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Parempi birdie kupissa, kuin 1000 kentällä!

Kesän kisakuvia
sivut 4-8

Tiedottajan kynästä

Luonnollisesti ensimmäisiin kilpailuihin päästäkseen, olisi tuo sääntökoe oltava
suoritettuna.
Itse olen harrastanut ja harrastan vieläkin montaa lajia, (mm. tennis ja keilailu), eikä

Säännöissä sen salaisuus

niissä ole vaadittu sääntötuntemusta, voidakseni aloittaa kyseisen lajin. Kunhan on
ymmärtänyt lajin ajatuksen ja etiketin, ei lajin harrastamiselle ole ollut esteitä. Vasta

Golfin säännöt ovat tunnetusti yhtä vaikeat tulkita, kuin

kilpailuihin osallistuminen on tuonut tarpeen tutkia sääntökirjaa.

jalkapallon paitsiosääntö. Ne myös aiheuttavat vähintään

Myös kanssapelaajien asenne aloittelijoiden suhteen tulisi olla neuvova, ei huomaut-

yhtä paljon jälkipuheita. Erittäin hyvän esimerkin löydät

tava. Muistan, kun itsekin pari vuotta golfattuani olin turhan jyrkkä, nähtyäni aloit-

tämän Swingin kohdasta ”Karin sääntönurkka”.

telijan vetävän

Useimmat golfin sääntönikkarit seurassamme saattavat nähdä punaista seuraa-

kärryjään gree-

vista kannanotoistani, mutta päätoimittajan palsta edustaa vain hänen mielipidet-

nillä. Tuli huu-

tään, eikä ole näin ollen yleistettävissä seurajohdon mielipiteeksi.

dettua parin väylän yli ”kärryt

Itselleni on tullut usein mieleen, kumpi asia aloittelevalle golffarille on tärkeämpi,

pois greeniltä”.

oppia lyömään palloa riittävällä tasolla voidakseen pelata kentällä, vai osata vesi-

Saattoipa siinä

estesäännöt, ettei vain eka kierroksellaan droppaa palloaan väärään paikkaan.
Tuntuisi, että aloittelijalle riittäisi aluksi perusetiketti, kentän, itsensä ja muiden

olla aika shokki

Pallo hävinnyt raffiin, mitä teen?

pelaajalle, joka

pelaajien suojelemiseksi, sekä golfin perusajatus: ” Vähimmällä mahdollisella

koko ajan mietti,

lyöntimäärällä teepaikalta reikään”. Aloittelijahan pelaa aluksi vain omaksi ilok-

ettei tekisi mi-

seen, ja useimmiten sääntöjä tuntevan kanssa. Tuo sääntöjen pänkkääminen sa-

tään kiellettyä.

maan aikaan, kun pitäisi oppia osumaan palloon, voi olla monelle aloittelijalle,
jollei este, niin ainakin golfin aloituspäätöstä siirtävä asia. Varsinkin juniorien ol-

Seurassamme sääntöjen tutkiminen ja niistä väitteleminen on todella noussut yhdek-

lessa kyseessä voi sääntöjen lukeminen olla joillekin jopa hankalaa. Muistuu mie-

si taidelajiksi, hyvä niin, silloin myös aloittelija voi terassilla seurata, miten ratkais-

leeni oma poikani, joka pelasi Tunisiassa golfia jo ennen kuin aloitti koulunkäyn-

taan ”pelaamattoman paikan” mysteeri.

nin. Hyvin meni, vaikka sääntökoe oli suorittamatta.

Tekstistä saattaa olettaa, että en pitäisi sääntöjä tärkeinä. Päinvastoin; sain seura-

Ensimmäisten golfkierrosten aikana olisi paljon järkevämpää siirtää pallo raffista

tuomarin paperit seuran ensimmäisten joukossa, ja vuoroni toimia kilpailun tuomari-

parempaan paikkaan, lyödä tiiltä uusi pallo parimetrisen topin jälkeen, kuin miet-

na lähestyy. Odotan malttamattomana soittoanne, että pääsen näyttämään miten

tiä mahdollisen teon rangaistavuutta. Tällöin pelaamisen nautintoon ei pääsisi

säännöt ovat jokaiselle samat, vain tuomiot vaihtelevat.

sekaantumaan liikaa turhaantumista. Kenttää muutaman kierroksen pelattuaan,
hän alkaisi ymmärtää, että syntyy pelitilanteita, joihin tarvitaan jonkinmoinen
sääntö tai ohje. Tällöin sääntöihin tutustuminen kävisi paljon luonnikkaammin, ja
sääntökokeen tarkoituskin selviäisi pelaajalle.

Jari Jaatinen

Hyvät Salo Golfin jäsenet!
Golfkausi 2008 on hyvässä vauhdissa
ja uskon, että olemme kaikki saaneet
nauttia pelaamisesta erittäin hyväkuntoisella kentällämme. Säiden puolesta
alkukausi oli hiukan ”nihkeä” ja kolea.
Heinäkuun puolenvälin jälkeen säätyyppi selkeästi lämpeni ja päästiin pelaamaan oikein mukavissa olosuhteissa.
Kentällämme on kokeiltu ensisijaisesti maisemoinnin ja toisaalta myös ”turhan”
työn minimoinnin takia karheikkojen kasvattamista. Tämä on saanut aika-ajoin
erittäin kärkevääkin kritiikkiä ja palautetta osakseen. Jäsenistön ja vieras-

20-

vuotisjuhlakilpailu

31.8.2008,

alk. klo 9.00

Kilpailun pelimuotona pistebogey
yhteislähtönä, mikäli pelaajamäärä
mahdollistaa sen. Mikäli pelaajia yli
100, pelataan normaalein lähdöin.
Sarjat: miehet, naiset, max hcp 36

pelaajien antama palaute on sisältänyt ”kehuja” sekä ”haukkuja”. Palautteen
pohjalta on johdettu ja johdetaan tarvittavia toimenpiteitä kentän ulkoasun ja sen
pelattavuuden optimoimiseksi.
Jäsenmäärä on pysynyt tähän mennessä viimevuotisella tasolla, vaihtuvuuden
ollessa edellisten vuosien tasolla, eli luokkaa 12-15%.
On myös ilolla todettava, että seuran järjestämiin kilpailuihin on osallistunut
keskimäärin n. 10% enemmän kilpailijoita kuin viime vuonna. Tähän on vaikutta-

Kilpailumaksu 5 e, sisältää lounaan kisan jälkeen.
Kaikki jäsenet tervetuloa!

Hanskat naulaan
8.11.2008, klo 18.00 alk.

nut varmaankin kasvanut kilpailuinnostus sekä myös suosiolliset sääolosuhteet
kilpailupäivinä.
Toimikunnat ovat olleet aktiivisia ja toteuttaneet tälle kaudelle tehtyjä toimintasuunnitelmiaan. On järjestetty erilaisia matkoja ja tapahtumia, seniorit ovat
innokkaasti osallistuneet omiin turnauksiinsa, nuorimmilla on ollut golfkoulun
puitteissa omat kilpailunsa sekä muut alueelliset tapahtumat.
Hyvää kauden jatkoa

Heikki
Syödään hyvin, tavataan tuttuja ja tehdään tuttavuutta !
Trubaduuri Tapper huolehtii viihdepuolesta.

Kamera kiertää kenttää

Mutta missä ovat pelaajat?
(Juhannus-scramble)

Mikä ihmeen tolppa?

Kyseessä ei ole teepaikka merkintä, vaan muisti-opaste, kohde, jonka
lähelle lyöty pallo on helpompi löytää samanlaisten puiden seasta.

Pirjo Ruuskanen ja HolariVolvo.
AuraGolfin kisassa tehdyn holarin
palkintona oli viikko Volvoilua.

Ylhäällä vasemmalla:
Salonjokilaakso
HCP 14,5 - 36

Ylhäällä oikealla:
CiderCup
Miehet-Seniorit
10,5 -7,5

Alhaalla vasemmalla:
Ape Open scr
Ape ja kaksi parasta

Alhaalla oikealla:
Talea&TiiPii Open
Pistebogey

Karin sääntönurkka

Hiekkaesteen haravointi
Kaksi tunnettua ammattipelaajaa on jäänyt sääntömuutosten aiheuttajina historiaan,

saa estää noudattamasta tätä

molemmat vielä säännön 13-4 osalta. Tämä sääntö antaa ohjeet siitä, mitä esteessä

etikettiä. Näin ollen pelaaja saa

EI saa tehdä. Ensin Vijay Singh löi 2007 pallonsa väyläbunkkerista griinibunkkeriin ja

pallonsa ollessa hiekkaesteessä

löi kiukuissaan mailan hiekkaan. Tästä seurasi silloisten sääntöjen mukaan kahden

tasata minkä tahansa muun

lyönnin rangaistus. Sääntöä muutettiin 2008 siten, että jos lyödään hiekkaesteestä

hiekkaesteen pintaa edellyttäen,

toiseen, saa ensimmäisen esteen hiekkaa tasata ja kokeilla ilman rangaistusta (13-4

että (a) tarkoituksena on jälkien

poikkeus 3). Aiemminkin sai pallon lyöntijäljen tasata, vaikka pallo jäi samaan

siistiminen, (b) jälkien siistimi-

hiekkaesteeseen, edellyttäen, ettei pallo tule esteestä lyötynä tasatulle alueelle (13-4

nen ei riko sääntöä 13-2 (lyönti-

poikkeus 2). Siis pitkässä hiekkaesteessä (vaikka väylällä 17) saa lyöntijäljen tasoit-

asennon, lyöntialueen tai lyönnin

taa, vaikka pallo jäisikin samaan esteeseen. Siitä huolimatta mitään sellaista ei saa

taikka pelilinjan parantaminen)

tehdä, mikä parantaisi pallon asemaa, lyönnin tekemistä tai pallon kulkua. Edelleen

ja (c) hiekan tasaaminen ei vaikuta pelaajan seuraavaan lyöntiin. Tätä ei näy

kiukuissaan mailan lyöminen hiekkaan tuottaa kahden lyönnin rangaistuksen.

vielä pariin vuoteen edes Decisionissa, mutta on noudatettu 8.4.2008 lähiten.

Toinen sankari oli alkukauden Zurich Classicissa New Orleansissa, herra nimeltä

Lyhyesti:

Steward Cink, joka löi hiekkaesteen ulkopuolella olevaa palloa, seisten itse esteessä.

-

jos pallo on hiekkaesteessä, et saa koskea tämän hiekka-

Cinkin caddie tasoitti lyönti- ja jalanjäljet, kunnes huomattiin, että pallo olikin mennyt

esteen hiekkaan mailalla, haravalla tai muuten kokeilemalla

griinibunkkeriin. Kaksi lyöntiähän siitä tuli lisää. Moni tv-katselija uskoi, että rangais-

(pallon etsiminen ja tunnistaminen pois lukien)

tuksen syynä oli pallon sijainti hiekkaesteessä lyönnin aikana. Näin ei kuitenkaan

-

jos olet lyönyt palloa hiekkaesteessä, mutta se on edelleen

ollut ja sääntöjä noudatettiin, samoin Decisionin ohjeita.

samassa esteessä, saat tasoittaa lyöntijäljet edellyttäen,

R&A ja USGA miettivät

ettei pallo tule seuraavalla lyönnillä tasattuun hiekkaan tai

asiaa ja huomattiin, että

sääntöä 13-2 rikota

Decisionin 14-4/0.5 kertoo

-

jos pallo menee toiseen hiekkaesteeseen, saat tasoittaa

kyllä haravoinnin olevan

hiekkaa (vaikka pallo ei olisi ollutkaan tässä

esteen kokeilemista, mutta

hiekkaesteessä)

etikettiosassa kehotetaan
pelaajaa hiekkaesteestä

Sääntö 13-4 kannattaa muutekin lukea huolellisesti!

poistuessaan tasaamaan
omat ja lähellä olevat muut
jäljet huolellisesti. Päätettiin, että sääntö 13-4a ei

Kari Bastman

Oy:llä on asiaa
Mika Havulinna

Salon Golfkeskus Oy toimii golfareittemme hyväksi, niin kentänhoidon kuin taloudellisten asioiden osalta.
Kentänhoidosta vastaavat työntekijämme, kenttämestari Jari Eerikäisen johdolla. Taloudellisella puolella
myös suurimmat kuluerät syntyvät kentänhoidollisista asioista. Kentänhoidon käytössä tarvittavat koneet
ovat tunnetusti hinnakkaita, ja varaosien saanti on usein kiven takana. Ensi vuodelle on suunnitteilla uusi
greenileikkuri ja siihen jyräyksiköt. Niiden avulla on tarkoitus saattaa greenimme “hyvälle kansalliselle
tasolle”.
Olemme luoneet yhdessä kenttäarkkitehti Lassi-Pekka Tilanderin kanssa kentän kehittämissuunnitelman,
jonka toteuttaminen pyritään saamaan alkuun noin 2012-2015. Hanke kysyy varoja, ja on näin ollen tarkkaan harkittava.

SALON GOLFKESKUS OY:N VUOSIKERTOMUS
TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2007

Kaudella 2007 käyttöönotettu NexGolf ajanvaraus- ja hallintajärjestelmä on osoittautunut toiminnoiltaan erittäin monipuoliseksi
järjestelmäksi. Jäsenten ajanvarauksen internetvaraus-prosentti oli
31 %.

YLEISTÄ

HALLINTO

Vuosi 2007 oli kahdeksastoista kokonainen tilikausi ja kuudestoista kokonainen pelikausi. Toiminnassa yhteistyökumppanina on ollut Salo Golf ry,
joka on pitänyt yhtiön hallitsemaa golfkenttää kotikenttänään.
Pelikausi 2007 alkoi 6.4. ja kauden viimeiset kierrokset pelattiin 30.12.
Marraskuussa kenttä oli auki 16 päivää ja joulukuussa 10 päivää, aukiolopäiviä 2007 kertyi yhteensä 235. Vuonna 2006 pelikauden pituus oli 227
päivää.
Kauden aikana kentällä pelattiin kaikkiaan 20 583 kierrosta, josta vieraspelaajien osuus oli 16,25 %. Valtakunnallisesti vieraspelaajien osuus 18
reikäisellä kentällä on FGMA:n tutkimuksen mukaan 13,98 %. Greenfee –
pelaajien määrä laski viime vuodesta 27 %. Pelattujen kierrosten määrä
väheni edellisestä kaudesta 800 kierrosta (3,7 %) ja keskiarvo päivää kohti
oli 93,79 kierrosta.

Yhtiökokoukset
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 6. helmikuuta, kokoukseen osallistui 21 henkilöä edustaen 27 osakkeenomistajaa. Yhtiön 1210
osakkeesta ja 3110 äänestä edustettuina oli 113 osaketta ja 1633
ääntä.
Hallitus
Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemina hallituksen jäseninä ovat
toimineet Seppo Juntti, jonka hallitus valitsi puheenjohtajakseen, Pasi
Anttila, Kari Bastman, Heikki Hallaranta, Pentti Koivusalo, Jouko
Laxell ja Jorma Nieminen. Hallitus kokoontui tilikauden aikana neljä
kertaa. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita eikä muitakaan korvauksia.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 1.1.2006 lukien Mika Havulinna.
Tilintarkastus
Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet HTM Matti Koivisto ja HTM Harri
Leino. Kirjanpidon on hoitanut Salon OP-Tilikeskus.
Henkilöstö
Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana toimitusjohtaja, kenttämestari
ja viisi kentänhoitajaa sekä yksi kesätyöntekijä. Kenttämestari ja kolme kentänhoitajaa ovat vakituisessa työsuhteessa ja muu henkilöstö
olivat määräaikaisessa työsuhteessa.
Vakuutus
Yhtiöllä on yritysvakuutus Fenniassa.
TALOUS
Yleistä
Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 277.057,94 •, pitkäaikaista lainaa tilikauden päättyessä oli 387.304,54 •, korkokulut ja muut rahoituskulut
olivat 21.993,43 •. Rahat ja pankkisaamiset tilikauden päättyessä olivat 4.260,67 •. Tilikauden aikana on tehty poistoja yhteensä 33.281,57
• ja tilikauden tappio on 33.609,57 •.
Yhtiön osakkeenomistajia on tilikauden päättyessä 490 kappaletta ja
tilikauden aikana 17 osaketta vaihtoi omistajaa.
Investoinnit
Tilikauden aikana on investoitu kentänhoitokoneisiin ja ym. kalustoon
20.100 •, kastelujärjestelmään 2.153 •.

AJATUKSIA KENTÄN KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA
Vaikka hallitus ei Tilanderin tarjousta voinut hyväksyä (taloudelliset
syyt), oli hallitus kuitenkin sitä mieltä, että lähivuosina ulkopuolisella
asiantuntijalla (golfkenttäarkkitehti) teetetty kehittämissuunnitelma olisi syytä hankkia ja pyrkiä sitä suunnitelmallisesti toteuttamaan. Tämä
tietäisi kuitenkin vuosivastikkeen korottamista.

Pelikerrokset jakautuivat kuukausittain seuraavasti:

Junioriryhmämme iskussa
kesän kilpailuissa

Mine Bedretdin
Läntinen aluetour-sarja 4.
Mukana suomen finaalissa

Feisal Bedretdin
Ape Open hcp 1., netto 64

Tuomas Nygren
Reikäpeli miehet 1.
Ape Open scr 1., tulos 70

Juhani Harju
Talea & TiiPii Open scr 1. tulos 72

