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Hyvät Salo Golfin jäsenet!

Kausi 2007 alkaa valitettavasti olla huonommalla

puolella. Vuosilomat on pidetty ja toivottavasti

henkinen lataus tulevaan pitkään työrupeamaan on

saatu golfia pelaillen ja rentoutuen mukavien

ihmisten parissa. Kenttämme on tänä kesänä ollut

erittäin hyvässä kunnossa, josta täytyy kiittää kenttähenkilökuntaa.

Heidän työtään ehkä hiukan on helpottanut luontoäidin meille suoma

helpohko talvikausi kentän hoidollisesta näkökulmasta.

Toiminta on ollut

aktiivista. Juniorei-

den Golfkoulussa

on nyt jo yli 90

oppilasta. Tämä jopa ylittää hiukan

meidän omissa laskelmissamme

olleet tavoitteet, hyvä näin.

 Jos kehitys Golfkoulun osalta on

tulevaisuudessakin näin positiivista,

niin haasteeksi meille tulee ohjaaja-

resurssien rekrytointi. Mikäli olet

kiinnostunut lasten/nuorten ohjaami-

sesta, niin ota yhteys allekirjoittanee-

seen.

Klubi- ja senioritoiminta on ollut kesän aikana aktiivista klubi-iltojen ja erilaisten seniori-

turnausten merkeissä.

Ensimmäistä kertaa seuran

historiassa seurastamme

valittiin kaksi senioria Suo-

men maajoukkueeseen EM-

kisoihin. Valmennustoimi-

kunnan järjestämä, seuran

pron ohjauksessa viety

talvikauden harjoittelu

varmastikin edesauttoi tätä

menestystä.                            Vas. Teuvo Salento, kapt. Asko Rantanen, Kyösti Hämäläinen, Jouko

Torvinen, Pentti Koivusalo, Juhani Rahikainen ja Erkki Kortelainen

Internet-ajanvarausjärjestelmä on saanut poikkeuksetta kiitosta. Varauksista on tehty jo

n. 40% ao. järjestelmän kautta. Käyttö on koko ajan lisääntynyt ja uskonkin, että

tavoitteemme, noin 60-70% varauksista internetin kautta, toteutuu ensi pelikaudella.

Jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset ovat tutkittavina. Analysoimme tulokset ja johdamme

niistä tarvittavat korjaavat toimenpiteet.  Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille

Kauden päätöstilaisuus Hanskat Naulaan pidetään 20.10.2007, tervetuloa mu-

kaan. Kautta toki jatketaan niin kauan kuin vain pelikelejä riittää.

Toivotan teille kaikille hyvää loppukautta

Heikki

Palkittuja junioreita



  Kolmannen väylän

viheriöltä poistuessaan pe-

laaja A laittoi vahingossa

putterinsa kilpakumppaninsa B bagiin. Bagissa oli en-

nestään jo B:n neljätoista mailaa. Samoin A:lla oli mu-

kanaan 14 mailaa. Seuraavalla

tiiauspaikalla B teki tällä put-

terilla pari harjoitusputtia ennen

omaa lyöntivuoroaan. Seuraa-

van viheriön reunalta A löysi

edelliseltä ryhmältä unohtuneen

rautaysin ja chippasi sillä

pallonsa reikään saaden tulok-

sen 2. Seuraavalla tiiauspaikalla

A huomasi putterinsa puuttuvan

ja löysi sen tietenkin B:n

bagistä.

Tuleeko rangaistuslyöntejä ja kenelle ja mitä pitäisi pe-

laajien tehdä?

Karin sääntö -
nurkka

Vastaus sivulla 7

Ravikuninkaalliset
(Hippos Open)

Hippoksen sateen takia kerran siirretyn kisan parhaat
erottuivat selkeästi.

Ravikuninkaaksi pelasi Rauno Kirjavainen, netto 66

Ravikuningattareeksi tuli Pirjo Kujala  34 pb-pistettä

Emin Betretdin pelasi huikeat 47 pistettä HCP 18-36
sarjassa, ja nousi vuoden tulokkaiden luokkaan

Vielä tässä seuran taholta kiitokset Suomen
Hippokselle hienosta kisatapahtumasta, joka
ilmeisesti saa jatkoa myös ensi vuonna,



Kahden kauppa

Marko Vainio ja Henrik Niiranen mittelivät
paremmuuttaan sekä reikä-, että lyöntipelin
kärkipelaajina. Reikäpelissä he olivat finaa-
lissa ja ottelu oli erittäin tiukka, ratketen vasta
viimeisellä greenillä Markon eduksi.
Lyöntipelissä he tekivät kolmannen kierrok-
sen alkaessa jo selväksi, että heidän kesken
ratkaistaan myös lyöntipelin mestaruus.
Takalenkillä Henrik sitten teki pesäeron
Markoon, ja ryhmässä kolmantena pelannut
Sami Merikko hoiti kolmannen sijan itselleen.
Sami oli reikäpelin nelonen, häviten pronssin
Ari-Pekka Hallarannalle

Vasemmalla reikäpeli- ja  oikealla lyönti-
peli kuvia. Yllä,  Henrik ja Marko







Tiedottajan kynästä

Jari Jaatinen

Kuin sieniä sateella !

  Eteläinen suomi on saanut osakseen hyvän sadon.   Uusia golf-

kenttiä nousee alueelle yksi toisensa perään.

  Naantalissa ei tarvitse enää käyttää edes herätyskelloa, niin taa-

jaan siellä huudetaan Fore´a, kun molemmin puolin kaupunkia saa-

tiin uudet kentät..  Nämä kaksi kenttää eroavat toisistaan, kuin

kanttarelli ja kärpässieni.  Toinen miellyttävän makuinen, kolmen

tähden nautinto, toinen petollinen, kauniin näköinen, mutta tuskaa tuottava, jota ei mielel-

lään toista kertaa poimi.

  Alastaro sai nummimaastoonsa kentän, jossa ei ilmeisesti ole nykysateista haittaa, sillä

kunnon hiekkapohjamaasto pitänee vedet sisällään, kun taas 18-reikäiseksi muuttuneella

Loimijoella on hyvä seurata, ettei

vesi nouse kentälle. (Karilta löytyy

Loimijoen avajaisista juttu toisaalla

lehdessä.)

 Västanfjärdin mielenkiintoinen 18

reiän Par-3 kenttä on käynnin ar-

voinen. Klubina toimiva maatila-

rakennus on kuin syntynyt tehtä-

väänsä, tunnelmallisia huoneita ja

pieni pubi. Onpa kentällä oma

rangensakin. Klubitoimikunnan jär-

jestämä sokkoretki suuntautui kesällä kyseiselle kentälle, ja olen kuullut joidenkin käy-

neen jo toistamiseen kentällä. Sinne vaan.

  Kirkkonummella avattiin heinäkuussa Hirsala Golf, jonka taustalta löytyy urheilumme

tähtihahmoja. Tuon kentän kävijälle avautuu uudentyyppinen ”erämaakenttä”, josta löy-

tyy korkeuseroja, suolampia, muutama sokkoväylä, (lausutaan shokkiväylä), mutta vas-

tapainoksi laadukkaat greenit, tyylikäs klubitalo ja luontoretki, jossa ei liikenteen melu

eikä kentän laidalle rakennetut ökyhuvilat pääse pilaamaan peliä.

 Oman kenttämme ominaisuuksista pääsee näin syksymmällä paremmin nauttimaan,

Bjärkasin klubirakennus

kun hyvä ruohopohja ja kelpo greenit antavat pe-

laajalle mahdollisuuden yrittää parhaimpaansa.

Leikkausjäte on pysynyt hyvin poissa ”jaloista”.

Kunhan pääsemme eroon muutamista ”hettei-

köistä”, joissa työkoneet aiheuttavat myllerrystä,

voi kenttäämme kehua erittäin pelikelpoiseksi.

SSS-Master osoitti jälleen, että kenttämme ei ole

mikään lentokoneiden varalaskualue, vaan tark-

kuutta ja keskittymistä vaativa golfkenttä.

 Yhtenä ikävänä puolena pidän sitä, että golf-

kärryjä vedetään aivan greenin reunalle, ja usein

vielä puttien välillä niitä siirretään greenin reunal-

la.  Kun maa on kosteaa ja pehmeätä, painuu kär-

ryjen tukijalka suht´ syvälle greenin reunaan ja

aikaansaa ikävän kuopan, johon jonkun toisen pal-

lo varmimmin pysähtyy.  Chippaa siitä sitten.

Koska useimmat greenit kierretään aina samalta

puolen, aiheuttavat kärryjen pyörät myös ylisuurta

kulumista foregreenille Yleisestikin ottaen kärryjä

ei tulisi vetää greenin reunalle, vaan jättää ne koh-

den seuraavaa tiipaikkaa.

Lopuksi vielä erittäin miellyttävä ja tärkeä asia,

nimittäin meidän “ihanat naisemme” eli caddie-

masterimme. He ovat taas tänä kesänä hoitaneet

asioitamme luontevasti ja iloisella palvelumielellä.

Itse olen saanut suuremmoista apua valokuvaus-

asioissa. Tämänkin NettiSwingin kuvista on osa

heidän ottamiaan.

.

  Ja mitä yleisesti sienisatoon tulee, niin Fore !!

Vastaus sääntökysymykseen

B:n bagissä oli liikaa mailoja, mutta B ei saa

rangaistusta, ennen kuin hän käyttää yli-

määräistä mailaa, koska B on lähtenyt peli-

kierrokselle sääntöjen mukainen mailamäärä

mukanaan. Tiiauspaikalla tehdyt

harjoisputit ovat sääntöjen sallimia EIKÄ

NIITÄ LASKETA PELISSÄ TEHDYIKSI

LYÖNNEIKSI, joten B ei saa tästäkään

rangaistusta. Kun A käytti löytömailaansa

chippiinsä, oli hän täydentänyt

mailamääräänsä yli neljäntoista mailan.

Vaikka A:n putteri oli B:n bagissä, saa A

rangaistuksen  säännön 4-4a mukaan (2

lyöntiä). Samalla A on rikkonut saman

sääntökohdan 2. kappaletta, jossa kielle-

tään mailan lainaamista muilta kentällä

pelaavilta. Tästä ei kuitenkaan tule lisä-

rangaistusta, koska samassa tilanteessa on

rikottu kahta säännön osaa, jolloin suurin

rangaistus jää voimaan.

A saa ottaa putterinsa takaisin ja pelata

sillä jatkossa.

A:n on ilmoitettava merkitsijälleen, että

löytömaila on poistettu pelistä eikä sillä saa

kierroksen aikana pelata. Löydetyt mailat

saa ottaa mukaan rangaistuksetta, kunhan

niitä ei kierroksen aikana käytä. Ihan fiksua

on myös toimittaa löytömailat omistajalleen

tai caddiemasterille…

Kari Bastman



Loimijoki 18-reikäiseksi
 

Loimijoki Golfin kentän laajennus vihittiin käyttöön torstaina 26.7.2007.

Christian Lagerstedtin ensimmäinen toteutunut kenttäsuunnitelma vihittiin juhlallisesti käyt-

töön Ypäjällä. Runsaan kutsuvierasjoukon läsnä ollessa väylän 1 keltaisen tiiauspaikan

poikki vedetty sinivalkoinen nauha leikattiin poikki. Katkojina toimivat kenttäalueen aika-

naan omistanut Osmo Jaakkola, kunnanjohtaja Sinikka Malin, kenttäyhtiön puheenjohta-

ja Perttu Jaakkola, suunnittelija Christian Lagerstedt ja toiminnanjohtaja Timo Sutinen.

Christian, Perttu ja Timo avasivat omilla lyönneillään kentän muille kilpailijoille.

Juhlapuheiden jälkeen Osmo Jaakkola lähetti osallistujat juhlakilpailuun todellisella

shotgun-lähdöllä: vanhan hirvenmetsästäjän kädessä ei haulikko vavissut, kun kolme lau-

kausta kertoi kilpailun voivan alkaa. Pelin aikana pilvet väistyivät kentän yltä ja maaliin saa-

vuttiin kauniin kesäiltapäivän vallitessa. Omat pelisuorituksemme Pirkon kanssa eivät

palkinnoille johtaneet (ei edes jumbopalkintoon!) ja voittajan scratch-tuloskin jäi yli kah-

deksankymmenen. Tämä kertoo joko kentän vaativuudesta tai kilpailun kuluessa kentällä

kiertäneen huoltoauton erinomaisista antimista…

Mielenkiintoinen, ei ainakaan liian helppo kenttä. Se ei todellakaan muistuta sitä Loimijoen

kenttää, jossa monet omat pelaajamme ovat aikaisemmin pelanneet. Kannattaa tutustua,

kentästä on tulossa täysipainoinen kilpakenttä.

Pirkko ja Kari

              Perttu Jaakkolan avauslyönti, tiimerkkeinä hevosenkengät

                        Juhannus-scramblen  sateet

  Juhannus-scramble pelattiin loistavissa olosuhteissa, mitä nyt välillä satoi!



Bjärkas - Par3 ratojen aatelia

              Joukko SaG-laisia kävi
 klubitoimikunnan järjestämällä sokko-
matkalla Västanfjärdin Bjärkasissa, nautti-
massa hienosta päivästä ja mielenkiintoisesta
 Par-3 kentästä.
  vas. ylh. huom selkeät väylätaulut
    vas.alh. kyllä vettäkin löytyi
      oik.ylh. kyseessä ei ole mikään
             peltokenttä, vaan korkeus-
               eroja kyllä löytyy



                Se melkein voitto
Perinteiseen seuraotteluun Ruukki-
Golfia vastaan oli saatu koottua
seurastamme vahva joukkue, Marko
Vainiota ja Jouko Torvista myöten.
Hieno kesäinen ilma innoittikin pelaa-
jat tiukkaan mittelöön, ja kisan puoli-
välissä ei lopputulos ollut mitenkään
selvä. Eikä se ollut kisan loputtuakaan
heti selvä, sillä tarkistuslaskentojen
jälkeen havaittiin ottelun päättyneen
tasan 8 - 8, ja sääntöjen mukaan
tasatuloksessa pytty jäi edellisen
ottelun voittajalle, tässä tapauksessa
RuukkiGolfille. Tulos kuitenkin oli
muistojen mukaan paras Ruukissa
saavutettu.

Kapteenit tulosten tarkistuksessa Yritä sinä hymyillä, totesi Kari, ja Pirkko hymyili

Viimeistä ryhmää odotellessa tuli jano

Tulostaulu oli viimeisen päälle selkeä

Jouko Röntysen hovikumarrus oman ryhmän
                      voiton kunniaksi


