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Golflehdessä olleessa pakinassa tuotiin
esille se, että jäsenistöjen aktiviteetti
pelaamiseen ja varsinkin kilpailuihin osallistumiseen on yllättävän pieni. Salo Golfin vastaavat luvut heijastanevat samoja
prosentteja.
Missä sitten syy, vai onko kaikki normaalia jakautumaa
– useita harrastuksia, perhe-elämän muutokset, kiireet
jne. Golfhan on harrastuksena sellainen, ettei sitä kannata ”huitaisten” tehdä. ”No, mennään nyt sitten äkkiä
käymään” – kommentti ei sovi golfiin, tai jos näin tekee,
voi lopputuloksenkin hyvin arvata.
Onneksemme kenttämme sijainti ja lay-out ovat sellaiset, että kierroksen matkoineen tekee samassa ajassa,
kuin pääkaupunkilainen puolikkaan. Ja starttiaikaakaan ei tarvitse varata monta päivää etukäteen.
Parin viikon takainen juhannus-scramble onneksemme
osoitti, että mielenkiintoa ja innostusta yhteisiin tapahtumiin löytyy, olihan kisan osanottajia 120. Pelin ajankohta ei edes ollut paras mahdollinen; iltakuudelta, juhannuksen aatonaattona, ja niin joukosta puuttui useita,
jotka normaalisti käyvät kilpailussa, mutta samalla
myös useita, jotka eivät yleensä osallistu kilpailuihin.
Tuntuukin siltä, että – ”ei niin vakava golf”- on monen
mieleen. Samoin tunnelma, jossa kaikki ovat läsnä yhtä
aikaa, verrattuna siihen normaaliin kilpailupäivään, jossa kentälle tullessasi näet muutaman pelaajan harjoittelevan rangella ja tyhjän klubin. Noudat kortin ja lähtötiillä tapaat kaksi vierasta totista ihmistä, jotka juuri
ja juuri saavat suustaan huomenet. Jos jututat kierroksen aikana kaveria, saat vastaukseksi ”koitaks psyykata”. Ja kun kierros on ohi, sama tilanne; vielä tyhjempi range, vielä tyhjempi klubi ja pelikaverit vielä
totisempia, ”viittiks viedä mun korttini samalla kun meet
klubille”.
Juhannus-scramblessa on tunnelmaa heti ”lippujonosta”
lähtien, pelikavereihin tutustutaan, pelin aikana kehutaan ja kannustetaan kanssapelaajia ja kisan jälkeen kenelläkään ei ole kiire pois klubilta. Toisin sanoen, valitsemme mielellään sosiaalisen tapahtuman, haluamme ystäviä ja tuttuja ympärillemme, näinhän se on, ja näinhän
sen pitääkin olla. Sitä vartenhan meillä on seura, klubi
ja sitä pyörittävä organisaatio. Meidän on kehitettävä
toimintojamme niin, että suosituimmat tapahtumat saavat niille kuuluvan jalansijan. Kilpailuiden saamiseksi
massatapahtumiksi tulee tutkia yhteislähtö tai 1- ja 10tii lähtöjen lisäämistä. Kun saamme lisää kilpailuihin
osallistujia, saamme myös lisää harjoittelijoita. Kyllä
kentälle mahtuu. Tässä lajissa ei tyhmyys joukossa
tiivisty.
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Tervehdys golfarit!
Pelikausi 2006 alkaa olla kohta jo puolessa välissä ja
elämme ilmeisesti vilkkainta peliaikaa seuraavien
viikkojen aikana. Luontoäiti kohteli kaikkia LounaisSuomen alueen kenttiä talvella ankaralla kädellä.
Kenttähenkilökunta on tehnyt kovasti töitä ja tehnyt
parhaansa saadakseen myös kenttämme hyvään
kuntoon. Alkukauden kylmyys ja toisaalta myös
kuivuus eivät olleet mitenkään edistämässä väylien ja
greenien kasvua. Nyt ihan viime päivien lämpö ja
taivaalta saatu ”luonnollinen” kosteus toivottavasti

kuulemma tulossa, hieno juttu.
Seniorit ovat perinteiseen tapaan otelleet VarsinaisSuomen senioriliigan otteluita vaihtelevalla menestyksellä.
Useita tiukkoja otteluita on vielä kauden aikana odotettavissa.
Green Card-suorituksia on alkukaudesta otettu vastaan
kohtuullisen mukavasti, joka myös on nähtävissä seuran
uusien jäsenten lukumäärässä. Toisaalta vanhoja jäseniä

vauhdittavat kasvua.
Junioreiden Golfkoulussa käynnistyi taas uusi ”lukuvuosi” 1.6.2006 alkaen. Ilolla on todettava, että uusia
innokkaita golfarinalkuja on saatu taas lisää mukaan
harjoituksiin. Junnujen kesä onkin kohtuullisen aktiivinen lukuisten harjoitusten sekä kilpailuiden muodossa.

on luonnollisestikin siirtynyt muualle, mutta uskomme,
että nettolisäys tulee olemaan positiivinen tämänkin
toimintavuoden aikana
Toivotan kaikille jäsenille Hyvää Kesää ja antoisia
pelikierroksia

Klubitoimikunta on päässyt taas hyvään vauhtiin ja
järjestänyt jo muutaman suositun klubi-illan ja lisää on

Heikki

Juniorit palkintojen jaolla

Pohjoismaiset ystävyyskaupunkipäivät
Katrineholmissa 19.-21.5.2006

Yläkuva: Katrineholmin klubitalo on tuttu monelle salolaiselle. Alakuvat: Hymyä löytyi vielä kierroksen jälkeenkin

Vuorovuosin Salossa, Katrineholmissa, Venneslassa ja Odderissa pidettävät ystävyyskaupunkitapaamiset ovat aina
saaneet salolaiset suurin joukoin liikkeelle. Tänäkin vuonna 50 hengen ryhmä eri järjestöjen edustajia matkusti Katrineholmiin. Salo Golf oli saanut kutsun neljälle golffarille. Hallituksen jäsenistä matkalla olivat Pirkko Määttänen, Pirkko
Vauhkonen, Jouko Röntynen ja Jari Jaatinen. Valitettavasti muut ystävyyskaupungit eivät olleet saaneet golffareita
matkaan, mutta se ei pelejämme haitannut. Katrineholmin Golfklubi oli valmistautunut hienosti vieraittensa tuloon, ja
kaksi pelipäivää ja iltajuhlat olivat mieliinpainuvia. Perjantai-illan vietimme golfklubilla kilpakumppaneittemme kanssa ja
lauantaina klo 17 alkoi kaikkien yhteinen illanvietto konferenssikeskuksessa. Yli 300- päinen yleisö sai nauttia illallisen
lisäksi laajasta musiikkiohjelmistosta. Koko tapahtuman kruunasi lauantai-illan huutokilpailu ruotsalaisten kanssa Stattshotellin baarissa, seuratessamme Loordin taistelua Carola Häggvistiä vastaan Euroviisuissa. Voiton ratkettua oli hyvä
lohduttaa ruotsalaisia, olivathan he kuitenkin onnistuneet jääkiekossa.
kuvakavalkaadi jatkuu seuraavalla sivulla

Illanvietto perjantai-iltana golfklubilla oli lämminhenkinen ja ruuan
laatu kuin suoraan gourmet-ravintolasta. Pirkko Määttänen luovutti
Carl-Eric Anderssonille tuliaisia Salosta.

Loordi ja Suomi ovat juuri voittaneet Euroviisut.

Jottei totuus unohtuisi, on Ensio Huldenia
kiittäminen hienosti junaillusta matkasta.
Kaikki sujui kellon tarkasti.
Ikävää kyllä, Ensio kertoi tämän olleen
viimeisen matkan, jolla hän toimi matkanjohtajana. “On aika antaa nuoremmille
tilaa.”, kommentoi Ensio

JUHANNUS-SCRAMBLEN
TAIKAA

KUN KISAA OLI PELATTU PUOLET, TAIVAS SYNKKENI, JA SADE ALKOI, MUTTA ...
Juhannuskisa oli tänä vuonna osanottajamäärältään
tähänastisista suurin, 120 pelaajaa. Sen enempää ei
juuri ole mahdollistakaan ottaa mukaan. Nytkin jouduttiin muutamalle tiille sijoittamaan kaksi eri lähtöryhmää. Kisa sujui reippaassa vauhdissa, eikä hetkittäinen sadekaan päässyt haittaamaan peliä. Illan sää oli
lämmin ja parani kuin viini vanhetessaan.
Tulostaso oli hyvä ja äärimmäisen tasainen, sillä 18.
pari oli vain kolmen lyönnin päässä voittajasta.
Voittaja sentään oli selvä (“ei puhallettu”), mutta muut
sijat menivät tasoitusvertailuun ja viimeisten reikien
tarkasteluun.

6 PARASTA TRIOA
1. Seija Ek - Seppo Juntti - Dolf Lassooy
2. Juha Lehtinen - Johanna Ylianttila - Matti Saarela
3. Jari Kalinainen - Matti Kärkkäinen - Arto Kankaanpää
4. Kari Bastman - Sanelma Bastman - Samu Kaaresvirta
5. Tuomas Nygren - Elias Nygren - Tommi Posti
6. Pekka Hakkarainen - Soili Sirkiä - Markku Heikkonen
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.. KUN KELLO LÄHESTYI KYMMENTÄ, AURINGONLASKU LOI KOMEAN TULEN TAIVAALLE
Nyt on paha kapula,
kun pallo näkyy jo
näin monena !

Kisassa oli myös ensikertalaisia, joille pelin
ideat selvisivät kisan
myötä.

Sääntönurkka by Kari Bastman

Pallo on sillalla. Silta on vesiesteen rajojen sisäpuolella. Mitä seuraamuksia olisi, jos
1

Pelaaja koskettaa mailallaan sillan pintaa ennen lyöntiä?

2

Pelaajan caddie repäisee esteen puolelta tukon kasvavaa ruohoa ja heittää sen ilmaan nähdäkseen, mistä tuulee?

3

Pelaaja itse nostaa sillalta pari kuivunutta ruohonkortta pallon edestä?
Oikea vastaus sivulla 8

Cider Cup 2006
Cider Cup pelattiin jo seitsemättä kertaa.
Kisassahan seniorit ja miehet kisaavat
“Rider Cup”-maisesti paremmuudesta.
Lauantain jälkeen kisa oli vielä aivan tasan
3-3. Seniorit voittivat foursome-ottelut ja
miehet fourball-pelit. Sunnuntaina pelattiin
12 singel-peliä, joissa seniorit ratkaisivat
kisan itselleen, s unnuntain pelit 8,5 - 3,5.
Lopputulos oli näinollen 11,5-6,5
Voitot ovat tällä hetkellä 4-3 miehille.
Tämän vuoden kapteenit olivat Reijo
Rannikko ja Seppo Juntti. Ensi vuonna
vastaavasti Heikki Hallaranta ja Mika
Havulinna

Suomen Golftalo Nike Open
16.7.
LP 18 r
SCR, HCP

Paras scratch-tulos

palkitaan

Niken SQ-draiverilla

Maleena Ladies Open
Kun miehet ja seniorit mittelivät paremmuuttaan Cider
Cupissa, oli Terttu järjestänyt naisille oman kilpailun, jossa
kaikki olivat ladyja, ikään katsomatta. Palkintopöytä oli
tavanmukaisesti runsas, kaikille löytyi pehmeä paketti.

Tulokset

(Pb)

(6 parasta)
1. Hanna Kurppa
2. Leila LAnden
3. Anneli Pekkala
4. Pirjo Ruuskanen
5. Sinikka Kesälä
6. Pirjo Kujala
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Ratkaise golf-pähkinä
Nopein voittaa paketin logopalloja
Neljä kaverusta ovat aloittamassa golfkierrostaan.
Tehtäväsi on selvittää alla olevien vihjeiden avulla,
millä pallolla ja millä slopella teknikko pelaa.
-

Asentaja avasi ensimmäisenä
Rakennusmestarilla oli ryhmän pienin slope
Kauppiaan nimi oli Pekka
Titleistin avasi viimeisenä pelaaja, jonka slope oli 24
ja samalla porukan suurin.
Kolmantena avannut Risto vaihtoi palloa, koska
Top Flite oli jo pelissä
Antin jälkeen pelattiin Staff
Pinnaclen pelaajan slope oli 16
Timolla oli puolet pienempi slope kuin Ristolla, ja
Pekalla puolet suurempi kuin Antilla.

Toimita vastauksesi caddiemasterille tai sähköpostiin: jari.jaatinen@veikonkone.fi
Oikea vastaus nettisivuilla, kun voittaja on löytynyt

Ratkaisut sivun 5 tehtävään
1

Pallo on vesiesteessä, jos pallo on esteen rajojen sisäpuolella. Esteen raja kulkee
myös ylöspäin. Mutta koska silta ei ole esteen maaperää, saa siihen koskea. Ei rangaistusta.

2

Tämä tapahtui Singapore Openissa tänä vuonna. Peter Hedblomin caddie toimi näin
ja kilpailun päätuomari John Paramor antoi pelaajalle kahden lyönnin rangaistuksen. R&A:n sedät moittivat Paramorin ratkaisua ja ilmoittivat, ettei vastaavasta
tilanteesta kuulu antaa rangaistusta. Paramor itse kertoi Leith Societyn
nettisivuilla, ettei hän haluaisi olla tuomarina tilanteessa, jossa kahden pelaajan
pallot ovat samassa vesiesteessä, toinen heittää esteessä ilmaan kuivaa ruohoa ja
saa kaksi rangaistuslyöntiä. Toinen puolestaan repäisee esteessä kasvavaa ruohoa
irti ja heittää ne ilmaan eikä saa rangaistusta. Eli kuten John Paramor itse kirjoittaa: ”…because I don’t fancy wearing a golf club around my head!” (…en erityisesti halua golfmailaa kaulani ympäri!”)

3

Tästä pelaajaa rangaistaan, koska esteessä ei saa koskea irralliseen haittatekijään,
jota kuiva ruoho on.
Kari Bastman

