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Semi-Contact: llari Parisaari (vas.) vastassaan Timo lsolehto.
Kilpailujen tuomarit James Stewart (vas.), Savasin Mustafa ja
suomalaisten valmentaja Peter Gibson.

Alkeiskursseja järjestetään kol-
mesti vuodessa. Jos olet kiinnos-
tunut Shaolin Kung Fu'sta, ota
yhteyttä: Peter GibsonlUlla Pertti-
lahti (901754 3235).

07.03. 1 987 järjestettiin ensimmäi-
set seuran sisäiset kilpailut, joita
jatkossa on tarkoitus järjestää
kahdesti vuodessa
Ensimmäinen sarja oli kata, jossa
toinen esitettävistä katoista oli
pakollinen alkeiskata. Osanottajia
oli 15 kappaletta

Tulokset:
l) Jussi Valtanen
ll) Patrik Ros
lll) Kristina Ekberg
lll) Tiina Asikainen
Seuraavana vuorossa oli semi-
contact, jossa lyönnit päähän oli-
vat kiellettylä, kuten myös kyynär-
päiden ja polvien käyttö.
Ottelut:
Erkka Ojanen - Kim Willgren
llari Parisaari- Timo lsolehto
Tom Hedkrok - Nils Andersson
Jan Mathaldi- Jori Hämäläinen
Viimeinen sarja oli full-contact
ottelut.
Ottelut:
Niko Niukkanen - Hannu Leino
liro Lokka - Tiitus Tamminen
Kimmo Mikluha- Harri Lehtinen
Kim Andersson - Kari Parkkonen

Full-Contact: Tiitus Tamminen (vas.) ja líro Lokka.

SUOMEN
SHAOLIN KUNG FU

Tässä oäivänä muutamana
eräässä TV:n tietokilpailuohjel-
massa kysyttiin josko Suomessa
harrastettais¡in Kung Fu'ta. Joku
viisas tiesi kertoa ettei harrasteta.
Väärin meni. Pääkauounkiseudul-
la on lokakuusta 1984 ollut seura
nimeltä Suomen Shaolin Kung Fu.
Kung Fu'ssa tyylit voidaan jakaa
pohjoisiin ja eteläisiin ja Shaolin-
tyyli kuuluu edellämainittuihin.
Suomen Shaolin Kunf Fu'n har-
rastamaa tyyl¡ä voitaneen kutsua
modemiso¡duksi kung fu'ksi, se
on saanut vaikutteita niin Wushu
Kwan'ista (eräs kung fun tyyli)
kuin full-contact'stakin.
Seuran opettajana toimii Peter
Gih,qe¡ (2.dan) (Peterin haastatte-
lu: Budoka I 85.
Seurassa toimii kaksi ja puolisa-
taa iäsentä ja innostus on ollut
kiitettävää (ensimmäiselle alkeis-
kurssille pyrki yli kaksisataa kiin-
nostunutta).
Peter on saanut seuraansa jo
yhden ensimmäisen asteen rus-
keavöisen harrastajankin, Jussi
Valtasen.
Harjoitteluasunaan harrastajat
käyttävät punaisia housuja ja
mustaa takkia. Vyöarvot (tai oi-
keammin "vyö" on ns. "sash")
ovat seuraavat: valkoinen, keltai-
nen, punainen, vihreä, sininen, 1.
ja 2. ruskea ja musta vyö.

Full-Contact: Kim Andersson (vas.) ¡a Keri Parkkonen.

Full-Contact: N¡ko Niukkanen (vas.) ja Hannu Leino. Sem¡-Contact: Nils Andersson (vas.) ja Tom Hedkrok.


