
SALO GOLFIN PUOLUEELLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 1/2011

NETTISWINGI

Naisten sunnuntaita vietettiin perinteisesti sunnuntaina 12.6., Cider Cupin toisena päivänä. Upeassa säässä
 pelasi 29 toinen toistaan upeampaa ladya. Leikkimielisen kisan, SaG -WGCC voittti SaG luvuin 181 - 154



Tervehdys Salo Golfin
jäsenet!

Alkaneen golfkauden päästyä hyvään
vauhtiin on hyvä jälleen muistuttaa
siitä, että talven jäljiltä ruohopohja on
vielä alkukesästä ohut ja haavoittu-
vampi, joten pivottien korjaus ja iske-
mien paikkaus greeneillä on hyvin tärkeätä. Nyt korjaamatta jätetyt jäljet
näkyvät koko kesän.

Viime kauden loputtua
kentällämme tehtiin mer-
kittäviä perusparannustöi-
tä muutamilla väylillä.
Toimenpiteet liittyivät
kentän erityisen märkien
paikkojen ojitukseen.
Operaatio oli sinällään
erittäin haasteellinen kos-
ka kenttämme on kohtuul-
lisen tasainen ja laskut
ovat muutamia senttejä.
Osittain jouduttiin teke-
mään avo-ojia, joita vielä
korjaillaan heti alkukau-
desta ja pyritään saamaan
kenttä niiltä osin hyvään
kuntoon. Ojitus oli välttämätön
koska pitkässä juoksussa ilman tätä toimenpidettä kenttä tulisi vuosi
vuodelta näiltä osin huonompaan kuntoon. Tämän jälkeenkin kentällä
on vielä paljon tehtävää, mutta asioissa edetään tehdyn toimintasuunni-

telman mukaisesti

Tänäkin talvena kenttäämme kiertävä kaupungin ylläpitämä
latu oli kovassa suosiossa. Valtaosa hiihtäjistä malttoi hiihtää
tehtyjä latu-uria pitkin ja näin ollen muutamien “harhailijoi-
den” latujäljistä ei näytä olevan haittaa ruohon kasvulle alka-
neella kaudella

Lihaskuntoa ylläpidettiin ja parannettiin taas koko talvikausi.
Seuralle oli varattu 4 vakiovuoroa, joissa kaikissa oli ilahdut-
tavan paljon kävijöitä, kuitenkin hiukan senioripainotteisesti.
Tokihan se johtuu siitä, että ajat ovat pääsääntöisesti päivä-
aikaan. Lihaskunnon ylläpitäminen ja kehittäminen on erityi-
sen tärkeää ainakin meillä ikääntyvillä ja miksei myös nuo-
remmillakin ikäpolvilla.
Perinteiseen tapaan alkuvuoden pro’n vetämät ohjatut laji-
harjoitukset Salohallissa olivat suosittuja. Kaikki ryhmät oli-
vat taas lähes täysiä. Näyttää siltä, että talvella tapahtuvan
lajiharjoittelun tarve on selkeä ja siihen tulee jatkossakin
panostaa.

Tällä kaudella on klubitoimikunta ehtinyt jo järjestää kaksi
klubi-iltaa ja toiminta tulee olemaan aktiivista tehtyjen toimin-
tasuunnitelmien valossa. Senioritoimikunta järjestää kesän
aikana klubitoimikunnan kanssa mielenkiintoisia pelimatkoja.
Junnujen golfkoulu ja sen ympärillä tapahtuva toiminta on
tänäkin vuonna aktiivista edellisten vuosien tapaan.

Toivotan teille kaikille mukavia kierroksia kaudelle 2011

Nähdään klubilla

Heikki

Avo-ojilla pyritään kuivattamaan kenttää



väyläopasta, ja etäisyyksien tieto, ei välttämättä lipulle, mutta veden tai
rotkon ylitys, doglegin kulma ja vastaavat, helpottuvat huomattavasti ja
säästävät myös mahdollisesti muutaman pallon.
Kun ilmeisesti kamera kuuluu kiellettyihin laitteisiin (puhelin = kamera=
puhelin), vaikeutuu tämä aineiston kerääminen NettiSwingiin jonkin verran,
kun ei pääse ottamaan tilannekuvia.  Kuitenkin, jos joku teistä tekee Hole in
One´n,  ottakaa greeniltä kuva onnellisesta holarin tekijästä,  mennään sitten
yhdessä lakitupaan.

Golf  ja elektroniikka

Nykypäivän golffarilla on taskussaan tai bägissään
monenlaista elektroniikkaa. Puhelimen lisäksi on tullut
“rentoutumiseen” käytettyä MP3-soitinta, digikameraa,
etäisyysmittaria, GPS-näyttöjä ja tuloseurantalaitteita,
joilla voidaan seurata oman peliporukan tai koko kisan
tilannetta kilpailun aikana. Onhan se hienoa, että kaiken-
laista oheistavaraa on tarjolla, mutta ehtiikö siinä välissä pelaamaan golfia.
Asia on havaittu saarivaltiota myöten ja sääntöasiantuntijat ovat ottaneet asiaan
kantaa.  Koska isolla tourilla on etäisyysmittarin käyttö tullut luvalliseksi, on
decissioniin tullut klausuuli, joka ei kiellä etäisyysmittaria, kunhan siinä ei ole
muita ominaisuuksia (tuuli, kallistus, yms.). Näin ollen laitteen käyttö on
mahdollista hyväksyttää. Meidän kentällämme kyseinen asia on kirjattu
paikallissääntöihin.  Kannattaa kuitenkin kysyä eri kentillä käydessään, miten
heidän paikallissäännöissään asia on tulkittu.  Tuossa alla virallinen teksti.

Puhelimen käyttö on  toinen, jo pitkään puhuttanut asia. Seuraamme perustettu
sääntötoimikunta, arvovaltainen instituutti (kuulunhan siihen itsekin), on suu-
ressa viisaudessaan merkkauttanut paikallissääntöihin muodon, joka sallii
puhelimen olevan auki, kunhan se on äänettömänä. Puhelujen otto sallitaan
vain hätätapauksissa tai kutsuttaessa tuomaria tai kilpailunjohtajaa paikalle.
Ns.” tärkeän puhelun odottamista”,  (asunnon myynti, päivystys, jne) ei hyväk-
sytä, vaan tällaisissa tilanteissa on parempi jättää kilpailu pelaamatta.
Tuon yllä olevan puhelinkiellon ymmärtää, sillä puhelimiin on tullut kaikki
edellä mainitut lisäominaisuudet, joten olisi hassua kieltää jokin laite, mutta
sallia puhelin, jossa on sama ominaisuus, eikä lyöntivaihessa ole kiva kuulla
jonkun bägistä: “johtaja, johtaja, teille on puhelu”, tai muuta vastaavaa.
Henkilökohtaisesti olen päässyt tutustumaan etäisyysmittariin, sain sellaisen
syntymäpäivälahjaksi. Salon kentällä ei tunnu olevan kohtaa, missä sitä tarvit-
sisi, mutta lomamatkoilla löytyy kenttiä, joissa ei ole saatavana minkäänlaista

Tiedottajan kynästä

Toinen onnellinen, katso sivu 13



Kapteenin kierros

Tänä vuonna oli hienoa huoma-
ta, että ravintola oli panostanut
niin lounaaseen, kuin myös väli-
palaan.
10- reiän makkarakioskilla oli
sopivasti aineksia, ja juoma-
puolikin oli huomioitu.

Viralliset kauden avajaiset
suoritettiin kapteeniparin
avustuksella, mutta suurim-
man huomion sai Trio Three
Bassos, jonka maestro Ossi
Helin oli sovittanut jälleen uu-
den laulun golfareille.

Saimme tallennettua esityk-
sen, jonka voit katsoa ja
kuunnella alla olevasta lin-
kistä.

linkki Vappulaululle

http://www.youtube.com/watch?v=heSRpcd5HCM


Kapteenin kierroksen palkitut

       Naiset: 1. Merja Suomi  2. Hilppa Vienonen 3. Pirkko Määttänen   Miehet: 1. Jere Järvinen (juniori) 2. Rami Wessman 3. Jari Sistonen



- RIKALA OPEN
Kevään ensimmäinen yleinen kilpailu oli saanut lähes viisikymmentä golfaria liikkeelle, kauniiseen kevätsäähän.
Palkintopallilla näkyi tuttuja pelaajia ja voutcherit kävivät kaupaksi.

Kisa oli tiukkaa, kahdessa sarjassa voittaja ratkesi vasta
vertailussa; miesten HCP 0-14,4 sarjassa Mikko Virtanen
ja Claes Sjöblom pelasivat kumpikin nto 70, mutta Mikolla
oli parempi sisääntulo.
Yleisessä pistebogey-sarjassa Jorma Kuisma ja Merja
Suomi päätyivät kumpikin tulokseen 37 pistettä, mutta
Jorman alempi tasoitus toi voiton.
Scratch-sarjassa Markon ja Rikun tulostaso oli ajankohdan
huomioiden todella hyvä, Marko 72 ja Riku 74.

HCP 0-14,4

Pistebogey



                                                               Hallilla oli lämmintä, mutta golfkierros oli kylmä ja sateinen

KeilaGolf on ollut jo kymmenen vuotta mukana monen golffarin kisaohjelmassa. Kisassa heitetään 6 sarjaa keilaa ja sen
jälkeen pelataan kierros golfia. Pistelaskutapa on vaihdellut kisasta toiseen, mutta joka vuonna on voittajat löydetty, eikä
protesteja ole ollut, tai jos on ollut, niitä ei ole käsitelty. Kisalla on ollut myös kiertopalkinto “Penan Pytty”, jonka sai omak-
seen Pekka Granlund. Tänä vuonna kilpailijoita oli 16 ja kisa pelattiin sekä HCP-, että SCR-sarjassa.  SCR-sarjan voitti
Pentti Koivusalo ja HCP-sarjan Pekka Hahkala.



Tarinoita maailmalta
THAIMAAN KENTILLÄ SATTUU JA TAPAHTUU

Rantasen Sepon ja Sorrolan Anteron kanssa olimme juuri saaneet Chonburi  Centurin vii-
meisen väylän pelattua ja maksettua caddien tipin 240 Bahtia (n. 6 €), kun Singhan eli pai-
kallisen oluen himo iski hikisen kierroksen jälkeen. Kiiruhdimme kohti klubitaloa ja otim-
me tiskiltä pyyhkeet suihkua varten. Samassa vaimoni Seijan naama ilmestyi esiin klubi-
talon avoimesta ikkunasta. “Naisten suihkuhuoneessa on käärme!”, kuului Seijan huuto. Ja
samassa Rantasen Anna-Kaija, Sorrolan Elina ja Seija olivat suihkunraikkaina pyyhkeeseen
kietoutuneena klubitalossa. Aasialaismiehet nauraa hykertelivät, kun he ihmettelivät kolmea
vaaleaa naista klubitalon tiskin edustalla pyyhkeisiin kääriytyneinä.
Klubitalon naistoimihenkilöt olivat tässä vaiheessa käyneet jo suihkuhuoneessa katsomassa
ja kauhistuneet käärmettä. He
olivat komentaneet naiset välit-
tömästi pois suihkusta. Me mie-
het olimme niin hölmistyneitä,
ettemme osanneet tehdä yhtään
mitään. Emme huomanneet edes
valokuvaa ottaa. Yksi paikalli-
sista miehistä lähti tappamaan
käärmettä ja me Anteron kanssa
lähdimme suihkuun. Miesten
puolella emme käärmettä näh-
neet. Antero kylläkin huuteli,
olemmeko tulleet naisten puo-
lelle. Ihmettelin kysymystä,
mutta sitten selkisi, että miesten suihkukoppiin oli jäänyt naisten pikkuhousut roikkumaan!
Seppo oli sentään sen verran asioitten tasolla, että meni käärmeen tappoa katsomaan. Se oli
sellainen vajaan metrin pituinen vihreä käärme, joka paikallisten antamien käsimerkkien ja
siunailujen mukaan oli tappava. Vihermamba se ei kuitenkaan ollut, kun sitä ei ilmeisesti
Thaimaassa ole.
Jälkikäteen selvisi, että käärme ei sittenkään ollut sisäpuolella, vaan ikkunalasin ulkopuo-
lella, jossa se ilmeisesti oli lounastanut sillä paikalla normaalisti lekotelleen gekon eli pai-
kallisen sisiliskon.
Itse muistin välittömästi edellisvuoden tapahtuman Greenwoodin greenillä. Siellä oli pieni
käärme, joka osoittautui cobraksi (ei kuningascobra). Paikalliset eivät suostuneet sitä tappa-
maan. Otin putterin ja sain lyötyä käärmeen kuoliaaksi. Kun jälkeenpäin olen lukenut, miten
vaarallisia cobrat todellisuudessa ovat, en olisi uskaltanut mennä käärmeen lähettyvillekään.

                                                                                       Terjo Ek

Saimme helmikuun alkupuolella ajatuksen katsastaa Espanjan pohjoisosan golf-
tarjonta, ja kun työt antoivat siihen mahdollisuuden, laitoimme Golfpiste.com´ n
keskustelupalstalle tiedustelun, oliko jollain antaa vinkkiä asiasta.  Vastauksia tuli,
ja ei muuta kuin lentolippua tilaamaan. Saimme lennot edullisesti, HKI - Barcelo-
na via Praha a 145,- EUR / hlö, ja pelipaketti Torremiranan kentälle, 5 yötä ja 5 x
greenfee, a 325,- EUR / hlö, sis. sviitti 2:lle + aamiaiset.
Sviitti oli Resort-alueella,  yhteensä 4 sviitin rakennuksessa n. 250 m golfklubilta.
Oli ihan mahtava, OH, MH, KK ja pesuhuone
ja n. 40 m2 terassi. Näköala oli 1. väylän gree-
nille ja 9. väylälle. Sopi siinä istuksia sangria-
lasi kädessä ja katsella toisten vaikeuksia.
Kaikki ruokailut olivat hotellin ravintolassa.
Aamiainen oli mahtava, 3 ruokalajin lounas
maksoi 15,- EUR ja 5 ruokalajin gourmet-päi-
vällinen 29,50 EUR + tietysti siihen juomat
päälle. Ihan maistuvaista, vähän espanjalaisen
ja ranskalaisen keittiön sekoitusta.
Itse kenttä oli 18 reikää, pituutta keltaisilta
5962 m ja punaisilta 5124 m, mitat greenin
eteen, joten n. 200 m lisämittaa tuli greenin
keskelle. Korkeuseroja oli vähän ja vesiesteitä
muutamia, esimerkkinä väylä 5, PAR 3 ja mit-
taa veden yli 170 m keltaisilta. Kuuden peli-kier-
roksen saldo oli 10 hukattua pal-loa, eli vain 2 lyöntiä greenille!!!  Greenit oli isot
ja muotoillut, joten putteja kertyi luvattoman paljon.
Kentän hoito oli asiallista, greenit oli ilmastoitu, mutta kasvoivat umpeen viikon
aikana. Lipunpaikat vaihdettiin kerran viikon aikana. Ainoa negatiivinen asia oli
bunkkerit, joissa oli luvattoman paljon irtokiviä.
Kustannuksista kerroin jo aikaisemmin, lisänä oli auto viikoksi 125,- EUR, Kia
Ceed diesel ja yöpyminen Barcelonan lentokenttähotellissa 62,- EUR ilman aami-
aista 2 hengen huoneessa. Chech Airlines oli hyvä ja täsmällinen ja sokerina poh-
jalla, Prahan lentokentältä löytyi ravintola, jossa hyvän gulassin lisäksi saattoi
polttaa sikarinkin.

Menisimmekö uudestaan? Varmasti jos vain samanhintaisia paketteja vielä löytyy.

POHJOIS-ESPANJA TUTUKSI

“Sopii siinä istuksia Sangria-lasi kädessä ...”

Pekka Mäkelä ja Marjatta Tikkala



Black Sea Rama, sä helmi Mustan meren ...

Tästä tarinasta saatte syyttää Heikki Halla-
rantaa. Hän tuli talvella maininneeksi, että
seniorigolfin euroopanmestaruuskilpailuja
pelattaisiin seuraavana kesänä Bulgariassa,
BlackSeaRamassa, Mustan meren rannalla.
Että golfia Bulgariassa, enpä ollut tullut aja-
telleeksikaan. (Itse asiassa Bulgariassa on tällä
hetkellä 9 golfkenttää).  Asia alkoi kiinnostaa,
joten ei muuta kuin tietokoneelle ja googlaa-
maan. Löytyi komeat sivut oikein filmin kera.
Kun vielä hintatarjous maalis-huhtikuulle oli
edullinen “Unlimited golf” ja Malevilta löytyi
edullinen lento, oli yhteydenoton aika.
Vastaus tuli seuraavana päivänä selkeästi tar-
kennettuna, joten päätös oli helppo tehdä.
Tiiausajat saimme juuri ne, jotka toivoimme
(joka aamu klo 9.30). Alkukeväällä vähän
huolestuimme, kun talvi näytti jatkuvan myös
Bulgariassa pitkään. Otin jopa yhteyttä Black-
SeaRaman toimistoon ja kysyin, oliko säätila
normaalia heidän osaltaan, eihän sitä ennen

ollut syytä tutkailla Bulgarian kevään edistymistä.
“Don´t worry” oli paluuviesti, ja pitihän se paikkan-
sa. Ruoho tosin ei ollut ensimmäisinä päivinä vielä
väylillä vihreätä, mutta greenit olivat jo kesäisessä
kunnossa.
BSR on valmistunut 2008 ja valittiin vuonna 2009
maailman parhaaksi uudeksi golf-resortiksi. Kentän
on suunnitellut Gary Player, jonka kädenjälki näkyy
myös 6 kilometrin päähän valmistuneessa Thracian
Cliff´ssä. Tuo kyseinen kenttä on Playerin mukaan
“Kenttä, jonka vertaista et löydä tältä planeetalta”.

Thracian Cliff onkin tyystin toisenlainen, kun alu-
een kaksi muuta kenttää. Se kulkee meren rannas-
sa jyrkänteeltä toiselle, eikä sitä selvästikään ole
tarkoitettu aloittelijalle. Jo väylälle pääsy on mo-
nella väylällä tärkein asia.
BSR:n toisella puolen sijaitsee Ian Woosnamin
suunnittelema Lighthouse Golf, jonka ehti touko-
kuussa  salolaisista korkkaamaan Erkki Mäkelä.
Eki valitettavasti joutui kokemaan Mustan meren
takatalven.  Tuo asia onkin ehkä ainoa Mustan

Kentän suunnittelija Gary Player



Tästä tarinasta saatte syyttää Heikki Hallarantaa. Hän tuli talvella
maininneeksi, että seniorigolfin euroo-panmestaruuskilpailuja
pelattaisiin seuraavana kesänä Bulgariassa, BlackSeaRamassa,

Mustan meren ran-nalla. Että golfia Bulgariassa, enpä ollut tullut
ajatelleeksikaan. (Itse asiassa Bulgariassa on tällä hetkellä 9
golfkenttää).     Asia alkoi kiinnostaa, joten ei muuta kuin
tietokoneelle ja googlaamaan. Löytyi komeat sivut oikein filmin
kera. Kun vielä hintatarjous maalis-huhtikuulle oli edullinen

meren rannalla olevien kenttien miinus, sillä keväisin ilmavirtaukset
alueella ovat oikukkaita. Alueen parhaat peliajat sijoittuvatkin elo-
kuusta marraskuulle. Kuumin keskikesä on paremminkin tarkoitettu

auringonpalvojille. Kenttäalueelta noin 30 km etelään sijaitsee Kul-
tarannikko, jonka hiekkarannat ovat kesäisin täynnä turisteja, niin
venäjältä kuin lähialueen muista maista ja miksei myös Suomesta,
tehdäänhän täältä koko kesän matkoja kohteeseen.

BSR on scottimainen links-kenttä, joka on lähes kokonaan rakennettu alueelle tyypil-
lisen peltoalueen  pohjalle. Valtaisilla maansiirtotöillä on luotu kenttä, jossa viereistä
väylää ei edes näy. Väylät ovat leveitä, eikä puusto ole haittana.  Kentän ideana on, että
siellä myös asutaan, sillä lähin kylä, Balchik on suht. vaatimaton majoittaja golfarille.
Yllätykseksi huomasimme, että suomalainen rakennusliike oli rakentamassa asunto-
kompleksia kylään, ja komeita mainoksia näkyi Balchikin rantakadulla.
Varna isompana kaupunkina sijaitsee jo 40 km päässä. Luonnollisesti myös Kultaranni-
kon hotellit pystyvät laadukkaaseen majoitukseen, mutta niiden kausi alkaa vasta tou-
kokuun puolella. Kentän klubitalossa on kohtuullinen ravintola, jonka aamupalapöytä
on riittävä, ei kuitenkaan Belekin tasoa. Laadun korvaa erittäin hyvä palvelu, ja englanti
sujuu ongelmitta. Klubilla on minikylpylä, jossa päivän hiet voi huuhdella, niin päältä
kuin sisältä. Pienenä erikoisuutena mainittakoon klubilla oleva viinikellari, jossa voi
tutustua niin Bulgarialaisiin kuin kansainvälisiin viineihin.
Varhaisesta ajankohdasta (25.3.-2.4.) ja myöhäisestä keväästä johtuen kentällä ei k.o.
viikolla ollut kuin parikymmentä pelaajaa, joten aiemmin tilattuja tiiaikoja saattoi

Thracian Cliff tyypillisimmillään

Balchik´ sta löytyy suomalaista rakennusmainontaa

BlackSeaRaman väylä 18, par 3, 190 m yli rotkon, greeni bunkkereiden takana



vapaasti muutella. Eräänäkin, hieman sateisena aamuna caddiemaster
totesi, tii-aikaamme muuttaessamme, “no problem, next start is in the
afternoon”.
Alueen rakentaminen on voimakkaassa kasvussa  Kentän ja meren-
rannalla olevan jyrkänteen välille on rakennettu ja rakennetaan koko
ajan huviloita ja vierashuoneistoja.

Jos kohde kiinnostaa, alla yhteystiedot.
Lennot Helsingistä kulkevat Budapestin kautta Varnaan, josta on
noin 40 min. ajomatka BSR:an. Meidän pakettiimme kuului nouto ja
paluukuljetus kentälle, joka toimi moitteettomasti.
Uskon alueen kehittyvän muutamassa vuodessa vahvaksi ehdokkaak-
si syyskesäiseksi golfkohteeksi, sillä alueen peliaika jatkuu pitkälle
syksyyn Mustan meren lämmön avulla, kun kevät vastaavasti lämpe-
nee parhaimmilleen vasta toukokuun puolivälissä.
                                                                                  Jari Jaatinen
www.blacksearama.com
www.lighthousegolf.com
www.thraciancliffs.com
www.capekaliakra.com

Alueelle tyypillinen huvila, jossa voi viettää golfviikkonsa

LighthouseGolfin maisemia

BlackSeaRaman väylät, kuin suoraan Scotlannin linkseiltä



Kone Ruuskanen-Husqvarna Open

Miehet

HCP 0-14,4  (31 pelaajaa)
1. Alpo Turunen             70
2. Mertsi Rinne              71
3. Timo Koskinen           71
4. Kari Nieminen            71
5. Timo Laine                 73
6. Riku Hakola               75

PB 14,5-36  (26 pelaajaa)
1. Hannu Helin               36
2. Jorma Kuisma            35
3. Kyösti Suomalainen   34
4. Heikki Tapio                33
5. Tapio Kyrönlahti          33
6 .Seppo Hurmerinta      33

Naiset
PB 0-36    (15 pelaajaa)
1. Terhi Nygren               36
2. Leena Innanen           35
3. Merja Lammervo        34
4. Terttu Näremaa-Helin 33
5. Hilppa Vienonen         32
6. Ulla Aaltonen              32Vanhan tavan mukaan Kauko oli itse jakamassa odotettuja lahjakortteja.

                      Kuvassa miesten pistebogey-sarjan parhaat.

15.5.



CIDER CUP 2011
Seniorit  -  Miehet
       9,5  -  8,5

Tasan

5/4

2/0

3/2

7/6

   Huipputasaisen ottelun kapteenit Jouko Röntynen ja
Ari-Pekka Heikkilä olivat tyytyväisiä joukkueittensa peliin.

1/0

Kuvissa ensimmäisen pelipäivän parit ja tulokset

                 Toisen pelipäivän tulokset

Jorma Neuvonen (S) - Tapio Parkas     3/1       Mertsi Rinne - Tuomo Mäkinen (S)         3/2
A-P Heikkilä - Terjo Ek (S)                     2/1       Kari Bastman (S) - A-P Hallaranta          3/2
Marko Vainio - Reijo Rannikko (S)        1/0       Riku Hakola - Kalevi Kiljunen (S)          tasan
Jari Jaatinen (S) - Tuukka Heinonen     4/3      Paavo Uotila (S) - Rami Wessman          5/3
Jorma Salmi (S) - Juha Koivisto             5/4     Timo Laine (S) - Juhani Harju                  2/1
Henrik Niiranen - Heikki Hallaranta (S) 1/0       Pasi Kuhalainen - Teppo Rinne (S)       tasan

Kiitokset sponsorillemme Riku Rantaselle !



Ladykapteenin kutsu
kaikenikäisille naisille

Kesäinen tervehdys hyvät ladyt, olen huolestu-
neena seurannut jo jonkin aikaa, miten naisjäse-
nemme ja varsinkin nuoremmat, alle seniori-
ikäiset naiset, ovat lähes tyystin kadonneet
klubin toiminnasta, kilpailuista, matkoilta ja juhlahumusta.
Hyvänä esimerkkinä tästä naiskadosta oli viime kesän klubin mestaruuskisat:
ainoastaan kuusi naista osallistui mestaruuskilpailuun ja hekin VETERAANI-
SARJASSA!!!.
Nyt hyvät naiset – aktivoitukaa – tiedän, että teitä on ja kaikentasoisia. Hyvin
suuressa osassa kilpailujamme on naisille oma sarja, ja pelimuoto on yleensä
pelaajaystävällinen pistebogey.
Erilaisiin hauskoihin ja epävirallisiin pelimuotoihin voitte tutustua Klubitoimi-
kunnan järjestämissä klubi-illoissa, joita klubitoimikunnan jäsenet järjestävät
perjantai-iltaisin, ja joiden tarkoituksena on tutustuttaa jäseniä toisiinsa ja pi-
tää hauskaa golfin parissa pelaamalla yhdessä noin puoli kierrosta edulliseen 3
euron hintaan. Näihin iltoihin voitte tulla avio-, avo- tai muun kaverinne kans-
sa, kaikki ovat tervetulleita.
Oli mukava sentään nähdä, että tämänvuotinen, perinteinen naisten päivä sai
meitä liikkeelle sen verran, että saimme järjestettyä pienen kisatapahtuman
vieraittemme, WGCC:n naisten kanssa. Ja voitto tuli.
Klubitoimikunta järjestää myös viikkokisan kesän ajaksi, johon saa osallistua
täydellä tasoituksella: 0-54 ja parantaa reikä kerrallaan omaa tulostaan, eikä
ole hinnasta (3 euroa) kiinni.
Järjestämme kesän aikana myös golfreissuja,  sokkomatkan ja kahden päivän
pelireissun, joiden päivämäärät pyrimme ilmoittamaan mahdollisimman pian,
siten voitte varata kalenteriinne aikaa niitä varten.
Odotan nyt naisryntäystä kaikkiin järjestämiimme tapahtumiin, tulkaa rohke-
asti mukaan, iloisella ja reippaalla mielellä.

Terveisin Ladykapteeni Pirkko

(044 7332 475 – soittaa voi aina ja kysellä toiminnastamme)

Salo Golf ry tiedottaa
Seuraan on perustettu uusi toimikunta, sääntötoimikunta, jonka tehtävänä
on

•         antaa sääntö- ja etikettikoulutusta seuratuomareille
•         antaa sääntö- ja etikettikoulutusta seuran jäsenille pois
       lukien Green Card-suoritukset
•         informaation jakaminen sääntö- ja etikettiasioissa
•         laatia paikallissäännöt tilapäissääntöjä lukuun ottamatta

GREEN CARD- uudistus

Green Card- järjestelmä uudistettiin tänä keväänä. Uusi järjestelmä sisältää
muutoksia niin suorituskriteereissä, materiaaleissa kuin toimintatavoissakin.
Kriteerit on yksinkertaistettu niin, että ne painottavat turvallista ja sujuvaa
pelin etenemistä eikä niinkään teknistä osaamista.
Vanhat lyöntitaito-osiot poistettiin kokeesta, mutta niitä voidaan edelleen
käyttää apuna harjoittelussa. Painopiste on nyt siinä, että pelaaja selviää
kentästä turvallisesti, sääntöjä ja etikettiä noudattaen sekä riittävällä
nopeudella.
Green Card- suoritus koostuu seuraavista kolmesta osiosta:

1) golfetiketti ja -käytös, joihin kuuluvat turvallisuuden korostaminen,
toisten pelaajien huomioonottaminen sekä kenttää säästävä ja sen
kunnosta huolehtiva pelitapa.

2) golfin keskeiset säännöt, kuten vesieste, pallo ulkona (= “out of
bounds”), pelaamaton paikka, vara-/kadonnut pallo ja
tasoitusjärjestelmän perusteet.

3) pelikoe, jossa varmistetaan, että pelaaja hallitsee olennaisimmat
sääntö- ja etikettiasiat sekä pystyy pelaamaan kentän sen
tavoiteajassa.

Kohdat 1 ja 2 testataan ensin kirjallisella kokeella ja kerrataan vielä kentällä
pelikokeen aikana.
Salo Golf järjestää lisäksi jokaiselle suoritukseen ilmoittautuvalle
infotilaisuuden, jossa kapteeni kertoo seurasta ja selvittää yhdessä Green
Card- toimikunnan kanssa keskeisiä etiketti- ja sääntöasioita. Tässä
tilaisuudessa kaikille jaetaan Golfliiton julkaisema  “Tiiltä Viheriölle”-
aloittelijan materiaalipaketti. Se sisältää 27 minuutin sääntö- ja
etikettivideon, uuden painoksen “Pienestä etiketti- ja sääntöoppaasta”,
tekniikkaoppaan “Putista Swingiin”  ja pienen infovihkosen golf-
harrastuksen aloittamisesta.


