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Tiedottajan kynästä

Kenen joukossa seisot, kenen
kentällä pelaat ?
Tuo kysymys on ollut tämän kesän ja syksyn kuuma peruna. Seurat
ja liittovaltuusto ovat omissa piireissään tutkineet mahdollisuuksia
selkeyttää golf-jäsenyyteen liittyviä ongelmia. Aiheen alkusysäyshän on ollut se, että joidenkin golfseurojen käytäntö jäsenyyteen on ollut puhelinsoiton
päässä. 50-75 euron maksulla on saanut jäsen- ja tasoituskortin, ja tasoituksenkin
haluamakseen.
Kommentilla: ”tuli pelailtua pari vuotta ulkomailla, liittyisin seuraanne, tasoitukseni on
25”, k.o henkilö saa jäsenkorttinsa viikossa, ja kentät ovat käytössä. Suurin hyötyjähän
tässä on pelaajan lisäksi kortin myöntävä seura ja suurin häviäjä tulevan kenttähankkeen
suunnittelija. Suurimmat jäsenmäärät 18 reiän kentiltä ovat jo yli 7000. Oman kapulansa rattaisiin on heittänyt kilpailuvirasto, joka on saamansa valituksen perusteella ryhtynyt tutkimaan, rikotaanko vapaan kilpailun sääntöjä, mikäli ryhdytään rajoittamaan seurojen itsenäistä toimintaa jäsenhankinnassa.
Marraskuun kokouksessa liittovaltuusto joutuikin hillitsemään hevosta, ja selkeät ratkaisut asiassa jäivät odottamaan. Tulevaisuus näyttää, mihin suuntaan virta vie.
Oman seuramme jäsenmäärä on muutamia vuosia pysynyt reilussa 800:ssa, ja olemme
alueemme suurin seura. Näkyvissä ei ole suurempia, kumpaankaan suuntaan vaikuttavia
tekijöitä. Nokiahan on tuonut jäsenistöömme tänne muuttaneita pelaajia, mutta samoin
se on niitä kuljettanut alueen ulkopuolelle. Kuntaliitos ei jäsenyyksiin tehnyt oleellisia
muutoksia, mutta salolaisten golffareiden määrä nousi yhdessä yössä yli kaksinkertaiseksi.
Viime kesä oli kenttämme kunnon kannalta ykkösvuosi. Varhaisesta keväästä lähtien
kenttämme kesti vertailun alueen muihin kenttiin. Väylät olivat tuuheassa ruohossa ja
greenit juoksuttivat palloa jo toukokuussa oikealla tavalla. Kun nyt katselee kentälle, ei
voi muuta kuin toivoa, etteivät mahdolliset vesisateet ja perään tuleva pakkanen pääsisi
pilaamaan kentän hyvää talvehtimista.
Tulevan kauden kilpailukalenteri näyttää hyvin samanlaiselta kuin kuluneen vuoden.
Viikkokilpailun sponsori muuttuu ja kilpailun nimi vahvistuu vuodenvaihteen jälkeen.
Epävirallinen kilpailukalenteri alkaa 20.4. ja päättyy Hanskat Naulaan-kisaan 15.10.

Varokaa tätä asentoa!!
Katso, miten Joukolle kävi

Omasta ja NettiSwingi-toimituksen puolesta toivotan kaikille lukijoille:
HYVÄÄ JOULUA ja ONNELLISTA UUTTA VUOTTA !
Jari Jaatinen

“Se oli se bogey-mato, joka imaisi.
Onneksi pojat vetivät pois.”

Jokisen Malja
Seuran vanhin sponsorikisa, Jokisen
Malja oli kerännyt tänä vuonna mukaan
83 pelaajaa kisailemaan hyviksi tiedetyistä palkinnoista.
Veikko Jokinen oli itse paikalla, ja hoiti
myös pelaajien vastaanoton ykköstiillä.
Hienossa kelissä pelatun, erittäin
hyvätasoisen kisan voittajat olivat tänä
vuonna Seppo Hurmerinta miehissä
( 40 pistettä) ja Johanna Niemelä
naisten sarjassa (50 pistettä !!)

Veikon puhetta seurattiin mielenkiinnolla, ja paljastui, että jatkoa on tiedossa.

Johanna, Terttu ja Tuire palkintoineen

POHJANMAAN KIERROS
Klubitoimikunnan tilausmatkoille riittää väkeä

Pohjanmaan reissu 17.-18.8.2010

Osa iloisesta joukostamme lähdössä Lappajärven kentälle

Aamukuudelta lähdimme ajelemaan bussilla kohti Lappajärveä. Puoliltapäivin majoituimme hotelli
Kivitippuun, pelasimme mielenkiintoisen kentän,
jossa viitosväylän jälkeen köröteltiin Albatrossisiipirataslautalla järven toiselle puolelle pelaamaan 6 – 14 väylät ja sitten takaisin samaa reittiä väylälle 15.
Keskiviikkona aamupäivällä ajoimme Seinäjoelle
Ruuhikosken mielenkiintoiselle kentälle, joka ei
todellakaan tunnu olevan Pohjanmaan lakeuksilla!
Kilpailimme myös - totta kai. Kummankin päivän
tulokset laskettiin yhteen (sokko PB = tavallinen
PB – kisa, mutta arvottiin viisi väylää, joiden
pisteet vähennettiin.

Uudet mailat siivittivät Röllin komeaan tulokseen!

Parhaat tulokset:
PB-kisa
1. Jouko Röntynen
2. Terhi Nygren
3. Erkki Häkkinen
4. Seija Ek
5. Marjatta Tikkala

52
51
50
49
47

Lähimmäs lippua
Lappajärvellä : Tapio Kyrönlahti 2,07 m
Ruuhikoskella: Seija Ek
9,11 m

Teksti ja kuvat: Pirkko Määttänen
Lähimmäs lippua-kisa rinteessä, joen rannalla, väylä 16.

Lähimmäs lippua- kisan väylä 15 saarella

SEURAN MESTARUUSKILPAILUT

Miehet
Miesten sarjat parhaat

Tänä vuonna saatiin uusi miesten mestari,
kun Tuukka Heinonen yllätti muut suosikit
varmalla pelillään. Muissa sarjoissa ei yllätyksiä tullut. Alpo Turunen oli “jättäytynyt”
seniorisarjaan, jolloin Terjolle jäi helppo työ
voittaa veteraanisarja. Naisten sarjaan ei
pelaajia löytynyt, mutta onneksi nais-senioreita kyllä riittää. Pelattiin kaksi kierrosta ja
Seija voitti, oisko jotain tuttua?

1 Heinonen Tuukka
2 Vainio Marko
3 Kotaja Otto
4 Ahokas Olli-Pekka
5 Paju Tomi
6 Rinne Teppo
7 Heikkilä Ari-Pekka
8 Koivisto Juha
9 Rinne Mertsi
10 Kykkänen Tatu

77 82
79 83
77 85
87 77
81 84
83 85
83 86
83 86
81 88
83 88

159
162
162
164
165
168
169
169
169
171

Veteraanit, miehet
1 Ek Terjo
81 80 161
2 Rannikko Reijo
83 85 168
3 Katila Keijo
83 89 172
4 Iltanen Matti
88 90 178
5 Papunen Matti
87 91 178
6 Sorrola Antero
90 91 181
7 Helin Ossi
88 96 184
8 Melava Kari
96 89 185
9 Saurén Kari
101 93 194

lisää kuvia seuraavalla sivulla..

Seniorit, miehet
1 Torvinen Jouko
2 Turunen Alpo
3 Tukia Seppo
4 Laine Timo
5 Lehtinen Jouko
6 Hallaranta Heikki
7 Uotila Paavo
8 Jaatinen Jari
9 Mäkinen Tuomo
10 Bastman Kari

74 77 151
79 78 157
84 77 161
79 83 162
83 82 165
86 83 169
85 84 169
85 85 170
81 92 173
87 87 174

Seniorit, naiset
1 Ek Seija
91 95 186
2 Näremaa-Helin Terttu 97 96 193
3 Tikkala Marjatta
102 98 200
4 Riihimäki Kaisa
99 104 203
5 Sjöholm Pirkko
106 106 212
6 Määttänen Pirkko
105 108 213

Terjo ja Veteraanimalja

Kauden pelaajia

Jouko Lehtinen, kaksi Holaria tänä kesänä Salossa

Otto Kotaja, Wilson Tourin ja seuran
mestaruuskilpailujen kakkonen

Bedretdinin kolmoset, Minne, Emin ja Feisal.
Opiskelu ja urheilu hoidettu hienosti yhdessä.

HANSKAT NAULAAN 16.10

“Terjolla ei silmäkään värähtänyt, vaikka en aina osunut naulaan.”

Kahvipöydän antimia

Perinteinen Hanskat Naulaan-juhla aloitettin
tänä vuonna jo päivällä, jolloin pelattiin Kinkkukisa, ja sen jälkeen itse juhla alkoi klo 18.
Juhlaväkeä oli mukavasti ja ruoka maistui kaikille.
Kinkkukisan HCP-sarjan voitti Jouko Lehtinen
ja pistebogey-sarjan Markku Tång todella
kovalla tuloksella 45 pistettä.

Markku Tång ja puhe

Markku Rantasta onnisti arpajaisissa

... ja nyt esiintyy lauluyhtye “The three golfers”

...olipa hyvä yhtye !
... “jos sais kerran kierroksella nättiä cädiä halata, oishan se
paljon mukavampaa klubilta kotia palata” (sanat toim.)

Malja hyvälle kaudelle!

Seuran sisältää löytyy myös duo-orkesteri, Eeva ja Tapio Kyrönlahti

Lasit tekevät naisen!

Verneri Sirva ja Puheenjohtajan pokaali

Pirjo Kujala, Siimesvaara Match Cup voittaja (14,5-36)

Perinteinen puttikisa keräsi joukon kokoon.

Kauden kunniakirjat
Hanskat Naulaan tilaisuudessa jaettiin kunniakirjoja kauden ansioituneille.

Koska painoteknisesti saatta olla, ettei teksti näy kunnolla, lyhyt selvitys kunniakirjoihin: Verneri Sirva sai Puheenjohtajan Pokaalin,
johon liittyy vasemman puoleinen kunniakirja, ja sen mainintana korostetaan esimerkillistä käyttäytymistä, innokasta harjoittelua ja
golfillista kehittymistä. Keskimmäisenä hallituksen naisten Seija Ek´lle myöntämä Aktiivinaisen kunniakirja, jossa mainintana;
säässä kuin säässä, aina ilosella mielellä, papan kanssa kiertäen, tai kilpailuihin osaa ottaen, palkintoja keräten.
Oikealla sitten Vuoden Hanskaajan kunniakirja, jonka sai Orvo Rinne. Tämä kunniakirja kirjoitetaan joka vuosi uudelleen, kuvaten
saajansa ominaisuuksia. Orvon ansioina mainittu kesän vietto Salossa golfin takia (Orvon asuu talvet Turussa). Pelaa pääasiassa
vain aitoa golfia (=scratch), vaikka aloitti golfin vasta 74 -vuotiaana, ja ottaa asioihin tiukasti kantaa terassiparlamentissa.

Tiesithän, että olet vakuutettu golfkentällä ?!
Mikalta saat lisää tietoa, jos jotain sattuu (varsinkin HIO-tapauksissa).

Tapaturmavakuutus

Vastuuvakuutus

Vakuutuksen voimassaolo

(16-240-611-4)

- kilpailuissa
- pelikierroksilla
- lajille ominaisissa harjoituksissa
- valmennusohjelman mukaisesti harjoiteltaessa
- koulutus-, liikunta- ja valmennusleireillä urheilutoimintaan
liittyen, mutta ei muuna aikana
- edellä mainittuihin tilaisuuksiin välittömästi liittyvillä
meno- ja paluumatkoilla
- tilapäisesti (huom. korkeintaan 3 kk) ulkomailla samoin
edellytyksin kuin Suomessa
- vakuutusehdoista poiketen myös yli 70-vuotiaille

Vakuutuksessa ovat jäsenseurojen jäsenien ohella
jäsenseurojen kentillä seuran luvalla pelaavat muut
henkilöt.
Vakuutuksesta suoritettavat korvaukset
- henkilövahingot 170 000 e
- esinevahingot 250 000 e
Omavastuu: Vakuutetun omavastuu jokaisessa vastuuvahinkotapauksessa on 100 e

SALON
GOLFKESKUS OY

