JOULUSWINGI
SALO GOLFIN JOULUKORTTI 2007

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta !
Salon Golfkeskus Oy

Salo Golf Ry

Hyvät Salo Golfin
jäsenet!
Vuosi 2007 alkaa olla lopuillaan.
Näyttää siltä (tätä kirjoittaessani),
että kentälle saatetaan päästä
viimevuotiseen tapaan jouluna, miten
lie sitten tammikuussa. Varmasti
moni teistä on kuitenkin varannut varmuudeksi pelimatkan ”etelän” lämpimille
kentille. Toivotan teille miellyttäviä pelikierroksia ulkomaisilla vieraskentillä.
Vuosi on kokonaisuutena seuran kannalta mennyt suunnitelmiemme mukaisesti. Meille keskeiset painopistealueet ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan,
josta kiitos kaikille seuran vapaaehtoistyössä mukana olleille.
Tulevana vuonna jatkamme seuran kehittämistä tekemiemme toimintasuunnitelmien mukaisesti, jotka tukevat visiomme ja strategiamme toteuttamista
lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä.
Toivotan teille kaikille omasta ja seuran hallituksen puolesta
Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

Heikki

Kenttää kesät, syksyt ja talvet
Valitse itsellesi sopivin !
(Pientä kuvamanipulointia)

- naulaus klubilla 20.10.
Perinteinen Hanskat Naulaan- tapahtuma oli onnistunut tilaisuus, josta tänä vuonna oli jätetty
tanssi pois ja tilalla esiintyi trubaduuri Matti
Lepänhaara, joka saikin monen silmäkulman
vuotamaan, ei surusta, vaan naurusta. Matin
tarinat jäivät varmasti monen mieleen, ja vitsivarastot täydentyivät. Iltaan kuului oli myös
Ollin järjestämä illallispöytä, jonka maukkaita
anteja nautimme. Pirkko pyöritti perinteistä
puttikisaa, jonka finaalissa olivat Harjun sisarukset Satu ja Juhani, sekä Marko Vainio
Tiukan kisan voitti uusinnan jälkeen Juhani.
Lisää kuvia seuraavilla sivuilla...
Taiteilija
Matti Lepänhaara

Virallisen naulauksen suoritti kapteenimme
Kari Bastman ja naulaa piteli Ladykapteeni
Pirkko Määttänen. Muutaman onnistuneen
ohilyönnin jälkeen saatiin hanska naulattua.

Tilaisuudessa oli myös
vakavahenkisempää
ohjelmaa, tässä menossa Valehtelijoiden
klubi. Huom! Ossin
pokeri pitää.

Tiedottajan kynästä
Lueskelin viime vuoden JouluSwingiin kirjoittamaani juttua, ja huomasin että sen voisi osittain
uusia tähän numeroon. Kotimaiset golf-ammattilaisemme jatkoivat hyviä otteitaan, kansainväliset tähdet pysyivät tähtinä, Satu Harju säilytti
tasonsa ja kenttämme “fiilausta” entistä paremmaksi jatkettiin.
Tottakai aina uutta tapahtuu, niin meillä, kuin muualla. Senioritähtemme Jouko Torvinen ja Pentti Koivusalo tekivät salolaista miesgolfhistoriaa, nousemalla kesällä “EM-koneeseen”. Siitä asiasta
voinkin heittää yhden mieleeni jääneen asian. Kun kyselin Pentiltä
ja Joukolta kisan järjestelyistä, sain molemmilta ylistävät lausunnot
asiasta. Kuitenkin viimeisessä Seniorigolfari-lehdessä (juttu kuvan
kera), artikkelin kirjoittaja (kisoja kiertänyt) toteaa, että järjestelyt
eivät vastanneet kilpailun arvoa. Taitaapa olla niin, että kun aikansa luxusta saa, se alkaa tuntua arjelta. Sellaisia me olemme.
No palataan aiheeseen. Seuramme sai kauden aikana Sinettitunnuksen, ja sen myötä seuran hallitus nimesi marraskuun kokouksessaan seuralle ensimmäiseksi viralliseksi valmennuspäälliköksi
Ari-Pekka Hallarannan. A-P:n tehtäviin tulee kuulumaan kokonaisvaltainen valmennus- ja kilpailutoiminnan organisointi ja valvonta.
Samalla A-P jää kokonaan “käyttöömme”, eli hän on myös kokopäiväinen SaloGolfin pro. A-P:han hoiti aiemmin myös Wiurilan
pron tehtävät. Tämän ratkaisun myötä pyrimme luomaan nuorille
entistä paremmat mahdollisuudet valmentautua lajin hienouksiin.
Luonnollisesti A-P tulee jatkamaan aikuis- ja senioriryhmien kurssitus- ja valmennustoimintaa. Asiasta enemmin keväällä.
Tänä talvena kannattaa käydä kävelylenkillä urheilupuistossa, sillä
klubiravintola on päivisin auki koko talven. Uimahallissa käynnin
jälkeen voi käydä klubilla kahvilla tai lounaalla; Olli odottaa Sinua!
Muistakaa myös seuran kuntosalivuorot Salohallissa, niistä tietoa
sivuiltamme.
Toivotan Swingin lukijoille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
Jari Jaatinen

Kättä päälle ja A-P valmennuspäälliköksi !
(Pertti Kiiskinen, Ari-Pekka Hallaranta ja Mika Havulinna)

Sääntönurkan joulutervehdys
Australiasta! (Julkaistu JuhlaSwingissä
nro 1/90)

Cross Country 2007

Väylä 7 oli lyönti kentän 4-väylän takatiiltä greenille 12.
Vain koivu oli tiellä, ja aika usein

Kisan parhaat:
Miehet: Marko Vainio, Alpo Turunen ja Henrik Niiranen
Naiset: Pirjo Kujala, Marjatta Tikkala, Terhi Nygren ja Seija Ek

Kari Bastman oli jälleen toiminut kenttämestarina, ja täytyy
ihmetellä, miten joka
vuosi saadaan Gross
Countryyn uusi kenttäkuvio. Tämänkin vuo-

den kenttään mahtui
muutama täysin uusi
väylä. Pisteet Karille,
ja lyönnit pelaajille.
Ape, Pena ja Pirkko suunnittelevat, mille reiälle se Hole in One tehtäisiiin (väylä 18)

