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Juhannus-Scramblen juhlaa

TIEDOTTAJAN PALSTA

25 vuotta Swingiä
Seuran aloitettua toimintansa, oli tarpeellista saada jonkin sortin tiedotusväline
jäsenistön suuntaan. Tietokone oli jo keksitty, ja meikäläinenkin oli hankkinut
komean Hundain pöytäkoneen ja matriisikirjoittimen, joten ei muuta kuin
töihin. Jollain ilveellä laitteella sai tulostettua jonkinmoista grafiikkaa, ja
lopputuloksena oli ensimmäinen Swingi, keväällä 1989.
Tiedottaminen on noista ajoista muuttunut radikaalisti. Netti, sähköposti, facebook ja muut yhteisöpalvelut ovat tuoneet kännykköihin tietokanavan, joka levittää tietoa nopeammin kuin vanha tauti
itseään Töölöstä. Tykkäämisestä on tullut kaupallinen väline, “Tykkää meistä, niin voit voittaa Tallinnan
matkan”. Eihän siinä mitään pahaa, kunhan todella tykkää. Monet meistä tykkäävät golfata, ja se on
hyvä se. Lisää golfista tykkääviä jäseniä tarvitaan seuraammekin, ei mahdottomasti, mutta reilu 100
golfaajaa lisää mahtuisi mukavasti kentällemme. Jäsenistömme onkin tasaisesti lisääntynyt viime vuosina,
Salon tiedostetuista ongelmista huolimatta.
Alkanut kausi alkoi todella aikaisin, ensimmäiset kilpailut pidettiin jo loppiaisena 6.1.. Taisipa kenttä
tuolloin olla paremmassa kunnossa kuin toukokuun alkupuolella. Keväthän on aina kentällemme se
ongelma-aika, josta aletaan nyt pikkuhiljaa pääsemään normaalitasolle, greenit tasoittuvat ja väylät
ovat saaneet ruohopintansa kesäkuntoon. Nyt on meidän velvollisuutemme, että hoidamme kenttää
myös pelikierroksemme aikana. Divotit, greeni-iskemät, tupakantumpit, .. kaikkiin näihin voimme
kentällä ollessamme vaikuttaa, ja varsinkin viimeksi mainittuun on seuran johdon taholta otettu tiukempi
kanta.
Perinteiset kevään kisat on pelattu, kapteenit kierrättäneet meitä, Ruuskasen Kauko jakanut lahjuksensa, miehet uusineet voittonsa senioreista Cider Cupissa ja naiset aloittaneet oman Lady Cup’nsa.
Yhdet valtakunnalliset kisatkin on hoidettu kunnialla, ja valtakunnallinen golfpäivä vietetty. Nyt lienee
aika nauttia kesästä, tutustua muutamaan uuteen golf-kenttään, ja mikä itselleni mukavinta, nyt alkoi
aika, jolloin voi arkenakin suunnata golfkentälle, ja muistella, millaista oli silloin, kun kävi töissä.
Hyvää kesää kaikille!

Tammikuun 6. jäänee historiaan,
kun pitäisi hiihtää, kentällämme pelattiin Loppiais Scramble by
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Yhteislähdön odottelua. Pelaajia ympäri eteläsuomen,
96 pelaajasta puolet oli vieraspelaajia!
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Kuhalainen Pasi
Tuusa Tommi
Leisso Mikko
Sistonen Jari
Järvinen Kimmo
Tuominen Mikko

WGCC 33 34 67
WGCC
SHG
32 35 67
SaG
SaG
35 35 70
SaG

3

64

2

65

4

66

Kapteenien kierros

Mikään ei ole pysyväistä, se saataiin huomata myös Kapteenien kierroksen kohdalla, sääolosuhteet aiheuttivat siirron
ja kisa päästiin pelaamaan vasta lauantaina 3.5. Muutamia
pettyneitä tietenkin oli, mutta kylmä ja sateinen viikko enteili
Vapunpäiväksi huonoa keliä, joten siirtoa voitiin pitää ymmärrettävänä.
Lauantaina oli jo siedettävä golf-ilma ja runsalukuisesti jäsenistö oli saapunut kapteenejaan tervehtimään. Kisa toi kaksi
yllätysvoittajaa, naisten sarjassa Päivi Villberg-Mäenpää ja
miesten sarjassa Pekka Hakkarainen.
He olivatkin ainoat, jotka pelasivat alle tasoituksensa,
Päivi 37 pistettä ja Pekka 38.

Veteraanit

Seniorit

ja

Open

Mitäpä olisi kevät ilman Kaukon kisaa
ja kesäistä ilmaa.
Lähes 80 pelaajaa oli mukana ja tulostaso
nousi varhaisesta keväästä huolimatta yllättävän korkeaksi.
Miesten HCP-sarjan neljä parasta pelasivat
alle tasoituksensa, pistebogeyn kaksi parasta ja naisten pb-sarjan kolme parasta
paransivat tasoitustaan.
Oik. Miesten hcp:n kaksi parasta ja parhaasta
scr-tuloksesta palkittu Marko Vainio (75).
Alla miesten ja naisten pistebogeyn parhaat.

Kauko ja uusi golfautomalli

LADYKAPTEENI
Heippa kaikille,
Voi veljet, kesä on jo pitkällä ja juhannuskin on jo takana!
Pois, paha talvi – täältä tullaan, pelikentät! Sydän odotuksia täynnä
ja aistit avoinna uuteen kauteen!
Minulla talvi meni mainiosti! Käväisin Turkin Belekissä Salo Golfin
pelimatkalla maaliskuun alussa ja sain kaudelle mitä positiivisimman startin nauttiessani
loistavasta seurasta ja pga-tason kentistä. Oujee!
Kausi on jo hyvässä käynnissä ja kiitos kaikille Kapteenien kierrokseen osallistuneille. Pahoitteluni
sään haltijoiden puolesta, että jouduimme tekemään päätöksen kisapäivän muuttamisesta, mutta
mainio osallistujajoukkohan saatiinkin kasaan. Mieltäni lämmittää erityisesti ladyjen yllärivoittaja! Hienoa !
Kesäkuun alussa vietimme kansallista golfviikkoa, jolloin järjestimme toistamiseen golftapahtuman yhteistyössä Suomen Golftalon ja Marttila Storen kanssa. Mukana oli myös lukuisia muita
tuote-esittelijöitä, mailaklinikka, perinteinen välineiden vaihtopiste ja mahtava muotishow!
Hienosti meni ja olipa mukavaa, kun tulitte paikalle – ensi keväänä uudelleen.
Viime kaudella lanseeramani Lady Cup jatkaa tänäkin vuonna kisatouriaan Salon kolmella kentällä. Kyseessähän on meidän ladyjen oma tapahtuma, jossa pelataan leppeää pistebogeykisaa
ja jokainen osallistuja saa tuotelahjan. Toki palkinnot ovat hyviä ja sponsorit valittu harkiten,
mutta päivien tarkoitus on ennenkaikkea tutustua yli seurarajojen, nauttia rennosta pelistä ja
saada energiaa yhdessäolosta! Ensimmäinen osakilpailu kisattiin jo Meri-Teijolla; upea sää,
mahtava yhteishenki ja iloinen sirkutus niin lintujen kuin ladyjenkin suusta siivittivät päivää.
Vielä on kaksi kisaa jäljellä, tulethan mukaan!

Toivon sydämestäni, että sinulla on kentällämme mielenkiintoisia ja muistiinpainuvia hetkiä ja
eritoten nautit pelistä! Tälläkin kaudella järjestetään “Ladykapteenin ja Pron lähipelisessioita”
joissa keskitymme bunkkerilyönteihin. Lähipelitreenin vetää luonnollisesti Ebi ja minä toimin
taustatukena. Jokainen treenikerta on sisällöltään sama, eli halukkaille löytynee sopiva päivä.
Tiedotan lisää lähiaikoina.
.
Entä saatko linnutkin laulamaan pelillesi? Ihanaa! Nyt on ladyjen pukkarissa hellyttävä birdiepuu,
jonka rakentamiseen voit osallistua! Kun birkku tupsahtaa kylään ja siitä on merkkari mukana
todistajana, käy kirjaamassa tapahtuma birdiekirjaan sekä lisäämässä lehti puuhun. Näin
osallistut tuotearvontaan kauden päätösjuhlassa. Ihaillaan sitten syksyllä, millaisen taideteoksen
ollemekaan saaneet aikaan ja kuinka monta lehteä puussa onkaan!
Klubitoimikunnassa on tuuli tuivertanut ja olemme saaneet uusia jäseniä, samoin uusia ajatuksia.
Seuraathan Klubi-iltatiedotteita; niissä tapahtuu myös kisan jälkeen – on lettukestiä, saunailtaa,
trubaduuria ja teemakisoja. Siis HAUSKAA tiedossa – tule mukaan ja ylläty! Ja kurkistapa vielä
seuran nettisivuillekin: löydätkö Klubitoimikunnan tapahtumakalenterin?
Seuratoiminta on kivaa ja antoisaa! Jo parin tunnin vapaaehtoistyöllä voit sinäkin osallistua ja
jeesata omalta osaltasi toiminnan kehittymistä. Apu on tarpeen, joten ota rohkeasti hihasta
kiinni niin kerron lisää, miten voit olla mukana - meillä on kivaa!
Kevätterkuin,
Anne

P.S. Seuraavalla sivulla tyylikkäät asut ja mannekiinit

Menossa mukana Suomen Golftalo, Marttila Store ja Dressmann

Leila

Päivi

Tanja

Tomi ja Verneri

Suomen Golftalon Kevätscramble

Uudentyyppiset kisamuodot ovat aina tervetulleita,
ja Suomen Golftalon sponsoroima, parikisana
pelattu Kevätscramble oli miellyttävä yllätys.
Pelipareja oli mukana yli 40 !, ja tulostaso “ihan
mahdoton”.
Voittajaparin, Virve Rannikko / Jorma K. Salmi,
nettotulos oli 61 (71). Seuraavina Anne Nieminen/
Vesa Granholm ja Kimmo Järvinen/Mikko Tuominen
Voittajien on helppo hymyillä. Hyvä tulos paistoi
molempien kasvoilta jo klubille saapuessa (yllä)

- 0PEN
Naiset PB 14,5-36
Miehet HCP 0-14,4

Miehet SCR

Tuomari palvelee
Tässä esimerkki tilanteesta mihin pelaaja voi joutua, ja jossa tuomarin
käyttö voi olla tarpeen.
Pelaajillamme tuntuu edelleen olevan tuomaripelko. Tuomariin turvaudutaan
yleensä vain viime hädässä, kun mitään muuta ei enää keksitä. Toisin on
huippuammattilaisten keskuudessa. He eivät näe tuomaria minkäänlaisen
mörkönä, vaan käyttävät häntä hyväkseen, jos he ovat epävarmoja säännöstä
tai jos he uskovat hyötyvänsä tuomarin tulkinnasta.
Tuomari voi antaa esim. vapautuksen paikasta, jota ei ole merkitty kunnostettavaksi alueeksi, mutta
johon raffileikkuri on tehnyt syvän kolon. Muutenkin tuomari yrittää auttaa pelaajia pulmatilanteissa.
Ja tuomari tuntee työnsä sitä mielekkäämmäksi, mitä enemmän hänen puoleensa käännytään.
Pelaaja selviää golfkentällä varsin hyvin, jos hän tuntee kohtuullisesti perussäännöt. Aina silloin tällöin
tulee kuitenkin eteen sääntökysymys, johon pelaaja ei tiedä vastausta. Käytännössä on mahdotonta, että
tavallinen pelaaja tuntisi kaikki golfsäännöt, vaikka säännöt tätä edellyttävätkin. Sääntöihin kuuluvat
tavallisessa sääntökirjassa olevat säännöt, yli 1200 englanninkielistä sääntötulkintaa, paikallissäännöt,
kilpailumääräykset sekä mailoja, palloja, välineitä, laitteita ja muita välineitä koskevat englanninkieliset
määräykset.
On luonnollisesti hyvä, jos pelaaja tuntee säännöt hyvin. Siitä saa jopa lisää itseluottamusta. Sääntöjen
tunteminen ei golfissa kuitenkaan ole pääasia. Tuomarin apuun turvautuminen ei suinkaan ole mitenkään
häpeällistä toimintaa, vaan useimmiten hyvin järkevää.
Salo Golfissa tuomarikokeen läpäisseitä henkilöitä on 16. Suuri osa näistä on kuitenkin vuosien mittaan
eri syistä lopettanut. Siksi uusiakin henkilöitä tähän tuomarin mielenkiintoiseen tehtävään tarvitaan.
Kiinnostuneille seura järjestää koulutuksen. Yhteyttä voi ottaa sääntötoimikunnan puheenjohtajaan,
Terjo Ekiin, tai caddiemasteriin.
Muille henkilöille motoksi: “Käytä tuomarin palveluita!”.

Terjo Ek

Seuran lyöntipelikilpailussa Raivo Raiverin bägistä, jossa kisaan lähtiessä oli 14
mailaa, ei yllättäen löydy viitosväylän greenillä putteria. Raivo ei itse muista, antoiko
hän sen edellisellä greenillä caddilleen, vai olisiko se pudonnut väylälle, kakkostai kolmoslyöntiä varten mailoja valitessaan.
Onneksi hänellä on Siiri Sippi caddienä ja hän pyytää Siiriä menemään klubille
ostamaan uutta putteria.
Raivo puttaa ulosmenon loput greenit draiverilla menestyksekkästi ja taukotuvalla
Siiri ojentaa hänelle iloisena putterin sanoen “lainasin tämän löytölaatikosta,
hieman on kuluneen näköinen”
Ja peli jatkui, lainaputteri toimi mainiosti, ja klubilla tuloskorttia laskiessaan paikalle
saapuu Seppo Sääntölä. Raivon kehuskellessa putteriasiaa, toteaa Seppo ....
Mitä oletat hänen kommentoineen?
a) Oli hyvä että et viivytellyt, vaan pyysit caddietä hoitamaan asian.
b) Harmi, että kisasi oli nyt tässä.
c) Muista palauttaa se lainamaila.
d) Hyvä, ettet vielä palauttanut korttia, merkitseppä itsellesi ... rangaistuslyöntiä.

Kun uskot olevasi asiasta varma, laita viesti Terjolle, terjo.ek@salo.salonseutu.fi
nopeimmalle oikeat kaksi vastausta lähettäneelle tarjolla paketti golfpalloja.

Napakymppejä kahdella tavalla
Vasemmalla Otto Kotaja ja HIO väylällä 15

Alla klubi-illan tikkaremmi

Miehet 12,5

Seniorit 5,5

Riku Rantanen kisaisäntänä kävi
tervehtimässä kilpailijoita, ja vaikutelmaksi jäi, että “meno jatkuu”.
Kiitokset Rikulle ja Hartwallille.

Yhdeksän veljestä Pattayalla

Pleasant Valley 24.1.2014

Burahpa 22.1. Tiiausaikaa odotellaan

Greenwoodin kukkaloistoa 21.1.

Pentti Koivusalon kolmen vuoden projekti sai täyttymyksensä 18.1.2014, kun ryhmämme saapui
Pattayalle, monelle salolaiselle tuttuun Diana Garden
hotelliin. Työesteiden takia olin matkalla vain kaksi
viikkoa, muut neljä, mutta Pentti oli saanut siihenkin
mahtumaan 10 kierrosta golfia, ja kaikki eri kentillä.
En tee tästä mitään matkakertomusta, mutta suosittelen kaikille golfareille kohdetta. Alueen parhaat
hetket sijoittuvat tammi-helmikuulle, jolloin lämpötila
on pohjoismaiselle kohtuullinen. Kenttiä on toistakymmentä alle tunnin ajomatkan päässä ja greefeet
hyvin kohtuullisia. Kentät upeassa kunnossa, greenit
petollisia ja palvelu sekä ruoka hyvää. Kenttien käyttöaste vaihteli suuresti. Ryhmällemme ei kaikille
kentille löytynyt tiiausaikaa viikkoon, joten isomman
ryhmän on syytä ajoissa varata peliaika.
Matkalla mukana Jari Jaatinen

Marko Vainio, Pattaya Open
voittaja, Mountain Shadow 27.1.

