin iemessä tiistai-iltaisin."
"Ldhd in kat somaan, mitä siellä oikein tapahtuu j a innostuin kokemastani siinä maarin, että liityin Suomen Frisbee-kiekko Liittoon. Kun Syksyllä 1978 järjestettiin
f ri sbeen SM-ki lpailut, olin jo niin kiinnostunut lajista, että luonnollisestikin
otin osaa skaboihin. Koska menestyin odotettua paremmin, pää tin ruveta treenaamaa n
Frisbeetä tosi ssani. 1I

"Näihin aikoi hin näin myös Frisbeen MM-kisoista tehdy n filmin, jossa freestylen
maa ilmanmestarit Jens ja Erwin Velasquez pyörittelivät Frisbee-kiekkoa sormenpääl1ään tavalla, jota en alkuunkaan ymmärtänyt (Nail Delay). Väh itellen tajusin kuitenkin, mikä on homman nimi ja aloitin päivittäisen treenauksen. Aluksi tämä Frisbeen sormenpäällä pyörittely tuntui mahdottomalta, mutta jo jonkin ajan kuluttua
huomas in hall itsevani homman jotakuinkin hyvin."
"Aluksi käytin voita Frisbeen pohjassa liukastusaineena. Deelay-X -liukaste oli
vielä tuntematon asia. Äitini ei tosin tykännyt yhtään, kun voi hävisi pienissä
erissä jääkaapista. Sitäpaitsi koko huoneistomme lemusi eltaantuneelle voille.
Eihän sitä aina muistanut pestä Frisbee-kiekkoa."
"Ko tiväki ei harrastuksestani er ity isemmin pitänyt, koska heidän mielstään missään
ei enää voinut istua saamatta Frisbeetä päähansä. Koirakin oli varmasti salaliitossa minua vastaan, koska se aina tilaisuuden saadessaan vei Frisbeeni eikä millään
suostunut antamaan sitä takaisin. 1I
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"Tästä kaikesta huolimatta treenasin koko talven ja kevääseen mennessä olin kehittynyt taidoissani niin paljon, että minut kutsuttiin pitämään nävtöksiä eri
puolella Suomea. Kesän -79 kuluessa rupesimme Klaus Areian kanssa treenaamaan
freestyleä yhdessä. Harjoiteltuammme jonkin aiKaa otrmme osaa Helsinki Open -kisoihin ja voitimme freestyle-kilpailun."
"Tämän jälkeen treenasimme vähintään kaksi kertaa viikossa ja loppukesästä 1979 voitimme Suomen mestaruuden freestylessä."
"Tdssä oli lyhyesti kerrottuna minun "tieni menestykseen". Lopuksi voi kai vain todela, että treenaus tekee mestarin. Joten kaikki vain harjoittelemaan. Ulkona ei
endd voi hei tellä, joten koettakaa löytää sisätiloja
koulusali tms."
"Keväällä nähdään Munkassa~"

~~ Klaus Korpela
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HYVÄ JÄSEN, TÄMÄ KÄDESSÄSI OLEVA "FRISBARI" NUMERO 6 ON SFL:N JÄSENTIEDOTE: TULET
JÄSENETUNASI SAAMAAN TÄMÄN TIEDOTEEN NOIN KUUSI KERTAA VUODESSA. TÄSTÄ LIITTOSI
JULKAISUSTA NÄET SUOMEN JA MUUN MAAILMAN AJANKOHTAISET FRISBEE-TAPAHTUMAT.
KOSKA
FRISBEE-KAUSI ON VARSIN RIIPPUVAINEN VUODENAJOISTA, TULEE SUURIN OSA TÄMÄN LEHTISeN NUMEROISTA ILMESTYMÄÄN KESÄLLÄ.
"FRISBARIN" TARKOITUKSENA ON PITÄÄ SISÄLLÄÄN LUKIJOITA KIINNOSTAVIA ASIOITA. SIKSI
ON TÄRKEÄÄ; ETTÄ MYÖS SINÄ LÄHETÄT TÄNNE KIRJEITÄ JA VIHJAISET HYVISTÄ JUTUNJUURI~TA.
VOIT LÄHETTÄÄ LEHTEEN VALMIIN JUTUN, TERVEHDYKSEN TAI VALOKUVIA.
F R l S B ARI

Ilmestyy kuusi kertaa vuodessa.
Päätoimittaja:
Mikko Lyytikäinen

1/1 sivua

250, -

Julkaisija:

1/2 sivua

150,-

1/4 sivua

90,-
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VUODEN 1980 JÄSENMAKSU JA KILPAILU
Hyvää uutta vuotta!
SFL:n vuotuisjäsenmaksu pysyy vuoden
1980 ajaksi edelleen kohtuullisena 20
markkana. Jäsenmaksun voit kätevimmin
maksaa liiton tilille SYP-HelsinkiMunkkivuori 217121-4675 tämän lehden
mukana tulleella pankkisiirtolomakkeella. Jäsenetuina saat FRISBARIN vuoden
1980 kaikkien numeroitten (kotiinkannettuina) lisäksi postitse SFL:n edustavan, kankaisen hihamerkin.
J Ä SEN H A N K 1 N T A K 1 L P A 1 L U

Jokainen jäsen, joka hankkii liitolle viisi (5) uutta jäsentä, saa palkinnoksi uuden,
liiton tunnuksella varustetun FASTBACK -mallisen aidon Frisbee-kiekon.
Jotta tiet disimme, kenelle kiekot kuuluisi jakaa, täytyisi Sinun nimesi näkyä jokaisen hankkimasi uuden jäsenen jäsenmaksulomakkeessa. Pyydä uusia jäseniä merkitsemään
nimesi pankkisiirtolomakkeen TIEDONANTOJA -kohtaan tai, jos haluat nähdä hieman vaivaa
ja varmistua siitä, että saat ansaitsemasi kiekon, täytä pankista saatavia lomakkeita
valmiiksi (liiton nimi ja osoite, jäsenmaksll 20 markkaa) ja merkitse TIEDONANTO~A-koh
t d dr. oma nimesi.
Voit myös lähettää liittoon luettelon hankkimistasi jäsenistä.
Hyvää vuoden 1980 alkua sitten.

KEEP 'EM FLYING ••••

ictor Malafronte

FRISBEE:
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TULEVAISUUDEN OLYMPIALAJI?

FRISBEEURHEILUSTA USA:SSA kertovan
artikkelisarjansa toisessa osassa
Liisa Hietala kertoo tapaamisestaan
Frisbeen ammattilaisen VICTOR MALAfronten kanssa.

--"'"
VICTOR MALAFRONTE on todellinen Frisbeen ammattilainen. Hän elää ja hengitt~ä Frisbeetä 24 tuntia vuorokaudessa, seitsemän päivää viikossa.
Victor pystyy pitämään luennon lajin
historiasta, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta, eri kiekkomalleista ja peleistä. Hän onkin pitänyt luentosarjoja ja opettanut heittotekniikkaa jo
kahdessa yliopistossa
ja kiinnos tus kasvaa koko ajan. Ehkäpä Victor
voi joskus lisätä nimeensä Frisbeen
professorin arvonimen, onhan kyse
Amerikasta, missä KAIKKI on mahdollista.
Mutta se tulevaisuudesta, nyt hieman
historiaa.
"Isäni on kertonut, että leikin jo kolmiv uotiaana (n. 1953) Frisbeellä, mutta varsi / ~
naisen herätyksen sain muutettuani New York Cityn kylmiä taI via pakoon Kaliforniaan
vuonna 1963. Opiskelin San Franciscossa, mutta kävin usein Berkeleyssä ja sain tartunnan. Se on parasta, mitä minulle on koskaan sattunut."
Nykyisin Victor asuu Berkeleyssä, joka myös tunnetaan nimellä Frisbeen Mekka. Kun
ensimmäisen kerran kävin tapaamassa häntä, en voinut olla huudahtamatta ääneen nähdessäni Victorin huoneen. Kaikki neljä seinää ja keskellä huonetta seisseet kaksi
py lvästä olivat täysin kiekkojen peitossa
niitä oli l~aikkiaan yli tuhat kappaletta. Paitsi kaikki USA:ssa tehdyt mallit, on Victorilla myös melkoinen kansainvälinen kiekkokokoelma. Yhdellä seinistä oli kokoelma eri maiden minejä, FFA:n kiekko muiden mukana (mielestäni eräänä tyylikkäimmistä
katso liiton logoa lehden
kannessa) .
victorilla on myös Frisbeemuseo. Kunniapaikalla on tietysti Frisbie-piirakkavuoka.
Seinällä oli kiekkoja aina ensimmäisista muovisista yrityk sistä nykypäivän virtavii valslmplln. "Viime vuonna lainasin arvostetulle Smithsonian Institutelie Washington
DC:ssä erään alkuperäisistä vuo'ista ja viimeisimmän muovisen mallin. Näyttely,
johon niitä pyydettiin, oli nimeltään "Flight-for-the-heck-of-it". Uutinen siitä
sai paljon huomiota osakseen lehtien palstoilla ja tietysti edisti osaltaan Frisbeen
arvostuksen nousua USA:ssa."
[ ntä miten Victor selittää Frisbeen valtavan suosion maailmalla? "Frisbeen heitto
on lopullinen (ultimate) urheilulaji. Siinä yhdistyvät karate (martial arts), baletti, runous ja urheilu yhdistettynä. Frisbee on tulevaisuuden urheilulaji, sillä se

VICTOR MALAFRONTE •..
e i ole väkival tainen (Victorissa on edelleen aimo annos 60-luvun kukkaislasta).
Frisbee on paras tapa harj oituttaa kaikkia eri lihaksia, sillä heittäessä ja
kiinn i ottaessa joutuu vääntäyty~ään mitä ihmeellisimpiin asentoihin. Mutta
hei ttäjä menettää miele s täni ainakin puolet frisbailun nautinnosta, jos hän vai n
sieppaa kieko n ja lopettaa liikkeen siihen. Minä kostutan kiekkoni siliconilla
pitkittääkseni sen pyörimistä. Ja eräs Frisbeen parhaista puolista on se, että
kaksikymmentä ihmistä voi pelata sitä yhdessä eikä tarvita kuin yksi peliväline.
Innostus on levinnyt aropalon tavoin Keski-Euroopassa (jonne pelin toivat amerikkalaiset NATO-sotilaat), Japanissa ja Australiassa."
Onko Frisbeellä tulevaisuutta? "Ehdottomasti on. Vuodesta 1948 lähtien on kiekkoja myyty maailmalla jo yli 2 miljoonaa kappaletta. Ja vuonna 1979 oli myyty
jo elokuuhun mennessä enemmän kuin minään aikaisempana vuonna. Golf-rato ja nousee kuin sieniä sateella ja kilpailutoiminta on jo nyt niin vilkasta, että täytyy
tehdä joka vuodell e tarkka kilpailuohjelma, jotta ehtisi osallistua edes tärkeimpiin ja näin hankkia pisteitä maailmanmestaruuskilpailuja varten . Pohjois-Amerikan
Frisbee Liigassa on jo noin 300 tosi kovan luokan pelaajaa. Ja yliop i s tojen oma,
70-luvun alussa perustetussa lntercollegiate Leaguessa pelaa mestaruudes ta vuosittain 500 Ultimat e-joukkuetta. Joten sanoisin, että lajin tulevaisuus näyttää vähintään valois alta."
Gorf-ratoja on tällä hetkellä USA:ssa ja Kanadassa yhteensä n. 100 kpl. Victor
on toiminut voimakkasti radan saamiseksi myös Berkeleyyn. Lupa radan rakentamiseen onkin jo saatu kaupunginvaltuustolta, mutta toistaiseksi hanke on kariutunut
r ahavaikeuksiin : tavoitteena on nimittäin rakentaa heti kerralla tarpeeksi iso
ja moderni rata, etteti sitä heti t arvitse ruveta parantelemaan. Ja Victorista tulee sitten tiet ysti Berkeleyn ensimmäinen ammattimainen Frisbee-golfari .
PROFE SSlONAL FRISBEE
No, mi ten sitä sitten tullaan Frisbeen ammattilaiseksi? "Aloitin frisba amisen
opiskeluaikanani. Alussa, noin kuusi vuotta siteen oli joskus masentavaa, kun rahat loppuivat eikä kukaan jaks anut kiinnostua muovilautasen perässä sinne tänne
ryn täi levästä hipistä. Elin opintolainallani jotenkuten ja olin aina valmi s pitämään esitelmän tai esittelemään erilaisia heittoja, jos vain joku sattui pyytämään.
Harjoiteltuani kolme tuntia päivittäin kolmen vuoden ajan huomasin, että ihmiset
rupesiva t kiinnostumaan taidoistani. Sitten liitin mukaan oman koreograf iani, lopetin muut hommat ja rupesin ammattilaiseksi."
( ;:;;-....

)

Mitä on olla Frisbeen ammattilainen, toisin sanoen: mitä teet työksesi? "Teen mitä vain, jos voin tehdä sen kiekon kera. Annan näytöksiä messuilla, ostoskeskuksissa jne. Olemme erään ystäväni kanssa kehittäneet Frisbee on lce -shown, joka on
erittäin hau ska . Teillähän olisi Suomessa siihen suorastaan ihanteell iset olosuh-

Invite Victor
to your School
orClub
Victor has developed a unique
educational program that is
comprehensive and entertaining .
Includes 30 years of mental ,
physical , and aerodynamic
development. Over 30 different
throws and amazing catches
demonstrated and taught.

teet, vai mitä? " Muuten hyvä idea, mutta muovikiekot halkeilevat pa kkas essa .
Victor tosin ke rtoi, että parempia muovilaatuja kehitellään jatkuvasti ja on
vdin ajan kysymys, milloin Frisbeen heitto on Suomessakin ympärivuotinen ulkoilmaharrastus. "Annan myös tava llisia freestyle-esityksiä, esim. koripallo-otteluiden väliajoilla. Viime vuonna kiersin ystäväni John Kirklandin (myös ammattilai nen) kanssa Harlem Globe Trotters -koripallojoukkueen kanssa kuuden kuukauden ajan.
Esiinnyimme seitsemän päivää viikossa ja yleisöä oli yhteensä kaksi miljoonaa. Se
oli todella raskasta, mutta Frisbeen tunnetuksi tekemiseksi yksi parhaita kampanjoitamme. Eräs toinen kampanja vei meidät kolmeensstaan kaupunkiin kolmessa eri
maassa. Kaiken kaikkiaan matkustimme silloin 300 000 mailia."
"Uusin aluevaltau s ovat yliopis tot . Olen pitänyt jo kaksi luentosarjaa yliopistoi sSd , toisen Boisen yliopistossa ldahossa ja toisen Sonoma Statessa Kaliforniassa.
Jd uusia luennoimispyyntöjä tulee jatkuvasti. Ns. vapaa-aikanani harjoittelen MTA:
ta, (Victor on ensimmäinen MTA:n maailmanmestari, hänellä on hallussaa n myös sisätilojen pituusennätys 284 jalkaa ja ulkoennätys 538 jalkaa) sekä free sty le-kikkoja.
Pelaan myös Berkeleyn Ul ti mate -j oukkueessa ja olen Berkeleyn 1969 per ustetun klubin
kunniapuheenjohtaja. Aina kun olen Los Angelesissa käyn pelaamassa sikäläisellä
Golf-radalla (Victor voitti vuonna 1975 USA:n golf-mestaruuden). Olen myös keksijä
jd olen kehittänyt yö-frisbeen, jossa on patterilla toimivat valot (se näyttää pimeässä aivan ufolta). Sen pitäisi tulla USA:ssa kauppoihin vuoden 1980 alussa.
~
Toi~en keksintöni on Whil ring, jonka avulla voi heittoa ja vastaanottoa pitkittää
huomattavasti. Olen valmistanut ja myynyt niitä tähän mennessä yli 300 kappa letta."
"Jd tietysti osallistun erilaisiin kisoihin aina, kun aika antaa myöten. Rahad ei
Frisbee-kisoissa tosin vielä paljoa liiku, mutta tilanne paranee koko aja n kiinno stuksen ja katsoja lukujen kasvaessa. Esimerkiksi Huntington Beach Golf -kisojen
voittaja sai palkinnoksi 10 000 dollaria. Meitä täysammattilaisia on tällä hetkelld kymmenisen kappaletta. Puoliammattilaisia on sen sijaan yli satakunta. He matkustavat kilpailuihin ympäri maan leipätyönsä sallimisa rajoissa."
Vuosittain järjestetään 22 kansallista tournamenttia, erikseen Guts- ja Ultimatejoukkueille. Frisbee golf -turneita on sata, juniorimestaruuskilpailuja 500. Eri
osavaltioilla oli viime vuonna 40 mestaruuskilpailua. Ja koko vuoden Fri sbee-kisojen
huipentuma on tietystielokuussa pidettävä maailmanmestaruuskilpailu.
FRISBEE & VICTOR MALAFRONTE
Mitä Frisbee on sinulle antanut, Victor? "Frisbee on tapa elää ja ilmentää itseään.
Minulle se on ainoa oikea tapa elää ja purkaa luovuu ttani. Sen avulla olen tutustunut uusiin samanhenkisiin ihmisiin ja matkustanut jopa ulkomailla: Japanissa (jossa Victor kävi -76 U.S. AlI Stars -joukkueen kapteenina ottelemassa Japanin vas~
ta avaa joukkuetta vastaan), Kanadassa ja Englannissa. Ja onhan se antanut minulle
myös parina viime vuonna elantoni, jonka suhteen minulla ei ole mitään valittamista.
Tällä hetkellä ovat neuvottelut Moskovan kisojen järiestäjien kanssa käynnissä.
Haluaisin, paitsi esitellä Frisbeen venäläisille, saada myös olympia ihmis e t kiinnostumaan siitä. Haluaisin nimittäin nähdä Frisbeen meidän olympialaisissamme Los
Angelesissa 1984 kilpailulajina. Pidetään peukkuja.
Entä Suomi? Tulemmeko koskaan näkemään sinua suomalaisilla kentillä? "Jos rahoitus järjestyy, tulen heti. Ja haluaisinkin tässä käyttää tilaisuutta hyväkseni onnitellakseni Suomen Frisbee-kiekko Liittoa ja sen jäseniä erittäin onnistuneista
Sr~-kiso ista.
Se oli erittäin innostava uutinen ja toivon myös näkeväni pian Suomen
MM-joukkueen kilpailemassa Pasadenassa."
Oletko katunut? "En. Alussa elämä oli tietysti hy vi nki n epävarmaa, mutta toisa alta
nautin haasteesta. Ja nyt olen jo pari vuotta tehnyt kunnolla rahaa
ol en muuten
ainoa Frisbeen ammattilainen, jolla on oma manageri."
[nrä t ulevaisuus? Kuinka kauan voit vielä jatkaa ammattilaisena? "Uskois i n voivani
jatkaa vielä noin 10 vuotta, sen jälkeen arvioin tilanteen uudestaa n. En ole huolestunut omasta puolestani enkä Frisbeen puolesta •.• " •

KEEP 'EM FLYING THRU 1980 .••

