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Tiedottajan  kynästä!Tiedottajan  kynästä!Tiedottajan  kynästä!Tiedottajan  kynästä!Tiedottajan  kynästä!

Tapaninpäivänä 2011

Tätä kirjoittaessani ovat sähköt katkenneet kolmasti ja kahdesti on

tallentamaton tekstini hävinnyt  jonnekin elektronisen maailman

kaatopaikalle, kannettavassani ei näet ole ehjää akkua.

Toivottavasti hiilijalanjälkeni ei ole suuri.

Päivällä tuli rikottua viranomaisten kehoitusta pysyä sisällä.  Pari päivää sisällä ja sen seitse-

semän ruokalajia mahassa pakotti lähtemään liikekannalle. Kävely tuli suunnattua golfkentän

maisemiin, ja maisemia saikin ihailla (kts. takasivu), sillä kenttä vihersi kuin parhaimpana

aikana, lämpöä 8 astetta ja aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta. Ainoa golfillinen haitta-

tekijä oli myrskyinen länsituuli, jonka avulla kyllä olisi ehkä onnistunut lyödä  ykkösväylän

avaus suoraan greenille,  mutta Mikapa oli sulkenut kentän.

Outoa, pitääpä kysyä syytä, on sitä ennenkin jouluna palloa lyöty!

Kun kausi nyt todella näyttää hiljenevän muutamaksi kuukaudeksi, on hyvää aikaa koota

ajatuksia menneestä, ja tarkastella mitä tuleva kesä tuo tullessaan.  Viime kesänä kenttä oli

paremmassa kunnossa kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Yksi vaikuttaja oli varmaan greenien

hoitoon hankitut laitteet. Leikkaukset, ilmastoinnit ja jyräykset tekivät niistä Greenejä, isolla

Geellä. Loppusyksyn sateille ei sitten kukaan voinut mitään, mutta niin kuin myrskyjen tu-

hoista voivat sähköyhtiötkin ottaa opiksi, niin myös kentänhoidossa voidaan ottaa, ja  täytyy-

kin ottaa opiksi, jos ja kun sääolot alkavat muuttua tämän syksyn kaltaisiksi. Loppusyksyn

suunnitteluseminaarissa käytiinkin pitkiä puheenvuoroja siitä, miten salaojitusta tulisi

muuttaa, jotta kentälle muodostuvia lampia voidaan vähentää, pahimpana alueena viitos-

väylän alkupää. Toinen korjausta vaativa asia, joka otettiin suunnitteluun, on lampien syven-

täminen, leväongelman poistamiseksi

.Näillä asioilla on siksikin tarvetta, että ensi kesän aikana pelataan kentällämme kaksi SM-

tason kisaa, juniorien reikäpeli-  ja veteraanien lyöntipelikilpailut. Hyvän kisapaikkamaineen

saaneen kenttämme tulee olla taas SM-tasoinen, eikä se tehtävä tule  olemaan helppo, eikä

tuo ilmojen herrakaan näytä sitä yhtään helpottavan.

Lopuksi muutama totuus golfista:

- Jos sinun on vaikeuksia tutustua toisiin golfareihin, kokeileppa poimia väylällesi

osunut vieras pallo.

- Pidä pää alhaalla lyödessäsi, niin saat suuremman duffin.

- Out of bounds on 10 cm väärällä puolella palloasi.

- Lyhyet väylät eivät koskaan ole niin lyhyitä, kuin luulet.

- Klubin kapteeni on aina kentällä, kun sinulla on hänelle asiaa, mutta aina klubilla,

kun on sinun vuorosi maksaa.  (Sorry vaan, Terjo)

Hyvää Uutta Vuotta!

Syksyn seminaari Teijon Meripirtissä

Jari Jaatinen



Malja kuluneelle kaudelle ! My name is Nyholm, ...Jari Nyholm

Hanskaus alkaa !



H-Hetki
Pirkko pystyy lyömään
naulan Terjon sormeen,
tuntematta itse mitään
tuskaa!

Onneksi tuli hohtimet mukaan!



Palkitut

Golfkouluryhmästä palkittiin Ella Mäki-Tanila Haastaja- ja kilparyhmästä Roope Harilo

Tsemppiryhmästä Elina Saarinen  (ei paikalla)

Ladykapteeni kukitti Caddiemasterimme Anun

Pertti ja Pirkko palkitsivat kauden ansioituneita seuralaisia



Klubin viikkokisan parhaat,
ja sponsori

Kyösti Suomalainen Pirjo Viitanen-PajuMarko Tapio, Pohjolan Perustus



Vuoden Hanskaaja

Reijo Rannikko, vuoden Hanskaaja

Kapteeni Terjo Ek esitteli vuoden Hanskaajan meriitit, joihin kuului
mm.ainoana SaG:n pelaajana voitto Riikka Hakkaraisesta.
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Heikillä ja Pertillä riittää aina puhuttavaa juniorigolfista. Pertti on jo vuosia vastannut
seuran juniorien valmennuksesta sekä kilpailuista ja rakentanut Nuori Suomi-teemalla
seuran tunnettuisuutta nimenomaan juniorikasvattajana.

Marko Vainiolla oli taas menestyksekäs golfkausi takana

Ruoka oli hyvää, ja sitä oli riittävästi (yllä oik.)



Tanssiin kutsu

Rölli hoiti herrasmiehenä
daamien tanssitusta.

Illan musiikista huolehti Rami Tapper



Hei, mä tiesin !

Annen ja Ramin vetämä musavisa

Illan yhtenä ohjelmanumerona oli



Iloisia golfareita

Jouko Lehtinen ja Terttu Näremaa-Helin, kumpikin Siimesvaara-Cupin sarjojensa kolmansia.

Markku Rantanen päivällä 8. väylän teepaikalla ja
illalla 19. väylän greenillä.
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Mikä ihmeen Trophy, kysyy varmaan moni mielessään. Harva tietää, mikä Suomen Golf-

liiton Trophy on, vaikka alkukilpailu Salo Golfissakin kesti kesällä kokonaisen viikon.

Kilpailu on Suomen Golfliiton kansallinen kilpailu, johon voi osallistua kuka tahansa, joka

löytää itselleen pelikaverin. Pelimuoto on tasoituksellinen Greensome, joten kaikilla on

periaatteessa yhtäläinen mahdollisuus voittaa.  Kustakin klubista pääsee aina yksi pari

kymmenestä semifinaaliin, joka tänä vuonna oli Pickalassa.

Seija ja minä olimme onnekkaimpia Salossa, ja suuntasimme matkamme semifinaaliin

Pickalaan, jossa kumpikaan meistä ei aiemmin ollut käynyt. Rangella katselimme, kun

muut  löivät upeita lyöntejä. Emme kuvitelleetkaan pärjäävämme siinä porukassa.

Pelimme sujui kuitenkin taitoihimme nähden hyvin ja kuinka ollakaan, me sijoituimme

semifinaalissa kolmanneksi. Kolme parasta paria pääsi Espanjaan finaaliin, ja lisäksi sinne

pääsi myös yksi pari arvonnalla. Arvontaan osallistuivat kaikki kesän aikana kilpailuun

osallistuneet parit. Tarkkaa osallistujamäärää en tiedä, mutta joka tapauksessa pareja on

tarvinnut olla useita satoja.

Espanjassa olimme Sotogranden alueella, joka on jo niin lähellä Gibraltaria, että vuoret

näkyvät  selvästi.

Heti ensimmäisenä päivänä pelasimme Almenaran kentällä, jonka vieressä hotellimme

oli. Kenttä oli kaunis, vaativa ja pitkä niin kuin muutkin paikalliset kentät yleisesti ovat.

Tulokset olivat sen mukaisia ja ne on jo unohdettu.

Toisena päivänä pelasimme “leikki-mielisen” pistebogikilpailun La Reserva kentällä. Tällä

kentällä griinien nopeus oli yli  10 jalkaa eli yli 3 metriä (stimpmeter-lukema) eli  vielä

selvästi nopeampia kuin meillä koskaan on ollut. Kun griinit lisäksi olivat kaltevia ja

pituutta keltaisilta tiiltä 6048 metriä, eli 96 metriä enemmän kuin Meri-Teijolla, niin

haasteita riitti.

Klubitalo oli upea,   eikä ollut

kyllä kentässäkään valitta-

mista.   Minulta peli sujui

omasta mielestäni erittäin

hyvin ja sain 32 bogipistettä.

Palkintojen jaossa selvisi,

että olin voittanut kisan

kuulem-ma aika selvällä

erolla seu-raavaan.  Vain

voittaja palkittiin (Soto-

granden sa-teenvarjolla),

joten muiden tarkkoja

tuloksia en tiedä. Tähän ne

kehuni sitten loppu-vatkin.

Seuraavana päivänä oli viral-

linen kilpailupäivä.  Kilpailu-

kenttänä oli Alcadeisan links-

kenttä, jonka kuvittelimme

olevan edellisistä poiketen

tasainen rannikkokenttä.

Rannikolla se kyllä oli, mutta

ei kyllä ollenkaan tasainen.

Klubin alue oli tasainen, mutta

siihen se sitten melkein jäikin.

Almenaran hotellin edessä on odottava tunnelma. Oma majapaik-

kamme oli  aivan hotellin vieressä sijaitsevassa mukavassa rivitalossa.

Kisamme Seijan kanssa alkoi onnellisissa merkeissä. Saimme pelata Suomen Golfliiton puheen-

johtajan Antti Peltoniemen ja hänen pelikumppaninaan pelanneen Anssi Rantasen kanssa.

Teimme kahdella ensimmäisellä reiällä parin ja birdien. Olimme tässä vaiheessa erittäin



tyytyväisiä kuten oheisesta kuvasta näkyy.  Emme tienneet, mitä seuraavalla reiällä tulisi

tapahtumaan.

Seija ja Terjo katastrofin partaalla Alcaidesan kentällä. Vasemmalla näkyvät Gibraltarin

vuoret.

 Kuvassa näkyvä väylä aloitettiin noin 40 metrin alamäkeen. Vaikka aloituksemme onnistuivat

hyvin, saimme tulokseksi tällä par 5 –reiällä 11 ja kilpailumme oli käytännössä ohi. Kävimme

pariin kertaan vesiesteessä eikä mikään muukaan onnistunut. Loppu kilpailusta sujui vähän

samaan malliin. Saimme nettotulokseksi 87,  millä sijoituimme juuri  ja juuri kolmanneksi.

Voittajapari sai tuloksen 75 ja toiseksi sijoittunut pari 77.  Voiton vei pari Ari ja Vili Korhonen

Rantasalmelta.

             La Reservin klubitalo edustaa perinteitä kunnioittavaa espanjalaista tyyliä.

Retkemme neljäntenä eli viimeisenä päivänä pääsimme seuraamaan Euroopan Tourin

Andalucia Mastersia Valderramassa, joka on tunnettu mm.  siitä, että siellä pelattiin ennen

Euroopan Tourin loppukilpailu Volvo Masters.

Valderrama oli vain 3,7 kilometrin kävelymatkan päässä hotellistamme. Menomatka tosin

taittui hotellin minibussilla. Aluksi seurasimme huippupelaajien työskentelyä rangella. Ei

millään tahdo uskoa, kuinka hienosti ja pitkälle nämä taiturit palloaan piiskaavat.

Kun TV:stä on nähnyt Raphael Jacquelinen “velton” svingin, luulisi, että pallo ei lähde mihin-

kään.  Kun sitten käytännössä näkee lyönnin, niin ei voi muuta kuin todeta, että kyllä lähtee

hienosti ja pitkälle.



Ranskalaiset Raphael Jacqueline ja Gregory Havret esittelivät taitojaan.

Valderramassa huomasi kuinka valtava kansansuosio Miquel Angel Jimenezillä on Espanjassa.

Hän on paljon suositumpi kuin esimerkiksi Sergio Garcia, joka kilpailun voitti.

 Jo lähdössä Jimenez sai suuret suosionosoitukset, kun hän sikarinsavunsa keskeltä lähtö-

paikalle ilmaantui. Aivan kerta kaikkiaan valtavat suosionosoitukset hän sai väylällä 17, joka

on maailmankuulu reikä. Se on 490 metriä pitkä par 5, jonka griinin edessä on vettä, griini on

huippuvaikea ja bunkkerit väijyvät takana. Jimenez tuli tällä väylällä toisella lyönnillään aivan

lippua kohti,  noin 4 metriä veden yli ja pallo jäi lähes paikalleen!  Lipulle jäi matkaa 2-3 metriä.

Yleisö ulvoi ja nousi seisomaan, kun Jimenez tuli griinille.  Valitettavasti hän ei saanut eagle-

puttiaan sisään. Jos se olisi onnistunut, hän olisi todennäköisesti päässyt uusimaan voitosta.

Pohjoismaiden mainetta puolusti hotellissamme asunut Ruotsin Christian Nilsson, joka

viimeiseen päivään lähtiessään oli vielä toisena.

Palasimme Valderraman kokemuksen jälkeen tyytyväisinä hienolta kilpailumatkaltamme.

Ehkä joku muu pari Salo Golfista on vastaavalla matkalla ensi vuonna.

Terjo Ek



Mika:     Lyhyt  yhteenveto

Salo Golf ry:n toiminnasta

 vuonna 2011, numeroiden valossa

Salo Golf ry:n tilikausihan oli 1.12.2010-
30.11.2011.   Tilinpäätös vahvistetaan
sääntömääräisessä kevätkokouksessa
helmikuussa 2012.

Ohessa hieman keskeisiä tunnuslukuja
jäsenmäärään ja pelaamiseen liittyen.

Jäseniä 2010 kauden lopussa 829     Uudet jäsenet Lkm %

Jäseniä 30.11.2011 834      Tytöt alle 22v.   5           5,38

Uudet ja aktivoidut jäsenet   93      Pojat alle 22 v. 23 24,73

Poistetut jäsene                        88      Naiset 22-49 v. 15 16,13

Netto lisäys 5    Miehet 22-54 v.        27        29,03

 Naiset sen&vet          9           9,68

         Miehet sen&vet       14         15,05

  Yhteensä          93       100,00

Kaikki jäsenet Lkm        %                    Kaikki jäsenet       Lkm         %

Tytöt alle 22v.  43        5,16 Tytöt ja naiset       287         34,41

Pojat alle 22 v.  88      10,55                  Pojat ja miehet      547         65,59

Naiset 22-49 v.     84       10,07   Yhteensä                  834       100,00

Miehet 22-54 v. 230     27,58

Naiset sen&vet 160    19,18

Miehet sen&vet  229     27,46

                              834 100,00

Jäsenmaksuja kertyi 64.460  e, ollen hieman yli budjetoidun kertymän.

Muita tuloja ja avustuksia kertyi seuraavasti:

• kilpailutoimikunta              24.300•

• junioritoimikunta  5.800•

• muut tuotot                3.100•

Suurimpia yksittäisiä kulueriä kokonaiskustannuksista olivat:

• Palkat ja henkilösivukulut                                33.000•

• Suomen Golfliiton jäsenmaksut ja Golflehdet   20.200•

• Hallinnointiin liittyvät kulut                 13.300•

• Junioreiden valmennus- ja kilpailukulut                 13.300•

• Yleiset valmennus- ja kilpailukulut                   2.100•

• Järjestettyjen kilpailujen kulut   10.000•

Kenttämme käyttöön liittyviä tunnuslukuja:

Startit          2011 2010 Muutos         %

Vieraspelaajat (sis. Kilpailut ym.)        3 459 3 935   -476 -12,10

Pelioikeudella pelaavat                     15 866           15 812      54    0,34

                           19 325           19 747        -422       -2,14

Vieraspelaajia / päivä                         15,17             18,05      -3     -15,95

Pelioikeudella pelaavia / päivä           69,59             72,53      -3   -4,06

Startteja / päivä                               84,76 90,58       -6   -6,43

Vieraspelaajia green feellä                 1 664             1 910        -246      -12,88

Vieraspelaajia pelilipuilla                    1 310 1 474    -164       -11,13

Vierasp. kilpailuissa                             438               526     -88 -16,73

Aukiolopäiviä oli tällä kaudella 228, joka on 10 enemmän kuin viime vuonna.



NettiSwingin toimitus toivottaa
 Onnellista Uutta Vuotta 2012 !
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