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Monet huippupelaajan kasvot ovat tulleet
lehtien ja television välityksellä golfia
seuraaville tutuiksi. Mutta oletko huomannut,
että omalla klubillamme pelaa hyvin
samannäköisiä kavereita? Yritä muistella, kuka
Salo Golfin pelaaja voisi tulla mieleen näiden
taitureiden kuvia katsellessa!

Richard Finch

(Markku
Nuppunen)

Boo Weekly

(Pave Usvalahti)

Seve Ballesteros

Täna päivänä useat meistä joutuvat todella tutkimaan
normaalia tarkemmin sitä, mihin euronsa sijoittavat.
Päivittäisten menojen tarkkailusta on saattanut kehittyä
painajainen.  Myös harrastukset joutuvat tarkkailulistalle;
mistä voisi tinkiä, mikä on turhan kallis harrastus.
Golfin pelaaminen, ainakin seurassamme, on hin-
naltaan edullista. Harrastan itse myös keilailua, ja muu-
tama viikko sitten eräs keilaaja kysyi minulta, toisen
keilaajan kanssa kinattuaan, kumpi tulee kalliimmaksi,
keilaus vai golf. Teimme vertailevan laskutoimituksen:
keilaus (elokuu –toukokuu)   2 tuntia viikossa maksaa
noin 450 e, golf (huhti – marraskuu), noin 4-20 tuntia viikossa , 300 e
(esim. vuokrapelioikeus).  Varusteet ovat suurin piirtein saman hintaisia.
Toinen esimerkkilaji on tennis, jonka kustannukseksi tulee 2 tuntia/viikko,
halvimmillaan noin 500 e, mikäli pelailee kaksinpeliä.
Golf onkin keilailun ohella niitä harvoja lajeja, joissa harrastajan iällä ei ole
niinkään väliä. Molemmissa lajeissa Salossa näkyy pelaajia alle 10-
vuotiaasta aina 80 vuoden paremmalle puolelle asti.
Mutta mikä sinne kentälle todella vetää?  Seurassamme on pelaajia, jotka
ovat siellä aina, satoi tai paistoi. Jotkut aloittavat jo aamulla ennen
yhdeksää, toiset kiirehtivät kentälle heti töistä päästyään, mutta joku asia
sinne pelaajat kuljettaa.
Toisaalta golfia pelaavan ei tarvitse asiaa kovasti selitellä, kaikkihan me
jotain harrastamme, jos emme, silloin on  vasta syytä hämmästellä.
Omalle kentällemme on monta syytä tulla. Voit tulla lounaalle, nauttia kupin
espressoa, seurata klubin televisiosta suoria golflähetyksiä, rupatella
aurinkoisella terassilla maailman menosta ystävien seurassa. Klubimme
tilat mahdollistavat myös erityyppisten tilaisuuksien ja kokouksien
järjestämisen tutuissa ympyröissä.
Mikäli haluat nauttia golfillisista asioista, on hyvät harjoitusalueet käytössäsi,
useita väline-esittelyjä kesän aikana, koulutusta niin nuorille kuin
vanhoillekin, ja luonnollisesti hyväkuntoinen kenttä käytössäsi.
Golfissa on myös kilpailuvietin vaatimukset helppo tyydyttää. Kilpailuja on
kauden aikana useita kymmeniä,  ”leikkimielisistä” klubi-iltoina pelattavista
parin tunnin tapahtumista, koko kauden kestäviin viikkokilpailuihin.
Kun pelaaja on hoitanut hoitovastikkeensa, on kenttä hänelle periaatteesta
vapaana ”yötä päivää”.Tuo on  asia, joka luo golfille ainutlaatuisen toimin-
tapohjan ”platformin”, joka ei sido harrastusta johonkin kiinteään ajan-
kohtaan, kuten useimmissa muissa harrastuksissa.
Golfiin panostettu euro ei mene hukkaan.

Tiedottajan kynästä Monet huippupelaajan kasvot ovat tulleet lehtien ja television
välityksellä golfia seuraaville tutuiksi. Mutta oletko huomannut,
että omalla klubillamme pelaa hyvin samannäköisiä kavereita?
Yritä muistella, kuka Salo Golfin pelaaja voisi tulla mieleen näiden
taitureiden kuvia katsellessa!  Vinkit alareunassa pienellä.

Seve BallesterosNick Faldo

Jim Furyk
Boo Weekly

(Sami Merikko, Pave Usvalahti,  Jussi Kesälä, Hannu Suominen)

Idean isänä Kari Bastman.  Tiedottaja kiittää, ja koittaa löytää itselleen
     “isähahmon”, mielummin jonkun Top -10 pelaajan. Yritä itsekin.

Jari Jaatinen
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Hyvät Salo Golfin
jäsenet!

Golfkausi 2009 saatiin käyntiin
kentällämme pitkäperjantaina
10.4.2009. Ehkä jo perinteiseen tapaan
pieni lumimyräkkä maaliskuun loppu-
puolella oli sotkea suunnitelmamme ken-
tän aukaisemisen suhteen. Sää pää-
siäispyhinä oli suosiollinen ja kierroksia kertyi yhteensä n. 700, joista lähes 400
oli vieraspelaajia 52 eri seurasta. Eli kentällä ja harjoitusalueilla oli kovaa vilinää
kaikkina pyhäpäivinä.
Toivottavasti alkanut kausi on kuivempi kuin viime kausi, niin saisimme kiertää
kenttäämme hyvissä olosuhteissa tulevan puolenvuotiskauden aikana. Useat teistä
on viettänyt osan talvikautta lämpöisemmissä olosuhteissa golfin merkeissä
ylläpitäen ja kehittäen vuosien varrella opittuja taitoja. Oli myös mukava taas
nähdä talvikaudella, että seuramme jäsenistö piti aktiivisesti huolta omasta
fyysisestä kunnostaan sekä pelitaitojen kehittämisestä. Seuran vuoroilla kuntosalilla
oli aika-ajoin jopa ”ruuhkaa”, samoin Salohallissa pron ohjauksessa pidetyissä
lyöntiharjoituksissa. Klubilla oleva simulaattori oli myös aktiivisessa käytössä,
jossa osa pelaajista piti tuntumaa pelaamiseen.
Alkavalla kaudelle toimikunnat toteuttavat talvella tekemiään toiminta-
suunnitelmiaan. Junnujen Golfkoulu jatkaa aktiivisesti toimintaansa ja sen
kehittämistä. Toimikunnat järjestävät alkaneella kaudella erilaisia tapahtumia ja
kilpailuja viimevuotiseen tapaan. Olemme saaneet järjestettäväksemme myös
Golfliiton tapahtumia mm. Junioreiden Aluetour toukokuussa, Senioreiden
kesäpäivät heinäkuussa, johon kaikki seuramme seniori-ikään tulleet ovat
tervetulleita. Syyskuussa järjestämme vielä Senioreiden/Veteraanien Välitourin.
Näyttää taas siltä, että alkaneellakin kaudella on kentällämme runsaasti erilaisia,
koko jäsenistöllemme sopivia mielenkiintoisia kilpailuita, klubi-iltoja ja muita
tapahtumia.
Toivoisinkin näkeväni teistä mahdollisimman monen osallistuvan näihin seuran eri
toimikuntien järjestämiin tilaisuuksiin ja kilpailuihin
Toivotan kaikille erittäin rentouttavia ja mukavia golfkierroksia kaudelle 2009
Nähdään klubilla

Heikki

Aloitamme tänä vuonna puolta tuntia aiemmin,
jotta valoa riittäisi myös viimeisille väylille.
Kisahan pelataan kolmihenkisinä joukkueina,
Texas-scramble säännöin.
On kovasti haluttu arvottuja joukkueita, ja tämä-
hän on kaikille niille mahdollista, jotka ilmoittau-
tuvat arvontalistalle. Niille, jotka kokevat kisan
oman porukan peliksi, suotakoon se, ja he ilmoit-
tautuvat joukkueena.

Tarkemmat kisatiedot löydät kilpailuosiosta.

120 ensimmäistä mahtuu mukaan!



KAPTEENIN PALSTA
Kevät on alkanut Salo Golfin kannalta parhaalla
mahdollisella tavalla, kun kenttä saatiin kuntoon
pääsiäiseksi. Sekä  vieraat että omat pelaajat ovat
ehtineet nauttia kevään ensi kierroskirmauksista
täysin siemauksin vuodenaikaan nähden hyvällä
kentällä. Voin vain kiittää kenttähenkilökuntaa ja
kaikkia niitä vapaehtoisia, jotka taas tänäkin
vuonna ovat toiminnan mahdollistaneet.
Erityiskiitoksen haluaisin kuitenkin osoittaa edelliselle kapteenillemme, Kari Bastmanille.
Karin ansiolista on todella pitkä. Tässä osa sitä:

• Salo Golfin puheenjohtaja 1993 – 1999
• Salo Golfin kapteeni 2003 – 2008
• Salo Golfin järjestämien SM-kilpailujen kilpailunjohtaja 2003
• Liittovaltuuston jäsen 1996 – 98 ja 2003 – 2004
• Liittotuomari vuodesta 1993
• SGL:n seuratuomarikouluttaja vuodesta 2008
• SGL:n hopeinen ansiomerkki 2008
• Antanut sääntökoulutuksen suurimmalle osalle seuramme jäsenistä

Kiitos Kari!
Kari ei meitä kuitenkaan jätä. Hän on luvannut edelleen jatkaa ainakin sääntökoulutusta.
Tämä kapteenina olo on mukavaa ja leppoisaa, kun saa antaa kiitoksia. Valitettavasti
tässä toimessa joutuu välillä myös ärhentelemään. Nyt ärhentelen niille  tupakkamiehille,
jotka heittelevät tumppejaan hienolle kentällemme. Tumpit niille varattuihin askeihin
kentällä tai sitten omaan taskuun!
Ylivoimaisesti suurin osa pelaajista toimii kuitenkin erinomaisesti. Korjaa jälkensä, ei jätä
roskia kentille ja huomioi muut pelaajat sekä kenttähenkilökunnan. Siksi kentällämme on
aina ilo pelata.  Ja nythän koko kaunis kesä on edessämme.
Toivon kaikille seuramme jäsenille nautinnollisia hetkiä golfin parissa. Ja jos oma huono
peli kaikesta huolimatta joskus vietävästi harmittaa, kannattaa lukea Seppo Palmisen
kirja “Buddha pelaa golfia”. Siitä voi elämäänsä varten saada jotain muutakin oppia.

Terjo Ek

Klubitoimikunnan ohjelmaa viime kau-
della haittasi moneen otteeseen sateinen
ilma, mutta silti saimme monenmoisia
leikkimielisiä kilpailuiltoja aikaiseksi.
Osallistujia vain kaipailemme lisää. Suuri
osa klubimme jäsenistä ei ehkä ole tiennyt tai ajatellut, kuinka mukava
on viettää pari – kolme tuntia perjantai-iltana kentällä pelaamassa
erilaisia, yllätyksellisiä pelimuotoja.
Olemme yrittäneet keksiä joka kerraksi aina uudenlaisen pelimuodon,
jossa tärkeintä on hauskanpito ja tutustuminen toisiin golfareihin.
Olemme pelanneet yleensä puoli kierrosta ja monenlaisia paripelejä,
esimerkkinä 2-hengen joukkue, jossa kummallakin on vain yksi maila
ja lyönnit vuorotellen. Tai kolmen hengen joukkue, jolle annetaan
normaalin pelipallon lisäksi väripallo, jota jokainen joutuu pelaamaan
kolme väylää. Väripallon klubille asti tuonut joukkue sai kunniaa ja
mainetta (muutamalta joukkueelta saattoi väripallo luiskahtaa ongen
ulottumattomiin)!.
Etuysi on myös pelattu niin, että kaikki yhdeksän väylää pelattiin par-
kolmosina tai puttigreeneillä kilpailtiin tekniikkakisaa.
Tulkaa kaikki, entiset ja uudet osallistujat katsomaan tulevalla kaudella,
mitä kekseliäs klubitoimikuntamme saa aikaan. Maksu ei päätä huimaa
ja palkintojakin on luvassa!
Alustavasti klubi-illat on tarkoitus järjestää seuraavina perjantai-iltoina:
 5.6, 26.6, 7.8, 28.8 ja 11.9. Laittakaapa kalenteriinne muistiin.
Klubitoimikunta yhdessä senioritoimikunnan kanssa on järjestänyt
myös golfmatkoja. Viime kesänä olimme Virossa, edellisenä
Ahvenanmaalla ja olemme käyneet myös tutustumassa saarigolfiin
Venoxan saarella ja Bjärkas golfissa Vestanfjärdissä. Tällä kaudella
taas uusi reissu tiedossa! Seuratkaa ilmoitustaulua ja nettiä.

Tervetuloa mukaan

Klubitoimikunnan puolesta
Pirkko Määttänen

Klubitoimikunta tiedottaa



Hotel Rikala Open
Kausi alkoi perinteisesti Rikala Openilla 19.4.  Aikaista kevättä odoteltiin, mutta säänhaltija piti kilpailutoimistoa
jännityksessä loppuun asti, pelatakko vai ei. Pelattiin, eikä kukaan pahemmin nurissut, olihan taas päästy kisan makuun.

                Scratch- sarjassa olikin puolet vieraspelaajia, ja palkintopöytä meni kokonaan heille:
                 1. Jari Anttila  RG,  75    2. Petri Ahokas KGM,  79   3. Juuso Välilä   AG,  80

               Ylemmässä HCP-sarjassa taas ei ollut kuin yksi vierailija.
                  1. Jouko Lehtinen  75    2. Jari Kauhanen  76    3. Pasi Kuhalainen  78

               Alempi HCP-sarja (Pistebogey 14.5-36) oli puolestaan saanut liikkeelle 32 pelaajaa, joukossaan
                kymmenen vierapelaajaa.
                 1. Timo Koskinen  35     2. Timo Karppinen  32      3. Olli-Pekka Kylä-Markula  LoG   31 pist.

Scartch-sarja HCP  0-14.4 (Jouko Lehtinen puuttuu) PB  Timo Koskinen



KoneRuuskanen
         Open

Miesten HCP-sarjan parhaat
odottavat palkintojen jakoa.
Ape, Henrik ja Seppo

Alla naisten parhaat: Pirkko, Kaisa ja Pirjo

Oik.alhaalla: Miesten Pb-sarja
Seppo Hurmerinta, Marko Lehtosaari (GT),
Olli Aaltonen

Kaukolle kiitokset hyvästä kisasta!



KAPTEENIEN KIERROKSEN AVAUS
VAPUNPÄIVÄNÄ 2009
(Sävel: Kapteeni katsoi horisonttihin; sanat: Ossi Helin)

Kapteenit katsoi almanakkaan:
Vappu tulee tuota pikaa! Vaikk´ on griineiss´ värivikaa,
eipä piittaa väki Salon Golfaajain.
Svingihinku vallan saa!

Hurraa, nyt kevät vihdoin koitti!
Ek ja Pirkko perinnettä pitää yllä siksi, että

Kapteenin Kierrosta ei ilman
kunnon kausi alkaa voi!

Kapteeneilla meist´ on kova vastuu:
etiketti pakottaa heidät meitä haukkumaan,
jos jää pallokuopat tasaamatta
tai jos svingaa maneesiin!

Hurraata rivitalokansa
tuskin hihkuu riemuisasti niille, jotka pihaan asti

käyvät priima-järvipalloansa
autin puolelta noutamaan!

Jos on pistebogi tähän asti
ollut outo systeemi, uus on vielä pahempi!
Tuskin ykskään meistä enää tajuaa,
miten muuttuu HooCeePee.

Hurraa,  ei huolta!  Terjo pänttää!
Kun hän saapi Cee-Äs-Aan omaan kalloon mahtumaan,
niin sitten klubin terassilla
varmaan meitä opettaa.

Kohta lähtölaukaus jo kaikaa!
Joukko ryntää svingaamaan, tuffaamaan ja slaissaamaan.
Sitä ennen vielä haluamme
tämän julki julistaa:

Hurraamme viimeisen saa Pirkko
sekä muutkin ihanat

suloleidigolffaajat.
Niin  maistuis golffi ilman Teitä,
kuin joisi etikkaa!

Kapteenin kierros
Vapun päivänä

Puheet pidettiin ja laulut
laulettiin.
Ossi Helin oli sanoittanut
vanhan merimieslaulun
kapteenien kunniaksi uusil-
la sanoilla. Sanat oikealla.

Terjo oli Pirkon avustuk-
sella järjestänyt ensimmäi-
seen kierrokseensa hienon
kevätilman, josta saimme
runsain joukoin nauttia.

Perineinen vappulounas
kisan jälkeen oli runsas ja
tuntui maistuvan kaikille.

Lauluesityksen loppuosan voit nähdä videolta sivulta:
http://www.youtube.com/watch?v=p0RB6qqC3wA



Taukotuvalla on tunnelmaa, kun “konkarit” kohtaavat

Ylhäällä vas.  naisten parhaat, alla miesten kolmikko.

Kuvia Kapteenin kierrokselta



KKKKKamera kiertää kenttääamera kiertää kenttääamera kiertää kenttääamera kiertää kenttääamera kiertää kenttää

“Mun on vilu”     by Pave Maijanen “Jano”

“These boots are
made for golfing..”

by Nancy Sinatra

“It´s a sound
of silence..”

by Simon and
Garfunkel

musiikinmusiikinmusiikinmusiikinmusiikin
tahdissatahdissatahdissatahdissatahdissa



    KISATULOKSIA

   Ylhäällä vasemmalla:
   Gigantti Junior Open
         HCP 0 - 18
3. Mine Bedretdin (keskellä)

    Alhaalla vasemmalla:
   Gigantti Junior Open
         HCP 18.1 - 36
 1. Jasper Koekok     68
 2. Verneri Sirva         69
 3. Harri Perkonoja     81

Juniorien Alue Tour Länsi
  pelattiin Salossa 17.5.
    SaG parhaat olivat
tytöt:  Mine Bedretdin 6.
pojat:  Niko Huhtala  34.

Parhaitten kuvat oikealla.

Junnusivu
Junioritoimintamme selkäranka Nuori Suomi Sinetti-seura status oli
uudelleen tarkastuksessa 29.4. Joka toinen vuosi suoritettava audi-
tointi meni kohdaltamme hienosti. Junioritoimintamme sai 5 kohdassa
arvosanan erinomaisesti ja kolmessa kohdassa hyvin. Kyseisissä
kohdissa selvitettiin, miten seura selviytyy erinlaisista kasvatuksellisista
ja koulutuksellisista haasteista sekä miten johdonmukaisesti se toimii
liiton suunnitelmien mukaan.
Loppulausuntona oli: Seura täyttää kriteerit erinomaisesti.

Tästä kaikesta lankeaa kiitos Pertti
Kiiskisen johtamalle junioritiimille
ja koko 2000-luvun ajan seuran
jäsenten tekemälle vapaaehtoi-
selle juniorityölle.



Karin sääntönurkka

Eli jos koira on napan-
nut pallon suuhunsa,
kun pallo on vielä liik-
keessä, pallo pelataan
siitä, mihin koira sen
pudottaa. Poikkeus:
jos pallo oli liikkeellä
viheriöllä puttauksen
jälkeen, putti on uusit-
tava (Dec. 19-1/6).
Koira on ns. ulkopuo-
linen tekijä, jonka vai-
kutuksesta palloon ker-

rotaan säännöissä 18 (pysähtyneen pallon liikuttaminen) ja
19 (liikkuvaan palloon vaikuttaminen). Aina, jos pallo on
pysähtynyt, ulkopuolisen tekijän aiheuttama pallon liikkuminen
mitätöidään ja pallo pelataan siitä paikasta, josta se liikutettiin.
Ellei paikkaa pysty määrittämään tarkasti, pallo on pudo-
tettava mahdollisimman lähelle paikkaa, josta palloa liikutettiin.

Ulkopuolisen tekijän vaikutus palloon on joko tiedettävä
tai oltava käytännössä varma, pelkkä epäily ei riitä. Tuossa
koirakuvassa ei selviä, oliko pallo liikkeessä, kun koira
sen nappasi. Jos oli, pallo pelataan siitä, mihin koira sen
jättää, muussa tapauksessa se pelataan paikalta, mistä
koira sen suuhunsa otti. Koira kannattaa opettaa viemään
pallo reikään, eikä palaut-tamaan sitä pelaajalle (joka taas
saattaa rikkoa sääntöä 1-4?), aika hyvä syy siihen, miksi
koirat eivät ole tervetulleita golfkentälle. Mutta olen kuul-
lut samanlaisia tapauksia, joissa kettu on vienyt pallon.
Onneksi pallo oli pysähtynyt ja jos se hävisi ketun mukana,
saa sen rangaistuksetta korvata uudella.

Toimittajan kysymys, lukijan mietittäväksi: Entäpä jos koira nappaa
liikkeessä olevan pallon ja juoksee se suussaan outin puolelle. Miten
koiraa voi houkutella takaisin kentälle,  ja saako pelaaja mennä koiran
kanssa edemmäs, kuin se kohta, missä koira nappasi pallon,
esimerkiksi houkutella sitä greenille?

Miten toimit, jos lyöntisi jälkeen havaitset
lempeäkatseisen koiran tulevan luoksesi,
pallosi suussaan?
Annetaanpa Karin pohtia asiaa.

Kari:



Perinteinen kevään golfmatkamme suuntautui tänä vuonna Madeiralle. Kohde on ollut useita kertoja mielessä, mutta jostain syystä jäänyt aina
kakkoseksi. Eipä mitään, liput  ja hotelli varattiin netistä jo viime vuoden puolella, ja halvalla kun piti päästä, niin kahden välilaskun tekniikalla. Hotelli
kylläkin oli  kentän  “laidalta” (50 mtr väylältä, 1,5 km klubilta). Menomatka Amsterdamin kautta Lissaboniin sujui muuten mukavasti, mutta Lissaboniin
saavuimme sen verran myöhässä, että Funchalin kone oli jo ehtinyt lähteä (kello oli noin 23.00). Ei huolta, lentoyhtiö tarjosi hotellimajoituksen ja
iltapalan läheisessä hotellissa, ja aamulento kahdeksalta. Olimme Madeiralla hotellilla aamulla klo 10, ja varmaan pirteämpinä, kuin jos lento olisi ollut
edellisenä yönä.
Enotel Golf (ent. Hotel Santo) oli tosiaan kentän laidalla, vartin kävelymatkan päässä klubilta. Klubi sijaitsi varsinaisella näköalapaikalla, noin 650
metriä merenpinnan yläpuolella, ja meri melkein draivin päässä.
Kenttä, Santo Serra, on monivuotinen Euroopa Tour-kenttä, jossa on pelattu Madeira Openia. Tänä vuonna kisa oli siirretty ensi kertaa viereiselle
Porto Santon saarelle, jossa Seven suunnittelema kenttä sai kansainvälisen kasteensa. Madeiralla on kaksi kenttää, Santo Serra ja Panheiro. Nick
Faldo on suunnitellut saaren länsikärkeen mahtavan 27 reiän golfkompleksin, joka valmistunee v. 2012. Hyvä syy käydä saarella uudestaan!  Kenttäalue
lienee fyysisiltä vaatimuksiltaan hieman helpompi, kuin nykyiset kaksi kenttää. Santo Serra on suurista korkeuseroistaan huolimatta miellyttävä ja
vaihteleva 3x9 väylän kokonaisuus.  Maalis- huhtikuun vaihteessa kentällä oli tilaa, ja tee-aikojen vaihtaminen oli helppoa. Alueen hotellit myöntävät

Golfklubi pilvien tasalla



30% alennuksen green-
fee maksuista, samoin
klubilla on edullisia viik-
kopaketteja.
Golfarin henkireijiksi,
mahdollisen välipäivän
sattuessa, on saarella
lukuisia levadoja, kas-
teluveden kulkureittien
varrelle muodostuneita
polkuja ja metsäteitä.
Näille reiteille on ole-
massa hyvät kartat ja
niille järjestetään myös
opastettuja retkiä. Reitit

ovat pituudeltaan 5-20 km , joista osa soveltuu koko perheen kuljettavaksi, loput
samooajille.  Madeira tunnetaan myös lähes trooppisesta luonnostaan, jossa
kasvaa tuhansia eri kukkalajikkeita ja massiivisia lehti- ja havupuita.
Funchalin lähistöllä on erityisiä puutarhoja, joihin kannattaa tutustua, mikäli on

vähänkin viherpeukaloa, tai jos vain haluaa nähdä pilkahduksen
luonnon kauneudesta.

Madeira on tänä päivänä päätiestöltään huippuluokkaa, moottoritiet
halkovat kaunista maisemaa ja välillä tie sukeltaa usean
kilometrinkin pituiseen tunneliin. Luonnollisesti äkkiväärää tiestöä,
sitä etsivälle kyllä löytyy, varsinkin sisämaasta.
Pienenä loppukevennyksenä tarina paluumatkan vaiheilta.
Nyt oli koneemme sen verran myöhässä Dusseldorffissa, että
jouduimme juoksemaan Helsingin koneen lähtöportille (noin 400
mtr) ja matkalaukuistamme toinen ei ehtinyt suomeen koneemme
mukana. Teimme reklamaatiot kentällä ja lähdimme kotiin, jonne
ehdimme aamu viideltä ja töihin lähdin kahdeksalta. Illalla töistä
lähtiessäni puhelimeni soi ja minusta tuntui, että joku yritti myydä
minulle matkalaukkua. Tuiskaisin väsyneenä, etten tosiaankaan
ollut nyt kiinnostunut matkalaukusta, muistamatta edellisen yön
tapahtumia. Meni pari minuuttia, ennenkuin tajusin, että olikohan
kyse omasta laukustani. Soitin numeroon takaisin, ja asia päättyi
onnellisesti. Kuski, joka oli tuomassa laukkua, kyllä totesi
tavattuamme, ihmettelleensä miksi en huoli laukkuani.

Levadan puita

Jyrkänteiden saari

Jari Jaatinen



         PuuhaBägi toiminta
Suomen Golfliitto käynnisti alkukeväästä täysin uudentyyppisen, aloitte-
leville junioreille tarkoitetun harjoittelu- ja lajiintutustumis projektin,
nimeltään “Puuha Bägi”. Liitossa vetovastuu osui luonnollisesti nuoriso-
vastaava Eva Valtaselle. Hän oli järjestänyt kentällemme ensimmäisen,
asiaan perehdyttävän koulutustapahtuman, jonne oli saapunut 17 seurasta
yli 30 henkeä tutustumaan bägin salaisuuksiin.
Bägiin kuuluu aivan uniikkeja tuotteita, joiden avulla kouluttajat voivat
luoda harjoitteluun golfista poikkeavia, erilaisia koordinaatioita kehittäviä
 harjotteita ja leikkimielisiä pelejä. Pyrkimyksenä on tehdä harjoitustun-
nista vaihtelevampi ja antaa virikkeitä erinlaisiin pallopeleihin.
Bägit olivat tarkoitettu seuroille, jossa juniorityö oli otettu vakavasti.
Aluksi bäkejä tuotettiin 30 kappaletta, arvoltaan 280 e/bägi, ja niitä
varasi ennen tilaisuutta jo 28 seuraa.  Liiton kouluttajat kävivät eri ras-
teilla läpi bägin käyttöä ja oppilaat “joutuivat” itse kokeilemaan eri väli-
neitä. Pientä kisailua syntyi mm. krokettigolf-radalla.

Krokettigolfin portti Bägin salaisuuksien äärellä

Eva totesi tapahtuman lomassa, että Salon kenttä
(Par3-rata) sopii erinomaisesti  tämän tyyliseen ryhmä-
harjoitteluun. Myös kenttämme valmius varhaisena
ajankohtana  (26.4) puolsi valintaa.  Yleisesti kenttien
osalta Eva totesi, ettå niiden talous alkaa olla kun-
nossa, mutta mitään suurempia kenttähankeita ei ole
heti näköpiirissä.
Liitto itse on rakentamassa 5-vuotis strategiaansa,
joka lähtee vuoden 2010 liittokokouksen jälkeen lau-
suntokierrokselle seuroihin. Liiton ja seurojen välit ovat
tällä hetkellä harmooniset, ja nyt on tärkeätä, että niin
liitto kuin seuratkin huolehtivat taloudestaan, unoh-
tamatta kuitenkin panostustaan nuorisoon.


