Toimintakertomus vuodelta 2011
1. Yleistä
Suomen frisbeeliitto on perustettu vuonna 1998. Vuoden 2011 lopussa Suomen frisbeeliitolla oli
jäsenseuroja 24 ja henkilöjäseniä 1205. Vuonna 2011 kilpailulisenssin osti 489 henkilöä, kun
vastaava luku 2010 oli 407.
Kiinnostus frisbeeurheilua kohtaan näkyy edelleen reippaina kasvulukemina jäsenmäärässä 
nousua edellisvuoteen oli 324 henkilön verran. Valitettavasti naisjäsenten määrä kääntyi pienoiseen
laskuun edellisvuoteen verrattuna.
Myös liiton jäsenseurojen kasvu on pysynyt tasaisen vahvana, vuoden 2011 aikana liittoon liittyi viisi
uutta seuraa, yhtä paljon kuin edellisvuotena.

2. Vuosikokoukset ja hallinto
Sääntömääräiset vuosikokoukset pidettiin molemmat Helsingissä. Kevätkokous pidettiin 29.3.2011
ja syyskokous 29.10.2011.
Liiton puheenjohtajana toimi 
Sami Poimala
, varapuheenjohtajana 
Petri Behm
ja sihteerinä 
Saija
Lehto
. Hallituksen muina jäseninä toimivat 
Markus Mäntylä
,
Ari Penttala
,
Tapani Aulu
, sekä 
Jere
Pohjankoski
(erosi hallituksesta 29.10.2011). Rahastonhoitajan hallituksen ulkopuolella toimi
Dennis Barman
.
Vuoden 2012 hallituksessa jatkoivat 
Sami Poimala, Ari Penttala, Tapani Aulu ja Saija Lehto
.
Uusina jäseninä hallitukseen valittiin syyskokouksessa 
Teemu Malmelin, Ville Kotamäki
ja 
Kiril
Häyrinen
.

3. Kilpailutoiminta
Liitto järjesti, yhdessä jäsenseurojen kanssa, kauden aikana frisbeegolfin SMkilpailut, parigolfin
SMkilpailut, yksilölajien SMkilpailut, amatööri ja protourin, sekä yksittäisiä A ja Btason kilpailuja.

3.1 Frisbeegolfin SMkilpailut
Frisbeegolfin SMkilpailut pelattiin vuonna 2011 25.28.8. MeriToppilan frisbeegolfradalla Oulussa.
Alla SMkisoissa sijoittuneiden kärki sarjoittain.
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3.

1.
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Avoin

Naiset

Seniorit40

Seppo Paju
(7k, Turku)
Pasi Koivu
(NFS, Nummela)
Jussi Meresmaa
(DGCT, Tampere)

Anne Matilainen
(7k, Turku)
Anna Elo
(Mustavaris, Pori)
TiaMaria Tiistola
(7k, Turku)

Kari Vesala
(TT, Helsinki)
Tomi Nieminen
(DGCB, Nurmijärvi)
Petri Määränen
(TT, Helsinki)

Seniorit50

Juniorit16

Juniorit19

Marko Timonen
(Mustavaris, Pori)
Ari Österlund
(EIF, Raasepori)
Harri Hynönen
(DGCT, Tampere)

Jyri Salminen
(7k, Turku)
Leevi Liitti
(7k, Turku)
Lassi Hakulinen
(Nokian frisbeeseura)

Jere Rosenqvist
(DGCB, Nurmijärvi)
JukkaPekka Pulakka
(Nokian frisbeeseura)
Henrik Löflund
(Raaseporin Korilla,
Karjaa)

3.2 Parigolfin SMkilpailut
Jyväskylän liitokiekkoilijat ry ja Laukaan Puska Puttaajat ry järjestivät yhdessä parigolfin SMkilpailut
Peurungassa 17.18.9.2011. Kolmen kärkipareiksi pelasivat itsensä:
1.
2.
3.

Teemu Nissinen 
&
Seppo Paju
Leo Piironen 
&
Ilari Tuoma
Jussi Kokkonen 
&
Timo Kuusela

4. Harrastustoiminta
Aktiiviset jäsenseurat ovat järjestäneet frisbeegolfissa ns. viikkokilpailuja, joissa uudet aloittelevat
harrastajat ovat päässeet tutustumaan lajin sääntöihin, välineisiin ja harrastukseen sopiviin ratoihin.
Viikkokilpailuja on järjestetty lähes kaikissa SFL:n jäsenseuroissa säännöllisesti läpi kesäkauden.

5. Kansainvälinen toiminta

MMkisat
Vuoden 2011 MMkisat järjestettiin Santa Cruzissa, Kaliforniassa. Paras suomalainen oli Seppo
Paju, joka sai paljon julkisuutta heittäessään hole in onen kilpailun yhteydessä järjestetyssä

kutsutapahtumassa. Varsinaisessa kilpailussa Sepon sijoitus oli 32.

PDGA EuroTour
EuroTour frisbeegolfsarjassa oli yhteensä 10 osakilpailua. Sarjan osakilpailuja järjestettiin
Hollannissa
, Tanskassa, Sveitsissä, IsoBritanniassa, Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja
Ranskassa.
Eurotoursarjan osakilpailuihin osallistui lukuisia suomalaisia pelaajia. Suomen EuroToursarjan
osakilpailu järjestettiin Helsingissä, Talissa 16.17.7. Kilpailussa oli yhteensä 142 pelaajaa.
Suomalaisten sijoitukset EuroToursarjan kokonaispisteissä avoimessa sarjassa olivat melko hyvät.
Seppo Paju
(7k, Turku) oli neljäs, 
Juho Rantalaiho
(7k, Turku)

kuudes ja 
Ville Piippo
(Team
Hippo, Espoo) kahdeksas.
Naisten sarjassa 
Anne Matilainen 
(7k, Turku) sijoittui parhaiten kahdeksanneksi.
Seniorit40 sarjan voitti 
Kari Vesala
(TT, Helsinki).
Seniorit50 sarjassa 
Seppo Kuikka
(TT, Helsinki) oli neljäs
Seniorit60 sarjan voitti 
Markku Tohni
(Nokian Frisbeeseura, Nokia)
Juniorit alle 19 sarjassa Suomi otti kaksoisvoiton. 
Markus Pohjolainen
(Raaseporin Korilla, Karjaa)
voitti ja 
Jere Rosenqvist
(DGCB, Rajamäki) oli toinen.
USDGC
USDGC pelattiin lokakuussa. Parhaana suomalaisena 
Juho Rantalaiho
(7k, Turku) sijoittui hienosti
kuudenneksi.

6. Junioritoiminta
Suomen frisbeeliiton junioritoiminta keskittyi pääasiassa juniorisarjojen järjestämiseen
SMkilpailussa (juniorit16 ja juniorit19 sarjoissa). Eri paikkakunnilla järjestettyihin viikkokilpailuihin
osallistui paljon uusia junioriikäisiä pelaajia.

7. Tiedotustoiminta
Liiton tärkeimpänä tiedotuskanavana toimi liiton kotisivut, sekä keskustelufoorumi. SFL:n
kisakoneen avulla hallinnoidaan kilpailujen ilmoittautumis, informointi ja tulospalveluja.
Vuoden aikana liitto käännätti uusitun PDGA:n sääntökirjan ja pelaajaoppaan suomenkielisiksi.
Samoin aloitettiin yhteistyö aloittelijaesitteen tekemisestä. Molempia esitteitä päätettiin painattaa ja
jakaa liiton jäsenille tulevan kauden alussa.
Liitton teki myös päätöksen palkata kaudelle 2012 toiminnanohjaaja, jonka vastuulle tulisi myös
tiedotustoiminta niin median kuin jäsenseurojenkin välillä. Avoimen haun kautta hakemuksia
paikkaan saatiin neljä kappaletta. Syyskokouksessa vahvistetun budjetin perusteella toimeen
valittiin 
Jaani Länsiö
, joka jo vuoden 2011 aikana freelancertoimittajana kirjoitteli kisajuttuja liiton
sivulle.

8. Frisbeegolfradat

Vuoden lopussa Suomessa oli noin 250 kiinteää frisbeegolfrataa. Suurin osa radoista sijaitsee
yleisissä puistoissa tai metsissä ja ovat kaikille käyttäjille vapaassa käytössä. Jotkut radat sijaitsevat
urheilu tai liikuntaopistojen yhteydessä tai ovat jonkin muun kaupallisen tahon hallinnoimia.
Liitto on pyrkinyt tukemaan ja auttamaan frisbeegolfratojen perustamisesta kiinnostuneita kuntia ja
muita yleiseen käyttöön ratoja suunnittelevia tahoja mm. arvioimalla tarjotun maaalueen
soveltuvuutta frisbeegolfkäyttöön sekä avustamalla ratasuunnittelussa.
Suomen ratatilanne paranee jatkuvasti, uusia ratoja tulee vuosittain kymmeniä. Vuodesta 2010
vuoden 2011 loppuun mennessä ratamäärässä kasvua oli n. 60 kpl. Suurin osa Suomen nykyisistä
radoista on hyvin aloittelijoille soveltuvia. Radoista n. 30 soveltuu myös kansallisen tason kilpailujen
järjestämiseen. Kansainvälisten kilpailujen järjestämiseen soveltuvia ratoja on alle 10.
9. Talous
Liiton talous perustui pääosin jäsenmaksuista ja kilpailutoiminnasta saatuihin tuloihin. Liiton talous
oli vakaa, vaikkakin liiton varat olivat edelleen suhteellisen vaatimattomat.

10. SLU:n tukijäsenyys
Lokakuussa Suomen frisbeeliitto haki ja valittiin Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n tukijäseneksi.
SLU:n tuen avulla liiton toimintaa pyritään kehittämään eteenpäin vuoden 2012 aikana.
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