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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS KAUDELLE 2014

Yhdistyksemme vuosi 2013 oli hyvin tavan-
omainen, eikä joukkomme juurikaan lisään-
tynyt. Hikkoripelaaminen näyttää kuitenkin 
koko ajan lisäävän suosiotaan. Tästä hyvänä 
esimerkkinä olivat erinomaiset SM-kisat hei-
näkuussa Tuusulan kentällä, jossa porukkaa 
oli mukana ennätyksellisen paljon. Myös ns. 
hikkorimatkailu on kehittynyt ja tätä kirjoitet-
taessa varusteita kunnostetaan perinteiselle 
kevättalven matkalle, joka suuntautuu tällä 
kertaa maaliskuun puolessa välissä Skotlan-
nin länsirannikolle. Siellä meillä on ohjelmas-
sa mm. peli Prestwickin kentällä eli juuri siellä 
missä British Openin alkutahdit lyötiin syksyllä 
1860.

 Kaksi suurta vanhaa seuraa, Kymen 
Golf(Kotka) ja Oulun Golfkerho täyttävät tänä 
vuonna 50 vuotta. Toivottavasti he ymmärtä-
vät juhlistaa merkkipäiväänsä myös aidoilla 
takavuosien pelivälineillä.

  Ystäväni, lääkintäneuvos Bruno Taajamaa, 
yllätti minut taas kerran. Finnish Golf Finland 
(FGF) -lehden mukaan hän on nyt ystävineen 
perustanut viime vuonna Kansainvälisen Suo-
men Golfmuseon. Brunon lisäksi perustaja-
viisikossa on tuttuja, omilla aloillaan menes-
tyneitä golfareita, joiden perehtyneisyydestä 
lajimme historiaan ei kuitenkaan ole tietoa. 
Taajamaa on itse, mm. maailman toiseksi van-
himman seuran, R & A:n jäsenenä, toki itse al-
tistunut golfin kiehtoville ikivanhoille asioille.

 Meidän pitkän tähtäimen ohjelmassamme 
on ollut Suomen Golfmuseon perustaminen, 
mutta toistaiseksi olemme ainoastaan pohti-
neet mihin se parhaiten sopisi. Esillä on ollut 
mm. Talin 1700-luvulta peräisin oleva kiviait-
ta, sekä Aulangon Golfklubi. Aulangolla olisi 
ikään kuin kehyksenä museolle, upea vanha 
9-reikäinen kenttä Hugo. Halukkuutta on myös 
osoittanut kentänhoitajien koulutukseen eri-

Pääkirjoitus

koistunut paikka nimeltä Lepaa, josta jo nyt 
löytyy vanhaa kentänhoitokalustoa. FGF:n ju-
tussa Taajamaa kertoo neuvotelleensa, nyt hä-
nen omissa tiloissaan Klaukkalassa sijaitsevan 
materiaalin siirtämisestä jollekin suomalaisel-
le golfklubille.

Koska maahan tuskin kannattaa perustaa 
kahta golfmuseota, meidän olisi ehkä pyrittä-
vä yhteistyöhön Taajamaan kanssa ja kutsua 
hänet heti aluksi jäseneksemme. Näin voisi 
oma museoprojektimme nytkähtää vauhdilla 
eteenpäin. Me kaikki voisimme tuoda Taaja-
maan Kansainväliseen valikoimaan varmasti 
paljon suomalaista ulottuvuutta.  

Lassi Tilander
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Hikkorigolfin kohokohdat suomalaisittain oli-
vat tuttuun tapaan mestaruuskisat ja maaot-
telu Ruotsia vastaan. Mestaruudet ratkottiin 
Tuusulassa ennätyssuuren kotimaisen osanot-
tajajoukon kesken. Tällä kertaa mestaruudet 
ratkottiin puhtaasti kotimaisin voimin. Maaot-
telussa järjestämisvuorossa oli Ruotsi ja kent-
tänä Landeryds Golfklubin Vesterby-kenttä. 
Ruotsi oli kotijoukkueena ennakkosuosikki ja 
voitti ottelun selvästi.

Hikkorigolfin suosio jatkoi kasvuaan myös 
kuluneella kaudella. Uusia harrastajia tuli lajin 
pariin ja lähes kaikissa kauden hikkoritapah-
tumissa tehtiin uusi osanottoennätys. Myös 
ammattilaiset ovat lähteneet mukaan hikkori-
peliin.

Suomen mestaruudet Talmaan  
Tuusulan kenttä sopii hikkorigolfiin erittäin hy-
vin. Useana vuonna se on ollut yhden Finnish 
Hickory Tourin kisan isäntänä. Tänä vuonna 
kentällä ratkottiin hikkorigolfin Suomen mes-

Ennätyskausi hikkorigolfissa

taruudet. Mukana oli mukavasti 32 pelaajaa, 
ennätysosanotto kun tarkastellaan suoma-
laisten golfareiden mää-
rää mestaruuskisoissa. 
Kisassa ratkottiin mes-
taruudet kolmessa sar-
jassa, miehet, naiset ja 
seniorit. Lisäksi jaossa 
oli joukkuemestaruus 
ja tasoituksilla pelattu 
Finnish Hickory Open, 
Suomen vanhin hikkori-
kilpailu.

Miesten mestaruu-
desta kisaili 18 pelaajaa. 
Mukaan oli saatu houku-
teltua myös yksi golfam-
mattilainen, Golf Talmaa 
edustava Peter Puhakka. 
Puhakka pelasikin mai-
nion tuloksen 73 lyöntiä, 

yksi yli parin, jolla voitti selvästi mestaruuden. 
Lähimmäksi häntä pääsi Keimolan Mika Hjorth 
tuloksellaan 77. Kolmas kahdeksankymmenen 

alittaja oli Hyvinkään 
Harri Suni 79 lyönnillä.

Naisia mukaan oli 
uskaltautunut vain 
neljä. Luvassa oli uusi 
mestari, kun kolmea 
edellistä voittoa puo-
lustanut ruotsalainen 
Britta Nord oli tällä 
kertaa jäänyt kotiin. 
Leideistä parhaaksi 
osoittautui Golf Talman 
Kirsi Ahlfors. Hän alitti 
ainoana sadan lyönnin 
rajan tuloksellaan 93. 

Seniorimestaruu-
desta kilpailtiin tänä 
vuonna ensimmäistä 
kertaa. Sarjan ikäraja 
on 60 vuotta ja muka-
na oli kymmenen pe-
laajaa. Viime vuoden 
yleisen sarjan voittaja, 
Pirkkalaa edustava 

Jouni Laine oli hyvässä iskussa ja voitti sarjan 
selvästi tuloksellaan 81. Muita alle yhdeksän-
kymmenen pelanneita olivat kotikentällään 

pelanneet Hannu Pesola (88) ja Jaakko Hakala 
(89) sekä Keimolan Antti Paatola (89).

Tasoituksin pelattavaan Finnish Hickory 
Openiin osallistuivat kaikki pelaajat. Kisa oli 
hyvin tasainen, neljä ensimmäistä pisteen si-
sällä. Vihdin Markku Myllyharju ja Antti Paato-
la pelasivat kumpikin netto 69. Pienemmällä 
tasoituksella pelannut Myllyharju vei voiton. 

Joukkuekisassa kävivät Golf Talma ja Kei-
mola Golf tiukan kisan paremmuudesta. Jouk-
kuekisassa tulokseen lasketaan mukaan jouk-
kueen pelaajien kaksi parasta bruttotulosta ja 
kaksi parasta nettotulosta. Kaikki aikaisem-
mat joukkuemestaruudet ovat menneet Kei-
molaan, niin nytkin. Keimolan tulos oli 304 kun 
Talma päätyi tulokseen 308. Kuusi suomalais-
ta klubia oli täydellä joukkueella mukana.

Maaottelussa kylmää kyytiä
Suomi ja Ruotsi ottivat yhteen hikkoriottelun 
merkeissä jo kuudetta kertaa. Tällä kertaa 
kisapaikkana oli Linköpingissä sijaitseva Lan-
deryd Golfklubb ja heidän Vesterby-kenttänsä. 

Kisa pelattiin tällä kertaa kymmenhenki-
sin joukkuein. Suomalaisia edustivat Tomas 
Astlund, Paul Geitel, Mika Hjorth, Jussi Hol-
malahti, Jussi Karttunen, Risto Lehtinen, Jussi Mestari Peter Puhakan avaus.

Rentoa meininkiä vasemmalla Pertti Peippo , 
oikealla Jussi Holmalahti. Minna Jäppisen upotus mestari Kirsi Ahlforsin seuratessa.

Suomen joukkuetta edusti muun muassa 
perhe Puumalainen.
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Markkanen, Antti Paatola, Kari Puumalainen ja 
Virpi Puumalainen. Ensikertalaisia heistä oli-
vat Tomas, Paul ja Virpi, muilla oli kokemusta 
jo aikaisemmilta vuosilta. Kaikissa kuudessa 
maaottelussa suomalaisista ovat pelanneet 
Mika Hjorth, Jussi Markkanen ja Antti Paatola.

Ruotsalaiset eivät antaneet suomalaisille 
mitään mahdollisuuksia. Jo aamupäivän pa-
ripelit menivät selvästi isäntien komennossa 
eivätkä iltapäivän kaksipelit muuttaneet tilan-
netta. Lopputuloksena oli Ruotsin selvä voit-
to, tarkempi tulos nöyryytyksestä unohtunut 
joukkueen muistista J

Hickory Tour jatkaa kasvuaan
Suomalaisen hikkorigolfin kilpailukausi koos-
tuu normaalisti seitsemästä tapahtumasta, 
mestaruuskilpailusta ja kuuden kisan mittai-
sesta Finnish Hickory Tourista. Näin on ollut 
jo usean vuoden ajan, niin tänäkin vuonna. 

Kapteenit Landeryd´in ykköstiillä. Mika Hjorth avaamassa.

Tourin kisat pelataan pääasiassa eteläisessä 
Suomessa hyviksi hikkorikentiksi koetuil-
la kentillä. Tällä kaudella pelikenttinä olivat 
Keimola, Kytäjä, Linna Golf, Talma, Pirkkala ja 
Vuosaari. Näistä Talma ja Pirkkala olivat mu-
kana ensi kertaa, muut kentät ovat olleet peli-
kenttinä mukana jo usean vuoden ajan.

Osallistuminen tämän kauden kisoihin oli 
ennätysvilkasta. Lähes jokaisessa tapahtu-
massa tehtiin osallistujaennätys kauden aika-
na. Eniten osallistujia oli Talmassa missä kisan 
yhteistyökumppani oli hankkinut komean pal-
kintopöydän lisäksi todella runsaan osanot-
tajajoukon mukaan kisaamaan Tourin voiton 
lisäksi Talman hikkorimestaruudesta. Keski-
määrin tapahtumissa oli noin kolmekymmentä 
pelaajaa ja kauden aikana yhteensä sata eri 
pelaajaa osallistui yhteen tai useampaan hik-
koritapahtumaan.

Ammattilaiset osaavat hikkoritkin
Yksi huomionarvoinen seikka kuluneella kau-
della oli ammattilaisten mukanaolo useassa 
kauden tapahtumassa. Kesän seitsemästä 
kisasta lyöntipelivoitto meni kolmasti ammat-
tilaiselle. Tunnetuin voittajista on eittämättä 
suomalaisten golfammattilaisten parhaim-
mistoon kuuluva Joonas Granberg, joka kävi 
voittamassa Kytäjällä pelatun Evolvit Hickory 
Openin.

Kauden kisojen lyöntipelisarjoista tulikin 
kisa ammattigolfarit vastaan Mika Hjorth. 
Ammattilaisia oli mukana neljässä kisassa ja 
kolmessa he ottivat myös voiton. Ja joka ker-

Joonas Granberg avaus, Mika Hjorth ja Harri Suni seuraavat.

ta toisena oli kestomenestyjä, Keimolan Mika 
Hjorth. Kytäjällä Mika sai tunnustaa parem-
makseen Aasian Tourilla hyvin pärjänneen 
Joonas Granbergin, joka kesäloman kunniaksi 
tarttui ennakkoluulottomasti hikkorimailoihin 
hyvällä menestyksellä. Mestaruuskisoissa 
Mika sai tunnustaa Peter Puhakan paremmak-
seen. Kauden päättäneessä Golfpiste Hickory 
Finalissa Vuosaaressa Mikaa paremmin on-
nistui Tomi Tolsa. Muut kauden voittajat olivat 
Jorma Kuosmanen, Ville Suvivuo, Tuomas Kiis-
kinen ja Jouni Laine, opettava ammattilainen 
hänkin. 

Kauden kokonaisrankingissa lyöntipeli-
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sarjan selkeän voiton neljällä kakkostilallaan 
otti Mika Hjorth. Lähimmiksi häntä pääsi Aki 
Ahlfors ennen Peter Puhakka, molemmat Golf 
Talmasta.

Myös tasoitussarjojen voitot Keimolaan
Naisten tasoitussarja oli tällä kaudella yhden 
leidin show. Keimolan Minna Jäppinen otti kau-
den aikana neljä voittoa jättäen koko muulle 
joukolle kolme voittoa. Lisäksi Minna voitti 
Pirkkalan kisassa koko porukan, miehet mu-
kaan lukien. Minna aloitti kauden kahdella voi-

Osallistujia vuoden 2013 finaalissa Vuosaaressa.

jäävä voittaisi koko kauden rankingin. 
Antti Paatola voitti finaalin selvästi ja näin 

hän päätyi myös ranking-kärkeen. Kahdella 
voitolla ja kahdella kakkossijalla rankingvoitto 
oli lopulta selvä kun Markku Myllyharju sai ko-
koon yhden voiton ja yhden kakkossijan. Mui-
ta kauden voittajia olivat Jorma Kuosmanen, 
Jussi Holmalahti, Mika Hjorth ja Aki Ahlfors.

Antti Paatola

Joonas Granberg välilyönti väyläbunkkerista, Kytäjä NW 13 par 5.

tolla ja keskikesään osu-
neen pienen notkahduksen 
jälkeen päätti kauden 
jälleen kahteen voittoon. 
Selvästi hänen takanaan 
tuli tasainen kolmikko Arja 
Männistö, Kirsi Ahlfors ja 
Outi Hemmo muutaman 
pisteen eroin.

Miesten tasoitussarja 
oli puolestaan tiukka kisa, 
joka lopulta huipentui fi-
naaliin kahden pelaajan 
väliseksi taistoksi. Antti 
Paatola ja Markku Mylly-
harju starttasivat finaaliin 
Markun johdolla mutta 
tilanne oli sellainen, että 
finaalissa paremmin pär-

75 vuotta

Porin Golfkerho

50 vuotta

Kymen Golf
Oulun Golfkerho

Juhlivat klubit 2014

Seuraavat suomalaiset golfklubit saavuttavat  merkittäviä etappeja vuoden 2014 aikana. 
SGHS onnittelee juhlivia klubeja. 

30 vuotta

Sarfvik Golf

Tietolähteenä on käytetty Golfliiton kenttäopasta.
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Hikkoritapahtumat kaudella 2014

Toukokuu

31.  Villimaa Hickory Open, Suur-Helsingin Golf, Luukki

Kaikille avoin hikkoritapahtuma joka avaa tämän kauden Finnish Hickory Tourin. Luukki toimii 
ensi kertaa Tourin tapahtuman isäntänä ja sopii mainiosti hikkorigolfiin. Tour kestää koko kauden 
ja sen finaali pelataan syyskuussa. Osakilpailun voiton lisäksi Tourilla pelataan Golf Center Hick-
ory Rankingin pisteistä.  Hikkoriklinikka ennen tapahtumaa Luukin rangella.  

	 Kesäkuu

14. Evolvit Hickory Open, Kytäjä Golf, Hyvinkää

Finnish Hickory Tourin perinteinen tapahtuma pelataan nyt jo kahdeksatta kertaa. Pelikenttänä 
tällä kertaa uudempi NW-kenttä. Kaikille avoin tapahtuma. Osakilpailun voiton lisäksi Tourilla 
pelataan Golf Center Hickory Rankingin pisteistä. Kytäjän hieno range tarjoaa hyvän mahdollisuu-
den harjoitella hikkorimailoilla. Ennen tapahtumaa rangella pidetään myös hikkoriklinikka jossa 
saa ohjeita hikkoripeliin.

Heinäkuu

11. Nordic Hickory Match, Keimola Golf, Vantaa, Kirkka

Seitsemättä kertaa pelattava reikäpeliottelu Ryder Cup-hengessä suomalaisten ja ruotsalaisten 
hikkoripelaajien välillä. Viime vuonna Ruotsissa pelatussa ottelussa ruotsalaiset ottivat selvän 
voiton, nyt on revanssin paikka. SGHS nimeää Suomen edustajat otteluun.
Kisan jälkeen yhteinen illallinen ja illanvietto klubilla. Sinne ovat tervetulleita myös muut kuin 
joukkueiden jäsenet. Lisätietoja tapahtumasta SGHS:n nettisivuilta www.sghs.fi. 

11.-12. Open Finnish Hickory Championship, Keimola Golf, Vantaa, Saras

Suomen hikkorimestaruudet ratkotaan kahdeksatta kertaa. Samassa yhteydessä ratkotaan Fin-
nish Hickory Open, Suomen vanhin hikkorikisa. Tänä vuonna pelikenttänä on Keimolan Saras-
kenttä. Kisa on kaikille golfareille avoin. Pelattavat sarjat ovat:
 - miesten mestaruus, lyöntipeli scr
 - naisten mestaruus, lyöntipeli scr
 - seniorimestaruus yli 60-vuotiaille miespelaajille, lyöntipeli src
 - suomalaisten golfklubien välinen joukkuemestaruus
 - Finnish Hickory Open, tasoituksellinen lyöntipeli kaikille

Kisan tarkka ohjelma toisaalla tässä lehdessä. Kisasta jaetaan kaksinkertaiset pisteet Finnish 
Hickory Rankingissa.

11. päivä on virallinen harjoittelupäivä ja 12. päivänä pelataan mestaruuksista.

Telinejataja_ilmoitus_140x200_c.indd   1 16.3.2011   14.55
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27. Vanajanlinna Hickory Open, Linna Golf, Hämeenlinna

Kaikille avoin hikkoritapahtuma joka pelataan jo kuudetta kertaa. Muutaman aikaisemman kau-
den finaalikenttä isännöi nyt keskelle kesää sijoittuvaa tapahtumaa. Tour kestää koko kauden 
ja finaali pelataan syyskuussa. Osakilpailun voiton lisäksi Tourilla pelataan Golf Center Hickory 
Rankingin pisteistä. Hikkoriklinikka ennen tapahtumaa Linna Golfin hienolla rangella. 

Elokuu

2.-3. Ruotsin hikkorimestaruuskilpailu, Bro-Bålsta Golf Klubb

Kisassa on miesten, naisten ja veteraanien sarjat. Lisäksi kisataan erikseen tasoituskisa, Svenska 
Hickorykannan. Lisätietoja kisasta Svenska Golfhistoriska Sällskapetin sivuilta. Ilmoittautumiset 
itse tai SGHS:n kautta.

9. K.A. Hickory Open, Tuusulan Golfklubi, Tuusula

Viime vuoden SM-kisanäyttämö tarjoaa puitteet kisaan jossa normaalien Tourin sarjojen lisäksi 
on sarja myös ammattilaisille, rahapalkinnoin luonnollisesti. Kaikille avoin tapahtuma tämäkin. 
Osakilpailun voiton lisäksi Tourilla pelataan Golf Center Hickory Rankingin pisteistä. Hikkorikli-
nikka ennen tapahtumaa Tuusulan rangella.

Syyskuu

21. 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 Ran-
kingissä joten Rankingin voitto ratkeaa edellisvuosien tapaan vasta finaalissa. Kaikille avoin ta-
pahtuma jonka yhteydessä päätetään kausi yhteisellä aterialla ja Golf Center Hickory Rankingin 
palkintojenjaolla.

Golf Center Hickory Ranking

Kaudella 2012 aloitettu Golf Center Hickory Ranking pistää pelaajat paremmuusjärjestykseen 
tälläkin kaudella. Ranking lasketaan kolmessa eri sarjassa, scr, hcp-miehet ja hcp-naiset. Scr-
sarjaan voivat osallistua myös ammattilaiset. Rankingissä huomioidaan menestyminen ennalta 
määrätyissä kisoissa. Kaudella 2014 rankingissa huomioidaan Finnish Hickory Tourin kuuden 
osakisan lisäksi menestyminen SM-kisassa (scr-sarja) ja Finnish Hickory Openissa (hcp-sarjat).

Src-sarja on yhteinen miehille ja naisille. Finnish Hickory Tourin kisoissa ja Finnish Hickory Open-
issa miehet ja naiset pelaavat samassa sarjassa mutta ranking-pisteet lasketaan miehille ja nai-
sille erikseen.

Viidessä Finnish Hickory Tourin ensimmäisessä osakisassa jaetaan scr- ja molemmissa hcp-sar-
joissa 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, Finnish Hickory Openissa ja Finnish 
Hickory Tourin finaalissa saavutetut pisteet. Lisäksi mukaan lasketaan finaali poislukien kolmen 
parhaan Finnish Hickory Tourin osakisan pisteet.

Ranking-voittajat kolmessa sarjassa palkitaan finaalin yhteydessä suoritettavassa palkintojen-
jaossa.
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HIKKORIGOLFIN SM-KILPAILUT 
12.7.2014, Keimola Golf Vantaa (KGV)

Hikkorigolfin Suomen mestaruuskilpailut pidetään Keimolan Saras -kentällä lauantaina 12. päi-
vänä heinäkuuta 2014 alkaen klo 9.00. Kilpailuissa ratkaistaan miesten, naisten ja miesseniorien 
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 osal-
listumaan tapahtumaan. Senioreille on oma sarja toista kertaa, joten tervetuloa runsain joukoin 
mukaan.

KILPAILUOHJE:
Kilpailusarjat: 

 • 18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, miehet.  
  Voittaja on vuoden 2014 hikkorigolfin miesten Suomen mestari.

 • 18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, naiset.  
  Voittaja on vuoden 2014 hikkorigolfin naisten Suomen mestari.

 • 18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, seniorit 60v miehet.
  Voittaja on vuoden 2014 hikkorigolfin seniorien Suomen mestari.

 • Tasoituksellinen 18 reiän lyöntipeli kaikille osallistujille.   
  Paras nettotulos voittaa vuoden 2014 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 hyväksymää erillistä hikkoritasoitusta.
Seniorisarjaan osallistuva ei voi osallistua miesten sarjaan.

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.

Ilmoittautuminen:
Kilpailuun ilmoittaudutaan täyttämällä ja palauttamalla erillinen ilmoittautumislomake siinä ole-
vaan osoitteeseen 2.7.2014 mennessä. Lomake löytyy mm. SGHS:n kotisivuilta. Kilpailijoiden 
määrä on rajoitettu, joten aikainen ilmoittautuminen on suositeltavaa.

Hikkorimaaottelu:
Nordic Hickory Match eli Suomi-Ruotsi Hikkorimaaottelu pelataan perjantaina 11.7.2014 Keimolan 
Kirkka -kentällä perinteisenä reikäpelinä Ryder Cup´n tapaan. SGHS valitsee Suomen edustajat 
otteluun. Samana päivänä on myös SM-kilpailujen virallinen harjoituspäivä Saras -kentällä.
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Osallistumisoikeus
SGHS jäsenet tasoituksella 36,0 tai alle. 

Pelaajat jaetaan osallistujamäärän pe-
rusteella kolmen henkilön lohkoihin. Loh-
kojako tehdään alueellisesti ottaen huomi-
oon pelaajien kotikentät. Lohkossa kaikki 
pelaavat toisiaan vastaan (2 ottelua). Loh-
kovaiheelle ilmoitetaan määräpäivä, johon 
mennessä ottelut on pelattava. Lohkojen 
parhaat etenevät seuraavaan vaiheeseen.

Pelikenttä
Pelikentän voivat pelaajat vapaasti valita. 
Mikäli pelikentästä ei päästä yksimielisyy-
teen pelikenttä voidaan arpoa.

Pelimuodot
SGHS:n mestaruus ratkaistaan perinteisin 
hikkorivälinein henkilökohtaisena tasoituk-
sellisena reikäpelinä. 

Tiipaikat
Reikäpelimestaruudesta pelataan klubiti-
iltä, eli miehet keltaiselta ja naiset punai-
selta.

Tasoitukset
Tasoituksena käytetään ns. Sunningdale-
tasoitusta. Tilanteessa 2 up häviöllä ole-
va pelaaja saa seuraavalle väylälle yhden 
lyönnin edun. Yhden lyönnin etu on voimas-
sa siihen saakka kunnes ollaan tilanteessa 
1 up.

Ottelun ollessa tasatilanteessa 18 pe-
latun reiän jälkeen, pelataan jatkoreikiä 
“sudden death”-menetelmällä kunnes voit-
taja on selvillä. 

Suomen golfhistoriallisen seuran 
(SGHS) mestaruuskilpailut 2014 

- Reikäpeli

Peliajat
Pelaajat sopivat itse peliaikansa. Ajanvaraus 
tapahtuu normaalien ajanvaraussääntöjen 
puitteissa.
 Tulokset
Otteluiden tulokset ilmoitetaan vastuuhen-
kilölle, joka ylläpitää kaavioita. Reikäpelien 
tulokset ilmoitetaan muodossa: reikiä joh-
dossa/reikiä jäljellä. Esim. jos ottelu päättyy 
reiälle numero 17 voittajan ollessa kaksi rei-
kää edellä, on ottelun tulos 2/1.

Ilmoittautuminen ja kilpailumaksut
SGHS reikäpelimestaruus on maksuton ja 
ilmoittautua voi sähköpostitse (jussi.holma-
lahti@valvira.fi) 30.4.2014 mennessä. Loh-
kojako ja kaaviot julkaistaan 4.5.2014.

Suomen golfhistoriallisen seuran mestari 
palkitaan Hickory Tourin finaalin yhteydessä 
syksyllä.
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Länsinaapurissammekin on virkeä kiinnostus 
golfin historiaa ja hikkoripelaamista kohtaan. 
Ruotsissa on useamman vuoden ajan ollut 
oma ns. hikkorikiertue, joka koostuu useam-
masta osakilpailusta. Kiertue tunnetaan ni-
mellä Golflinks Tour. Kiertue on nimetty sitä 
pyörittävän yrityksen toiminimen mukaan. 

Kiertue kiinnostaa varmasti myös meitä 
suomalaisia hikkorigolfareita, onhan Ruotsi jo 
muutenkin suosittu golf-/lomamatkailukohde. 
Vierailu yhteen hikkoriosakilpailuun tuo var-
masti unohtumattoman lisän matkustamiseen.  

Hikkorikiertue ruotsin malliin noin 35 euroa maksava etukortti. Rankingin 
32 parasta pelaajaa saa kutsun lokakuussa 
pelattavaan finaaliin. Owe Wernerin mukaan 
finaaliin on viime vuosina yleensä päässyt si-
joittumalla kahdesti 10 parhaan joukkoon. 

Veteraaniautot kiinnostivat paikalla olleita, 
kuvassa vuoden 1930 MG Midget.

Tunnelmaa ennen kisaa, 
kuvassa vuoden 1930 Bugatti ja MG.

Puttigriinin vieressä soinut grammari loi tunnelmaa.

Järjestäjä, Ruotsin Mr. Hikkori Owe Wer-
ner kertoo, että touriin kuuluu yleensä 12-15 
osakilpailua vuodessa, josta Golflinks järjes-
tää noin 10 kilpailua yhteistyössä paikallisten 
seurojen kanssa. Lisäksi kiertueen pisteitä voi 
kerätä mm. Skotlannissa World Hickory Open-
issa ja ruotsin hikkorimestaruuskisoissa. Osal-
listuminen yksittäiseen kilpailuun on edullista, 
yleensä noin 30-50 euroa / kilpailu. Jos haluaa 
osallistua kiertueen rankingiin, pitää lunastaa 

hyvinkin haastava.  Västeråsin golfkerho on 
perustettu vuonna 1931 ja nykyisen kentän 
ensimmäiset 9 reikää on rakennettu vuonna 
1963. 

Suurimman vaikutuksen teki paikallisen 
sponsorin ja klubin panostus kilpailun järjes-
telyihin. Paikalla oli 30-luvun veteraaniautoja 
kilpailijoiden ihailtavana. Klubin jäsenille oli 
järjestetty puttikilpailu hikkorimailoilla, johon 
osallistuneiden kesken arvottiin hienoja pal-
kintoja. Harjoitusgriinin reunalla puttaamista 
säesti vanha gramofooni, joka soitti ajanku-
vaan sopivaa musiikkia. Väylällä 12 oli pelaa-
jien huomion varasti paikallisen kahvilayrittä-
jän herrasmiestyylinen kahvitarjoilu. Klubi oli 
myös painattanut kilpailua varten omat tulos-
kortit, jossa kaksi kentän pitkistä par 4 väylis-

Golflinks kiertueen kilpailuissa on runsaas-
ti paikallista väriä. Seurojen ja paikkakuntien 
välillä on myös pientä kilpailua siitä kuka on-
nistuu järjestämään paremman tapahtuman. 
Kilpailuissa on yleensä noin 30-60 osallistu-
jaa, joten suomalaiset hikkorigolfarit ovat ter-
vetulleita ja mahtuvat varmasti mukaan.

Kokemus yhdestä osakilpailusta
Osallistuin Västeråsin golfkerholla järjestet-
tyyn hikkoriosakilpailuun 21.9.2013. Mukana 
kauniissa syyssäässä oli 38 hikkoripelaajaa. 
Mainittakoon, että kilpailun voitti PGA PRO 
Johan Moberg tuloksella 79. Kenttä sopi hyvin 
hikkoripelaamiseen, joskin se oli paikoitellen Kahvitarjoilu posliiniastioista reiällä 12.



20 21

tä oli muutettu par 5 väylik-
si, näin kenttä pelattiin par 
72 kenttänä, kun se yleensä 
on par 70. Palkinnot jaettiin 
niin HCP  kuin SCR –sarjois-
sa. Lisäksi yhdellä väylällä 
pelattiin lähimmäksi lippua 
kilpailu. 

Suosittelen kaikille hik-
korigolfareille vierailua 
ruotsin puolella. Lisätietoa 
kilpailusta löytyy osoittees-
ta www.golflinks.se . Mainit-
takoon lisäksi Ruotsin Golf-
historiallisen seuran osoite: 
www.golfhistoriksa.golf.se

Kuvat ja teksti: 
Mika Hjorth

Paikallisen Pro:n 
Tomas Ljungqvistin 
tyylinäyte reiältä 14.

Yleensä vain USA:n ja Euroopan välillä mat-
kustava Ryder Cup poikkesi lokakuun alussa 
tavanomaiselta reitiltään ja pistäytyi Suomes-
sa, tarkemmin sanottuna Nordcenterissä. Sin-
ne sen oli tuonut Lontoon liepeillä sijaitsevan 
hienostoklubin Wentworthin toimitusjohtaja 
Julian Small, jonka oli Suomeen houkutellut 
Markku Vartiainen, Talin entisen kapteenin 
Jussi Vartiaisen kaksoisveli. Brittien PGA on 
vuosikaudet pitänyt majaansa juuri kyseisel-
lä klubilla ja aina kun pokaali on Euroopan 
hallussa, sitä säilytetään siellä. Kun kutsu 
kävi saapua tätä arvoesinettä ihailemaan, 
ei siitä voinut luonnollisestikaan kieltäytyä. 
David Small piti samassa tilaisuudessa myös 
esitelmän ottelusta, jota hän väitti maailman 
kolmanneksi seuratuimmaksi urheilutapah-
tumaksi. Olen itse seurannut otteluja jo kym-
meniä vuosia niistä paljon lukien, televisiossa 
kommentoiden ja usein myös kirjoitellen.

”Atlantic legs”
Yksi syy siihen, että tällaista ottelua alettiin 
pohtia, johtui siitä kun jenkit alkoivat 1920-lu-
vulla osallistua British Openiin, oli heidän luon-

nollisesti ylitettävä Atlantti laivalla, joka mer-
kitsi sitä, että vajaa viikko keinuvilla laineilla 
sai aikaan vähän huteron ja tasapainottoman 
olon, eikä tärkeään kilpailuun voinut vain suin 
päin satamasta rynnätä. Paikalle tultiin siis 
reilussa etuajassa ja tuon ajan täyttäminen, 
jollain vähemmän tärkeällä pelaamisella tuli 
ajankohtaiseksi. Ensimmäinen epävirallinen 
ottelu USA:n ja brittien välillä käytiin jo vuonna 
1921 jolloin pelipaikkana oli sattumoisin Skot-
lannin Gleneagles, jossa seuraava ottelu ensi 
syksynä pelataan. Vähän mittavampi, mutta 
edelleen epävirallinen ottelu pelattiin Lontoon 
Wentworthissa kesällä 1926 ja siellä, yleisön 
joukossa nähtiin 69-vuotias siemenkaupalla 
rikastunut Samuel Ryder, joka ihastui näke-

Ryder Cup kävi kylässä

Lassi Tilander ja Ryder Cup Nordcenterin terasilla. 
Pokaalin kannessa oleva hahmo esittää 

Samuel Ryderin henkilökohtaista golfopettajaa 
nimeltä Abe Mitchell, joka teki vanhana 

aloittaneesta oppilaastaan jopa singeli pelaajan. 
Mitchelliä pidettiin 1920-luvulla parhaana 

pelaajana, joka ei koskaan onnistunut 
voittamaan Majoria.

Koti 
kuten 
haluat
sato.fi

www.olkkari.fi sato.fi
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määnsä niin, että meni ja teetti nimeään kan-
tavan kultaisen pokaalin toiveenaan, että näin 
hienon ottelun piti saada jatkoa. Tästä kultai-
sesta ja 250 puntaa maksaneesta pokaalista 
oteltiin ensimmäisessä virallisessa ottelussa 
jo seuraavana vuonna USA:n Worcesterissa 
lähellä Bostonin kaupunkia.

USA:n ylivoimaa
Briteillä (UK + Irlanti) oli vuosikaudet suuria on-
gelmia pärjätä ottelussa ja jenkit olivat lopulta 
niin ylivoimaisia, että koko ottelun pelättiin 
kuihtuvan pois. Brittien onnistui voittaa vain 
vuosina 1929, 1933 ja 1957 mikä teki, ainakin 
suuren yleisön mielestä, ottelusta vähemmän 
kiinnostavan. Jenkkien puolelta tuli joskus 
1970-luvulla itsensä Jack Nicklausin suusta 
ehdotus, että miksette ottaisi mukaan koko 
Eurooppaa. Näin tapahtuikin vuonna 1979, 
mutta jenkit jatkoivat meidän löylyttämistä sii-
tä huolimatta. Olin itse seuraamassa vuoden 
1981 ottelua Lontoon Walton Heathissa. Siellä 
USA:n joukkue oli ennen näkemättömän vahva 
ja sen jäsenten yhteenlaskettu Major-voittojen 
määrä oli ällistyttävät 50. (mm.Nicklaus 18, 
Tom Watson 9 ja Lee Trevino 6) Tälle porukalle 
ei Eurooppa luonnollisestikaan mahtanut mi-
tään, mutta sitten alkoivat puhaltaa muutok-
sen tuulet.

Tony Jacklin ja Seve Ballesteros
Vuonna 1983 Euroopan kapteeniksi valittiin yl-
peä ja voitontahtoinen britti Tony Jacklin, joka 
alkoi järjestellä oman joukkueensa puitteita 
niin, että näiden alemmuudentunne katosi ja 
he alkoivat tuntea todella olevansa osa jotain 
suurempaa. Koko ylöspito oli viiden tähden 
luokkaa ja matkan Atlantin yli kruunasi tar-
koitukseen vuokrattu yliäänikone Concorde. 
Floridassa käydyn ottelun voitti edelleen USA, 
mutta äärimmäisen niukasti. Myrskyvaroitus 
oli kuitenkin annettu ja näistä tapahtumista 
alkoi paitsi Euroopan, niin myös koko ottelun 
arvostuksen jyrkkä nousu. Yksi vuoden 1983 
ottelun näkyvimmistä hahmoista oli Espanjan 
Seve Ballesteros, joka viihtyi tämäntapaisessa 
ottelussa kuin kala vedessä. Kaksi vuotta ai-
emmin hän ei päässyt mukaan ollenkaan kun, 
hänen eri kisajärjestäjiltä saamansa suuret 

starttirahat saivat kateelliset muut joukkueen 
jäsenet äänestämään hänet pois joukkueesta.

Ensimmäinen voitto 28 vuoteen
Vuoden 1985 ottelu pelattiin PGA:n tähän 
tarkoitukseen rakentamalla kentällä nimel-
tä Belfry, joka sijaitsi lähellä Birminghamin 
kaupunkia Keski-Englannissa. Tony Jacklinin 
kaksi vuotta aiemmin aloittama hurmio jatkui 
ja Eurooppa sai pokaalin haltuunsa kun Sam 
Torrance upotti pitkän birdie-puttinsa viimei-
sellä viheriöllä. Kaksi vuotta myöhemmin oli 
vuorossa ensimmäinen vierasvoitto kautta 
aikojen. USA:n tappio oli sitäkin kirvelevämpi 
koska ottelu käytiin heidän kapteeninsa omal-
la kentällä nimeltä Muirfield Village.

Euroopan hallitsema ajanjakso
Vuodesta 1985 Eurooppa on voittanut 9 otte-
lua, USA 4 ja yksi (1989) on päättynyt tasan. 
Alun perin leppoisana ystävyysotteluna alka-
nut tapahtuma on vähitellen muuttunut lähes 
sotaisen kiihkeäksi ja otteluissa on nähty mm. 
paljon huonosti käyttäytyvää yleisöä, mikä ei 
ole niinkään suuri ihme kun muistaa kuinka 
vuoden 2008 USA:n joukkueen kapteeni Paul 
Azinger antoi ennen ottelua lausunnon, että 
hänen mielestään on ihan OK jos heidän silloi-
nen kotiyleisönsä hurraa vastustajien epäon-
nistumisille.

Skotlantiin pitkästä aikaa
Tämän vuoden ottelu käydään pitkästä aikaa 
lajin syntysijoilla Skotlannissa, jossa se on itse 
asiassa vieraillut aikaisemmin hämmästyttä-
västi vain yhden ainoan kerran. Silloin pelattiin 
viime vuotuisella Open-kentällä Muirfieldissä. 
Nyt peli käydään hienon Gleneagles-hotellin 
uusimmalla, Jack Nicklausin suunnittelemalla 
kentällä, joka valmistui vuosituhannen vaih-
teessa. Hotellin vanhat kentät, James Braidin 
suunnittelemat King’s ja Queen’s kentät ovat 
mielestäni parempia, mutta uudella kentällä 
pystytään helpommin käsittelemään suuria 
yleisömääriä. USA:n joukkuetta johtaa aina 
Skotlannissa hyvin viihtynyt legenda Tom Wat-
son, joka johti myös vuonna 1993 viimeistä 
Euroopassa voittanutta joukkuetta. Euroopan 
puikoissa on mukava ja kaikkien kanssa toi-
meentuleva Paul McGinley Irlannista.

Matkatoimisto Detur Finland Oy 
Eerikinkatu 24, 00100 HELSINKI 
Puh. 0207 850 854 (golfsuora)

www.detur.fi

Varaa nyt elämäsi 
helpoin golfloma!

Harry & Helena Safon 
opetusviikot
Belek 25.10 ja 1. & 8.11.           1639e

Asko Arkkolan golfviikko
Sousse 14.11.             975e

Matti Even & Kaj Horsman 
Draivi Golf
Belek 8.11.             1419e

Lassi Tilanderin 
Classic-weeks 

Sousse 21.& 28.11.    975e
Sousse 21.11.  2 vkoa   1450e
Belek 1.11.               1399e

Reka Partasen opetusviikot 

Sousse 5.12.    1320e
Belek 1. & 8.11.             1795e

Swingmakersin  
Golf Camp
Belek 25.10.             1575e

KaikkienTeemamatkojen 
hintaan sis. All Inclusive majoitus viiden tähden hotellissa 

(hlö/2hh), greenfeet ohjelman mukaan, sekä bägikuljetus. 
Lisätiedot netistä.



24 25

Bobby Jones on ainoa 
Grand Slamin (kaikki 
neljä sen aikaista Ma-
joria vuoden aikana) 
voittanut golfari (tai 
hikkorigolfari). Syys-
kuussa 1930 Jonesin 
voitettua U.S. Ama-
teurin, hänen saavutuk-
sensa uutisoitiin leh-
distössä tarkoitukseen 
keksityllä uudistermil-
lä “The Impregnable 
Quadrilateral”. Jonesiin 
kohdistuvan hypetyk-
sen taustalla oli hä-
nen henkilökohtainen 
pr-miehensä ja mat-
kakumppaninsa O.B. 
Keller, joka toimi myös 
toimittajana Atlanta Journal-lehteen. Urheilu-
toimittajien työ 1920-luvulla poikkesi suuresti 
nykyisten toimittajaplanttujen työstä. Parhaat 
toimittajat keskittyivät omaan urheilijaansa ja 
seurasivat häntä kaikkialle, missä hän suinkin 
kilpaili. Uutiset lensivät ympäri maailmaa pu-
helimen ja lennättimen välityksellä. 

1920-luvulla tenniksessä oli Bill Tilden, 
nyrkkeilyssä Jack Dempsey ja baseballissa 
Babe Ruth – neljän golfin  Majorin voittaminen 
saman vuoden aikana oli tuolloin jotain, mitä 
kenenkään ei uskottu koskaan saavuttavan. 
Todellinen Herkuleen uroteko siis.  Jonesia pi-
detäänkin oikeutetusti kaikkien aikojen golfa-
rina. Pikku juttu ja hyvin verrattavissa Jonesin 
saavutuksiin, huutaa Tiger Woods-fani taka-
viistosta. Lähimmäksi Jonesin saavutusta on-
kin päässyt Tiger Woods 2000 voitettuaan pe-
ränjälkeen 4 Majoria – vuosina 1999 ja 2000.  
Mutta katsotaan tarkemmin edellytyksiä millä 
Jones saavutukseensa pääsi!

1920-luvulla ammattilaisgolfin oli nosta-

”Grand Slam” painaa 22 000 paunaa
Hikkori-Jussi

Bobby Jones ja Crand Slam pokaalit.

massa päätään.  (”Nos-
taa päätä” taitaa olla 
termi, joka ei oikein sovi 
vakavasti otettavaan 
golf-blogiin.) Pelaajat 
olivat pääsääntöises-
ti amatöörejä, joille 
golf oli osa sosiaalista 
kanssakäymistä. Jones 
oli hyvästä perheestä, 
opiskellut yliopistossa 
tekniikkaa ja kauppaa. 
Golf-ammattilaisen ura 
ei ollut hänelle mikään 
houkutus; rahaa tai ar-
vostusta ei juuri ollut 
tarjolla, ammattilaisuus 
oli tarkoitettu lähinnä 
työläisille. Vain caddiet 
ja mailanrakentajat haa-

veilivat golf-ammattilaisen urasta. (Walter Ha-
genin myötä tämäkin asia muuttui pysyvästi, 
mutta se on kokonaan eri tarina kerrottavaksi.) 

Golf-välineet olivat jo 1920-luvulla suures-
sa murroksessa. Teräsvarret olivat jo tuloil-
laan korvaamaan perinteisiä hikkorimailoja. 
Palloissa oli lukuisia erilaisia kehityskulkuja, 
niin pinnoissa kuin materiaaleissa. Teknisen 
kehityksen vuoksi lukuisa keksintöjä julis-
tettiin pikaisesti kielletyiksi, joskus kielloista 
päätettiin jopa silkasta amerikkalaisten ja brit-
tien välisestä kateudesta. Pelin ja varusteiden 
säännöt Atlantin kummallakin puolella poik-
kesivat.  Kenttiä, puhumattakaan villeistä raf-
feista, peltomaisista väylistä ja pomppuisista 
greeneistä, ei voinut missään suhteessa pitää 
tasapuolisina kilpailijoille. Sattumalle pelissä 
oli tuolloin jätetty todella paljon varaa. Olisiko-
han jopa niin, että vaadimme kentiltä nykyisin 
aivan liikaa? Golf on kuitenkin peli jota pela-
taan lähinnä luonnon olosuhteissa. Tuuliverk-
koja ei vielä ole sentään viritelty.

Linear WP 
-puurimakatot inlook.� 
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Pian Jonesin Grand Slam-voittojen jälkeen 
elokuvayhtiö Warner Bros. teki opetuselokuva 
sarja päätähtenään Bobby Jones. Filmejä esi-
tettiin elokuvateattereissa, josta Jonesin opit 
siirrettiin kentälle. Kyseiset filmit näyttävät 
Jonesin klassisen swingin, joilla pallo lennä-
tettiin parhaimmillaan 300 jaardin päähän. Ja 
tämä ilman 7-kerrospalloja, grafiittivarsia tai 
MOI-arvoja! Iloisella 1920-luvulla rautamai-
lojen nykynumerointi ja mailojen pituuden 
asteittainen piteneminen oli juuri tullut käyt-
töön. Mailojen swing-weight ajatus oli vielä 
tuloillaan. Varsien jäykkyys mitattiin lähinnä 
paksuuden, puunsyiden lukumäärän ja tuntu-
man perusteella. Jones valmistuttikin kopioita 
mailoistaan korvaamaan rikkoutuneita.

Keväällä 1930 Jones ilmoitti tavoitteekseen 
voittaa Grand Slamin vuoden 1930 aikana. 
Jonesin mahdollisuuksista alkoi välittömästi 
valtava polemiikki lehdistössä. Olisiko neljän 
Majorin voittaminen mahdollista? Ensimmäi-
nen kisa oli Englannissa ja pelkästään Atlan-
tin valtameren ylittäminen vei tuolloin useita 
viikkoja. Jonesilla oli siis aikaa chippailla ja 

puttailla. Talviharjoitteluolosuhteet Atlantassa 
eivät olleet kaksiset. Vastassa olivat Skotlan-
nin ja Brittein saarten parhaat pelaajat hyvin 
valmistuneina ja paikalliset olosuhteet tar-
kasti tuntien. Ennen British Amateuria Jones 
pelasi lämmittelyksi muutaman näytösottelun. 
(Näistä otteluista muodostui sittemmin erilli-
sen tarinan vaatima Walker cup.) 

 Jones oli kuitenkin valmiina. British Ama-
teurin voitto keväällä 1930 oli vain alkusoitto, 
ja sinfonia jatkui muutamaa viikkoa myöhem-
min British Openin voitolla. Grand Slam täy-
dennettiin Atlantin toisella puolella voitoilla 
U.S. Openissa ja viimein syyskuussa 1930 U.S. 
Amateurin voitolla. Jonesin kansansuosio oli 
valtava ja New York juhlisti voittoa kuuluisalla 
paperisilppuparaatilla (Oikeastaan jopa kah-
della). Jones antoi lausuntoja sanomalehdille, 
aikakauslehdet olivat täynnä tarinoita ja Jones 
esiintyi elokuvissa. 

Bobby Jonesin saavutusta ei ole kyetty 
toistamaan. Lähelle on kuitenkin päästy, joten 
mahdottomanakaan saavutuksen toistamista 
ei voida pitää. Vuonna 1953 Ben Hogan selvitti 

Mastersin, U.S. Openin ja British Openin. Lop-
pusuora eli PGA mestaruus jäi kuitenkin valtaa-
matta matkustusrasituksen ja jalka-ongelmien 
vuoksi. PGA mestaruus ratkaistiin tuolloin 
reikäpelinä, joka useita päivittäisiä kierrok-
sia pelattavana oli ylitsepääsemätön suoritus 
Hoganin liikenneonnettomuuden jälkeen reis-
taileville jaloille. Tiger Woods on päässyt Ho-
ganiakin lähemmäksi. Hän valloitti neljä Ma-
jor voittoa peräkkäin sijoittuen kuitenkin eri 
vuosille. Tämä tunnetaan nimikkeellä “Tiger 
Slam” . Kuis käy vuonna 2014? 

Jones 1937 Masters.

Hikkori-Jussi
Hikkori-Jussi pelaa golfia perinteisesti vanhoilla 
hikkorimailoilla periaatteena ”ennen olivat mie-
het rautaa ja mailat puuta.”. Hikkori-Jussi myös ra-
kentaa vanhoja mailoja ja välittää niitä eteenpäin 
kavereilleen. Blogissaan Hikkori-Jussi kirjoittaa 
kaikesta maan ja taivaan välillä näiden asioiden 
ympärillä. Näkökulma on nostalginen ja nykygol-
fin hypetystä terveellä tavalla haastava. Hikkori-
Jussiin voit tutustua myös Naamakirjan sivuilla 
osoitteessa: https://www.facebook.com/pages/
Hikkori-Jussi/190488811145263

Ps. ”Grand Slam” oli myös brittien toi-
sessa maailmansodassa käyttämä erikois-
raskas lentopommi. Tallboysta kehitetty 
pommi joka painoi 9 979 kg eli 22 000 
paunaa (lbs). Siitä otsikon idea.
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Kuvasatoa Irlannista

Pieni kahdeksan hengen porukka, enimmäk-
seen SGHS:n jäseniä, teki syksyllä 2013 golf-
matkan Irlantiin haistelemaan Atlantin tuulia. 
Kohteena oli vihreän saaren parhaimmistoon 
kuuluvia linkskenttiä, Ballybunion Old ja Cas-
hen, Lahinch Old, Dooks, Dingle ja Waterwille.

Täytyy todeta, että saaren lounaiskul-
man linksit ovat toinen toistaan upeampia ja 
maisemat seudulla ovat mahtavia. Toisaalta 
matkamme ajankohta, lokakuun loppu, osoit-
tautui kelien osalta hetkittäin haastavaksi. Au-
rinkoisia päiviä ja pelikelejä toki oli mukavasti 

mutta mukaan mahtui myös vaakasuoraa sa-
detta ja myrskytuulta.

Matka Irlantiin oli osaltani ensimmäinen 
mutta ei varmasti viimeinen. Oheiset kuvat 
todistanevat ainakin kenttien ja maisemien 
upeuden.

Bellyunion Old 17.

Jussi Männistö Dooks kentällä sateenkaaren kera.
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Kuvasatoa Irlannista

Dooks kenttä auringonpaisteessa. Kivisilta Dingle kentällä.

Waterville kunniajäsen 
Payne Stewart.

Bellyunion Cashen 7.

Bellyunion Old 15.



32 33

Myös keväällä 2013 SGHS jäsenistön ja muu-
taman muun links-golfiin hurahtaneen kanssa 
tehtiin matka  Southportiin Luoteis-Englantiin, 
alueelle josta käytetään nimeä England’s Golf 
Coast. Alueella on koko joukko ensiluokkaisia 
links-kenttiä mukaan lukien kolme Open-kent-
tää, Royal Liverpool, Royal Birkdale ja Royal 

Lytham&StAnnes sekä melkoinen määrä mui-
takin laadukkaita links-kenttiä.

Ohjelmaan kuuluivat seuraavat kentät 
West Lancashire Golf Club, Hillside Golf Club, 
Southport&Ainsdale. Formby Golf Club, Hes-
keth Golf Club, Royal Birkdale sekä Formby 
Ladies Golf Club.

Arja 
Männistö 

Hillside 
kentällä.

Royal Birkdale 18, lumen vallasssa.

Kuvasatoa Irlannista

Lahinch Old 16.

Bellyunion Cashen 10.

Kuvasatoa Southportista
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Ensimmäistä kertaa näillä kevään matkoil-
lamme muuttuivat sääolosuhteet pelaamisen 
kannalta mahdottomiksi. Viidentenä pelipäi-
vänä ohjelmassamme oli hikkoriottelu paikal-
lisia pelaajia vastaa Hesketh Golf Club kentäl-
lä.  Seuraavana päivänä olisimme pelanneet 
Open kenttä Royal Birkdalen, mutta aamu val-
keni maa lumesta valkoisena. Saimme Open-
kentästä siis vain maistella muun 
muassa klubi talonseiniä maalauksi-
neen ja tehdä ostoksia pro-shopista. 

Hesketh Golf Club osalta  mainitta-
koon että klubitalon tiloissa on koti  
‘Golf Prize of Nations Trophy’
-palkinnolle. Tämä on tärkeä osa  
Hesketh klubin historiaa. Nimittäin 
Hesketh klubin oma jäsen Arnold 
Bentley ja Bridlington klubin jäsen 
Tommy Thirsk voittivat Baden Baden 
golftapahtuman, joka järjestettiin 
Berliinin Olympiakisojen yhteydessä 
1936. Tämä oli luonnollisesti vastoin 
Adolf Hitlerin ajatuksia saksalaisvoitosta.

Golf Prize of Nations Trophy.

Risto Lehtisen avaus Hillside kentällä.

Schenectady putterin historia on mielen-
kiintoinen tarina kerrottavaksi (tai myös 
kerrattavaksi) Suomen Golf Historiallisen 
Seuran jäsenille. 

Schenectady putterin keksi ja kehitti 
amerikkalainen A. F. Knight. Knight oli 
kotoisin pienestä Schenectadyn kaupun-
gista New Yorkin osavaltiossa. Golfin pe-
luun Knight aloitti vuonna 1896 kotikau-
pungissaan. Aluksi peli on satunnaista, 
mutta golfhulluus ilmeisesti iski myös 
häneen ja kierrosmäärä kasvoi. Taidot 
golfarina paranivatkin varsin nopeasti ja 
jo vuonna 1898 Knight oli klubinsa (Mo-
hawk Golf Club) parhaimpia pelaajia. 

Tuohon aikaan klubin joukkue koos-
tui kahdeksasta pelaajasta. Knight sai 
kapteenina koottua klubistaan jouk-
kueen. Vuosien kuluessa ykköspaikan 
pitäminen alkoi kuitenkin olla yhä vai-
keampaa. Knight ei ollut edes keskin-
kertainen puttaaja vaan yksinkertaisesti 
huono puttaaja. Knight tunnisti pelinsä 
ongelmat ja miettiessään teknistä rat-
kaisua asiaan (tuolloinkaan harjoittelu 
ei ollut ilmeisesti ensimmäinen ratkai-
su) sai idean putterista, jossa varsi olisi 
kiinnitetty litteän lavan keskelle. Tämä 
tapahtui kesällä 1902. Knight valmis-
ti puisen putteriaihion ideastaan ja valmisti 
sen perusteella yksinkertaisen valumuotin. 
Muotin avulla Knight valoi pian ensimmäiset 
lyijystä valmistetut putterinsa. Varsi kiinnitet-
tiin normaalilla tappi liitoksella. Yrityksen ja 
erehdyksen kautta Knight kykeni seuraavissa 
valuissaan parantamaan putterin muotoa ja 
painoa. Knight totesi olevansa oikeilla jäljillä 
asiassa, puttaaminen alkoi tuntua viikko vii-
kolta paremmalta ja helpommalta. Pian Knight 
myös patentoi putterinsa sekä Yhdysvalloissa 
että Britanniassa.

Pelaajakavereiden silmissä ja aikansa ke-
vyiden blade-putterien rinnalla uusi painava 
mallet-mallinen lyijyputteri näytti todellakin 

Schenectady-putterin tarina
Hikkori-Jussi

kömpelöltä monsterilta. Voi vain kuvitella peli-
kavereiden hörähdykset ja kommentit putterin 
ensikertaa nähdessään. Mieleen tulee pitkien 
puttereiden rynnistys markkinoille lähempä-
nä meidän aikaamme. Knight jatkoi kuitenkin 
putterinsa parantamista. Tilanne kuitenkin ki-
ristyi Knightin Mohawk golfklubin ja Syracusan 
golfklubin välisen tärkeän ottelun aattona ke-
sällä 1902.  Knightin oli puttiharjoituksissaan, 
kun Knightin klubin puheenjohtaja ja kapteeni 
otti harjoittelua hetken katsottuaan putterin 
puheeksi. Kapteeni totesi, että mikäli Knight 
ei kykene pelaamaan ilman uutta rumaa putte-
riaan, niin lienee paras, ettei hän pelaa olleen-
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kaan klubin joukkueessa tulevissa otteluissa. 
Knightin Mohawk golfklubi pelasi ottelunsa 
Syracusaan vastaan seuraavana päivänä, kap-
teenin päätös oli kuitenkin lopullinen, Knight 
pelasi ottelun ilman uutta putteriaan. Knight 
hävisi ottelunsa 7 down.  

Syracusasta palattuaan Knight aloitti jäl-
leen putterinsa kehittämisen. Knightin idea 
oli vaihtaa materiaali lyijystä alumiiniin, jol-
loin putterin paino saataisin lähemmäksi tuon 
ajan ”standardeja”. Ensimmäiset alumiinivalut 
epäonnistuivat surkeasti ja tuloksena oli vain 
kourallinen romua. Pian kuitenkin Knightin 
tekniikka kehittyi ja tuloksena oli ensimmäiset 
alumiiniputterit. Knight oli vakuuttunut kehit-
tämänsä putterin ylivertaisuudesta ja ryhtyi 
esittelemään putteria vaikutusvaltaisille pelaa-
jille. Eräs pelaajista oli D. Emmet Garden Cityn 
golfklubilta. Emmet kokeili putteria kentällä ja 
pyysi kierroksen jälkeen putteria mukaansa jat-
kaakseen kokeilua omalla klubillaan.

Muutamaa päivää Emmetin vierailun jäl-
keen Knight sai sähkeen kuuluisalta Walter J. 
Travikselta. Sähkeessään Travis pyysi saada 
käyttöönsä samanlaisen putterin kuin ystä-
vällään Emmetillä. Knight valmisti uuden alu-
miiniputterin ja toimitti putterin välittömästi 
Travikselle. Vähän myöhemmin Knight valmisti 
Travikselle toisen putterin, johon Traviksen 
nimenomaisesta pyynnöstä lisättiin hiukan 
enemmän nostokulmaa alkuperäiseen näh-
den. ”Paras putteri ikinä” totesi Travis uudesta 
”Schenectady” putteristaan. Saman vuoden 
syksyllä 1902 U.S. Open pelattiin Garden Ci-
tyn kentällä. Travis voitti mestaruuden uudella 
putterillaan. Muutamassa viikossa mestaruu-
den jälkeen Knight vastaanotti yli sata tilausta 
putteristaan. innokkaiden Travis-fanien Tilauk-
sissa viitattiin nimenomaisesti Traviksen U.S. 
Openissa käyttämään putteriiin. Laajamittai-
sen tuotannon järjestäminen ei ollut kuiten-
kaan Knightin suurin huoli. Putterin nimi oli 
edelleen päättämättä. Knight olisi halunnut ni-
metä putterinsa “Travis”-nimellä ja haki nimel-
le hyväksyntää mestari Walter J. Travikselta.

Knight, Emmet ja Travis kohtasivat golf 
kentällä New Yorkissa ja Knight esitteli asi-
an. Emmet oli kuitenkin jo esitellyt putterin 

”Schenectady”-putterina ja nimi oli jäänyt elä-
mään. Travis ei suinkaan kieltänyt nimensä liit-
tämistä putteriin, mutta piti ystävänsä tavoin 
”Schenectady”-nimeä parempana. Putteri oli 
siten saanut varsin erikoisen nimensä.

Walter Travis oli puteissaan tappavan tark-
ka uuden putterinsa kanssa. Putteri kuumana 
Travis olikin ensimmäinen amerikkalainen, 
joka sai hallintaansa British Amateurin vai-
keat greenit voittaen kilpailun 1904. Travisin 
nöyryytys Britannian pyhässä kilpailussa sai 
sääntönikkarit vastaiskuun ja ”Schenectady”-
putteri kiellettiin kaikista kilpailuista vielä 
samana vuonna. Kielto jatkui Briteissä aina 
vuoteen 1952 saakka. Virallisena syynä kiel-
lolle oli varren kiinnittyminen mallet-tyyppisen 
lavan keskelle, joka rinnastettiin kiellettyyn 
pystyvartiseen ns. krokettimailaan. Vielä ny-
kyisin puttereita koskevissa välinesäännöissä 
on vaatimus, jonka mukaan lavan ja varren 
välille tulee muodostua riittävä kulma. Varren 
kiinnitys 90-asteen kulmaan lapaan nähden on 
välinesäännöissä kielletty.

Walter Traviksen ”Schenectady”-putteri on 
ilmeisesti maatunut hiekkaan (tai painunut 
greeniin) jo aikoja sitten mutta vastaavia put-
tereita on kentillä edelleen.

Hikkori-Jussi
Hikkori-Jussi pelaa golfia perinteisesti vanhoilla 
hikkorimailoilla periaatteena ”ennen olivat mie-
het rautaa ja mailat puuta.”. Hikkori-Jussi myös ra-
kentaa vanhoja mailoja ja välittää niitä eteenpäin 
kavereilleen. Blogissaan Hikkori-Jussi kirjoittaa 
kaikesta maan ja taivaan välillä näiden asioiden 
ympärillä. Näkökulma on nostalginen ja nykygol-
fin hypetystä terveellä tavalla haastava. Hikkori-
Jussiin voit tutustua myös Naamakirjan sivuilla 
osoitteessa: https://www.facebook.com/pages/
Hikkori-Jussi/190488811145263
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Kauden 2013 
tulokset

Hickory SM Tuusula  6.7.2013                                                                            

SCR Miehet

1 Peter Puhakka
2. Mika Hjorth
3. Harri Suni

SCR Naiset

1. Kirsi Ahlfors
2. Minna Jäppinen
3. ?

Seniorit Miehet 60v

1 Jouni Laine
2. Hannu Pesola
3. Jaakko Hakala

Finnish Hickory HCP Tuusula  6.7.2013  

HCP                                                                          

1. Markku Myllyharju
2. Antti Paatola
3.Hannu Pesola

Joukkuemestari 2013

Keimola Golf

Finnish Hickory Tour 2013

HCP

1. Antti Paatola
2. Markku Myllyharju
3. Mika Hjorth

SCR

1. Mika Hjorth
2. Aki Ahlfors
3. Peter Puhakka

HCP Naiset

1. Minna Jäppinen
2. Arja Männistö
3. Kirsi Ahlfors

Edelliset mestarit SM

Miehet 
2012:  Jouni Laine

2011:  Jörgen Isberg

2010:  Hannu Narvi

2009:  Mika Hjorth

2008:  Mikko Laihonen

2007:  Mika Hjorth

Naiset
2012:  Britta Nord

2011:  Britta Nord

2010:  Britta Nord

2009:  Tea Sahlberg

2008:  Kaisu Sjöblom

2007:  Kaisu Sjöblom

Joukkuemestaruus
2011-2012  Keimola Golf

Edelliset mestarit
FINNISH HICKORYOPEN

2012:  Antti Paatola

2011:  Jörgen Isberg

2010:  Hannu Narvi

2009:  Antti Paatola

2008:  Kim Hietamäki

2007:  Antti Paatola

2006:  Jean Johansson

2005:  Veli-Matti Salminen
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Kevään 2014 perinteinen hikkorimatkamme 
suuntautui Skotlannin länsirannikolle. Mat-
kalle osallistui yksitoista pelaajaa, jotka kaikki 
pelasivat hikkorimailoilla. Pelasimme seuraa-
vat Prestwick alueen golfkentät: Dundonals 
Links, Prestwick St Nicolas, Glasgow Gailes, 
Prestwick Golf Club, West Kilbride ja Western 
Gailes. Sääolosuhteet olivat alueelle ja maa-
liskuun ajankohdalle tyypilliset, lämpötila 10 
asteen molemmin puolin sadekuuroineen. 
Muutamana päivänä tuuli nousi erittäin kovak-

Prestwick kuvia 2014

Western Gailes 17 greeni, 
tuulen armoilla.

Glasgow Gailes Links, kanerva raffi.

Lassi Tilander Prestwick GC 
2 väylä / par 3.

Western Gailes,  The Sea par 3, 
greenibunkkerin haaste.
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Western Gailes 7 väylä.

si tehden varsinkin vasta- ja sivutuu-
leen pelaamisen haastavaksi.

Prestwick St Nicolas kentällä pe-
lasimme Skotteja vastaan FourBall/
BestBall reikäpelin. Isännät veivät 
tälläkin kertaa voiton nyt lukemin 
2,5 – 1,5.

Matkan erityinen kohokohta oli 
pelikierros Prestwick Golf Club ken-
tällä. Kyseessä on yksi vanhimmista 
golfklubeista. Täällä järjestettiin en-
simmäinen The Open mestaruuskil-
pailu vuonna 1860. Voittaja tuolloin oli Willie 
Park Musselburgh:sta tuloksella 174 36 reiän 
kilpailussa. Toiseksi tuli Prestwick kentän gree-

Western Gailes / Bunker’s Hill, vastatuuleen haastava.

toista The Open mestaruuskilpailua jonka 
jälkeen kilpailut jaettiin The Royal and An-
cient Golf Club of St.Andrews ja The Honou-
rable Company of Edinburgh Golfers kanssa. 

Prestwickin 24. ja viimeinen The Open 
järjestettiin vuonna 1925. Tällöin voittajana 
juhli Yhdysvaltalainen Jim Barnes. Ainoas-
taan Old Course St Andrews on isännöinyt 
enemmän The Open mestaruuskilpailuja 
kuin Prestwick.

Matkaseurueen miellyttävänä kunniana 
oli pelata kierros Prestwick kentällä yhdes-
sä Lasse Tilanderin kanssa. Lassille kierros 
oli historiallinen koska kierroksen jälkeen 
hän saattoi todeta pelanneensa kaikki ny-
kyiset ja entiset The Open golfkentät, varsin 
kunnioitettava 
saavutus.

Risto Lehtinen

The Challenge Belt.

Prestwick GC , 17 greeni.

nien hoitaja Tom Morris häviten kahdella lyön-
nillä voittajalle.

Preswick:ssä pelattiin ensimmäiset yksi-
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Seura on hankkinut käyttöönsä mitaleita

Mitaleja ovat pronssinen mitali, hopeinen mitali ja kultainen 
mitali. Lisäksi yhdistyksellä on Tom Morris-mitali. Mitalien ai-
heet on johdettu yhdistyksen vaakunasta.

Mitalit myönnetään kunnianosoituksena, palkintoina tai 
huomionosoituksena säännöissä nimettyyn tarkoitukseen 
tai yhdistyksen puheenjohtajan tai hallituksen jäsenten esi-
tysten perusteella. Näitä ovat mm.

Yhdistyksellä on lisäksi neljä kiertopalkintoa, jotka jaetaan vuosittain miesten ja naisten 
Suomen hikkorimestarille, tasoituksellisen Finnish Hickory Open -kilpailun voittajalle sekä 
joukkuemestaruuden voittajalle.

Mitalisäännöt on hyväksytty SGHS:n hallituksen kokouksessa 4.2.2013.

TIEDOTUKSIA

Kokouskutsu SGHS:n vuosikokous 2014

Vuosikokous pidetään Helsingin Golfklubin / Talin kartanon tiloissa 
maanantaina 12.5.2014 kello 17 alkaen. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat:

- kokouksen toimihenkilöiden valinta

- kokouksen laillisuus

- työjärjestys

- toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajienlausunto

- vastuuvapaus

- toimintasuunnitelma 2014

- tulo- ja menoarvio 2014

- jäsenmaksu vuodelle 2015

- hallituksen valinta vuodelle 2014

- tilintarkastajien valinta

- muut mahdolliset asiat

Seuran internetsivut käytettävissä

Seuran internetsivut  ovat olleet käytettävissä  vuoden 2009 lopusta alkaen. 
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 ke-
räystä 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

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. 

TIEDOTUKSIA

-  Yhdistyksen järjestämät Suomen Hikkorimestaruuskilpailut 
 ja Finnish Hickory Open

-  Kunnianosoituksena yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä

-  Merkittävästä golfsaavutuksesta 
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Maksut:
Varsinaiset jäsenet Kannatusjäsenet
Liittymismaksu  10 euroa Liittymismaksu 10 euroa
Jäsenmaksu  25 euroa Jäsenmaksu 250 euroa

Palauta lomake osoitteeseen:
Oy K. Hjoth Ab
c/o Suomen Golf Historiallinen Seura
Apajakuja 6 b, 01600 Vantaa

Tai Faxilla 09-477 66 230
tai sähköpostilla sihteeri@sghs.fi

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

Kiitos kiinnostuksesta seuraamme kohtaan!

Liittymislomake

Suomen Golfhistoriallinen Seura ry
(SGHS)

Nimi: Syntymäaika:

Osoite:

Postinumero ja paikka:

Puhelin: Sähköposti:

Kotiseura: Tasoitus:

Kiinnostuksen kohteet:

Golfin historia Hickory pelaaminen Keräily, aihe?

Pvm.:              /            20 Allekirjoitus:

Jäsenrekisteri
Ahlfors Aki Kerava

Ahlfors Kirsi Kerava

Airo Ilari Helsinki

Airola Hannu Helsinki

Aspela Maarit Vantaa

Chapman Helka Helsinki

Chapman Ken Helsinki

Geitel Paul Helsinki

Halme Petri Lakiala

Hietamäki Kim Pori

Hietanen Pentti Seinäjoki

Hjorth John Porvoo

Hjorth Mika Vantaa

Hjorth Vilhelmiina Vantaa

Holmalahti Antero Jyväskylä

Holmalahti Jussi Vantaa

Holttinen Timo Helsinki

Horsma Kaj Helsinki

Huurto Anne Helsinki

Johansson Jussi Espoo

Jäppinen Minna Espoo

Kairus Simo Loimaa

Kakko Seppo Espoo

Karlstedt Jorma Helsinki

Karttunen Jussi Pori

Katainen Pentti Vantaa

Katter Kenneth Kirkkonummi

Keskinen Veijo Espoo

Koivula Tuulia Tampere

Kulmala Matti Tampere

Kulo Matti Turku

Kuosmanen Jorma Vantaa

Kuusela Helena Tampere

Laine Jouni Tampere

Laitinen Jouko Helsinki

Lehtinen Risto Helsinki

Lemmelä Harri Espoo

Levula Raimo Harjavalta

Lindevall Lasse Espoo

Lindström Keijo Helsinki

Lundqvist Thor Björn Helsinki

Lähteenmäki Ritva Karjaa

Markkanen Jussi Vantaa

Myllyharju Markku Pori

Männistö Arja Kotka

Männistö Jussi  Kotka

Narvi Hannu Jämijärvi
Nurmi Ville Helsinki
Nyberg Kari Helsinki
Paatola Antti Klaukkala
Peippo Pertti Turku
Pekkola Tapio Helsinki
Pirttilä Arvo Harjavalta
Pope Steve Sipoo
Pusa Rauno Järvenpää
Puumalainen Kari Vantaa
Rask Eino Nahkela
Ristola Tomi Espoo
Sahlberg Ola Helsinki
Sahlberg Tea Helsinki
Salenius Rolf Helsinki
Salmela Seppo Turku
Salminen Veli-Matti Lappeenranta
Sandgren Lennart Helsinki
Sivenius Eero Vantaa
Sjöblom Kaisu Espoo
Soini Petri Klaukkala
Suni Harri Hyvinkää
Söderlund Tom Helsinki
Tabermann Jukka Hämeenlinna
Tarmio Pekka Espoo
Taskinen Juha  Lahti
Tilander Lassi Helsinki
Tyry Teemu Helsinki
Vartiainen Jussi Espoo
Virtapohja Kalle Kerava
Ylijoki Jukka Espoo




