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ilmestyessä uusi kausi on jo aluillaan. Olen
ilahtunut, että seuramme toiminta kasvaa ja
voi hyvin. Tämä on erityisen totta hikkorigolfin
osalta. Samanlaista tai jopa vieläkin voimakkaampaa kasvua on havaittavissa monessa
muussakin maassa. Hikkorigolf ja kiinnostus
golfin historiaa kohtaan nostaa päätään ympäri Euroopan. Tämä johtaa vääjäämättä siihen,
että syntyy myös ristiriitoja ja keskustelua.
Yksi esimerkki tästä on eri maiden ja eri kilpailujen eroavat välinesäännöt. Uusien harrastajien myötä monelle tulee houkutus laskea
kynnystä harrastamiseen. Varsinkin, kun kyse on monesti myös kaupallisesta toiminnasta. Tästä hyvä
esimerkki on naapurimaamme Ruotsi. Ruotsissa sallitaan jo monessa paikallistason kilpailussa hikkoripeli uusilla ns. replikamailoilla. Näitä valmistaa jo useampi ”tehdas”, etenkin Yhdysvalloissa. Sisarseuramme Ruotsissa on kuitenkin pitänyt tiukkaa linjaa omissa mestaruuskilpailuissaan, joissa edelleen sallitaan vain aidot ennen vuotta 1935 valmistetut puuvartiset mailat. Oman seuramme puitteissa
olemme myös tällä hetkellä kovasti tämän linjan kannalla.
Mielestäni yksi suuria hikkorigolfin iloja ja mielenkiinnon kohteita ovat juuri ne oikeat alkuperäiset
mailat. Setin rakentaminen on jatkuvaa puuhaa: mailojen historiassa, valmistuspaikoissa, patenteissa
ja valmistajissa riittää tutkittavaa talven pimeinä iltoina. Piirissämme on myös saatavilla mailoja valmiiksi kunnostettuna niille, jotka eivät itse halua tai ehdi kunnostaa mailojaan. Lisäksi seurallamme
on tarjota vuokrasettejä hikkorigolfin aloittelijoille, joten aloituskynnys säilyy matalana myös näillä
alkuperäisillä välineillä. Uusien mailojen puolestapuhujat mainitsevat monesti vanhojen mailojen hankalan saatavuuden ja jopa loppumisen. Olen varma, että menee vielä monta vuosikymmentä ennen
kuin mitkään tällaiset ennusteet toteutuvat tai aiheuttavat hankaluuksia aitoja välineitä haluaville.
Hikkorimailathan ovat suorastaan edullisia, jos verrataan tämän päivän uusiin huippuvälineisiin. Pysy-

Seuran tarkoitus
• edistää ja tukea golfin historian harrastusta
• edistää golfmuseon perustamista Suomeen
• toimia golfiin liittyvän keräilyn edistämiseksi
• edistää historiallisilla välineillä tapahtuvaa golfin pelaamista
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käämme siis aitojen asioiden ja mailojen parissa myös tulevaisuudessa.

Always make a total effort,
even when the odds are against you.
(Arnold Palmer)
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Hikkorikausi 2017
Hikkorimestaruudet matkasivat Keimolaan ja Ruotsi oli totutusti parempi maaottelussa. Kevään hikkorimatkalla 16 jäsentä nautti Carnoustien
seudun upeista linkskentistä. Hikkorikiertue oli Minna Jäppisen ja Marko Matikan ylivoimaa. Ulkomailtakin
saatiin aikaisempia vuosia enemmän
menestystä. Vuoden hikkorigolfareiksi hallitus valitsi Marko Matikan
ja Kirsi Ahlforsin.

Keimola vei kaikki 		
mestaruudet

Hikkorivuoden kohokohta on mestaruuskilpailut. Tänä vuonna mestaruuksista pelattiin Keimolassa ja
keimolalaiset pelaajat käyttivät kotiedun täysimääräisesti hyväkseen.
Miesten mestaruus jäi jälleen
kerran Keimolaan, kun melko uusi
hikkorigolfari Marko Matikka pelasi tuloksen 80 voittaen Talin Mika
Hjorthin lyönnillä. Kolme seuraavaa
sijaa menivät nekin Keimola Golfille

järjestyksessä Jani Hietanen, Lasse
Ruuskanen ja Paul Geitel. Sarjassa
oli 12 pelaajaa.
Naisten mestaruuden otti Keimolan Minna Jäppinen tuloksella 94.
Toiseksi tuli Hirvihaara Golfia edustava hikkorikisojen ensikertalainen
Päivi Heimonen. Kolmas oli Golf Talman Kirsi Ahlfors. Osanottajia sarjassa oli seitsemän.
Senioreiden kisassa oli yhdeksän
osallistujaa, joista parhaiten pelasi Keimola Golfin Jussi Markkanen.
Hänen tuloksensa oli 95 lyöntiä. Toisena oli Antti Paatola, hänkin Keimolasta. Kolmannen sijan jakoivat Talin
Lassi Tilander ja Keimolan Erkki Rantanen.
Joukkuemestaruus oli jälleen Keimola Golfin. Seuraavina, selvästi
jääneinä, olivat Tali ja Suur-Helsingin
Golf. Yhteensä kuusi klubia sai jalkeille joukkueen.
Samassa yhteydessä ratkottiin
tasoitusmestaruus, Finnish Hickory

Open. Voittoon nettotuloksella 71
pelasi Keimolan Lasse Ruuskanen.
Seuraavana kaksi lyöntiä huonommin oli Hirvihaaran Päivi Heimonen.
Kolmas oli nettotuloksella 75 Keimolan Marko Matikka ja neljänneksi jäi
samalla tuloksella Talin Mika Hjorth.

Maaottelussa palattiin
entiseen

Kymmenes maaottelu Suomen ja
Ruotsin välillä pelattiin Ruotsissa,
Lundsbrunnin golfklubilla. Kummassakin joukkueissa oli kymmenen
miestä ja kaksi leidiä. Pelimuoto on
Ryder Cuppia mukaillen reikäpeli,
jossa pelataan fourball, best ball ja
single. Erona on, että maaottelussa
ottelut pelataan loppuun asti ja tasoituksena käytetään ns. Sunningdale-tasoitusta.
Ruotsi osoittautui jälleen paremmaksi tuloksella 15-10. Best ball-otteluiden jälkeen Suomi johti 2-0
mutta Ruotsi onnistui voittamaan
Keimola rohmusi mestaruudet, pelaajat
oikealta Jussi Markkanen, Minna Jäppinen,
Marko Matikka, Lasse Ruuskanen ja Veeti
Puumalainen.

Carnoustie kentän
griinibunkerista ylös
parketille.

fourball-ottelut 5-1 ja siirtyi 5–3 johtoon. Singelit Ruotsi voitti 10-7.
Suomen joukkueessa pelasivat
Aki Ahlfors, Kirsi Ahlfors, Paul Geitel, Jussi Holmalahti, Tiina Kukkonen-Suvivuo, Risto Lehtinen, Mika
Lindström, Jussi Markkanen, Marko
Matikka, Antti Paatola, Lasse Ruuskanen ja Ville Suvivuo. Joukkueen
kapteenina toimi Aki Ahlfors. Joukkueen parhaana pisterohmuna palkittiin Antti Paatola.
Tietoa eroosiosta
Medal Course kentällä.
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Jäsenmatkan kohteena
Carnoustie

Joka keväinen jäsenmatkamme
suuntautui tällä kertaa Carnoustien
seudulle. Carnoustie isännöi vuoden
2018 Openia ja kuusitoista yhdistyksen jäsentä kävi etukäteen ’hyväksymässä’ kisakentän. Tällä kertaa
asuttiin tavallista komeammin, kun
majoitus oli Carnoustien kuuluisassa golfhotellissa. Joillakin ryhmästä
oli onni katsella Carnoustien Cham-

pionship-kentän 1. tiin avauksia ja
18. griinin tapahtumia paraatipaikalta, oman huoneen ikkunasta.
Matkan ohjelmassa oli kolmen
Carnoustien kentän lisäksi kierrokset Arbroathissa, Monifiethissä,
Montrosessa ja Panmuren kentällä. Kentistä Carnoustie Championship-kenttä oli tietysti matkan kohokohta, joskin melko haastava
klubipelaajien taidoille. Ei ihme, että
sitä pidetään Open kentistä kaikkein
vaativimpana. Carnoustien kaksi
muuta kenttää, Burnside ja Buddon
osoittautuivat hienoiksi ja edullisiksi
linkskentiksi joista klubipelaajakin
pystyy nauttimaan täysillä.
Montrosen kahdesta kentästä
pelasimme Medal Coursen, joka on
kentistä vanhempi. Kenttä on yksi
niistä kentistä, jotka Skotlannissa
on vaarassa joutua meren armoille.
Esimerkki tästä näkyi kentän 2. tiillä, mistä meri oli jo vienyt osan ja
varoitustaulut kielsivät menemästä
liian lähelle reunaa. Kieltämättä meren uhka näytti todelliselta, kun tiillä
seistessä vieressä alkoi kymmenen
metrin putous alas rantahiekalle ja
mereen. Vähän kuin olisi ollut soramontulla metrin päässä sen reunalta. Itse kenttä on todella upea
ja gorsen kukkiessa keltaisena yksi
kauneimmista kentistä joilla olen
pelannut.
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Panmure oli toinen todellinen helmi, upea linkskenttä. Se sijaitsee hieman sisämaassa eikä meri näyttäydy
missään. Silti sillä on kaikki muut linkskentän ominaisuudet ja sellaiseksi
se myös luetaan. Kenttä on kuuluista
siitä, että Ben Hogan, ennen ainoata
Open-osallistumistaan vuonna 1953
vietti viikon pelaten Panmuren kenttää ja opetellen linksgolfin saloja.
Hogan voitti Carnoustiessa pelatun
vuoden 1953 Openin tuloksella -6
voittaen kakkosen neljällä lyönnillä.
Aitoja linkskenttiä mutta hieman
vaatimattomampia puitteiltaan olivat Arbroath ja Monifieth Ashludie.

Tourilla tutut voittajat

Finnish Hickory Tourilla pelattiin jo

kahdestoista kausi. Voittajista löytyi
sekä uusia menestyjiä että aikaisemmin menestyneitä.
Naisten tasoitussarjassa voitto
matkasi tuttuun osoitteeseen, kun
Keimolan Minna Jäppinen voitti kauden aikana kolme kisaa ja kipusi näin
omalle sataluvulleen 114 pisteellä.
Toiseksi tuli Talman Kirsi Ahlfors 93
pisteellään. Kolmantena 80 pisteellä
oli Hirvihaaran Päivi Heimonen. Heidän lisäkseen osakilpailuvoittoon
pelasi Outi Hemmo.
Miesten tasoitussarjassa oli tasainen kärki. Kärkisijan vei Keimolan Lasse Ruuskanen jonka kolme
voittoa ja pari muuta kärkisijaa toivat 108 pistettä. Yksi voitto ja pari
kakkossijaa toivat Marko Matikalle

96 pistettä, jolla irtosi toinen sija.
Kolmas 94 pisteellä oli Mika Hjorth.
Näiden lisäksi yhden voiton otti viime vuoden voittaja Paul Geitel.
Lyöntipelisarjassa ylivoimaisen
voiton otti Keimolan Marko Matikka.
Viisi voittoa antoivat maksimipisteet
140. Toinen oli Mika Hjorth 107 pisteellä yhden voiton myötä. Kolmas
oli Lasse Ruuskanen 82 pisteellä ja
yhdellä voitolla.

Tulokset ulkomailla 		
vaihtelivat

ja Lundsbrunn Hickory Openiin. Lisäksi joukko pelaajia kävi Brittein
saarilla muutamassa hikkoritapahtumassa.
Tänä vuonna Ruotsin mestaruuskisassa Tiina Kukkonen-Suvivuo oli
neljäs ja Kirsi Ahlfors kuudes naisten
sarjassa. Miesten sarjassa Marko
Matikka oli kymmenes. Seniorisar-

jassa Antti Paatola oli myöskin kymmenes. Tasoituksilla pelattavassa
Svenska Hickorykannan-kilpailussa
Antti Paatola oli toinen.
Lundsbrunn Hickory Openissa menestys oli parempi. Tässä tasoituksin
pelattavassa kisassa Veeti Puumalainen oli ykkönen tuloksella netto
62. Kolmas kisassa oli Antti Paatola

ja neljäs Ilari Puumalainen. Naisten
sarjassa Kirsi Ahlfors oli neljäs ja Tiina Kukkonen-Suvivuo oli viides.
Brittein saarilla paras tulos tuli
Antti Paatolalle, joka oli Brittien seniorimestaruuskisassa toinen ja samalla Keski-Englannin mestaruuskisassa kolmas.

Taustalla Panmure Golf
Course klubitalo.

Kauden aikana joukko suomalaisia
hikkorigolfareita kävi ulkomailla hikkorikisoissa. Maaottelumatkan yhteydessä pelaajamme osallistuivat
myös Ruotsin mestaruuskilpailuihin

Näkymä Medal Course kentältä.
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Kingarrock
aito hikkorielämys
Sain vuonna 2017 tilaisuuden osallistua EAGHC:n (European Association for Golf Historians and Collectors)
vuosikokoukseen St. Andrewsissa
Skotlannissa. Osana ohjelmaa pelasin noin 15 kilometriä St.Andrewsista
länteen lähellä Cuparin kylää sijaitsevan 9-reikäisen hikkorikentän.
Kenttää ylläpitää Skotlannin kansallinen perinnesäätiö (National
Trust for Scotland). Tämä on tiettävästi yksi harvoista, jos ei ainoa
kenttä koko maailmassa, jolla ei tiettävästi ole pelattu muilla kuin hikkorivartisilla mailoilla. Tästä johtuen
myös tänä päivänä peli teräsvartisilla mailoilla on kokonaan kielletty.
Kentän on alun perin rakennuttanut vuonna 1920 Dundeesta kotoisin
ollut rikas liikemies Frederick Sharp.
Herra Sharp oli R&A-jäsen ja hankki
tilukset asuakseen lähempänä St.
Andrewsia. Tarina kertoo, että moni
huippupelaaja on asunut Herra Sharpen vieraana kentän vieressä olevas-

9 reikä ja kartano

sa kartanossa. Yksi tunnetuimmista
vieraista on ollut Bobby Jones. Vahvistamattomien tietojen mukaan
myös Bobby olisi pelannut ja harjoitellut kentällä.
Eri vaiheiden jälkeen kenttä suljettiin ja maa otetiin muuhun käyttöön

1930-luvulla, jonka jälkeen kenttä
unohtui. Vuonna 2002 Links Trust for
Scotland sai kartanon ja ympäröivät
maa-alueet lahjoituksena hallintaansa. Samassa yhteydessä löydettiin
viitteitä vanhasta kentästä, mm. yksityiskohtainen kenttäkartta vuodel-

Aito lähes vanha ruohonleikkuri,
jolla kenttää hoidetaan

ta 1924. Tästä syntyi idea kentän herättämisestä henkiin. Kentän uuden
ilmeen suunnitteli tunnettu arkkitehti ja amatööripelaaja Peter McEvoy.
Suunnitelmissa pysyttiin mahdollisimman uskollisina alkuperäiselle
layoutille, kuitenkin huomioiden
turvallinen ja sujuvaa pelaaminen.
Kenttä avattiin taas hikkoripelille
vuonna 2008.
Kenttää ylläpidetään vielä tänäkin päivänä 1920-luvun menetelmin,
ts. kentällä on käytössä esim. vain
yksi vedettävä, aito vanha ruohonleikkuri. Griinit puolestaan leikataan
käsityöntöisellä leikkurilla. Kentällä
on mahdollista vuokrata hikkorisetti ja palloja, mikäli matkalla ei satu
olemaan omia mukana. Kentälle on
myös hyvä soittaa etukäteen, koska
se on aika ajoin täynnä. Aidon kokemuksen nimissä kentälle ei saman
aikaisesti oteta suuria pelaajamääriä. Viereisessä kartanossa toimii
pieni kahvila.
Pelillisesti kenttä ei millään tavalla vastaa modernin pelaajan
odotuksia, mutta hikkorimailoilla ja
historiaa kunnioittavalla asenteella
varustettuna pelaaja saa kentällä
hienon pelikokemuksen. Samalla
voi pohtia sitä millaista pelaaminen
oikeasti oli 100 vuottaa sitten, ennen
tasaisia griinejä ja stimpmittareita.
https://www.nts.org.uk/
Kingarrock-Hickory-Golf/
Teksti ja kuvat:
Mika Hjorth

Isäntänä Kingarrockissa toimii
Keith McColl
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TIEDOTUKSIA

Hikkoritapahtumia kaudella

2018

Toukokuu
20. E.R.K-Team Hickory Open, 			
Golf Talma, Sipoo

Kaikille avoin hikkoritapahtuma joka avaa Finnish Hickory Tourin kauden 2018. Talma isännöi toista kertaa Tourin
tapahtumaa. Tour kestää koko kesän ja sen finaali pelataan syyskuun lopulla. Osakilpailun voiton lisäksi Tourilla pelataan Golf Center Hickory Rankingin pisteistä.
Hikkoriklinikka ennen tapahtumaa Talman rangella. Kaikille avoin tapahtuma, mailavuokraus niitä tarvitseville.

Kesäkuu
3. Villimaa Hickory Open, 				
Keimola Golf, Vantaa

Keimolassa pelattava Villimaa Hickory Open on Tourin pitkaaikaisin tapahtuma, Keimola on ollut mukana
alusta alkaen. Kenttänä on Keimolan kentistä vanhempi, Kirkka. Hikkoriklinikka ennen tapahtumaa Keimolan
rangella. Kaikille avoin tapahtuma, mailavuokraus niitä
tarvitseville.

17. Golfantiikki Hickory Open, 			
Kytäjä Golf, Hyvinkää

Kytäjä on toinen perinteinen Tourin pelikenttä, jossa pelataan nyt jo yhdettätoista kertaa. Pelikenttänä tällä kertaa Kytäjän NW-kenttä. Kaikille avoin
tapahtuma, mailavuokraus. Kytäjän hieno range
tarjoaa hyvän mahdollisuuden harjoitella hikkorimailoilla. Ennen tapahtumaa rangella pidetään
myös hikkoriklinikka jossa saa ohjeita hikkoripeliin.

30. Open Finnish Hickory Championship, 		
Tapiola Golf, Espoo

Tämä on jo kahdestoista kerta, kun Suomen hikkorimestaruudet ratkotaan. Samassa yhteydessä pelataan
Finnish Hickory Open, Suomen vanhin hikkorikisa. Tänä
vuonna pelikenttänä on Tapiola Golf Espoossa. 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 osallistujille.
Kisan tarkka ohjelma toisaalla tässä lehdessä. Kisasta jaetaan kaksinkertaiset pisteet Golf Center Hickory Rankingissa.
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Kokouskutsu
SGHS:n vuosikokous 2018
Vuosikokous pidetään Golf Talma tiloissa sunnuntaina 20.5.2018
1,5 tuntia ennen E.R.K. Hickory Open kisaa.

Heinäkuu
2. Nordic Hickory Match, 				
Suur-Helsingin Golf, Luukki, Espoo

Tänä vuonna on Suomen vuoro järjestää hikkorimaaottelu Ruotsia vastaan. ”Ryder-cup” tyylinen maaottelu
pelataan SHG Luukin kentällä.

29. Hikkori-Jussin Historic Open, 			
Suur-Helsingin Golf, Luukki, Espoo

SHG:n Luukin kenttä isännöinyt SM-kisoja muutama
vuosi sitten. Tour palaa nyt hieman tuosta kerrasta uusiutuneelle SM-näyttämölle. Hikkoriklinikka ennen tapahtumaa Luukin rangella. Kaikille avoin tapahtuma,
mailavuokraus.

Elokuu
12. Mussalo Hickory Open, 				
Kymen Golf, Kotka

Mussalon kenttä on nyt ensimmäistä kertaa Hickory
Tourin ohjelmassa. Tour kestää koko kauden ja finaali
pelataan syyskuussa. Osakilpailun voiton lisäksi Tourilla
pelataan Golf Center Hickory Rankingin pisteistä. Hikkoriklinikka ennen tapahtumaa Mussalon rangella. Kaikille
avoin tapahtuma, mailavuokraus niitä tarvitseville.

Syyskuu

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat:
•

kokouksen

•

toimintasuunnitelma 2018

toimihenkilöiden valinta

•

tulo- ja menoarvio 2018

•

kokouksen laillisuus

•

jäsenmaksu vuodelle 2019

•

työjärjestys

•

hallituksen valinta vuodelle 2018

•

toimintakertomus, tilinpäätös

•

toiminnantarkastajien valinta

•

muut mahdolliset asiat

ja tilintarkastajienlausunto
•

vastuuvapaus

Kokouksen jälkeen pelataan E.R.K. Hickory Open.

Juhlivat klubit 2018

8. Masku Hickory Open, 				
Kankaisten Golfpuisto, Masku

Kauden toinen uutuuskenttä on Kankaisten Golfpuisto
Maskussa. Kaikille avoin Hickory Tourin tapahtuma jossa osakilpailuvoiton lisäksi tavoitellaam Golf Center Hickory Rankingin pisteitä. Ennen tapahtumaa hikkoriklinikka kentän rangella. Mailavuokraus niitä tarvitseville.

23. Golfpiste Hickory Final, 				
Vuosaari Golf, Helsinki

Perinteinen Finnish Hickory Tourin finaalikenttä on ollut
Vuosaari Golf, niin tänäkin vuonna. 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. Hikkoriklinikka Vuosaaren rangella ennen tapahtumaa. Mailavuokraus tarvitseville.

75 vuotta
Seuraavat suomalaiset
golfklubit saavuttavat

Viipurin Golf

merkittäviä etappeja
vuoden 2018 aikana.

30 vuotta

SGHS onnittelee

Botnia Golf
Hartolan Golfklubi
Kalajokilaakson Golf
Kartano Golf
Lakeside Golf
Loimijoki Golf

juhlivia klubeja.

Tietolähteenä on käytetty
Golfliiton kenttäopasta.

Messilä Golf
NokiaRiver Golf
Nordcenter Golf&Country Club
Pielis-Golf
Salo Golf
Vierumäen Golfseura
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Finnish Hickory Tour 2018
Kaudella 2018 pelataan 8 osakilpailua. Kilpailut ovat avoimia ja pelataan pistebogeyna 18r. Sarjoina ovat miehet yleinen, naiset sekä uutuutena seniorimiehet yli 60v. Lisäksi
palkitaan paras scr-tulos. Kilpailuissa voi olla lisänä myös
erikoiskilpailuja, jotka ilmoitetaan kilpailukutsussa.

Osakilpailut ovat:
su 20.5. E.R.K.Team Hickory Open. 			
Golf Talma, Sipoo.

Ranking lasketaan neljässä eri sarjassa:
src kaikille yhteisesti
hcp-miehet

su 17.6. Golfantiikki Hickory Open. 			
Kytäjä Golf, Hyvinkää.

hcp-seniorimiehet (yli 60v.)

su 29.7. Hikkori-Jussin Hickory Open. 			
SHG, Luukki, Espoo.
su 12.8. Mussalo Hickory Open. 				
Kymen Golf, Kotka.
la 8.9. Kankaisten Golfpuisto Hickory Open. 		
Masku.
su 23.9. Golfpiste Hickory Final. 				
Vuosaari Golf, Helsinki.
Kilpailuihin tulee ilmoittautua järjestävän seuran caddiemasterille tai Nexgolfin kautta viimeistään kolme (3) päivää
ennen eli torstaina klo 18.00, jos kilpailu pelataan sunnuntaina. Peruutukset sairaustapauksissa ilmoitetaan suoraan
kilpailunjohtajalle mahdollisimman pikaisesti kilpailua
edeltävänä päivänä. Golfklubeilla on oikeus periä kilpailumaksu heille peruuttamattomista osallistumisista suoraan
kilpailuun ilmoittautuneelta ko. pelaajalta. Kilpailumaksu
maksetaan ennen kilpailua klubien caddiemasterille. Kilpailun päätyttyä on ruokailu ja palkintojen jako.
Hickory-kilpailuissa pelataan Suomen golfhistoriallisen seura SGHS ry:n määrittelemien välinesääntöjen mukaisesti. Ainoastaan aidot puuvartiset ennen vuotta 1935
valmistetut mailat ovat sallittuja. Säännöt löytyvät internet-sivuilta www.sghs.fi. Palloina voidaan käyttää kaikkia
nykysääntöjen sallimia palloja. Etäisyysmittarit tms. ovat
kiellettyjä. Kilpailuihin saa pukeutua ajan hengen mukaisesti. Tämä ei toki ole pakollista.
Kilpailukutsuissa kerrotaan pelattavat tiit, jotka ovat:
miehet yleinen ja seniorimiehet sinisiltä, yli 75v. miehet
sekä naiset pelaavat punaisilta. Tasoitussarjoihin tasoitukset lasketaan taempien tiipaikkojen slopeluvun mukaisesti.
Ammattilaiset pelaavat scr-sarjassa valkoisilta(M) ja sinisiltä(N).
Pelaajat voivat kauden alussa, ennen kilpailuun osallistumista, ilmoittautua mukaan Golf Center Hickory Rankingiin, maksamalla 10 € rankingmaksun kaudelle 2018. Ranking lasketaan neljässä eri sarjassa ja parhaat palkitaan
finaalikilpailun lopuksi.

HIKKORIGOLFIN SM-KILPAILUT
30.6.2018, Tapiola Golf (TaG)

Kaudella 2018 rankataan suomalaiset hikkoripelaajat paremmuusjärjestykseen uudistetun Golf Center Hickory Rankingin avulla.

su 3.6. Villimaa Hickory Open. 				
Keimola Golf, Vantaa.

la 30.6. Hickory Suomen Mestaruus, lp (src, hcp). 		
Tapiola Golf. Espoo.
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Golf Center
Hickory Ranking 2018

hcp-naiset ja

Rankingissä huomioidaan menestyminen kaudella 2018
Finnish Hickory Tourin osakilpailuissa mukaan lukien
SM-kisa (src-sarja) ja Finnish Hickory Open (lp hcp-sarjat).
Scr-sarjaan ovat myös ammattilaiset tervetulleita. Src-sarja
on yhteinen kaikille. SM-kisojen scr-sarjojen tulokset yhdistetään src-rankingia varten. Rankingin lopputuloksiin
lasketaan mukaan viiden parhaan Finnish Hickory Tourin
osakilpailun pisteet.

Hikkorigolfin Suomen mestaruuskilpailut pidetään Tapiola Golfin kentällä
lauantaina 30. päivänä kesäkuuta 2018 klo 9.00 alkaen.
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
osallistumaan tapahtumaan.

KILPAILUOHJE:
Kilpailusarjat:
• 18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, miehet.
Voittaja on vuoden 2018 hikkorigolfin miesten Suomen mestari.
• 18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, naiset.
Voittaja on vuoden 2018 hikkorigolfin naisten Suomen mestari.

Finnish Hickory Tourin kilpailuissa pelataan tasoituksellista sarjaa (hcp pb) erikseen miehillä, naisilla ja senioreilla.
Finnish Hickory Openissa miehet, naiset ja seniorit pelaavat
samassa sarjassa (hcp lp), mutta rankingpisteet tasoitussarjassa lasketaan miehille, naisille ja senioreille erikseen.

• 18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, seniorit 60v miehet.
Voittaja on vuoden 2018 hikkorigolfin seniorien Suomen mestari.

Finnish Hickory Tourin osakilpailussa jaetaan src-sarjassa pisteitä viidelletoista parhaalle.

• Tasoituksellinen 18 reiän lyöntipeli kaikille osallistujille.
Paras nettotulos voittaa vuoden 2018 Finnish Hickory Openin

Scr-sarjassa pisteet jakautuvat 30, 26, 23, 20, 17, 14, 12,
10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pisteet tasoituksellisissa sarjoissa kymmenelle parhaalle ovat 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2 ja 1.

• Klubien välinen joukkuekilpailu. Klubin kaksi parasta tulosta sekä brutto- että
nettosarjoista lasketaan yhteen (voi olla samat pelaajat).
Alhaisin tulos voittaa vuoden 2018 klubien välisen Suomen mestaruuden.

SM-kilpailussa, Finnish Hickory Openissa ja Hickory
Tourin finaalissa jaetaan kaksinkertaiset pisteet. Seniorit
ilmoittavat ilmoittautumisen yhteydessä, kauden alussa,
sarjaansa osallistumisen.
Kauden alussa maksetaan 10 € Rankingiin osallistumismaksu jäsenmaksun yhteydessä tai osakilpailussa alussa
rahastonhoitajalle, mikäli haluaa rankingtaulukkoon mukaan. Osakilpailuissa palkitaan vaikkei olisi rankingissa
mukana. Ranking-pisteitä ei voi kerätä takautuvasti. Pisteet
kertyvät ranking osallistumismaksun jälkeen. Kertyneet
maksut käytetään kauden aikana kilpailukulujen kattamiseen.
Ranking-voittajat palkitaan finaalin yhteydessä suoritettavassa palkintojenjaossa seuraavassa järjestyksessä:
1.scr, 1.hcp-M, 1.hcp-N, 1.hcp-Sen. Vain yksi palkinto pelaajaa kohden. Finaaliin rankingpalkinnot toimittaa yhteistyökumppani Golf Center. Tasatilanteissa eniten 1.sijoja ja sitten 2.sijoja kerännyt voittaa. Osakilpailuissa kilpailujohtaja
päättää palkintojen jaon järjestyksen ja määrän.

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
olevaan osoitteeseen 21.6.2018 mennessä. Lomake löytyy mm. SGHS:n kotisivuilta. Kilpailijoiden
määrä on rajoitettu, joten aikainen ilmoittautuminen on suositeltavaa.
Tervetuloa Hikkorigolfin SM-kilpailuihin!
Jussi Markkanen
Kilpailun johtaja
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TIEDOTUKSIA

Seura on hankkinut käyttöönsä mitaleita
Mitaleja ovat pronssinen mitali, hopeinen mitali ja kultainen mitali. Lisäksi yhdistyksellä on Tom Morris-mitali.
Mitalien aiheet on johdettu yhdistyksen vaakunasta.
Mitalit myönnetään kunnianosoituksena, palkintoina
tai huomionosoituksena säännöissä nimettyyn tarkoitukseen tai yhdistyksen puheenjohtajan tai hallituksen
jäsenten esitysten perusteella. Näitä ovat mm.
- Yhdistyksen järjestämät Suomen Hikkorimestaruuskilpailut
ja Finnish Hickory Open
- Kunnianosoituksena yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä
- Merkittävästä golfsaavutuksesta
Yhdistyksellä on lisäksi seuraavat kiertopalkintoa, jotka jaetaan vuosittain miesten
ja naisten Suomen Hickory mestarille, tasoituksellisen Finnish Hickory Open -kilpailun voittajalle, joukkue mestaruuden voittajalle, reikäpelin sarjan voittajalle sekä
vuoden hikkoripelaajille.
Mitali säännöt on hyväksytty SGHS:n hallituksen kokouksessa 4.2.2013.

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.

Suomen golfhistoriallisen seuran
(SGHS) mestaruuskilpailut 2018

SGHS ry hakee
vapaaehtoista nettiwelhoa!
Tarvitsemme apua nettisivujemme
kanssa ja mahdollisesti myös seuran
omien Facebook –sivujen perustamiseen. Nykyiset sivut löytyvät osoitteesta www.sghs.fi. Ohjelmien ja
tietotekniikan kanssa voimme hyvin
auttaa alkuun, riittää kunhan sinulla
on perustietokone ja nettitaidot.
Toivottavasti jäsentemme joukosta
löytyisi mahdollisen pikaisesti aktiivijäsentä apuumme!
Ota siis viipymättä yhteyttä
Mika Hjorth 0400 – 735 032 tai
mika10100@hotmail.com

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

Lassin pokaali 2018
Osallistumisoikeus
SGHS jäsenet tasoituksella 36,0 tai alle. Vuoden 2017 kisan neljä parasta pelaajaa ovat
järjestyksessä ns. sijoitettuja pelaajia. Muut
pelaajat arvotaan osallistujamäärän perusteella kaavioon. Tarvittaessa voidaan tehdä myös
lohkoja tai alueellisia kaavioita/lohkoja ottaen
huomioon pelaajien kotikentät.

Pelimuodot
SGHS:n mestaruus ratkaistaan perinteisin hikkorivälinein henkilökohtaisena tasoituksellisena reikäpelinä. Peleissä pukeudutaan hikkoriaikakauden asuun.

Tasoitukset
Tasoituksena käytetään ns. Sunningdale-tasoitusta. Tilanteessa 2 up häviöllä oleva pelaaja
saa seuraavalle väylälle yhden lyönnin edun.
Yhden lyönnin etu on voimassa siihen saakka
kunnes ollaan tilanteessa 1 up. Ottelun ollessa
tasatilanteessa 18 pelatun reiän jälkeen, pelataan jatkoreikiä “sudden death”-menetelmällä
kunnes voittaja on selvillä.

Pelikenttä
Pelikentän voivat pelaajat vapaasti valita. Mikäli pelikentästä ei päästä yksimielisyyteen
pelikenttä voidaan arpoa. Reikäpelimestaruudesta pelataan klubitiiltä, eli miehet keltaiselta
ja naiset punaiselta.

Peliajat
Pelaajat sopivat itse peliaikansa. Ajanvaraus tapahtuu normaalien ajanvaraussääntöjen
puitteissa.

Viheriöt
Pelissä käytetään ”Stymie”-sääntöä. Mikäli
vastustajan reikää lähempänä oleva pallo on
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yli 6” (15 cm) päässä pelaajan pallosta, vastustajan ei ole tarpeen nostaa palloa. Mikäli
kauempana olevan pelaajan pallo osuu vastustajan palloon, vastustaja voi jatkaa peliä pallon
uudesta paikasta tai hän voi palauttaa pallon
sen alkuperäiseen paikkaan. Mikäli vastustajan lähempänä oleva pallo menee kosketuksen
seurauksena reikään, pallo on reiässä ja siirtymistä ei lasketa lyönniksi.

Tulokset
Kisalle perustetaan sivut edellisvuoden tapaan
Facebook-tapahtumana. Otteluiden tulokset ilmoitetaan vastuuhenkilölle, joka ylläpitää kaavioita. Reikäpelien tulokset ilmoitetaan muodossa: reikiä johdossa/reikiä jäljellä. Esim. jos
ottelu päättyy reiälle numero 17 voittajan ollessa kaksi reikää edellä, on ottelun tulos 2/1.

Ilmoittautuminen ja kilpailumaksut
SGHS reikäpelimestaruus on maksuton ja ilmoittautua voi sähköpostitse (jholmalahti@
hotmail.fi) 10.5.2018 mennessä. Kaavio ja alustavat aikataulut julkaistaan toukokuun puolivälissä.
Suomen golfhistoriallisen seuran mestari
palkitaan Hickory Tourin finaalissä syksyllä
2018.
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Hagalundin Kartanon
historiallinen kenttähanke
Tapiolan keskustaan suunniteltiin vuonna 1935, 18-reiän golfkenttä.
Talin golfkentän tarina voisi olla kokonaan toinen,
mikäli Hagalundin kenttähanke olisi toteutunut.

Kentän sijainti nykykartalla. Westendin tennishalli palveli pääkaupunginseudun palloilijoita
vuodesta 1936 vuoteen 1967, jolloin se paloi.

Hagalundin kartanon omistajalla
Arne Grahnilla oli unelma. Hän halusi
perustaa kartanonsa maille eräänlaisen puutarhakaupungin. Alue käsitti
tuolloin mm. nykyään Tapiolana tunnetun Espoon kaupunginosan sekä
Westendin. Alueen yhteys pääkaupunkiin oli radikaalisti parantumassa, kun sekä Lauttasaaren silta ja
Jorvaksen tie alkoivat heti 1930-luvun puolivälin jälkeen valmistua.

Sitä ennen oli Hagalundiin jouduttu
kiertämään kapeita sorateitä pitkin
Leppävaaran kautta.
Yhdeksi
puutarhakaupunkinsa
vetonaulaksi hän päätti rakentaa
suuren täysimittaisen golfkentän,
jonka suunnittelijaksi hän kutsui
tunnetun britin, majuri Charles A.
MacKenzien, joka matkusti paikalle
vain todetakseen, että kaavailtu alue
sopi golfkentäksi erinomaisesti. Hän

poikkesi myös jo olemassa olevalla
Talin, silloin vielä 9-reikäisellä kentällä, todeten sen sopivan mainiosti harjoituskentäksi vasta-alkajille.
Mackenzie laatikin saman tien piirustukset kentästä jonka kokonaispituudeksi tuli noin 6000 metriä ja
jonka sijainti ja reititys keskellä Tapiolaa selviää hyvin oheisesta kuvamateriaalista.
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Arne Grahn oli 		
moninkertainen 		
tennismestarimme
Urheilumielessä
Arne
Grahnin
oma suuri rakkaus oli tennis, jossa hän oli maan selvästi paras pelaaja 1920-1930-luvuilla. Hän voitti
30-vuotta kestäneellä urallaan kymmeniä Suomen mestaruuksia eri sarjoissa.
Suunnitellun golfkentän ykköstiin
ja viimeisen viheriön tuntumaan hän
alkoi rakentaa suurta, Helsingin tennispalatsin näköistä sisäpelihallia,
joka olisi toiminut samalla golfkentän tukikohtana ja sosiaalisena tilana. Tämä halli valmistuikin vuonna
1936. Golfkentän rakennustyöt eivät
sen sijaa tahtoneet päästä käyntiin.
Kun Grahn kuuli, että Talin ensimmäinen 5-vuoden sopimus Helsingin kaupungin kanssa oli menossa
umpeen vuonna 1937, alkoi hän kosia talilaisia mukaan omaan kenttähankkeeseensa. ”Muuttakaa Hagalundiin niin rakennan teille komean
kentän.” Talilaiset käsittelivät asiaa
johtokunnassaan ja päättivät jäädä
nykyiselle paikalleen, varsinkin kun
kaupunki jatkoi sopimusta ja antoi
sen verran lisämaata, että kenttä

Arkkitehdin arvio
Lassi Pekka Tilander käveli Hagalundin kentän reitityssuunnitelman mukaisesti läpi ja teki ”kenttäarvion”.
30-luvulla golfkentän suunnittelussa vallitsi vuosisadan alusta alkanut “The Golden Age of Golf Architecture”. Sen ajan suunnittelijat, mm.
Harry Colt, Donald Ross ja ehkä kuuluisin kaikista Alister MacKenzie, loivat kenttiä, joita edelleen pidetään
maailman parhaina. Tällä hetkellä
tämä ns. “minimalistinen” suunnittelutyyli on jälleen voimissaan.
Sata vuotta sitten kentät olivat
saavuttaneet suurin piirtein ne mittasuhteet, jollaisina olemme golf-

Uutisleike kentän suunnittelusta
Arne Grahn oli maamme paras tenniksen pelaajavuosikymmenien ajan.

kasvoi 13-reikäiseksi vuonna 1937.
Tämä takaisku ei saanut Grahnia
kokonaan hautaamaan golfsuunnitelmiaan, koska Helsinkiin oli tu-

Pikkuveljen varjossa
Majuri Charles A. MacKenzie suunnitteli kymmeniä hyviä kenttiä
maailman eri puolille. Niistä lähinnä meitä sijaitsee tuttu Rungstedtin kenttä lähellä Kööpenhaminaa. Paljon Charles MacKenzietä
tunnetumpi on kuitenkin hänen isoveljensä Alister, jonka parhaat
kentät, Augusta National, Cypress Point ja Royal Melbourne, sijoittuvat kaikki aina kärkijoukkoon, kun asiantuntijat pääsevät maailman
parhaista äänestämään.

lossa Olympialaiset kesällä 1940 ja
pitihän kansainvälisille vieraille olla
tarjolla kunnon golfkenttä. Hänen
kenttähankkeensa tärkeänä kannattajana toimi maan sen ajan paras
pelaaja Eric H. Broman, joka oli itse
muuttanut kartanon maille meren
rannalle ja tiettävästi keksinyt tulevalle kaupunginosalle sen kansainvälisen nimen, Westend. Lähestyvä
talvisota teki sitten pian lopun niin
olympiahaaveista kuin maan ensimmäisestä 18-reiän golfkentästä.
Kun Olympiakisat sitten 12-vuotta
myöhemmin Suomeen saatiin, avattiin Talin kenttä ensimmäistä kertaa
18-reikäisenä juuri kisojen avajaispäivänä 19.7.1952.

Tarinan tausta
Kotiklubini (HGK) historiaa kirjoittaessani törmäsin vanhaan vuodelta 1937 olevaan johtokunnan pöytäkirjaan, jossa päätettiin olla
muuttamatta Arne Grahnin tekeillä olevalle kentälle Hagalundiin.
Muutamia vuosia myöhemmin kyselin muutamalta tennistutultani
olisiko Grahnilla jälkeläisiä ja sattuisi vanhoja golfkentän piirustuksia olemaan tallella missään. Aivan yllättäen piirustus löytyi ja tämä
historiallisesti merkittävä suunnitelma tuli päivänvaloon.

Lassi Tilander
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Teksti: Lassi Tilander
Kuvat: Arne Grahnin
kotiarkisto ja Google Earth
Asemointi kartalle:
Lassi Pekka Tilander

Hagalund golf väyläkartta

kentät oppineet tuntemaan. 18 reikää, par 72 (tai vähän sen alle) ja
maksimipituus n. 6000 metriä. Klubille palaavien ysienkin hyödyt oli jo
ymmärretty.
Hagalundin golfkenttä suunniteltiin nykyisten Tapiolan keskuksen
ja Tapiolan urheilupuiston väliselle
alueelle. Muutamaa urheilupuiston
reunaa sivuavaa reikää lukuun ottamatta kenttäalueen pohjoisreuna
rajautuu Merituulentiehen ja sen
eteläreunaa seuraa Suomen vilkkain
tienpätkä, Länsiväylä.
Koska suurimittaista maansiirtoa
ei golfkentille siihen aikaan ollut ta-

pana tehdä, piti kentät suunnitella
tarkasti olemassa olevien maanmuotojen mukaisesti. Kävelylenkki Hagalundin kentän reittiä seuraten vahvisti näin toimitun myös Tapiolassa.
Reiät ovat pääsääntöisesti sijoitettu
alueen mataliin osiin ja suunnitelman keskellä oleva “tyhjä” alue on
selvästi ympäristöään korkeampi ja
pinnaltaan kallioinen.
Kentän reititys kestää hyvin vertailun minkä tahansa uudemman
kanssa. Paria poikkeusta lukuun ottamatta siirtymät reikien välillä ovat
todella pienet. Reiät seuraavat toisiaan luontevasti eikä kahta reikävä-

liä pitempään lyödä palloa samaan
suuntaan. Erityisen hyvin MacKenzie
on onnistunut par kolmosten kanssa. Jokainen neljästä on suunnattu
täysin eri ilmansuuntiin.
Aikakaudelle tyypillinen ns. strateginen suunnittelu näkyy suunnitelman suuresta bunkkereiden
määrästä sekä niiden sijoittelusta.
Väyläbunkkereita ei ole ainoastaan
väylien reunoilla vaan paljon myös
lähellä keskilinjaa. Viheriöiden osalta varsinkin par kolme reiät ovat
bunkkereilla hyvin suojattu.
Maastoon suhteutettuna parhailta rei’iltä tuntuivat loivaan ylämäkeen lyötävä lyhyt par 3 numero 5
sekä nykyistä Merituulentietä länteen seuraava, 400 metrinen loivahko alamäki numero 6. Viimeiset neljä reikää olisivat erotelleet mestarit
muusta joukosta. Varsinkin reiät 15
(par 4, 430 metriä) ja 16 (par 5 490
metriä) olisivat sen ajan välineillä olleet varsin haastavia.
Huomionarvoista on, ettei suunnitelmassa ole par lukuja ollenkaan.
Nykyisiin par lukujen kriteereihin
sovitettuna kentällä on neljä par kolmosta, kolme vitosta ja loput 11 par
nelosia. Par nelosista neljä on 390
metriä tai yli. Kentän kokonaispar on
71.
On helppo uskoa, että Hagalundin
golfkenttä olisi edelleen yksi maan
parhaista. Sijainnista sen menestys
ei ainakaan olisi jäänyt kiinni.

Lassi Pekka Tilander
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Gene Sarazen & Double-eagle
Aihe teoksesta Great Shots Robert Sommers ja Cal Brown

Bobby Jones kirjoitti vuonna 1932:
”Kun taikasauva osuu häneen,
Gene Sarazen luultavasti tulee
voittamaan unohtumattomalla tavalla. Hänen rohkea tapansa pelata ei anna muuta mahdollisuutta”.
Kolme vuotta myöhemmin Jones todisti Augustaan suunnittelemansa
(yhdessä Alister MacKenzie kanssa)
kentän laidalla Sarazenin kuuluisaa
lyöntiä. Sarazen upotti puu-nelosel-

la toisen lyöntinsä Augusta National
kentän 15 väylällä, nimeltään Fire
Thorn. Tämä ”double-eagle” mahdollisti hänelle järjestyksessään toisen Masters turnauksen voiton.
Sarazenin saapuessa Fire Thorn
väylälle, Masters kisa tuntui olevan
ratkennut Craig Woodin tehtyä birdin
viimeisellä reiällä päätyen tulokseen
282. Sarazenin tulisi pelata loput
neljä reikäänsä kolme alle päästäkseen tasoihin. Fire Thorn oli tuolloin
485 jaardin par 5, lampi ylitettävänä
griinin edessä. Nykyisin väylä on 530
jaardin mittainen ja lampea on leven-

netty. Tuolloin 1935 kuin nykyisinkin
pelaajat miettivät kahdesti yrittävätkö toisella griinille.
Ainoastaan kolmisenkymmentä
ihmistä oli seuraamassa tapahtumaa tuona huhtikuisena iltapäivänä.
Tosin tuhannet ihmiset ovat myöhemmin todenneet Sarazenille nähneensä hänen toisen lyöntinsä griinille. Tapahtumaa todistivat Walter
Hagen, ryhmän toinen pelaaja, sekä
itse Bobby Jones. Walter oli todennut
kuultuaan suosionosoitukset 18 griiniltä Woodin tehtyä birdin: ”Peli on
nyt pelattu voiton suhteen”.

Sarazen seuraa Wood avausta.
Gene Sarazen.

Augusta 15th Fire Thorn.

Gene Sarazen voitti uransa
aikana kaikki neljä major-turnausta: U.S. Openin
(1922, 1932), PGA Championshipin (1922, 1923 ja
1933), British Openin (1932)
ja The Masters Tournamentin
(1935). Samaan on päässyt
Sarazenin lisäksi vain neljä
golfaajaa. Hän kuoli 97
vuotiaana vuonna 1999.

Sarazen oli tähän todennut: ”Enpä
tiedä, voihan lyönnin upottaa mistä
tahansa”. Genen pallo oli avauksen
jälkeen väylällä 255 jaardin päässä
lipusta. Hän totesi caddille: ”Lähden lipulle, minkä mailan tarvitsen?”
Caddie ehdotti 3-puuta jotta lyönti ylittäisi lammen. Gene kuitenkin
päätyi 4-puuhun. Lyönti lensi suorana pudoten lähes griinille ja hän toivoi, että birdie olisi tehtävissä.
Viheriön viereiseltä katselupaikaltaan Bobby Jones näki pallon
hyppäävän griinille ja lähtevän rul-
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laamaan kohti griinin oikeaa takanurkkaa, jonne lippu oli sijoitettu.
Hetken Jones ajatteli, että nyt on Genellä mahdollisuus tehdä 3, ja vain
muutaman sekunnin jälkeen hän
näki pallon uppoavan kuppiin toisen
lyönnin jälkeen.
Tehtyään tämän kuuluisan ”Double-Eagle” tuloksen teki Gene lopuille
kolmelle reiälle par-tuloksen, vaikka
joutuikin niitä upottamaan haastavista
paikoista. Seuraavana päivänä pelatun
36-reiän uusinnan Gene voitti tuloksella 144 Wood päädyttyä 149 lyöntiin.
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Kuvia Pohjois-Irlannista

Royal Portrush Course.

SGHS keväinen matka kohdistui maaliskuussa
2018 Pohjois-Irlannin Portrush kaupunkiin.
Kuvia matkalla pelatuista kentistä.

Portstewart Strand Course.

Linear WP
-puurimakatot

inlook.fi

Portstewart Old Course.
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Kuinka monta golfkenttää
maailmassa on?

Pelikaverini kysyi tätä viime kesänä, joten päätin ottaa siitä
selvää. Itse olen kenttäbongarina amatööri, joskin sen verran
keräilijän vikaa minussa kuitenkin on, että olen pitänyt kirjaa
kaikista pelaamistani kentistä,
joita on jo kertynyt lähes 300
kappaletta 19 eri maassa. Tämä
on kuitenkin aika vaatimaton
luku. Maailmassa ja Suomessa
löytyy monta ammattimaista
pro-kenttäbongaria, joiden saldo on lähellä tai jopa yli tuhat
kenttää. Esimerkiksi SGHS ry:n
kunniajäsen Lassi Tilander kuuluu Suomen golfbongareiden
kärkikaartiin: Lassi on pelannut
jo 792 kentällä (09/2017). Tämän lisäksi Guinnessin ennätystenkirja tietää kertoa, että yksi
kanadalainen pariskunta pelasi
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yhden vuoden aika 449 eri golfkenttää. Kenttien bongaus on
harvalle meistä golfin harrastamisen syy, mutta se tuo mukavan lisän harrastamiseen ja
mahdollisesti myös motivoi katsomaan, mitä oman kotikentän
ulkopuolelta löytyy. Bongaukseen voi hyvin liittää myös jonkun teeman, tällaisia voivat olla
vaikkapa oman alueen (esim.
läänin) kenttien pelaaminen,
jonkun tietyntyyppisen kentän
pelaaminen (esim. linkskentät),
oman lempiarkkitehdin kenttien
pelaaminen, Open- tai US Open
-kenttien pelaaminen jne. Pääasiahan ei ole määränpää, vaan
kuljettu matka.
Onneksi meille kaikille riittää
vielä lähes loputtomasti golfkenttiä bongattavaksi. R&A on

vuonna 2015 julkaissut yhteenvedon maailman golfista. Tilastot kertovat, että 18-reikäisiä
golfkenttiä olisi maailmassa ollut tuolloin 32 030 kappaletta.
Tämän lisäksi rakenteilla/suunnitteilla oli lähes 700 kenttää.
Suomessa on tällä hetkellä noin
170 golfkenttää, mukaan lukien
9-reikäiset kentät. Euroopassa puolestaan kenttiä on noin
7 500 kappaletta. Voimme siis
rauhassa todeta, että pelattavaa riittää. Nämä määrät ja luvut ovat päätä huimaavia, kun
ajatellaan, että vuonna 1880
maailmassa oli alle 100 kenttää,
joista suurin osa löytyi Britteinsaarilta. Katso taulukko.

Anstruther Golf reikä 5
Kuva: Mika Hjorth

R&A Golf Around The World 2015
raportoi oheiset luvut:
Valtioita
Valtioita, joiss golfkenttä
Golfkenttiä
Golfreikiä
Rakenteilla
Yksityisiä kenttiä
Yleisiä kenttiä
Ihmisiä/golfreikä

239
206
32030
576540
774
9895
24116
12570

Old Course reikä 18 ja R&A
Kuva: Mika Hjorth

Teksti:
Mika Hjorth
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Yhden British Open voiton mies

- Jack White
Koottu ja käännetty
www-sivuilta löytyvästä tekstistä

JOHN WHITE syntyi 15 elokuuta 1873
Skotlannin Peffersidessa, neljä kilometriä itään North Berwickistä.
Whiten perhe asui maatilalla, jonka
omistaja oli aikansa kuuluisa golfari Johnny Laidlay. White toimi myös
caddienä Laidlayn voittaessa Britannian amatöörimestaruuden vuonna
1889. Hänen isänsä James White oli
työntekijänä maatilalla, kun taas hänen äitinsä Emily White (os. Thomson) tuli kalastusperheestä läheisestä North Berwickistä. Jock White,
kuten hänet tuolloin tunnettiin,
muutti 1883 vanhempiensa kanssa
Ferrygaten ja sieltä perheen matka
jatkui vuonna 1889 Castlemainsiin,
Dirletoniin. Jock kävi koulunsa Dirletonin koulussa ja toimi jo kymmenen
vuoden iästä lähtien caddienä North
Berwickin golfklubilla. Myöhemmin
Jock avusti myös klubilla toimivaa
Tom Dunnia mailanvalmistuksessa.
Dunnin siirryttyä Tooting Bec klubille vuonna 1887 Jock palasi jälleen
caddieksi ja lopulta myös maatilan
töihin. Ben Sayers sai Jock White kuitenkin luopumaan maataloustyöstä
ja jatkamaan uraansa golfin parissa
kokopäiväisesti. Jock White saikin
ammattilaislisenssin 22-vuotiaana
12. toukokuuta 1891.
Jock Whiten kilpaura golfissa alkoi
kuusitoistavuotiaana Whiten saavuttaessa kolmannen sijan paikallisessa pro-turnauksessa kahden setänsä
Davie Grantin ja Ben Sayersin takana. Vuonna 1892 paikallinen parlamentin jäsen John Penn palkkasi Jock
Whiten hoitamaan omistamaansa
Archerfield Estaten yksityistä golfkenttää. Samana vuonna White pela-
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Vuoden 1893 White vietti Felixstowessa ja saavutti kaudella yhdeksännen sijan kyseisen vuoden British Openissa Prestwickissä. Vuonna
1894 hän palasi jälleen hetkeksi
North Berwickiin, kunnes hänet nimitettiin vielä samana vuonna Chesterfordin proksi ja kenttämestariksi.
Matka jatkui Whiten muuttaessa
Saffron Waldeniin vuodeksi. Tom
Dunn rakensi kentän Worlington &
Newmarket Golf Clubille ja suositteli entistä oppilastaan Whitea klubin
ensimmäiseksi ammattilaisiksi. Klubille myönnettiin Royal Worlingtonin
arvo vuonna 1895.
Vuonna 1896 White muutti Prince-klubiin Mitchamiin saavuttaen
samana vuonna Prestwickin British
Openissa kolmannentoista sijan.
Vuodet 1898 -1901 White oli jo pidemmän jakson prona Seafordissa.
Sandwichissä järjestetyssä vuoden
1899 British Openissa White oli vihdoin toinen heti kuuluisan Harry Vardon jälkeen saaden saavutuksestaan
20 punnan palkinnon. Kisassa White
pelasi kenttäennätyksen (75), joka
säilyi ennätyksenä useita vuosia.
British Openit jatkuivat vuosittain:
4. sija St. Andrewsissa vuonna 1900,
6. sija Muirfieldissä vuonna 1901, 12.
sija Hoylakessa vuonna 1902 ja 3.
sija vuonna Prestwickissä tuloksella
308 lyöntiä.

1904 Open Championship
Royal St. George’sissa

Jack White oli yksi Professional Golfer Associationin (PGA) alkuperäisistä jäsenistä. Vuonna 1901 Tom
Roberts, Sunningdale golfklubin
perustajajäsen, suostutteli Whiten
Sunningdalen ensimmäiseksi ammattilaiseksi. Sunningdalesta White
saapui 1904 British Openiin Royal St.
George’ssa. Tuona vuonna kilpailuun
oli ilmoittautunut 144 kilpailijaa, jonka vuoksi kilpailuun tarvittiin yksi
ylimääräinen päivä. Kilpailu aloitettiin poikkeuksellisesti keskiviikkona, jolloin ensimmäinen kierroksen läpivienti kesti ilta seitsemään.
Ensimmäisellä kierroksella Robert
Thomson North Berwickista sivusi
Jock Whiten vuonna 1899 pelaamaa
kenttäennätystä 75 lyöntiä ja oli siis
johdossa ensimmäisen kierroksen
jälkeen. Harry Vardon kirjasi kahden
päivän jälkeen tulokset 76 ja 73 johtaen tässä vaiheessa kahdella lyönnillä. Kisan kolmantena päivänä Vardon pelasi kierroksensa 79 lyöntiin.
Braid kuitenkin kohahdutti yleisöä
pelaamalla kolmannella kierroksella
etuysin 31 lyöntiin. Takaysillä Braid
antoi periksi par’ille yhden lyönnin
verran pelaten kierroksen lopulta
ennätykselliseen 69 lyöntiin. White pelasi kolmannen kierroksen 72
lyöntiin ja Taylor 74 lyöntiin. Kolmen

päivän jälkeen kisa oli tiukka Braidin
johtaessa 226 lyönnillä, White 227,
Vardon 228 sekä Taylor ja Tom Vardon 229. White pelasi viimeisen kierroksensa hienojen pitkien puttien
avustamana 69 lyöntiin saavuttaen
tuloksen 296 – pelaten ensimmäistä
kertaa alle 300 lyönnin 72 reiän British Open historiassa.
The Scotsman-lehden kuvauksen
mukaan kisan draama ei ollut kuitenkaan tässä. Braid oli pelannut 17
reikää tulokseen 293 lyöntiä. Kentällä ei ollut tulostauluja, ja Braidille
oli kerrottu väärin Whiten päätyneen
297 lyöntiin. Viimeisellä reiällä Braid
oli viheriöllä kahdella lyönnillä ja
ajatteli saavuttavansa vähintään
uusinnan. Pitkä putti jäi vajaaksi ja
tuloksena oli Braidille 297, joka ei
siis riittänyt. Taylor oli vielä kentällä
tarviten mahdottoman 67 lyönnin tuloksen haastaakseen Whiten. Taylor
pelasi kuitenkin uskomatonta golfia,
tuloksen ollessa 17. väylän jälkeen
64 lyöntiä. Viimeisellä reiällä Taylorin kolmas lyönti kieri reiän reunaa
rullaten lopulta ohi. Jack White oli
vuoden 1904 British Openin mestari saaden kultamitalin ja 50 puntaa
palkintorahaa.
Voittonsa jälkeen White sai yli
300 kirjettä ja sähkeitä. Sunningdale golfklubi palkitsi Whiten voitosta antamalla palkankorotuksen,

Jack White

si ensimmäisen kerran Muirfieldissä
järjestetyssä British Openissa ja sijoittui kilpailussa yhdenneksitoista.
Erinomainen saavutus teini-ikäiselle pojalle. Vuonna 1892 White nimitettiin proksi York Golf Clubille,
mutta talvikauden hän toimi jälleen
ammattilaisena North Berwickin ja
Archerfieldin kentillä.
White oli kentällä vahva reikäpelipelaaja, joka ei todellakaan mietti-

nyt kahdesti haastaessaan tuon ajan
parhaita ja kokeneimpia pelaajia.
Vaikka hän ei kyennyt voittamaan
niin paljon rahaa kuin muut, tiukat
ottelut parempia pelaajia vastaan
tekivät hänestä kovan ja aggressiivisen kilpailijan. Pääsymaksu golfin
reikäpeliotteluun veloitettiin muuten
ensimmäisen kerran Douglas Rollardin ja Jock Whiten kamppailuun
Cambridgessa 1892.

Vasemmalta oikealle: George Thomson, John R. Whitecross, Edward Blyth, George Sayers, Ben Sayers, Jimmy Glass, Peter Brodie,
Rev. FLM Anderson, Peter Brodie Jnr. Jack White, Robert Johnstone, (Speeder), Rev.Valentine (visitor). Putting on the 17th green circa 1895
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ilmaisen mökiin sekä ja 75 punnan
rahasumman. Voittonsa jälkeen Jack
White oli tunnettu saaden monia tarjouksia näytösotteluista. Yksi tarjouksista tuli amerikkalaisesta “Golf ”
-lehdestä. He ehdottivat Jack Whiten
matkustamista Yhdysvaltoihin pelaamaan amerikkalaisia huippupelaajia vastaan. Matkan kohokohta
olisi ollut koitos Britannian mestarin
ja amerikkalaisen mestarin Willie Andersonin välillä. Matka ei kuitenkaan
koskaan toteutunut Whiten terveydellisten ongelmien vuoksi.

Walter J. Travis

Vuonna 1904 Jack White kertoi
haastattelussa, että hänet innoitti voittoon Walter J. Travisin British
amateur-mestaruus Royal St George’sissa viikkoa ennen Openia. Travis syntyi Australiassa, josta hän
lähti jo nuorena Amerikkaan. Hän
oli 35-vuotias aloittaessaan golfin ja
voitti lopulta Yhdysvaltojen amatöörimestaruuden kolme kertaa. Toukokuussa 1904 Walter J. Travis purjehti
New Yorkista Liverpooliin valmistautuakseen Britannian amatöörimestaruuskilpailuihin huolella. Viikot
ennen kilpailua Travis vietti St. Andrews ennen siirtymistä North Berwickiin Ben Sayersin valmennukseen.
Jack White saapui katsomaan amatöörimestaruuskilpailuja
tavaten
myös Ben Sayersin, joka välitti vetoja tukien usein skotlantilaisia pelaajia. Ensimmäisen kierroksen jälkeen
White oli niin vakuuttunut Travisin
pelistä, että hän kysyi Sayersilta kerrointa Travisin voitolle. Sayers tarjosi
Whiten voitolle kerrointa kymmenen,
jonka White ilomielin hyväksyi. White uskoi Travisiin ja seurasi häntä jokaisen reikäpelin ajan. White oli vaikuttunut Travisin pelistä ja erityisesti
puttaamisesta. Travis pyrki saamaan
avauksiinsa pituutta ja samalla välttämään huolelliset kentällä olevat
esteet. Viheriöllä Travis luotti hienoon puttipeliinsä. Walter J. Travis oli
lopulta ensimmäinen ulkomaalainen
British Amateur-kilpailun voittaja.
Kuriositeettina voi mainita, että Walter Travis voitti kilpailun käyttäen
putteria, jossa varsi oli kiinnitetty lavan keskelle (centre-shafted). Kyseinen putteri kiellettiin briteissä varsin
pian Travisin voiton jälkeen. Vielä
saman vuonna Jack White ja Walter
J. Travis tekivät yhteistyössä kirjan
nimeltä ”The Art of Putting”.
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White jatkoi British Openin voittajien haasteotteluiden perinnettä
aikaisempien mestareiden Kirkaldy,
Sayers ja Park innon hiipuessa. Kun
uuden lajin ammattilaiset Vardon,
Braid ja Taylor saivat suosiota, näytösottelut nousivat jälleen yleisön
suosioon. Samaan aikaan aloitettiin
myös ensimmäiset ottelut Skotlannin ja Englannin välillä. White pelasi
Skotlannin joukkueessa Englantia
vastaan vuosina 1903, 04, 05, 06, 07,
09, 12, 13.

Mailantekijä

Mailanrakentajana White oli tunnettu erityisesti väyläpuistaan.
Kansainvälisessä
golfnäyttelyssä

Jack White Sunningdale Special

vuonna 1909 hänen valmistamansa
draiveri ja brassie saivat molemmat
hopeamitalin. Menestys oli hieman
ironista, koska aikalaistodistuksien
mukaan puumailat olivat nimenomaisesti Whiten pelin heikkous.
White oli hyvä pelaaja rautamailoilla, mutta hänen erinomaisuutensa
oli puttaamisessa. White käytti pelatessaan ns. blade-mallista putteria, jonka avulla hän kykeni lyömään
kierteisen putin, joka otti huomioon
viheriön kallistukset. Ajatus oli siis
lyödä kiertyvä putti suorana Willie
Dunn Seniorin tapaan.
Vuonna 1905 White kuului joukkoon ammattilaisia (mm. Willie Anderson, Sandy Herd, Andrew Kirkal-

dy, Rowland Jones ja Tom Vardon),
jotka kutsuttiin San Pedro de Los
Pinosiin Meksikoon pelaamaan sarja näytösotteluita. Meksikon Country Clubin presidentti halusi edistää
matkailua alueella ja houkutella
amerikkalaisia golfareita rajan yli.
Joulukuussa 1905 Jack White ylitti
Atlantin Liverpoolista höyrylaiva SS
Carmanialla Ben Nichollsin, Alex Herdin ja Rowland Jonesin kanssa. Nelikko saapui New Yorkiin 8. tammikuuta
1906, josta he jatkoivat junalla Meksikoon. Tapahtuma järjestettiin San
Pedro de los Pinos kentällä Meksiko
Cityn läheisyydessä. Näytöskilpailun
voitti Willie Smith, Willie Andersonin
jäädessä toiseksi ja Alex Herdin ol-

lessa kolmas. Helmikuussa 1906 ryhmä palasi Yhdysvaltoihin, jolloin osa
brittiammattilaisista jäi pelaamaan
näytösotteluita Pinehurstiin ja Palm
Beachiiin.
Vuonna 1907 Jack White kutsuttiin osallistumaan myös Euroopan
suurimpien ammattilaisten kokoontumiseen. Venäjän suurherttuan
Mikael ja Cannesin golfklubin järjestämässä kilpailussa olivat mukana
mm. James Braid, Harry Vardon, Tom
Vardon, Sandy Herd, Arnaud Massy,
Ben Sayers ja Ted Ray. Turnauksessa
maksettiin 150 puntaa palkintorahaa
ja 150 punta kuluja. Arnaud Massy
voitti yllättäen turnauksen ainoana
ranskalaisena edustajana.
Vuonna 1914 Jack White osallistui
viikon mittaiseen näyttelyyn kuuluisassa Harrod’sin tavaratalossa Lontoossa yhdessä Ted Rayn, George
Duncanin ja Harry Vardonin kanssa.
Tämä oli alkua lukuisille tavarataloissa tapahtuneille näytöksille ja ilmaisille oppitunneille, joilla pyrittiin
laajentamaan golfareiden joukkoa.
Ensimmäisen maailmansodan aikana Jack White palveli Lontoon skotlantilaisessa rykmentissä. Hänen
vaimonsa jatkoi liiketoimintaa kahden nuoren pojan kanssa.
Jack Whiten Sunningdale-asiakkaiden joukossa oli myös eräs amerikkalainen Bobby Jones, joka pelasi
kentän British Open karsintakilpailuissa vuonna 1926. Käydessään
klubin pro-myymälässä Jones osti
Jack Whitelta kauniisti muotoillun
Draiverin. Mailassa oli suuri lyöntipinta (deep face) ja riittävästi lyijyä
takaamaan sopiva spinni ja matala lentorata. White nimesi mailan
Jeanie Deaniksi Sir Walter Scottin
novellin sankarin mukaan. Uudella
draiverilla Jones pelasi 66 lyöntiä
karsintakilpailussaan, kierros jota
hän myöhemmin kuvaili “parhaimmaksi kierrokseksi golfia, jota hän
oli koskaan pelannut”. Jonesilla oli
kierroksellaan 33 lyöntiä ja 33 puttia.
Uusi draiveri oli myös mukana voittamassa vuoden 1926 British Openia
Royal Lytham and St Annes-kentällä.
Loppujen lopuksi Jones käytti mailaa
kaikissa voittamissaan 10 Majorissa.
Jack Whiten valmistama draiveri on
nykyisin esillä Augustan golfklubin
palkintohuoneessa.
Myöhemmin
White valmisti samanlaisen mailan
myös Walesin prinssille, jonka golfopettajana White toimi ajoittain.

White jatkoi mailojen valmistamista Hickory-ajanjakson loppuun
saakka. Puun laatu kuitenkin heikkeni, joten White otti yhteyttä kalastusvapoja valmistamaan Hardy
Brothersiin. Hardy Brothers toimitti
Whitelle Bambu-ruokoja, jota White
käytti lopulta mailoissaan teräsvarsien yleistymiseen saakka.

Lopuksi

Vuonna 1929 Jack White vieraili Amerikassa USGA:n avoimissa mestaruuskisoissa pelaten ensimmäisellä
kierroksella pariin tuloksella 72. Tässä vaiheessa White oli ensimmäisen
kierroksen jälkeen viides osoittaen
taitojen säilyneen vanhoille päiville.
Useita Whiten valmistamia mailoja on näytteillä USGA Museossa.
Mukaan on kelpuutettu myös rauta-cleek, jota White käytti voittaessaan British Openin vuonna 1904.
Britannian golfmuseossa on kolme
hienoa esimerkkiä Whiten mailantekotaidosta: mashie-niblick vuodelta
1904; jigger vuodelta 1915; ja midiron vuodelta 1925. Jack White kuoli
vuonna 1949. RIP.

Ps.

Mikäli hikkorimailastasi löytyy Jack
Whiten nimi, pidä mailaa arvossa.
Maila on yhä puumailojen ehdotonta eliittiä ja pelaajien himoitsema.

Hikkori-Jussi

Hikkori-Jussi pelaa golfia perinteisesti
vanhoilla hikkorimailoilla periaatteena
”ennen olivat miehet rautaa ja mailat
puuta.”. Hikkori-Jussi myös rakentaa vanhoja mailoja ja välittää niitä eteenpäin
kavereilleen. Blogissaan Hikkori-Jussi
kirjoittaa kaikesta maan ja taivaan välillä
näiden asioiden ympärillä. Näkökulma on
nostalginen ja nykygolfin hypetystä terveellä tavalla haastava. Hikkkori-Jussiin
voit tutustua myös Naamakirjan sivuilla
osoitteessa: https://www.facebook.com/
pages/Hikkori-Jussi/190488811145263
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North Berwick
- West Links

North Berwick The West Links oli
alun perin kuusi reikäinen 1790 luvulla, tätä aiemmin käytössä oli
East Links Course. West Links laajennettiin yhdeksän reikäiseksi 1868
John Whitecross valvonnassa. Tässä
yhteydessä syntyi myös kuuluisa
kuudes reikä, par 3 ’Redan’. Vuonna
1877 kenttä laajeni 18 reikäiseksi ja
vuonna 1895 pidennettiin 6506 jaardin mittaan, par 71.
West Links kenttä toimii kolmen
klubin kenttänä: Bass Rock Golf Club
(1873), Tantallon Golf Club (1853)
ja North Berwick Golf Club (1832).
North Berwick Golf Club on maailman kolmanneksitoista vanhin golfklubi. Lisäksi se on ”The Royal and
Ancient Club in St Andrews” rinnalla

Koottu ja käännetty www-sivuilta
löytyvästä tekstistä / Risto Lehtinen

Kuuluisa Redan Hole

Krimin sodan syttyessä majuri John
Whyte-Melville liittyi vapaaehtoisena Turkin ratsuväkeen. John Kerrin

North Berwick Club House seinällä oleva kyltti

14 Perfection griini
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ainoa klubi, joka on yhtäjaksoisesti
käyttänyt samaa kenttää.
West Links on hyvin perinteinen
links-kenttä, sijoittuen kaupungin
ja meren väliseen ranta-alueeseen.
Kentän väylät ovat luonnon muokkaamia, ihmisen käden jälki ei liiemmälti näy. Kenttä ei ole järin pitkä
mutta haastaa pelaajien taidot petollisuudellaan. Pelaajien on kyettävä muokkaamaan lyöntiään laajalla
skaalalla selviytyäkseen kunnialla 1
tiiltä aina 18 griinille. Kentän pelattuaan on kokenut ainutlaatuisen golf
elämyksen, sokkolyönnit, avaukset
yli muurien, purojen ja meren poukamien, ja syvät bunkkerit joihin pelaaja katoaa tyystin. Kentän väyliä on
kopioitu maailman laajuisesti. Eniten kopioitu on 190 jaardin mittainen
15 väylä ’Redan’. Kentän muillakin
väylillä on mieleenpainuvat nimet
kuten ’Pointgarry-Out’, ’Quarry’,
’Eastward Ho!’, ’Mizzentop’, ’Bos’ns
Locker’, ’the Pit’, ’Perfection’, ‘Gate’
ja 13 bunkkerin ’Linkhouse’.

First Meeting of the North Berwick Golf Club in 1835 by Sir Francis Grant

“East Lothian” golfkirjaan perustuen
oli hän nähtyään West Linksin silloisen kuudennen reiän ensimmäistä
kertaa todennut, että se muistutti
häntä hirvittävästä linnoituksesta
tai ”Redan:sta”, jonka hän oli kohdannut Sebastopol piirityksessä Krimin sodassa. Piirityksen aikana yli
20 000 brittiläistä ja nelinkertainen

määrä ranskalaisia sotilaita kuoli.
Sana “Redan” on nyt osa englantia,
ja Oxford Dictionary:n määritelmä
sanalle on: ‘Fort - A work having two
faces forming a salient towards the
enemy’. Whyte-Melville oli kapteenina St Andrews Golf Clubissa vuosina
1816 ja 1882.
Kuten monet golfkenttien kuului-

15 Redan griini
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Vuoden 2017 hikkorigolffarit
Seuramme valitsee
vuosittain mies- ja naisgolffarin. Kiertopalkinnot on
lahjoittanut Eino Rask.
Vuoden 2017 pelaajina
palkittiin Marko Matikka ja
Kirsi Ahlfors.
Golf-terminä ”Redan” tarkoittaa väylää, jossa viheriö kallistuu hankalasti poispäin
lyöjästä ja pallo uhkaa vieriä hiekkaesteeseen.
Kentät joilla on West Links inspiroimana väylä:
Suunnittelija

13 Pit, griini muurin suojassa

sat reiät, ensivaikutelma 190 jaardin ’Redan’ väylästä saattaa olla
harhaanjohtava. Väylä paljastaa
sen piilotetut hienot yksityiskohdat
vasta usean pelikerran jälkeen. Ranta-alueelle jääneet mäet, harjut ja
syvennykset antavat West Links kentälle luonnolliset ääriviivat ja ’Redan’
on osa tätä kehitystä.
Viheriön muotoja ei pelaaja näe
tiiltä ja täten joutuu muokkaamaan
avaustaan vallitseviin tuuliin mukautuen. Viheriö on kalteva oikealta vasemmalle. Avaus tulisi päätyä lipun
alapuolelle, jotta ei mahdollisesti
päätyisi ottamaan kolmea puttia.
Viheriö on myös suojattu molemmin
puolin syvillä bunkkereilla vaikeuttaen huomattavasti par tuloksen
tekemistä. Tuulen suunta on erottamaton osa ’Redan’ väylää. Pelaaja
saattaa päätyä käyttämään avausmailana lyhyestä raudasta aina driveriin asti vallitsevasta tuulesta riippuen.
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Kenttä

West Links

George C. Thomas

Riviera Country Club, California
4th hole (238 yards, Par 3).

15th hole,(192 yards)
" Redan "

Charles Blair Macdonald

National Golf Links, Southampton, N.Y.
4th hole (197 yards Par 3).

15th hole,(192 yards)
" Redan "

Donald Ross

Seminole, North Palm Beach, F.L.
18th hole.

11th hole, 550 yards, Par 5,
" Bos'ns Locker "

Willie Dunn Jnr.

Shinnecock Hills, Long Island, N.Y.
7th (189 yards) and 17th (169 yards)

15th hole,(192 yards)
" Redan "

Seth Raynor

Fishers Island, Long Island, N.Y.
2nd hole (170 yards)

15th hole,(192 yards)
" Redan "

Harry S. Colt

Toronto Golf Club, Ontario, Canada.
4th hole (190 yards, Par 3)

15th hole,(192 yards)
" Redan "

Willie Campbell

Brookline Country Club, MA
12th hole 'Redan' (130 yards, Par 3)

15th hole,(192 yards)
" Redan "

Jack Nicklaus

Valhalla Golf Course, Louisville, K.Y.
16th hole (444 yards, Par 4)

16th hole (381 yards, Par 4)
" Gate "

Seth Raynor

Morris County Golf Club, NJ
13th hole (178 yards, Par 3)

15th hole (192 yards)
" Redan "

Robert Trent Jones II

Poppy Hills, Monterey, C.A.
15th hole (193 yards, Par 3)

15th hole,(192 yards)
" Redan "

Seth Raynor

Fishers Island, Long Island N.Y.
5th hole (225 yards, Par 4)

16th hole (318 yards, Par 4)
" Gate "

Albert W. Tillinghast

Somerset Hills Country Club, N.J.
2nd hole (180 yards, Par 3)

15th hole,(192 yards)
" Redan "

Charles Blair Macdonald

Mid Ocean Golf Club, Tucker's Town, Bermuda
5th hole (433 yards, Par 4)

2nd hole,(431 yards)
" Sea "

Dr. A. MacKenzie

Alwoodley Golf Club, Leeds, Yorkshire
14th hole (206 yards, Par 3)

15th hole,(192 yards)
" Redan "

Harry S. Colt

Swinley Forest, Ascot, UK
4th hole (185 yards, Par 3)

15th hole,(192 yards)
" Redan "

Seth Raynor

Fox Chapel Golf Club, Pittsburgh. P.A.
6th hole (192 yards, Par 3)

15th hole,(192 yards)
" Redan "

Devereux Emmet

Trump National Golf Club, Briarcliff Manor NY.
9th hole (446 yards, Par 4)

16th hole (318 yards, Par 4)
" Gate "

Charles Blair Macdonald

The Old White TPC, White Sulphur Springs, WV
8th hole (217 yards, Par 3)

15th hole,(192 yards)
" Redan "

Peter Thomson

Ocean Course, National Golf Club, Victoria, AUS.
11th hole (186 yards, Par 3)

15th hole,(192 yards)
" Redan "

Charles Banks

Oneck Course, Westhampton Country Club, N.Y
9th hole (190 yards, Par 3)

15th hole,(192 yards)
" Redan "

Seth Raynor and
Charles Blair Macdonald

Gibson Island Club, Maryland
3rd hole (181 yards, Par 3)

15th hole,(192 yards)
" Redan "

Jack and Gary Nicklaus

Prospector Course, Superstition Mountain, AZ
17th hole (192 yards, Par 3)

15th hole,(192 yards)
" Redan "

Charles Blair Macdonald

Lido Country Club, Lido Beach, N.Y
16th hole (216 yards, Par 3)

15th hole,(192 yards)
" Redan "

Seth Raynor

Oakland Country Club, N.Y
13th hole (190 yards, Par 3)

15th hole,(192 yards)
" Redan "

Jack Nicklaus

Spring Creek Ranch, Collierville, TN
8th hole (190 yards, Par 3)

15th hole,(192 yards)
" Redan "

James Tinlin

Mount Lawley Golf Club, Perth, AUS
15th hole (178 metres, Par 3)

15th hole,(192 yards)
" Redan "

Seth Raynor, Tom Doak

Yeaman's Hall Golf Club, SC
6th hole (180 yards, Par 3)

15th hole,(192 yards)
" Redan "

Ernie Els

Four Seasons Anahita Golf Course, Mauritius
11th hole (429 yards, Par 4)

13th hole,(387 yards)
" Pit "

2017 hikkorigolfarit
Kirsi ja Marko

Marko
Espanjan kamaralla
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Kilpailussa en päässyt pelillisesti
omalle tasolleni, mutta se ei haitannut yhtään. Kokemus oli upea ja
mikäli mahdollista lähden varmasti
uudestaan, kokeneena turhia jännittämättä. Tämä ensimmäinen matkani Skotlantiin, pelaaminen ensimmäistä kertaa oikeilla Links -kentillä
ja vielä Hikkorimailoilla oli mahtava
juttu ja toivottavasti ei viimeinen
kerta. Hyvässä ja saman henkisessä
seurassa on aina mukava olla ja pelata.
Mailojen rakentaminen on minulla
siis nykyään aina käynnissä. Rakentamani paja tarjoaa huomattavasti
mukavamman ja vähätuulisem-

Hikkorigolfari

Marko Matikka
Katselin kateellisena pelikaverini Lassen hikkorimailoja ja silloin tällöin niitä kädessä kokeilin
ja heiluttelin. Arvelin, ettei taida kuitenkaan olla
minun juttuni, vaikka tosi komean näköisiä välineitä
olivatkin. Mutta kuinka sitten kävikään……

Oma hikkorigolf harrastukseni lähti liikkeelle syyskuussa 2016. Vain
kaksi viikkoa ennen kauden 2016
Finnish Hickory Tour finaalikilpailua
ostin ensimmäisen settini Antti Paatolalta. Se oli menoa sitten.
Finaalikilpailussa paikalla olleet
hikkorigolfaajat olivat todella mukavan tuntuista porukkaa ja tunnelma
välitön. Tuli niin hyvä tunne, vaikka
ensimmäinen kilpailu ei kovasta yrityksestä huolimatta toivotulla tavalla osaltani sujunutkaan.
Hurahdus hikkorimailoihin, niillä
pelaamiseen ja asianmukaiseen pukeutumiseen oli täydellinen. Kauden
2016 loppu meni lähes ainoastaan
uuden ihastuksen parissa ja kierroksia hankituilla välineillä syntyi loppuvuoden aikana nelisenkymmentä.
Jo hyvin alkuvaiheessa syntyi ajatus,
että näistä mailoista tulee todellakin
harrastus joka ei rajoitu vain pelaamiseen. Niitä piti siis saada lisää. Ja
onhan niitä tullutkin, jo rapiat neljäsataa. Mökkeilykin on saanut täysin
uuden merkityksen ja ennen niin
hartaat nurmikonhoidolliset toimetkin tuntuvat nykyään pakkopullalta, työltä joka on hoidettava ennen
mailojen pariin pääsyä. Mailojen rakentamisesta on tullut erittäin hyvä
vastapaino arjen työlle ja pelikuntoon on palautunut jo aimo nippu
mailoja. Paljon on vielä opettelua

34

edessä, mutta mailanrakennukseen
liittyvät perustoimet sujuvat jo rutiinilla.
Kausi 2017 oli uuden harrastukseni osalta todella huippujuttu.
Pelasin lähes pelkästään hikkorimailoilla ja menestystäkin tuli. Suomenmestaruus sekä Finnish Hickory
Tour 2017 voitto Scratch-sarjassa ja
maajoukkueessa esiintyminen rakasta naapuriamme Ruotsia vastaan
olivat kohokohtia, unohtamatta tietenkään tiukkoja reikäpeliotteluita.
Tulipa kaudella osallistuttua myös
Ruotsin hikkorimestaruuskilpailuihin, ammattilaisetkin mukana. Oma
sijoitukseni kymmenes, ihan kelpo
suoritus varsinkin, kun toisen päivän
tulokseni oli kyseisen pelipäivän kolmanneksi paras.
Kesän aikana vierailin useilla eri
golfkentillä ja ihmisten kiinnostus
oli kerta kaikkiaan mahtavaa. Minne
tahansa menin, useat henkilöt kiinnostuneina kyselivät asusteista ja
välineistä. Hikkorigolfaaja herättää
huomiota, eikä ainoastaan Suomessa. Perinteisillä Espanjan matkoilla
on naapuriväylien peliporukoille poseeraamisen vuoksi ollut ajoittain
jopa vaikea pysyä edellä menevän
ryhmän perässä.
Kauden 2017 ehdoton kruunaus
oli kilpailumatka Skotlantiin. Osallistuin World Hickory Open -kisaan.

man tilan kuin aiemmin vastaavana
paikkana toiminut harvalaudoitettu
navetan jatko-osa. Mailanrakennusvälineistöäkin on tullut hankittua ja
lisää tulee, kunhan sopivia löytyy.
Odotan kautta 2018 harjoitusja kilpailukierroksineen jo todella
kovasti. Toivottavasti näen kaikki
edellisen kauden hikkorikaverit taas
pian. Yhtä lailla toivon näkeväni uusia hikkoripelaajia myös. Hikkorigolf
on hieno harrastus ja myös kilpaileminen on mahdollista!
Teksti:
Marko Matikka ja
Risto Lehtinen

Gullane syksyllä 2017

Valmiita ja rakenteilla
olevia mailoja pajassa
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Kauden 2017
tulokset
Hickory SM 2017 Keimola Golf
SCR Miehet
1. Marko Matikka
2. Mika Hjorth
3. Jani Hietanen

Seniorit Miehet 60v
1. Jussi Markkanen
2. Antti Paatola
3. Lassi Tilander

HCP
1. Lasse Ruuskanen
2. Päivi Heimonen
3. Marko Matikka

2014 & 2015
2013 & 2016
2010 - 2012
2009
2007 & 2008

Joukkuemestaruus
Suur-Helsingin Golf 2015
Keimola Golf
2011-2014, 2016

Edelliset mestarit
FINNISH HICKORY OPEN

Joukkuemestari 2017
Keimola Golf

Finnish Hickory Tour 2017
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2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007 & 2009

Seniori miehet 60v
Juhani Viita-aho
2016
Erkki Rantanen
2014 & 2015
Jouni Laine
2013

Finnish Hickory Open 2017 		
Gumböle Golf

SCR
1. Marko Matikka
2. Mika Hjorth
3. Lasse Ruuskanen

Miehet
Jani Hietanen
Raine Stenberg
David Kirkham
Peter Puhakka
Jouni Laine
Jörgen Isberg
Hannu Narvi
Mikko Laihonen
Mika Hjorth
Naiset
Minna Jäppinen
Kirsi Ahlfors
Britta Nord
Tea Sahlberg
Kaisu Sjöblom

SCR Naiset
1.Minna Jäppinen
2.Päivi Heimonen
3.Kirsi Ahlfors

HCP
1. Lasse Ruuskanen
2. Marko Matikka
3. Mika Hjorth

Edelliset mestarit SM

HCP Naiset
1. Minna Jäppinen
2. Kirsi Ahlfors
3. Päivi Heimonen

Svante Hansson
Ilari Turtola
Minna Jäppinen
Markku Myllyharju
Jörgen Isberg
Hannu Narvi
Kim Hietamäki
Antti Paatola
Jean Johansson
Veli-Matti Salminen

2016
2015
2014
2013
2011
2010
2008
2007,2009 & 2012
2006
2005

Lassin pokaali 2017
Mika Hjorth

Jäsenrekisteri
Ahlfors Aki

Kerava

Kanerva Jari

Järvenpää

Pekkola Tapio

Helsinki

Ahlfors Kirsi

Kerava

Kari Rauno

Helsinki

Pesola Hannu

Tuusula

Airo Ilari

Helsinki

Karttunen Jussi

Pori

Pusa Rauno

Järvenpää

Airola Hannu

Helsinki

Karvinen Kimmo

Espoo

Puumalainen Kari

Vantaa

Aspela Maarit

Vantaa

Keskinen Veijo

Espoo

Puumalainen Virpi

Vantaa

Evälahti Martti

Lappeenranta

Koivula Tuulia

Tampere

Rantanen Erkki

Vantaa

Koutaniemi Ari

Espoo

Forselius Pekka

Helsinki

Rask Eino

Nahkela

Kukkonen Raino

Valkeala

Forselius Riitta

Helsinki

Rissanen Jukka

Oulu

Kukkonen-Suvivuo Tiina Kerava

Geitel Paul

Helsinki

Ristola Tomi

Espoo

Kulmala Matti

Tampere

Hakala Anneli

Turku

Ruuska Erkki

Vantaa

Kulo Matti

Turku

Halme Petri

Lakiala

Ruuskanen Lasse

Helsinki

Kuosmanen Jorma

Vantaa

Hansio Timo

Espoo

Sahlberg Ola

Helsinki

Kuusela Helena

Tampere

Heimonen Päivi

Mäntsälä

Sahlberg Tea

Helsinki

Lahtinen Jari

Veikkola

Hemmo Outi

Vantaa

Salenius Rolf

Helsinki

Laine Jouni

Tampere

Hietamäki Kim

Pori

Salmela Seppo

Turku

Laitinen Jouko

Helsinki

Hietanen Jani

Vantaa

Salminen Veli-Matti

Lehtinen Risto

Helsinki

Lappeenranta

Hiltunen Erkki

Helsinki

Lemmelä Harri

Espoo

Sivenius Eero

Vantaa

Himanka Ossi

Espoo

Levula Raimo

Harjavalta

Sohlberg Hannu

Helsinki

Hinkkanen Joonas

Helsinki

Lindström Keijo

Helsinki

Suvivuo Ville

Kerava

Hjorth John

Porvoo

Lindström Mika

Tuusula

Söderlund Tom

Helsinki

Hjorth Mika

Vantaa

Lundqvist Thor Björn

Turku

Tabermann Jukka

Hjorth Vilhelmiina

Vantaa

Mamia Heikki

Vantaa

Hämeenlinna

Holmalahti Antero

Jyväskylä

Markkanen Jussi

Vantaa

Tamminen Noora

Tuusula

Holmalahti Jussi

Vantaa

Matikka Marko

Helsinki

Tarmio Janne

Orimattila

Holttinen Timo

Helsinki

Matilainen Mari

Helsinki

Tilander Lassi

Helsinki

Horsma Kaj

Helsinki

Metsänheimo Pasi

Matinkylä

Turtola Antti

Helsinki

Huhtamella Jani

Vantaa

Myllyharju Markku

Pori

Turtola Ilari

Helsinki

Huurto Anne

Mikkeli

Mäkelä Tuomas

Vääksy

Tyry Teemu

Helsinki

Ignatius Markku

Espoo

Mäkilä Raimo

Helsinki

Vartiainen Jussi

Espoo

Ihalainen Juhani

Hamina

Männistö Arja

Kotka

Vihervuori Esa

Turku

Ihalainen Linnea

Hamina

Männistö Jussi

Kotka

Viita-aho Saku

Helsinki

Jaakkola Jere

Riihimäki

Narvi Hannu

Jämijärvi

Wikström Ursula

Vantaa

Johansson Jussi

Espoo

Nurmi Ville

Helsinki

Virtanen Joel

Vantaa

Jokinen Ilkka

Espoo

Nykky Petter

Sipoo

Virtapohja Kalle

Kerava

Juola Kari

Espoo

Paatola Antti

Klaukkala

Jäppinen Minna

Vantaa

Palmunen Pekka

Tampere

Kaarenmaa Jussi

Riihimäki

Paturi Pertti

Vantaa

Kairus Simo

Loimaa

Peippo Pertti

Turku
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Tervehdyksemme Suomen Golf Historialliselle Seuralle

Suomen Golfhistoriallinen Seura ry
(SGHS)
Liittymislomake
Nimi:

Syntymäaika:

Osoite:
Postinumero ja paikka:
Puhelin:

Sähköposti:

Kotiseura:

Tasoitus:

Kiinnostuksen kohteet:
Golfin historia

Pvm.:

/

Hickory pelaaminen

20

Keräily, aihe?

Action Sales Finland Oy

Allekirjoitus:

Maksut:
Varsinaiset jäsenet
Liittymismaksu 10 euroa
Jäsenmaksu
25 euroa

Kannatusjäsenet
Liittymismaksu 10 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!
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