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FRISBEE
Kivijärvi
Arto Hyytiäinen

18-väyläisen Peltokankaan 
frisbeegolfradan avajais-
kilpailut järjestettiin vii-
me lauantaina Kivijärvellä. 
Lajille vihkiytyneitä lapsia, 
nuoria ja aikuisia paikalle 
ilmestyi yhteensä 36, jotka 
saivat nauttia harvinaisen 
lämpimästä huhtikuun lo-
pun kilpailusäästä. 

Samalla hyvin mielen-
kiintoiseksi ja haasteelli-
seksi koitui A-luokituksen 
saanut rata, mistä löytyi hy-
vinkin puisia väyliä jo tuk-
kipuuksi kasvaneessa havu-
metsässä ja taas helpompia 
puuttomia pitkiä väyliä kor-
keuseroineen. Järveenkin 
upposi päivän aikana nel-
jä kiekkoa. Käyttöä tuli niin 
puttereille, midareille kuin 
draivereillekin. 

Kilpailusta tuli lopul-
ta tasokas. Avoimen sar-
jan voitti Puska Puttaajien 
Simo Väisänen Laukaasta 
kahden kierroksen yhteistu-
loksella 108. Samaan tulok-
seen pääsi seurakaveri Tuo-
mas Turunen. Isäntäseuran 
Kivekkäiden Petri Kotilai-
nen oli hienosti kolmas tu-
loksella 110. 

Juniorisarjan voitti kuin 
voittikin lopulta Petrin poi-
ka Antti Kotilainen, joka 
nousi ensimmäisen kierrok-
sen neljänneltä sijalta toisel-
la kierroksella kärkeen. Tu-
los oli hyvä 116. Ykkössijan 
jakoi seurakaveri Topi Sep-
ponen. 

Naisten sarjan voitti Jen-
na Suohonen Äänekoskel-
ta tuloksella 133 ja juniori-
sarjan Kivijärven Urho Kai-
nulainen, yhden kierroksen 
tulos 73. CTP-kisan väyläl-
lä 18 (88 m, Par. 3) voitti Pe-
te Hyvönen Äänekoskelta. 
Hänen avausheittonsa oli 
lähimpänä maalikorin tolp-
paa. Etäisyys vain 1,25 m. 

Kotilaisen Antin toinen 
kierros oli hieno. 

13-vuotiaan Antti Koti-
laisen ensimmäisen kier-
roksen tulos oli 62 heittoa, 
mutta toisella kierroksella 
hän käytti vain 52, mikä on 
neljä alle radan ihannetu-
loksen. 

– Joo, toinen kierros meni 
tosi hyvin, Antti iloitsi maa-

lissa. 
– Rata on kiva. On mo-

nenlaisia heittoja. Haasta-
via väyliä on 4–6 kappaletta. 

Antti heitti ”holarin” 
(Hole in one) kapealla väy-
lällä 11, Par. 3 ja mittaa 60 m. 
Niinpä metsä raikasi. 

– Se oli hieno hetki. Yh-
deksän kuukautta sitä sain 
odottaa, viime elokuussa la-

jin harrastamisen aloittanut 
Antti totesi. 

Antille frisbeegolf on ra-
kas harrastus. 

– Harjoittelen joka päivä. 
Jos en käy rataa kiertämäs-
sä, sitten heittelen kodin pi-
hamaalla. 

Antin repusta löytyi kil-
pailupäivänä peräti 15 kiek-
koa. 

Frisbee on tekniikkaa ja 
nopeutta 

Kivekkäiden frisbeegolf-
jaoston puheenjohtaja Petri 
Kotilainen oli tyytyväinen 
päivän antiin, vaikka toivoi-
kin enemmän kilpailijoita. 

– Enemmän olisi saanut 
tulla heittäjiä naapurikun-
nista esimerkiksi Karstulas-

ta ja Kyyjärveltä. 
Kolmanteen sijaan Koti-

lainen oli tyytyväinen, sillä 
edellä oli paljon kokeneem-
pia heittäjiä. 

– Kisassa minulle tuli 
tyhmiä heittoja. Aloitin vas-
ta viime elokuussa. Olimme 
Levillä lomalla ja siellä ko-
keilin ensimmäistä kertaa. 
Siitä sitten innostuin. 

– Tämä on puhdas taito-
laji, mutta nopeuttakin tar-
vitaan, Kotilainen paljasti. 

Kivijärven innokas ja ystä-
vällinen porukka sai kehuja. 

Peurungan frisbeegolfa-
dan ylläpitäjänä ja kehittä-
jänä toimiva, päivän voitta-
ja Simo Väisänen kehui ko-
vasti Kivijärven uutta rataa. 

– Sehän on aivan mahta-
va, kunhan tee-paikat saa-
daan vielä kuntoon. Poruk-
ka on todella ystävällistä ja 
innokasta myös. Oli kiva 
käydä pelaamassa, Väisä-
nen kertoi. 

Tee-paikat ovat avaus-
paikkoja. Nyt niissä oli vain 
murske ja se pehmenee ja 
muljuaa jalkojen alla. 

Kotilainen kertoi, että ne 
kunnostetaan elokuussa. 

– Heittopaikoille tulee 
hiekkatekonurmimatot. Ne 
ovat parhaat ja siitä on hy-
vä heittää kovaa avausheit-
toa vauhdin kanssa.

Viikkokisat saadaan käyn-
tiin toukokuussa.

Kivijärvellä on tällä het-
kellä 20 aktiiviheittäjää, 
joista osa oli mukana uuden 
18-väyläisen radan suunnit-
telussa. 

– Vanhasta 9-väyläisestä 
radasta jätimme neljä väylää 
entiselleen ja viisi tuli uut-
ta ja lisäksi uudet yhdek-
sän väylää. Suunnittelussa 
otimme huomioon kunto-
radan käyttäjät, Kotilainen 
kertoi. 

Toukokuussa Kivekkäät 
järjestää kahdetkin viikko-
kisat, mihin rohkeasti aloit-
telijaatkin voivat osallistua. 

– Viikkokisat on hyvä 
paikka aloittaa kilpailemi-
nen. Tarvittaessa saa opas-
tusta omasta ryhmästä l. 
heittueesta.

Uusi 
Peltokankaan 
frisbeegolfrata 
sai kiitosta
Porukka innokasta 
ja ystävällistä

Antin heitossa on tyylikkyyttä.

Petri keskittyy.
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