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Puheenjohtajan tervehdys
Teksti: Lassi Tilander

Hitaasti hyvä tulee

Suomen Golfhistoriallisen seuran
jäsenmäärä ei viime vuonna kasvanut
määrällisesti ollenkaan, mutta saimme
sentään hieman verta vaihtoon kun
muutamien poisjääneiden jättämät aukot
saatiin täytettyä.

Normaalisti puheenjohtajan pitäisi tietysti
olla vähän huolissaan tällaisesta
pysähtyneisyydestä, mutta en suostu
siihen koska tiedän vallan hyvin, että
teemme nyt, pienelläkin joukolla,
arvokasta ja nimenomaan sellaista työtä
jonka vuoksi tulevat sukupolvet tulevat
meitä kiitollisina muistamaan.
Lähivuosien tavoitteemme pitäisi
kuitenkin olla sellainen, että meillä olisi
vähintään yksi jäsen maan jokaisesta
golfseurasta. Seuroista pitäisi kaivaa
esiin ainakin yksi sellainen henkilö, joka
ymmärtää ja haluaa tallentaa vanhoja
asioita, jotka nousevat arvoon
arvaamattomaan varsinkin silloin kun
ensimmäisiä klubihistorioita kootaan.
SGHS:n jäseninä tulevat historioitsijat
tulevat myös saamaan lentävän lähdön
toimilleen. Maassa on nyt jo yli 130
seuraa joten tämä operaatio kasvattaisi
nyt 63 jäsentä käsittävää yhteisöämme
näyttävästi.

Oman historian tunnontarkka vaaliminen
on yksi golfseuran todella tärkeistä
asioista, eikä se saa arjen kiireissä
koskaan unohtua.

Monet SGHS:n jäsenet ovat leimautuneet
näyttävästi ns. hikkoripelaajaksi, mutta
vanhojen puuvartisten mailojen
omistaminen ei ole kaikille jäsenillemme
tietenkään pakollista. Lainamailoja löytyy
aina sellaisille halukkaille jotka haluavat
tätä alkuperäistä golfia kokeilla, mutta
seuramme jäsenyyden kanssa niillä ei
ole paljoakaan tekemistä. Jo
kansainväliseksi kasvanut
hikkoritoimintamme on vain yksi, joskin
kiehtova osa toimintaamme.

Erilaisen lajiin liittyvän rekvisiitan keräily
on myös tärkeä osa-alue, jossa
tarjoamme auliisti apuamme kaikille
kiinnostuneille. Suomen Golfhistoriallisen
seuran yksi tärkeä tavoite on
luonnollisesti oman museon
perustaminen, mutta siihen mennee vielä
joitakin vuosia.

SGHS tekee kaiken kaikkiaan
mielenkiintoista kulttuurityötä, jossa
mukana olo harvinaisen mukavaa ja
antoisaa.



Hickory kausi 2009
Vuonna 2009 hikkorigolf otti jälleen
merkittäviä edistysaskeleita. Näin myös
Suomessa. Erityisesti kansainvälisesti
vuosi oli mielenkiintoinen ja osin
menestyksellinenkin. Kotimaista kasvua
kuvaa lähinnä Finnish Hickory Tourin
suosion pienoinen kasvu. Myös SM-
kisassa oli ennätysosanotto.

Hikorygolfin SM-kisa juhli 70-
vuotiasta
Hikkorikauden kotimainen kohokohta on
luonnollisesti hikkorigolfin SM-kisat.
Tämä vuosi ei tehnyt poikkeusta. Kisan
isäntänä toimi 70-vuotisjuhliaan viettänyt
Porin Golfkerho jonka nykyinen
Kalafornian kenttä osoittautui mainioksi
hikkorikentäksi. Myös merkittävä joukko
porilaisia golfareita oli ottanut asiakseen
osallistua yhteen porilaisten golfareiden
juhlavuoden kohokohdista. Lisäksi
vastaanottomme Porissa oli lämmin ja
ystävällinen.
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Ladyt lähdössä pelaamaan, kuvan ladyt vasemmalta, Maarit Aspela, Kaisu Sjöblom, Tea
Sahlberg, Tuulia Koivula. Kuvassa mukana myös päivän startteri.

Mika Hjorth otti toisen mestaruutensa

Miesten tämän vuoden mestaruuskisa
lupasi tasaista taistoa mestaruudesta.
Mukana olivat lähes kaikki hikkorigolfin
suomalaiset aktiiviharrastajat. Joukkoa
täydensi muutama mainio porilainen
pelaaja jotka kuitenkin olivat
hikkorigolfareina vasta-alkajia. Se ei
estänyt heitä pelaamasta mainioita
kierroksia, pikemminkin päinvastoin.

Kisan alku lupaili tasaista taistoa.
Pieneen johtoon kisan puolivälissä kiri
porilainen juniorilupaus Henri Tuovinen.
Hän kääntyi kotiinpäin tuloksessa 39.
Hänen niskassaan, tuloksissa 41-43 oli
yhteensä kahdeksan pelaajaa joista
parhaissa asemissa Henrin isä Ville
Tuovinen ja Jussi Markkanen. Tasaisin
asetelma SM-kisojen historiassa.
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Ratkaisut pelattiin paluuysillä, missä
esiin nousi suosikki Mika Hjorth
Keimolasta pelaamalla paluunsa
tulokseen 37. Tuloksellaan 79 Mika oli
ainoa 80 alittaja. Hiisi Golfin Risto
Merkkiniemi teki myös nousun
pelaamalla paluun tulokseen 40 ja
yhteistuloksen 83. Tasaisella
esityksellään 43 ja 42 tuli kolmanneksi
Keimolan Antti Paatola. Puolivälissä
johdossa ollut Henri Tuovinen putosi
viidenneksi käytettyään paluuseen
kahdeksan lyöntiä ulosmenoa
enemmän.

Selvä mestaruus Tea Sahlbergille

Naisten mestaruudesta odotettiin tasaista
kisaa puolustavan mestarin, Pickalaa
edustavan Kaisu Sjöblomin ja Vuosaaren
Tea Sahlbergin välillä. Viime vuonna
Kaisu säilytti mestaruutensa vain yhden
lyönnin erolla Teaan. Yllättäjän paikka oli
varattu Maarit Aspelalle Keimolasta.

Naisten kisa ratkesi kuitenkin jo
alkuväylillä. Tea Sahlberg kuroi alusta asti
tasaisesti eroa muihin kilpailijoihin ja
puoliväliin mennessä eroa seuraavaan oli
jo kahdeksan lyöntiä. Loppu meni
tasaisemmin ja lopullisesti Tean ero
toiseksi tulleeseen Kaisuun oli
venähtänyt yhteentoista lyöntiin.
Kolmanneksi tuli Maarit Aspela, hänkin
selvästi kakkossijan takana.

Naisten mestari Tea Sahlberg lähestyy
onnistuneesti Porin viimeistä viheriötä.

Alla kuvassa Risto Lehtisen tyylinäyte Porin
viimeisellä reiällä.



Finnish Hickory Open selvällä erolla
Antti Paatolalle

Finnish Hickory Open on vanhin
Suomessa pelattava hikkorikisa. Nyt
tittelistä kamppailtiin jo viidettä kertaa.
Ensimmäisen kerran kiertopalkinnosta
pelattiin jo syksyllä 2005 Aulangolla.
Kisan aikaisemmista voittajista mukana
oli kolme, ensimmäinen voittaja Viipurin
Golfin Veli-Matti Salminen (2005),
Keimolan Antti Paatola (2007) ja Kim
Hietamäki Nakkila Golfista (2008).
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Edelliset voittajat olivat hyvin esillä
tälläkin kertaa. Veli-Matti Salminen päätyi
viidenneksi 77 nettolyönnillä. Kim
Hietamäki tuloksellaan 74 oli kolmas.
Hänen edelleen kiilasivat ensikertalainen
hikkorigolfari Markku Myllyharju
tuloksella 73 ja Antti Paatola jonka voitto
tuli lopulta melko selvästi tuloksen
ollessa 67.

Miestensarjan voittajan puhe.
Kuvassa vasemmalta Lassi
Tilander, Antti Paatola ja Mika
Hjorth.

Finnish Hikory Openin voittaja
Antti Paatola, palkinnon on
ojentanut Lassi Tilander.
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Tappio Nordic Hickory Matchissa

Yksi kauden kohokohdista oli SGHS:n
joukkueen matka Ruotsiin kesäkuun
alussa. Ohjelmassa oli toista kertaa
pelattu Nordic Hickory Match, maaottelu
ruotsalaisia hikkoripelaajia vastaan.
Lisäksi suomalaisten joukkue osallistui
Tukholman lähellä pelattuun Bro Bålsta
Hickory Openiin. Matka oli
kaksijakoinen. Maaottelussa Ruotsi sai
kunnon revanssin edellisvuoden
yllätystappiolleen. Suomalaiset
vastasivat seuraavana päivänä ottamalla
reilun kaksoisvoiton tasoituksin
pelatussa kisassa.

Nordic Hickory Match pelataan
reikäpelinä ilman tasoituksia.
Normireikäpelistä poiketen pelit pelataan
loppuun asti ja hävityt reiät lasketaan.
Tänä vuonna joukkueet olivat
kymmenhenkiset. Suomesta matkustivat
puheenjohtajamme Lassi Tilanderin
johdolla myös toinen talilainen Ken
Chapman, neljä keimolalaista Mika
Hjorth, Jussi Markkanen, Lennart
Sandgren ja Antti Paatola. Lisäksi
mukana olivat SHG:n Risto Lehtinen ja
Ikaalisia edustava Hannu Narvi.
Kahdeksan suomalaisen täydennyksenä
olivat Ruotsissa asuvat suomalainen Heli
Emmoth ja virolainen Jürgen Krestna.

Noridic Hickory Match, Suomen joukkue Bro Bålstan harjoitusviheriön vieressä.

Vanha mainos, lähde The Golfers Handbook 1927
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Nopea revanssi

Seuraavana päivänä samalla kentällä
pelattu Bro Bålsta Hickory Open kokosi
yhteen 40 hikkoripelaajaa. Paikalla oli
suuri osa edellisen päivän maaottelussa
pelanneista. Heidän lisäkseen mukana
oli iso joukko paikallisia pelaajia
pelaamassa samassa yhteydessä
ratkotusta klubin hikkorimestaruudesta.
Olosuhteet olivat mainiot ja tulostaso
hyvä.

Sisuuntuneet suomalaiset näyttivät että
kyllä Suomessakin osataan pelata.
Tuloksena oli komea kaksoisvoitto. Antti
Paatola pelasi tasoituksin pelattavassa
kisassa komean tuloksen 74 (par 73).
Mika Hjorth otti toisen tilan neljä lyöntiä
huonommalla tuloksella. Mikan
bruttotulos oli päivän paras yhdessä
parhaan ruotsalaisen kanssa. Tämä taisi
olla ensimmäinen kansainvälinen
suomalaisvoitto hikkorigolfissa. Edellinen
hyvä tulos oli parin vuoden takaa kun
Mika Hjorth oli toinen Walesin
mestaruuskisassa.

Kisassa pelattiin aamupäivällä Bro
Bålstan 9-reikäinen kenttä. Iltapäivällä
sitten pelattiin 18 väylän kierros.
Ottelumuotona oli fourball bestball eli
yhteensä pelattiin kymmenen ottelua.
Edellisvuoden tappiostaan sisuuntuneina
ruotsalaiset marssittivat parhaat
pelaajansa kentälle ja otti ylivoimaisen
voiton. Aamupäivän jälkeen tilanne oli 10-
1. Ainoan suomalaispisteen toi pari
Hannu Narvi Lennart Sandgren.
Iltapäivällä tahti ei juuri muuttunut,
tuloksena oli 10-2 ruotsalaisille.
Suomalaisista pari Mika Hjorth Antti
Paatola voitti ottelunsa 2-0, muut
hävisivät, kuka enemmän, kuka
vähemmän.

Kuva Bro Bålstan kentältä.

Hikkorigolfiin kuuluu pelaamisen lisäksi myös
paljon muuta. Kuvassa Jussi Markkanen
viihdyttää Nordic Hickory Matchin osallistujia
illallisella.
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Eteläisessä Ruotsissa sijaitseva
Falsterbo Golf Club on Ruotsin
kolmanneksi vanhin. Se on perustettu
vuonna 1909 ja osana heidän
satavuotisjuhlintaansa oli heinäkuun
lopussa pelattu hieno hikkoriviikonloppu.
Falsterbon upea kenttä on yksi harvoja
aitoja linkskenttiä Brittein saarten
ulkopuolella. Suomalaiset osallistuivat
tapahtumiin neljän SGHS:n pelaajan
voimin.

Viikonlopun aloitti kauden 2009 ehdoton
kansainvälinen kohokohta, Euroopan ja
USA:n joukkueiden välinen, joka toinen
vuosi pelattava hikkoriottelu Hickory
Grail. Grail pelataan reikäpelinä aidossa
Ryder Cup hengessä. Kyseessä oli
kuudes ottelu ja ensimmäistä kertaa
mukana Euroopan voittoisassa
joukkueessa oli kaksi pelaajaa
Suomesta, Mika Hjorth ja Antti Paatola.
Kisa aloitettiin torstaina kuudella fourball-
bestball -ottelulla ja SGHS:n pari pelasi
yhdessä kukistaen selvästi
amerikkalaiset vastustajansa tuloksella 5/
4. Perjantai-aamun foursome-otteluiden
jälkeen tilanne oli tasainen Euroopan
johtaessa 6,5-5,5.

Perjantai-iltapäivän single-otteluissa
Eurooppa näytti kyntensä voittaen
singelit 8-4 ja lopulta koko ottelun
selvästi 14,5-9,5. Mika voitti oman singel-
ottelunsa 4/3. Näin Golfhistoriallisen
Seuran edustajat antoivat oman tärkeän
panoksensa Euroopan voiton hyväksi
voittaessaan kaikki pelaamansa ottelut.

Seuraavana päivänä Falsterbossa
pelattiin Ruotsin hikkorimestaruudesta.
Mukana oli uskomattomat 187 pelaajaa,
joista ensimmäiset starttasivat jo 6.15.
Uusinnan voittoputti upposi reilut 14
tuntia myöhemmin illan jo hämärtyessä.
Voiton otti Per Nyman,

Hickory Grail - hikkorigolfin Ryder Cup

Yläkuvassa joukkueet yhteiskuvassa.
Alakuvassa Euroopan joukkuuen
suomalaispelaajat Antti Paatola (vas.) ja Mika
Hjorth.
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Challenge Tourilla kahdesti voittanut
ruotsalainen. Hänelle uusinnassa hävisi
Ryder Cupissakin pelannut ja voittanut
ruotsalainen Pierre Fulke. Suomalaisia
mukana oli neljä. Mika Hjorth joukon
parhaana sijoittui sijalle 35 joten
suomalaismenestystä ei tässä kisassa
tullut.

Mika Hjorthin avaus reiällä 10, taustalla Falsterbon majakka.

Kuvassa suomalaispelaajien fourball vastustajat
USA:sta, John Crow Miller (vas.) ja Curt
Sampson (oik.). Kuvassa mukana myös Mika
Hjorth. Curt Sampson on kirjoittanut monta
golfaiheista kirjaa, mm. Ben Hoganista.

Greenin vapautumista odotellessa.



12

Finnish Hickory Tour laajeni edelleen

Jo neljäntenä peräkkäisenä vuotena
pelattiin hikkorigolfareiden oma kiertue,
Finnish Hickory Tour. Tapahtumia oli
tänäkin vuonna kuusi kauden
huipentuessa Linna Golfissa pelattuun
finaaliin. Uusittu pistelasku varmisti sen,
että Tourin voittajat ratkesivat vasta
finaalissa.

Voittoihin pelasivat tutut kokeneet
pelaajat. Tourin pääkilpailuna pelattavan
tasoitussarjan voiton ratkaisi jälleen
kerran Antti Paatola finaalin
kakkossijallaan.

Finaalin voitto nosti toiseksi Jussi
Markkasen. Kolmantena sarjassa oli
Lennart Sandgren joka jakoi johtopaikkaa
Paatolan kanssa ennen finaalia.

Lyöntipelisarjan voittoon pelasi jo neljättä
kertaa Mika Hjorth. Voitto finaalissa
takasi ylivoimaisen voiton Mikalle
puhtaalla pelillä, voitto kaikista kisoista
joihin hän pääsi osallistumaan. Toiseksi
tuli Jussi Markkanen ja kolmanneksi
Risto Lehtinen.

Porin SM-kisoissa otetussa kuvassa vasemmalta Pertti Peippo, Antti Paatola ja Hannu Narvi.
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rthInnostava keräilykohde: Tuloskortit
Golfiin liittyvä keräilyn harrastaminen ei
ole jäsenkunnassamme vielä kovin
yleistä. Arviolta vain noin 10 %
jäsenistämme ilmoittaa olevansa
kiinnostuneita keräilystä.
Keräilytoimikunta toivookin, että
mahdollisimman moni keräilijöistämme
ilmoittautuisi ja olisi aktiivinen. Näin
saisimme tämänkin toiminnan vauhtiin
SGHS ry:n piirissä.

Tuloskortit ovat meille kaikille tuttuja ja
ne ovat oiva kohde aloittaa uusi
keräilyharrastus. Helpoin tapa, mitä
allekirjoittanutkin harrastaa, on aina
säästää yksi tuloskortti kaikilta kentiltä
missä on vieraillut. Niitä on sitten mukava
katsoa, vaikka muistin virkistämiseksi tai
pelistrategian hiomisen merkeissä ennen
kyseiselle kentälle palaamista.
Tuloskortit ovat myös arvokasta
dokumentaatiota kentistä joita ei enää
kenties ole olemassa, kenttien
muutosvaiheista, kenttien tai klubien
yleisestä kehityksestä, jne.

Toinen tapa kerätä tuloskortteja on valita
jokin alue, maa tai kenttätyyppi (esim.
links) mitä kerätä, riippumatta onko
kentillä koskaan käynyt vai ei. Tällainen
keräily on yleistä. On myös monia
keräilijöitä, jota keräävät kaikkia
mahdollisia tuloskortteja. Kokoelmiin
hyväksytään kaikki toisistaan eroavat
tuloskortit. Eli samalta kentältä voi olla
useita eri kortteja. Yksi tunnetuimmista
keräilijöistä on amerikkalainen Russell B
Glasson poikansa Jeffin kanssa. Heidän
kokoelmansa käsittää yli 113 000
erilaista tuloskorttia, suomestakin
kokoelmassa on yli 100 korttia.
Perinteisesti tuloskorttien keräilijät eivät
maksa korteista, niitä vaihdellaan tai niitä
lahjoitetaan keräilijöille. Vain todella
harvinaisilla tai vanhoilla korteilla on
rahallista arvoa, myös kuuluisien
pelaajien tai julkisuuden henkilöiden
allekirjoittamilla korteilla saattaa olla
jotain rahallistakin arvoa.

St Andrewsin Old Couresella pelaaville annetaan kaksi tuloskorrita, “Suovenir” -kortti
muistoksi ja yksinkertainen mustavalkoinen kortti varsinaista peliä varten.
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Tarkkaa tietoa siitä koska ensimmäiset
nykypäiväiset tuloskortit on otettu
käyttöön en ole löytänyt. Golfin
alkuaikoina pelattiin pääsääntöisesti
reikäpeliä, joten tuloskorttia ei
varsinaisesti tarvittu. Ensimmäiset
tiedossa olevat tuloskortit ovat 1890-
luvulta. Nykypäivänä käytössä olevat
tuloskortit yleistyivät todennäköisesti
vasta 1920-1930 luvuilla, jolloin kentät
ymmärrsivät tuloskorttien mahdollisuudet
mainospaikkoina ja tulonlähteinä.
Pyydän kaikki keräilytoimikunnan
toiminnasta kiinnostuneita ottamaan
yhteyttä mika.hjorth@hjorth.fi
Linkkejä:
www.sports-wired.com/golf/home.asp
www.raidrboy.tripod.com/
www.russglasson.blogspot.com/ Skotlannissa sijaitsevan Machrihanishin

kaunis tuloskortti.

Porvoossa sijaitsevan
Virvik golfin tuloskortti
1980-luvun lopulta. Kentä
oli tuolloin vielä 9-
reikäinen.

HGK / Talin tuloskortti 1950-luvulta.



Vuonna 2010 pyöreitä vuosia täyttävät klubit

Pyöreitä vuosia täyttävät ainakin seuraavat suomalaiset golfklubit vuoden 2010
aikana. SGHS onnittelee juhlivia klubeja.

45 vuotta

Suur-Helsingin Golf
Tammer-Golf

30 vuotta

Archipelagia Golf Club

25 vuotta

Kurk golf

20 vuotta

Espoo Ringside Golf
Järviseudun Golfseura
Katinkulta Golf
Kemin Golf Klubi
Laukanlampi Golf Club
Meri-Teijo Golf
Nurmijärven Golfklubi
Outokummun Golfseura
Peuramaa Golf Hjortlandet
Raahentienoon Golf
Wiurila Golf & Country Club

Lisäksi SGHS onnittelee 70 vuotta täyttävää Aulangon Hugo-kenttää.
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Hikkoritapahtumia kaudella 2010
Toukokuu

15. Vuosikokousgolf,  Master Golf, Espoo
Koko päivän tapahtuma jossa ensin pidetään SGHS:n vuosikokous,
sitten pelaamme vuosikokousgolfin ja lopuksi nautimme yhdessä
vuosikokouspäivällisen. Golfia pelaamme sekä hikkoreilla että
nykymailoilla, oman valinnan mukaan. Vuosikokoukseen voivat
osallistua vain SGHS:n jäsenet. Golfiin ja päivälliselle ovat myös
jäsenten vieraat tervetulleita. Ilmoittautumislomake löytyy seuran
nettisivuilta. Sitovat ilmoittautumiset 6.5. mennessä.

30. Keimola Hickory Open, Keimola Golf , Vantaa
Kaikille avoin hikkoritapahtuma joka avaa tämän kauden Finnish
Hickory Tourin. Perinteisesti Tour aloitetaan Keimolasta, niin tänäkin
vuonna. Tour kestää koko kauden ja finaali pelataan syyskuussa.

Kesäkuu

19. Pirkkala Hickory Open
Avoin parikilpailu. Tapahtuman järjestää Golf Pirkkala.

20. Evolvit Hickory Open, Kytäjä Golf, Hyvinkää
Finnish Hickory Tourin perinteinen tapahtuma pelataan nyt jo neljättä
kertaa. Kaikille avoin tapahtuma.

Heinäkuu

4. Varjopuu Hickory Open, Tuusula Golf, Tuusula
Uusi kenttä Finnish Hickory Tourilla toivottaa pelaajat tervetulleiksi.
Kaikille avoin tapahtuma

16. Nordic Hickory Match, Helsingin Golfklubi, Helsinki
Kolmatta kertaa pelattava ottelu suomalaisten ja ruotsalaisten
hikkoripelaajien välillä. Voitot ovat tasan, kumpi siirtyy johtoon? SGHS
valitsee Suomen edustajat otteluun. Kaikki hikkorigolfista
kiinnostuneet ovat tervetulleita katsomaan.

17. Open Finnish Hickory Championship, Helsingin Golfklubi, Helsinki
Suomen hikkorimestaruudet ratkotaan nyt neljättä kertaa. Kisan
kansainvälisyydestä vastaavat mukana oleva Ruotsin
hikkorimaajoukkue. Samassa yhteydessä ratkotaan Finnish Hickory
Open, Suomen vanhin hikkorikisa. Tapahtuma pelataan Suomen
vanhimmalla kentällä. Tali sopii varsin hyvin hikkorigolfiin. Kisa on
kaikille golfareille avoin.
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17. jatkuu edelliseltä sivulta
Pelattavat sarjat ovat:
- miesten mestaruus, lyöntipeli scr
- naisten mestaruus, lyöntipeli scr
- Finnish Hickory Open, tasoituksellinen lyöntipeli kaikille

Palkintojenjako ja yhteinen illallinen kisan jälkeen Talin klubilla.

23.-24. Svenska Hickorymästerskapet, Stockholms Golf Klubb, Kevinge
Ruotsin mestaruudesta pelataan Tukholmassa. SGHS järjestää
matkan tapahtumaan. Lisätietoja tapahtumasta Ruotsin
Golfhistoriallisen Seuran sivuilla http://golfhistoriska.golf.se/

Lisätietoja matkasta SGHS:n nettisivuilta www.sghs.fi.

24. Svenska Hickorykannan, Djursholms Golfklubb, Djursholm
Tasoituksellinen hikkorikisa niille, jotka putoavat Ruotsin
mestaruuskisasta ensimmäisen päivän jälkeen sekä niille, jotka
haluavat osallistua vain tasoituskisaan. Kenttä sijaitsee hyvin lähellä
Kevingen kenttää. Iltatilaisuus palkintojenjakoineen kisan jälkeen
Kevingen klubilla.

Elokuu

8. Kalafornia Hickory Open, Porin Golfkerho, Pori
Viime vuoden SM-kisakenttä isännöi nyt ensimmäistä kertaa Finnish
Hickory Openin tapahtumaa. Kaikille avoin tapahtuma.

29. Pro Golf Hickory Open, Vuosaari Golf, Helsinki
Perinteinen Finnish Hickory Tourin isäntäkenttä on ollut Vuosaari Golf.
Niin tänäkin vuonna. Kaikille avoin tapahtuma tämäkin.

Syyskuu

19. Vanajanlinna Hickory Final, Linna Golf, Hämeenlinna
Finnish Hickory Tourin päättävä finaali pelataan jälleen Linna Golfissa.
Jaossa on tuplapisteet joten Tourin voitto ratkeaa viimevuotiseen
tapaan vasta finaalissa. Kaikille avoin tapahtuma jonka yhteydessä
päätetään kausi yhteisellä aterialla ja palkintojenjaolla.



Viime syksynä eräässä SGHS:n
hallituksen kokouksessa keskusteltiin
mitä talviaktiviteettia keksittäisiin
seuramme puitteissa. Yksi esiin noussut
asia oli se tosiasia, että golf oli alkujaan
talvipeli. Ei mennyt kauaa kun joku
ehdotti, että pitäähän sitä kokeilla,
talvigolfia hikkorimailoilla Skotlannissa.

Tuumasta toimeen, tutkimaan Skotlannin
karttaa, lentoyhtiöiden tarjontaa ja
erilaisia asumisvaihtoehtoja. Helpoimmin
pääsi Edinburghiin ja sen
ympäristössähän golfin varhaiset juuret
ovatkin joten sinne. Kartan tarkempi
tutkiminen ohjasi lopulta East Lothianiin,
Edinburghin itäpuolelle. alueella on
parisenkymmentä kenttää joten
valinnanvaraa oli riittävästi. Majapaikka
löytyi North Berwickistä, viiden
makuuhuoneen huoneisto pääkadun
varrelta.

Talvigolfia Skotlannissa
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Kuvassa Skotlanti - Suomi ystävyysotteluun osallistuneet, oikealla Suomen joukkue.

Greenfeet tähän aikaan vuodesta ovat
edulliset. Jos ei ihan Open-kentälle halua
mennä pelaamaan selviää 20-40 punnalla,
lähes kentästä kuin kentästä. joillakin
kentillä olisi joutunut lyömään matolta
koko kierroksen ajan, niin kuin joskus
Skotlannissa on tapana. Sellaiset kentät
jätimme heti pois vaihtoehtojen joukosta.
Kenttien kunto oli vuodenaika huomioiden
suorastaan loistava. Näin erityisesti
aidoilla links-kentillä. Pelaamistamme
kentistä sellaisia olivat erityisesti
Gullanen kentät. Jotkut sisämaan kentät
olivat hieman kosteampia mutta kuitenkin
hyvin pelattavassa kunnossa nekin.

Ystävällisyyttä kaikkialla

Matkan kohokohtaa on vaikea nimetä,
niitä oli useita. Saimme todella lämpimän
ja ystävällisen vastaanoton kaikkialla
minne menimme. Golfin ohella saimme
kutsun hikkorigolfystäväni luokse
illalliselle,
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Jäsenmatka Skotlantiin 2011

Matkamme oli samalla tutkimusmatka
siinä mielessä, että selvittelimme
mahdollisuutta järjestää seuramme
puitteissa jäsenmatka ensi talvena.
Testimatka todisti, että kannattaa. Nyt
alkaa kiireellä jäsenmatkan valmistelu,
jonnekin helmi-maaliskuun vaihteen
paikkeille. Onko paikka East Lothian vai
jokin muu, jää vielä nähtäväksi mutta
varmaa on, että luvassa on aitoa links-
golfia aidossa ympäristössä. Ja matkan
kruunaa ystävyysottelu paikallisten
hikkorigolfareiden kanssa. Ja tarkoitus on
pelata edullisia mutta hienoja kenttiä,
niitähän Skotlannissa riittää.
Huippuhintaiset kentät jäävät sitten
toiseen reissuun.

Tähän loppuun vielä kysely jäsenille.
Kiinnostaako tällainen pyhiinvaellus ja
golfretki niin paljon että kannattaa sellaista
ryhtyä rakentamaan? Mitä edullisia kenttiä
haluaisit kokea? Matkan ajankohta?
Matkan hinta-arvio tässä vaiheessa on
jossain 1000-1200 euron paikkeilla ja
mukaan otetaan jäseniä ja heidän
vieraitaan. Hikkorigolf ei ole ainoa
vaihtoehto, myös nykymailoilla pelaavat
pääsevät tietysti mukaan.

Toivoisin kommentteja, ehdotuksia,
mielipiteitä ja muutakin ajatustenvaihtoa
vaikkapa sähköpostilla sihteeri@sghs.fi.

 pääsimme tutustumaan toisen ystävän
yksityiseen golfmuseoon ja pelasimme
ottelun muutamaa skottihikkorigolfaria
vastaan. Syntipä samalla ajatus, että
tällaisen talviottelun Skotlanti-Suomi voisi
järjestää vastakin, isommalla porukalla.
Lisäksi pyhiinvaelsimme St Andrewsiin ja
Musselburghissa pelasimme maailman
vanhinta golfkenttää, Old Links at
Musselburgh jossa monet perinteikkäät
klubit aikanaan pelasivat Gentleman
Golfers of Edinburgh mukaan lukien.
Pelkkää kohokohtaa koko matka.

Säiden puolesta onnistuimme yli
odotusten. Aivan kuin meillä Suomessa,
myös Skotlannissa oli poikkeuksellinen
talvi. Ajoittain paljon lunta ja jotkut kentät
olivat poikkeuksellisesti jopa suljettuja
jonkin aikaa talvea. Meille ilma kuitenkin
hymyili, aurinko paistoi useimpina
päivinä, tuulet olivat pääasiassa
kohtuullisia ja sadetta saimme niskaan
pelin aikana kymmenisen minuuttia.

Kuvassa lyömässä Lassi Tilander, aitoa
talvigolfia ja sen mukainen pukeutuminen.

St. Andrews jäi tällä kertaa
pelaamatta, Swilken Bridge sillalla
vilkuttaa Jussi Markkanen.
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Suomalaisen golfin 1930-luku

Golfin historia ei maassamme ole
kovinkaan mittava. Kaikkiaan 473 vuotta
ennätti vierähtää siitä kun Skotlannin
kuningas Jaakko II jo kielsi golfin
harrastamisen jousipyssyarmeijaltaan.
Kunnianarvoisat Edinburghin golfarit
laativat ensimmäiset säännöt 186 vuotta
aikaisemmin. Willie Park Sr. oli vienyt
ensimmäisen Openin nimiinsä 70 vuotta
ennen suomalaisen golfin aloitusta. 16
vuotta ehti vielä kulua siitä, kun
otteestaan yhä kuuluisa Harry Vardon
voitti saman kilpailun - ensimmäisen
maailmansodan aattona - kuudennen
kerran, mikä on yhä ennätys.

Vasta vuonna 1930 kun maailman
kaikkien aikojen amatööri Robert Tyre
‘Bobby’ Jones, saavutti lyömättömän
“Grand Slaminsa”, alkoi Suomessa
kehitys joka johti ensimmäisen
golfkentän rakentamiseen. Jotkut Brittein
saarilla vierailleet suomalaiset olivat
aikaisemmin tehneet satunnaisia
kokeiluja, mutta julkisesti peliä alettiin
Suomessa harrastaa vasta Helsingin
pallokentällä. Vertailun vuoksi
mainittakoon, että Ruotsissa
ensimmäisen golfkentän rakennustyöt oli
pantu alulle jo vuonna 1886.

Pallokentältä se alkoi

Minulla oli ilo haastatella 1990-luvulla
erästä Suomen golfin alkuvaiheiden
silminnäkijää. Monien vanhempien
golfareiden tuttu,

 vuonna 1916 syntynyt Voitto Paumo
(alkujaan Brander) asui 1930-luvun
alussa nykyisen Mannerheimintie 96:n
kohdalla. Kadun nimi oli tuolloin
Läntinen Viertotie ja talot näillä nurkilla
yleensä puuhökkeleitä. Helsingin
Pallokenttä oli kuitenkin jo olemassa ja
sen lähimpään kulmaan oli Voitto
Paumon kotoa vain noin 150 metrin
matka.

Nykyisen jäähallin kohdalla oli
tenniskenttiä ja nuori Voitto tienasi
kesäisin taskurahoja etsimällä ja
palauttamalla herrojen palloja, jotka
tämän tästä harhautuivat yli kenttien
suojaverkon.

Kesällä 1930 ilmestyi Pallokentän
viheralueelle kuitenkin outoa joukkoa
kuljettaen mukanaan kummallisen
näköisiä varusteita. Herrat kaivoivat eri
pituisten matkojen päähän kuusi pientä
kuoppaa ja merkitsivät ne lipuilla. Sitten
he aloittivat pelin josta nuori Voitto
Paumo ei ollut koskaan ennen
kuullutkaan, saati että olisi sellaista
nähnyt. Utelias nuori mies värvättiin
kuitenkin mailapojaksi ja näin alkoi
Voitto Paumon pitkä rupeama hänelle
uuden mutta kiehtovan pallopelin
merkeissä, tennispelaajat saivat jäädä
itse etsiskelemään pallojaan. Tämä
ensimmäinen kenttä kulki Pallokentältä
ensin Eläintarhan urheilukentän
suuntaan kaartuen sieltä mäelle johon
Olympiastadionimme valmistui saman
vuosikymmenen loppupuolella. Lopuksi
rata laskeutui takaisin Pallokentälle.
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Vuonna 1932 otetussa kuvassa Charles “Pappa” Jensen, taustalla Eric Salingren, sekä mailapojat
Pentti Nurminen ja Totte Rönnqvist. (Lähde: Suuri Golfkirja 1, 1995)

Kaarluodon kentällä Onni Honkasalo, Juho Tuuras, Risto Roslander, Armas Honkasalo, Taisto
Stenberg ja Alvar Vuorilehto. Kuva kesältä 1940. (Lähde: Porin Golf Kerho)



Reikiä oli kaikkiaan kuusi, joista viisi oli
vähän toistasataametrisiä bogey-
kolmosia ja yksi yli 200-metrinen
lyhyehkö bogey-nelonen. Kenttä
kierrettiin siis kolmeen kertaan ja Voitto
Paumo muisteli että parhaat päivätienistit
nousivat jopa 20 markkaan, mikä oli
todella hyvin siihen aikaan. Vertailun
vuoksi todettakoon, että kaupungin
hätäaputöissä maksettiin tuolloin
naimattomille nuorille miehille 1,80
markkaa tunnilta ja naimisissa oleville
2,20 markkaa. Ja nämä työt olivat
yleensä raskaita tie- ja katutöitä.

Muista jo pallokentällä toimineista
mailapojista Paumo muistaa nimeltä
ainakin Lauri Merikukan ja Jonne
Laineen. Varsinaisten pelaajien joukossa
oli ymmärrettävästi samoja nimiä jotka
nykyään koristavat Helsingin Golfklubin
kunniatauluja ja historiikkeja. Tomera 
Eljas Erkko, Charles ‘Pappa’ Jensen,
pankinjohtaja Eero Ilves, P.H.Zilliacus,
Yhdysvaltain suurlähettiläs Edward E.
Brodie ja lähetystöneuvos John Osborne
Williams.

Pelaajien mukana hääräsi myös samana
vuonna kaupunginjohtajaksi nimetty Erik
von Frenckell. Hänen reviiriinsä kuului
Helsingin kaupungin kiinteistöhallinto,
urheilupaikat mukaan lukien. Hän oli se
mies, joka tämän ensimmäisen
pelimahdollisuuden vaikutusvallallaan
järjesti. Kun jalkapalloilijat olivat päivisin
töissä herrat saattoivat puuhastella uuden
lempilajinsa parissa kaikkina arkipäivinä.
Kello 16 mennessä golfarit kuitenkin
poistuivat mailoineen ja lippuineen. Arki-
illat ja pyhät kuuluivat futaajille.

Voitto Paumo kertoo saaneensa jenkeiltä
lahjaksi puuvartisen raitakolmosen. Muut
pojankoltiaiset olivat kuulemma
kateudesta vihreitä kun hän sitä heilutteli.
Rakas muisto tuhoutui myöhemmin
jatkosodan pommituksissa Paumon
kotitalon saatua osuman.

Näin siis pelattiin golfia nuoressa
tasavallassamme kaksi ensimmäistä
kesää.
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Aulangon avajaiskilpailusta otettua kuva, jossa Talista tuttuja hahmoja. Aulanko teki ensimmäisen
tulemisen jo vuonna 1940.  (Lähde: Suuri Golfkirja 1, 1995)
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27.12.1932 Talissa otettu kuva todistaa, että lämpimiä talvia on ollut ennenkin. Kuvassa vasemmalta
Mr. Nicholson, Curt Mattson, Pappa Jensen ja Edwin Hampf. (Lähde: Vuodesta 1932 HGK, 2007)

Marsalkka Mannerheim oli yleisön joukossa
ulkoministeri Erkon ja kenraali Kirken otellessa
kesällä 1939 Talissa. (Lähde: Suuri Golfkirja 1,
1995)
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Taliin kesällä 1932

Paineet ikioman ja kunnollisen kentän
aikaansaamiseksi kasvoivat. Asiaan
vihkiytyneet alkoivat mm. suurlähettiläs
Brodien avulla etsiä sopivaa aluetta.
Kulosaaren kartano lähialueineen oli yksi
tarkastelluista paikoista. Kaupunki oli
kuitenkin vuoden 1932 alussa ostanut
Ramsayn suvulta Talin kartanon, jonka
päärakennus oli tyhjillään. Paikka oli
tietysti hieman kaukana mutta täytti
muut vaatimukset hyvin. Kaupungin
kiinteistölautakunta päätti
kokouksessaan 11.4.1932 vuokrata
perustettavalle yhdistykselle kartanon
päärakennuksen ja noin 15 hehtaaria
maata. Vuokrattu maa-alue käsitti Talin
nykyisen kuutosväylän vasemmasta
reunasta Mätäojaan rajoittuvan alueen.
Vuokraksi ajateltiin ensiksi 20.000
markkaa, mutta kun golfarit pitivät sitä
hieman suurena, tehtiin lautakunnan
kokouksessa 6.6.1932 uusi
pöytäkirjamerkintä. Siinä yhdistykselle
vuokrattiin edelleen kartanon
päärakennus, 10 hehtaaria maata ja eräs
metsikkö. Sopimus oli voimassa vuoden
1936 loppuun ja kahden ensimmäisen
vuoden vuokra oli 6000 silloista markkaa.

Yhdistyksen perustava kokous pidettiin
ravintola Pörssin Malakiittisalissa
2.6.1932 ja nimeksi sovittiin
Golf&Country Club kotipaikkanaan
Helsinki. Kyllä sitä jo silloin osattiin
nimillä koreilla. Yhdistysrekisteriin se
kuitenkin merkittiin nimellä Helsingin
Golfiklubi ry, Helsingfors Golfklubb rf.

Klubielämä Talissa kukoisti aitoon
country club-henkeen koko 30-luvun ja
sotien jälkeen vielä pitkälle 50-luvulle.
Kaikki tunsivat toisensa ja olivat kuin
yhtä suurta perhettä. Sunnuntaisin
pelattiin usein ensin kierros aamupäivällä.
Sitten syötiin lounas jolle kaikki
pukeutuivat asiallisesti. Iltapäivällä
pukeuduttiin taas pelivarusteisiin ja
pelattiin esimerkiksi foursome. Kerrotaan
että 50-luvulla nuori Erkki Vuorilehto yritti
kerran tulla villapaidassa lounaalle mutta
hänen oma isänsä ajoi hänet
pukeutumaan asiallisesti.

Pallokentällä uransa aloittaneista
caddieistä Voitto Paumo jatkoi uraansa
vielä vähän aikaa Talissakin. Herrat
poimivat hänet kumppaneineen nykyisen
Nordenskiöldinkadun kulmalta kyytiinsä
ja veivät mukanaan Taliin. Sieltä Paumo
muistaa yhden huippuhetken keväältä
1933. Eljas Erkko valmistautui lyömään
itsensä vuoden kapteeniksi ja caddiet
levittäytyivät pitkin ykkösväylää (nykyinen
kuutonen) kilvoittelemaan anglosaksiseen
tapaan siitä, kuka saa pallon haltuunsa.
Avauslyönti kaikkien klubilaisten
seuraamana on kokeneellekin pelaajalle
kova paikka ja niinpä Paumo, paljon
Erkon peliä seuranneena, jättäytyi
varmuuden vuoksi aivan väylän
alkupäähän. Ja niinhän siinä sitten
kävikin. HGK:n ensimmäisen kapteenin
hurja tempaisu osuu maahan paljon
ennen palloa joka vierii hiljalleen mäkeä
alas väylän etureunaan. Pauno kipaisee
pallon takaisin Erkolle ja saa huiman
sadan markan palkkion hämmentyneeltä
kapteenilta.
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Ensimmäiset kansainväliset yhteydet
solmittiin jo 30-luvulla. Klubin ohjelmassa
vieläkin oleva ottelu Stockholms Golf
Klubb-seuraa vastaan aloitettiin jo vuonna
1936. Talin seinillä on vieläkin kuvia
USA:n sotalaivoista joiden vierailut olivat
klubillakin suuria tapahtumia kun laivan
päällystö kiirehti golfkentälle. Vuonna
1934 pelattiin ottelu, jossa USS
Minneapolisin 12-henkinen, pääosin
upseereista koostunut joukkue mittaili
taitojaan samansuuruisen HKG:n
joukkueen kanssa. Tylyt isännät pieksivät
laivaston miehet luvuin 11-1. Vieraat
kiirehtivät ilmeisesti suoraan alukseltaan
Taliin ja kärsivät vielä hieman
tasapainohäiriöistä. Sama ilmiö oli tuttu
vuosisadan alkupuoliskon British Openiin
laivalla matkustaneille huippupelaajille.
Ainakin viikon verran piti toipua matkasta
ennen kuin normaali peli oli mahdollista
ja vaiva nimeltä ‘Atlantic legs’ oli voitettu.

Vuoden 1933 lopussa Talissa oli 144
jäsentä joista naisia 42. Jäsenmäärä
kasvoi vuosikymmenen loppuun
mennessä 224:ään. Sotavuodet eivät
kokonaan keskeyttäneet golfin peluuta
Talissa mutta olosuhteet olivat
vaatimattomat ja rakennukset luovutettiin
muuhun käyttöön. Päärakennuksessa oli
mm. saksalaisia radioasemineen ja
tornista käsin valvottiin Helsingin
ilmatilaa. Alueella säilytettiin venäläisiä
sotavankeja ja lisäksi majoitettiin
siirtolaisia.

Aluksi Taliin rakennettiin 9 väylää melko
amatöörimäisesti. Kanadassa oppinsa
saanut Lauri Arkkola aloitti vuonna 1933
kenttämestarina. Hänen mukaansa Talin
griinit ja tiit muistuttivat lähinnä
kukkapenkkejä. Niinpä hän aloitti
välittömästi uudistustyöt Kanadan oppien
mukaan. Kaupungilta saatiin lisämaata ja
vuonna -37 kenttä laajeni 13 reikäiseksi.
Tavoitteena oli tehdä kentästä
täysimittainen 18 reikäinen vuoden 1940
Olympailaisiin. Tunnetuista syistä
Olympialaiset lykkääntyivät, samoin
kentän saattaminen täyteen mittaansa.

Golfia Kulosaaressa

Myös Helsingin Kulosaaressa oli pieni
golfkenttä 1930-luvulla. Kenttä syntyi
tennispelaajien toimesta tenniskenttien
takana olevaan viherkolmioon. Vieressä
asuneet Bernerin suvun edustajat
muistelevat toiminnan alkaneen 1934
paikkeilla ja jatkuneen koko 30-luvun.
Kyseessä oli eräänlainen par-3 kenttä
jonka pisimmät reiät olivat toistasataa
metriä pitkiä. Mitään varsinaista seuraa ei
ollut vaan golf oli paikallisen tennisseuran
alajaosto.

Kulosaaren kentän innokkaimpia
käyttäjiä olivat laivanvarustaja Antti
Wihuri, kuvanveistäjä Wäinö Aaltonen,
teollisuusmies John Stenberg, jolla oli
nimikkokatu Pitkänsillan toisessa
päässä, ‘Pappa’ Hörhammer sekä Mauri
Pelkonen Hili-poikansa kanssa.
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Golfia Helsingin ulkopuolella

Peli levisi pikku hiljaa myös
pääkaupungin ulkopuolelle. Golfin
pelaaminen aloitettiin vireässä Viipurissa
vuonna 1936 jolloin paikallinen
tennisseura rakensi luonnonkauniiseen
Huusniemeen pienen 9-reikäisen radan
Väylien pituudet vaihtelivat siellä
kolmestakymmenestä metristä aina
sataan metriin. Harrastajat tulivat lähinnä
tenniksen parista mutta myös muut
maineikkaan palloilukaupungin lajit olivat
hyvin edustettuina. Kovasta
kilpailuhengestä kielii se, että heti
ensimmäisenä kesänä pidettiin kolmet
kilpailut.

Aktiivigolfarit alkoivat saman tien haaveilla
suuremmasta, oikeasta kentästä. Niinpä
Viipurin Golf ry perustettiin 21.11.1938 ja
seuran hallitus lähti ensitöikseen
etsimään uutta paikkaa golfkentälle.
Sellainen löytyi Maaskolasta mistä
kaupunki vuokrasi seuralle 9,2 hehtaarin
maa-alueen 10 vuodeksi. Sinne
rakennettiin 9 väylää
kokonaispituudeltaan 1750 metriä.
Väylien pituudet vaihtelivat 65 metrin ja
350 metrin välillä. Tuon ajan nopeasta
kentänrakennuksesta kertoo se, että
kentän ensimmäinen kilpailu pidettiin jo
toukokuun 28. päivänä 1939, vain puoli
vuotta kenttähankkeen aloittamisen
jälkeen. Talvisota ja siitä johtuneet
alueluovutukset luonnollisesti katkaisivat
pelit Viipurissa lyhyeen, joskin
asemasodan aikaan kesällä 1943
kentällä taas pelattiin. Uuden kodin seura
löysi sodan jälkeen Lappeenrannasta.

Porin Golfkerhon perustava kokous
pidettiin elokuussa 1939. Jo edellisenä
kesänä joukko pelaajia pelaili itse
kehittämäänsä peliä jota vain hyvällä
tahdolla voi golfiksi kutsua. Itse tehdyillä
puukarahkoilla lyötiin pieniä kiviä tai
puusta tehtyä palloa. Golfkerhon herrat
kuitenkin perustivat, seitsemään
mieheen. Pelipaikkana oli kesästä 1939
alkaen Kaarluoto jossa sijaitsi heidän 9-
reikäinen kenttänsä, pituudeltaan 1230
metriä.

Monet helsinkiläiset golfarit olivat 30-
luvun lopulla sitä mieltä, että kun
Olympialaiset olivat tulossa, maahan
tarvittiin ulkomaisia matkailijoita varten
toinenkin golfkenttä. Paikaksi valittiin
Matkailuliiton Aulangon hotellin välitön
ympäristö. Kentän suunnittelivat
englantilainen Fred Smith ja Talin Lauri
Arkkola. Hieno 9-reikäinen kenttä saatiin
valmiiksi kesällä 1940 ja avajaiskilpailu
pidettiin 15. syyskuuta 1940 puhtaasti
helsinkiläisten golfareiden ja caddien
voimin. Jatkosodan syttyessä kenttä
suljettiin seuraavana kesänä ja avattiin
uudelleen vasta vuonna 1959 jolloin myös
Aulangon Golfklubi perustettiin.



www.pickalagolf.fi
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Tiedotuksia

Kokouskutsu SGHS:n vuosikokous 2010

Vuosikokous pidetään Master Golfin klubilla Espoossa 15.5. kello 12.30
alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat:

- kokouksen toimihenkilöiden valinta
- kokouksen laillisuus
- työjärjestys
- toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
- vastuuvapaus
- toimintasuunnitelma 2011
- tulo- ja menoarvio 2011
- jäsenmaksu vuodelle 2012
- hallituksen valinta vuodelle 2011
- tilintarkastajien valinta
- muut mahdolliset asiat

Kokouksen jälkeen pelataan kauden avauksena vuosikokousgolf kello 14.30
alkaen. Sarjat sekä hikkorimailoille että nykymailoille. Halutessasi saat
hikkorimailat paikan päältä.

Golfin jälkeen kello 19 alkaen vietämme yhdessä iltaa Master Golfin klubilla
illallisen ja historiajutustelun  merkeissä.

Seuran internesivut on avattu

Seuran internetsivut avattin vihdoin vuoden 2009 lopussa. Sivuilta löydät
tiedot tulevista tapahtumista, vanhat vuosikirjat ja paljon muuta hyödyllistä
harrastukseen liittyvää tietoa.

OSOITE: www.sghs.fi

Lemminkäinen tukee vuoden 2010 SM -kisoja

Hikkorigolfin SM-kilpailut vuonna 2010 ovat saaneet merkittävän tukijan,
Lemminkäinen Oy tukee tämän vuoden SM kilpailuja ja Nordic Hickory Match
maaottelua. Tuki on pienelle seuralle erityisen merkittävä ja olemme tästä hyvin
iloisia. Lisää tieto tapahtumasta sivulla 18.
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Matka Ruotsin Hikkorimestaruuskisoihin 21.-26.7.

SGHS järjestää ensi heinäkuussa matkan Ruotsin Hikkorimestaruuskisoihin.
Kisa pelataan Tukholman Golfklubilla Kevingessä 23.-24.7.  Samaan aikaan
24.7. pelataan Svenska Hikkorykannan-kisa Djursholmin kentällä, myöskin
Tukholman lähistöllä.

Ruotsin Hikkorimestaruus ratkotaan ilman tasoituksia. Miesten sarjassa
pelataan kahden päivän kisa. Perjantain jälkeen on cut, noin 60 parasta jatkaa
lauantaille. Naisten sarja ja veteraanien sarja pelataan yksipäiväisenä kisana
lauantaina.

Lauantaina pelataan läheisellä Djursholmin kentällä tasoituksellinen  Svenska
Hikkorikannan. Kisaan voivat osallistua miesten kisasta pudonneet pelaajat
samoin kuin kuka tahansa, joka pelaa mieluummin tasoituskisassa.

Samaan aikaan hikkorimestaruuskisan kanssa pelataan Bro Hofin kentällä
miesten European Tourin kisaa Skandinavian Masters, kisa jonka Mikko Ilonen
voitti muutama vuosi sitten. Bro Hof on sekin kohtalaisen lähellä Tukholmaa.
Pyrimme järjestämään halukkaille mahdollisuuden mennä seuraamaan kisaa
sunnuntaina, miksei muinakin päivinä.

Matkaohjelma

Keskiviikko 21.7.
Helsinki-Tukholma laivalla. Lähtö  kello 17.00. Kaikki hytit ovat 2-hh.

Torstai 22.7.
Saapuminen Tukholmaan kello 9,30
Harjoituskierros Kevingen kentällä.
14 alkaen majoittuminen Hotelli Mörby 1- tai 2-hh. Aivan Kevingen kentän

vieressä.

Perjantai 23.7.
Hikkorimestaruus, miesten sarja. 1. kilpailupäivä

Lauantai 24.7.
Hikkorimestaruus, miesten sarja. 2. kilpailupäivä
Hikkorimestaruus, naisten sarja
Hikkorimestaruus, seniorisarja
Svenska Hikkorykannan, Djursholms GK
Palkintojenjako ja illallisjuhla Stockholms GK, Kevinge
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Sunnuntai 25.7.
Huoneiden luovutus klo 12 mennessä.

Pyrimme järjestämään golfia sitä haluaville, samoin pyrimme
järjestämään mahdollisuuden seurata Skandinavian Mastersin
finaalipäivää Bro Hofin kentällä.
Laiva Tukholma-Helsinki lähtee kello 17.00

Maanantai 26.7.
Laiva saapuu Helsinkiin noin 9.55

Kustannukset

Matkan kustannukset ovat (hinnat riippuvat kruunun kurssista)
Majoittuminen 1-hh, noin 300,-
Majoittuminen 2-hh, noin 265,-

Hinta sisältää
- laivamatkat hyttipaikoin
- hotelli Mölby, 3 yötä 1- tai 2-hengen huoneessa sisältäen

aamiaisen
- bensarahat autonkuljettajille.
Lisäkustannuksia osallistujille tulee kilpailumaksuista ja
iltajuhlasta. Hinnat eivät ole vielä tiedossa mutta perinteisesti ne
ovat olleet noin 30 euron luokkaa.

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset matkalle seuran sihteerille kirjallisesti.
Ilmoittautumislomakkeen löydät SGHS:n nettisivuilta www.sghs.fi.
Ilmoittautumiset 31..5. mennessä.

Matka on tarkoitettu SGHS:n jäsenille ja heidän vierailleen. Mukaan mahtuu 14
osallistujaa.



SUOMEN

 
 
 
 
Nimi: ____________
 
 
Osoite:___________
 
 
Postinro ja paikka: _
 
 
Puhelin:__________
 
 
Kotiseura:________
 
Kiinnostuksen kohte
 

 Golfin historia   

 
 
 
Pvm.: ___________
 
 
MAKSUT: 
 
Varsinaiset jäsenet 
 
Liittymismaksu 10 e
 
Jäsenmaksu  25 e
 
Palauta lomake osoi
Oy K. Hjorth Ab 
C/O Suomen Golf H
Apajakuja 6 B 
01600 Vantaa 
 
TAI FAXILLA 09 – 4
 

Seuran hallitus h
voiman kun liittym

SGHS kerää suomalaisia klubihistoriikkeja

Suomen Golfhistoriallinen Seura ryhtyy keräämään suomalaisten golfklubien
historiikkeja myöhemmin Suomeen perustettavan golfmuseon tarpeisiin.
Tavoitteena on saada kokoon kaikki tähän mennessä ilmestyneet historiikit ja
tietysti myös kaikki myöhemmin julkaistavat historiikit.

Historiikkeja tullaan käyttämään kahteen eri tarkoitukseen. Ne tulevat
muodostamaan Suomen Golfmuseoon perustettavan kirjaston perustan. Lisäksi
keskitetty historiikkien kokoelma tulee toimimaan mahtavana lähdeaineistona
tutkijoiden ja historiankirjoittajien käytössä.

Toivomme siis että suomalaiset golfklubit ja heidän päättäjänsä edistäisivät
hanketta toimittamalla mielellään kaksi kappaletta klubinsa historiikkeja
Suomen Golfhistorialliselle Seuralle mikäli sellaisen olette klubistanne tehneet.
SGHS ja tuleva golfkirjasto kiittävät kaikkia klubeja hankkeen tuesta.

Lisätietoja hankkeesta antaa SGHS:n puheenjohtaja Lassi Tilander, puhelin
050-577 2284 tai seuran sihteeri Antti Paatola, puhelin 0400-458 520.

Historiikit voi toimittaa osoitteella: SGHS ry, Antti Paatola, Kylväjäntie 7, 01840
Klaukkala

Vanha mainos, lähde The Golfers Handbook 1927



Liittymislomake
Alla oleva lomake löytyy myös netistä www.sghs.fi.

 
SUOMEN GOLF HISTORIALLINEN SEURA (SGHS) 

 
LIITTYMISLOMAKE 

 
 
 
 
Nimi: _________________________________________ Syntymäaika: __________________ 
 
 
Osoite:_______________________________________________________________________ 
 
 
Postinro ja paikka: ______________________________________________________________ 
 
 
Puhelin:____________________ Sähköposti: ________________________________________ 
 
 
Kotiseura:__________________________________________ Tasoitus: __________________ 
 
Kiinnostuksen kohteet:  
 

 Golfin historia        Hickory pelaaminen            Keräily, aihe?____________________                

 
 
 
Pvm.: ___________________________ Allekirjoitus: __________________________________ 
 
 
MAKSUT: 
 
Varsinaiset jäsenet    Kannatusjäsenet 
 
Liittymismaksu 10 euroa   Liittymismaksu  10 euroa 
 
Jäsenmaksu  25 euroa   Jäsenmaksu  250 euroa 
 
Palauta lomake osoitteeseen: 
Oy K. Hjorth Ab 
C/O Suomen Golf Historiallinen Seura 
Apajakuja 6 B 
01600 Vantaa 
 
TAI FAXILLA 09 – 477 66 230 
 

Seuran hallitus hyväksyy jäsenet seuraavassa kokouksessaan. Jäsenyys astuu 
voiman kun liittymismaksu ja jäsenmaksu on maksettu. 

 
 

Kiitos kiinnostuksesta seuraamme kohtaan! 



Kauden 2009 tulokset
Hickory SM Pori 8.8..2009
SCR Miehet
1. Mika Hjorth
2. Risto Merkkiniemi
3. Antti Paatola
SCR Naiset
1. Tea Sahlberg
2. Kaisu Sjöblom
3. Maarit Aspela

Finnish Hickory Open  8.8.2009
HCP
1. Antti Paatola
2. Markku Myllyharju
3. Kim Hietamäki
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Edelliset mestarit
2008 SM
Miehet: Mikko Laihonen
Naiset: Kaisu Sjöblom

2007 SM
Miehet: Mika Hjorth
Naiset: Kaisu Sjöblom

FINNISH HICKORY OPEN
2005: Veli-Matti Salminen
2006: Jean Johansson
2007: Antti Paatola
2008: Kim Hietamäki
2009: Antti Paatola

Finnish Hickory Tour  2009
HCP
1. Antti Paatola
2. Jussi Markkanen
3. Lennart Sandgren
SCR
1. Mika Hjorth
2. Jussi Markkanen
3. Risto Lehtinen



Jäsenrekisteri
Rekisteri sisältää 30.3.2010 mennessä hallituksen hyväksymät jäsenet. (63 kpl).

Airola Hannu Helsinki
Aspela Maarit Vantaa
Chapman Helka Helsinki
Chapman Ken Helsinki
Eve Matti Lahti
Hatanpää Jorma Espoo
Hietamäki Kim Pori
Hjorth John Porvoo
Hjorth Mika Vantaa
Hjorth Vilhelmiina Vantaa
Holttinen Timo Helsinki
Horsma Kaj Helsinki
Hurri Jarmo Lappeenranta
Huurto Anne Helsinki
Johansson Jussi Espoo
Kairus Simo Loimaa
Kakko Seppo Espoo
Koivula Tuulia Tampere
Kulmala Matti Tampere
Kulo Matti Turku
Kärki Ari Siilinjärvi
Laine Jouni Tampere
Lehtinen Risto Helsinki
Lemmelä Harri Espoo
Levula Raimo Harjavalta
Lindevall Lasse Espoo
Lindström Keijo Helsinki
Lähteenmäki Ritva Karjaa
Markkanen Jussi Vantaa
Mauro Paavo Klaukkala
Mutka Kari Espoo
Myllyharju Markku Pori
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Narvi Hannu Jämijärvi
Nurmi Ville Helsinki
Nyberg Kari Helsinki
Nygård Kjell Helsinki
Paatola Antti Klaukkala
Pekkola Tapio Helsinki
Pusa Rauno Järvenpää
Ristola Tomi Nummela
Saarelainen Arvo Pori
Sahlberg Ola Helsinki
Sahlberg Tea Helsinki
Salenius Rolf Helsinki
Salminen Veli-Matti Lappeenranta
Sandgren Lennart Helsinki
Sivenius Eero Vantaa
Sjöblom Kaisu Espoo
Soini Petri Klaukkala
Stade Petri Helsinki
Stenberg Ismo Vantaa
Söderlund Tom Helsinki
Tabermann Jukka Hämeenlinna
Thermaenius Pher Sverige
Tilander Lassi Helsinki
Toivomäki Kari Villähde
Tuovinen Ville Pori
Tyry Teemu Helsinki
Vainionpää Asko Klaukkala
Vartiainen Jussi Espoo
Ylijoki Jukka Espoo
Ylijoki Liisa Espoo
Ylijoki Samu Espoo



www.villimaa.fi

Tilaa nyt uusi Leupold -golfetäisyysmittari
nettikaupastamme

PIN HUNTER ™ - TEKNOLOGIA
Leupoldin etäisyysmittareissa on seitsemän esiohjelmoitua
ristikkovaihtoehtoa jotka hyödyntävät PinHunter™ -
lasertekniikkaa lipun paikantamiseksi mitä tahansa taustaa vasten.

TGR / CLUB SELECTOR
Molemmissa malleissa maksimi mittausetäistyys on 675 metriä.
GX-II mallissa on lisäksi vielä inklinaattori, joka laskee ns.
todellisen mitan lyötäessä ylä- tai alamäkeen. Club Slector -
toiminnon avulla oikean mailan valitseminen on helppoa.



Briefly in English
The Finnish Golf Historic Society was
founded in 2007. Now running stronger
with more members and more activity
than ever. International events will also
play a big part in our calendar this year.

The current number of members is 63
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.
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Contents of this booklet
This book is officially the year book for
2010. In this book you can find general
information about our society and
articles from the past season. Also the
chairmans greetings (page 3) and a lot
more. There is an article explaining all
the events of the past season, including
the Finnish Hickory Championships and
the Nordic Hickory Match. There is also
an article on the first steps in Finnish
golf, starting with the foundation of
Helsinki Golf Club. Regarding collecting
there is a small article on collecting
scorecards.

On the las page you can see the hickory
events for 2010, we hope to see many
international players taking part again
this year.

In year 2010 we hope to get even
more active and also have the
chance to establish relationsips with
other international societies.

Image from the Nordic Hickory Match, 18th at Bro Bålsta.




