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iedottajan kynästäT Tässä numerossa mm.

Kuu kiurusta kesään, birdiestä ei päivääkään !

Linnut ovat olleet koko talven otsikoissa, vähemmän
miellyttävistä syistä. Aiheeseen on otettu kantaa myös
golfarin näkökulma huomioiden. Mitä tehdä, jos sattuu
löytymään aito birdie vaikkapa bunkkerista, jalat ylös-
päin.
Maa- ja metsätalousministeriö on laatinut ohjeita, milloin olisi syytä olettaa,
että kysymyksessä voisi olla vakavampi, mahdollisesti H5N1-viruksen aihe-
uttama epidemia. Useimmiten on tällöin kyseessä useamman linnun joukko-
kuolema.  Tarkemmat tiedot menettelystä löydät sivuilta www.mmm.fi
Yleensähän muuttolintujen jätöksissä saattaa olla esim. salmonellaa tai
muuta taudinkantajaa, joten
ei normaalistikaan pidä
unohtaa perushygieniaa.
Oleellistahan golffarin
kannalta on, että kaivamme
palloja sieltä, missä vesilin-
nut oleskelevat, ja joillakin
kentillä, mm Ruukissa, on
väyliä, joissa on usein
kanadanhanhia niin, ettei
joukkoon mahdu.  Kuiten-
kin, kyseessä on marginaa-
linen asia, jonka ei pidä
antaahaitata peliämme, mutta
on hyvä huolehtia käsienpesuusta yleisestinkin ennen taukotuvan antimia.

Tänä vuonna ei kevät todellakaan päässyt yllättämään meitä, ja perinteiset
Pääsiäiskierrokset jäivät varmasti useimmalta tekemättä. Kenttämme talou-
delle olisi myös tärkeätä, että greenfee-pelaajat löytäisivät meidät alkuke-
väästä, silloin kun muualla kentät vielä ovat lumen alla. Tänä vuonna tuntuu
siltä, että lounaisrannikko tulee jälkijunassa. Kävin 1. pääsiäispäivänä Mas-
kussa, ja poikkeisin heidän klubillaan kyselemässä kentän kunnosta. “Toi-
vottavasti Vappuna pelataan”, oli vastaus.
 Oma kenttämme on tätä kirjoittaessani toista päivää auki, hyvä niin, mutta
pelikuntoon tulemiseen menee meilläkin varmasti vielä viikko. Kilpailukalen-
terissa ensimmäiseksi kilpailuksi merkitty Rikala Open pelataan jo 22.-23.4.,
joten täytyy toivoa säänhaltijoilta leutoja tuulia ja lämmintä ilmaa.

Lopuksi vähän tätä tietotekniikkaa. Seuran sivut ovat muuttuneet, kuten
tätä lukeva varmasti huomasikin. Syitä oli useita, yksi tärkeimmistä oli sivu-
jen ylläpidon helppous. Uusi järjestelmä pääsee kesän mittaan vasta näyt-
tämään kyntensä, kun uutta sisältöä sinne syötetään. Järjestelmämme hel-
pottaa huomattavsti myös eri jäsenistöryhmille lähetettävien ryhmäsähkö-
postien käyttöä. Uskomme (hallitus) vakaasti, että erityyppinen tiedottami-
nen jäsenistölle selkiytyy.  Kuitenkin mikään ei ole heti valmis, ja otammekin
mielihyvin vastaan heti alkuvaiheessa mahdollisia parannus- ja täydennys-
ehdotuksia.
Suomen Golfliitto on samanaikaisesti myös lähtenyt uusimaan täydellisesti
verkkosivunsa . Sinne on rakennettu joka seuraa varten perussivusto, josta
tärkeimmät tiedot ovat kaikkien luettavissa. Tieto tuosta muutosprosessista
kantautui niin myöhään meidän korviimme, että omien sivujen uusinta oli jo
loppusuoralla, ja päätimme viedä seuran sivujen uusinnan loppuun. Olihan
toinen mahdollisuus, että käyttäisimme jatkossa vain liiton meille tekemiä
sivuja. Uskon kyllä, että oma sivustomme tarjoaa selkeän lisän liiton perus-
sivustoille. Tutkikaa sivujamme, odotamme kommentejanne!

                                                                                    Jari Jaatinen

 Kanadanhanhi (Branta candensis)

  Mikä maa,
  mikä valuutta?
        Sivu 3

Mikä laji
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Miksi sormet
sojottaa ?
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Lyhyt tietoisku Azoreista ennen golfillisia asioita.
Saaret sijaitsevat Portugalista länteen noin 2000 km, Golfvirran
lämpimien vesien alueella. Kun portugalilaiset löysivät saaret
vuonna 1427, ei paikallisia asukkaita ollut, pelkästään peto-
lintuja. Saarten nimikin perustuu lintuihin, sillä sana “acores”

tarkoittaa portugaliksi haukkaa.  Pikkuhiljaa saaret
asutettiin ja Portugalin alusmaista tuodut ananas- ja
teeviljelmät loivat alueelle toimivan maatalouden. Täl-
läkin hetkellä Azoreilla on Euroopan ainoat teeviljel-
mät. Karjatalous on tänä päivänä elinehto Azoreilla;
Irlannista tuodut lehmät ovat lisääntyneet niin, että
saarilla on tällä hetkellä lähes satatuhatta lypsävää. Ne
suorastaan ”rakastavat” saaren leutoa ilmastoa ja
pysyttelevät yöt ulkona. Lypsykoneilla varustetut
kärryt kuljetetaan joko autolla tai hevosella lehmien
luokse. Suuri osa maidosta kuljetetaan laivoilla Portu-
galiin ja osasta tehdään laadukkaita juustoja.
Viime vuosisadalla Azorit olivat tärkeä välietappi Eu-
roopan ja Yhdysvaltain välillä, niin lentokoneille kuin
laivoille. Viime sodan aikana liittoutuneitten tärkeä
meritukikohta sijaitsi  Azoreihin kuuluvalla Terceiran
saarella. Vuonna 1976 Azorit sai itsehallinnon ja saar-
ten asukasmäärä on nyt noin 238000 .

Entäpä sitten golfarin näkökulmasta?
San Miguelilla (alueen pääsaari) sijaitsee kaksi asiallista golf-
kenttää, Batalha 27-reikää ja Furnas 18-reikää. Vertaisin niiden
keskeistä muotoa Nordcenterin Fream- ja Benz-kenttiin. Batalha
nousuineen ja laskuineen ja suurine greenei-neen on kuin
Fream ja Furnas upeine näkymineen ja lyhyempine väylineen
kuin Benz.  Batalha on keltaisilta 6200 m ja Furnas 5950 m.
Kun peliviikollemme osui muutama tuulinen (20 m/sek) päivä,
oli vastatuuleen hieman työlästä päästä edes kolmella päälle yli
400 metristä par nelosta. Onneksi kentät ovat suurten puitten
suojaamia, joten useimmiten tuuli vain humisi puiden latvoissa.
Pelaajia kentillä oli kohtuullisesti, ei ruuhkaksi asti. Rehevän
kasvillisuuden sekaan voi kentän reuna-alueilla vapaasti men-
nä, sillä saarilla ei ole lainkaan käärmeitä. Metsä on kyllä täyn-
nä laulavia lintuja, joita ei näe, mutta joiden laulu kuuluu koko
pelipäivän ajan.
Klubitalot, varsinkin Batalha, ovat tilavia ja toimivia. Yleensä-
kin ruokailu lounasaikaan, niin klubilla tai kaupungin ravinto-
loissa sujui edullisesti. Päivän keitto, sämpylä ja lasillinen
Especial-olutta maksoi yhteensä noin 3-4 euroa. Kentät ovat

hotelleista, jotka sijaitsevat pääkaupunki Ponta
Delgadassa, taksilla matkustettaessa noin 15 ja 40
minuutin päässä. Taksi on Azoreilla halpaa ja
melkein pakollista, sillä paikalliset taksit ovat ys-
tävällisiä ja toimivat mielellään matkaoppaina,
esitellen alueen erikoisuuksia.
Oikea aika mennä Azoreille lienee huhtikuusta
lokakuulle, mutta kentät ovat auki koko vuoden,
kaikkina päivinä, vaikka sataisikin.
Ja kun Azoreilla sataa, niin silloin todella sataa,
mutta ei maanantaisin.
                                                             Jari Jaatinen

Azoreilla ei sada maanantaisin!
”Yhdeksän saarta, jotka ovat kuin 9 pientä maailmaa”, kertoo matkailuesite
Azoreista. Valitettavasti golffarin kannalta, kenttiä on vain yhdellä saarella.

  Azorilaiseen päivään
mahtuu 4 vuodenaikaa !
  (Paikallisen taksikuskin kommentti)

Saarten ensimmäisen kuvernöörin Goncalo Velhon muistomerkki

Furnasin kylä sijaitsee kraaaterijärven reunassa ja
golfkenttä järven yläpuolisella tasangolla

Batalha-kentän par-kolmoset olivat upeassa maastossa,
ja pituuttakin riitti myös naisille.



  Hyvä Salo Golfin jäsen!
Pitkä talviaika pois viheriöiltä  loppui  ja pääsemme kohta
taas itse asiaan. Jokainen meistä varmaan odottaa tule-
valta kaudelta mukavia golfhetkiä mielekkäässä ja kannus-
tavassa peliseurassa. Ennen kuin lähdemme ulos kentälle,
niin voisin kääntää katseen menneeseen talveen ja tehdä
lyhyen yhteenvedon siitä mitä olemme hallituksen piirissä
puuhastelleet, valmistellessamme tulevaa kautta.    .

Johdonmukaisena seurauksena valitsemiemme kehittämi-
sen painopistealueiden kanssa perustimme Junioritoimi-kun-
nan, joka keskittyy junioreiden Golfkoulun ja ylipäätään
junioritoiminnan määrätietoiseen kehittämiseen. Juniori-
toimikunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Pertti Kiiskinen.
Toivomme tälle uudelle toimikunnal-
le onnea ja menestystä sovittujen
kehityshankkeiden läpiviennissä.
Samassa yhteydessä Valmennus- ja
Koulutustoimikunnan roolia ja  ni-
meä muutettiin.  Uusi Valmennus-
toimikunta vastaa mm ”aikuisval-
mennuksen” suunnittelusta sekä va-
litsee edustusjoukkueen lähinnä
Golfliiton järjestämiin kilpailuihin.
Toimikunnan tehtävänä on myös
vuosittain tarkistaa edustuspelaajille
maksettavien kulukorvauksien pe-
riaatteet.                    .

Maaliskuun puolessa välissä jär-
jestimme junioriohjaajille ja muille
seuran vastuuhenkilöille tarkoite-
tun yhden viikonlopun mittaisen
koulutustilaisuuden yhdessä

Golfliiton vastuuhenkilöiden kanssa.  Seurastamme oli
toistakymmentä innokasta kurssilaista mukana viettä-
mässä mielenkiintoista ja asiapitoista viikonloppua.

Olemme suunnitelleet ry:lle/oy:lle uusia kotisivuja nettiin
yhdessä alan ammattilaisten kanssa. Tavoitteenamme on
ottaa käyttöön uudet kotisivut heti alkavan kauden alussa.
Toivomme, että olemme pystyneet selkeyttämään sivus-

toja sekä lisäämään niiden luettavuutta ja kiinnos-
tavuutta.

Tässä vaan muutama esimerkki kehityshank-
keista, joita on toteutettu menneenä talvena.
Meneillään on joukko erilaisia hankkeita joita
edistetään sovitun suunnitelman mukaisesti ja
lisää kehitettävää aina ilmaantuu, eli eipä pääse
”hankekori” tyhjenemään.

Toivotan kaikille hyvää pelikautta 2006.
Heikki

   Vetäjät Eva Valtanen ja Anna-Lena Vilo Heikin ja Pertin tentattavana

Kurssin käytännön harjoitteet suoritettiin Ari-Pekka Hallarannan johdolla



         Kausi 2005–2006

Uusi vuosi on vaihtunut ja golfkausi on taas lähempänä alka-
mista. Vaikka kotimaan kentät eivät vielä ole auki, on tulevan vuoden golf
suunnitelmat tehtävä valmiiksi ja valmistauduttava kauteen. Mutta en-
nen niitä, on hyvä pysähtyä hetkeksi ja palata takaisin viime kauteen.
Mitä jäi käteen, mikä oli hyvää ja vastaavasti missä olisi korjaamisen
varaa? Näitä asioita olisi jokaisen hyvä pohtia, jotta pystyy oppimaan
virheistä ja kääntämään ne itselleen eduksi. Sekä vastaavasti muistele-
maan onnistumisia, mikä on mentaalipelin kannalta kaikkein tärkeintä ja
sitähän golf 90%:sti on. Tämä on tärkeä prosessi kehittymisen kannalta.
              Kauteni alkoi aikaisin keväällä Espanjan naisten avoimessa kil-
pailussa. Kilpailu pidettiin Costa Ballenan kentällä maaliskuun alussa.
Tuloksen teossa oli pientä haparointia; pitkän tauon jälkeen itseluotta-
mus omaan svingiin ja tekemiseen oli hieman hukassa. Huolimatta tästä,
pelasin ensimmäisen kierroksen 76, mikä oli sateisessa säässä ja pitkällä
kentällä hyvä suoritus. Seuraavana päivänä Suomen pitkä talvi osoitti
voimansa ja tulostaululle merkattiin 85 lyöntiä, joten cut-raja jäi kauas.
Oli syy sitten pitkä kilpailutauko tai paketin hajoaminen, märällä kentäl-
lä lähestymiset jäivät usein pitkien rautojen tai puumailojen varaan, joten
jokaisella väylällä sai taistella par´ista.

Seuraava ulkomaanmatka oli harjoitusreissu ja suuntautui myös
Espanjan Costa Ballenaan. Pelivirettä alkoi jo hieman löytyä ja Suomeen
saavuttuani lähdin taas Espanjaan, tällä kertaa kisoihin. Espanjan alle 21-
vuotiaiden naisten avoimet pelattiin La Calan kentällä. Haasteellisella
kentällä sai olla koko ajan hereillä lyöntien kanssa, sillä useimmat griinit
olivat korotettuja ja niihin osuminen oli vaikeaa. Lisähaastetta toi raskaat
ylä- ja alamäet, sillä kenttä sijaitsee vuorilla. Tavoitteenani oli selviytyä
16 parhaan joukkoon, josta kahden päivän lyöntipelikarsinnan jälkeen
jatkettaisiin reikäpeleillä. Valitettavasti olin kuitenkin ensimmäinen pu-
toaja (79+79) ja reikäpelini jatkuivat 17–36 joukossa. Reikäpelit sujuivat
osaltani hyvin. Hävisin vasta viimeisen ottelin ja sijoituin 18.

Suomen Finnish Golf Tourin ensimmäinen osakilpailu järjes-
tettiin Meri-Teijossa toukokuun lopussa. Alkukevät oli treenattu hyvin
ja odotukset olivat korkealla. Pelasin 74, 76 ja 78 ja sijoitus 3.  Kisa oli
hyvä, mutta erityisesti putissa olisin voinut saada lyöntejä pois. FGT-
kiertue jatkui Pickalassa ja siellä pelasin kauden parhaimman kilpailuni
tuloksellisesti.  Kierrokset 70, 76 ja 71 osoittivat, että pystyn pelaamaan
alle parin ja se toi paljon itseluottamusta henkiselle puolelle. Lähipelini
toimi loistavasti viikonlopun ajan; puttien keskiarvo oli 31 ja chipeillä
sain pelastettua 83 %:n varmuudella parin. Lopullinen sijoitukseni oli 2.

Hyvä vireeni jatkui myös Telia Tourin osakilpailussa Aura
golfissa. Kahden ja puolen kierroksen jälkeen olin hienoissa asemissa
tuloslistalla, mutta viimeiset 6 reikää turmelivat kilpailuni totaalisesti.
Tulos lähti nousemaan peräkkäisillä rei’illä duffatuista 50 m lähestymistä,
joissa molemmissa sain vielä tehtyä chippien kautta kolme puttia.

Kun lähipeli tökkii pahasti, tuo se lisää painetta lähestymis-
lyönteihin ja ennen kaikkea henkiseen puoleen. Se henkisen puolen nis-
kalenkki, jonka sain Pickalan kilpailussa, mureni täysin. Lopulta normaa-
lit rautalyöntinikin hajosivat ja lyöntejä syntyi yhteensä 46. Ruma sarja
tuli hyvin alkaneen kisan (75, 72 ja 35+46) päätteeksi. Täydellistä ro-
mahtamista ei voi vain kuitata sanomalla ”sellaista sattuu”, sillä näitä ei
saa sattua. Tämä saattoi olla opetus ravinnon tärkeydestä ja siitä, miten
käy, kun se loppuu. Kierroksella olisi pitänyt syödä enemmän ja erityi-
sesti huonosti menneiden väylien aikana, mikä minulta taisi jäädä teke-
mättä. Ilman energiaa ei pysty yksinkertaisesti keskittymään ja se tär-
kein, usko omaan tekemiseen, on koetuksella. Tästä, miltä oikeasti tun-
tuu pelata ilman energiaa, sain vielä kunnon opetuksen, mutta tämä tosin
ei johtunut omasta tyhmyydestäni.

Seuraava kunnon koettelemus oli joukkue EM-kilpailut. Kil-
pailu pelattiin Ruotsin Karlstadissa heinäkuun alussa. Kilpailun kahtena
ensimmäisenä päivänä jokainen pelaa henkilökohtaisen tuloksen, josta 5
parasta / päivä valitaan joukkueen yhteistulokseen. Kolmantena päivänä
alkavat reikäpelit, joissa 8 parasta joukkuetta kilpailevat sijoista 1-8 ja
muut joukkueet huonommista sijoista. Suomen tavoitteena oli päästä ns.
1 flightiin, eli taistelemaan sijoista 1-8. Ensimmäinen päivä sujui kohtuul-
lisesti Suomen ja itseni osalta: pelasin 77 ja Suomen sijoitus oli 7.  Seuraa-
vana päivänä tuli sama tulos minulle ja joukkueelle. Pääsimme 1-flightiin
ja vastaan asettui seuraavana päivänä Englanti. Pelasin singlen ja tiukka
peli koitui minun voitokseni 2/1, mutta muiden joukkuetovereiden hävitessä
Englanti voitti. Seuraavana päivänä vastassa oli Irlanti, jolle minä sekä
joukkue hävisi selvin lukemin. Viimeinen taistelu käytiin 7. sijasta Skot-

lannin kanssa. Pelasin Sohvi Härkösen kanssa foursomen, jonka voitim-
me 3/2.  Myös muut joukkuetoverit voittivat ottelunsa ja sijoituimme
historiallisesti seisemänneksi. Rankka viikko helteisessä Karlstadissa oli
ohi ja kautta aikojen paras sijoitus naisissa saavutettu. Suomeen saavut-
tuamme oli pari vapaapäivää, jonka jälkeen alkoi mestaruustaistelu SM-
kilpailussa. Kilpailu oli tasainen suoritus minulta, vaikka ensimmäisen
päivän kierros jäikin harmittamaan. Tuloksilla 78, 75, 74 ja 74 olin 6.

Kauden raskain kilpailu oli henkilökohtaiset EM-kilpailut Madei-
ralla. Santo da Serran golfkenttä on ehkä yksi rankimpia golfkenttiä La
Calan lisäksi, joissa olen pelannut. Kenttä sijaitsee korkealla, joten Ma-
deiran kuumuus ei haitannut kisoja. Kilpailussa huomasi sen, miten vä-
hän harjoitusta on saanut ylä- ja alamäkilyönteihin. Pystyssä pysymi-
nen oli jo eräänlainen haaste. Ennen ensimmäisen kierroksen alkua huo-
masin, että vatsani kävi ylikierroksilla.  Ajattelin tämän johtuvan jänni-
tyksestä, mutta toisin kävi. Ensimmäisillä rei’illä huomasin, että jos vielä
söisin, tai edes joisin jotain, mikään ei pysyisi sisällä. Iltapäivälähtö,
raskas kenttä ja pitkä kierros imivät kaikki voimat ja olin jo valmis lopet-
tamaan kilpailun. Päätin kuitenkin jatkaa kierrosta ja illan suussa saimme
sen päättymään. Kai se oli se suomalainen sisu, jonka avulla lopulta
jaksoin vetää kärryt maaliin asti, muiden maiden joukkueiden käyttäessä
caddiejä tai elektronisia kärryjä. Illalla hain apteekista lääkettä ja toivoin
sen auttavan huomiseen mennessä. Teho ei kuitenkaan vielä vaikuttanut
ja seuraavanakin päivänä jouduin pelaamaan syömättä ja juomatta. Tu-
loksilla 85, 88 ja 77 sain selvän karsiutumisen ja elämäni raskaimmat kier-
rokset.

Viimeisin edustustehtävä oli Norjan Haugerissa. Joukkue- ja hen-
kilökohtaiset PM-kilpailut pidettiin syyskuun lopulla, johon Suomi osal-
listui 4- henkisillä joukkueilla. Kenttä oli hyvin mielenkiintoinen ja haas-
tava. Tuloksilla 84, 85 ja 75 olin lopulta 7. ja joukkueena voitimme nais-
ten sarjan. Miellyttävä päätös hyvin menneelle kaudelle.

Seuraava kausi alkaa Espanjan avoimissa helmikuun lopussa.
( Juttu jätetty ennen kisoja, toim. huom.) Muita tärkeitä mittelöitä ovat
SM-kisat, henkilökohtaiset EM-kisat sekä mahdolliset muut ulkomaan
kilpailut. Lisäksi tavoitteenani on päästä mukaan naisten MM-kilpailuhin,
joihin valitaan 3 pelaajaa.

Golfkunnostani olen pitänyt huolta Luolavuoren golfkuplassa
n. 4 kertaa viikossa ja lisää voimaa olen hankkinut kuntosalilta. Tämän
lisäksi olen aloittanut yhteistyön mentaalivalmentaja Jukka Routamaan
kanssa. Tässä usein sivuutetussa asiassa on paljon kehittämisen varaa,
niin klubipelaajalla kuin kilpaurheilijallakin. Näin varmistan, ettei tuleva-
na kautena ajatus pääse ainakaan yhtä monta kertaa karkaamaan pelkoihin
ja negatiivisiin ajatuksiin. Niiden voima kun sivuuttaa hyvänkin pelin.

Hyvää kevään odotusta,

Satu

SADUN KUULUMISIA

Suomen joukkue EM-kisoissa Karlstadissa Ruotsissa



kuvakavalkaadi jatkuu seuraavalla sivulla

               MITÄ GOLFARIT HARRASTAVAT TALVELLA,
                          KUN LUMI PEITTÄÄ KENTÄN ?
Pienellä joukolla seuramme golfareista on virkistävä talviharrastus, jossa olemme yltäneet niin korkealle ta-
solle, ettemme golfissa voisi milloinkaan päästä. Osallistuimme nimittäin Suomen mestaruuskisoihin Lap-
peenrannassa helmikuun alussa ja sen jälkeen MM-kisoihin maaliskuussa Oulussa. Se on hyinen harrastus:
uimme avannossa ja nautimme
siitä! Normaalisti käymme ui-
massa tai pulahtamassa täällä
Salon seudulla, Kokkilassa,
Varvo- ja Naarijärvellä, pari  kol-
me kertaa viikossa. Uinnin ja
saunomisen jälkeen olo on au-
voinen, varpaat vähän irti
maasta ja kaikki stressit ja mur-
heet unohtuneet. Avantouinnin
terveysvaikutuksista ollaan
montaa eri mieltä, asiaa on kyl-
lä tutkittukin ja tosiasia on, että
stressin- ja kylmän sietokyky
kasvaa, hyvän olon hormonia
erittyy, eikä flunssakaan iske niin
helposti. Mutta yksi vaara siinä
on: siihen jää koukkuun, samal-
la tavalla kuin golfiinkin!
SM- ja MM-kisoissa kilpaillaan
naisten ja miesten ikäsarjois-
sa, on alle 20-, 30- jne vuoti-
aitten sarjat.  Uidaan 25 m
matka, josta otetaan aika. Parhaat uivat sen alle 16 sekunnin, mutta keskimääräinen aika harrastajilla on 15
– 30 sekuntia. SM-kisoissa tänä vuonna oli ennätysosanotto, minunkin sarjassani oli 140 naista ja MM-
kisoissakin 60, eri puolilta maailmaa, yhteensä 18 eri maasta, aina Austraaliasta asti. On niitä hulluja muu-
allakin!! Ulkona yli 20 astetta pakkasta ja pienoinen tuulenviri, katsomossa oli kylmempi kuin avannossa. Ja
uskokaa tai älkää, mutta kun lähettäjä kuuluttaa: ”veteen”, ei 1-2 asteinen vesi tunnu yhtään kylmältä, mie-
lessä vain, että tuon vieressä polskivan pipopään ainakin voitan.

Jäänhileisin terveisin
Ladykapteeni Pirkko ja kavereina kisoissa Pekka ja Jari.
                                                                                                 (Kuvat alla; ensin kylmään, sitten kuumaan)



SAG-Sudoku
Pientä aivojumppaa ennen kauden alkua. Täytä vihreällä merkittyihin SAG-kirjaimien ruutuihin puuttuvat numerot.
 Ensimmäinen oikein vastannut saa paketin uusia SAG-logopalloja. Vastaukset caddiemasterille.

SUDOKU on logiikkatehtävä, jossa vaaka-
ja pystysuorat rivit sekä 3x3 ruudun laatikot täytetään
numeroilla 1-9. Jokainen numero saa esiintyä vain
kerran, niin että jokaisella vaaka- ja pystyrivillä on eri
numerot, samoin kuin jokaisessa yhdeksän ruuden
neliössä.
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