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Teksti: Lassi Tilander

Puheenjohtajan tervehdys
Reilun vuoden ikäinen
yhdistyksemme on päässyt
odotetun mukaiseen vauhtiin. Mitään
rynnistystä emme joukkoomme edes
odottaneet, sillä rauhallinen ja vakaa
kasvu on kaikkein paras perusta terveelle
jatkolle.
Suomen golfhistoriallisen seuran
perustaminen juuri näinä aikoina oli
enemmän kuin paikallaan. Suomen
Golfliitto tuli juuri perustamisemme
aikoihin miehen ikään eli 50-vuotiaaksi ja
sen vanhin jäsenseura, Helsingin
Golfklubi, täytti kesäkuussa 75 vuotta.
Juuri tässä vaiheessa on nimittäin korkea
aika katsella myös taaksepäin ja
dokumentoida kaikkea tähän saakka
sattunutta varsinkin, kun muutama,
alusta asti mukana ollut, vielä elää
keskuudessamme.
Maailmanlaajuisesti ottaen golf on
tietenkin laji, jossa historialla ja sen
tuntemuksella on tavallista tärkeämpi
rooli. Onhan laji jo yli 600 vuoden ajan
sekä ihastuttanut, että vihastuttanut
meitä harrastajiaan aiheuttaen, siinä
sivussa, meistä useimmille
elämänikäisen riippuvuuden. Golfinhan
sanotaan leikkisästi olevan, ainoa
tunnettu ei kemiallisperäinen huume.

Erilaisia maila/pallopelejä oli esiintynyt
muuallakin Manner-Euroopassa ja jopa
faaraoiden Egyptissä. Myös Kiinassa
pelattiin jo pari tuhatta vuotta sitten
maila/pallo-peliä nimeltä Chiuwan.

Huonosti dokumentoidut golfin
alkuvaiheet ovat luoneet lajin synnylle
tiettyä mystiikkaa ja myös monia, sen
historiasta kiisteleviä koulukuntia.
Hollantilaiset väittävät, että laji juontaa
juurensa heidän maahansa, perustaen
väitteensä lähinnä nimekkäiden
maisemamaalariensa tauluihin ja niissä
esiintyviin ihmisiin, mailat käsissään.

Golfin historiaan perehtyy luotettavimmin
lukemalla kahta lajin historian kirjaa.
Robert Browningin “The History of Golf”,
sekä David Hamiltonin “Golf – Scotland’s
Game”, antavat hyvin perustellun kuvan
lajin alkuvaiheista. David Hamiltonin
kirjasta on tullut itse asiassa
henkilökohtainen raamattuni näissä
kysymyksissä.

Yllämainituista golfin esiasteista
huolimatta pidän aitoa golfia kuitenkin
skottien keksintönä, sillä vasta he ottivat
“maalikseen” maahan kaivetun reiän.
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Meillä Suomessa lyhyt historiamme on
hyvin hallinnassa, eikä siinä asiassa tule
enää esiin mitään uutta ja yllättävää.
Kirjoitin 15 vuotta sitten WSOY:n
julkaisemaan “Suuri Golf Kirja” -sarjan
ensimmäiseen osaan noin 70-sivuisen
jutun Suomen golfin historiasta, jota
viime kesänä valmistunut HGK:n 75vuotishistoriikki sopivasti täydentää.

Historian vaalimiseen kuuluu eittämättä
myös lajin vanhojen tapojen
elvyttäminen, joista mielenkiintoisin on
luonnollisesti vanhoilla mailoilla
pelaaminen. Jo viime syksynä
pelasimme, Suomen vanhimmalla
kentällä Talissa, kaikkien aikojen
ensimmäiset yhdistyksemme
mestaruuskilpailut, jossa pelivälineinä
olivat luonnollisesti, ennen vuotta 1935
rakennetut hikkorivartiset mailat. Myös
pelaajien asusteet noudattivat 1900-luvun
alkuvuosien muotia.

Suomen Golfhistoriallisen seuran
tavoitteena on se, että maasta löytyy
aina joukko ihmisiä joilla on elävää
mielenkiintoa lajin kiehtovaan historiaan
varsinkin täällä koti-Suomessa, mutta
myös maailman laajuisesti.

Asianmukaisia välineitä, kuva Tapio Pekkola
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Hickory kausi 2007

Suomen Golfhistoriallinen Seura järjesti
SM-kisojen yhteydessä juhlapäivälliset
joiden yhteydessä suoritettiin Suomen
Mestareiden palkitseminen. Lisäksi
päivällisillä kuultiin kaksi kiinnostavaa
golfin historiaan liittyvää esitelmää.

Hikkorikausi 2007 oli toinen kausi,
jolloin Suomessa oli jollain tavalla
järjestäytynyttä hikkorigolfia. Kaudella
2006 alkoi Finnish Hickory Tour ja sitä
voitaneen pitää hikkorigolfin aloituksena
Suomessa. Toki Suomen ensimmäinen
hikkorikisa järjestettiin jo 2005 syksyllä.

Kisassa oli yhteensä viisitoista
osallistujaa, kolme naisten sarjassa ja
kaksitoista miesten sarjassa. Mukana oli
sekä pitempään pelanneita että
ensikertalaisia hikkorimailan varressa.
Pelaajat olivat enimmäkseen
pääkaupunkiseudulta mutta muutama
pelaaja oli saapunut paikalle pidemmän
matkan takaa.

Hikkorigolfin SM-kisat Talissa
Hikkorikauden 2007 kohokohta oli
Suomen Golfhistoriallisen Seuran
järjestämä ensimmäinen Suomen
mestaruuskisa, joka pelattiin 23.
syyskuuta Talissa upeassa syyskelissä.
Kilpailun järjestelyistä vastasi Suomen
Golfhistoriallinen Seura. Mukana oli 15
pelaajaa jotka pelasivat miesten ja
naisten Suomen Mestaruudesta
hikkorigolfissa. Lisäksi kaikkien
osanottajien kesken kisailtiin
tasoituksellisessa lyöntipelissä Finnish
Hickory Openin voittajan tittelistä.

Suomen Mestareiksi itsensä pelasivat
Keimolan Mika Hjorth ja Kaisu Sjöblom
Pickalasta. Finnish Hickory Openin
voittajaksi selvisi myöskin Keimolaa
edustava Antti Paatola.
Golfhistoriallisen Seuran puheenjohtaja
Lassi Tilander kertoi Talin kentän
syntyvaiheista ja kehittymisestä sen
nykyiseen muotoon mielenkiintoisella
tavallaan. Lassihan on kirjoittanut kesän
alussa ilmestyneen

SM -kisat Talissa 23.9.2007, osa pelaajista valmiina taistoon. Kuva Golfantiikki.
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Hänelle paluu pelin juurille
hikkorimailojen myötä oli innostava
kokemus ja se näkyi hänen
esityksessään. Lisäksi kuulimme
esimerkiksi 14 mailan säännön
synnystä, stymiesta ja monesta muusta
kiinnostavasta seikasta.

Talin jäsen Ken Chapman on tutkinut
paljon golfin sääntöjen historiaa ja niiden
kehitystä vuoden 1744 säännöistä niiden
nykymuotoon. Lisäksi hän on aloittanut
golfin pelaamisen synnyinmaassaan
Yhdysvalloissa aikanaan 1930-luvulla
hikkorimailoilla.

Miesten Suomen Mestari Mika Hjorth, palkinnon
ojentaa Antti Paatola. Kuva Tapio Pekkola.

Ken Chapman piti illallisella mielenkiintoisen
puheen sääntöjen historiasta, kuvassa myös
Kenin kirja Rules Of The Green. Kuva Tapio
Pekkola.

Naisten Suomen Mestari Kaisu Sjöblom,
palkinnon ojentaa Antti Paatola ja taustalla Lassi
Tilander. Kuva Tapio Pekkola.

Juhlapäivällinen Talin klubitalolla. Kuva Tapio
Pekkola.
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Teksti: Antti Paatola

Talin 75-vuotishistoriikin joten saimme
kuulla asiantuntevan ja samalla
mieleenpainuvan esityksen Suomen
golfin alkuvaiheista.

Siihen mennessä oli parhaat tai ainakin
paras jo erottunut porukasta. Mika Hjorth
oli paras sekä tasoituksellisella että
ilman. Parhaan suorituksensa hän
onnistui tekemään Kirkan 9-väylällä.
Kisassa se pelattiin 410 metrin
mittaisena Par 5:nä ja Mika teki väylällä
komean eaglen. Avaus keskelle väylää
reilut kaksisataa metriä. Siitä väyläpuulla
noin 180 metrinen griinille parin metrin
päähän lipusta ja putti varmasti sisään.

Finnish Hickory Tour
Golfantiikki järjesti kesän aikana Finnish
Hickory Tourin, viiden osakilpailun ja
finaalin käsittäneen kilpailusarjan. Sarja
pelattiin viidellä eri kentällä
tasoituksellisena lyöntipelinä ja
alkukilpailuista parhaat pääsivät mukaan
Hickory Tourin finaaliin. Hickory Tourilla
pelasi sen eri osakilpailuissa yhteensä
reilut 30 pelaajaa.
Osallistumisaktiivisuus eri
paikkakunnilla oli hyvin erilainen. Yli
kymmeneen osanottajaan päästiin tänä
vuonna Keimolassa ja Kytäjällä. Muilla
paikkakunnilla osallistujia oli alle
kymmenen kussakin.

Hikkoritourin parhaan tuloksen pelasi
Mika Hjorth. Hänen Kytäjällä
vanhemmalla SE-kentällä pelaamansa
tulos 73 on paras koskaan Suomessa
tehty hikkoritulos. Tuloksen arvoa ei
yhtään vähennä se, että se pelattiin
punaisilta tiiltä, sen verran vaativa
Kytäjän kenttä on.

Hickorytourin finaali pelattiin
Keimolassa. Sade teki pelaajille
tepposensa ja kisa jouduttiin
keskeyttämään pelaajien kierrettyä
ensimmäisen puoliskon.

Finnish Hickory Tour Kytäjällä 7.7.2007, ryhmäkuva ennen lähtöä. Kuva Jukka Tabermann.
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Klubi- ja yritystapahtumat
Golfantiikki on yritys, joka edistää
hikkorigolfin harrastusta Suomessa. Se
järjestää Finnish Hickory Tourin lisäksi
erilaisia klubi- ja yritystapahtumia
Suomessa. Kaudella 2007 oli yhteensä
seitsemän klubitapahtumaa ja
kolmetoista yritystapahtumaa, joissa
pelattiin tai kokeiltiin hikkorigolfia. Tällä
tavalla hikkorigolfia pääsi kokeilemaan
klubitapahtumissa noin 450 pelaajaa ja
yritystapahtumissa noin 720 pelaajaa.
Yhdessä muiden tapahtumien kanssa
noin 1200 pelaajaa, noin 1%
suomalaisista golfareista kokeili
hikkorigolfia kaudella 2007.

Lennart Sandgren vauhdissa Kytäjällä, kuva
Jukka Tabermann.

Hikkorikausi 2008
Hikkorikausi 2008 tulee pitkälti
seuraamaan kuluneen kauden kaavaa.
Kauden kohokohta tulee varmasti
olemaan kisa hikkorigolfin Suomen
mestaruudesta. Kisa pelataan Harjattulan
Golf & Country Clubilla elokuun 2.
päivänä. Odotettavissa mukaan on myös
joukko ruotsalaisia hikkoripelaajia joten
tapahtumasta on tulossa kansainvälinen.
Finnish Hickory Tour kiertää taas
Suomea tulevalla kaudella. Mukana on
osittain samoja kenttiä kuin
aikaisemmilla kerroillakin mutta myös
uusia kenttiä. Kiertue alkaa tuttuun
tapaan Keimolasta toukokuun viimeisenä
päivänä ja päättyy Vuosaareen elokuun
lopussa. Matkalla käydään juhlaimassa
70 vuotta täyttävää Viipurin Golfia
Lappeenrannassa kun FHT:n tapahtuma
on osa heidän juhlaviikkoaan.

Ritva Lähteenmäki Kytäjän 10 -väylällä,
kuva Jukka Tabermann.
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Keräilyharrastuksen monet mahdollisuudet
Suomen Golfhistoriallinen seura elää
ensimmäistä vuottaan. Haluan seuran
puitteissa heti aktivoida seuran jäseniä ja
tuoda keräilystä kiinnostuneita entistä
tiiviimmin yhteen.

golfhistoriallinen seura perustettiin, eli
Amerikassa toimiva Golf Collectors
Society (GCS on perustettu 1970), jonka
jäsenmäärä on yli 1400
(www.golfcollectors.com). Britanniassa
toimii seura British Golf Collectors
Society (BGCS on perustettu 1987),
tässä seurassa jäseniä on yli 600.

Keräily on saattanut monessa maassa
golfin historian ystävät yhteen. Keräily oli
myös yksi suurimmista syistä siihen,
että maailman ensimmäinen

Golfin historia ja siihen liittyvä keräily on
hyvin laaja käsite ja sitä voi harjoittaa
hyvin monella tavalla. Alla suosituimpia
keräilyn kohteita.

Keräilyn eri aihepiirit:
1. Välineet
Tämä on ehkä kaikista suosituin ja laajin keräilyn kohde, se sisältää
kaikki golfin harjoittamisessa käytetyt välineet (mailat, pallot (vanhat,
uudet, logopallot, jne.), bägit, teet (vanhat, uudet logoteet, jne.),
vaatteet, merkkausnastat jne.)
2. Kirjat
Lähes yhtä suosittu keräilynkohde, jonka harrastajia varmasti kaikki
omalla tavalla olemme. Useimmat keräilijät keskittyvät johonkin
tiettyyn aihepiiriin tai aikaan. Esimerkkejä näistä voisi olla
golfarkkitehtuuri, opetuskirjat, golfhistoriikit, ensi painokset,
sääntökirjat, kirjat jostain tietystä maasta tai kentästä, golfaiheiset
dekkarikirjat, jne.
3. Taide
Erityisesti kansainvälisesti suosiossa oleva keräilyn kohde on
golftaide, se sisältää lähinnä golfiin liittyvien maalausten, grafiikan ja
patsaiden keräilyä. Lisäksi tähän aihepiiriin voitaisiin liittää myös
esim. lyijylasi ja golfaiheiset Ex-librikset.

Teksti: Mika Hjorth

4. Keramiikka, hopea, lasi ja palkinnot
Suosittu keräilyn kohden etenkin Englannissa on golfaiheiset
keraamiset tai hopeiset koriste ja käyttöesineet. Myös erilaiset
palkinnot ovat keräilykohteena.
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5. Postimerkit, setelit, tuloskortit, postikortit, puhelinkortit, jne.
Kasvava keräilykohde, joka myös suomessa on saavuttanut suosiota,
ovat golfaiheisten postimerkit. Myös Suomen Posti on julkaisut
muutaman golfaiheisen merkin. Tuloskortit ovat myös monen keräilijän
mieleen. Ei varmasti ole poikkeavaa, että pelaaja säästä tuloskortit
vieraskentiltä muistona pelistä, suurimmat tuloskorttikokoelmat
käsittävät kymmeniä tuhansia erilaisia tuloskortteja eri aikakausilta ja
eri kentiltä. Samaan kategoriaan voidaan lukea myös setelit,
postikortit, puhelinkortit ja mitalit.
6. Henkilöt ja allekirjoitukset
Moni keräilijää keskittyy tiettyyn henkilöön ja kerää kaikkea henkilöön
liittyvää, esim. Amerikassa on suosittua keräillä huippupelaajien
nimikirjoituksia (esim. hanskoissa, palloissa, tuloskorteissa, tms.)
7. Muut
Kuten varmasti olet jo päätellyt, kaikkea golfiin liittyvää voi keräillä ja
lähes aina maailmasta löytyy joku samasta aihealueesta kiinnostunut.
Lopuksi voitaisiin vielä mainita seuraavat keräilyn kohteet: pelit/
leikkikalut, lehdet, kentän hoitovälineet, kirjeet ja kirjepaperi, erilaiset
etiketit (esim. tupakka, olut, jne.), valokuvat, kilpailuohjelmat, julisteet,
laulut / levyt, tiettyyn kilpailuun liittyvät esineet (Ryder Cup, Masters,
Openit), jne.
.

Keräillä voi siis lähes mitä tahansa, aina
ilmaiseksi jaettavista tuloskorteista
satoja tuhansia maksaviin antiikkisiin
harvinaisuuksiin. Keräillä voi myös
monella eri tavalla, esim. keskittymällä
kärsivällisesti kapeampaan alueeseen tai
periaatteella vähän sitä ja tätä
Mikäli olet kiinnostunut juuri golfiin
liittyvästä keräilystä, ota mielellään
yhteyttä. allekirjoittaneeseen. Kuulemme
mielellämme jäsenistön kommentteja
mihin suuntaan keräilytoimikuntaa tulisi
kehittää. Tavoite on, että
keräilytoimikunta aktivoituu kauden 2008
aikana.

Kuvassa keräilykohteita Englantilaisessa
huutokaupassa.

Mika Hjorth
mika.hjorth@hjorth.fi
Kuvassa 1922-1926 Glasgowssa
valmistettu Range Finder -putteri.
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Hickory Grail, hikkorigolfin Ryder Cup
Ensimmäinen ottelu käytiin vuonna 2000
Kilspindie linksillä Skotlannissa.
Ohjelmassa oli 12 kaksinpeliä.
Amerikkalaiset voittivat ja veivät
mukanaan John Crow Millerin
lahjoittaman antiikkikannun joka sai
nimen The Hickory Grail. Perinne oli
saanut alkunsa.

Hickory Grail sai alkunsa samalla tavalla
kuin aikanaan Ryder Cup, haluttiin
Eurooppaan matkaaville amerikkalaisille
pelaajille Briteissä enemmän ohjelmaa
kuin vain yksi kilpailu. Ryder Cupin
kyseessä ollen se oli The Open,
Amerikkalaiset hikkoipelaajat tapasivat
matkustaa joukolla pelaamaan Scottish
Hickory Championshipiin.

Seuraavana vuonna pelattiin jälleen
Kilspindie linksillä. Pelimuotoa päätettiin
kehittää enemmän Ryder Cup
henkiseksi. Aamupäivällä pelattiin kuusi
nelinpeliä ja iltapäivällä kaksinpelit.
Kaikki ottelut pelattiin edelleen
reikäpelinä. Samalla päätettiin siirtyä
joka toinen vuosi pelattavaan
tapahtumaan joka pelattaisiin vuorotellen
USAssa ja Briteissä. Amerikkalaiset
voittivat tälläkin kerralla, Hickory Grail
palasi heidän mukanaan valtameren yli.

Teksti: Antti Paatola

Syntyi ajatus, että samassa yhteydessä
pelattaisiin myös ’maaottelu’ USA
vastaan Brittein Saarten joukkue.
Aloitteentekijöinä olivat skotlantilainen
David Hamilton ja amerikkalainen Ralph
Livingston III. He ideoivat ottelun, jossa
USAn ja Brittien joukkueet pelaisivat
vastakkain 12-miehisin joukkuein
reikäpeliottelun. Joukkueet koostuivat
British Golf Collectors Societyn ja
vastaavan amerikkalaisen yhdistyksen,
Golf Collectors Societyn jäsenistä.

Euroopan Hickory Grail joukkue 2007, kuva Ralph Livingston.
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USA:n Hickory Grail joukkue 2007, kuva Ralph Livingston.

Britit sensijaan sijoittivat joukon parhaita
pelaajiaan heti alkuun ja niin viisi
ensimmäistä ottelua kääntyivät Briteille
ja he olivat siirtyneet 7-4 johtoon.

2003, St Andrews, New York
Vuonna 2003 Britit matkustivat
ensimmäistä kertaa ’over the pond’. Tällä
kertaa Hickory Grailista pelattiin
Yhdysvaltain ensimmäisellä kentällä, St.
Andrews Golf Clubilla New Yorkin
osavaltiossa. Eurooppalaiset olivat
altavastaajia hävittyään kaksi
ensimmäistä koitosta kotonaan.

Amerikkalaiset voittivat kolme seuraavaa
ottelua ja peli oli tasan kun kentällä oli
vielä neljä paria taistelemassa Hickory
Grailin herruudesta. Britit veivät kaksi ja
amerikkalaiset yhden ottelun. Britit
johtivat yhdellä kun viimeinen pari saapui
18. viheriölle. Vastakkain olivat Randy
Jensen, amerikkalaisten kautta aikain
paras hikkoripelaaja ja John Mullock,
englantilainen huutokaupanpitäjä.

Britit voittivat kaksi ensimmäistä
aamupäivän foursome-peleistä.
Amerikkalaiset tulivat kuitenkin vahvasti
ja lounaalle siirryttiin heidän 4-2
johdossaan. Kaikki näytti menevän
käsikirjoituksen mukaan.

Voittamalla viimeisen reiän Randy
varmistaisi amerikkalaisten kolmannen
voiton. John kuitenkin onnistui pitämään
Jensenin takanaan ja Hickory Grail
päätyi ensimmäistä kertaa Brittien
haltuun.

Britit saivat kerättyä lounaasta lisää
taistelutahtoa ja iltapäivän kaksinpelit
lähtivät liikkeelle jälleen heidän
merkeissään. Amerikkalaiset olivat
sijoittaneet parhaat pelaajansa
loppupään lähtöihin.
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.

Iltapäivän ottelut alkoivat tasaisissa
merkeissä. kuusi ensimmäistä ottelua
menivät vuoron perään kummallekin
joukkueelle ja tilanne oli edelleen kahden
ottelun etu amerikkalaisille. Sitten
Eurooppa voitti kolme seuraavaa ottelua
siirtyen johtoon 8-7. Nyt Eurooppa tarvitsi
enää yhden voiton jäljellä olleista
kolmesta pelistä säilyttääkseen Grailkannun Euroopalla. Kaksi seuraavaa
hävittiin mutta viimeisessä ottelussa Bob
Strahan voitti Bill Farmerin 2/1
varmistaen tasatuloksen 9-9 ja kannun
jäämisen Euroopan joukkueen haltuun.

2005, Kilspindie, Skotlanti
Vuonna 2005 oli jälleen Brittien vuoro
järjestää kisa ja paikkana oli sama,
Kilspindie links. Kenttä on perustettu
vuonna 1867 ja se on 35. vanhin kenttä
Skotlannissa. Se sijaitsee perinteikkäällä
Edinburghin golfrannikolla, East
Lothianissa. Aivan naapurissa sijaitsee
Cullanen linksit missä Skotlannin
hikkorimestaruudesta on perinteisesti
pelattu.
Vuodelle 2005 tehtiin sääntöihin muutos
ja Brittein saarten joukkue laajeni
Euroopan joukkueeksi. Mukana oli
skottien, englantilaisten ja irlantilaisten
lisäksi yksi pelaaja Ruotsista.

Seuraavana päivänä pelattiin Scottish
Hickory Championship Cullanen 3.
kentällä. Sisuuntuneina edellisen päivän
tasapelistä amerikkalaiset putsasivat
palkintopöydän voittaessaan molemmat
miesten sarjat. Mark Wehring voitti
mestaruuden ja Randy Jensen scratchsarjan

Aamupäivän nelinpelit oli jälleen
amerikkalaisten hallussa ja tauolle
mentiin heidän johtaessaan perinteisesti
4-2.
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2007, Brook Hollow, Texas
Viides Hickory Grail pelattiin jälleen
Yhdysvalloissa, tällä kertaa Brook Hollow
Golf Clubilla Texasissa lokakuun lopulla.
Kenttä on vuodelta 1920 ja se on
kuuluisan kentänsuunnittelijan
A.W.Tillinghastin käsialaa. Pelimuoto oli
entinen, aamupäivällä kuusi foursomepeliä ja iltapäivällä 12 kaksinpeliä,
molemmat reikäpelinä.
Aamupäivän tulos noudatti vanhaa
kaavaa, USA otti johdon 4-2 niin kuin
parilla edelliselläkin kertaa. Ottelut olivat
tasaisia mutta liian usein lopussa ne
kääntyivät isännille.
Lounastauko ei tuonut muutosta, USAn
joukkue jatkoi voittokulkuaan. Eurooppa
tosin aloitti hyvin voittaen kaksi
ensimmäistä peliä tasoittaen näin pelin
siinä vaiheessa. Pisteiden tuojina olivat
ruotsalainen Claes Kvist ja englantilainen
Nigel Notley. Siihen taito ja onni
kääntyivätkin ja lopuista kymmenestä
pelistä Eurooppa voitti ainoastaan yhden
isäntien viedessä yhdeksän.

Iltapäivän pelit päättyivät siis isännille
murskalukemin 9-3 ja näin koko ottelu
numeroin 13-5.
Eurooppalaisten parasta peliä esitti
jälleen kerran Nigel Notley joka on
kolmessa pelaamassaan Grailissa
voittanut kaikki pelaamansa ottelut.
Hänen voittosarakkeensa näyttää siis
upeita lukemia 6-0-0. Amerikkalaisista
voitosta voittoon on kulkenut Mark
Wehring joka on osallistunut kahteen
viime kisaan ja voittanut kaikki ottelunsa,
4-0-0.
Eurooppalaiset kertoivet, että heidät
kaatoi tässä ottelussa amerikkalaisten
taitojen lisäksi kuumuus ja heidän
mielestään käsittämättömän nopeat
greenit. Heidän arvionsa oli, että Brook
Hollown greenit ovat nopeudeltaan
ainakin 12 stimpmeterillä mitattuna.
Näin eurooppalaisten mukanaan tuoma
kannu jäi ilman selityksiä
amerikkalaisten haltuun odottamaan
seuraavaa koitosta joka jälleen pelataan
Skotlannissa toukokuussa vuonna 2009.

Chris Deinlein Kytäjällä 2007, kuva Jukka Tabermann.

The Gloucester Golfer tells it all
This is how Bernard Darwin showed the
Golfer in A History of Golf in Britain. It is
not accurate. The pieces round the head
and round the ball cannot be shaped like
that. Margaret Hobbs lent me this
picture.
The Great East Window in Gloucester
Cathedral is the size of a tennis court.
It was made around 1350 to celebrate
those who took part in the Battle of
Crecy in 1346, during the Hundred Years
War. The Golfer is marked with a ring.
T.D. Grimke-Drayton examined all panels
from scaffolding put up in 1914. He then
gave a lecture and mentioned the Golfer.
Picture by Janice Lane.
The Gloucester Golfer has broken his
silence. He has been standing in his
cathedral window, halfway through his
backswing, for 650 years without talking.
But this is only because no one has
talked to him. No one has asked what we
all want to know: Do you play golf? I got
the first interview.
It was my parents who led me to this
interview. On their way home from Wales
in the 1980’s they stopped in Gloucester
and went in to have a look at the Golfer.
Then they bought a copy of the roundel
and hung it in a window at home.
But the copy was not a properly made
stained glass window. The picture was
simply painted on the glass. So after 25
years in the sun the picture has
crackled.
This year my mother gave me the copy
for my birthday. She asked me to find out
if the picture could be restored.

I took it to Renée and Niclas Kuhn, who
are stained glass specialists and run a
shop, Blyfönsterspecialisten, in
Stockholm.
They could do nothing to restore the
picture, but they helped me to get in
contact with the Golfer and to understand
what he had to tell. How is your game, I
asked. “Not too bad”, said the Golfer.
“But I have a problem, my backswing has
frozen.”
Everybody wants to know if you play golf,
I said.“Yes, I have heard visitors in the
cathedral talk about that”, he said.
And then we want to know what
happened to your head. Renée and
Niclas think the master windowmaker did
something wrong when he placed your
head in the kiln. Your body and your
clothes came out well, but they think he
must have placed your head where it was
not hot enough.
“I can tell you all about that. I had a nice
head, just like St Peter and all the others
here in the window. There was nothing
wrong with the kiln.”
“But then there was an accident. I cannot
remember what happened, just that I lost
my head and they put in a thin piece of
white glass instead.”
So, you lost your head! Then you must
be a golfer.
“That was an unkind thing to say. I am
sure I am better than you at keeping my
head still.”
I have been watching your backswing, it
looks a bit flat. Have you tried to cock
your wrists a bit earlier? The shaft of the
club should point between your feet and
the ball, but your shaft points totally...
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Teksti: Pehr Thermaenius

But maybe he just wanted to help you. It
looks like he has cocked your wrists a
bit more. You ought to try that.
“My swing was good in the 14th century
and the game has not changed. It is just
that the clubs have changed a little, I
have seen. And I have heard there is
some kind of new balls, made of rubber.
But the game is the same.”
“And can’t you see what kind of a lie I
have? Of course my swing must be flat
with my feet so much below the ball.”
You mentioned the game – is it golf?
Why can’t you tell us?
“Don’t interrupt. I can tell you, young
man, that my swing has been praised.
Just over 90 years ago they put up
scaffolding that covered the window. A
man then examined every panel and gave
a lecture on his findings.”

“Stop it. Don’t come to me with any of
those modern swing tips. People have
always talked about my swing and they
have always been sure they are right.
But then suddenly there is a new century
with new theories. And then there have
been new players who know how I must
change my swing.”
“That Darwin fellow was among the
worst. He could not even get my picture
right in his history book. Any skilled
window maker can see that two of the
glass pieces in Darwin’s picture simply
cannot be shaped like that.” And he
made me lanky. It rubbed off on my
swing, it looks fragile. The truth is that
my swing is steady, you could even say
it’s a bit stiff.”
17
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“All of you golfers should realise that
there is more to life than golf.”
But we just want to know if you play golf.
“That is not important. Hockey or bandy
or golf or shinty or hurling – that is not
important. The important thing is to hit
the ball. To feel the rhythm in a good
swing, to feel how the club
kisses the ball and to see the ball fly.
That is why I play, to experience the
harmony of a good
stroke. I can understand that people like
to play with holes and goals, but that is
not the most important.”
You are right, I said. I long to get out and
hit balls. If only spring was not so far off.
Then my friend in the window answered:
“So you long to get out and hit the ball.
You know nothing about longing.”

“This is what he said about me: The head
is gone, being replaced by much later
and thinner white glass; but so good is
the drawing in lead that you feel the man
has his eye on the ball.”
Eye on the ball, there it is. He who gave
the lecture must have been convinced
that you play golf.
“Sure he was. He wrote that my picture
is called the Golfer Roundel. It might well
have been his fault that everybody calls
me the Gloucester Golfer. But who do
you think knows best – he or I?”
So it is golf, then?
“You ought to ask the land hockey
players. They like to tell about
gravestones in Egypt from year 2 000
BC. There are pictures of players with
clubs that look like mine. They also talk
about players in a window in Canterbury,
that is older than our window.”
“And the land hockey crowd don’t call
me a golfer. They say, Boy/Man with
curved stick and ball.”

Edellä olevan tekstin on kirjottanut
ruotsalainen hikkorigolfin harrastaja
Pehr Thermaenius.

The Great East Window in Gloucester Cathedral is the size of a tennis court. It was
made around 1350 to celebrate those who took part in the Battle of Cercy 1346,
during the Hundred Years War. The Golfer is marked with a ring. T.D. GrimkeDrayton examined all panels from scaffolding put up in 1914. He gave a lecture and
mentioned the Golfer. Picture by Janice Lane.
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Mitä tiedämme Suomen golfin historiasta ja omien
seurojemme perustamisesta?
Suomessa oli 1960-luvun puolivälissä vain
kymmenen golfseuraa. HGK/Tali (1932),
Viipurin Golf (1936), Porin Golfkerho
(1939), Kokkolan Golf (1957), Aura Golf
Turussa (1958), Lahden Golf (1959) ja
Aulangon Golfklubi (1959). 1960-luvulla
tulivat sitten Oulun Golfkerho (1964),
Kymen Golf (1964) ja kymmenentenä
Suur-Helsingin Golf, SHG toukokuussa
1965.

Tätä vaurautta käytettiin seiväsmatkoihin,
kulutustarvikkeiden ostoon ja myös
harrastuksiin. Lisäksi
hyvinvointiyhteiskunnan edellyttämää,
erityisesti sosiaalista lainsäädäntöä
kehitettiin. Kaikki nämä loivat pohjaa
vapaa-ajan harrastustoiminnalle.
Yhdistystoiminnassa suomalaisilla oli jo
pitkä kokemus ja niiden perustaminen ei
tuottanut suurta vaivaa.

Golfseuran perustaminen oli tuolloin
harvinaista ja uraa uurtavaa toimintaa.
Suomen golfin historiasta ja
mielenkiintoisista seurojen
perustamisvaiheista on joitakin
kirjoituksia, mutta pääsääntöisesti ne ovat
yksittäisten henkilöiden hallussa tai
muistin varassa. Tosin eräät seurat ovat
arkistoja järjestäneet, mutta mikä on
yleistilanne, sitä ei tiedetä.

Paitsi SHG:n perustajia voi Helsingin
kaupunkia pitää 1960-luvulla
edistyksellisenä. Kaupunki oli päättänyt
varata ulkoilualueeltaan Luukkaasta
paikan golfkentälle. SHG:n aktiivit
tiesivät, että Rastilan alue on liian pieni
golfkentäksi ja he tarttuivat kaupungin
esittämään aluevaraukseen. Neuvottelut
Helsingin kaupungin kanssa käytiin ja
SHG muutti Luukkalle, kuuden hehtaarin
maa-alalle, vuonna 1967.

Teksti: Tapio Pekkola

Meillä on myös muutama hyvä kirja
suomalaisesta golfhistoriasta.
Yleisteoksista voisi mainita mm. Suuren
Golf Kirjan, osa 1 sekä Suomen Golfliiton
Pelin Henki, Suomen Golfliiton 50 -vuotis
juhlakirjan. Niistä löytyy mielenkiintoisia
tarinoita.

Asia ei kuitenkaan ollut niin
yksinkertainen kuin pöytäkirjoista voi
lukea. SHG:n 20-vuotis historiikissa
kerrotaan, että “Luukkaalle muuton
tarkoituksena oli alun perin jalansijan
saaminen Luukkaan alueeseen. Pyrimme
olemaan paikalla silloin, kun golfkentän
lopullisesta haltijasta päätettiin”. Suomen
Aiheen kannalta otan yhden esimerkin
golfhistorian kannalta olisi
Suur-Helsingin Golfin. Sain perehtyä
mielenkiintoista selvittää Helsingin
viime kesänä SHG:n historiaan, kun
Luukin kenttä täytti 40 vuotta. SHG:n 20- kaupungin päätöksen taustat vuodelta
1963, kun päätös Luukkaan kartanon
vuotis julkaisussa vuonna 1985 todetaan
1960-luvusta, että vapaa-aika lyhentyneen maiden ostamisesta tehtiin. Miksi juuri
työajan seurauksena lisääntyi ja ihmisillä golfkenttävaraus? Kiintoisaa olisi myös
selvittää SHG:n ja kaupungin välinen
ei ollut selkeää käsitystä miten tuo aika
käytettäisiin. Jälkeenpäin katsottuna asia neuvotteluprosessi.
oli näin ja siihen voisi lisätä, että Suomi
vaurastui melkoisesti tuohon aikaan.
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Valaistusta asiaan SHG:kin kannalta tuo
Helsingin Golfklubin (HGK) 75-vuotis
historian kirjoittanut Lassi Tilander. Hän
kertoi tutkiessaan HGK pöytäkirjoja
löytäneensä niistä mainintoja
Luukkaaseen liittyen vuosilta 1965-1967:
“Tuolloin kuin myös myöhemmin Talin
alueen kohtalo on ollut vaakalaudalla.
Aluetta on useampaan otteeseen esitetty
asuntorakentamisen kohteeksi ja
golfkentän tulevaisuus on ollut uhattuna”.
Eli yksi syy golfkenttävaraukselle
Luukkaaseen lienee ollut vaihtoehtoisen
maa-alueen tarjoaminen HGK:lle siinä
tapauksessa että Talin kartanon alue olisi
mennyt muuhun käyttöön.
HGK johtokunnan pöytäkirjoista käy
selkeästi ilmi, että talilaiset olivat
kiinnostuneita Luukkaasta ja HGK:iin
perustettiin työryhmä valmistelemaan
tätä ns. varasuunnitelmaa ja yhteyden
säilyttämistä suunnitelman toteuttamisen
varalta Helsingin kaupunkiin. Eli SHG:n
Luukkaalle siirtymisen aikaan myös HGK
oli kiinnostunut Luukkaan alueesta
mahdollisena korvaavana alueena Talille.
Keskustelut Helsingin kaupungin kanssa
olivat varmasti tiukkoja ja todennäköisesti
Talin alueen säilyttämiseen golfkäytössä
on tarvittu paljon myös poliittista
vaikutusvaltaa. HGK:n jäseninä on sen
koko historian ajan ollut ns raskaan
sarjan suomalaisia yhteiskunnallisia
vaikuttajia.
Uusien maa-alueiden osoittaminen
golfkentille on ollut tapana sittemminkin.
Nyt tilanne on Talin kohdalla rauhoittunut
ja Suomen vanhin golfkenttä saa
arvokkaasti jatkaa toimintaansa.

Luukkaa SHG:lle
SHG:n toimintakertomuksessa vuodelta
1966 todetaan Luukin kentästä
seuraavaa: “Golfpelin harrastamisen
edellytyksenä oleva kenttäkysymys on
edelleen lopullista ratkaisua vailla, tosin
on huomattava, että Luukin golfkentän
suunnitelmissa on tapahtunut edistystä”.
Ja edelleen “Loppupuolella vuotta 1966
saapui kaupungin Ulkoilu- ja
urheiluvirastolta tieto Luukin
golfkenttäsuunnitelman toteuttamisesta
lähivuosina. Seuramme on kuitenkin
kiirehtinyt kentän valmistumista ja
viraston pyynnöstä on lähetetty
ratasuunnitelma, jonka on laatinut
puheenjohtaja Puhakka, sekä
työvaliokunnan laatima kustannusarvio,
jonka loppusumma oli 122.000 markkaa.
Vuoden 1967 alussa on em. virastolle
lähetetty myös anomus Luukin
kenttäalueen osittaisesta
käyttöoikeudesta, jolloin Helsingin
kaupunki osallistuisi myös
harjoitusalueen kunnossapitoon.”
SHG:n vuosijuhlassa ravintola
Tullinpuomissa seuran perustaja ja
puheenjohtaja Veikko K. Puhakka piti
puheen, jossa hän piti erittäin tärkeänä
saada Suomeenkin kunnallisia
golfkenttiä, joista on tietenkin jo
suunnitteluvaiheessa oleva Luukin
golfkenttä kaikkein tärkein.
Edellä mainittu Puhakan puhe oli tuona
aikana rohkea veto. Kuten yhdistyksen
20-vuotisjulkaisussa todetaan, “golfia
pidettiin eliittiharrastuksena. Harvat
tunsivat pelin todellisen luonteen. Seuran
alkuaikoina jouduttiinkin uhraamaan
paljon aikaa golfista tiedottamiseen.
Myötätuntoa saatiin lehdistöltä.
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Myös televisio kommentoi lyhyesti
toimintaamme.” SHG painatti mm.
esittelylehtisen, jossa käsiteltiin
golfurheilua, sen syntyä, nykyvaihetta,
seuramme toimintaa ja
toimintasuunnitelmia. Esitettä painettiin
1.000 kappaletta. Pöytäkirjojen mukaan
tiedostustoiminta oli aktiivista. Siihen
uhrattiin paljon aikaa, sillä käsitykset
golfpelin luonteesta olivat seuran
johtokunnan mukaan virheellisiä. Tämä
vaikutti myös golfin suosioon.

että pystyisimme silti yhä säilyttämään
tuon kuuluisan Luukki-hengen, ainakin
niiltä osin mitä tulee yhdessä oloon ja
yrittämiseen.”
Muistitietoa talteen

SHG:n kilpailuista ja vuosikokouksista
toimitettiin materiaalia päivälehdille.
Pöytäkirjojen mukaan niitä myös
julkaistiin, erityisesti Helsingin Sanomat
oli tiedotteista kiinnostunut.
Olisi myös mielenkiintoista selvittää,
miten muut Suomen golfseura harjoittivat
tuolloin tiedotusta ja oliko tuolloin liitolla
viestintää median suuntaan?
Vuonna 1988 SHG:n puheenjohtaja Ere
Kokkonen muotoili golfin kuvaa
seuraavasti: “Jostain syystä jotkut lajin
harrastajat olettavat, että pelin arvokkaat
ja pitkät perinteet asettaisivat myös sen
harrastajat jotenkin eriarvoiseen asemaan,
että golfkenttä klubirakennuksineen olisi
jotenkin suljettu maailmansa, jossa
vallitsevat omat lakinsa ja oma
hierarkiansa. Näinhän tietysti ei saisi olla.
Meidän on ymmärrettävä ja hyväksyttävä
se tosiasia, että tarvitsemme toisiamme.
Tietysti golfia voi pelata yksinkin, mutta
pelin vaatimia puitteita ei kukaan pysty
yksin rakentamaan ja ylläpitämään.
Jokaisella kentällä, jokaisella pelikaudella
on oma hintansa ja mitä pienemmällä
summalla haluamme olla kustannuksissa
mukana sitä useampia meitä tulee olla.
SHG on voimakkaan kasvun edessä ja
toivon että tämä nopea kehityksemme
todelliseksi suurseuraksi onnistuisi niin,

Tänään golfin kehitys on nopeaa ja
hektistäkin. 1960 luvulla vapaa-aika
lisääntyi. Nyt se tuntuu hupenevan yhä
useampien harrastusten ja kiireisen
elämän pyörteisiin. Golf joutuu
taistelemaan osansa kuten 1960
luvullakin. Yhdessä yrittämistä ja viestin
viejää tarvitaan. Omien seurojemme
kannalta olisi viimeinen aika alkaa kerätä
myös muistitietoa menneiltä
vuosikymmeniltä. Muisti katoaa ihmisten
mukana ja aika kultaa muistoja mitä
kauemmin elää. Sodan jälkeinen
sukupolvi on jo eläkeiässä. He olivat
erityisesti rakentamassa Suomen 1960luvun ja 1980-luvun golfkenttiä ja
kulttuuria. Erityisen kiinnostava vaihe
Suomen golf-historiassa ovat
osakekenttien tulo Suomeen 1980-luvulla.
Nyt tähän haasteeseen on tartuttava
ennen kuin kultaus tekee tehtävänsä.
Tämä olisi hyväksi myös kasvavalle
harrastaja- luottamushenkilöpolville;
Nykypäivää ei voi ymmärtää ja
tulevaisuutta suunnitella ilman että tuntee
historiansa.
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Golfmuseo Taliin

HGK:n piirissä halua ja kiinnostusta
hankkeelle löytyy, mutta kysymys on
rakennuksen saneerauksesta, museon
hallinnosta ja ylläpidosta. Tähän
kaikkeen tarvitaan neuvotteluja ja
rahoitusta. SGHS haluaa olla mukana
omalla panoksellaan ja
asiantuntemuksellaan, jotta saisimme
Golfmuseon, johon sijoittaa maamme
golfhistorian kannalta merkittävää
aineistoa.

Suomen Golfhistoriallisen seuran
tehtävänä on tallentaa ja julkaista
suomalaista golfhistoriaa. Seurojen
historiikit ja lehdet vuosien varrelta
saadaan toivottavasti koottua
mahdollisimman kattavasti
tulevaisuudessa perustettavaan Suomen
Golfmuseoon ja sitä kautta kaikkien
kiinnostuneiden käyttöön. Tällä hetkellä
arkistot ovat seuroissa ja joidenkin
aktiivien kirjahyllyissä.
Golf-museohanke nousi esille näyttävästi
Golfliiton liittokokouspäivien yhteydessä
pidetyssä Open-Forumissa. Käydyssä
keskustelussa ainoaksi oikeaksi paikaksi
museolle kannatettiin Talia ja sen kivistä
varastorakennusta. Keskusteluja on jo
käyty ja osapuolina ovat jälleen HGK ja
Helsingin kaupunki.

Kirjallisuutta
Suuri Golfkirja, osat 1 ja 3 useita kirjoittajia. WSOY, Porvoo 1995
Jarmo Virmavirta; Pelin Henki, tarinoita suomalaisesta golfista, Suomen
Golfliitto 50 vuotta, Otava, Keuruu 2007
Jouko Laitinen: Luukin kentän kehitys 1967 - 2007, Look in Golf 2/2007
Suur-Helsingin Golf 1965 - 1985, Helsinki 1985
Lassi Tilander HGK 75 vuotta
HGK:n pöytäkirjat 1965-1967, Suomen Urheilumuseo, urheiluarkisto
Suur-Helsingin Golf ry:n toimintakertomus vuodelta 1966
Suur-Helsingin Golf ry:n toimintakertomus vuodelta 1967
Suur-Helsingin Golf ry:n toimintakertomus vuodelta 1968
Look In Golf 1/1990, s 3, Helsinki 1990.
SHG:n vuosikirja 1988, s. 1, Helsinki 1988
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Kauden 2008 tapahtumat
VUOSIKOKOUS 2008, Sarfvikin Golfklubi 17.5.2008
Vuosikokouksen yhteydessä pelataan epävirallinen kilpailiu valinnaisesti
hickorymailoilla tai nykyaikaisilla mailoilla. Ruokailun ja green feen hinta on
yhteensä 50 €. Kokous kello 12.00 ja peli 14.00 alkaen. Ilmoittautuminen
antti.paatola@golfantiikki.fi.
Toivomme mahdollisimman runsasta osanottoa!

SM-KISAT 2008, Harjattula Golf & CC, Turku 2.8.2008
Toista kertaa järjestettävät SM -kisat pelataan tänä vuonna Turussa. SM -kisojen
yhteydessä illallinen ja muuta ohjelmaa. Harjoituspäivä 1.8, kilpailu 2.8. alkaen
kello 11.00. Mahdollisuus majoittua paikan päällä. Ilmoittautuminen ja lisätieotja
antti.paatola@golfantiikki.fi
Kilpailumaksu SGHS-jäsen 40 € / muut 50 € (sis. hikkorimailavuokran), omilla
hikkorimailoilla kilpailumaksu vielä edullisempi! Kysy harjoituspäivän hintaa.
Tervetuloa mukaan, odotamme runsasta osaanottoa, ilmoittaudu ajoissa!

Kauden 2007 tulokset
Hickory SM Tali 23.9.2007
SCR Miehet
1. Mika Hjorth
2. Ken Chapman
3. Jussi Markkanen
SCR Naiset
1. Kaisu Sjöblom
2. Helka Chapman
3. Tuulia Koivula
Finnish Hickory Open Tali 23.9.2007
HCP
1. Antti Paatola
2. Ken Chapman
3. Mika Hjorth

Finnish Hickory Openin voittaja Antti Paatola, kuva
Tapio Pekkola.
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Jäsenrekisteri
Rekisteri sisältää 30.3.2008 mennessä hallituksen hyväksymät jäsenet.
Airola Hannu
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Eve Matti
Hatanpää Jorma
Hietamäki Kim
Hjorth John
Hjorth Mika
Hjorth Vilhelmiina
Holttinen Timo
Horsma Kaj
Hurri Jarma
Jaakkola Jere
Johansson Jean
Johansson Jorma
Johnasson Jussi
Kairus Simo
Kakko Seppo
Koivula Tuulia
Kulmala Matti
Laine Jouni
Latva-Koivisto Pentti
Lehtinen Risto
Lemmelä Harri
Lähteenmäki Ritva
Markkanen Jussi
Mauro Paavo
Merkkiniemi Risto
Mutka Kari
Narvi Hannu
Nurmi Timo
Nurmi Ville
Nyberg Kari
Nygård Kjell
Paatola Antti
Pekkola Tapio
Pusa Rauno
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Salenius Rolf
Salminen Veli-Matti
Sjöblom Anders
Sjöblom Kaisu
Stade Pettri
Stenberg Ismo
Söderlund Tom
Tabermann Jukka
Tapio Kimmo
Tillander Lassi
Toivomäki Kari
Tuovinen Ville
Tyry Teemu
Vainionpää Asko
Ylijoki Jukka
Ylijoki Liisa
Ylijoki Samu

Helsinki
Helsinki
Lahti
Espoo
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Helsinki
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Helsinki
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Helsinki
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Espoo
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Helsinki
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Klaukkala
Helsinki
Järvenpää
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Helsinki
Lappeenranta
Espoo
Espoo
Helsinki
Vantaa
Helsinki
Karjaa
Äetsä
Helsinki
Villähde
Pori
Helsinki
Klaukkala
Espoo
Espoo
Espoo

hannu.airola@hel.fi
cageychap@hotmail.com
matti.eve@radiovoima.fi
jorma.hatanpaa@elisanet.fi
kim.hietamaki@netti.fi
john.hjorth@hjorth.fi
mika.hjorth@hjorth.fi
vilma_hjorth@hotmail.com
timo.holttinen@kolumbus.fi
kaj.horsma@matkadetour.fi
jarmo.hurri@schneidel.fi
jere.jaakkola@golf.fi
hendrix@potjack.com
jorma.johansson@upm-kymmene.com
jussi.johansson@iki.fi
simo.kairus@kgm.fi
seppo.kakko@novartis.com
tuulia.koivula@jippii.fi
matti.kulmala@tas-automation.fi
jet.laine@gmail.com
pelatvak@yahoo.com
risto.lehtinen@nsn.com
harri_lemmela@hotmail.com
ritva.lahteenmaki@dnainternet.fi
jussi.markkanen@pohjola.fi
rmerkki@gmail.com
kari.mutka@classictours.fi
hannu.narvi@pp.inet.fi
st.nurmi@elisanet.fi
ville.numri@teleforum.ry.fi
willehard1919@yahoo.com
kjell.nygard@fi.ibm.com
antti.paatola@golfantiikki.fi
tapio.pekkola@eduskunta.fi
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Briefly in English
The Finnish Golf Historic Society was
founded in 2007. Already our first year
was a success. We organised our
activities and managed to hold the first
Finnish Hickory Championships.
The current number of members is 54
and growing, the main objective of the
Society is to raise awareness on the
wonderful history of our game, to
establish a golf museum in Finland, to
promote playing with hickory clubs and
to provide information on collecting golf
items.
Events in 2008
Again this year the Society will organise
Finnish Hickory Championships
(2.8.2008), together with these there will
be also the Finnish Hickory Open.
Foreign participants are most welcome.
Also we are hoping that this year we can
start organising more international
events.

Contents of this booklet
This book is officially the year book for
2007. In this book you can find general
information about our society and
articles from the past season. Also the
charimans greetings (page 3) and a very
interesting article on the Hickory Grail
written by Antti Paatola (page12). The
only english languge article courtsey of
Pehr Thermaenius from Sweden can be
found on page 16. The membership
directory is published on page 22.
In year 2008 we hope to get even
more active and also have the
chance to establish relationsips with
other international societies.

The very popular Finnish Hickory Tour
organised by company Golfantiikki, will
again run this year with r different events,
the calendar can be found in this book.
More info at www.golfantiikki.fi
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