NETTISWINGI

SALO GOLFIN PUOLUEELLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 1/2012

Kauko Ruuskanen, ympärillään naisten sarjan parhaat.
Sisäsivulla lisää KoneRuuskanen - Husqvarna Openista

- RIKALA OPEN
Tänäkin vuonna kilpailukausi avattiin Rikala Openilla. Viime vuotiseen verrattuna lämpömittari näytti aivan muita lukuja,
mutta se ei golfareita peloittanut. Tuomo Mäkisen vahva kevätkunto tuli kisassa esille, ja jatkui ainakin Cider Cupiin asti.
Tuomo oli Cider cupissa ainoa seniori, joka toi kahden päivän kisasta täydet pisteet kotiin. Kuvissa olevia herroja näkyy
kyllä muissakin kevään kilpailukuvissa, joten sanonta “Aikainen golffari pytyn nappaa”, pitänee paikkansa.

1) Vesa Granholm 2) Pirjo Kujala (puuttuu kuvasta)
3) Antero Sorrola 4) Jere Järvinen (Kimmo junior)

.

Vasemmalla HCP 0-14,4 parhaat ja yllä HCP 14,5 -36
Scratch sarjan pelaajista ei valitettavasti ollut kuvaa
SaG-laisista Marko Vainio toinen ja Alpo Turunen neljäs
1) Tuomo Mäkinen 2) Mikko Joukas 3) Kimmo Järvinen

Kapteenin kierros
1.5.2012

Kapteenien tervehdys avasi virallisen golfkauden

Juniorit olivat ensi kertaa oikein joukolla mukana Kapteenin kierroksella,
ja jälki näkyi heti palkintopöydässä (seur.sivu)

Tämän kauden avajaisiin oli
saatu tenori ihan omasta
seurasta, nimittäin Kimmo
Lindegren, joka esitys mukavasti lämmitti hieman viileätä
kevätaamua.

Kapteenin kierroksen
kuvasatoa

Pelin jälkeen ruoka maistui ja Vapun päivä oli alkanut mukavasti

Kukkaisnaiset

Antero Sorrola puolusti miesten
mainetta juniorien hyökkäykseltä

Salon Osuuspankki
Seniors & Veterans
Open

Salonjokilaakso
Open
Tapio Kyrönlahti (PB 2.) ja sponsori Pekka Mäenpää

Naisten kolme parasta, ykkösenä Pirjo Viitanen-Paju, oik. miehet HCP 0-14,4

Kone Ruuskanen - Husqvarna Open 15.5.
Yksi vuoden pidetyimmistä kisoista saatiin muutaman
yhteensattuman jälkeen pelattua, ja “hyvää kannatti
odottaa”, sillä kisa saatiin pelata kesäisessä säässä.

Oikealla:
Kaukon kanssa miesten
HCP 0-14,4 sarjan mitalisteja
1. Mikko Tuominen 71
2. Paavo Uotila
73
3. Timo Koskinen 73

Vasemmalla:
Miesten PB 14,5 - 36 parhaat
1. Tapio Kyrönlahti
2. Jarkko Mäenpää
3. Antero Sorrola

38 pist.
36 pist.
34 pist.

Naisten PB 0-36 (kansikuva)
1. Suvi Tång
2. Pirjo Viitanen-Paju
3. Terhi Nygren

42 pist.
36 pist.
33 pist.

Muurla Design Open

Suomen Golftalo COBRA PUMA Match Cup
käynnistyi 6.5. kaavionmuodostus-lyöntipelillä ja sen jälkeen on jo
ehditty pelata 3 kierrosta reikäpeliä. Kisan finaalit pelataan 29.7.,
kahdessa eri HCP-sarjassa. Kuvassa kilpailun sponsori Miikka
Heinonen

1/0

CIDER CUP 2012

5/4

Miehet - Seniorit
10,5 - 7,5
Miesten ensimmäisen päivän hieno peli, 4 1/2 - 1 1/2,
pohjusti heille tämänvuotisen Cider-Cupin voiton.
Sunnuntai pelattiinkin sitten tasan 6 - 6

3/1

2/0

3/2

AS
Viikonlopun voittajat

Toisen pelipäivän tulokset
A-P Heikkilä - Jari Jaatinen (S)
tasan
Tuomo Mäkinen (S) - Kimmo Järvinen 6/4
Terjo Ek (S) - Jukka Lehtola
3/2
Mikko Virtanen - Kari Bastman (S)
4/2
Jari Kauhanen - Reijo Rannikko (S) tasan
Jouko Torvinen (S) - Mikko Tuominen 3/2

Alpo Turunen (S) - Verneri Sirva
4/2
Henrik Niiranen - Paavo Uotila (S)
3/1
Mikko Leisso - Jorma Salmi (S)
2/1
Marko Vainio - Pavel Usvalahti (S) 5/4
Heikki Hallaranta (S) - Rami Wessman 5/4
Lari Silver - Teppo Rinne (S)
1/0

Kiitokset sponsorillemme Riku Rantaselle !

ROOSA NAUHA - RAKKAUDESTA SUOMALAISIIN NAISIIN

Roosa nauha-golf
Varainkeräystempaus Roosa nauha- kampanjan hyväksi

Hyvä teko palkitsee !

KeilaGolf 2012

Kun nöyränä lakki kourassa odottaa, niin kyllä se palkinto sitten lopuksi tulee!

Seppo Rantanen ja Jari Kauhanen (2.),
joka oli samalla myös kisan sponsori.

KeilaGolfissa heitetään 6 sarjaa keilaa ja sen jälkeen pelataan kierros golfia. Pelaajia olisi mahtunut mukaan enemmänkin,
mutta yhtä tiukaksi kisa meni tänäkin vuonna kuin aiemmin. Lopputuloksissa tarvittiin Pentti Koivusalon matematiikkaa, ja
Seppo Rantasen hyvä keilailu palkitsi hänet ykkössijalla.

Seuraottelu KGM - SaG
“Anna se jo mulle”, näyttää Kankaisten
Golfin kapteeni Raimo Miettinen toteavan
Terjo Ekille. Ja annettava se oli, sillä nielimme katkeran tappion hyvän ruuan avulla.

Yläkuvassa naisten Foursome-joukkue
ykköstiillä kuuntelmassa kapteenien
ohjeita.

Tarinoita maailmalta
Seniorigolfareitten matkassa Esteponassa

Atalaya Park-hotelli on komea kokonaisuus, johon kuuluu myös 6 tenniskenttää

(mukana matkalla Jari Jaatinen)

Näkymät hotellihuoneen parvekkeelta olivat aamuin ja
illoin yhtä upeat !

Suomen Golfseniorien yksi kevään matkoista suuntautui Espanjan Aurinkorannikolle, tarkemmin sanoen
lähellä Esteponaa olevaan Atalaya Park-golfhotelliin. Hotellilla on lähistöllä kaksi 18-reiän kenttää, Old Course ja
New Course, jotka molemmat olivat mainiossa pelikunnossa. Ryhmässämme oli noin 50 pelaajaa, joista osa oli
viikon, osa jäi pelaamaan vielä toisen viikon ja saivat seurakseen toiselle viikolle vastaavan ryhmän pelaajia.
Heikki Hallaranta oli “virkansa” puolesta vastuuhenkilö, ja hienosti hän hoiti tehtävänsä aamuseitsemästä iltayhdeksään. Onneksi myös senioriryhmä oli fiksuin, mihin olen ryhmämatkoilla törmännyt.
Pelipäiviä ehti tulla viikolle kuusi, vaikka oli vapaapäiväkin ohjelmassa, syynä iltalento, joka mahdollisti lähtöpäivänä täyden pelikierroksen. Sen käytimme omassa porukassamme kierrokseen läheisellä Seve Ballesteroksen
suunnittelmalla Los Arqueros-kentällä, jolle Linnanmäen vuoristoratakin olisi kateellinen.

Ja päivisin kentältä.

Yllä: Atalaya Golfissa birdiet pelasivat sinisiltä

Atalaya Golfin terassilta on hieno näkymä alas laaksoon.
Tee

Väylä

Alla vasen ja oikea: Los Arqueroksen tyypillinen väylä,
kulkien ylhäällä rinteellä kapeana nauhana, kääntyen
jyrkästi oikeaan ojan yli ja vastarinnettä ylös pienelle
greenille. Avaus ei todellakaan suosi slaissareita ja
hookikin häviää rinteen pusikkoihin.

Vier. kuvan väylä

Joulun ja Uudenvuoden viettoa Fuerteventuralla golfin parissa
Lähdimme Joulun alla Pekan kanssa jatkuvaa vesisadetta ja pimeyttä pakoon
Kanarialle, Fuerteventuran saarelle. Saari on pinta-alaltaan Kanarian saarista
suurin, mutta melko harvaan asuttu ja rauhallinen, aurinkoinen saari, jossa on
kilometrikaupalla hiekkarantaa ja kirkasta vettä rantaelämästä nauttiville.
Merivesi oli vuodenvaihteessa noin 15 – 16 astetta, eli ihan sopivaa talviuimareiden tarkoituksiin.

Pekan ja Pirkon yksityinen uimaranta

Hotellimme Elba Saran vieressä Costa Caletassa on kaksi täysmittaista golfkenttää, Fuerteventura Golf ja Salinas de Antigua. Fuerteventura Golf on vanhin saaren kentistä, ja klubin kanssa samassa rakennuksessa on aikuisten hotelli Elba Palace Golf. Tekojärvet ja vaihtelevat tuulet tuovat piristystä melko
tasaiselle kentälle, joten tulokset kyllä jäivät vaatimattomiksi. Vieressä oleva
Salinas on avattu 2006 ja se oli huonommassa kunnossa, hyvin kuiva ja liukas, ruoho oli lyhyttä kovalla pohjalla. Karheikot molemmilla kentillä olivat
pääasiassa mustaa laavarouhetta ja -hiekkaa, joista paikallissäännön mukaan
olisi pitänyt pelata, mutta otimme käyttöön “Naisgolfarien liiton” säännöt,
joiden mukaan mustasta kivimurskeesta saa vapaan dropin!! Saaren uusin
(2010 avattu) kolmas kenttä, Playitas Golf, jolla kävimme kolme kertaa, on
lyhyt, par vain 67, mutta varmasti mielenkiintoisin, koska tasaista paikkaa ei

löytynyt kumpuilevasta, liukkaasta maastosta, pallo ei pysähtynyt yleensä
lähellekään alastulopaikkaansa, vaan sitä haettiin piikkipensaikoista, alhaalta rotkoista, tai 100 – 150 metrin päästä väylältä, jos hyvä tuuri kävi. Ilma
oli leppoisaa, paitsi muutaman kerran tuuli, johon jo saaren nimikin viittaa,
vähän riepotteli, mutta me salolaiset olemme siihenkin tottuneet. Lämpöasteita päivällä oli yli 20, mutta auringon laskettua melkoisen viileää.
Joulu meni pelatessa, syödessä ja uidessa, samoin Uusi vuosi. Aattona
valvoimme vuodenvaihteen yli ja söimme sikäläisen perinteen mukaiset 12
viinirypälettä kellon lyöntien tahtiin – tuottaa kuulemma onnea tulevalle
vuodelle.
Heti etelästä palattuamme, tammikuun kolmannella viikolla, teimme toisen
matkan talvisempiin olosuhteisiin, Latvian Jurmalaan, Talviuinnin MMkisoihin. Jurmalassa oli pilvinen sää, muutama aste pakkasta ja maassa viitisen senttiä lunta. Meri ja rannan tuntumassa oleva joki, jossa kisauinti
tapahtui, eivät olleet jäässä, mutta veden lämpötila kylläkin hyvin lähellä
nollaa. Perinteisessä
talviuintikilpailussa uidaan 25 m rintauintia,
uimapuku ja jonkinlainen päähine ovat pakollisia, muut varusteet
kiellettyjä. Tämän lisäksi siellä uitiin vapaauinnin mestaruudet, 450 m
vapaan tyylin mestaruudet, sekä rintauintiviestit
neljän hengen sekajoukkuein.
Pekan ja Pirkon yleinen uimaranta

Suomalaiset toivat roppakaupalla mitaleita, myös meidän seurallemme niitä
tuli; hopea- ja pronssimitalit 13-vuotiaille reippaille tyttösille, jotka muutenkin harrastavat kilpauintia. Meidän vanhempien sijoitukset olivat vaatimattomampia, mutta tärkeintä tässä hommassa on osallistuminen ja uinnista
kunnialla selviytyminen.
Pirkko Määttänen

Terassin harjakaiset

Anun “enkelit”

Eveliina “Eve” Nygren
Eve harrastaa huilun soittoa ja juoksua.
Ensi keväänä odottavat yo- kirjoitukset.

“Kenttä- ja kiinteistöneuvos” Paavo Uotila vietti kuivin suin varastorakennuksen kahvioosan uuden terassikatoksenharjakaisia.
Yksin tosin ei Paavokaan terassia tehnyt, vaan apuna on talkoissa olleet Pavel Usvalahti, Jari Kauhanen, Tuomo Mäkinen ja Jouko Lehtinen. Katos tuo miellyttävää varjoa
auringon paahteelta ja suojaa sateelta. Tuntuu ihmeelliseltä, että kesti yli kymmenen
vuotta, ennen kuin tuo katos saatiin aikaiseksi. Kunhan saamme kahvio-osan toimimaan myös pienen purtavan myyntipisteenä, on pelaajien mukavuutta saatu oleellisesti
parannettua.

Mine Bedretdin
Mine aloittaa syksyllä opiskelut Kajaanin AMK:ssa
Mine on tällä hetkellä seuramme ykkösgolfari.

