
Tournament-setti sisältää seuraavat kiekot: 

• Viking Discs STORM KNIFE 

o Tyyppi: Putteri (Stable putt & approach) 

Nopeus 2 | Liito 3 | Vakaus 0 | Feidi 2 

Monitoimiputteri, joka kestää voimakastakin heittoa! Rimmi on muotoiltu 
suosimaan sekä voimaotetta että tarkkuusotetta. Knifessa on pyöristetyt 
reunat ilman beadia ja hyvä ote löytyy helposti. Pidemmätkin avaukset ja 
lähestymiset onnistuvat hyvin Knifella. Lentorata on suora ja lopussa tulee 
hyvä eteenpäin vievä feidi. Tästä putterista löydät itsellesi hyvän kiekon 
lähestymisiin ja avauksiin! 

• Viking Discs STORM LOKI 

o Tyyppi: Erikoisputteri (Utility putter) 

Nopeus 4 | Liito 2 | Vakaus 0 | Feidi 4 

Erikois putteri ylivakaisiin heittoin, joka ei käännä yli! Tämä putteri on hieman 
nopeampi kuin Viking Discs putterit, mutta vastatuulessa tämä toimiikin 
paremmin. Loki toimii parhaiten erittäin lyhyissä lähestymisissä ja 
kikkaheitoissa päästäksesi pois huonoista paikoista. Lentorata on todella 
helppo arvioida, koska kiekko ei lennä kovin kauas ja alkaa feidata heti 
lennon alusta. Loki tulee muuttamaan pelisi täysin! 

• Viking Discs STORM FENRIR 

o Tyyppi: Draiveri (Stable distance driver) 

Nopeus 10 | Liito 4 | Vakaus 0 | Feidi 3 

Fenrir on Viking Discsin uusi vakaa 10 nopeuksinen draiveri hyzer heittoihin. 
Tämä kiekko pitää sille annetun hyzer-kulman ja lentää varmasti korille 
tuulella kuin tuulella. Vahva feidi pitää huolen, että kiekko laskeutuu juuri 
haluttuun paikkaan. 

• Viking Discs STORM ODIN 

o Tyyppi: Pituusdraiveri (Distance driver) 

Nopeus 12 | Liito 5 | Vakaus 0-1 | Feidi 3 

Odin on Viking Discsin kauan odotettu uutuus, joka on vihdoin saapunut 
valikoimaan! Sopivan vakaa ja liitävä 12 nopeuksinen kiekko täydentää 
erinomaisesti Viking Discsin draiveri-valikoimaa. Odin lentää suoraan ja sen 
vahva feidi puree lentoradan lopussa, varmistaen, että kiekko laskeutuu juuri 
sinne mihin sen halusit. 

 



• Viking Discs ARMOR THOR 

o Tyyppi: Draiveri (Fast long range driver) 

Nopeus 14 | Liito 5 | Vakaus 0 | Feidi 2 

Nopea ja ylivakaa kiekko tuulisiin keleihin ja vaihtuviin olosuhteisiin. Voit 
luottaa Thunder God Thorin voimaan feidata! Kovakätisten kämmenheittäjien 
unelma pituuskiekoksi, liitää mutta ei käännä yli. Thor on tarkka hyzer-
heitoissa ja anhyzer kulmassa lentää pitkälle suoraan ja lentoradan lopussa 
feidaa. Leveästä reunasta saa hyvän otteen, jolla maksimoit 
voimanvälityksen. Thorissa on voimaa! 

• Viking Discs ARMOR WARRIOR 

o Tyyppi: Lähestymiskiekko (Overstable mid-range) 

Nopeus 4 | Liito 4 | Vakaus 0 | Feidi 2 

Tehokas täsmäase lähestymisiin. Kannattaa varustautua ainakin yhdellä, kun 
lähdet kierrokselle! Nordic Warrior kestää voimakastakin heittoa ja 
lentoradan lopussa kiekko feidaa varmasti. Kiekko on ylivakaa, mutta liitoa ja 
nopeutta löytyy myös pitkiin heittoihin. Nordic Warrior soveltuu parhaiten 
isoihin hyzer-heittoihin ja tuulisiin olosuhteisiin. Kiekko sopii hyvin niin rysty- 
kuin kämmenotteellekin. 

• Viking Discs ARMOR BARBARIAN 

o Tyyppi: Vakaa väylädraiveri (Stable fairway driver) 

Nopeus 7 | Liito 5 | Vakaus 0 | Feidi 2 

Vakaa väylä draiveri. Barbarian tulee olemaan erittäin hyvä lisä Viking Discs 
kiekkovalikoimaan. Barbarian lentorata on hyvinkin varma, lennon alussa 
Barbarian kulkee hetken suoraa, jonka jälkeen feidi tulee vahvasti esiin. 
Tällaiset kiekot ovat todella suosittuja, koska niiden lentorataa on helppo 
muokata ja helppo arvioida. Aina metsäisiltä radoilta avoimen kentän 
harjoituksiin Barbaari on loistava valinta! 

• Viking Discs ARMOR VALHALLA 

o Tyyppi: Vakaa pituusdraiveri (Stable distance driver) 

Nopeus 12 | Liito 5 | Vakaus 0 | Feidi 2 

Valhallassa on parhaat ominaisuudet mitä voi nopealta draiverilta odottaa. 
Lentorata on liitävä mutta kuitenkin tarpeeksi vakaa että sitä on mahdollista 
käyttää myös tuulisella kelillä. Valhallan tekee työn sinun puolestasi, valitse 
linja ja heitä, kiekko alkaa feidata lopussa kohdetta kohti vaivattomasti. 
Yhteistyö Valhallan kanssa kannattaa aloittaa hyzer heitoilla ja huomaat 
nopeasti, kuinka se antaa heittoihin lisää pituutta ja tarkkuutta! 

 


