NETTI-SWINGI
SALO GOLFIN PUOLUEELLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 4/2005

Ja keskellä virtasi joki...
(lisää tulvakuvia takasivulla)

Uudet mestarit
Sivut 4-5

Wenoxa, saariston golfhelmi
Klubitoimikunnan järjestämä matka Wenoxan saarelle 31.7.2005
Heinäkuun viimeisenä päivänä joukko innokkaita golfareita nousi bussiin ja lähti kohti seikkailua Taalintehtaalle ja sieltä venetaksilla
Wenoxan saareen.
Isäntämme, Jonas Hohenthal, opasti meidät tee-paikoille kahviaamiaisen jälkeen. Hetken hämmennyksen jälkeen alkoivat väylät hahmottua
ja peli sujua.
Kuuma auringonpaiste ja saaren kalliomaisemat sekä useat eläinhahmoveistokset saivat aikaan aivan espanjalaismaisen tunnelman,
kun kiskoimme golfbagejämme
kapeita polkuja pitkin ylös ja
alas. Muutama pallokin taisi
hävitä kallionkoloihin ja katajapensaisiin, mutta sieltä löytyi
yleensä tilalle uusia.
Saaressa on yhdeksän väylää,
yksi oli vielä vähän keskeneräinen, mutta 4. ja 5. teen välillä oli lisäksi ”närmast flaskan” –
kisa.
Kierrosten jälkeen söimme hyvän päivällisen juomien kera.
Tulokset saatiin laskettua ja olivat melko hyviä:
Kaija Tapio
Terjo Ek
Mikko Tuominen
Pirkko Määttänen
Pekka Mäkelä
Joukko Röntynen
Ulla Nyholm
Tuula Kivikoski

41 pb
35
31
31
30
30
29
28

Seija Ek
27
Terhi Koivisto
27
Terhi Nygren
26
Pekka Hakkarainen 26
Aimo Kivikoski
21
Heikki Tapio
20
Matti Koivisto
20

Mine Bedretdin, tytöt 14 v.
mestari

- taitokilpailut 6.8. Salossa

Tytöt 14 v. 1. Mine Betretdin

Pojat 16 v. 5. Tuomas Nygren

Pojat 12 v.

3. Juhani Harju

Pojat 18 v. 5. Riku Hakola

Mestaruudet on taas ratkottu !
Uusia mestareita leivottiin useita, tiukkoja
taisteluja nähtiin ja nuorten esiinmarssi oli vakuuttava.

Seniorinaiset

Tulokset
Miehet
1. Riku Hakola
2. Seppo Tukia
3. Miikka Heinonen
4. Henrik Niiranen
5. Matias Kurkola

244 (80-82-82)
245 (77-81-87)
247 (84-83-80)
247 (82-85-80)
248 (83-82-83)

Naiset
1. Mine Betretdin
2. Nina Saari
3. Eeva Kyrönlahti
4. Pirjo Kujala

192 (96-96)
192 (95-97)
201 (102-99)
202 (96-103)

Seniorimiehet
1. Heikki Hallaranta
2. Hannu Suominen
3. Paavo Uotila
4. Jouko Lehtinen

156 (75-81)
159 (78-81)
161 (82-79)
164 (83-81)

Seniorinaiset

Miehet

1.Pirkko Vauhkonen
2. Maija Neva
3. Marjatta Tikkala
4. Seija Ek

184 (95-89)
187 (97-90)
191 (98-93)
192 (99-93)

Veteraanimeihet
1. Reijo Rannikko
2. Pentti Jakonen
3. Keijo Katila
4. Jorma Moilanen

159 (81-78)
168 (82-86)
175 (87-88)
218 (106-112)

Tytöt
1. Mine Betretdin
170 (83-87)
- muita tyttöjä ei uskaltautunut
mukaan

Pojat
1. Riku Hakola
2. Tuomas Nygren
3. Juhani Harju
4. Feisal Betretdin

Naiset

153 (80-73)
178 (85-93)
179 (90-89)
184 (94-90)

Seniorimiehet

RATKAISUN HETKET

Kärki lähestyy 16. greeniä

... menee bunkkeriin, josta nosto jää 3:een metriin

... Seppo puttaa kahdesti

17. avaus on hallittu ja ilman riskiä

Sepon lähestymislyönti lähtee ja ...

Riku kolmella päällä ja odottelee kun ...

Riku löytää linjan ja siirtyy johtoon

Onnittelut mestarille

Ruotsi kumoon.. ensi vuonna, eli Salon naiset maaottelussa !
Tänä vuonna järjestettiin ensimmäistä kertaa perinteisen
miesten Ruotsi-Suomi Midmaaottelun (Mid = 35 vuotiaat ja yli) yhteydessä myös
naisten vastaava ottelu. Pelipaikkana oli naisten Euroopan
Touriakin useaan otteeseen
isännöinnyt komea Haninge
Golfklubb Tukholman lähistöllä. Kentällä olivat ennen
meitä kävelleet siis myös
mm. Annika Sörenstam,
Liselotte Neumann, Helen
Alfredsson, Laura Davies jne...
Mitään etukäteistietoa meillä
ei vastustajistamme ollut,
mutta Ruotsin golfin tason
tuntien osasimme kyllä
aavistella, että vastus tulee
olemaan kova.
Jo talvella oli päätetty, että valtakunnallisen midi-kiertueen rankingin perusteella valitaan kisaan
lähtijät, ja lopulta lähdimme matkaan joukolla Anna-Maria Lehtonen
(joukkueen kapteeni, Pickalasta)
Anna-Liisa Koskinen (Harjattula),
Mia Küttner (Keimola Golf), Gitta
Lehto (Suur-Helsingin Golf) sekä
Salo Golfin kaksikko Tina Kesälä &

Tiina Vainio ja Tina Kesälä Årstan linnan edustalla
Tiina Vainio. Salo Golf oli siis vahvasti edustettuna tässä kuuden
naisen joukkueessa!
Lähdimme matkaan torstaina 18.8.
laivalla Helsingistä yhdessä miesten joukkueen kanssa. Ilta sujui
rauhallisesti, ahdoimme tietenkin vatsat aivan liian täyteen Food
Garden-ravintolassa ja painuimme
sen jälkeen pehkuihin.
Perjantai oli harjoituspäivä. Olo oli
kaikilla aika nuutunut ja kenttä

Suomen naisten Mid-joukkue

tuntui raskaalta ja pitkältä, griinit valtavilta ja vaikeilta. Illalla
meillä oli joukkueiden yhteinen
juhlaillallinen Haninge Golfin
klubitalona toimivassa Årstan
linnassa. ”Linna” oli pieni mutta
komea ja peräisin jostain 1600luvulta. Yläkerran juhlasali tarjosikin
komeat puitteet illallisellemme.
Puheita pidettiin ja uhoa kerättiin.
Ensimmäinen kisapäivä valkeni
kauniina ja aurinkoisena. Aamupäivällä pelasimme ensin foursomea. Matsit olivat tosi tiukkoja ja
lopulta lounastauolle lähdettiin
upeasti tilanteesta 1,5-1,5!
Anna-Maria ja Mia hävisivät oman
ottelunsa, me (Tina & Tiina)
saalistimme puolikkaan pisteen
tiukan väännön jälkeen ja Gitta &
Anna-Liisa pelasivat todella hyvin
yhteen ja voittivat oman matsinsa!
Tuossa
viimeisessä ottelussa
tunnelma olikin kaikkein totisin
(ainakin ruotsalaisten leirissä),
mutta pääasiassa ottelut pelattiin
tosi hyvässä hengessä ja hyvällä
huumorilla. Snackasimme svenskaa
parhaamme mukaan ja ilmeisesti pelikaverit puheistamme
jotain jopa ymmärsivät. Järkytyimme tosin pahasti kymppiväylällä, kun saimme tietää ruotsalaisvastustajamme
caddiepoikaystävän olevan lähes suomalainen!! Kaveri oli salakuun-

Muista suomalaisista seniorimaajoukkueessakin pelaava Harjattulan Anna-Liisa Koskinen voitti hienosti oman ottelunsa. Upealla chipillä aivan lipun juureen Anna-Liisa varmisti tyynesti 1/0 voiton aplodien saattelemana. Muut ladyt hävisivätkin sitten omat ottelunsa ja
näin kokonaistilanne kirjattiin
Ruotsille 8,5 - 3,5 . Myös miehet
hävisivät oman ottelunsa.
Olimme silti kaikki tyytyväisiä
omaan
panokseemme,
sillä
pystyimme antamaan ruotsalaisille
hyvän vastuksen ja taistelemaan
jopa voitosta tasapäisesti. Ensi
vuoden kotiotteluun lähdemme
tavoitteena tottakai vain ja ainoastaan VOITTO!

Tiina ja Tina vastustajineen
nellut juttujamme tyynesti puoli
kierrosta!!! Tinan kanssa mietittiin
että mitähän oli tullut puhutuksi..,
toivottavasti ei mitään kovin pahaa
kuitenkaan.
Iltapäivään lähdimme mieli toivoa
täynnä! Aamupäivän foursome oli
kuitenkin ollut etukäteen arvioituna
se vaikeampi pelimuoto iltapäivän
best-balliin verrattuna. Samoilla
pareilla jatkettiin. Pelien päätyttyä
ynnäsimme tilannetta ja totesimme
hävinneemme iltapäivän pelit puhtaasti 0-3!!! Harmittavinta oli, että
jääkiekon tapaan ”marginaalit olivat tosi pienet” eli jokainen peli olisi
voinut päättyä toisinkin päin.
Ratkaisevaa osaa näytteli ehkäpä
ruotsalaisten loistava caddiemiehitys (kaikilla caddiet). 36 reiän
pelipäivänä tämä seikka antoi heille
selvän edun. Suomityttö siis kirjaimellisesti hyytyi kalkkiviivoilla....
Kunto-ohjelmaa talveksi tiedossa
kaikille.

siitä pitivät Gitta ja Anna-Liisa
huolen jo lauantaina, jopa kahteen
otteeseen! Sunnuntaina taistelu oli
kovaa, mutta reilua. Hävisimme
kuitenkin nämä singelipelit 2-4.
Tiina taisteli voiton pro Lotta
Rhedinistä, isosta blondista, joka löi
palloa kovaa ja pitkälle, mutta
onneksi joskus myös vähän vinoonkin. Tiinan peli kulki todella
hyvin ja lopulta Lotta hyytyi tiukassa ottelussa 2/1. Piste Suomelle!!
Kesälän Tina joutui pro-Annan vyörytykseen, mutta vei pelin sentään 15:lle reijälle asti ja voitti jopa muutaman reiän!
Päivän kohokohta oli ehdottomasti
kuitenkin se, kun tämä 30 vuotta
golfia pelannut ja 10 vuotta lajia
opettanut vastustaja ei päässyt
bunkkerista ekalla ylös...

Kotikentällä meillä on oltava kaikilla omat caddiet (vapaaehtoiset
ilmoittautukoot!) ja joukkueella
ehdottomasti oma fysioterapeutti,
jotta saamme nämä ”vetreät
rautakanget” ylös sängystä myös
sunnuntai-aamuna, lauantain rankan pelipäivän jälkeen. Joku taisi
uhota myös alkavansa tosissaan
harjoittelemaan.
Tapahtuma oli todella hieno, hyvin
järjestetty ja tunnelmaltaan, sekä
joukkuehengeltään loistava.
.
Kaikenkaikkiaan loistava matka
ja mahtava kokemus!
Kiitokset myös Salo Golfille
kisamatkamme tukemisesta.
Vi ses nästa år!
Tiina & Tina

Me pelasimme Tinan kanssa ihan
hyvin, mutta hävisimme lopulta harmittavan niukasti 2/1. Vastustajamme Åsa & Mia olivat kyllä
paperilla meitä tosi paljon parempia, mutta emme antaneet sen
lannistaa, vaan lähdimme tosissamme voittamaan ottelua.
Uhoa täynnä uskoimme sunnuntaina kaatavamme aavistuksen
ylimieliset ruotsalaiset. Eihän siihen
naisten puolella olisi tarvittu ”kuin”
viisi voittoa kuudesta mahdollisesta
singelistä. Ruotsin naisten kapteeni Anna oli kuulemma etukäteen todennut, että yksikään hänen peleistään ei ainakaan mene
18:lle asti. Toisin kuitenkin kävi,

Hela jänget, eli vapaasti suomennettuna, koko orkesteri

... ja tulva jatkui
Kenttähenkilökunnalle kiitos, että kenttämme ei ollut sateesta moksiskaan !

