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edistää ja tukea golfin historian harrastusta,
edistää golfmuseon perustamista Suomeen,
toimia golfiin liittyvän keräilyn edistämiseksi,
edistää historiallisilla välineillä tapahtuvaa golfin pelaamista

Lassi North Berwick kentällä 2011

Puheenjohtajan tervehdys kaudelle 2012
Teksti Lassi Tilander

Historia menee huonosti
kaupaksi
Suomen
Golfhistoriallisen
Seuran
jäsenmäärä on viime vuosina polkenut
paikallaan, joskin pientä ja tervettä
verenvaihtoa on sentään tapahtunut.

pelaavaa ammattilaista. Uskon, että yksi
syy, menestymisemme vaatimattomuuteen,
johtuu paljolti kulttuurisista tekijöistä. Kun
jostain maasta tulee huippupelaajia kuin
liukuhihnalta ei se suinkaan aina johdu
tehokkaammasta valmennuksesta vaan
selvistä kulttuurieroista. ”Täältä on aina tullut
pelimiehiä ja niin tapahtuu jatkossakin.”

Yhdistyksellämme riittää kuitenkin hyvin
kapasiteettia auttamaan maan seuroja
kaikissa historiaan liittyvissä kysymyksissä.
Silti olen edelleen sitä mieltä, että joka ikisessä
golfseurassa pitäisi omaa historiaa arvostaa
sen verran, että kaikista löytyisi vähintään
yksi jäsen SGHS:ään. Tämä toimenpide,
joka ei tunnu ollenkaan ylipääsemättömältä,
kaksinkertaistasi helposti nykyjäsenistömme.

Muistan vielä kun Suomen Urheilulehti
teki syvähaastattelun, joskus 1990-luvun
alkuvuosina, silloiselle ykkösnimellemme
Mika Piltzille. Laajahkon ”tentin” yksi
kysymyksistä kuului: ”Tiedätkö kuka on
Bobby Jones?” ”Never heard” (en ole koskaan
kuullutkaan) oli Mikan ällistyttävä vastaus.
Muistan silloin ajatelleeni, että kuinka joku voi
pyrkiä golfin historiaan, tietämättä ollenkaan,
keitä muita siellä jo on.

Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että
lajikulttuuriimme kuuluu oleellisena osana
kiehtovan historiamme ymmärrys ja tuntemus.
Tämä koskee itse asiassa meitä kaikkia
eli niin tavallista tuupparia kuin maailmalla

Tämä saattaa kuulostaa mitättömältä asialta,
mutta sitä se ei suinkaan ole. Golf on ja
toivottavasti myös pysyy lajina jossa oman
historian tunteminen on tärkeä osa lajin
kaikinpuolista eteenpäin menoa.
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Hikkorikausi 2011
Hikkorikausi oli monella tapaa edellisen
kauden toisinto. SM-kisa ja Ruotsi-ottelu olivat
kauden kohokohdat. Näissä ruotsalaiset
ottivat voitot ison veljen ottein. Hikkorikiertue
sujui totutusti ja tarjosi sopivan sekoituksen
vanhoja ja uusia voittajia. Talvinen matka
golfin synnyinsijoille on jo perinne.

Mestaruudet Ruotsiin ja
Keimolaan
Ruotsalainen Britta Nord kävi menestyksellä
puolustamassa edellisvuoden mestaruuttaan
Pickalassa pelatussa hikkorigolfin avoimessa
mestaruuskisassa. Britta jätti suomalaiset
kilpasiskonsa selvästi taakseen pelatessaan
kelpo tuloksen 88. Lähimmäksi häntä pääsi
Golf Talman Kirsi Ahlfors, vasta vajaan
vuoden hikkoreilla pelannut SM-kisojen
ensikertalainen. Britta Nord puolestaan on
monen maan mestari, hänen kaapistaan
löytyvät ainakin Ruotsin, Hollannin, Saksan,
Tsekin ja Ranskan mestaruuspokaalit.
Kolmanneksi pelasi Talin Helka Chapman.

Hänestä selvästi jäi parhaiden suomalaisten
tasainen rintama. Toiseksi pelasi Yyterin Jussi
Karttunen 85 lyönnillä ennen aikaisempia
mestareita, Ikaalisten Hannu Narvia ja
Keimolan Mika Hjorthia, jotka molemmat
pelasivat tuloksen 88 lyöntiä.
Tasoituksellinen lyöntipeli, Finnish Hickory
Open, meni sekin niukasti Jörgen Isbergille.
Hänen tasoituksensa 2,7 antoi slopella
0 joten tulokseksi tuli sama 77. Hänelle
lyönnin jäivät Jussi Karttunen ja Keimolan
Antti Paatola. Heistä Karttunen oli toinen
paremmalla pelitasoituksella. Seuraavina
olivat Britta Nord tuloksella 81, Ken Chapman
83 ja Jussi Markkanen 84.

Mestari Jörgen Isberg avaus

Mestari Brita Nord avaus

Miesten mestariksi pelasi Ruotsin Jörgen
Isberg kirkastaen näin viime vuoden
kakkossijansa. Hänen tuloksensa 77 lyöntiä
on hyvä saavutus hikkorigolfille melko
haastavalla
Pickalan
Seaside-kentällä.
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ja kahden parhaan pelaajan tasoitustulos.
Mukana oli joukkue kolmesta eri seurasta.
Suomenmestaruuden voitti ylivoimaisesti
Keimola Golf Vantaan joukkue. Joukkueen
tulos koostui Mika Hjorthin, Jussi Markkasen
ja Antti Paatolan tuloksista. Tulos oli 343
lyöntiä. Heille selvästi jäivät HGK tuloksella
374 ja GT tuloksella 378.

Miesten golftyyliä

Mestarit palkintoineen

Mika Hjorth avaus

Ensimmäistä kertaa mukana oli suomalaisten
seurojen
välinen
joukkuemestaruus.
Joukkueiden välisessä kilpailussa tulokseen
laskettiin
mukaan
saman
golfseuran
kahden parhaan pelaajan lyöntipelitulos
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Golf-teemamatkat
SYKSY 2012

siellä missä aurinko paistaa!

BELEK - Turkki SOUSSE - Tunisia
Lassi Tilanderin Classic-viikot
27.10.2012 1349 e

Lassi Tilanderin Classic-viikot
30.11.2012 949 e

Matti Even ja Kaj Horsman
Draivi Golf
3.11.2012 1469 e

Kaikkien Teemamatkojen
hintaan sisältyy
bägin kuljetus
Matkatoimisto DETUR Finland Oy, Eerikinkatu 24, 00100 Hki
puh. 0207 850 854 ma-pe klo 9-17

www.detur.fi
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Maaottelu Ruotsille ylivoimaisesti
Suomalaiset lähtivät neljänteen Suomen
ja Ruotsin välillä pelattuun Nordic Hickory
Matchiin altavastaajina, edellisellä kerralla
Ruotsissa pelattu ottelu oli päättynyt selvään
Ruotsin voittoon. Tällä kertaa joukkueemme
elätteli pieniä toiveita yllätyksestä mutta toisin
kävi.
Ottelu alkoi foursome-peleillä. Suomen
naispari Kirsi Ahlfors ja Maarit Aspela aloitti
etukäteen selvästi parempaa ruotsalaisparia
vastaan lupaavasti päätyen tasapeliin.
Miesten parit eivät onnistuneet yhtä hyvin,
suomalaisista voiton onnistui saavuttamaan
ainoastaan pari Mika Hjorth/Lassi Tilander
tuloksella 1 up. Kolme otteluista päättyi
ruotsalaisten 1 up-voittoihin. Avausotteluiden
jälkeen ruotsalaisilla oli 2 up-johto.
Fourball-bestball-pelit eivät sujuneet yhtään
paremmin. Naisparimme jatkoi hyvää
esitystään pelaamalla toisen tasapelin.
Sen sijaan miesparimme hävisivät kaikki
ottelunsa. Ruotsalaiset olivat siirtyneet
jo lähes tavoittamattomaan 9 up-johtoon
otteluvoittojen ollessa tässä vaiheessa 8-2
ruotsalaisille.

Naisedustajamme Maarit Aspela ja Kirsi Ahlfors

Iltapäivän singel-pelit eivät tuoneet muutosta
ottelun kulkuun. Ruotsin pelaajat saapuivat
klubille yhden tai kahden reijän voittajina
yksi toisensa jälkeen. Ainoan poikkeuksen
teki Mika Hjorth tuodessaan 2 up-voitollaan
suomalaisten ainoat pisteet singel-peleistä.
Singelit päättyivät ruotsalaisten 13 upvoittoon. Kokonaistulokseksi tuli näin 22
up Ruotsin joukkueelle. Ottelun parhaiksi
pelaajiksi valittiin Suomen joukkueesta
Mika Hjorth ja Ruotsin joukkueesta Patric
Andersson. Naisista kunnian sai Suomen
Kirsi Ahlfors.
Valmiina otteluun, Antti Paatola, Michael Kurpatow,
Jörgen Isberg, Jussi Markkanen
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Djursholm Hickory Classic
tasainen kilpailu
Joukkueemme osallistui myös seuraavana
päivänä pelattuun Djursholm Hickory
Classiciin. Vastassa oli suurin osa maaottelun
pelanneista ja joukko muitakin ruotsalaisia
hikkoripelaajia, yhteensä nelisenkymmentä
pelaajaa. Kisaan kuului kaksi kierrosta
tasoituksellista lyöntipeliä tällä melko lyhyellä
par 34-kentällä.
Parasta peliä esitti muutama viikko
sitten Suomen mestaruudenkin voittanut
ruotsalainen
Jörgen
Isberg.
Hänen
tuloksensa oli brutto 73, netto 70. Näillä
tuloksilla irtosi sekä tasoituksellisen sarjan
että lyöntipelisarjan voitot. Seuraavien
kolmen pelaajan tulokset olivat netto 72.
Paras suomalainen oli viidenneksi tullut
Antti Paatola nettotuloksella 73. Muista
suomalaisista Risto Lehtinen ja Jussi
Markkanen pelasivat tuloksen 76 ja Jorma
Karlstedt ja Aki Ahlfors tuloksen 77. Näillä
irtosivat peräkkäiset sijat yhdeksästä
kahteentoista.
Parhaan kierrostuloksen pelasi ruotsalainen
viiden tasoituksella pelaava Ulrika Backlund.
Hän on hikkoripelaajana vasta alkanut
mutta onnistui silti pelaamaan jälkimmäisen
kierroksen tulokseen 34, siis kentän pariin.
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Jörgen Isberg

Kapteenit Lassi ja Michael

Muirfield 17.väylä

Talvinen pyhiinvaellus
Golf oli alunperin talvilaji Skotlannissa.
Suomen Golfhistoriallisen seuran ydinryhmä
haki ja sai paljon kokemuksia maaliskuisella
matkallaan
jonka
pääkohteina
olivat
legendaarinen Muirfield ja kaksipäiväinen
ottelu skotteja vastaan.
Tukikohtanamme oli tällä kertaa Gullanen
kylä East Lothianissa. Kylän ympäristössä
on golfkenttiä enemmän kuin Helsingissä.
Gullane Golf Clubilla on kolmen linkskentän
kokonaisuus.
Rajanaapurina
samaa
Gullanen kukkulaa kiertää Luffness New
Golf Club. Toisella puolella kylää on The
Honorary Company of Edinburgh Golfersin
kotikenttä, tasaisin välein Openia isännöivä
Muirfield. Kaikki edellä mainitut kentät ovat
1800-luvulta. Lisäksi alueella on muutama
uudempi kenttä. Ja puolen tunnin ajomatkan

päässä Gullanesta on kymmenkunta vanhaa
kenttää lisää, Dunbarista Musselburghiin.
Muirfield pelattuna oli upea kokemus. Kenttä
ei näytä kummoiselta klubilta katsoessa
mutta pelatessa huomaa nerokkuuden, miten
kentän lähes 200 bunkkeria on sijoiteltu.
Niiden välttely vaatii taitoa ja vielä enemmän
taitoa vaatii niistä pois pääsy. Useimmat
bunkkerit ovat pieniä, vain muutama metri
halkaisijaltaan. Kuitenkin, kunnon linksin
tapaan bunkkerit imevät kaikki pallot jotka
tulevat alle viiden metrin päähän, kallistukset
ovat sellaiset eikä mitään raffia ole
pelastamassa ikävältä lopputulokselta.
Meillä oli onni pelata melko tyynessä säässä.
Tuuli olisi tehnyt kentästä monta kertaa
vaikeamman. Pitkähän kenttä oli hikkoreilla

Muirfield klubirakennus
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Musselburg 4 ja Mrs Forman’s Pub

pelata. Vanhoilla brittikentillä on tapana
määrätä tii, miltä vierailijat pelaavat. Tällä
kertaa saimme pelata kentän melko pitkänä.
Joissain tapauksissa pelasimme jopa kaiken
kauimpana
sijaitsevilta
lyöntipaikoilta,
ehkäpä näin haluttiin tutustuttaa meitä jo
vuoden 2013 Openin olosuhteisiin.
Ottelu skotteja vastaan oli tällä kertaa
kaksipäiväinen. Ensimmäinen ottelupäivä
pelattiin Dunbarissa kentällä, jonka nykyinen
klubi on perustettu vuonna 1856. Hieno
links-kenttä aivan kaupungin keskustassa
Pohjanmeren rannalla. Pelillisesti kisapäivä
olisi voinut mennä paremminkin. Skotit
voittivat kaikki ottelut, vieläpä selvästi.
Ottelun jälkeinen yhteinen lounas kuitenkin
pyyhki
pettymyksen. Kaikki
viihtyivät
kun
saimme
nauttia
skotlantilaisesta
vieraanvaraisuudesta.

Forman’s
perinne.

Pubissa. Hieno
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hieno

Reissumme viimeinen kenttä oli North
Berwick West Links. Tämä, lähes kaksisataa
vuotta vanha kenttä lumosi meidät. Koko
porukka oli yhtä mieltä, se oli jopa parempi
kuin Muirfield. Perinteinen rantaa pitkin
kulkeva links tarjosi toinen toistaan upeampia
väyliä ja erilaisia yllätyksiä. Kierroksen
kruunasi hintaan mukaan leivottu lounas
klubilla. Mieleenpainuva päätös tämän
kertaiselle matkalle.

Toisena
ottelupäivänä
suuntasimme
Musselburgh
Linksille,
maailman
vanhimmalle vielä käytössä olevalle kentälle.
Ensimmäinen kirjallinen maininta kentästä
löytyy vuodelta 1672 mutta kenttä on
huomattavasti tätäkin vanhempi.
Vanhojen perinteiden mukaisesti edellisen
päivän
tulosten
perusteella
tehtiin
tasoitussääntö tavoitteena tehdä ottelusta
tasainen. Tässä onnistuttiin täydellisesti.
Ottelu päättyi tasan. Päivä päätettiin
jälleen yhteisellä aterialla maailman ehkä
kuuluisammassa
golfravintolassa,
Mrs

ottelu,

Näkymä North Berwick kentältä

Mika Hjorth vei Hickory Tourin
Kauden hikkorikiertue seurasi vanhoja
perinteitä. Yksi uusi kenttä viiden vanhan
lisäksi, muutama uusi voittaja monen tutun
kestovoittajan lisäksi ja pientä kasvua
osallistujamäärissä,
siinä
koko
kausi
tiivistettynä.
Mika Hjorth teki historiaa sikäli, että koskaan
aikaisemmin ei sama pelaaja ole voittanut
molempia sarjoja. Mikan vahva suoritustaso
kaikissa kisoissa, joihin hän ehti osallistua,
takasivat voittopisteet kauden lopussa. Mika
ja Minna Jäppinen olivat ainoat pelaajat jotka
voittivat samassa kisassa molemmat sarjat.
Mikalta tämä onnistui Kytäjällä ja Minnalta
sama temppu hoitui Yyterissä.
Tasoitussarjassa kauden aikana oli viisi eri
voittajaa Antti Paatolan voittaessa kahdesti.
Muut voittajat olivat Jussi Karttunen, Mika
Hjorth, Minna Jäppinen ja Jussi Holmalahti.  
Lyöntipelisarjassa Mika saalisti kolme voittoa
mikä takasi hänelle selvän voiton. Muut
kolme voittajaa olivat kaikki kauden aikana
aloittaneita hikkorigolfareita, Minna Jäppinen,
Jouko Mikkola ja Jorma Karlstedt.

oli mukana Euroopan joukkueessa sen
kohdatessa joka toinen vuosi pelattavassa
Hickory Grailissa USA:n joukkueen. Juttu
ottelusta löytyy toisaalla tässä Vuosikirjassa.
Puola on uusin maa kansainvälisessä
hikkoriperheessä.
Ensimmäiset
maan
mestaruuskisat pelattiin Varsovassa lokakuun
alussa. Suomesta kisassa oli mukana pieni
mutta väkevä joukkue. Jussi Karttunen ja
Jorma Karlstedt ottivat sijat kaksi ja kolme.

Puolan ryhmäkuva

Jorma ja Jussi Puolassa
Ryhmäkuva Vanajanlinnan finaalista

Kauden aikana suomalaisilla hikkorigolfareilla
oli jonkin verran myös kansainvälistä
toimintaa. Ruotsi-ottelun ja Skotlanti-ottelun
lisäksi yksi jäsenemme, Antti Paatola,
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Etsitkö
kotia?
sato.fi
koti kuten haluat
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Vuonna 2012 pyöreitä vuosia täyttävät klubit
Pyöreitä vuosia täyttävät ainakin seuraavat suomalaiset golfklubit vuoden 2012
aikana. SGHS onnittelee juhlivia klubeja.
80 vuotta
Helsingin Golfklubi
55 vuotta
Kokkolan Golf
45 vuotta
Mikkelin Golf
35 vuotta
Espoon Golfseura
30 vuotta
Tarinagolf
25 vuotta
Karelia Golf
Keimola Golf
Koski-Golf
Master Golf Club
Meri-Lapin Golfklubi
Rantasalmi Golf
Ruukkigolf
Tawast Golf
Tietolähteenä on käytetty Golfliiton kenttäopasta.
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Pienemmät vakuutuslaskut?
Moni oli kysyttäessä sitä mieltä, että ottaisi ilolla vastaan pienemmän vakuutuslaskun.
Sehän onnistuu: kun keskität pankki- ja vakuutusasiasi OP-Pohjolaan, huomattavasti
pienemmät vakuutuslaskut voivat olla täyttä totta. Tämä on asioinnistasi kertyvien
OP-bonusten ansiota. Laske omien bonustesi määrä bonuslaskurilla osoitteessa
op.fi/bonuslaskuri

Yhdessä hyvä tulee.
OP-bonuksia kertyy Osuuspankin omistajajäsenelle ja Helsingin OP Pankin asiakkaalle, jonka oma tai perheen yhteinen
pankki- ja/tai vakuutusasiointi on vähintään 5 000 €/kk.
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Hikkoritapahtumat kaudella 2012

Toukokuu
26. 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. Osakilpailun voiton lisäksi Tourilla pelataan Golf Center Hickory Rankingin
voitosta.  Hikkoriklinikka ennen tapahtumaa Keimolan rangella. Tapahtuma on osa Keimolapäivän monipuolista ohjelmaa.

Kesäkuu
16. Evolvit Hickory Open, Kytäjä Golf, Hyvinkää
Finnish Hickory Tourin perinteinen tapahtuma pelataan nyt jo kuudetta kertaa. Kaikille avoin
tapahtuma. Osakilpailun voiton lisäksi Tourilla pelataan Golf Center Hickory Rankingin
voitosta. Kytäjän hieno range tarjoaa hyvän mahdollisuuden harjoitella hikkorimailoilla. Ennen
tapahtumaa rangella pidetään myös hikkoriklinikka jossa saa ohjeita hikkoripeliin.

Heinäkuu
6.

Nordic Hickory Match, Aulanko Golf, Hämeenlinna

Viidettä kertaa pelattava ottelu suomalaisten ja ruotsalaisten hikkoripelaajien välillä. Yhdeksän
rei´än foursome-pelit ja fourball-bestball-pelit pelataan Everstillä ja singel-pelit Hugolla. SGHS
valitsee Suomen edustajat otteluun. Kaikki hikkorigolfista kiinnostuneet ovat tervetulleita
seuraamaan ja kannustamaan joukkueita.
Lisätietoja tapahtumasta SGHS:n nettisivuilta www.sghs.fi.

6.-7. Open Finnish Hickory Championship, Aulanko Golf, Hämeenlinna
Suomen hikkorimestaruudet ratkotaan kuudetta kertaa. Samassa yhteydessä ratkotaan
Finnish Hickory Open, Suomen vanhin hikkorikisa. Tapahtuma pelataan Suomen vanhimmalla
alkuperäisessä asussa olevalla golfkentällä, Aulangon Hugo-kentällä. Kisa on kaikille golfareille
avoin. Pelattavat sarjat ovat:
- miesten mestaruus, lyöntipeli scr
- naisten mestaruus, lyöntipeli scr
- suomalaisten golfklubien välinen joukkuemestaruus
- Finnish Hickory Open, tasoituksellinen lyöntipeli kaikille
Kisan tarkka ohjelma toisaalla tässä lehdessä.
6. päivä on virallinen harjoittelupäivä ja 7. päivänä pelataan mestaruuksista.
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21. Vanajanlinna Hickory Open, Linna Golf, Hämeenlinna
Kaikille avoin hikkoritapahtuma joka pelataan nyt jo neljättä kertaa. Viime kausien finaalikenttä
isännöi nyt keskelle kesää sijoittuvaa tapahtumaa. Tour kestää koko kauden ja finaali pelataan
syyskuussa. Osakilpailun voiton lisäksi Tourilla pelataan Golf Center Hickory Rankingin
voitosta. Hikkoriklinikka ennen tapahtumaa Linna Golfin rangella.

28.-29..Ruotsin hikkorimestaruuskilpailu, Lund Akademiska Golf Klubb, Lund
SGHS järjestää yhteisen matkan Ruotsin hikkorimestaruuskilpailuihin joka tänä vuonna
pelataan Etelä-Ruotsissa, maan seitsemänneksi vanhimmalla kentällä Lundissa.
Kisassa on miesten, naisten ja veteraanien sarjat. Lisäksi kisataan erikseen tasoituskisa,
Svenska Hickorykannan. Lisätietoja kisasta Svenska Golfhistoriska Sällskapetin sivuilta http://
golfhistoriska.golf.se/extra/pod/?action=pod_show&id=43&module_instance=1
Lisätietoja matkasta SGHS:n nettisivuilta www.sghs.fi.

29. Keisarin Kierros – golfia 100 vuotta Virolahdella
Golf rantautui Suomeen 100 vuotta sitten kun Keisari Nikolai II pelaili golfia hänelle varta
vasten rakennetulla kentällä keisariperheen kesäpaikalla Virolahdella. Tätä tapahtumaa
juhlistaakseen Kaakon Golf järjestää tapahtuman jota kunnioittaa läsnäolollaan itse keisari
Nikolai II ja hänen puolisonsa keisarinna Aleksandra. Keisarin kierros-nimellä pelattavassa
kisassa on mukana myös hikkorisarja jossa hikkoripelaajat kamppailevat Nikolain Putterista.
Lisätietoja tapahtumasta Kaakon Golfin nettisivuilla http://www.kaakongolf.fi/.

Elokuu
4.

Deco Hickory Open, Yyteri Golf, Pori

Kaikille avoin hikkoritapahtuma joka pelataan nyt toista kertaa Yyterin merenrantakentällä.
Tour kestää koko kauden ja finaali pelataan syyskuussa. Osakilpailun voiton lisäksi Tourilla
pelataan Golf Center Hickory Rankingin voitosta. Hikkoriklinikka ennen tapahtumaa Yyterin
rangella.

18. Varjopuu Hickory Open, Tuusulan Golfklubi, Tuusula
Kolmatta kertaa pysähtyy hikkorikiertue Tuusulan mielenkiintoisella ja hyvin hikkorigolfiin
soveltuvalla kentällä. Kaikille avoin tapahtuma tämäkin. Osakilpailun voiton lisäksi Tourilla
pelataan Golf Center Hickory Rankingin voitosta. Hikkoriklinikka ennen tapahtumaa Tuusulan
rangella.
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Syyskuu
16. Golfpiste Hickory Final, Vuosaari Golf, Helsinki
Perinteinen Finnish Hickory Tourin isäntäkenttä on ollut Vuosaari Golf. Niin tänäkin vuonna.
Tällä kertaa Vuosaaressa pelataan kiertueen finaali.   Jaossa on tuplapisteet Golf Center
Hickory Rankingissä joten Rankingin voitto ratkeaa edellisvuosien tapaan vasta finaalissa.
Kaikille avoin tapahtuma jonka yhteydessä päätetään kausi yhteisellä aterialla ja Golf Center
Hickory Rankingin palkintojenjaolla.

Golf Center Hickory Ranking
Kaudella 2012 ryhdytään suomalaisia hikkoripelaajia rankkaamaan paremmuusjärjestykseen
uuden Golf Center Hickory Rankingin avulla. Ranking lasketaan kolmessa eri sarjassa, src,
hcp-miehet ja hcp-naiset. Rankingissä huomioidaan menestyminen ennalta määrätyissä
kisoissa. Kaudella 2012 rankingissa huomioidaan Finnish Hickory Tourin kuuden osakisan
lisäksi menestyminen SM-kisassa (src-sarja) ja Finnish Hickory Openissa (hcp-sarjat).
Src-sarja on yhteinen miehille ja naisille. Finnish Hickory Tourin kisoissa ja Finnish Hickory
Openissa miehet ja naiset pelaavat samassa sarjassa mutta ranking-pisteet lasketaan miehille
ja naisille erikseen.
Viidessä Finnish Hickory Tourin ensimmäisessä osakisassa jaetaan src- ja molemmissa hcpsarjoissa pisteitä kymmenelle parhaalle. Pisteet ovat 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2 ja 1. Hickory
Tourin finaalissa, SM-kisassa ja Finnish Hickory Openissa jaetaan kaksinkertaiset pisteet.
Rankingin lopputuloksiin lasketaan mukaan SM-kisassa ja Finnish Hickory Openissa
saavutetut pisteet. Lisäksi mukaan lasketaan finaali poislukien kolmen parhaan Finnish
Hickory Tourin osakisan pisteet.
Ranking-voittajat kolmessa
palkintojenjaossa.
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sarjassa

palkitaan

finaalin

yhteydessä

suoritettavassa

Tasoitusjärjestelmä hikkorikilpailuissa
Suomen Golfhistoriallinen Seura on päättänyt ottaa käyttöön British Golf Collectors Societyn
kehittämän ja käyttöönottaman tasoitusjärjestelmän. Järjestelmän tarkoitus on antaa
hikkoripelaajille oikea tasoitus suhteessa heidän nykymailoilla saavutettuun tasoitukseensa.
Uusi järjestelmä on kehitetty tutkimalla tulokset monissa eri hikkorikisoissa kauden 2011
aikana.
Hikkoritasoitus muodostuu pelaajan nykymailoilla pelatusta tasoituksesta jota korjataan
kahdella tavalla:
- lisäämällä tasoituslyöntejä tietyn kaavan mukaan
- hikkorikisojen menestyksen perusteella tehtävään tasoituslyöntien vähennyksestä.
Tasoituslisäys tehdään kentän slope-tasoitukseen ja ne ovat seuraavat:
slope-tasoitus 0-3........................................
slope-tasoitus 4-8........................................
slope-tasoitus 9-14......................................
slope-tasoitus 15-20....................................
slope-tasoitus 21-.........................................

hikkoritasoitus
hikkoritasoitus
hikkoritasoitus
hikkoritasoitus
hikkoritasoitus +7 lisää

+3
+4
+5
+6

lisää
lisää
lisää
lisää

Hikkorikisojen voittajille tehtävät vähennykset:
Tasoituksellisten hikkorikisojen voittajien tasoitusta tuleviin kisoihin vähennetään edellä
saadusta tasoituksesta yhdellä lyönnillä. Mikäli voittoja on useita, vähennetään voittojen
lukumäärä lyöntejä, ei kuitenkaan enempää kuin lisäys on ollut. Tasoituskorjaus tulee avoimista
suomalaisista hikkorikisoista ja vastaavista ulkomaisista kisoista. Suomessa näitä kisoja ovat
Finnish Hickory Tourin kisat ja Finnish Hickory Open.
Voittajavähennys on voimassa kyseisen kauden ja seuraavan kauden ajan. Kolmantena
kautena ensimmäisen kauden voitot lakkaavat vaikuttamasta mutta toisen kauden voitot ovat
voimassa.
Tasoituskorjauksia käytetään niiden pelaajien tasoitukseen, joilla tasoitus perustuu
nykymailoilla pelattuihin tuloksiin. Niillä pelaajilla, joilla on hikkoripeliin perustuva tasoitus,
mitään tasoituskorjauksia ei tehdä, ei kumpaankaan suuntaan.
Tasoitussäännäön voimaantulo
Nämä tasoitusperiaatteet on käsitelty SGHS:n hallituksessa 9.2.2012 ja ne astuvat voimaan
kauden 2012 alussa.
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SUOMEN GOLFHISTORIALLINEN SEURA ry
HIKKORIGOLFIN SM-KILPAILUT 7.7.2012, Aulanko Golf,
Hämeenlinna
Hikkorigolfin Suomen mestaruuskilpailut pidetään Aulanko Golfin Hugo kentällä lauantaina
7. päivänä heinäkuuta 2012 alkaen klo 9.00. Kilpailuissa ratkaistaan miesten ja naisten
henkilökohtaiset mestaruudet sekä niiden lisäksi klubien välinen mestaruus ja Finnish Hickory
Open, tasoituksellinen lyöntipelimestaruus. Kilpailu on avoin kaikille golfareille.
Suomen Golfhistoriallinen Seura (SGHS) toivottaa kaikki hikkorigolfista kiinnostuneet
osallistumaan tapahtumaan. Lisäksi SGHS toivoo aikaista ilmoittautumista ja runsasta
osanottoa.

KILPAILUOHJE:
Kilpailusarjat:
–18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, miehet.
Voittaja on vuoden 2012 hikkorigolfin miesten Suomen mestari.
–18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, naiset.
Voittaja on vuoden 2012 hikkorigolfin naisten Suomen mestari.
–Tasoituksellinen 18 reiän lyöntipeli kaikille osallistujille.  
Paras nettotulos voittaa Finnish Hickory Openin
Klubien välinen joukkuekilpailu. Klubin kaksi parasta tulosta sekä brutto- että nettosarjoista
lasketaan yhteen (voi olla samat pelaajat). Alhaisin tulos voittaa klubien välisen Suomen
mestaruuden.
Tasoituksena käytetään SGHS:n hallituksen hyväksymää erillistä hikkoritasoitusta.
Tasatulokset:
Henkilökohtaiset Suomen mestaruudet ratkaistaan jatkorei’illä.
Finnish Hickory Openin voittaa pienemmällä tasoituksella pelannut pelaaja.
Klubimestaruuden voittaa joukkue, jolla on pienempi joukkueessa mukana olevien pelaajien
yhteenlaskettu tasoituksen keskiarvo.
Pelattavat tiit:
Miehet pelaavat keltaisilta tiiltä, naiset punaisilta tiiltä.
Välineet:
Kilpailussa noudatetaan SGHS:n määrittelemiä välinesääntöjä. Ainoastaan aidot puuvartiset
ennen vuotta 1935 valmistetut mailat ovat sallittuja. Säännöt löytyvät SGHS:n Internet-sivuilta
osoitteesta www.sghs.fi. Sieltä löytyvät ohjeet myös ajan hengen mukaisesta pukeutumisesta.
Palloina voidaan käyttää kaikkia nykysääntöjen sallimia palloja.
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www.pickalagolf.fi
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Mailapoikia 1948: ylärivissä vasemmalta Jalo Grönlund , Reijo Siven, Kalevi Hartikainen, alarivissä
vasemmalta Tapio Haukanheimo Veijo Vesanen, Pentti Kanervo ja Olavi Kanervo

Helsingin Golfklubi 80 –vuotta
Lassi Tilander
Maan ensimmäinen golfseura, Helsingin
Golfklubi täyttää 2.6.2012 kunnioitettavat 80
vuotta. Helsingin herrat pelailivat golfia jo
kahtena edellisenä kesänä Töölön pallokentän
nurmikoilla, jonne he olivat suunnitelleet
tilapäisluontoisen 6 -reikäisen kentän, jota sai
pelata vain arkisin ja silloinkin kello 16:een,
jonka jälkeen koko alue, tenniskenttiä lukuun
ottamatta, jäi työssä käyville jalkapalloilijoille.
Pelaamisen teki mahdolliseksi silloin yhtenä
kaupunginjohtajana
toiminut
urheilun
monitoimimies Erik von Frenckell, joka
taisi itsekin siellä vähän lajia kokeilla.
Yksi innokkaimmista oli USA:n silloinen
suurlähettiläs Edward E. Brodie, sekä
koko suomalaisen golfin alullepanon
todellinen takapiru, tanskalaissyntyinen
Charles
R.
”Pappa”
Jensen.
Joskus talvella 1932 Erik von Frenckell ilmoitti
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golfaaville ystävilleen, että hän on hankkinut
kaupungille
Helsingin
maalaiskunnan
puolella kaukana Pitäjänmäellä sijaitsevan
Talin kartanon ja, että jos herrat perustaisivat
golfklubin, voisi hän sen heille vuokrata.
Näin
tapahtuikin
ja
vuokrasopimus
allekirjoitettiin viideksi vuodeksi jopa vähän
ennen yhdistyksen perustamista. Seuran
ensimmäiseksi puheenjohtajaksi kutsuttiin
Erik von Frenckell.
Jo samana kesänä alueella pelattiin
vaatimatonta 9 -reikäistä kenttää, jonka
viheriöt muistuttivat, seuraavana kesänä
mukaan tulleen kenttämestari Lauri Arkkolan
mukaan, lähinnä kukkapenkkejä. Reiät
sijoittuivat alueelle jonka rajoja nykykentällä
olisivat kuutosen vasen reuna ja Mätäoja.
Viiden vuoden kuluttua solmitun uuden
vuokrasopimuksen myötä saatiin mukaan
maita
Mätäojan
länsipuolelta,
jonne

rakennettiin viisi uutta reikää suurin piirtein
samalla lailla kun ne siellä nytkin ovat.
Jatkosodan vuoksi niistä rei’istä luovuttiin ja
kenttä typistyi sodan ajaksi vain muutaman
reiän kokoiseksi. Sodan loputtua se oli jonkin
aikaa vain 8 -reikäinen ja lopulta, kesällä 1952
Tali avattiin, Olympiakisojen avajaispäivänä,
ensi kertaa 18-reikäisenä. Tätä varten
seura oli saanut lisää maata Munkkivuoren
suunnasta. Seuraava lisämaa-alue saatiin
koivukujamme vasemmalta puolelta eli sieltä
missä nykyiset viisi ensimmäistä reikää
sijaitsevat ja näiden lisämaiden avulla tehty
uusi, Lauri Arkkolan suunnittelema kenttä
avattiin keväällä 1968.
Seuraavana vuonna 1969 seuralle valmistui
harjoitusalue eli Driving Range, joka oli
laatuaan ensimmäinen koko maassa. Siihen
asti esim. Talin vanha pro Sigurd ”Sigge”
Nyström opetti talilaisia mm. nykyisen
kuutosen ja 18:n välisessä karheikossa.
Kun nykyistä Talinrannan asuinaluetta alettiin
rakentaa, menetti klubi osan Munkkivuoren
suunnan maa-alastaan, mutta sai korvaavaa
maata jalkapallokenttien puolelta. Tämä
muutos johti uusiin nelos- ja viitosreikiin
vuonna 1990.

Talin kenttä oli pitkään Suomen golfin
näyteikkuna ja siellä on pelattu vuosien varrella
kymmeniä tärkeitä amatööritapahtumia,
joista merkittävimmät ovat nuorten EMkisat vuosina 1974, poikien EM-kisat
vuonna 1983 ja taas Nuorten EM-kisat
vuonna 1992. Naisammattilaisten Euroopan
Touria Talissa pelattiin vuosina 2005 - 2011.
Talin
kentällä
on
myös
vieraillut
merkittäviä pelimiehiä ja Major-voittajia
kuten, Seve Ballesteros (1982), JoseMaria Olazabal (1983), Jack Nicklaus
(1987), Padraig Harrington 1992, Retief
Goosen (1999), Mark O’Meara (2000),
Bernhard Langer (2000) ja Paul Lawrie
(2000). Naishuippuja ovat olleet, Liselotte
Neumann (1981) ja Laura Davies (2007).
Helsingin Golfklubi teki kaupungin kanssa
vuonna 2009 uuden vuokrasopimuksen,
joka kestää aina vuoteen 2034. Klubi on
äskettäin ostanut kaikki alueella olevat
suojellut rakennukset, joista se on jo osan
aikaisemmin uudelleenrakentanut. Seuran
jäsenmäärä on noin 1400 ja se on yksi
harvoista jäljellä olevista yhdistyspohjaisista
seuroista maassamme.
1932 Charles ”Pappa” Jensen, lähde Suuri
Golfkirja 1,1995
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USA vei Hickory Grailin tyylillä
Antti Paatola
Seitsemättä kertaa pelattu Hickory Grail
pelattiin marraskuun alkupuolella Dormie
Clubilla Pinehurstissa, USA:ssa. Kisa on
hikkorigolfareiden oma Ryder Cup jossa
USA:n ja Euroopan joukkueet pelaavat
hienon esikuvansa tavoin 24 reikäpeliottelua,
6 foursomea, 6 fourballia ja 12 singeliä.
Ottelut pelataan kahden vuoden välein
vuorotellen USA:ssa ja Euroopassa.
Aikaisemmissa kuudessa ottelussa USA
on voittanut kolmasti, Eurooppa kahdesta
ja kerran on pelattu tasan. Edellisen
kerran Hickory Grail kisattiin Falsterbossa,

Ruotsissa vuonna 2009 ja tällöin Eurooppa
voitti selvästi pistein 14,5 vastaan 9,5.
Grailissa pelaavat joukkueet, niin Euroopan
kuin USA:nkin puolelta, on koottu USA:ssa
Golf Collectors Societyn ja Euroopassa British
Golf Collectors Societyn aktiivijäsenistä.
Mukana tämän vuoden ottelussa oli paljon
edellisen ottelun veteraaneja. Euroopan
joukkueesta oli, minä mukaan lukien, 10
pelaajaa
puolustamassa
Falsterbossa
voittamaansa Grailia, USA:n joukkueesta
Ruotsissa oli 11 pelaajaa.

Joukkueet juhlallisessa lipunnostotilaisuudessa

Hieno kisakenttä
Dormie Club sijaitsee joitakin maileja
Pinehurstista pohjoiseen. Kenttä on uusi, se
aukesi vuonna 2010 ja sen ovat suunnitelleet
Ben Crenshaw ja Bill Coore, yksi tämän
päivän käytetyimmistä kentänsuunnittelijoista
USA:ssa. Kenttä on rakennettu pieteetillä
mäkiseen
hiekkapohjaiseen
maastoon.
Monella väylällä tiin ja väylän alun välinen
maasto on vain osittain raivattu ja useimmiten
tällöin tarvitsi palloa lyödä yli sata metriä
ilmassa. Myös väylän poikki meni paikka
paikoin hiekkainen vyöhyke jonka ylittämiseen

kannatti kiinnittää huomiota jo edellisiä
lyöntejä suunnitellessa. Muutenkin kenttä oli
melko pitkä, yli 6300 jaardia keskimmäisiltä
tiiltä ja noin 7000 jaardia takatiiltä.
Kenttä oli kuitenkin upea pelattava ja erittäin
kaunis maisemiltaan. Griinit olivat nopeimmat,
millä minä olen koskaan putannut. Kuulin
mainittavan luvun 14, lieneekö totta. Joka
tapauksessa griinien nopeus esti itseltäni
minkäänlaisen kunnon tuloksen teon. Kentän
erikoisuus oli ruskeat väylät ja vihreät greenit.
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Tämä
kuulemma
johtuu
väylillä
käytetyn
Bermuda-ruohon
normaalista
talvivärityksestä.

Itseäni ei väri haitannut vaan nautin kuivan
Bermuda-ruohon pelattavuudesta. Kaikki
hiekka, myös bunkkerit, oli kentällä määritelty
joutomaaksi ja harjoitussvingit olivat luvallisia.

Mid Pines, 18. griiin, kuvassa Rick Wolffe

USA ratkaisi jo alussa
Niin kuin alkuperäisessä Ryder Cupissa niin
myös Hickory Grailissa on kotijoukkueella
vähintäänkin pieni etu. Niin tälläkin kertaa.
Ensimmäisen
pelipäivän
aamupäivänä
pelattiin kuusi fourball-ottelua. Perinteisesti
Eurooppa on pärjännyt hyvin nelinepelissä.
USA näytti kuitenkin koko ottelun suunnan
voittamalla
aamupäivän
pelit
selvästi
4-2. Iltapäivän foursome-ottelut menivät
eurooppalaisittain vieläkin huonommin. Yksi
voitto ja yksi tasapeli heille ja iltapäivä USA:lle
4 ½-1 ½. Ensimmäisen pelipäivän jälkeen
tilanne oli siis USA:n viiden pisteen johto

numeroin 8 ½-3 ½.
Vaikka peli vaikutti jo pelatulta, seuraavan
päivän kaksinpeleihin eurooppalaiset tulivat
hyvin latautuneina. Pelit lähtivät käyntiin
tasaisesti ja molemmille joukkueille kertyi
pisteitä lähes vuorotellen. Edellisen päivän
johtonsa ansiosta USA kuitenkin varmisti
voittonsa jo kuudennen ottelun päättyessä.
Lopusta kuudesta ottelusta Eurooppa
voitti neljä ja lopulta kaksinpelit päättyivät
Euroopan voittoon 6 ½-5 ½. Näin koko ottelun
lopputulokseksi tuli vakuuttava 14-10 voitto
USA:n taitavalle joukkueelle.

Iloista yhdessäoloa
Hickory Grail ei ole suinkaan ryppyotsaista
kilpagolfia, se on ennemminkin hyvien
kavereiden yhdessäoloa ja hauskanpitoa.
Niinpä nytkin ohjelmassa oli paljon
yhdessäoloa kentän ulkopuolella. Tapahtuma
alkoi amerikkalaisten järjestämällä cocktailtilaisuudella
Pinehurstin
vanhimmassa
hotellissa, Holly Inn:ssä. Seuraavana
päivänä pelattiin harjoituskierros niin,
26

että kaikissa peliryhmissä oli pelaajia
molemmista joukkueista. Kierroksen jälkeen
vaihdettiin parhaimpiin ja pidettiin virallinen
lipunnostoseremonia. Kisan avasi puheellaan
Pinehurstin
pormestari.
Illalla
vielä
kokoonnuttiin USA:n joukkueessa pelaavan
Jay Harrisin kotiin cocktail-tilaisuuteen. Jay
on eläkkeellä oleva hammaslääkäri jolla on
upea kokoelma golfantiikkia esillä kotonaan.

Koti muuten sijaitsee Pinehurst No2-kentän
seitsemännen väylän varrella, ei lainkaan
hassumpi paikka asua. Lopuksi, jälkimmäisen
kilpailupäivän iltana kokoonnuttiin yhteiselle,

pitkälle ja kostealle illalliselle Holly Innhotelliin.
Upeita
tilaisuuksia
kaikki,
pitkäaikaiset ystävyyssuhteet saivat jatkoa ja
täydennystä.

Hickory Grailia puolustivat mm. Claes Kvist Ruotsista ja Antti Paatola Suomesta

Pinehurst on ainutlaatuinen
Alueena Pinehurst on aivan upea. Historiansa
vuoksi aluetta kutsutaan nimellä ”Home of
American Golf”. Pinehurst on ensimmäinen
golf resort USA:ssa ja uskoakseni myös koko
maailmassa.
Vuonna 1891 James Walker Tufts myi
yrityksensä
Bostonissa
suunnitellen
siirtyvänsä etelämmäksi parempaan ja
terveellisempään
ilmanalaan.
Aikansa
paikkaa etsittyään Tufts osti vuonna 1895

läheltä Southern Pinesia noin 6000 eekkerin
alueen ja ryhtyi rakentamaan alueelle
Pinehurst
Villagea. Tarkoituksena
oli
rakentaa yhteisö, jonne pohjoisen, lähinnä
New Englandin työstä uupuneet tai muuten
sairaat asukkaat voisivat tulla talvea pakoon
suotuisempaan ja terveelliseen ilmastoon.
Vuonna 1900 Tufts palkkasi skotti Donald
Rossin Pinehurstiin vetämään golftoimintoja
ja opettamaan vieraita. Maailman ehkä
kuuluisimman golf resortin tarina oli alkanut.
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Euroopan Grail-joukkueen kapteenin David Kirkwoodin avaus

Pinehurst
Resortissa
on
nykyään
kahdeksan golfkenttää ja alueella yhteensä
nelisenkymmentä.   Pinehurst Resortin,
Donald Rossin tuotannon ja monien mielestä
koko Yhdysvaltain hienoin kenttä on Pinehurst
No 2. Kenttä valmistui vuonna 1907 ja jo
silloin Ross suunnitteli sen championshipkentäksi Pinehurstissa alusta asti pelatun
kilpagolfin tarpeisiin. Pinehurstissa pelattiin
yksi PGA Tourin kisa vuodessa vuodesta
1902 alkaen vuoteen 1951 jolloin välirikko
PGA:n kanssa katkaisi yhteistyön joksikin
aikaa. Suuria amatöörikisoja Pinehurstissa
on pelattu katkeamatta aivan alusta alkaen.
Ensimmäinen major, PGA:n mestaruuskisa
kentällä pelattiin vuonna 1936. Voittajaksi
pelasi Denny Shute. Ryder Cup kentällä
pelattiin vuonna 1951 USA:n voittaessa
ylivoimaisesti. US Open on pelattu
vuosina 1999 ja 2005. Payne Stewartin
voittoputti vuoden 1999 US Openissa on
jäänyt kaikkien mieleen. Putti on ikuistettu
patsaana Pinehurstin klubitalon ja No 2
kentän 18 griinin välissä sijaitsevalle Walk
of Famelle missä se tervehtii kierrostaan
päättäviä pelaajia. Vuoden 2005 US
Openin voitti uusseelantilainen Michael
Cambell. Seuraavan kerran Pinehurst No
2 isännöi kaksi suurkilpailua peräkkäisinä
viikonloppuina kesäkuussa 2014, US Open
ja naisten US Open.
Euroopan
Grail-joukkueen
kapteeni
David
Kirkwood. Patsaina
amerikkalaisen
kenttäarkkitehtuurin isäksi mainittu Donald Ross ja
Pinehurstin pitkäaikainen omistaja Richard S Tufts
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Tänä päivänä Pinehurst Village on erittäin
kaunis historiallinen yhteisö. Koko kylä on
kansallinen suojelukohde jossa vanhat
rakennukset ovat matalia ja suurin osa
lähes sata vuotta vanhoja. Kylän kolme
hotellia ovat ne, jotka Tufts sinne rakensi.
Huviloissa teiden varsilla etelävaltioiden
tyyliin suuret terassit joissa asukkaat istuvat
keinutuoleissaan seuraten ohikulkijoita ja
nauttien illan viileydestä.

Pinehurstin ”maskotti”, Putter Boy on ikuistettu aurinkokelloksi klubitalon viereen

Dormie Clubin 18 väylä, kuvassa skotti Willie Tanner
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Menaggio & Cadenabbia Golf Clubin historia
Risto Lehtinen
1800-luvun lopussa Como-järvi oli yksi
suosituimmista turistikohteista brittiläiselle
eliitille,
joiden
mielestä
Menaggion,
Tremezzon, Cadenabbian ja Bellagion
väliset alueet olivat ideaalisia matkakohteita.
Hotelleja ja huviloita rakennettiin palvelemaan
jatkuvasti kasvavaa yhteisöä.
Vierailijat olivat ennen kaikkea tehtailijoita
sekä tekstiilikauppiaita, joita yhdistivät samat
kiinnostuksenkohteet – rakkaus niin järveä
kuin golfiakin kohtaan. Tarkoituksenaan
luoda tuttu englantilainen ympäristö –
vaikkakin eri kontekstissa ja huomattavasti
paremmassa ilmastossa – pankkiiri Henry
John Myliusin johtamat neljä herrasmiestä
tapasi 10. tammikuuta 1907 hotelli Victoriassa
Menaggiossa ja perustivat Menaggio &
Cadenabbia Golf Clubin.
Mylius oli klubin ensimmäinen puheenjohtaja,
Cadenabbiassa sijaitsevan Villa Margheritan
omistaja W. Lassetter ja Victoria Hotellin
vakioasiakas E. F. Eliot puolestaan toimivat
kunnianarvoisina sihteereinä. Joukon neljäs
herrasmies oli kuninkaallisen laivaston
komentaja C. Buckland.
Tarkoitukseen soveltuva maaperä löytyi
Crocen lähistöltä, Menaggion yläpuolelta.
Sinne rakennettiin klubin ensimmäinen
yhdeksän väylän kenttä. Vuonna 1919
Myliusin sukulaisesta herra Wyattista tuli
klubin puheenjohtaja ja hän osti lisää maata
muuttaakseen kentän 18 väylän mittaiseksi.
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Roncoronin perheen ostettua klubin sen
aiemmilta englantilaisilta omistajilta vuonna
1961 vuoteen 1992 asti, Antonio Roncoroni
toimi klubin rakastettuna puheenjohtajana.
Menaggion Golf Clubi merkitsi hänelle
toista elämää. Antonio Roncoroni oli Italian
PGAn perustaja ja työskenteli ahkerasti
edistääkseen golfin asemaa Italiassa.
Menaggiossa hän järjesti ensimmäiset
Campionato Nazionale Cadetti e Pulcini
turnaukset alle 15-vuotiaille pelaajille.

Antonio
Roncoronin
aloitteesta
John
Harris suunnitteli klubin kentän kokonaan
uudestaan vuonna 1965. Englantilainen
tyyli on yhä vallassa sekä kentällä että
Klubitalolla.
Huoneisiin
on
ripoteltu
historiallisia vedoksia kuten St. Andrewsin
loistavan Tom Morrisin muotokuva, jonka
Royal and Ancient Golf Clubin historioitsija
R. A. L. Burnett antoi lahjaksi Antonio
Roncoronille kunnioittaakseen instituutioiden
välistä ystävyyttä.

Klubitalolta näkyy Como Lake ja vuorien silhuetit

Pelasin kentän kesäkuussa 2011. Kuten
kuvista voi päätellä kenttä on kumpuileva ja
avauksille ei ole järin paljon ylimääräistä tilaa.
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Maisemat olivat upeat, joka paikkasi hyvin
kentän tilan puutteesta syntyneen vaikeuden
ja suurehkon lyöntimäärän.

Kirjasto
Klubin kirjasto on Menaggion ilo ja ylpeys. Se
sijaitsee klubitalon päähallin kulmauksessa,
muutaman metrin päässä graniittipylväiköstä.
Valikoima säilytetään lasilla ympäröidyillä
hyllyillä ja se koostuu golfhakemistosta ja
huomattavasta kokoelmasta golfkirjoituksista,
joihin kuuluu selostuksia, tarinoita ja
historiikkeja. Menaggio & Cadenabbia
Golf Clubin kirjastoa pidetään laajalti
maailman arvostetuimpana golfkirjallisuuden
kokoelmana.Kirjastosta löytyy yli 1200
nimikettä, listoihin on merkitty jopa vuonna
1682 Edinburghissa painettuja kirjoja.
Kokoelmaan kuuluu myös hienoon nahkaan

nidottuja ja kultakirjaimin nimettyjä kiehtovia
tekstejä kuten Henry Vardonin How to Play
Golf (1912), Norman Lockyerin The Rules of
Golf (1896) ja Sir W.G. Simpsonin The Art of
Golf (1887).
Vuonna 1985 Royal and Ancient Golf Club of
St. Andrewsin historioitsija ja kirjastonhoitaja
R. A. L. Burnett lähetti Antonio Roncoronille
kirjeen, jossa hän kiittää Menaggio &
Cadenabbia Golf Clubia siitä, että klubi antoi
hänelle ”luvan tutkia ja valokopioida” joitain
kirjaston kirjoista. Kirjasto on Menaggio &
Cadenabbian Golf Clubin ja koko Italialaisen
golfin todellinen aarre.

Klubin kirjasto

Vanhoja mailoja klubin seinällä
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Hole in one hikkorimailoilla
Innokas hikkorigolfari Antti Paatola onnistui lokakuussa kotikentällään Keimola Golfissa siinä,
mihin kaikki golfarit pyrkivät, teki hole in onen. Erikoista tässä holarissa on se, että se lyötiin
hikkorimailalla. Kyseessä on ensimmäinen hikkoriholari Suomessa, ainakin lähihistoriassa.
Olisi mielenkiintoista tietää, tehtiinkö Suomessa golfin alkuvaiheessa yhtään hikkoriholaria.
Kirjallista mainintaa asiasta ei löydy. Miten on perimätiedon laita? Onko korviisi kuulunut juttua
30-luvulla Suomessa tehdystä holarista? Jos on, SGHS mielellään kuulisi asiasta.
SGHS onnittelee holarin tekijää. Samalla SGHS on päättänyt luovuttaa kaikille suomalaisille
hikkoriholarin tekijöille numeroidun muistomitalin joista numero yksi siis menee Antti Paatolalle.
Joten tieto mahdollisesta onnistumisesta yhdistykselle ja tekijä saa oman muistomitalinsa.

Siellä lepää
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HIO maila ja pallo

Aki Ahlfors bunkkerista ulos

Aitoa talvigolfia Brittein saarilla talvella 2012
Tänä talvena ryhmämme suuntasi   Englannin puolelle ja aivan etelästä, kanaalin rannalta,
löysimme monta hienoa links-kenttää, joista mainittakoon viime kesäinen Open -näyttämö
Royal St.Georges, vuosina 1909 ja 1920 kisan järjestänyt Royal Cinque Ports sekä
vuoden 1932 kisaisäntä Prince’s. Kaikki kolme olivat historiaa tihkuvia ja kerrassaan upeita
kokemuksia. Kun ryhmämme oli pukeutunut vanhanaikaisen lämpöisesti ja kun muu varustus
koostui pelkästään hikkorimailoista, näytimme varmasti paikallistenkin mielestä jonkinlaiselta
menneen maailman joukkueelta. Tätä kaikkea on pakko kutsua aidoksi golfiksi.
Ohessa tunnelma kuvia matkalta, lisää sitten vuoden kuluttua.

Antti Paatolan avaus Royal St Georges 15 väylä
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Käy se näinkin

Royal Cinque Ports 8. väylä
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Tiedotuksia
Kokouskutsu SGHS:n vuosikokous 2012
Vuosikokous pidetään Helsingin Golfklubin / Talin kartanon tiloissa 2.5.2012 klo 18.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat:
-

kokouksen toimihenkilöiden valinta

-

kokouksen laillisuus

-

työjärjestys

-

toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajienlausunto

-

vastuuvapaus

-

toimintasuunnitelma 2012

-

tulo- ja menoarvio 2012

-

jäsenmaksu vuodelle 2013

-

hallituksen valinta vuodelle 2012

-

tilintarkastajien valinta

-

muut mahdolliset asiat

Seuran internesivut käytetävissä
Seuran internetsivut ovat olleet käytettävissä vuodesta 2009. Sivuilta löydät tiedot tulevista
tapahtumista, vanhat vuosikirjat ja paljon muuta hyödyllistä harrastukseen liittyvää tietoa.
OSOITE: www.sghs.fi

SGHS kerää suomalaisia klubihistoriikkeja
Suomen Golfhistoriallinen Seura (SGHS) jatkaa suomalaisten golfklubien historiikkien
keräystä myöhemmin Suomeen perustettavan golfmuseon tarpeisiin.
Tavoitteena on saada kokoon kaikki tähän mennessä ilmestyneet historiikit ja tietysti myös
kaikki myöhemmin julkaistavat historiikit.
Historiikit voi toimittaa osoitteella: SGHS ry, Antti Paatola, Kylväjäntie 7, 01840 Klaukkala
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SGHS jäsentuotteita tilattavissa
SGHS on teettänyt jäsenistölle seuraavia tuotteita. Tuotteet tilattavissa osoitteesta info@
sghs.fi
SGHS bägilätkä, muovinen   / 10 euroa
SGHS kravatti 50% silkkiä,  50% polyesteriä / 30 euroa
SGHS rintalätkä pikkutakkiin, magneetilla  / 30 euroa
SGHS postikortti 5 kpl / nippu / 10 euroa
Hinnat sisältävät tuotteen toimituskulut.
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Kauden 2011 tulokset

Hickory SM Pickala Seaside 2.7.2011

SCR Miehet
1. Jörgen Isberg
2. Jussi Karttunen
3. Hannu Narvi & Mika Hjorth
SCR Naiset
1. Britta Nord
2. Kirsi Ahlfors
3. Helka Chapman
Finnish Hickory Open Pickala 2.7.2011
HCP
1. Jörgen Isberg
2. Jussi Karttunen
3. Antti Paatola

Edelliset mestarit SM
2010
Miehet: Hannu Narvi
Naiset: Britta Nord
2009
Miehet: Mika Hjorth
Naiset: Tea Sahlberg
2008
Miehet: Mikko Laihonen
Naiset: Kaisu Sjöblom
2007
Miehet: Mika Hjorth
Naiset: Kaisu Sjöblom

Joukkue Suomenmestari 2011
Keimola Golf Vantaa (KGV)
Finnish Hickory Tour 2011
HCP
1. Mika Hjorth
2. Antti Paatola
3.Jussi Holmalahti
SCR
1. Mika Hjorth
2. Jorma Karlstedt
3. Jussi Markkanen

Edelliset mestarit
FINNISH HICKORY OPEN
2005: Veli-Matti Salminen
2006: Jean Johansson
2007: Antti Paatola
2008: Kim Hietamäki
2009: Antti Paatola
2010: Hannu Narvi
2011: Jörgen Isberg
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Jäsenrekisteri, 1.4.2012 mennessä hallituksen hyväksymät jäsenet
Ahlfors Aki

Kerava

Lähteenmäki Ritva

Karjaa

Ahlfors Kirsi

Kerava

Markkanen Jussi

Vantaa

Airo Ilari

Helsinki

Myllyharju Markku

Pori

Airola Hannu

Helsinki

Narvi Hannu

Jämijärvi

Aspela Maarit

Vantaa

Nurmi Ville

Helsinki

Chapman Helka

Helsinki

Nyberg Kari

Helsinki

Chapman Ken

Helsinki

Paatola Antti

Klaukkala

Hietamäki Kim

Pori

Peippo Pertti

Turku

Hietanen Pentti

Seinäjoki

Pekkola Tapio

Helsinki

Hjorth John

Porvoo

Pirttilä Arvo

Harjavalta

Hjorth Mika

Vantaa

Pope Steve

Sipoo

Hjorth Vilhelmiina

Vantaa

Pusa Rauno

Järvenpää

Holmalahti Jussi

Vantaa

Rask Eino

Nahkela

Holttinen Timo

Helsinki

Ristola Tomi

Nummela

Horsma Kaj

Helsinki

Saarelainen Arvo

Pori

Huurto Anne

Helsinki

Sahlberg Ola

Helsinki

Johansson Jussi

Espoo

Sahlberg Tea

Helsinki

Kairus Simo

Loimaa

Salenius Rolf

Helsinki

Kakko Seppo

Espoo

Salminen Veli-Matti

Lappeenranta

Karlstedt Jorma

Helsinki

Sandgren Lennart

Helsinki

Karttunen Jussi

Pori

Seppo Salmela

Turku

Katainen Pentti

Vantaa

Sivenius Eero

Vantaa

Katter Kenneth

Kirkkonummi

Sjöblom Kaisu

Espoo

Keskinen Veijo

Espoo

Soini Petri

Klaukkala

Koivula Tuulia

Tampere

Stade Pettri

Helsinki

Kulmala Matti

Tampere

Söderlund Tom

Helsinki

Kulo Matti

Turku

Tabermann Jukka

Hämeenlinna

Kuusela Helena

Tampere

Tarmio Pekka

Espoo

Kärki Ari

Siilinjärvi

Taskinen Juha

Lahti

Laine Jouni

Tampere

Tilander Lassi

Helsinki

Laitinen Jouko

Helsinki

Toivomäki Kari

Villähde

Lehtinen Risto

Helsinki

Tyry Teemu

Helsinki

Lemmelä Harri

Espoo

Vainionpää Asko

Klaukkala

Levula Raimo

Harjavalta

Vartiainen Jussi

Espoo

Lindevall Lasse

Espoo

Ylijoki Jukka

Espoo

Lindström Keijo

Helsinki
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