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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS KAUDELLE 2019

Kevät ja kesä ovat seurallemme aktiivisinta ai-

kaa. Vuonna 2019 SGHS kantaa ensimmäistä 

kertaa kokonaisvastuun Finnish Hickory Tour 

–kiertueesta. Tämän lisäksi seuramme järjes-

tää tuttuun tapaan hikkori SM -kilpailut. Talven 

ja kevään aikana on siis jo tehty paljon töitä, 

siitä suuri kiitos hallitusaktiiveillemme ja pai-

kallisille aktiivijäsenillemme. Ilman teidän te-

kemäänne vapaaehtoistyötä emme kesällä 

pääsisi nauttimaan hienoista hikkoritapah-

tumista. Samaan hengenvetoon on kuitenkin 

todettava, että seuramme resurssit ovat rajal-

liset ja kokonaan käytössä. Siksi toivonkin nyt enemmän kuin koskaan, että jäsenistöstämme löytyy 

innokkaita henkilöitä osallistumaan hallitustyöskentelyyn ja/tai muutenkin seuran toimintaan. Vuosi-

kokous järjestetään 19.5. Talman kilpailun yhteydessä, toivon kokoukseen runsasta osanottoa. 

Seuran tiedotus on siirtynyt entistä enemmän Facebookiin. Nettisivuilla ei ylläpidetä enää ajankoh-

taisia tietoja. Nettisivujen tarkoitus on tulevaisuudessa toimia lähinnä arkistona ja perustietojen 

julkaisupaikkana. Facebookissa on myös talven mittaan tiedotettu Suomen kansallisen golfmuseon 

perustamisaikeista. Golfmuseohanke etenee pienin askelin Golfliiton, SGHS:n ja Helsingin Golfklubin 

yhteisessä työryhmässä. Golfmuseon perustaminen on ollut mainittuna yhtenä kohtana seuramme 

säännöissä seuran perustamisesta lähtien. Tästä syystä olen ylpeä, että olemme saaneet tämän koko 

Suomen golfin kannalta merkittävän projektin liikkeelle. Paljon on kuitenkin vielä töitä, ennen kuin mu-

seo muodossa tai toisessa on olemassa. Toivottavasti kuitenkin jo lähivuosina. Myös museon tiimoilta 

toivon aktiivisuutta jäsenistöltämme. Onko sinulle kenties tiedossa joku suomen golfhistorian kannal-

ta merkittävä esine, valokuva tms.? Onko sinulla ideoita ja halua tulla mukaan luomaan golfmuseota? 

Otan mielellään vastaan kaikki yhteydenotot. 

Hikkoritapahtumia odotellessa, nauttikaamme kesän tulosta ja välineiden työstämisestä iskukuntoon. 

Always make a total effort, 

even when the odds are against you. 

(Arnold Palmer)
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Tapiola Golf isännöi  
mestaruuskisat
Mestaruuskilpailut 2018 pelattiin Es-
poossa Tapiola Golfin kentällä. Mu-
kana suomalaisten lisäksi oli myös 
maaotteluun saapuneita pelaajia 
Ruotsista. Yhteensä mestaruuksia 
tavoitteli 35 pelaajaa, joista miesten 
sarjassa 14, naisten sarjassa 5 ja eni-
ten eli 16 senioreiden sarjassa.

Miesten mestaruuden voitti Ilkka 
Jokinen (ERG) hienolla 74 lyönnin tu-
loksella.  Ero toiseksi tulleeseen Toni 
Perätaloon (HaG) oli 10 lyöntiä. Mika 
Lindström (GT) voitti pronssia tulok-

Hikkorikausi 2018
Tapiola Golf toimi isäntäkenttänä ratkottaessa Suomen hikkorigolf 
mestareita. Ruotsi voitettiin maaottelussa, joka pelattiin SHG:n Lakiston 
kentällä. Kesän hikkorikiertue pistäytyi kahdella uudella kentällä, Mus-
salossa Kymen Golf ja Maskussa Kankaisten Golf. Ulkomailtakin saatiin 
myös menestystä. Vuoden lopulla palkittiin vuoden hikkorigolfarit. 

sella 87. Naisten mestaruuden voitti 
Päivi Heimonen (HiGM) tuloksella 
94. Kirsi Ahlfors (GT) sijoittui toisek-
si tuloksella 96 kolmanneksi Soile 
Johansson tuloksella 104. 

Senioreiden taistelu mitalisijoista 
oli tasaisin. Voiton vei Lauri Valkonen 
(GP) tuloksella 82. Toiseksi sijoittui 
Ruotsin Bengt Lindelöf tuloksella 86 
ja kolmanneksi Keimolan Jussi Mark-
kanen tuloksella 89.

Perinteisesti kisan yhteydessä rat-
kottiin myös tasoitusmestaruus, Fin-

nish Hickory Open. Sen vei miesten 
mestari Ilkka Jokinen 

Maaottelu niukasti Suomelle
Yhdestoista kertaa pelatussa maa-
ottelussa Suomi otti kolmannen 
voittonsa. Maaottelussa oli käytössä 
hikkoriotteluissa tyypillisesti käytet-
ty Sunningdale tasoitusjärjestelmä 
ja 9-reiän ottelut pelattiin holes-up.

Neljän bestball ottelun jälkeen 
Suomi johti yhdellä ja foursome peli-
en jälkeen kolmella pisteellä. Yhdek-
sän singel ottelun jälkeen Suomen 
voittotulos oli 2 holes-up Ruotsin 
viedessä singelit yhden pisteen pa-
remmuudella.

Tour 2018
Hikkori Tour vuoden 2018 mestaruu-
det ratkottiin perinteisesti Vuosaa-
ressa pelatussa finaalissa 32 pelaa-
jan voimin. 

Tämän vuoden Tourilla pelattiin 

yhteensä 8 osakilpailuja, joista mes-
taruuskisat ja finaali pelattiin ns. 
tuplapisteillä. Tuloksiin laskettiin 
tänä vuonna 5 kisan pisteet neljässä 
sarjassa Miehet-hcp, Naiset-hcp, Se-
niorit-hcp ja Yleinen-scr. 

Miesten tasoituksellisen kisan 
voittaja oli Keimolan Marko Matikka, 
toisena saman seuran Lasse Ruus-
kanen ja kolmantena Espoo Ringsi-
den Ilkka Jokinen. Naisten tasoituk-
sellisessa kisassa voittajaksi selvisi 
Hirvihaaran Päivi Heimonen, toisen 
sijan otti Keimolan Minna Jäppinen 
ja kolmanneksi sijoittui Talman Kir-
si Ahlfors. Seniori kisan voittaja oli 
Keimolan Antti Paatola, toisena Vuo-
saaren Erkki Hiltunen ja kolmantena 
Keimolan Jussi Markkanen. 

Keimolan Marko Matikka voitti 
myös scratch-sarjan ja hän vei ni-
miinsä vuoden 2018 Lassin-pokaalin 
reikäpelisarjan voitosta.

Svenska Hickorymästerskapet 
Båstad Golfklubb isännöi Ruotsin 
mestaruuskilpailuita elokuun alus-
sa. Marko Matikka, Lasse Ruuska-
nen ja Antti Paatola Keimola Golfista 
matkasivat kisaan Suomesta. Marko 
ja Lasse pelasivat miesten sarjassa 
ja molemmat läpäisivät cutin. Toisen 

Tunnelmakuvia Vuosaaren finaalista

Tour 2018 voittajat
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kierroksen jälkeen lopputuloksissa 
Markon sijoitus oli 21 ja Lassen 35 
kun 59 läpäisi cutin. 

Antti Paatola pelasi ensimmäise-
nä päivänä seniorisarjassa päätyen 
sijalle 17. Toisena päivänä Antti sit-

maan East Lothian alueelle matkasi 
nelihenkinen ryhmä Golf Talmasta 
ja Keimola Golfista (Niklas ja Mika 
Lindström, Marko Matikka ja Lasse 
Ruuskanen). Pelit käytiin Gullane 
3 ja Luffness New kentillä. Tuliaisi-

Vuonna 2018 palkitut 
hikkorigolfarit Antti ja Päivi

na oli Archie Baird joukkuekilpailun 
voitto tasoituksellisessa sarjassa ja 
toinen sija scratch sarjassa. Yksilö-
kilpailussa Niklas Lindström palkit-
tiin parhaana juniorina.

Vuoden 2018 hikkorigolfarit
SGHS hallitus valitsi vuoden 2018 
hikkorigolfareiksi Antti Paatolan ja 
Päivi Heimosen.

Antti on Suomen Golf Historialli-
sen Seuran perustajajäsen ja Golfan-
tiikin kautta keskeinen tekijä suoma-
laisen hikkori golfin parissa (Hickory 
Tour & mailojen tuottaminen harras-
tajille & matkojen järjestäminen). 
Hän on myös saavuttanut menestys-
tä ulkomaisissa kisoissa.

Päivi omaksui hikkorigolfin no-
peasti ja aloitettuaan kisaamisen 
naisten hikkoritittelit 2018 menivät 
hänelle.

Matka Pohjois-Irlantiin  
keväällä 2018
Joukko hikkorigolfareita kävi tu-
tustumassa Pohjois-Irlannin links 
tarjontaan.  Matkaan sisältyi luon-
nollisesti kierros tulevan vuoden 
The Open Championship areenaan; 
Royal Portrush Golf Club, Dunluce 
Links.  Myös 2017 Irish Open areena 
Portstewart Strand Course oli mat-
kaajien ohjelmassa.

Portstewart Strand Course 

ten otti voiton tasoituksellisessa 
Svenska Hickorykannan kisassa net-
totuloksella 69. Antti on nyt voitta-
nut tämän kisan kahdesti.

World Hickory Open
Lokakuussa pelattuun tapahtu-

Potretti Portstewart Strand Course
ykkös teellä. 
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Seura on hankkinut käyttöönsä mitaleita

Mitaleja ovat pronssinen mitali, hopeinen mitali ja kul-
tainen mitali. Lisäksi yhdistyksellä on Tom Morris-mitali. 
Mitalien aiheet on johdettu yhdistyksen vaakunasta.

Mitalit myönnetään kunnianosoituksena, palkintoina 
tai huomionosoituksena säännöissä nimettyyn tarkoi-
tukseen tai yhdistyksen puheenjohtajan tai hallituksen 
jäsenten esitysten perusteella. Näitä ovat mm.

Yhdistyksellä on lisäksi seuraavat kiertopalkintoa, jotka jaetaan vuosittain miesten 
ja naisten Suomen Hickory mestarille, tasoituksellisen Finnish Hickory Open -kilpai-
lun voittajalle, joukkue mestaruuden voittajalle, reikäpelin sarjan voittajalle sekä 
vuoden hikkoripelaajille.

Mitali säännöt on hyväksytty SGHS:n hallituksen kokouksessa 4.2.2013.

- Yhdistyksen järjestämät Suomen Hikkorimestaruuskilpailut 
 ja Finnish Hickory Open

-  Kunnianosoituksena yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä

-  Merkittävästä golfsaavutuksesta 

SGHS kerää 
suomalaisia klubihistoriikkeja

Suomen Golfhistoriallinen Seura 
(SGHS) jatkaa suomalaisten golfklu-
bien historiikkien keräystä myö-
hemmin Suomeen perustettavan 
golfmuseon tarpeisiin.
Tavoitteena on saada kokoon kaikki 
tähän mennessä ilmestyneet histo-
riikit ja tietysti myös kaikki myöhem-
min 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. 

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

TIEDOTUKSIA

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat:

SGHS:n vuosikokous 2019
Vuosikokous pidetään Golf Talma tiloissa 

sunnuntaina 19.5.2019 klo 10.30 
E.R.K. Hickory Open kisa alkaa klo 12.00

Kokouskutsu

• kokouksen 
 toimihenkilöiden valinta

• kokouksen laillisuus

• työjärjestys

• toimintakertomus, tilinpäätös 
 ja tilintarkastajienlausunto

• vastuuvapaus

• toimintasuunnitelma 2019

• tulo- ja menoarvio 2019

• jäsenmaksu vuodelle 2020

• hallituksen valinta vuodelle 2019

• toiminnantarkastajien valinta

• muut mahdolliset asiat

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

Seuraavat suomalaiset 

golfklubit saavuttavat  

merkittäviä etappeja 

vuoden 2019 aikana. 

SGHS onnittelee 

juhlivia klubeja. 

80 vuotta

Porin Golfkerho

55 vuotta

Kymen Golf
Oulun Golfkerho

Tietolähteenä on käytetty 
Golfliiton kenttäopasta.

Juhlivat klubit 2019

35 vuotta

Sarfvik Golf

TIEDOTUKSIA
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Willie Andersonilla on paikkansa 
golfin historiassa yhdessä golfin 
suurten legendojen Bobby Jone-
sin, Ben Hoganin ja Jack Nicklausen 
kanssa. Willie Anderson oli ensim-
mäinen, joka kykeni voittamaan 
neljä US Open mestaruutta ja ainoa 
golfari kilpailun historiassa, joka on 
voittanut kilpailun kolme kertaa pe-
räkkäin. Surullista, että Andersonin 
elämä päättyi jo 31 vuoden iässä. 
Hänen 1910 tapahtuneen poisme-
nonsa jälkeen vain kuusi golfaria, 
mukaan lukien Ben Hogan (1950, 
1951) ja Brooks Koepka (2017, 2018), 
ovat kyenneet voittamaan kaksi pe-
räkkäistä US Openia. Vain legendaa-
rinen Ben Hogan on lähellä Anderso-
nin saavutusta voitettuaan kilpailun 
neljästi viiden vuoden aikana. Willie 
Anderson voitti golfin US Openin 
vuosina 1901, 1903, 1904 ja 1905.

Willie Anderson syntyi Skotlannis-
sa. Kilpapelaajan uransa hän aloitti 
Amerikassa syyskuussa 1897, jolloin 
hän osallistui ensimmäistä kertaa 
US Openiin. Mestaruuskisa pelattiin 

Willie Anderson

tuona vuonna Chicagossa 36 reiän 
kilpailuna. Ensimmäisessä kilpai-
lussaan Anderson sijoittui toiseksi, 
yhden lyönnin Joe Lloydille hävin-
neenä. Kilpailussa Anderson ja Lloyd 
olivat ennen viimeistä 420 metrin 
par 4 reikää tasoissa. Viimeisellä 
reiällä Lloyd löi mahtavan draivin ja 
pääsi greenille toisella lyönnillään, 
upotti kahdeksan jalkaisen putin ja 
voitti kilpailun. Lloyd voitti kilpailun 
kierrostuloksilla 83 ja 79 lyöntiä eli 
yhteensä 162 lyöntiä; Anderson jää-
dessä toiseksi yhteistuloksella 163, 
79 ja 84 lyöntiä. Toisesta sijastaan 
Anderson kuittasi 100 dollaria pal-
kintorahana. Willie Dunn ja James 
Foulis, jotka molemmat olivat kilpai-
lun aikaisempia voittajia, jakoivat 
kilpailussa kolmannen sijan.   

Willie Anderson kuvattiin ruumiin-
rakenteeltaan tukevaksi. Hänellä oli 
lihaksikkaat hartiat, voimakkaat kä-
sivarret ja poikkeuksellisen suuret 
kädet. Hänen swinginsä oli varsin 
loiva tuon ajan skoteille ominainen 
swingi, joka tunnettiin nimellä ”St. 

Andrews swing”. Huolimatta swin-
ginsä puutteista Anderson oli tun-
nettu tarkkuudestaan. Kerrotaan 
Gene Sarazen harjoitellessa bunkke-
rilyöntejään ohikulkeneen ammatti-
lainen kysyneen häneltä olisiko edes 
Willie Anderson saanut pallon pois 
bunkkerista. Sarazenin vastaus oli 
toteava. ”Saanut ylös bunkkerista?” 
Sarazen sanoi ”Ei Willie Anderson 
koskaan ollut bunkkereissa!”

Hänen pelilleen oli ominaista tark-
kuus erityisesti hänen suosikkimai-
lallaan mashiella, joka lienee vastan-
nut nykyistä rautaviitosta. Hän löi 
myös palloa enemmän vasemmalta 
kuin oikealta jalalta ja kykeni siten 
lyömään matalalla varsin pitkälle. 
Hänen pelin vahvin osa oli kuiten-
kin brassie-lyönnit, joilla hän kyke-
ni nostaman pallon myös erityisen 
pahoista makuista. Anderson pelasi 
säännöllisesti kahdeksan mailan 
kanssa: draiveri, brassie, cleek, mi-
diron, mashie, mashie-niblick ja put-
ting cleek kuuluivat hänen bäginsä 
varustukseen. 

Andersonin ensimmäinen US 
Open voitto tuli Myopia Hunt klubilla 
vuonna 1901. 72 reiän jälkeen Willie 
Anderson ja Alex Smith olivat tasa-
tilanteesssa 331 lyöntiä. Tässä US 
Openin ensimmäisessä 18-reikäises-
sä play-offissa kilpailun viimeinen 
kierros pelattiin vasta maanantaina, 
koska viikonlopun lauantai ja sun-
nuntai olivat varattuina klubin jäse-
nille. Yhdeksän reiän jälkeen Alex 
Smithillä oli jo ratkaisevan tuntuinen 
kolmen lyönnin johto, kolmannel-
latoista reiällä johto oli kasvanut jo 
viiteen lyöntiin. Ottelu näytti tuolloin 
ratkenneen. Viidennellätoista reiällä 
Smith löi kuitenkin pallonsa bunkke-
riin, josta ulos pääseminen toi tulok-
seksi 7 lyöntiä, jolloin ero oli äkisti 
kaventunut kahteen lyöntiin. 17. 
reiällä Smith menetti jälleen lyönnin, 
joten viimeiselle reiälle lähdettiin 
vain yhden lyönnin erolla. Willie An-
derson pelasi päätösreiän täydelli-
sesti par’iin neljällä lyönnillä Smithin 
lyödessä lopulta kuudesti. Anderson 
voitti siis finaalin ja mestaruuden 
viiden lyönnin takamatkalta yhdellä 
lyönnillä 85-86. 

Voittonsa myötä Anderson otti 
kantaa myös tuon ajan yhteiskunnal-
liseen muutokseen golfkentillä. Tuol-
loin tapana oli edelleen, että ammat-
tilaiset söivät lounastaan klubitalon 
keittiössä. Anderson ei suostunut 
tähän. Lopulta päästiin kompromis-
siin, klubin pihalle pystytettiin teltta, 
jossa ammattilaiset söivät. Golfam-
mattilaisten tie kenttä työläisistä 
kohti klubin juhlasalia oli alkanut.

Vuoden 1902 US Openissa Willie 
Anderson oli viides.

Vuoden 1903 US Open pelattiin 
Baltusrolissa. Ensimmäisen kier-
roksen Anderson pelasi hienosti 73 
lyöntiin. Kahden kierroksen jälkeen 
Anderson oli kisassa kuuden lyöntiä 
johdossa. Kolmannella kierroksel-
la Anderson kuitenkin menetti etu-
matkansa pelattuaan yhdeksännellä 
reiällä 8 lyöntiä. Päätöskierroksella 
Anderson pelasi kahdeksan viimei-
sistä yhdeksästä reiästä par’iin, 
joka siivitti hänet tuloksella 307 
playoff-kierrokselle yhdessä 1886 
The Openin voittajan Davie Brownin 
kanssa. US Openin 1903 finaalikier-
roksella, joka pelattiin kovassa sa-
teessa, Anderson voitti Brownin lo-
pulta kahdella lyönnillä, 82-84. 

Vuonna 1904 US Open pelattiin 
Chicagon Glen View kentällä. Tällä 

kertaa Willie Anderson ei tarvinnut 
uusintaa, sillä hän voitti kisan suo-
raan viidellä lyönnillä ennen Gilbert 
Nichollsia. Anderson pelasi kilpai-
lussa myös US Openin ennätyksen 
kokonaistuloksellaan 303 lyöntiä. 
Viimeisen kierroksen tulos 72 lyön-
tiä oli uusi 18-reiän ennätys kilpailun 
tuolloisessa historiassa. 

Vuoden 1905 US Open pelattiin 
Bostonin lähellä Myopia Hunt ken-
tällä. Kilpailun aluksi näytti siltä, että 
Andersonilla ei olisi mahdollisuuksia 
kolmanteen peräkkäiseen mestaruu-
teen. Kierrokset 81 ja 80 jättivät hä-
net viisi lyöntiä kilpailua johtaneiden 
Alex Smithin ja Stewart Gardnerin 
taakse. Mutta kolmannen kierroksen 
neljännen reiän jälkeen Willie oli kak-
si alle parin kierrostaan saavuttaen 
kärkeä tasaisesti ja vääjäämättä. 70. 
reiän jälkeen, vain kaksi reikää jäljel-
lä, Andersonilla oli jo neljän lyönnin 
johto, joka kutistui lopulta kahteen 
lyöntiin (314 lyöntiä) ennen Alex Smi-
thiä. Voitostaan Anderson sai 200 
dollaria ja kultamitalin. Kilpailun po-
kaali annettiin säilytettäväksi hänen 
klubilleen. Alkuperäinen US Open 
-pokaali muuten tuhoutui tulipalos-
sa vuonna 1946. Nykyään käytetty 
pokaali on siis täysimittainen kopio.

Vuosina 1897-1910, Anderson 
voitti urallaan US Open neljä kertaa, 
sijoittui toiseksi kerran, kolmannek-
si kerran, neljänneksi kahdesti ja vii-
denneksi kolmesti. Hän kykeni myös 
voittamaan tuon ajan toisen merkit-
tävän Yhdysvaltalaisen majorin eli 
Western Open neljä kertaa.

Anderson oli luonteeltaan vaati-
maton mies, joka ei tuonut esiin pe-

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

liään tai voittojaan. Hän antoi pelin 
puhua puolestaan. Toisin kuin aika-
laisensa JH Taylor ja Harold Hilton, 
hän ei koskaan kirjoittanut opetus-
kirjoja, mutta hän oli hyvä opettaja 
ja useat huipulle pyrkivät amatöörit 
hakivat häneltä oppeja. Anderson 
kuoli vuonna 1910, viisi vuotta nel-
jännen US Open voittonsa jälkeen. 
Virallisena syynä hänen kuolemansa 
oli epilepsia.

Alex Smithin, joka kahdesti sijoit-
tui toiseksi Andersonin voittamissa 
US Openeissa, totesi: ”Willie Ander-
son olisi eläessään pidempää kyen-
nyt tekemään saavutuksia, joita olisi 
ollut mahdotonta rikkoa”. 

neljän US Open voiton mies



12 13

Suomen golfhistoriallisen seuran 
(SGHS) mestaruuskilpailut 2019 

Lassin pokaali 2019

Osallistumisoikeus
SGHS jäsenet tasoituksella 36,0 tai alle. Vuo-
den 2018 kisan neljä parasta pelaajaa ovat 
järjestyksessä ns. sijoitettuja pelaajia. Muut 
pelaajat arvotaan osallistujamäärän perusteel-
la kaavioon. Tarvittaessa voidaan tehdä myös 
lohkoja tai alueellisia kaavioita/lohkoja ottaen 
huomioon pelaajien kotikentät. 

Pelimuodot
SGHS:n mestaruus ratkaistaan perinteisin hik-
korivälinein henkilökohtaisena tasoituksellise-
na reikäpelinä. Peleissä pukeudutaan hikko-
riaikakauden asuun.

Tasoitukset
Tasoituksena käytetään ns. Sunningdale-tasoi-
tusta. 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, pela-
taan jatkoreikiä ”sudden death”-menetelmällä 
kunnes voittaja on selvillä. 

Pelikenttä
Pelikentän voivat pelaajat vapaasti valita. Mi-
käli pelikentästä ei päästä yksimielisyyteen 
pelikenttä voidaan arpoa. Reikäpelimestaruu-
desta pelataan klubitiiltä, eli miehet keltaiselta 
ja naiset punaiselta.

Peliajat
Pelaajat sopivat itse peliaikansa. Ajanvara-
us tapahtuu normaalien ajanvaraussääntöjen 
puitteissa.

Viheriöt
Pelissä käytetään ”Stymie”-sääntöä. Mikäli 
vastustajan reikää lähempänä oleva pallo on 

yli 6” (15 cm) päässä pelaajan pallosta, vastus-
tajan ei ole tarpeen nostaa palloa. Stymie ti-
lanteesta ei voi vaatia vapautumista antamalla 
putin vastustajalle. Mikäli kauempana olevan 
pelaajan pallo osuu vastustajan palloon, vas-
tustaja voi jatkaa peliä pallon uudesta paikas-
ta tai hän voi palauttaa pallon sen alkuperäi-
seen paikkaan. Mikäli vastustajan lähempänä 
oleva pallo menee kosketuksen seurauksena 
reikään, pallo on reiässä ja siirtymistä ei laske-
ta lyönniksi. 

Tulokset
Kisalle perustetaan sivut edellisvuoden tapaan 
Facebook-tapahtumana. Otteluiden tulokset il-
moitetaan vastuuhenkilölle, joka ylläpitää kaa-
vioita. Reikäpelien tulokset ilmoitetaan muo-
dossa: reikiä johdossa/reikiä jäljellä. Esim. jos 
ottelu päättyy reiälle numero 17 voittajan olles-
sa kaksi reikää edellä, on ottelun tulos 2/1.

Ilmoittautuminen ja kilpailumaksut
SGHS reikäpelimestaruus on maksuton ja il-
moittautua voi sähköpostitse (hikkorimarko@
gmail.com) 10.5.2019 mennessä. Kaavio ja 
alustavat aikataulut julkaistaan toukokuun 
puolivälissä.

Suomen golfhistoriallisen seuran mesta-
ri palkitaan Hickory Tourin finaalissä syksyllä 
2019.

Linear WP 
-puurimakatot inlook.� 
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HIKKORIGOLFIN SM-KILPAILUT 

29.6.2019, Kultaranta Golf ClubNaantali ry (KGCN)

Hikkorigolfin Suomen mestaruuskilpailut pidetään Kultaranta Golf club kentällä lauantaina 29. 
päivänä kesäkuuta 2019 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 osallistumaan 
tapahtumaan. 

KILPAILUOHJE:
Kilpailusarjat: 

• 18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, miehet. 
 Voittaja on vuoden 2019 hikkorigolfin miesten Suomen mestari.

• 18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, naiset. 
 Voittaja on vuoden 2019 hikkorigolfin naisten Suomen mestari.

• 18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, seniorit 60v miehet.
 Voittaja on vuoden 2019 hikkorigolfin seniorien Suomen mestari.

• Tasoituksellinen 18 reiän lyöntipeli kaikille osallistujille.  
 Paras nettotulos voittaa vuoden 2019 Finnish Hickory Openin 

• Klubien välinen joukkuekilpailu. Klubin kaksi parasta tulosta sekä brutto- että  
nettosarjoista lasketaan yhteen (voi olla samat pelaajat). 

 Alhaisin tulos voittaa vuoden 2019 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 
olevaan osoitteeseen 20.6.2019 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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Toukokuu

19.  E.R.K.Team Hickory Open, Golf Talma, Sipoo
Kaikille avoin hikkoritapahtuma, joka avaa Finnish Hickory Tourin kauden 2019. 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. 

Kesäkuu

2.  Villimaa Hickory Open, Keimola Golf, Vantaa
Keimolassa pelataan myös tänä vuonna kuten kaikkina aiempinakin vuosina perinteinen Villimaa Hickory Open. 
Tänä vuonna pelataan Saras kenttä. Hikkoriklinikka ennen tapahtumaa Keimolan rangella. 

16. Golfantiikki Hickory Open, Kytäjä Golf, Hyvinkää
Finnish Hickory Tourin perinteinen tapahtuma pelataan nyt jo kymmenettä kertaa. Kaikille avoin tapahtuma. Osa-
kilpailun voiton lisäksi Tourilla pelataan Golf Center Hickory Rankingin pisteistä. Kytäjän hieno range tarjoaa hyvän 
mahdollisuuden harjoitella hikkorimailoilla. Ennen tapahtumaa rangella pidetään myös hikkoriklinikka, jossa saa 
ohjeita hikkoripeliin.

29.  Open Finnish Hickory Championship, Kultaranta Golf, Naantali
Tämä on kahdestoista kerta, kun Suomen hikkorimestaruudet ratkotaan. Samassa yhteydessä pelataan Finnish 
Hickory Open, Suomen vanhin hikkorikisa. Tänä vuonna pelikenttänä on Kultaranta Golf Naantalissa. 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 Finnish Hickory Rankingissa.

28.6. on virallinen harjoittelupäivä ja 29.6. pelataan mestaruuksista.

2019
Heinäkuu

 13. Hikkori-Jussin Historic Open, Suur-Helsingin Golf, Luukki, Espoo
Tämän vuotinen kisa pelataan uudistetulla Luukin kentällä. Tour kestää koko kauden ja finaali pelataan syyskuussa. 
Osakilpailun voiton lisäksi Tourilla pelataan Golf Center Hickory Rankingin pisteistä. Hikkoriklinikka ennen tapahtu-
maa Luukin rangella. 

Elokuu

3.-4. Ruotsin hikkorimestaruuskilpailu, Falkenberg Golfklubb, Ruotsi
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.

6.  Nordic Hickory Match,  Göteborgs Golfklubb, Ruotsi

Kahdettatoista kertaa pelattava reikäpeliottelu Ryder Cup-hengessä suomalaisten ja ruotsalaisten hikkoripelaajien 
välillä. Suomi puolustaa viimevuotista voittoa.

11.  Mussalo Hickory Open, Kymen Golf, Kotka
Mussalon kenttä on nyt toista kertaa Hickory Tourin ohjelmassa. Tour kestää koko kauden ja finaali pelataan syys-
kuussa. Osakilpailun voiton lisäksi Tourilla pelataan Golf Center Hickory Rankingin pisteistä. Hikkoriklinikka ennen 
tapahtumaa Mussalon rangella. 

Syyskuu

8.  Gumböle Hickory Open, Gumböle Golf, Espoo
Gumbölen kenttä on nyt toista kertaa Hickory Tourin ohjelmassa ja siellä on myös pelattu Hickory SM. Tour kestää 
koko kauden ja finaali pelataan syyskuussa. Osakilpailun voiton lisäksi Tourilla pelataan Golf Center Hickory Rankin-
gin pisteistä. Hikkoriklinikka ennen tapahtumaa Gumbölen rangella. 

22. 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.

Hikkoritapahtumia kaudella
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Kaudella 2019 pelataan 8 osakilpailua. Kilpailut ovat avoimia ja pelataan pistebogeyna 18r. Sarjoina 
ovat miehet yleinen, naiset sekä seniorimiehet yli 60v. Lisäksi palkitaan paras scr-tulos. Kilpailuissa voi 
olla lisänä myös erikoiskilpailuja, jotka ilmoitetaan kilpailukutsussa.

Osakilpailut ovat:  
su 19.5. E.R.K.Team Hickory Open. Golf Talma, Sipoo.

su 2.6.   Villimaa Hickory Open. Keimola Golf, Vantaa.

su 16.6. Golfantiikki Hickory Open. Kytäjä Golf, Hyvinkää.

la 29.6. Hickory Suomen Mestaruus, lp (src, hcp). Kultaranta Golf, Naantali.

la 13.7. Hikkori-Jussin Hickory Open. SHG, Luukki, Espoo.

su 11.8. Mussalo Hickory Open. Kymen Golf, Kotka.

su 8.9.   Gumböle Hickory Open. Gumböle Golf, Espoo

su 22.9. Golfpiste Hickory Final. Vuosaari Golf, Helsinki.

Kilpailuihin tulee ilmoittautua järjestävän seuran caddiemasterille tai Nexgolfin kautta viimeistään kol-
me (3) päivää ennen eli keskiviikkona klo 18.00 (lauantai kilpailu) tai torstaina klo 18.00, jos kilpailu 
pelataan sunnuntaina. Peruutukset sairaustapauksissa ilmoitetaan suoraan kilpailunjohtajalle mah-
dollisimman pikaisesti kilpailua edeltävänä päivänä. Golfklubeilla on oikeus periä kilpailumaksu heille 
peruuttamattomista osallistumisista suoraan kilpailuun ilmoittautuneelta ko. pelaajalta. Kilpailumak-
su maksetaan ennen kilpailua klubien caddiemasterille. Kilpailun päätyttyä on ruokailu ja palkintojen 
jako. 

Hickory-kilpailuissa pelataan Suomen golfhistoriallisen seura SGHS ry:n määrittelemien välinesään-
töjen mukaisesti. Ainoastaan aidot puuvartiset ennen vuotta 1935 valmistetut mailat ovat sallittuja. 
Säännöt löytyvät internet-sivuilta www.sghs.fi. Palloina voidaan käyttää kaikkia nykysääntöjen salli-
mia palloja. Etäisyysmittarit tms. ovat kiellettyjä. Kilpailuihin saa pukeutua ajan hengen mukaisesti. 
Tämä ei toki ole pakollista.

Kilpailukutsuissa kerrotaan pelattavat tiit, jotka ovat: miehet yleinen keltaisilta, seniorimiehet sinisiltä 
tai punaisilta, yli 75v. miehet sekä naiset pelaavat punaisilta. Kilpailunjohtaja tekee lopullisen päätök-
sen pelattavista tiistä. Tasoitussarjoihin tasoitukset lasketaan taempien tiipaikkojen slopeluvun mu-
kaisesti. Ammattilaiset pelaavat scr-sarjassa valkoisilta(M) ja sinisiltä(N).

Finnish Hickory Tour ranking lasketaan neljässä eri sarjassa ja parhaat palkitaan 
finaalikilpailun lopuksi. 

Ranking-sarjat ovat:
src kaikille yhteisesti
hcp-miehet
hcp-naiset ja 
hcp-seniorimiehet (yli 60v.)

Kaudella 2019 rankingissa huomioidaan kilpailijan viisi parasta pistesijaa. Viisitoista parasta pelaajaa 
saa ranking-pisteitä scr-sarjassa: 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. SM-kilpailussa (scr), Finnish Hickory Openissa ja finaalissa jaetaan kaksinkertaiset pisteet.  

Finnish Hickory Tour 2019

Kaudella 2019 rankataan suomalaiset hikkoripelaajat paremmuusjärjestykseen uudistetun 
Golf Center Hickory Rankingin avulla. 

Ranking lasketaan neljässä eri sarjassa:

src kaikille yhteisesti

hcp-miehet

hcp-naiset ja 

hcp-seniorimiehet (yli 60v.)

Rankingissä huomioidaan menestyminen kaudella 2018 Finnish Hickory Tourin osakilpai-
luissa 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-sarjo-
jen tulokset yhdistetään src-rankingia varten.  Rankingin lopputuloksiin lasketaan mukaan 
viiden parhaan Finnish Hickory Tourin osakilpailun pisteet.

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

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

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. 

SM-kilpailussa, Finnish Hickory Openissa ja Hickory Tourin finaalissa jaetaan kaksinker-
taiset pisteet. Seniorit ilmoittavat ilmoittautumisen yhteydessä, kauden alussa, sarjaansa 
osallistumisen.

Ranking-voittajat palkitaan finaalin yhteydessä suoritettavassa palkintojenjaossa seuraa-
vassa 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 palkinto-
jen jaon järjestyksen ja määrän.

Golf Center Hickory Ranking 2019
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Vuonna 1940 Eurooppa oli sodassa. 
Osansa sodasta saivat myös kokea 
Lontoossa sijaitsevan Richmond Golf 
Clubin pelaajat. Eräänä iltana syk-
syllä 1940 Saksan Luftwaffe tiputti 
pomminsa golfkentälle. Tämä sai 
klubin sääntötoimikunnan erityisiin 
olosuhteisiin vedoten tekemään ti-
lapäiset paikallissäännöt. Sääntöjen 
muotoilusta huokuu peribrittiläinen 
peräänantamaton asenne ja ripaus 
elämää eteenpäin vievää huumoria. 
Säännöt saivat jo sodan aikaan pal-
jon huomiota ympäri maailman. Jopa 
Hitlerin propagandakoneisto käytti 
sääntöjä hyväkseen vakuutelleen 
niiden valheellisuutta, koska olihan 
täysin mahdotonta, että Luftwaffe 
olisi pommittanut mitään muuta kuin 
sotilaallisesti tärkeitä kohteita. Vielä 
nykypäivänä nämä säännöt esiinty-
vät aika ajoin eri golfjulkaisuissa ja 
hyvä niin, koska ne ovat hyvä muis-
tutus ihmiskunnan periksiantamat-
tomuudesta. 

Lähde ja kuvat: https:
//www.therichmondgolfclub.com

Erilaiset paikallissäännöt 
(Ehdotus: PAIKALLISSÄÄNNÖT KRIISITILANTEESSA / SOTA-AJAN PAIKALLISSÄÄNNÖT)

Vapaamuotoinen käännös:
1.  Pelaajia pyydetään keräämään kentältä löytyvät 

pomminsirpaleet, jotta ne eivät vahingoita ruo-
honleikkureita.

2.  Pelaaja saa hakeutua suojaan kilpailun aikana 
tapahtuvalta tulitukselta tai pommitukselta il-
man rangaistusta pelin viivyttämisestä.

3.  Räjähtämättömien pommien sijainnit on merkit-
ty punaisin turvalipuin, klubi ei vastaa riittävän 
turvaetäisyyden osoittamisesta.

4.  Pelaaja saa rangaistuksetta siirtää mailanmitan 
päässä pallosta olevat pomminsirpaleet väylällä 
ja bunkkerissa. Mikäli pallo liikkuu vahingossa 
siirtämisen tuloksena, ei pelaaja myöskään saa 
rangaistusta.

5.  Vihollisen toimista johtuen siirtynyt tai tuhou-
tunut pallo voidaan vaihtaa, ja se on rangais-
tuksetta sijoitettava takaisin mahdollisimman 
lähelle alkuperäistä sijaintia, ei kuitenkaan lä-
hemmäksi lippua. 

6.  Pommikraaterissa makaava pallo on nostettava 
ja dropattava samassa linjassa lippuun nähden, 
mutta ei kuitenkaan lähemmäksi lippua.

7.  Pelaajan, jonka lyönti häiriintyy räjähdyksestä 
tai pommin putoamisesta, sallitaan pelaavan 
uusi pallo samasta paikasta. Rangaistus yksi 
lyönti.
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Me suomessa olemme kiinnostu-
neita siitä, miten ja kenen toimesta 
golf on juurtunut omaan urheilukult-
tuuriimme. Samalla tavalla voidaan 
pohtia sitä, miten moderni golf on 
lähtenyt leviämään synnyinsijoiltaan 
Skotlannista ensin 1700-luvulla Eng-
lantiin ja siitä eteenpäin. 

Ei ole yllättävää, että tämän levit-
täytymisen takana ovat olleet silloi-
set saarivallan golffarit, jotka ovat 
vieneet pelin mukanaan matkus-
taessaan ympäri maailmaa. Monesti 
nämä matkat ovat liittyneet saari-
valtion intressien valvontaa, kaupan 
tai sodankäynnin muodossa. Tämä 
huomioiden on kuitenkin hieman 
yllättävää, että ensimmäinen Iso-Bri-
tannian ulkopuolinen golfklubi, siis 
nimenomaan klubi, on muodostu-
nut eteläiseen Ranskaan Pyreneitten 
juurille Paun kaupunkiin.

Varsinkin entisinä aikoina Paulla 
on ollut strateginen merkitys Pyre-

Manner-Euroopan 
ensimmäinen golfklubi

neiden vuoriketjun muodostaman 
luonnollisen rajan lähettyvillä. Tämä 
takia briteillä on ollut mielenkiintoa 
paikkaa kohtaan jo varhain. Vuonna 
1814 Napoleonin sodan aikaan Wel-
lingtonin armeijan yksiköt olivat lei-
riytyneet Paun liepeille ja muutama 
innokas skottilainen upseeri haki 
ihanteellista paikka golfin harjoitta-
miseen. Eikä mennyt kauan, kun he 
olivat neuvotelleet paikallisten kans-
sa pienen kentän muodostamisesta 
nykyisen kentän maa-alueelle kir-
kasvetisen Gave de Pau -joen ranta-
törmälle. Myöhemmin, vuonna 1826, 
kaupunkiin perustettiin The British 
Club, jossa vahvan brittiyhteisön 
herrat kokoontuivat, ja golf on var-
masti myös silloin ollut osalle tärkeä 
aktiviteetti. Myöhemmin kaupungis-
ta on tullut myös suosittu lomakoh-
de, jossa brittiylimystö on viettänyt 
talvikaudet. Paun ilmasto on suotui-
sa ja kaupunki lepää hyvin tuulelta 

suojattuna. Lisäksi kaupunkiin virtaa 
erityisen puhdasta vettä Pyreneiden 
jäätiköiltä. Paun suosiota varmasti 
lisäsi 1800-luvulla myös se, että sin-
ne matkustaminen oli suhteellisen 
pieni ponnistus ja melko turvallista. 
Matka Englannista ei kestänyt juuri 
viikkoa kauempaa. 

Vuodesta 1814 Paussa on pelattu 
golfia verrattain säännöllisesti, mut-
ta vasta vuonna 1856 muutama aktii-
vinen golffari kokoontui ja muodosti 
Paun golfkerhon. Alkuvuosina Paus-
sa golfasivatkin lähinnä brittigolffarit 
ja heidän perheensä. Tuohon aikaan 
golfklubit brittien saarilla oli lähes 
poikkeuksetta varattu miehille. Nai-
silla oli omat yhdistyksenä ja joillain 
paikkakunnilla löytyi myös lyhyem-
piä kenttiä tai puttikenttiä, joita nai-
set hallitsivat. Kuuluisin esimerkki 
tästä on St Andrews Ladies´ Putting 
Club The Himalayas. Paun osalta on 
olemassa kuitenkin selkeitä todistei-

Paun klassinen klubitalo, kuva Mika Hjorth

ta siitä, että naiset ja miehet jakoi-
vat sekä golfkentän että klubin, kun 
perheet viettivät talvikausia Paussa. 
Golf ja golfkerho toimii myös jonkin-
laisena vanhanaikaisena treffipalve-
luna, jossa perheiden nuoret miehet 
ja naiset laitettiin pelaamaan yhdes-
sä siinä toivossa, että uusia liittoja 
muodostuisi. 

Paun kenttä on näiltä ajoilta asti 
sijannut suurin piirtein samassa pai-
kassa, joskin se on muuttanut muo-
toaan monta kertaa matkan varrella. 
On kuitenkin hienoa, että osia hyvin 
varhaisesta kentästä on vielä tänä-
kin päivänä havaittavissa kenttää 
pelatessa. Nykymuodossaan kenttä 
soveltuu hienosti hikkorigolffarille ja 
tarjoaa paljon haastetta. Moderneil-
la välineillä pelaava varmasti kiin-
nittää enemmän huomiota väylien 
ahtauteen ja kentän laidalla sijaitse-
viin useisiin out of bounds -alueisiin. 
Pelaajan harmiksi rakentaminen ja 
runsas puusto estää entisaikojen nä-
kymät vuorille, joelle ja kaupunkiin.

Paun golfklubin museohuone, kuva Mika Hjorth

Paun ensimmäisen teeboksin vieressä sijaitsee edesmenneen US Open -voittajan ja 
klubin ammattilaisen Joe Lloydin muistomerkki. Kuva Mika Hjorth
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The Killmain Cup
Ei mennyt pitkäkään aikaa, kun Ete-
lä-Ranskaan oli jo perustettu seu-
raava golfklubi, Biarritzin golfklubi, 
vuonna 1886. Myös tämän kerhon 
perustajat olivat pääsääntöises-
ti brittejä, joskin on syytä mainita, 
että näihin aikoihin matkailu oli jo 
kasvanut, ja talvikausina paikalla oli 
koko Euroopan ja Venäjän ylimystöä. 
Myös sen ajan ammattilaiset kuten 
olivat tuttuja näkyjä näillä kentillä. 
Paun ja Biarritzin golfklubien välillä 
käytiin jo varhain tiukkoja otteluita. 
Vuonna 1894 Lori Limaine lahjoitti 
kiertopalkinnon ja virallisti klubiot-
telun Paun ja Biarritzin välillä vuotui-
seksi urheilutapahtumaksi. Tämä kil-
pailu on tiettävästi yksi vanhimmista 
kahden klubin välisestä edelleen 
jatkuvasta ottelusta, ainakin saari-
valtion ulkopuolella. Osallistujat ja 
turistit matkustivat kahden kaupun-
gin välissä ”The Rocket” -pikahevos-
kärryillä. Tänä päivänä 120 kilomet-
rin matka taittuu autolla mukavasti 
noin 1,5 tunnissa, sen aikaisella ”The 
Rocket” -pikavuorolla matkaan kului 
noin 7 tuntia, joka sisälsi pikaisen 
puolen tunnin lounastauon.

Sealyn maalaukset
Yksi Paun golfklubin suurimmista 

aarteista ovat klubin seinälle ripus-
tetut Allen C. Sealyn vuonna 1893 
maalaamat golftaulut. Taulut ovat 
myös golfhistoriallisesti hyvin mer-
kittäviä teoksia.

Neljästä taulusta klubitalolla on 
nähtävillä kolme, neljäs taulu on 
vaiherikkaiden käänteiden jälkeen 
päätynyt 1950-luvulla yksityiseen 
omistukseen. Kaikki taulut on maa-
lattu golfkentällä, neljään eri ilman-
suuntaan. Tauluista näkyy hienosti 
kentän ympäristön kauneus, mikä 
on tänä päivänä suurilta osin piilos-
sa rakennusten ja kasvaneen puus-
ton takana. Vaikka tiedot taulujen 
henkilöistä ovat hukkuneet, ovat 
historian tutkijat pystyneet nyky-
päivänä selvittämään lähes kaikki 
tauluissa esiintyvät henkilöt. Ajan 
perinteen mukaan taulujen keskiös-
sä ovat merkittävimmät henkilöt, 
klubin kapteeni tai presidentti. Ta-
van mukaista oli myös, että taulus-
sa esiintyneet henkilöt maksoivat 
taiteilijalle, tällä tavalla taiteilija sai 
palkkansa. Tauluissa näkyy myös 
kuuluisia pelaajia, kuten Horace G. 
Hutchinson (Amateur-voittaja 1886-
1887) ja Joe Lloyd (Paun Pro- ja US 
Open -voittaja 1872). 

Teksti: Mika Hjorth

Kilmain Cupin pokaali, kuva JBK

Yksi Sealeyn neljästä Pau-maalauksesta, 
kuva JBK

The Rocket -pikavuoro Pau-Biarritz, 
kuva JBK

Kauden 2018 

tulokset

Edelliset mestarit
FINNISH  HICKORY  OPEN

Lasse Ruuskanen 2017
Svante Hansson  2016
Ilari Turtola  2015
Minna Jäppinen  2014
Markku Myllyharju  2013
Jörgen Isberg  2011
Hannu Narvi  2010
Kim Hietamäki  2008
Antti Paatola  2007,2009 & 2012
Jean Johansson  2006
Veli-Matti Salminen  2005

Edelliset mestarit SM

Miehet 
Marko Matikka 2017
Jani Hietanen  2016
Raine Stenberg  2015
David Kirkham  2014
Peter Puhakka  2013
Jouni Laine  2012
Jörgen Isberg  2011
Hannu Narvi  2010
Mikko Laihonen  2008
Mika Hjorth  2007 & 2009

Naiset
Minna Jäppinen  2014, 2015 & 2017
Kirsi Ahlfors  2013 & 2016
Britta Nord  2010 - 2012
Tea Sahlberg  2009
Kaisu Sjöblom  2007 & 2008

Seniori miehet 60v
Jussi Markkanen 2017
Juhani Viita-aho  2016
Erkki Rantanen  2014 & 2015
Jouni Laine  2013

Joukkuemestaruus
Suur-Helsingin Golf  2015
Keimola Golf  2011-2014 & 2016-2017 

Hickory SM 2018 Tapiola Golf                                                                          

SCR Miehet
1. Ilkka Jokinen
2. Toni Perätalo
3. Mika Lindström

SCR Naiset
1. Päivi Heimonen
2. Kirsi Ahlfors
3. Soile Johansson

Seniorit Miehet 60v
1. Lauri Valkonen
2. Bengt Lindelöf
3. Jussi Markkanen

Finnish Hickory Open 2018   
Tapiola Golf 

HCP                                                                          
1. Ilkka Jokinen
2. Lasse Ruuskanen
3. Päivi Heimonen

Joukkuemestari 2018

Keimola Golf

Finnish Hickory Tour 2018

HCP
1. Marko Matikka
2. Lasse Ruuskanen
3. Ilkka Jokinen

SCR
1. Marko Matikka
2. Ilkka Jokinen
3. Lasse Ruuskanen

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

HCP Seniorit
1. Antti Paatola
2. Erkki Hiltunen
3. Jussi Markkanen

Lassin pokaali 2018

Marko Matikka
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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:

Tervehdyksemme Suomen Golf Historialliselle Seuralle
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su 19.5. 
E.R.K.Team Hickory Open. 

Golf Talma, Sipoo.

su 2.6.   
Villimaa Hickory Open. 
Keimola Golf, Vantaa.

su 16.6. 
Golfantiikki Hickory Open. 

Kytäjä Golf, Hyvinkää.

la 29.6. 
Hickory Suomen Mestaruus, 

lp (src, hcp). 
Kultaranta Golf, Naantali.

la 13.7. 
Hikkori-Jussin Hickory Open. 

SHG, Luukki, Espoo.

su 11.8. 
Mussalo Hickory Open. 

Kymen Golf, Kotka.

su 8.9.   
Gumböle Hickory Open. 

Gumböle Golf, Espoo

su 22.9. 
Golfpiste Hickory Final. 
Vuosaari Golf, Helsinki.

Finnish Hickory 
Tour 2019


