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Alkukesän tapahtumia

Kone Ruuskanen - Husgvarna Open pelaajia tauolla



Tiedottajan kynästä

Jari Jaatinen

Uutta viritystä!

Hyvän swingin aikaansaaminen on golfissa ja tie-
dottamisessa yhtä vaikeaa. Joskus on parempi pyrkiä
lyhyin lyönnein lipulle kuin kerätä voimia pitkään
draiviin. Näin myös NettiSwingin kohdalla. Lähdimme
nyt ajatuksesta, että pyrimme tekemään noin kerran
kuussa (kesäaikana) ilmestyvän lyhyemmän ja
tiiviimmän Swingin, jolloin se olisi myös hieman
ajankohtaisempi.
Jotta siihen päästäisiin, toivoisin jäsenistöltä kuvia eri tapahtumista ken-
tältä ja sen ulkopuolelta. Kuvia voi lähettää taustatietoineen sähköpostiini
jari.jaatinen@pp1.inet.fi, tai jättää materiaalin caddiemasterille.

Asia, joka liittyy myös kuviin, mutta tärkeämmin sponsoreihimme, on palkin-
tojen jako. Tämänkin kevään kisoista on jo tullut caddiemasterilta tietoa:
“Palkintojen jaossa ei ollut ihmeemmin kuvattavaa, kun palkittavat olivat jo
lähteneet kotiin”. Näinkö me palkitsemme yhteistyökumppanimme panos-
tuksen? Laitammeko tästä lähin ilmoitustaululle tuloslistan yhteyteen mer-
kinnän: “ Poissa palkintojen jaosta”.!
Parantamisen varaa kyllä on myös järjestelyjen osalla. Pekka Mäkelällä oli
hyvä ehdotus, joissakin kilpailuissa voisivat miehet ja naiset pelata samassa
sarjassa, tasoitusryhmiä voisi olla esim. 0-12, 12,1-24 ja 24,1-36. Tällöin
myös palkintojen jako ryhmittyisi mukavammin, kuin jos tasoitusryhmiä on
vain yksi 0-36, jolloin pelin loppumisen ja palkintojenjaon välillä on helposti
kolmekin tuntia. Se kysyy pelaajalta jo luonnetta tai kovaa janoa, pysyäkseen
klubilla niin kauan.
Kentän kuntoa on jo ehditty kehua pitkin kevättä, siitä kiitos kenttähenkilö-
kunnalle ja sään haltijoille, selvisimme talvesta hyvin. Ei kuitenkaan ole it-
sestään selvää, että kenttä pysyy näin hyvänä ilman meidän kaikkien osal-
listumista kentän hoitoon. Lyöntijäljet pitää edelleen paikata, greeni-iskemät
vaativat asiallista greenihaarukan käyttöä, ei pelkkää tiillä tökkäämistä tai
putterilla tasoittamista. Tupakantumpit eivät kuulu kentälle, eivätkä kärryt
greenille. Kaikki tämä on tietenkin aivan selvää jäsenistöllemme, joten voim-
me olla varmoja, että jos edellä mainittuja erheitä löytyy, vieraspelaajien
täytyy olla kaikkeen syypäitä!!
Omasta puolestani lupaan euron juniorirahastoon joka kerta,kun jään kiinni
kyseisten asioiden hoitamattattomuudesta, annathan sinäkin!

Rakkautta ensi silmäyksellä!



Seppo Tukia voitti 50+ sarjan Audi Long
Drive Tour 2010 osakilpailun Wiurilassa.

 Finaalissa Sepon tulos oli 261 mtr ja vastustajana ollut Rami Ruohola
 jäi 246 metriin. Semifinaalin uusinnassa Seppo pudotti Timo Laineen,
 tuloksin 265 - 260 mtr.

 Kuukauden kasvo

   Klubitoimikunnan uusi
   puheenjohtaja Jari Nyholm

   Pikahaastattelu:

Milloin aloitit golfin ja mikä tai kuka sai sinut lajin pariin?
  -   vuoden 2004 keväällä alkeiskurssin ja par3:n  kautta
      kentälle.
  -   äkillisesti lisääntynyt vapaa-aika piti täyttää  jollain aktivi-
      teetillä  ja sukurasitetta oli jo kolmen ihmisen verran.
Olet nyt klubimestarimme, mitä uutta tuot kuluvalle kaudelle?
   - Otin tämän haasteen vastaan sillä ajatuksella, että saisimme
     “uusia” henkilöitä innostumaan klubitoiminnan kautta myös
      muusta seuratoiminnasta
Paras tai miellyttävin muistosi golfista?
  - olen saanut pelata erilaisilla kentillä yhdessä henkilöiden
    kanssa, jotka ovat kierroksen aikana tehneet lähtemättömän
    vaikutuksen minuun.
Mitä mailoja löytyy bägistäsi?
  - pääasiallisesti Ping G5:sta. Draivereita löytyy kotoa puolen
    tusinaa, kaikki yhtä epäsopivia. Putterina toiminut alusta läh-
   tien ennakkoperintönä saatu Taylor Made Nubbins, josta en
    luovu mistään hinnasta. (Pannuhuoneessa löytyy myös Ping
    Zing- rautasetti 1 – SW odottamassa kesyttämistä)
Millä mielellä kierrokselle?
  - golf on hyvää vastapainoa työlle, pelatessa kaikki muu sul-
     keutuu pois mielestä.
Loppusanat?
  - muistakaa klubi-illat, löydätte golfista uuden hauskan puolen!

                                                                    Haastattelu: Toimitus



Kone Ruuskanen - Husqvarna Open

Lähetystyöntekijä Kauko Ruuskanen
on saanut viimeiset pelaajat matkaan.

         Miehet HCP 0-14.4

1  Vainio Marko     SaG 70
2  Turunen Alpo     SaG 71
3  Paju Tomi        SaG 71
4  Bedretdin Feisal SaG 71
5  Huhtala Niko     SaG 71
6  Saaristo Juha    RuG 71

   Miehet PB 14.5-36

1 Kolehmainen Pekka SaG 33
2 Granholm Vesa     SaG 33
3 Laakso Petri      SaG 32
4 Järvelin Hannu    MTG 32
5 Nurmi Heikki      SaG 32
6 Mäkelä Pekka      SaG 31

     Naiset PB 0-36

1  Kujala Pirjo     SaG  33
2  Määttänen Pirkko SaG  33
3  Suomi Merja      SaG  33
4  Saurén Pirkko    SaG  30
5  Tikkala Marjatta SaG  28
6  Nygren Terhi     SaG  28

Kauko on parhaimmillaan naisten ympäröimänä

Miehet HCP-parhaat + Kauko ja Hessu



Klubi-ilta - parasta golfia!

Ylhäällä vasen:
Illan pelin säännöt ja
tulokset.
Ylhäällä oikea:
Ennen kisaa ehtii
vaihtaa kuulumisia
Vasen:
Peliryhmien arvonta
Oikea:
Tärkeintä ei ole kisa,
vaan arvontapalkinnot.



CIDER CUP 2010

Seniorit voittivat ottelun 12,5 - 5,5 Yläkuvassa monivuotinen sponsorimme Riku Rantanen,
seurassaan joukkueiden kapteenit ja Cup-kannu.
Alakuvassa hyvän vastuksen senioreille antanut miesten
joukkue. Kuvasta puuttuu Juhani Harju, Feisal
Betretdin, Jussi Kaarlola, Otto Kotaja, Riku Hakola,
Tapio Parkas ja Kimmo Järvinen.
Seniorien kuvasta puuttuvat  Alpo Turunen ja Jouko Torvinen



Tapahtumia lauantailta
Yläkuvissa Heikki Hallarannan pitkä putti väylällä viisi tuo reiän seniorielle
Keskellä Juhani Harju chippaa Mikko Tuomisen avauksen kasiväylällä aivan
lipun viereen, mutta alakuvissa Seppo Tukia puttaa Terjon hienon avauksen
sisään,birdie, reikä senioreille, ja hymy on herkässä.



ALKUKAUDEN KISAKUVIA

Muurla Design Open, seniorit Muurla Design Open, yleinen Gigantti Junior Open

Naisten Sunnuntai SSP Open PB, naiset SSP Open PB, miehet


