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Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta !
Salon Golfkeskus Oy

Salo Golf Ry

Hyvät Salo Golfin jäsenet!
Vuosi 2006 alkaa kohta olla lopuillaan. Vuoden
ensimmäinen pelikausi päättyi 30.10, jonka jälkeen luontoäiti antoi maalle valkoisen peitteen.
Tuntui jo siltä, että tämän vuoden pelit Salon kentällä on ohi. Eteläiset ilmavirtaukset kuitenkin lämmittivät ilmat niin, että kenttä aukaistiin toistamiseen tämän kalenterivuoden puolella 17.11.
Ajankohta huomioiden kenttä oli tällöin hyvässä kunnossa. Toivottavasti kenttä
”talvehtii” paremmin kuin viime talvena ja pääsemme alkuun tulevalla kaudella hiukan
aikaisemmin ja lämpimimmissä olosuhteissa kuin menneellä kaudella.

varten. Klubitoimikunnan toiminta oli erityisen aktiivista kuluvalla kaudella ja
suunnitelmien mukaan jatkamme edelleen samaan malliin kehittämällä jäsenistölle tarjottavia klubitapahtumia. Senioritoimikunta jatkaa aktiivista toimintaansa järjestämällä erilaisia tapahtumia ja kilpailuja.
Osana tietojärjestelmiemme kehittämissuunnitelmaa tavoitteenamme on korvata
nykyinen operatiivinen järjestelmämme kauden 2007 alusta. Uutuutena mm.
on-line ajanvaraus. Tiedotamme näistä lisää kotisivuillamme totuttuun tapaan.
Olemme seuran puolesta järjestäneet talvikaudelle mahdollisuuksia kehittää
pelitaitoja ja fyysistä kuntoa Salon kaupungin sisäliikuntatiloissa.
Käyttäkää näitä mahdollisuuksia hyväksenne.
Kiitos tästä kaudesta kaikille jäsenille. Erityinen kiitos seuran vapaaehtoistyöhön
osallistuneille ja juniorityötä tukeneille.
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta

Heikki

Karin sääntönurkka

(toimituksen joulutervehdys)

Mikä golfsääntö mielestänne sopii parhaisten oheiseen
tilanteeseen ?
a)
b)
c)
d)
e)
Kenttä itsenäisyyspäivänä vuonna 2006

Jatkamme tulevallakin kaudella seuran keskeisten painopistealueiden kehittämistä
tehtyjen toimintasuunnitelmien mukaisesti. Toimintamme keskeisiä panostusalueita
ovat Junioritoiminnan ja Jäsentyytyväisyyden kehittäminen. Junioritoimikunta on
tehnyt hyvää työtä ja rakentanut valmiuksia tulevan kauden Sinettiseura-sertifiointia

2-2
4-3-1
13-3
24-1
25-3

Käytämme koodikieltä,
etteivät golfia ymmärtämättömät pahastuisi !
Muitakin sääntöpykäliä
saa lähettää toimitukseen!

Cross Country 2006
Kari Bastman oli laatinut mielenkiintoisen radan
kenttäalueelle. Kenttäämme on sen historian aikana
pelattu yli kymmenellä eri tavalla, ja aina tuntuu
löytyvän uusia reittejä. Mitenköhän ensi vuonna?

Kisan parhaat:
Miehet: Alpo Turunen, Esa Leppänen ja Tommi Vainio
Naiset: Maija Neva, Terhi Nygren ja Seija Ek

“Jos eksytte, tuutte sitten Kiskontietä kohti kirkonmäkeä, kenttä on oikealla”, neuvoo lähettäjänä toiminut Kari

Tästäkö pitäisi päästä kympin greenille, tuumii Heikki Vienonen

- naulaus klubilla 29.10.
Perinteinen Hanskat Naulaan- tilaisuus oli jälleen saanut “kantajoukon” liikkeelle, urheilullisista
yhteensattumista huolimatta. Samalla kun vietettiin Annelin läksiäisiä, palkittiin seuran parhaita
golffareita ja ansioituneita toimihenkilöitä. Tämän kauden toimihenkilöpalkinnot menivät Jouko
“Rölli” Röntyselle, hyvin hoidetusta klubitoiminnasta ja Pirkko Määttäselle, senioritoimikunnan
vetäjänä.

Sarjassamme ”Tanssii tähtien kanssa”, esittelemme flamenco-parimme Maija ja Rölli

Lisää kuvia Hanskat Naulaan- juhlasta

Vas. alh. Seija Ek, paras naisseniori
Oik. alh. Anneli kukitettiin
Alla, Satu Harju, seuran paras
Yllä, Reikäpelin parhaat

JouluVisa
Tutut kaverimme ovat taas älypähkinän kohteena. Koska myös
heillä on joulu, on jokaisella toivelistalla jokin golfvaruste. Herrojen yhteenlaskettu tasoitus on
70, joten he saavat myös pelata
yhdessä.
Nyt tehtävänäsi on selvittää,
minkä merkkinen on yhden pelaajamme toivelistalla oleva bägi.
Vihjeissä mainitut merkit ja varusteet ovat kaikki mukana
lahjojen joukossa.
1. Kalle, joka luotti vanhaan putteriinsa, pelasi alimmalla tasoituksella.
2. Lahjawedge ei ollut Titleist, eikä sitä toivonut tasoituksella 25 pelaava.
3. Antti, jolla oli korkein tasoitus, saa suurimman paketin.
4. Jussi, joka pelasi tasoituksella 15, käytti vain Wilsonin varusteita.
5. Matti toivoi draiveria, joka ei ollut Gallaway.
6. Pingin maila ei ollut putteri, eikä sitä toivonut tasoituksella 10 pelaava.

Vanhan tavan mukaan voittaja palkitaan, mutta nyt ei ratkaisulla ole kiire,
vaan ratkaisuaikaa on helmikuun loppuun.
Arvomme oikein vastannneiden kesken laatikollisen golfpalloja.
Vastaukset osoitteella: jariolavi@dnainternet.net

Tiedottajan kynästä
Vuoden vaihtuessa tulee kai tehdä jonkinlainen
arvio menneestä kaudesta. Oman mittapuuni
mukaan löydän seuramme kaudesta ja suomalaisesta golfista sekä plussia, että miinuksia.
Seuran suurin plussa on ylivoimaisesti Satu
Harjun hienot saavutukset koti- ja ulkomaan
kisoissa. Voitto Eestissä ja sijoittuminen hienosti kotimaan rankingissa nostaa hänet selkeästi alueen ykkös-yllättäjäksi. ( Kyl mä tierän et Turus on kans
golffareit.)
Mikko Ilosen pelit kansainvälisillä kentillä kuuluvat varmasti suomalaisen golfin parhaisiin uutisiin, samoin Riikka Hakkaraisen uusi
tuleminen euroopan naisten kärkijoukkoon.
Miinuksiin tulee seuramme osalta kirjata varmaankin se, ettei
viimevuoden kaltaisia juniorisaavutuksia nähty, kuitenkin muistaen,
että pohjatyön osuus on kuluvalla kaudella ollut voimakkainta seuran historiassa. Ehkä jo ensi kaudella saamme iloita juniorien
menestyksestä liiton kilpailuissa. Valtakunnallisesti suuriin pettymyksiin tulee lukea Minnean epävarmuus tourilla; huippuhetkiä ja
romahduksia. Onko työtä tehtävä enemmän henkisellä puolella,
kuin rangella?
Maailmalla golf menee vanhoja latuja; tätä kirjoitaessani Ernie Els
voittaa Etelä-Afrikassa, ja Tiger Woods johtaa rankingia. Näin
kaiketi käynee myös ensi vuonna, harmi juttu !
Yksi asia ensi keväänä on klubilla uutta, uusi ravintoloitsija.
Pitkäaikainen ystävämme Annikki Pekkala jätti “nämä hommat”, ja
siirtyi ilmeisen pysyvästi etelän lämpöön. Toivotamme hänelle ja
Raimolle hyviä eläkepäiviä ja vähälyöntisiä kierroksia kentällä.
Olivathan he molemmat sentään ehtineet saada jonkinmoisen
golfpureman.
Muutakin uutta saatamme nähdä omalla kentällä. Suunnitelmissa
on mm. siirtää kakkosen takatii yhdentoista valkoisten kohdalle.
Samoin mietitään väylä 17 vasenta reunaa vesiesteeksi, luomaan
rennompaa lyöntihetkeä vaativalle avaukselle.
Toivotan Swingin lukijoille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
Jari Jaatinen

