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Juhannus-scramble ja muuta mukavaa

Juhannus-scramble

Tiskin takana iloinen caddiemaster-kolmikkomme; Jussi, Anu ja Minni

Vas.2. Matti Breilin
tyylikkäänä aloittamaan kisan.
Vas. ja oikea.
Taukopaikan
makkara maistui
monelle, ja nestetankkaustakin
tarvittiin.

Miksiköhän noin paljon pyöriä klubilla?

Juhannus-scramble
Kilpailun odottelu on oma seremoniansa,
jolloin tavataan henkilöitä, joita ei normaalisti tapaa omina peliaikoinaan.
Tämän vuotinen kisa saatiin taas pelata
hienoissa olosuhteissa , yli 120 pelaajan
yhteislähtönä.
Alla vas. Voittajakolmikko, Pentti Koivusalo,
Pekka Hahkala, Juha Roto
Alla oik. Kolmansina Nygrenit; Hanna,
Terhi ja Eino

SOKKOMATKA HIRSALAAN
Klubitoimikunnan järjestämälle sokkomatkalle uskaltautui mukaan
26 innokasta golfaria. Edes pitkään jatkunut hellekausi ja
viimepäivien ukkoskuurot eivät hillinneet mukana olleiden intoa.
Arvailu matkakohteesta alkoi jo ennen bussin liikkeelle lähtöä ja
kiihtyi entisestään auton keulan kääntyessä kohti auringonnousua
Turku – Helsinki moottoritiellä.
Matkakohteesta
järjestetty vedonlyönti, jonka palkintona oli paketti
VSOP-birdiejuomaa, innosti matkalaiset entisestään
muistelemaan pääkaupunkiseudulla
sijaitsevia kenttiä.
Hyviä arvauksia
tulikin kohtuullisesti. Matkakohteen lisäksi arvattavana oli myös
ensimmäisen ryhmän tiiausaika.
Puolentoista tunnin ajon ja monen hyvän arvauksen osoittauessa
vääräksi, löytyi kohteeseemme ohjaava kyltti.
Aamukahvien jälkeen päästiin viimein itse asiaan, eli pelaamaan
leikkimielistä Sokkomatka PB-kisaa kentälle, jossa epätarkasta
avauksesta ja tunnottomasta putista seurasi auttamattomasti monta
lisälyöntiä. Kentän muodot poikkesivat melkoisesti
kotikentästämme ja tulostaso ei yltänyt aivan huippuunsa

Kierroksen jälkeen vuorossa
oli pelaajien huolto, saunominen ja ruokailu, kohteemme
hulppeassa klubitalossa.
Kaiken kokemamme jälkeen
olimme valmiina palaamaan
kohti kotia. Paluumatkalla
jaettiin kisan palkinnot ja julkaistiin kohdevedon tulokset.
Kilpailun voitti Terjo Ek (32
BP), toisena Hilppa Vienonen (32 BP) ja kolmatena Terhi Nygren
(30 BP). Yksikään arvaus kohteestamme ei osunut kohdalleen,
joten palkinto jaettiin lähimmäksi arvanneelle. Samaa kenttää oli
veikannut kolme henkilöä, joten ensimmäisen ryhmän tiiausaika
toi palkinnon Hilppa
Vienoselle.
Lähes puoli vuorokautta myöhemmin
olimme jälleen kotikentällä monta kokemusta rikkaampana.
Kiitos kaikille
mukavasta seurasta!
Klubitoimikunta/jny

SALON MESTARUUSKILPAILUT
3.-4.7. Wiurila ja Teijo

lisää kuvia seuraavalla sivulla..

Älkää kattoko kun mä draivaan!

Teijon 8.väylän vasen raffi hävitti
monia palloja

Näittekö, mihin meni?

Seniorinaisten kaksi parasta,
Pirjo Kujala ja Leena Ruohonen

SHAMPANJAA JA MANSIKOITA 17.7.
Vasemmalla shampanjaa
ja mansikoita, oikealla
shampanja ja mansikka,
eli Heikki ja Kaija Tapio.

Alla oikealla: Markku ja
Lilja lähdössä picnikille.

Illan gentlemanit, Pekka Hakkarainen ja Heikki Rosendahl.
Valitettavasti ei Pekkaa ilmeisesti nähdä enää tällä kaudella viheriöillä,
hänen loukattuaan jalkansa liikenneonnettomuudessa. Pikaista paranemista!

TURUN HIPPOS OPEN 1.8.

Yllä: Vienoset toivat “raveihin” suvun nuorta väkeä. Oikealla: HCP-sarjan nelikko
Tutustu Toto-pelaamiseen kotona
Valmispelit

Miia Salminen Turun Hippos Oy:n hallituksesta
oli kisan sponsorin edustajana paikalla.
Miia kertoi olevansa itse myös raviohjastaja,
parhaimpana saavutuksenaan toinen sija
Norjassa pidetyissä “Naisten ajoissa”.
Miia toivotti kaikki golfarit tervetulleiksi Turkuun,
Metsämäen raveihin, erityisesti 25.9., jolloin
Metsämäellä ajetaan V75 ravit.

Valmispelit ovat nopea ja helppo tapa ostaa
Toto-pelejä. Valmispelit ovat Sinun pelimuotosi
silloin, kun aika ei ole riittänyt oman pelin
tekemiseen, tai et ole ehtinyt seuraamaan
viime aikoina raveja riittävän tarkasti.
Valmispelien avulla aloittelevankin pelaajan on
helpompi päästä sisään ravien ja Toto-pelien
maailmaan. Kaikki valmispelit ovat asiantuntijoiden tekemiä.
Pelit löydät sivulta www.Fintoto.fi

Seuraottelu SaG-RuG 14.8.

“Tätä on ollut tapana säilyttää Ruukissa, pitäkää siitä hyvää huolta, nyt me lähdemme harjoittelemaan.” (Toim. teksti)

Tämänvuotiseen seuraotteluun oli kapteenimme Terjo Ek osannut valita ilmoittautuneista iskukykyisen joukkueen.
Seuraottelun reikäpelit pelataan tasoituksettomana niin,että peliparit ovat suurin
piirtein saman tasoituksellisia.
Vas. Terjo toimi myös lähettäjänä. Kuvassa
parimme Matti Papunen/Pavel Usvalahti,
jotka myös toivat tärkeän pisteen SaG:lle
Oik. Heille pitäisi oikeastaan taputtaa, sillä
niin Ulla kuin Ollikin toivat pisteen otteluistaan.

12,5 - 6,5

Kuukauden tuomari
Tuomo Perkonoja

Yllä: Mika varmistelee Puutavaran voittoa.
Alla: KoneRuuskaselle maistuu hopea ja ...
Tuomo Perkonoja on toiminut kentällämme kilpailujen tuomarina siitä asti, kun ns.
seuratuomaritoiminta otettiin seurassamme ( ja golfliitossa) käyttöön. Tuomo on jo
ehtinyt kouluttaa itsensä aluetuomarin tehtäviin. Hän pelasi aikaisemmin itsekin
aktiivisesti golfia, mutta vammat ovat vähentäneet pelaamisen muutamaan kierrokseen kesässä.
Tuomaroinnissa on Tuomon mielestä tärkeätä tilanteiden huolellinen seuranta, ja
sellaisten valvontapaikkojen valinta, joista ei aiheudu pelaajille häiriötä.
Oppi-isänään tuomaroinnissa Tuomo pitää liittotuomariamme Kari Bastmania.
Tuomo toimi myös tämän vuotisten mestaruuskilpailujemme tuomarina. Hän kertoi
joutuneensa muutamia kertoja myös sääntötilanteeseen, olipa joutunut antamaan
“penaltejakin” kilpailijoille, virheellisistä toimista. Useimmat neuvontatilanteet koskivat öisen sateen aiheuttamia “tilapäisen veden” pulmatilanteita.
Tuomo myös toivottaa lisää säännöistä kiinnostuneita seuratuomaritoimintaan.
Mestaruuskilpailujemme kuvasato jää seuraavaan NettiSwingiin.

MaLeena Ladies Open
Boutique Maleenan 40-vuotis juhlakilpailu

Kiitos Terttu, kisasi ovat olleet aina mieleenjääviä!
lisää kuvia seuraavalla sivulla..

Väkeä oli, kuin jouluna kirkossa!

Terttu oli yhtä hymyä!
Pari, Niina Virtanen ja Pirkko Liljavirta voittivat kisan.

