Kuinka valitsen aitosulkaisen palloni?
Meillä kaikilla on oma näkemyksemme, kuinka valitsemme aitosulkaisen pallon omaan
peliin. Osalle ratkaisee puhtaasti hinta, sen enempää pallon laatua ajattelematta. Toisille
taas on tärkeää saada hyvä fiilis kentällä, ja siihen auttaa kauniisti, hyvin lentävä pallo,
joka edistää hyviä osumia ja pitää pelin pyörimässä ilman turhautumisia ja jatkuvia pallojen vaihtamisia.
Kerromme näkökulmiamme pallojen hinnoista, mitkä tuntuvat aina olevan kuuma puheenaihe sulkapalloilijoilla.
Victor Finland Oy on aina puhunut kilpapallojen käytön puolesta. Sellaiset pallot maksavat nykypäivänä 25–30 €. Suosituin pallomme aikoinaan, joka oli Champion, maksoi pahimmillaan noin vuonna 1997 150 markkaa / tuubi, eli euroissa 25 €. Tänä päivänä suosituimman Master 2 – pallomme hinta on noussut vain reilu 5 % kahdenkymmenen vuoden
aikana, jos verrataan sitä vanhaan kunnon Championiin. Kalleimman pallomme Master
Acen hinta on vain 19 % korkeampi kuin aikoinaan Champion hinta.
Meidän pitäisi olla tyytyväisiä pallojen hintoihin näinä päivinä, etenkin kun monen muun
asian hinnat ovat moninkertaistuneet.
Aitosulkaisten hankinnassa on otettava huomioon ainakin kolme seikkaa. Kun nämä ovat
kunnossa palloa voi sanoa erinomaiseksi.
1. Vertaillessa palloja suosittelemme ottamaan kaikki kaksitoista palloa pois tuubista.
Käy läpi ne silmämääräisesti ja lyö pari lyöntiä. Mitä halvempi pallo, niin sitä
enemmän on eroja pallojen välillä tuubissa. Eroja on yleensä lennossa ja kestävyydessä, joskus nopeudessa. Kestävyyttä ei kuitenkaan välttämättä havaitse parilla
lyönnillä.
2. Toinen tärkeä seikka palloissa on, että ne lentävät yhtä hyvin ja nopeasti. Pelin aikana, kun vaihdetaan palloja, on hyvä, ettei lyöntejään joudu muuttamaan kesken
pelin pallonvaihdon jälkeen. Kun kaikki pallot ovat samanlaisia, ne ovat loistavia
peliin. Halvemmat pallot yleensä kieppuvat, väpättävät ja/tai vipottavat lentäessä.
Tämä vaikeuttaa lyönnin onnistumista verkolla, syöttäessä, dropatessa. Erityisesti
lyhyessä syötössä jotkut pallot käyttäytyvät todella omituisesti vaikkeuttaen syöttämistä oleellisesti.
Pallojen tuntumassa on myös eroja. Toiset voivat tuntua vakaalta, toiset kevyiltä tai
raskailta, jopa ontoilta. Aidosti hyvissä palloissa tunnet kyllä eron.
3. Kolmas seikka on kestävyys. Kestävyys vaikuttaa eniten siihen, kuinka paljon rahaa
kuluu palloihin. Kestävyyden mittarina toimii kello. Pallojen hyvä kestävyys on
(riippuen hieman pelaajien osumatarkkuudesta) noin 15 minuuttia. Kuten myöhemmin on mainittu, paras pallomme kestää jopa puoli tuntia hyvänä. Huonoimmillaan palloja voi joutua vaihtamaan muutaman minuutin välein, tai jopa ensimmäisen lyönnin jälkeen ja kaikkea tältä väliltä.

Yhdessä edullisessa tuubissa voi olla 7 hyvää/kohtuullista palloa. Tällä tarkoitamme, että
5 palloa eivät kestävyydeltään ja/tai lennoltaan ole hyviä. Jos tuubi maksaa 22 €, niin yhden pallon hinta on 3,14 € (hinta laskettu seitsemälle kelpoiselle pallolle, kun on viisi
huonoa tuubissa, joilla ei juurikaan päästä pelaamaan). Jos maksat pallosta 29 €, ja kaikki
12 palloa ovat lennoltaan ja kestävyydeltään parempia kuin halvempi tuubi, jossa on
muutama huonompi pallo, niin pallon hinnaksi jää 2,42 €. Kalliimman pallon hinta laskee
vielä enemmän, kun pallot kestävät vaikka yli kymmenen minuuttia kauemmin kuin halvempi, mikä on täysin mahdollista. Parhaimmillaan Master Ace on kestänyt pelaajien keskuudessa jopa 30 minuuttia hyvänä. Tämä on sellainen seikka, joka otetaan valitettavan
harvoin huomioon.
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Mietitään sitten hintaa vain kestävyyden kannalta. Otetaan esimerkkiin halvempi ja kalliimpi pallo. Halpa pallo maksaa 1,58 € (19 €/tus) ja kalliimpi 2,42 (29 €/tus). Halvempia
palloja voi mennä vartissa kolme, eli vartti maksaa 4,75 €. Kallis pallo kestää vartin, eli
hinta on 2,42 €. Ero on yllättävän suuri. Kuten monessa muussakin asiassa, kun panostaa
laatuun, niin säästää eniten.
Toki on muistettava, että tämä ei ole aina absoluuttinen totuus. Kuitenkin pitkässä juoksussa hyvinkin paikkaansa pitävä. Pelaajien pelitaidot, sään muutokset ja vuodenaikojen
muutokset linnuissa/sulissa vaikuttavat pallojen laatuun kestävyydessä, nopeudessa ja
lennossa. Meidän palloista Master Ace, 1 ja 2 tuovat säästöä, kun vertaillaan kustannuksia pidemmältä ajalta edullisempiin (useat kilpailijamme) palloihin nähden. Hyvää palloa
ei saa ”halvalla”.

