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Juhannuksesta Jokiseen, eli kuvia kesäiseltä kentältämme ja vähän muualtakin

Tiedottajan kynästä

Malja hienolle kesäkaudelle!

Putissa sen salaisuus!
Kaikki olemme huomanneet, että pelaaminen kentällämme on tänä kesänä ollut nautinnollista ja osin hieman vaikeampaa, kiitos liukkaiden greenien. Uusi
keväällä hankittu jyrä on tehnyt greeneistä selvästi
nopeammat ja myös reilut. Pois ovat jääneet tupsut ja
kaljut kohdat.
Usein kenttiä arvioidaan niiden greenien laadun ja vaikeuden perusteella;
huonot greenit, huono kenttä.
Totta onkin, että greeneillä tehdään noin 40% lyönneistä. Niiden lyöntien
laskeminen on monelle tärkeämpää, kuin väyläpelin seuraaminen, “tänään
tein vain 28 puttia”, saa monen pelaajan onnellisemmaksi kuin tietous siitä,
että peli meni bufferiin.
Olen seuraillut omaa puttaamistani tänä kesänä ja todennut, että siinä sitä
on osa-alue, jolla voin korjata tasoitustani pari pykälää alaspäin. Tämä
sama ilmiö on kyllä monella muullakin seuramme jäsenellä. Olematta
mikään sovinisti, rohkenen sanoa, että osa naispelaajistamme ei joko
kehtaa, (“pyllistely on miesten puuhaa”), tai eivät viitsi tarpeeksi katsoa
puttilinjan kaltevuuksia (niitäkin kentältämme löytyy), vaan hankkivat näin
ollen itselleen turhia putteja, jotka voivat luoda turhaa tressiä tulosta
tavoiteltaessa. En tarkoita, että pitäisi ottaaa mitään Villegas´maisia
etunojia, mutta selkeät linjaukset parista suunnaasta ennen puttia ovat
golfissa enemminkin sääntö kuin poikkeus. Usein näkee, kun pelaaaja
asettaa palllon huolellisesti puttilinjaan pallon ympärille tehdyllä viivalla, mutta
jättää huomioimatta greenin kallistukset. Samoin putatessa tehtävät, lähes
palettimaiset pyörähdykset putterin ympärillä suuntaa haettaessa tuskin
laskevat puttien määrää.
Pelaan usein erään nimeltä mainitsematton seniorimiehen kanssa, jonka
puttaamisessa on huolellisuutta ilman hätäilyjä, tarkka puttilinjan tarkistus
ja hosumaton korjaus, jos linja tuntuu huonolta. Lopputuloksena tasoituksen
jatkuva lasku, vaikka pelivuosia on takana jo toistakymmentä.
Parantuneet greenimme ovat oiva syy kaikkien pelaajien keskittyä hiomaan
puttiaan harjoitusviheriöillä. Harjoittele sillä pallotyypillä millä pelaat, silloin
saat oikean tuntuman palloon.
Jari Jaatinen

Hyvät Salo Golfin jäsenet!
Kausi 2009 alkaa valitettavasti olla
“huonommalla” puolella. Vuosilomat on
pidetty ja toivottavasti henkinen lataus
tulevaan talvikauteen ja työrupeamaan
on saatu golfaamalla kohdalleen.
Pelikelit ovat olleet mainiot ja kenttämme on ollut erittäin hyvässä kunnossa, josta kiitos kuuluu kenttähenkilökunnalle.
Perinteiseen tapaan eri toimikuntien toiminta on ollut aktiivista. Klubi- ja senioritoimikunta on järjestänyt kesän aikana klubi-iltoja ja pelimatkoja. Seniorit ovat
kilvoitelleet Varsinais-Suomen senioriliigassa erittäin hyvin ja voittivat 10 seuran
välisen kisan. Suomen Golfliiton Senioreiden kesäpäivät vietettiin Salossa iloisissa
tunnelmissa ja leikkimielisesti kisaillen. Junioritoimikunta on golfkoulutoiminnan
lisäksi järjestänyt erilaisia nuorisotapahtumia; lukiolaisten/koululaisten lajiin tutustumispäivän, SPORTTIS-leirin jne. Tapahtumat eivät suinkaan vielä lopu vaan
niitä järjestetään säiden niin salliessa vielä syyskuussa ja senkin jälkeen. Virallisen
kilpailukauden päättää perinteisesti 4.10 pelattava Cross Country-kilpailu, johon
toivon runsasta osanottoa. Mikäli säät jatkuvat pelikelpoisina tämän jälkeenkin,
niin klubitoimikunta järjestänee jäsenille vielä Kinkkukisan, Everybodyn tms.
Kenttämme “sloupattiin” uudelleen elokuun puolivälissä Golfliiton asiantuntijoiden
toimesta. Edellisen kerran tämä on tehty1996 ja suositus on, että kenttä arvioitaisiin kymmenen vuoden välein. Saimme jo uudet “slope-taulukot”. Muutokset
aikaisempiin ovat hyvin vähäiset.
Internet-ajanvarausjärjestelmämme on saanut edelleen poikkeuksetta kiitosta.
Varauksista on tänä vuonna tehty jo 55% ao. järjestelmän kautta. Viime vuonna
vastaava luku oli 42%
On sovittu, että päätöstilaisuus Hanskat Naulaan pidetään 10.10.2009 klo 18.00
alkaen. Pistäkää ajankohta allakkaanne, tervetuloa mukaan. Ohjelma vieressä.

Hanskat Naulaan
10.10.2009,

alk. klo 18.00

Illalliskortin hinta on 15 euroa ja se toivotaan maksettavaksi etukäteen ravintolan
kassalle.Ilmoita tulostasi ravintolaan mahdollisimman pian, jotta tiedämme
osallistujamäärän ja pystymme tekemään tarvittavat tilajärjestelyt.
Illan menu:
•
Tervetulokuohuviini
•
Fetasalaatti, patonkia + levite
•
Linnan paisti ja kermaperunat
•
Kahvi
Ohjelmassa:
•
palkintojen jakoa
•
laulua ja ilonpitoa
•
kilpailuita
•
arpojen myyntiä/arvontoja
Tervetuloa
Klubitoimikunta ja ravintolan väki

Terttu Näremaa-Helin
kakkoseksi
seniorien aluetourin finaalissa Tawastissa
Seniorien aluetourin finaali pelattiin 5.9.
Hämeenlinnassa Tawast Golfissa.
Terttu sijoittui kakkoseksi samalla
nettotuloksella (73) voittajan kanssa,
Tertun slopen olessa hiukan suurempi.

Kautta toki jatketaan niin kauan kuin vain pelikelejä riittää.
Toivotan teille kaikille hyvää loppukautta, Heikki

Onnittelut Tertulle erinomaisesta
suorituksesta!

Keep smiling, you are in Maleena Ladies Open

Miesten lyöntipelimestaruus
Miesten kisaan oli saatu mukaan yli
20 pelaajaa, joka toi mieleen ajan
parinkymmenen vuoden takaa, jolloin
meillä ei monta senioria ollut, vaan kaikki
pelasivat yleisessä sarjassa. Valitettavasti
vastaavaa naisten sarjaa ei voitu pelata,
liian vähäisen osanottajamäärän vuoksi.

Olli-Pekka Ahokas oli varsin rauhallinen ensimmäisen päivän jälkeen, olihan johto jo 9 lyöntiä

Tulokset:
1. Ahokas Olli-Pekka 74-80-78 232
2. Kaarlola Jussi
83-82-71 236
3. Niiranen Henrik
82-82-73 237

Seniorien lyöntipelimestaruus
Tulokset
1. Torvinen Jouko 75-73 148
2. Tukia Seppo
81-76 157
3. Turunen Alpo
80-78 158

Pelataan golfia, ja lopuksi Jouko voittaa!

Mitäs me tehdään Pakke ton Joukon kanssa?

Kato nyt, taas birdie!

Seniorinaisten ja veteraanimiesten lyöntipelimestaruus
1. Kujala Pirjo
89-90 179
2. Tikkala Marjatta 88-95 183
3. Ek Seija SaG 93-90 183

1. Rannikko Reijo 77-80 157
2. Kirjavainen Rauno 81-79 160
3. Eskola Seppo
82-82 164

Klubi-ilta,
perjantain suola
Klubitoimikunnan järjestämät perjantain klubi-illat ovat saaneet
hyvän vastaanoton.
Kisassa pelataan yleensä 9-reiän kisa, joka kerta erimuotoisena,
ja jonkun paikallisen sponsorin tukemana. Kisan hyvänä puolena
on myös se, että kaikki jäävät “kärkkymään” arvontapalkintoja
ja huulenheitto jatkuu usein hieman pidempäänkin.
Kiitokset klubitoimikunnan jäsenille!
Kilpailijat jännittävät ja illan tuomariraati (Jari ja Terttu)
“järjestelevät”tuloksia

Kamera
kiertää
kenttiä

Tilapäistä vettä greenillä (Marko Vainio)

Sokkomatkalla Luukissa

Kolmossivun tyttö

Dooley ja TiiPii Catering Open

25.7.

Levadan puita

Teppo Rinne hymyssä suin noutamassa voittajan kassia

Seniorien reikäpeli
12.7. ja 18.7.

Kahdeksan paria pelasi tiukat ottelut ja finaalin
selvisi Alpo Turunen ja Heikki Hallaranta.
Alpo voitti ottelun 2/1
Pronssiottelussa Paavo Uotila löi Kalevi Kiljusen
luvuin 3/2

Pelivinkki
Kun pelailette ystävänne kanssa, kokeilkaa välillä reikäpeliä, sitäkin voitte pelata
tasoituksella. Reikäpelissä yhden reiän
moka on vain yksi hävitty reikä,ja voitte
iskeä seuraavalla reiällä takaisin.

Salonjokilaakso 19.7.
Naiset, pistebogey
1. Ek Seija SaG 37 2 .Tikkala Marjatta SaG 36 3. Kaariluoto Henna SaG 35

Miehet, HCP 14.5-36, pistebogey (alla)
1. Sorsa Petteri SaG 43 2. Koekoek Jasper SaG 40 3. Hakkarainen Pekka SaG 38

Miehet, HCP 0-14.4, lyöntipeli (alh.oik.)
1. Vainio Marko SaG 69 2. Turunen Alpo SaG 70 3 Palmgren Jouni MTG 70

Suomen Golftalo - Wilson Tour
Miehet, scr (vasen)

1 Söderholm Winnie MTG 71-76 147
2 Vainio Marko
SaG
80-68 148
3 Laaksonen Arto WGCC 72 -76 148
Miehet, hcp (alla vasen)

1 Koivisto Juha
SaG
71-72 143
2 Virkki Juri
WGCC 73-72 145
3 Ruuskanen Mikko WGCC 70-76 146
Yleinen, pb (alla)

1 Sorrola Antero
2 Kyrönlahti Eeva
3 Lundell Niilo

SaG 39-39 78
SaG 33-41 74
MTG 35-36 71

Jokisen malja

6.9.

Jokisen Malja on seuramme historian vanhin edelleen
jatkuva sponsori-kilpailu. Muistakin vain Kapteenin kierrosta ja seuran mestaruuskilpailuja on pelattu useammin.
Jokisen Maljan palkinnot ovat aina olleet toivottuja, laadukkaita tuotteita ja on ollut hienoa nähdä, että yrityksen
edustajat ovat mahdollisuuksiensa mukaan olleet myös
kisassa mukana. Tänäkin vuonna Vesa Jokisen työmatkan takia oli isä Veikko mukana kisassa ja jakamassa
palkintoja. Ja olihan Veikon sisarentytär Kaisa kisassa
kakkonen. Kiitokset vielä kerran.

Miehet, pb
1 Bedretdin Feisal SaG 40
2 Granholm Vesa SaG 40
3 Koskinen Timo SaG 39
4 Sjöblom Clas SaG 39
5 Silander Jussi MTG 38
Naiset, pb
1 Kyrönlahti Eeva SaG 40
2 Kaariluoto Henna SaG 37
3 Jaatinen Marita SaG 36
Sponsorin komea draivi

