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Name droppailun SM-kilpailut 2013
Name droppailun SM-kilpailut järjestettiin Siltasessa 21.11.2013. Tapahtuman järjestäjät Dxxxa
D ja Harri Hertell kertovat illasta.
Mitäs täällä tänään tapahtuu? Mikä on homman nimi?
DD: Name droppailun SM-2013. Kisa on kahlattu läpi, nyt soitellaan levyjä.
Mistä name droppailussa on kyse?
HH: Kysymys on siitä, että kuka tahansa voi osallistua skaboihin ja on kuuskyt sekuntia aikaa
kertoa vapailla tyyleillä keitä tuntee, keitä kuvittelee tuntevansa, keitä haluisi tuntea. Tyylit on
täysin vapaat.
DD: Taiteellinen vaikutelma ratkaisee. Tavallaan realismi on sivuseikka ja skenetys ratkaisee.
Kuka sen sitten voittaa ja millä perustein?
DD: No, kertoo parhaat läpät, parhaat tyypit ja parhaalla tavalla. Sanotaan näin.
HH: Ja lisäpisteitä tulee tietysti tuomariston nimiä hehkuttamalla. Siitä tulee reilusti pointseja.
DD: Dxxxa ja Hertell on olleet aika vahvassa edustuksessa tänään.
Minkälainen oli tämän illan esiintyjäkaarti? Oliko kovaa droppailua?
DD: Aika tasavahvaa. Kaikilla oli hyvät hetkensä. Tiukka kisa.
HH: Itse ainakin arvostin sitä, että se oli aika monipuolinen ja tavallaan välillä jätettiin kokonaan
nimet ulkopuolelle. Näin, että tässä oli hyvin mielenkiintoista tarinamuotoista kerrontaa. Oli
väkevä ja kiinnostava kilpailu.
DD: Sopivan rento kuitenkin.
Joo, tämä ei ole kovin vakava kilpailu ilmeisesti?
DD: Paskan puhumistahan tää on. Aika moni käyttää ison osan ajasta siihen lässyttämiseen,
niin tää on vaan jatkoa sille.
Monetta kertaa tämä järjestettiin nyt?
HH: Toista kertaa vasta.
Onko tässä suosio kasvanut silleen, että tätä pitäisi järjestää useammin?
DD: Ei, kerta riittää.
HH: Kyllä se on kerta vuodessa. Ei suomenmestaria tule kuin kerran vuodessa.
DD: Joo, sitten pitäisi olla joku muu mestaruus kyseessä.
Olette kumpikin järjestäneet paljon erilaista tapahtumaa. Onko teillä tällä hetkellä ideoita
tai visioita tulevaa varten?
DD: No, meillä on aikomusten seminaari ensi kuussa täällä. Ihmiset tulee kertomaan
aikomuksistansa.
HH: Se on filosofis-humoristinen tilaisuus, jossa kukin voi tulla käymään läpi minkä tyyppisiä
aikomuksia on, mitä on ehkä ollut, mitä aikoo tehdä, mikä on toteutunut ja kaikkea siltä väliltä.
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DD: Aikeet pohjautuvat menneisyyteen, mutta kurkottavat tulevaisuuteen.
HH: Juuri näin, juuri näin.
Kuka siinä kisassa voittaa?
HH: Se ei oo kilpailu.
DD: Se on vaan keskustelutilaisuus.
Jahas, milloin tämä tulee tapahtumaan?
HH: 12.12.
DD: Facebookiin tulee eventti ja sitten tulee lehdistötiedotteita.
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