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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS KAUDELLE 2020

Vuosi 2019 oli seurallemme merkityksellisten muutosten aikaa. Kannoimme 

viime vuonna ensimmäistä kertaa kokonaisvastuun Finnish Hickory Tourin 

järjestämisestä. Minulla on ilo todetta, että tämä urakka saatiin hoidettua 

erittäin hienosti ja jäsenillämme oli runsaasti laadukkaita tapahtumia pitkin 

kesää. Iso kiitos tästä kuuluu seuramme vapaaehtoisille vastuuhenkilöille. 

Vuosi 2019 oli koko golfin kannalta hyvin merkittävä vuosi, kun golf sai 

pitkästä aikaa uudet säännöt. Olikin ilo huomata, että uusissa säännöissä 

oli muutamia peliä nopeuttavia muutoksia. Konkreettinen hyöty näistä näkyi 

jo viime kesänä ja toivon, että hyvä kehitys jatkuu. Onhan pelin nopeuttami-

nen meidän kaikkien etu ja tärkeä asia myös uusia pelaajia houkuteltaessa. 

Hikkorigolf on hyvä tapa nopeuttaa peliä; hikkorigolfari etenee tunnetusti 

nopeasti, kantaen vain kevyttä bagiä ja muutamaa mailaa. Hikkorigolfari ei 

tarvitse myöskään etäisyysmittaria tai muita moderneja apuvälineitä. 

Sääntömuutoksen yhteydessä on puhuttu vähemmän etiketistä, jota ny-

kyään nimitetään virallisesti termillä ”golfkäyttäytyminen”. Etiketti on iso 

osa rakastamaamme peliä. Etiketti on eräänlainen sääntöjen ulkopuolinen 

sopimus pelaajien ja golfkerhon kesken siitä, miten kentällä tulee käyttäy-

tyä ja ottaa muut pelaajat huomioon. Kyse on ennen kaikkea kunnioituksen 

osoittamisesta pelin perinteitä, kanssapelaajia ja itse kenttää kohtaan.  Ken-

neth Chapmanin ”The Rules of The Green” -kirjasta voimme lukea, että golfe-

tikettiä mietittiin ensimmäisen kerran vuonna 1783, kun Aberdeenin kentällä 

törmättiin kasvavan golffari määrän aiheuttamiin mielenkiintoisiin tilantei-

siin. Tällöin todettiin, että pelkät säännöt eivät riitä. Vuoden 1783 jälkeen 

etikettiä onkin siis kehitetty ja muutettu monesti. Tänäkin päivänä etiketti-

säännöt vaihtelevat eri maiden, kenttien ja klubien kesken. 

Harmikseni kuitenkin havaitsin, että golfetiketistä tai käyttäytymisestä ei 

varsinaisesti enää puhuta uudessa sääntökirjassa. Vastuu etiketistä on sen 

sijaan siirretty entistä enemmän paikallistasolle, kerhoille ja jopa pelaaja- ta-

solle. Kehitys ei välttämättä tietenkään ole huono ja saattaa tietyssä mitta-

kaavassa alentaa kynnystä tutustua golfiin harrastuksena. 

Toivon kuitenkin, että jatkamme etiketin ylläpitoa myös tulevaisuudessa 

kaikkialla, missä golfia harrastetaan. Yhteiset säännöt käyttäytymisen ja 

esim. pukeutumisen osalta luovat meille kaikille helpon ja mukavan ympä-

ristön olla sekä toimia. Etiketti korostaa lisäksi tämän hienon harrastuksen 

poikkeuksellisen pitkää historiaa ja perinnettä. 

Tuleva kesä 2020 on taas täynnä hikkoritapahtumia Suomessa ja muualla. 

Nauttikaamme siis yhdessä näistä ja toivottakaamme kaikki uudet asiasta 

kiinnostuneet harrastajat mukaan.

”Always make a total effort, 
even when the odds are against you.” 

(Arnold Palmer)



4

Hikkorikausi 2019

Kultaranta Golf isännöi 
mestaruuskisat
Hikkorimestaruuksia Kultarannan 
kentällä kesäkuussa 2019 tavoitteli 
31 pelaajaa, joista miesten sarjassa 
10, naisten sarjassa 11 ja 10 senio-
reiden sarjassa. Vuoden hikkorimes-
taruudet jakautuivat ilahduttavasti 
kaikki eri seuroille, Espoon Ringside 
Golf, Golf Talma, Suur-Helsingin Golf 
ja Keimola Golf Vantaa.

Ilkka Jokinen (ERG) puolusti me-
nestyksellä viimevuosta mestaruut-
taan viemällä nyt mestaruuden 79 
lyönnin tuloksella.  Toiseksi sijoittui 
Mika Hjorth (HGK) tuloksella 83 ja 
kolmanneksi tuloksella 86 Marko 
Matikka (KGV). Naisten mestaruuden 
voitti Tiina Kukkonen-Suvivuo (GT) 
tuloksella 90. Edellisvuoden mestari 
Päivi Heimonen (HiGM) sijoittui toi-
seksi tuloksella 92 ja kolmanneksi 
samalla tuloksella Kirsi Ahlfors (GT).  
Senioreiden mestaruuden vei Risto 
Lehtinen (SHG) tuloksella 89. Toi-
seksi sijoittui Jussi Markkanen (KGV) 

Naantalin Kultaranta Golf toimi isäntäkenttänä ratkottaessa Suomen hik-
korigolf mestareita. Perinteinen Nordic Hickory Match oteltiin Göteborgin 
Golfklubin kentällä tasaisissa merkeissä. Kesän hikkorikiertue koostui 
kahdeksasta osakilpailusta. 

tuloksella 91 ja kolmanneksi Antti 
Paatola (KGV) tuloksella 94.

Joukkuemestaruus matkasi jäl-
leen Keimolaan tuloksella 320. Golf 
Talma sijoittui toiseksi tuloksella 
332 ja SHG kolmanneksi tuloksella 
335. Tasoituksellisen Finnish Hickory 
Open kisan vei nimiinsä Päivi Heimo-
nen. 

Lassin Pokaali
Reikäpelimestaruus meni Marko 
Matikalle. Finaalissa hän voitti Mika 
Hjorth luvuin 2/0.

tekivät vaikutuksen kaikkiin Suomen 
joukkueen pelaajiin.

Ruotsin joukkue oli ennakkoase-
telmissa selkeä suosikki, länsinaa-
purit olivat saaneet haalittua ryh-
määnsä vahvistukseksi muutaman 
kivikovan pelaajan. Suomen hieman 
vajaalukuinen joukkue sai puoles-
taan tällä kertaa ruotsalaisilta muu-
taman suomensukuisen lainape-
laajan täydentämään joukkuettaan. 
Edellisvuosien tavoin ottelussa edet-
tiin heti alusta asti todella tasaisissa 
merkeissä. Suomalaispelaajat pys-
tyivät lyömään tiukasti kiilaa useissa 
pelipareissa, vaikka vastustajat yrit-
tivät viritellä varamiestenkin voimal-
la erilaisia tehokaksikoita. Best ball 
- sekä fourball -otteluiden jälkeen oli 
tilanne vielä ilahduttavasti suoma-
laisten johtoasemassa 1up.

Maaottelu loppumetreillä 
Ruotsille 
Nordic Hickory Match 2019 pelattiin 
elokuun alussa Göteborgin Golfklu-
bin kentällä. Ruotsin vanhin edelleen 
toimiva golfkenttä on perustettu jo 
vuonna 1902 ja nykyisellä kentällä 
on pelattu vuodesta 1904 asti. Puis-
tomaisen kentän monipuoliset väy-
lät sekä isot ja muodokkaat griinit 

Kaksinpelit (Singles) käänsivät ot-
telun lopulta kotijoukkueen eduksi. 
Ratkaisu nähtiin viimeisen ryhmän 
kaksinpeleissä, kun Ruotsin jouk-
kueen David Kirkham voitti Suomen 
joukkueessa vahvistuksena olleen 
Bengt Lindenlövin 2up. Joukkuei-
den kapteenit Johan Arnefors ja Paul 
Geitel väänsivät puolestaan tiukan 
ottelun, joka päättyi lopulta tasati-
lanteeseen.

Marko ja Mika pelin ratkettua

Säntillisesti pukeutunut 
SM-kisan startteri
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Ruotsin voittolukemiksi kirjattiin 2up. Suomalais-
pelaajien loistava joukkuehenki, oiva pelivire sekä 
taistelutahto pitivät ottelun tasaisena. Tappiosta huo-
limatta koko Suomen joukkue oli tyytyväinen koke-
maansa, eikä kenenkään tarvinnut olla pisaraakaan 
pettynyt omaa suoritustaan. 

Suomen joukkueen kokoonpano:
Outi Hemmo, Soili Johansson, Marko Matikka, Stig 
Schelin, Lasse Ruuskanen, Niklas Lindström, Mika 
Lindström, Bengt Lindenlöv, Mika Hjort, Jussi Holma-
lahti, Svante Hansson ja Paul Geitel (C).

Nordic Hickory Match 2020 pelataan 13. kesäkuu-
ta Espoon Ringside Golfin kentällä. Kotijoukkueena 
saamme varmasti kokoon hyvän ja iskukykyisen jouk-
kueen. Pelaavan joukkueen koko tulee olemaan 12 
pelaajaa (10 miestä, 2 naista). Tämän lisäksi on mah-

Marko ja Mika pelin ratkettua

Kapteenit Paul ja Johan

Linjojen tarkistus

Joukkuepotretti



6

dollisuus käyttää muutamaa vaihto-
pelaajaa, joten joukkueemme todel-
linen koko tulee olemaan suurempi. 

Kapteeni kiittää (Paul Geitel)

Tour 2019
Hikkori Tour vuoden 2019 mestaruu-
det ratkottiin perinteisesti Vuosaa-
ressa pelatussa finaalissa 24 pelaa-
jan voimin. 

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

Miesten tasoituksellisen kisan 
voittaja oli Keimolan Lasse Ruuska-
nen, toisena saman seuran Marko 
Matikka ja kolmantena Mika Hjorth 
Talista. Naisten tasoituksellisessa 
kisassa voittajaksi kruunattiin Kei-
molan Minna Jäppinen, Golf Talmaan 
meni seuraavat kaksi sijaa Tiina Kuk-
konen-Suvivuo ja Kirsi Ahlfors. Seni-
ori kisan voiton vei Sea Golf Rönnä-
sin Jyrki Pulkkinen, toiseksi sijoittui 
Keimolan Antti Paatola ja kolman-
neksi Risto Lehtinen Suur-Helsingin 
Golf. 

Scratch-sarjan kolme parasta tu-
livat miesten HCP-sarjasta järjestyk-
sessä Marko Matikka, Lasse Ruuska-
nen ja Mika Hjorth.

Tourin kisoihin osallistui kauden 
aikana 57 eri henkilöä. Näistä 23 
henkilöä pelasi vähintään 4 eri kisas-

Tourin voittajia ja Vuosaaren 
hikkorimestari

Finaali
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sa. Naantalin SM kisoissa oli eniten 
osallistujia ja toiseksi eniten Keimo-
lan osakilpailussa, 29 osallistujaa. 
Keskimäärin kisoihin osallistui 24 
henkilöä. 

Svenska    
Hickorymästerskapet 
Falkenbergs Golfklubb isännöi Ruot-
sin mestaruuskilpailuita elokuun 
alussa. Suomesta kisaan osallis-
tuivat Marko Matikka, Lasse Ruus-
kanen, Paul Geitel Keimolasta sekä 
Niklas Lindström ja Mika Lindström 
Golf Talmasta. Parhaiten heistä si-
joittui juniori Niklas jaetulle 18 sijal-
le. Marko jakoi heti perässä sijaa 20. 

Vuoden 2019   
hikkorigolfarit
SGHS hallitus valitsi vuoden 2019 
hikkorigolfareiksi Niklas Lindströmin 
ja Tiina Kukkonen-Suvivuon.

Niklaksen Lindström 
   Juniorimestaruus toistamiseen 
   World Hickory Open kisassa 

  Ruotsin mestaruuskisoissa 
  paras suomalainen

Tiina Kukkonen Suvivuo
  Naisten Hikkorimestaruus 2019

Hikkoriholari
Yhtenä kesäkuun perjantaina Lassi 
Tilander oli pelaamassa kotikentäl-
lään Helsingin Talissa hikkorikierrok-
sen seuranaan Antti Paatola, Jussi 
Kaarenmaa ja Rauno Kari. 16. reiällä 
Tilander kaivoi mailalaukustaan pie-
nen puupuu-mailan nimeltään Baffy. 
Ja niin vaan pallo pyöri bunkkerin 
ohittaen pitkin griiniä reiän pohjalle.

Holari oli Lassille kuudes ja Suo-
messa tehty neljäs hikkoriholari.

Mestari Niklas Lindström
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TIEDOTUKSIA

Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset vuosikokousasiat:

SGHS:n vuosikokous 2020

Vuosikokous pidetään Golf Talma tiloissa 
sunnuntaina 24.5.2020 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 2020

• tulo- ja menoarvio 2020

• jäsenmaksu vuodelle 2021

• hallituksen valinta vuodelle 2020

• toiminnantarkastajien valinta

• muut mahdolliset asiat

Kokouksen jälkeen pelataan 
E.R.K. Hickory Open.
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Suomen golfhistoriallisen seuran 
(SGHS) mestaruuskilpailut 2020 

Lassin pokaali 2020

Osallistumisoikeus
SGHS jäsenet tasoituksella 36,0 tai alle. Vuo-
den 2019 kisan neljä parasta pelaajaa ovat jär-
jestyksessä ns. sijoitettuja pelaajia. Muut pe-
laajat 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 tasoituksel-
lisena reikäpelinä. Peleissä pukeudutaan hik-
koriaikakauden 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 keltaisel-
ta 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 

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 paikasta 
tai hän voi palauttaa pallon sen alkuperäiseen 
paikkaan. Mikäli vastustajan lähempänä ole-
va pallo menee kosketuksen seurauksena rei-
kään, pallo on reiässä ja siirtymistä ei lasketa 
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) 15.5.2020 mennessä. Kaavio ja 
alustavat aikataulut julkaistaan toukokuun 
puolivälissä.

Suomen golfhistoriallisen seuran mesta-
ri palkitaan Hickory Tourin finaalissä syksyllä 
2020.
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HIKKORIGOLFIN SM-KILPAILUT 

13.6.2020 

Espoo Ringside Golf Club (ERG)

Hikkorigolfin Suomen mestaruuskilpailut pidetään Espoossa Ringside Golf Club kentällä lauantaina    
13. päivänä kesäkuuta 2020 alkaen klo 10:00. 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 2020 hikkorigolfin miesten Suomen mestari.

• 18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, naiset. 
 Voittaja on vuoden 2020 hikkorigolfin naisten Suomen mestari.

• 18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, seniorit 60v miehet.
 Voittaja on vuoden 2020 hikkorigolfin seniorien Suomen mestari.

• Tasoituksellinen 18 reiän lyöntipeli kaikille osallistujille.  
 Paras nettotulos voittaa vuoden 2020 Finnish Hickory Openin 

• Klubien välinen joukkuekilpailu. Klubin kaksi parasta tulosta sekä brutto- että  n e t t o -
sarjoista lasketaan yhteen (voi olla samat pelaajat). 

 Alhaisin tulos voittaa vuoden 2020 klubien välisen Suomen mestaruuden.

Finnish Hickory Openin osallistujan maksimitasoitus on 36. 
Kilpailutasoituksena käytetään SGHS:n hyväksymää erillistä hikkoritasoitusta. 

Tasatulokset: 
Henkilökohtaiset Suomen mestaruudet ratkaistaan jatkorei’illä.
Finnish Hickory Openin voittaa pienemmällä tasoituksella pelannut pelaaja. 
Klubimestaruuden voittaa joukkue, jolla on pienempi joukkueessa mukana olevien pelaajien 
yhteenlaskettu tasoituksen keskiarvo. 

Pelattavat tiit: 
Miehet: Keltaiset tiit. Seniorit: Siniset tiit. Naiset: Punaiset tiit. 

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 löytyy malleja ajan hengen mukaisesta pukeutumisesta. Palloina voidaan käyttää 
kaikkia nykysääntöjen sallimia palloja. 
Etäisyyttä mittaavien laitteiden käyttö on kielletty. Golfauton käyttö on sallittu vain lääkärintodistuk-
sella.

Osallistumis-/kilpailumaksut: 
Osallistumismaksut (maksetaan etukäteen SGHS:n tilille) ovat seuraavat: 
Suomen Golfhistoriallisen Seuran (SGHS) jäsen 50 €. 
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Ringside Golfin (ERG) jäsen 30 € (pelioikeus olemassa).                      
Muut (ei SGHS:n eikä ERG:n jäsen) 60 €.
Osallistumismaksu sisältää kilpailumaksun sekä Grilli-päivällisen Ravintola Ringside Golfissa. SGHS:n 
jäsenhakemus- eli liittymislomake löytyy osoitteesta www.sghs.fi. Jäsenyys astuu voimaan hallituksen 
hyväksynnän sekä liittymis- ja jäsenmaksun maksamisen jälkeen. 

Mailojen vuokraus: 
Niille, joilla ei ole omia hikkorimailoja, on järjestäjä varautunut vuokraamaan mailat. 
Mailavuokra on 30 € yhdeltä päivältä ja 40 € kahdelta päivältä. 
SGHS:n jäseniltä vastaavat vuokrat ovat 20 € ja 30 € euroa. 
Maksu suoritetaan (käteinen/MobilePay) vuokrauksen yhteydessä mailojen vuokraajalle. 
Yhteys: HikkoriMarko@gmail.com.

Palkintojenjako 
Palkintojenjako suoritetaan kilpailun jälkeen päivällisen yhteydessä. 

Harjoittelu ja kilpailu 
Harjoituskierros pelattavissa viikolla 9.-12.6.  
Harjoituskierroksen greenfee vieraspelaajille on 30 €. Jokainen pelaaja varaa itse peliajan suoraan 
Ringside golfin Caddiemasterilta puh. 010 501 3100 tai caddie@ringsidegolf.fi  ilmoittaen samalla osal-
listuvansa Hikkorigolfin SM kilpailuun. Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu kilpailuun tulee suorit-
taa ennen harjoituskierrosta. 
Lauantaina 13.6. SM-kilpailujen lähdöt kello 10.00 alkaen. 
Lauantaina 13.6. yhteinen grilli-päivällinen ja palkintojenjako kilpailun jälkeen noin kello 16.30 alkaen. 

Ilmoittautuminen 
Kilpailuun ilmoittaudutaan erillisen ohjeen mukaisesti torstaihin 4.6.2020 mennessä. Osallistumismak-
su suoritetaan SGHS:n tilille FI63 1745 3000 0440 26. Maksun tulee olla yhdistyksen tilillä viimeistään 
tiistaina 9.6.2020. Kilpailijoiden määrä on rajoitettu, joten aikainen ilmoittautuminen on suositeltavaa. 

Lisätietoja:
Kilpailunjohtaja Lasse Ruuskanen, 0405160099, lasse.ruuskanen@elisanet.fi
Kilpailusihteeri Minna Jäppinen, 0503036915, minna.jappinen@gmail.com

Tervetuloa mukaan!

minna.jappinen@gmail.com
Pelaajan nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Sarja
Kotiseura
HCP

Ilmoittaudu 4.6.2020 mennessä. 
Kilpailumaksun tulee olla SGHS:n tilillä viimeistään 9.6.2020 
Mailojen vuokraus ja yhteydenotto: hikkorimarko@gmail.com 
Kiitoksia ilmoittautumisesta.  

Tervetuloa Hikkorigolfin SM-kilpailuun.
SUOMEN GOLFHISTORIALLINEN SEURA ry

ILMOITTAUTUMINEN HIKKORIGOLFIN SM-KILPAILUUN 
ESPOO RINGSIDE GOLFIN (ERG) KENTÄLLÄ LAUANTAINA 13.6.2020

Ilmoittaudun Hikkorigolfin SM-kilpailuun 13.6.2020 
Lähetä seuraavat tiedot sähköpostilla osoitteeseen:
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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

Seuraa	SGHS	Facebook	sivustoa	

https://www.facebook.com/sghs.fi/	
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Alister MacKenzie syntyi Nor-
mantonissa, lähellä Leedsiä, 
vuonna 1870 skotlantilaisil-
le vanhemmille. Opiskeltuaan 
Leedsin ja Cambridgen yliopis-
toissa kemiaa, lääketiedettä ja 
luonnontieteitä, hän valmistui 
lopulta lääkäriksi. Nuori Mac-
Kenzie oli innokas golfari ja 
paikallisen Leeds Golf Clubin 
jäsen. Uransa lääkärinä Alister 
aloitti lääkäri-isänsä vastaan-
otolla. MacKenzie palveli lääkä-
rinä Etelä-Afrikan buurisodissa 
vuosina 1900-01. Buurisodan 
kokemukset sotajoukkojen naa-
mioitumisesta ja maaston muo-
vaamisesta jalostivat tulevan 
golfkenttäarkkitehdin ajatuksia 
luonnon maisemoinnista. Näitä 

Alister MacKenzie -tarina

ajatuksia MacKenzie käytti myö-
hemmin myös kenttiensä suun-
nittelussa.

Ensimmäinen MacKenzien 
suunnittelema golfkenttä oli 
kotiseuduilleen rakennettu 
Alwoodley vuonna 1907 ja tätä 
seurasi Moortown vuonna 1909. 
Molemmat kentät sijaitsevat 
siis MacKenzien kotiseuduil-
la Pohjois-Leedsissä. Kenttien 
klubitalot ovat todellisuudes-
sa vain kilometrin päässä toi-
sistaan. Alister MacKenzie oli 
Alwoodleyn perustajajäsen ja 
myös sen ensimmäinen sihtee-
ri vuoteen 1909 saakka. Tämän 
jälkeen hänet valittiin kenttäko-
mitean jäseneksi. Vuonna 1912 
MacKenzie, joka pelasi singe-

li tasoituksella, valittiin myös 
Alwoodleyn kapteeniksi. Hänen 
vaimonsa Edith toimi saman-
aikaisesti naisten kapteenina. 
Vuonna 1913 MacKenzie valittiin 
myös Moortownin kapteeniksi. 

Leeds oli tärkeä MacKenziel-
le, sillä vuonna 1923 MacKenzie 
osallistui myös läheisen Moor 
Allertonin golf kentän suunnit-
teluun. Ja ei kolmea ilman neljät-
tä, kotiseutua koskevan tarinan 
päätteeksi Alister ja hänen vel-
jensä Charles osallistuivat myös 
Pohjois-Leedsissä sijaitsevan, 
Sand Moor -kentän suunnittele-
miseen vuonna 1926. Alisterista 
tuli myös kentän varapuheenjoh-
taja ja myös erittäin vaikutusval-
tainen kenttäkomitean jäsen.
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Kumppanuus Harry Coltin 
kanssa
Ensimmäisen maailmansodan 
päättymisen jälkeen golfkent-
tien suunnittelu ja rakentami-
nen olivat luonnollisesti aal-
lonpohjassa. Rakentamisinto 
Britanniassa kohdistui luon-
nollisesti aivan toisaalle.  Mac-
Kenzie aloitti kuitenkin yh-
teistyön toisen legendaarisen 
kenttäsuunnittelijan Harry Col-
tin kanssa. Alister ja Harry oli-
vat tutustuneet ensimmäisen 
kerran jo 1907 Alwoodleyssä.  
Alwoodley-rakentamiskomitea 
oli tuolloin kutsunut Harry Col-
tin, tuon ajan kuuluisimman 
suunnittelijan ja Sunningdalen 
golfklubin sihteerin arvioimaan 
nuoren ja kokemattoman Mac-
Kenzien kenttäsuunnitelman 
toteutuskelpoisuutta. Colt antoi 
suunnitelmalle hyvin myöntei-
sen arvion kehuen myös Mac-
Kenzien ajatuksia kentän suun-
nittelussa.

Kumppanuusjärjestely ei lie-
ne ollut kovin onnistunut. Alister 
MacKenzie, jonka tiedettiin ole-
van varsin voimakastahtoinen 
hahmo, keskittyi lopulta työhön-
sä Pohjois-Englannissa. Coltin 
ja hänen toinen kumppaninsa 
Charles Hugh Alisonin työsken-
telivät lähinnä Etelä-Englannis-
sa. Lopulta MacKenzie luopui 
kumppanuudesta vuonna 1923. 
Vuonna 1923 julkaisemassaan 
tiedotteessa MacKenzie ilmoit-
ti olevansa ”neuvonantajana” 
mm. Royal & Ancient, St And-
rews, Troon ja Prestwick kentille 
sekä yli kolmella sadalla muul-
le golfkentällä.  Jos näin todella 
oli niin MacKenzie oli jo tuolloin 
erittäin kiireinen mies.

MacKenziellä oli tapana käyt-
tää laajasti eri alojen asiantunti-
joita kenttäprojekteissaan. Ehkä 
tämän vuoksi MacKenzien luo-
mukset osoittautuivat kestävik-
si, niin suunnittelun, kuin ken-
tän lopullisen ulkonäön osalta. 

Kaliforniaan vuonna 1928 ra-
kennettu Pasatiempon kenttä 
on yksi MacKenzien suosikeista 
ja hyvä esimerkki MacKenzien 
taitavuudesta kenttäsuunnitte-
lijana. Vuonna 1930 MacKenzie 
ja hänen uusi vaimonsa Hilda 
asettuivatkin asumaan taloon 
kentän kuudennen väylän vie-
reen. Mackenzien puutarha oli 
lopulta saavutettavissa toisen 
lyönnin hookilla. Golfarit vältte-
levät taloja väylien slaissin puo-
lelta. 

Kohti maailmanvalloitusta
Irtauduttuaan yhteistyöstä Har-
ry Coltin kanssa MacKenzie sai 
toimeksiantoja lukuisilta gol-
fklubeilta Briteissä. Lista ken-
tistä, joiden suunnitteluun tai 
uudelleensuunnitteluun Mac-
Kenzie tuolloin osallistui, on pit-
kä: Moor Allerton, Lilley Brook, 
Pitreavie, Shipley, South Moor, 
Temple Newsam, Duff House Ro-
yal, Littlestone, Pollok, Seaton 
Carew, Teignmouth, Worcester, 
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Cavendish, Cork, Crowborough 
Beacon, Low Laithes, Douglas, 
Sutton Coldfield, Willingdon, 
Sand Moor ja Walsall.

Vuonna 1924 MacKenzie eh-
dotti St Andrewsin R & A:lle 
hanketta, jossa hän luonnos-
telisi golfin syntysijasta kent-
täkartan. Tänä päivänä tuo 
MacKenzien maaliskuulle 1924 
päivätty kenttäkartta on yksi 
golfmaailman keräilykohteista. 
MacKenzie sai pian myös mah-
dollisuuden työskennellä kent-
täprojekteissa ulkomailla. Vuon-
na 1925 Royal Melbourne otti R 
& A:iin pyytäen suosituksia hen-
kilöistä, joilta voisi saada apua 
kenttänsä suunnittelussa. R & A 
suositteli MacKenzietä ja suosi-
tus johti Mackenzien kansainvä-
liselle uralle ensin Kaliforniaan 
ja viimein Australiaan vuonna 
1926.

Helmikuussa 1926 MacKenzie 
sai toimeksiannon Yhdysvalta-

laisen Cypress Pointin suunnit-
telusta.

Kesäkuussa 1926 MacKenzie 
oli seuraamassa St Andrewsissa 
järjestettyä Walker Cupia, jonka 
Yhdysvallat voitti. Tuolloin sin-
geleissä eräs Mr R T Jones löi 
Englannin C J H Tolleyn 12 & 11. 
Heinäkuussa MacKenzie oli jäl-
leen takaisin Kaliforniassa, mis-
sä hän yhdessä kumppaninsa 
Robert Hunterin kanssa suun-
nitteli ja toteutti uudistukset 
Pebble Beachin 8. ja 13. väylille. 

Kaliforniasta MacKenzien 
matka jatkui syksyllä Australi-
aan.  Australiassa MacKenzie 
osallistui useiden kenttien 
suunnitteluun, joista tunnetuin 
on kuitenkin Royal Melbournen 
kenttä. Kenttä on useaan ottee-
seen arvioitu kuuluvan maail-
man kymmenen parhaimman 
joukkoon. 

Mackenzien suunnittelema 
Cypress Point avattiin pelaami-

seen vuonna 1928. Mackenzie 
jatkoi työtään Yhdysvalloissa 
vielä Pasatiempon kentän kans-
sa, mutta palasi takaisin Brittei-
hin Moortownissa järjestettä-
vään Ryder Cupiin. Moortownin 
kentän hän oli siis suunnitellut 
jo vuonna 1909. Yhdysvaltojen 
Ryder Cup joukkue harjoitteli ki-
saa varten lähellä Alwoodleyssä, 
joukkueen tosin annettiin käyt-
tää kenttää vain arkisin. Viikonlo-
put oli kuitenkin varattu jäsenil-
le. Imartelevaa MacKenzielle oli, 
että vuonna 1932 amerikkalaiset 
ehdottivat vuoden 1933 Ryder 
Cup pelaamista Alwoodleyssä. 
Ketunhäntä kainalossa?

Kenttäsuunnittelu oli tehnyt 
MacKenziestä maailmankuu-
lun kenttäarkkitehdin. Royal 
Melbourne, Cypress Pointin ja 
Augusta Nationalin olivat Mac-
kenzien helmet, mutta lähelle 
pääsivät myös Crystal Downs 
(Michigan) ja Pasatiempo.
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MacKenzie ja Bobby Jones
Alister MacKenzie tunnetaan 
parhaiten kuitenkin työstään 
Augusta Nationalin suunnitte-
lussa. Kyseessä on kenttä, jos-
sa Mastersia pelataan edelleen 
vuosittain. Kentän suunnittelus-
ta vastasi MacKenzie yhdessä 
legendaarisen Bobby Jonesin 
kanssa. Molempia heitä yhdisti 
rakkaus St Andrewsiin Old kent-
tään. Molemmat olivat myös 
R&A: n jäseniä 1920-luvulla. 
Mackenzie ja Jones tapasivat 
ensimmäisen kerran St Andrew-
sissa 1926 Walker Cupissa. Yh-
teydenpito jatkui edelleen vuo-
den 1927 Openissa, jossa Jones 
säilytti edellisen vuoden Open 
tittelinsä. 

Vuonna 1929 Yhdysvaltain 
Amateur Open pelattiin Pebb-
le Beachillä ensimmäistä ker-
taa. Tuolloin vielä suhteellisen 
tuntematon Johnny Goodman 
tyrmäsi Jonesin jo avauskierrok-
sella. Kyseessä oli siis reikäpeli, 
joten Jonesin pelit päättyivät.  
Aikaisen tappion vuoksi Jonesil-
le jäi aikaa pelata näytösottelu 

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

Mackenzien suunnitteleman 
Pasatiempon kentän avajaisis-
sa lähellä Santa Cruzia. Jones 
pelasi myös hiljattain avatussa 
Cypress Pointissa. Molemmat 
kentät vakuuttivat Jonesin Mac-
Kenzien taidoista kenttäsuun-
nittelussa. Tapahtumasta sai 
alkunsa Jonesin ja MacKenzien 
kumppanuus kenttäsuunnitte-
lussa, joka lopulta kulminoitui 
Augusta Nationalissa. 

Vuosi 1930 oli taloudellisen 
romahduksen aikaa Yhdysval-
loissa. Golfkenttäbisnes Yhdys-
valloissa hiipui edellisen syksyn 
osakemarkkinoiden kaatumisen 
vuoksi. Mackenzie jatkoi mante-
reella alas Argentiinaan, jonne 
hänet oli kutsuttu suunnittele-
maan kaksi Jockey Club Buenos 
Airesin kenttää. 

MacKenzie palasi takaisin 
Britteihin lopulta toukokuussa 
1930. Meni naimisiin nuoruuden 
tyttöystävänsä rouva Hildan 
Haddockin kanssa. MacKenzie 
kuoli vuonna 1934 vain muuta-
maa kuukautta ennen ensim-
mäistä Mastersia Augusta Na-

 
1905 - Cleckheaton & District Golf Club, Bradford, England.
1905 - Fulwell Golf Club, England.
1906 - Horsforth Golf Club, Leeds, England.
1907 - Alwoodley Golf Club, Leeds, England.
1908 - Darlington Golf Club, County Durham England
1909 - Moortown Golf Club, Leeds, England.
1910 - Duff House Royal Golf Club, Banff, Scotland.
1912 - Reddish Vale Golf Course, Stockport, England.
1913 - Garforth Golf Club, Leeds, England.
1913 - Hazel Grove Golf Club, Cheshire UK.
1913 - Sitwell Park Golf Club, Rotherham, England.
1914 - Oakdale Golf Club, Harrogate, England.
1919 - Sutton Coldfield Golf Club, North Warwickshire, England.
1921 - The Portland Course at the Royal Troon Golf Club, Troon, Scotland.
1922 - Hadley Wood Golf Course, Hadley Wood, Hertfordshire
1922 - Pitreavie (Dunfermline) Golf Club, Fife, Scotland.
1922 - Bonnyton Golf Club, Eaglesham, Scotland.
1924 - Temple Newsam Golf Club, Leeds, England
1924 - Douglas Golf Club, Cork, Ireland

tional kentällä. MacKenzieltä jäi 
siis näkemättä uuden ikonisen 
golfturnauksen synty suunnit-
telemallaan kentällä. Tänään 
kaikki golfarit voivat vuosittain 
Mastersin aikaan nostaa lasin 
MacKenzien perinnölle.

MacKenzien suunnittelemat kentät:
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1924 - Canoe Brook Country Club South Course, Summit, New Jersey
1924 - Muskerry Golf Club, Cork, Ireland
1924 - Bolton Old Links Golf Club, Bolton, Lancashire 
1924 - Burning Tree Club, Bethesda, Maryland.
1924 - Teignmouth Golf Club, Devon, England.
1924 - Melrose Country Club, Cheltenham, Pennsylvania
1925 - Seaton Carew Golf Club Course, Seaton Carew, Durham County, England.
1925 - Stanley Park Golf Club, Stanley Park, Blackpool, Blackpool, England.
1925 - South Moor golf club (course re-design).
1925 - Ravensworth Golf Club, Gateshead, England (Re-design)
1925 - Galway Golf Club, Galway, Ireland.
1925 - Low Laithes Golf Club, Wakefield, Yorkshire, England.
1925 - Cavendish Golf Club, Buxton, Derbyshire, England.
1925 - Willingdon Golf Club, Eastbourne, England
1926 - Sand Moor Golf Club, Leeds, Yorkshire, England
1926 - Titirangi Golf Club, Titirangi, Auckland, New Zealand.
1926 - Royal Adelaide Golf Club, Adelaide, Australia.
1926 - The Worcestershire Golf Club, Malvern, Worcestershire, England.
1926 - The Flinders Golf Club, Flinders, Victoria, Australia. (Re-design)
1926 - The Royal Melbourne Golf Club, Australia
1927 - Worcester Golf & Country Club, Worcester, England.
1927 - Cork Golf Club, Cork, Ireland.
1927 - The MacKenzie Championship Course at Hazlehead Park, Aberdeen, Scotland
1927 - The Old Course at Lahinch Golf Club, Ireland.
1927 - Rosemount Course at Blairgowie Golf Club, Perth and Kinross, Scotland.
1927 - Meadow Club, Fairfax, California.
1927 - Redlands Country Club, Redlands, California.
1927 - Douglas Golf Course, Pulrose, Isle of Man.
1928 - The Valley Club of Montecito Santa Barbara, California.
1928 - Cypress Point Club, Monterey Peninsula, California.
1928 - Northwood Golf Club, Monte Rio, California.
1928 - Fray Bentos Golf Club, Fray Bentos, Rio Negro, Uruguay.
1928 - Libertad Golf Club, Buenos Aires, Argentina.
1929 - Nenagh Golf Club, Co. Tipperary, Ireland.
1929 - Pasatiempo Golf Club, Santa Cruz, California.
1929 - Claremont Country Club, Oakland, California.
1929 - Crystal Downs Country Club, Frankfort, Michigan.
1929 - Tijuana Country Club, Mexico. (Disputed)
1930 - Jockey Club de San Isidro, Buenos Aires, Argentina.
1930 - Club de Golf del Uruguay (Punta Carretas), Montevideo, Uruguay.
1930 - Green Hills Country Club, Millbrae, California.
1931 - Bingley St Ives Golf Course, Harden, Bingley, West Yorkshire.
1931 - The Scarlet Course at The Ohio State University, Columbus, Ohio.
1931 - St. Charles Country Club, Winnipeg, Manitoba; MacKenzie Nine.
1931 - University of Michigan Golf Course, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan.
1931 - West Course at Royal Melbourne Golf Club, Melbourne, Australia.
1932 - Sharp Park Golf Course, Pacifica, California.
1932 - Haggin Oaks Golf Course, Sacramento, California.
1933 - Augusta National Golf Club, Augusta, Georgia
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Hikkoritapahtumia kaudella

Toukokuu

24.  E.R.K.Team Hickory Open, Golf Talma, Sipoo
 Kaikille avoin hikkoritapahtuma, joka avaa Finnish Hickory Tourin kauden 2020. Tour kestää   
 koko kesän ja sen finaali pelataan syyskuun lopulla. Osakilpailun voiton lisäksi Tourilla pelataan 
 Hickory Rankingin pisteistä. 

30.  Villimaa Hickory Open, Keimola Golf, Vantaa
 Tour jatkuu Keimolassa. Keimola on perinteinen kisapaikka näin kesän kynnyksellä. 

Kesäkuu

12. Nordic Hickory Match, Espoo Ringside Golf
 Hickory SM-kentällä pelataan reikäpeliottelu Ryder Cup-hengessä suomalaisten ja 
 ruotsalaisten hikkoripelaajien välillä. 

13. Open Finnish Hickory Championship, Espoo Ringside Golf
 Suomen hikkorimestaruudet ratkotaan nyt neljännentoista kerran Espoon Ringside kentällä. 
 Samassa yhteydessä pelataan Finnish Hickory Open, Suomen vanhin hikkorikisa. 
 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.
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2020Hikkoritapahtumia kaudella

Heinäkuu

12. Hikkori-Jussin Historic Open, Suur-Helsingin Golf, Luukki, Espoo
 SHG:n Luukin kenttä on tänäkin vuonna Hickory Tourin ohjelmassa.

 

Elokuu

??. Avoinna
 Kisapaikka ja ajankohta tiedotetaan myöhemmin. Seuraa SGHS FB-sivustoa

Syyskuu

6. Golfantiikki Hickory Open, Kytäjä Golf, Hyvinkää
 Finnish Hickory Tourin perinteinen tapahtuma pelataan nyt uudella ajankohdalla 
 Pelikenttänä tällä kertaa Kytäjän NW-kenttä. Kaikille avoin tapahtuma. 
 Kytäjän hieno range tarjoaa hyvän mahdollisuuden harjoitella hikkorimailoilla. 

13. Golfpiste Hickory Final, Vuosaari Golf, Helsinki
 Perinteinen Finnish Hickory Tourin finaalikenttä on ollut Vuosaari Golf, niin tänäkin vuonna. 
 Jaossa on tuplapisteet Hickory Rankingissä joten Rankingin voitto ratkeaa edellisvuosien 
 tapaan vasta finaalissa. Kaikille avoin tapahtuma jonka yhteydessä päätetään kausi 
 yhteisellä aterialla ja Hickory Rankingin palkintojenjaolla. 
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Kaudella 2020 pelataan 6-7 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 24.5. E.R.K.Team Hickory Open. Golf Talma, Sipoo.

la 30.5. Villimaa Hickory Open. Keimola Golf, Vantaa.

la 13.6. Hickory Suomen Mestaruus, lp (src, hcp). Espoo Ringside Golf.

su 12.7. Hikkori-Jussin Hickory Open. SHG, Luukki, Espoo.

su xx.8. ?? Avoinna, kisapaikka ja ajankohta tiedotetaan myöhemmin.

su 6.9. Golfantiikki Hickory Open. Kytäjä Golf, Hyvinkää.

su 13.9. 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 pää-
töksen pelattavista tiistä. Tasoitussarjoihin tasoitukset lasketaan taaempien tiipaikkojen slopeluvun 
mukaisesti. Ammattilaiset pelaavat scr-sarjassa valkoisilta(M) ja sinisiltä(N).

  

Finnish Hickory Tour 2020
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Kaudella 2020 rankataan suomalaiset hikkoripelaajat paremmuusjärjestykseen 
Hickory Rankingin avulla. 

Ranking lasketaan neljässä eri sarjassa:

src kaikille yhteisesti

hcp-miehet

hcp-naiset ja 

hcp-seniorimiehet (yli 60v.)

Rankingissä huomioidaan menestyminen kaudella 2020 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 ranking-pisteet 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. 
Tasatilanteissa eniten 1.sijoja ja sitten 2.sijoja kerännyt voittaa. Osakilpailuissa kilpailujoh-
taja päättää palkintojen jaon järjestyksen ja määrän.

Golf Center Hickory Ranking 2020
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Sain vuonna 2019 tilaisuuden vie-
railla museossa EAGHC:n (The Euro-
pean Association of Golf Historians 
and Collectors) vuosikokouksen yh-
teydessä järjestetyssä tapahtumas-
sa. Hollannin golfmuseo on varsin 
tuore hanke, joka on vasta lähiaikoi-
na saavuttanut nykyiset mittakaa-
vansa. Museo on yksityinen hanke, 
jota rahoittaa säätiö. Säätiö saa kui-
tenkin huomattavaa tukea Hollannin 
golfliitolta ja museota isännöivältä 
golfklubilta. Museo sijaitsee moder-
nin Bleijenbeek golfkerhon tiloissa. 
Museo on avattu vuonna 2016 ja 
sen nykyinen näyttely vuonna 2019. 
Museolla on käytössään kaksi noin 

Hollannin Golfmuseo 
– golfin esihistorian jäljillä

Teksti ja kuvat Mika Hjorth

Lienee kiistatta selvää, että modernin golfin juuret juontavat 1400-luvun 

Skotlantiin. Viime vuosina on kuitenkin pohdittu ja tutkittu paljon sitä, 

mistä tämä Skotlannista syntynyt peli on saanut vaikutteensa, koska tus-

kin sitä 1400 -luvulla ihan tyhjästä on keksitty. Yksi todennäköinen lähde 

näille vaikutteille on ollut Keski- Eurooppa ja kauppaliikenteen mukana 

sieltä kulkeutuneet vaikutteet. Tähän ja moneen muuhun asiaan voi tu-

tustua Hollannin Golf- museossa. 

50 neliön näyttelyhuonetta sekä klu-
billa sijaitseva varastotila. Vierailu 
golfmuseossa sisältyy klubin green-
fee- pakettiin. Museoon voi myös lu-
nastaa muutaman euron pääsylipun. 
Bleijenbeek golfkerho on myös aktii-
vinen hikkorigolfissa; Hollannin hik-
korikiertueen ensimmäinen kilpailu 
pelataan kerhon kentällä 18.4.2020. 

Kuten asiaan kuuluu, keskittyy 
museo kertomaan tarinaa golfin syn-
nyin ajoista. Lisäksi museossa on 
vahvasti esillä juuri Hollannin golfin 

historia, joka on alkanut 1890-lu-
vulla. Hollannin ensimmäinen golf-
kerho Royal Hauge Golf Club on pe-
rustettu vuonna 1893. Historioitsijat 
ovat kuitenkin löytäneet merkkejä 
modernista golfista jo paljon aikai-
semmin. Vuonna 1545 hollantilainen 
akateemikko Pieter von Afferden jul-
kaisi Hollannissa latinankielisen kir-
jan ”Tyrocinium lingua Laitine”, jos-
sa hän selkeästi kuvaa Skotlannissa 
pelattavaa modernia golfia ja sen 
sääntöjä. Kirja oli tarkoitettu latinan 

Museon kaakelinäyttely. Kuvitetut kaakelit ovat hyvin perinteinen hollantilainen ilmiö. 
Kolven, ja Golf -aiheisia kaakeleita valmistettiin 1600 -luvulta aina 1900 -luvun alkuun asti. 

Museon päänäyttelytila
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opiskeluun ja sisälsi mm. keskuste-
luharjoituksia, joista yhden aiheena 
oli golf. 

Lisäksi museossa on vahvasti esil-
lä golfia edeltäviä lajeja. Näistä ehkä 
tunnetuin on Kolven, jota on pelattu 
aina 1300 -luvulta alkaen Hollannis-
sa mm. järvien ja kanaalien jäällä. 
Kolven on ns. ”stick and ball game”, 
jossa lyödään golfmailan tapaisella 
välineellä golfpalloa suurempaa pal-
loa maaliin. Maalina saattoi toimia 
mm. soutuvene, paalu, tms.

Näyttelyssä oli esille myös hieman uudempaa esineistöä, 
mm. monelle 1980 -luvulla pelanneelle tuttu Kingbag, jota 
alettiin valmistamaan Ruotsissa vuonna 1980. 

FAKTAT:
Lisätietoa museosta löytyy osoitteesta: 

www.golfmuseum.nl, EAGCH ottaa mie-
lellään toimintaan mukaan uusia jäseniä 
myös suomesta, 
lisätietoa www.golfika.com

Museon näyttely ja kirjasto
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Kauden päätapahtuma
Oman golfkauteni yksi ehdottomista 
päätapahtumista on jo kolmen vuo-
den ajan ollut Skotlannissa järjes-
tettävä World Hickory Open Festival 
-tapahtuma, WHO.

World Hickory Open -tapahtuma 
kerää osallistujia sankoin joukoin 
ympäri maailmaa. Tämä jos mikä, 
on hyvä areena tavata uusia ihmisiä 
ja mitata oman pelin tasoa muiden 
hikkoristien peliin, myös ammatti-
laisten. 

Järjestyksessään 15. tapahtumaan 
osallistui yli 140 pelaajaa 13 maasta. 
Suurin osallistujamäärä saapui rak-
kaasta naapurimaastamme Ruotsis-
ta, kaikkiaan yli 20 pelaajan voimin.

Suomesta kilpailuun osallistuivat 
Keimola Golfin Marko Matikka ja Las-
se Ruuskanen sekä Golf Talman Mika 
Lindström yhdessä poikansa Niklas 
Lindström kanssa.

Tämä, jo edesmenneen Lionel 
Freedmanin perustama tapahtuma 

Suomen pojat Skotlannissa

on kokenut viimeisten kolmen vuo-
den aikana konseptimuutoksia. Kau-
den 2019 kilpailun kulku oli suunni-
telmana selkeämmän oloinen ja ehkä 
jopa paremmin kilpailijoita yhteen 
kokoava, kompaktimpi. Tapahtuma 
avattiin Archie Baird International 
Trophy kilpailulla, nyt yksipäiväisenä 
ja sen jälkeen vuorossa oli nyt kol-
mipäiväiseksi muutettu pääkilpailu, 
World Hickory Open Championship.

Lämmittelypäivät
Matkamme rakentui itse kilpailun li-
säksi muistakin aktiviteeteista, jois-
sa Golfaaminen tietenkin etusijalla.

Saavuimme kilpailupaikalle hyvis-
sä ajoin kaksi päivää ennen varsinai-
sen suorittamisen alkamista, kuten 
urheilijoilla on tapana. On tärkeää 
totutella aikaeroon ja ilmastoon 
sekä paikalliseen ruokaan unohta-
matta henkistä valmistautumista. 
Uskoo ken haluaa.

Saapumispäivälle olimme varan-
neet kierroksen Gullane No.2 kentäl-
le, joka pelattaisiin myös WHO:n yh-
tenä päivänä. Yllätys oli melkoinen 
kuullessamme kentän olevan sul-
jettu. Edellisinä päivinä oli satanut 
kaatamalla ja kaikki alueen kentät 
sen vuoksi pelaamattomina suljettu. 
Käytiin neuvonpito Starterin kanssa. 
Selvisi, että kenttä on auki jäsenille. 
Kun sitkeästi seisoimme puolusta-
massa omaa asiaamme, palavaa ha-
lua lähteä radalle, starteri ymmärsi 
Suomesta saapuneita hikkorimiehiä, 
heltyi ja antoi luvan. Pakko sanoa, 
että kentän suljettuna pitäminen oli 
vähintäänkin liiallinen varotoimi tu-
ristien kokemuksen suojelemiseksi. 
Siellä täällä pieniä lammikoita, väy-
lät ja greenit loistavassa kunnossa 
eikä pehmeydestä tietoakaan. Aivan 
huikea kokemus, Gullane No.2 ei 
pettänyt tälläkään kertaa.
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Seuraavana päivänä oli vuoros-
sa Graigielaw. Täällä olikin jo täysi 
meno päällä ja hikkorigolfaajia run-
saasti harjoittelemassa. Vaikka kent-
tä ei kuulunut WHO:n ohjelmaan, oli 
se meille uutena Links kenttänä hyvä 
bongaus. Pelin jälkeen ajettiin tutus-
tumaan ensimmäiseen varsinaiseen 
kisakenttään. Tuuli oli todella navak-
ka ja enteili todella haastavaa kilpai-
lukierrosta.

Kilpailut
Vuoroon tuli ensimmäinen kilpailu, 
Archie Baird International Trophy. 
Team Finland puolustamassa vuo-
den 2018 SCR -sarjan kakkostilaa ja 
HCP -sarjan voittoa. Ei pysyneet tit-
telit kotona. Kilpailuareenana toimi 
Dunbar. Todella upea Links -kenttä, 
haastava mutta tyypilliseen tapaan 
reilu. Tuulikin oli edellisestä päiväs-
tä laantunut normaaliin tasoon ollen 
kuitenkin pelissä mukana selvästi.

Jo ennen aloitusta pohdimme, mi-
ten kilpailun aikataulu voisi toimia. 
Ensimmäinen lähtöaika oli kilpai-
lijamäärään nähden mielestämme 
aivan liian myöhään. Maaliin tulo 
tapahtui Team Finlandin molemmilla 
ryhmillä pimeässä. Takanamme oli 

useita ryhmiä vailla mitään maaliin 
pääsymahdollisuutta. Kaikki jouk-
kueet eivät luonnollisestikaan pa-
lauttaneet korttejaan, koska reikiä 
oli pelaamatta. Palkinnot kuitenkin 
jaettiin ja voittoon Japanin joukkue 
(89 stableford pistettä), USA toinen 
(85) ja Ruotsi kolmas (80). Team Fin-
land 10. (77) 

Sitten oli vuorossa pääkilpailun 
ensimmäinen päivä. Kenttänä jo 
aiemmilta kerroilta tuttu Kilspindie. 
Kilspindie on minusta helmi, lyhyttä 

ja pitkää, merta ja raffia, kiviaitaa, 
outteja ja liukkaita greenejä. Kaikki 
kilpailijat kaikista kategorioista oli-
vat paikalla ja pelaamassa samaa 
kenttää. 

Harmillisesti edellisen päivän 
tilanne oli jälleen käsillä. Kilpailu 
käyntiin liian myöhään. Järjestäjät 
yrittivät parhaansa mukaan selvittää 
tilanteen ja aloitus määrättiin väyläl-
le 2, joka par5 ykkösväylän ollessa 
par3. Lisäksi oli tarkoitus, että am-
mattilaiset starttaavat väylältä 17 ja 
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jatkavat siitä vetoketjuperiaatteella 
muiden sekaan. Tämä ajatus meni 
valitettavasti kiville ja seurauksena 
kaaos. Kakkosväylän teepaikalla oli 

kymmenittäin kisaajia odottamas-
sa. Itsekin sain komennon 17. väy-
län starttiin. Lopputulema oli selviö, 
kaikki eivät päässeet maaliin ennen 

pimeyden laskeutumista. Ainoas-
taan ammattilaisten tulokset jäivät 
voimaan ja muiden osalta kilpailu-
päivä mitätöitiin. Tiimimme Stable-
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ford -sarjan ottelija Lasse ”Lars” 
Ruuskanen painoi suomalaisella 
sisulla maaliin asti, viimeiset väylät 
todellakin pimeässä. 

Itselleni tuloksien mitätöinti oli 
harmillinen asia. Väkevä aloitus bir-
dieillä väylille 17, 18 ja 1 sekä par 
väylälle 2 jäivät näin vain omaksi 
muistoksi. Lasse, Mika ja Niklas 
pelasivat perushyvät kierrokset ja 
asetelmat seuraaville päiville olisi-
vat olleet herkulliset keskinäisessä 
kisassamme. 

Seuraavat kaksi kilpailupäivää pe-
lattiin Gullane No.2 ja Gullane No.3 
kentillä ristiin SCR ja Stableford -sar-
jojen kesken. Aiempien päivien aika-
taulumurheita ei enää koettu kent-
täkohtaisen kilpailijamäärän ollessa 
selvästi vähäisempi. 

SCR sarja pelasi ensin Gullane 
No.3 kentän, joka on Gullanen kol-
mesta kentästä lyhin. Hikkoreille 
loistava kenttä, haastava mutta rei-
lu. Toisen pelipäivän jälkeen Niklas 
oli hyvissä asemissa Junior World 

Hickory Championshipissä.
Viimeinen pelipäivä SCR -sarjalai-

sille mentiin Gullane No.2 kentällä. 
Kenttä on selvästi No.3:a pidempi ja 
vaativampi. Keli oli hyvä ja kenttä hy-
vässä kunnossa. Golf Talman Niklas 
Lindström veti kierroksensa todella 
tyylikkäästi (78 brutto) ja ratkaisi 
sillä itselleen Junior World Hickory 
Champion -tittelin. On muuten jo toi-
nen peräkkäin!

Tällä huikealla vedolla Niklas pai-
noi itsensä samaan bruttolyöntimää-
rään (163) Markon kanssa, sijoittuen 
tuloksissa matalammalla tasoituk-
sellaan Markon eteen, amatöörien 
SCR -sarjan 9. sijalle. Nuorissa on 
tulevaisuus. Olimme Niklaksesta 
palkintojenjaossa enemmän kuin yl-
peitä.

Saatiin Suomeen toinenkin pal-
kittu, Marko miehet yli 50v sarjassa 
kolmanneksi. 

Lasse teki hyvää jälkeä Stableford 
sarjassa. Kahden kierroksen yhteis-
tulos 72 pistettä on siis omaan tasoi-

tukseen pelattu! Se on hieno tulos! 
Lassen kohtalona oli kuitenkin jäädä 
täpärästi palkittujen ulkopuolelle, 
ensimmäisenä pelaajana samalla tu-
loksella kuin viimeinen palkittu.

WHO:ssa on nyt siirrytty meilläkin 
tuttuun kaavaan, pelaaja palkitaan 
vain kerran ja seuraavissa sarjoissa 
palkinto menee seuraavalle. Reilu ja 
hyvä malli.

Jouduimme myös huomauttamaan 
järjestäjille, ettei isä Mika Lindströ-
mistä saada millään niin nuorekasta 
kuin Juniorien pokaaliin pääseminen 
edellyttäisi. Hetki naurettiin ja järjes-
täjät lupasivat muuttaa 2018 vuoden 
kaiverruksen Niklaksen nimiin.

Toki kävimme myös katsomassa 
ammattilaisten viimeiset reiät. Kär-
kipelaajat tulivat 16. väylän par5:n 
lähes poikkeuksetta kahdella päälle, 
mutta kun pallot vierivät ylämäkeen 
takagreenille oli Eaglen tekeminen 
vain haave. Birkkuja syntyi. 17. väy-
lä, vahvaan alamäkeen lyötävä Par4 
tarjosi jo katseltavaa. Ruotsin nuori 
ammattilainen Olle Widegren kysyi 
meiltä, onko greenin takana oleva 
tie Out? Arveltiin sen pakosta näin 
olevan ja Olle pohti mailavalintaan-
sa. Täräytti sitten avauksensa rulleil-
la greenille! Ei saanut Eaglea mutta 
birdiellä jo varmisteli voittoaan. Vii-
meisellä reiällä alkoi sitten tapah-
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Voittajat ja voittotulokset:

Pro Division: Olle Widegren, Ruotsi, 207 (-1)
Amateur Champion (Gross): Mats Gylldorf, Ruotsi, 156 (+17)
Amateur Champion (Net): George Pledger, UK, 127 (-12)
Junior World Hickory Championship: Niklas Lindström, Suomi, 163 (+24)
Seniors World Hickory Open Championship: Euan Bottomley, UK, 157 (+18)
Ladies World Hickory Championship (Net): Petra Dudzus, Saksa, 154 (+15)
Ladies Gross: Britta Nord, Ruotsi, 186 (+47)
Honourable 70 (Gross): Rick Adams, Sveitsi, 173 (+34)
Amateur 2 Day Stableford: George Pledger, UK, 85 pistettä 

Linkit
Tapahtuma: 
https://www.worldhickoryopen.com/

Teksti Marko Matikka
Kuvat Marko Matikka ja 

Lasse Ruuskanen

tua. Ruotsin hikkorikomeetta, viime-
vuoden WHO mestari, Johan Moberg 
latasi avauksen tällä lyhyehköllä 
par4:llä greenille, lähes varma Eag-
le. Ollen avaus jäi lyhyeksi oikealle, 
lähes varma bunkkeri. Ollen pallo 
oli kuitenkin jäänyt kymmenkun-
ta senttiä vajaaksi bunkerista. Olle 
pohti lyöntiään hartaasti satapäisen 
yleisömeren odottaessa jännittynee-
nä tulevaa huippusuoritusta. No, 
sattuu sitä näköjään paremmissa-
kin piireissä. Katse ylös, lapa alas ja 
tyylikäs duffi bunkkeriin. Olle nosti 
bunkkerista jääden edelleen greenin 
ulkopuolelle ja tuloksena tuplabo-
gey. Tämä riitti silti selvään voittoon 
5 lyönnin marginaalilla. Ei ehkä mai-
rittelevin lopetus, mutta ainoana 
ammattilaisena kolme päivää alle 
Par lopputulokseen. Upea suoritus 
kaverilta, joka oli pelannut hikkoreil-
la vain muutaman kierroksen ennen 
WHO -kilpailua. Pelimies on pelimi-
es. 

Keskinäinen kisailumme
Kun kentällä ollaan ja golfista 

on kyse ei keskinäinen kilpailu jää 
muun toiminnan varjoon. Tällä ker-
taa päädyimme seuraavaan lopputu-
lokseen. Niklas SCR voittoon, Marko 
HCP voittoon ja Lasse Stableford 
voittoon. Mika suoritti kaikki kisat 
vahvasti maaliin ja 19. reiän ehdot-
tomana seuramiehenä julistetaan 
myös voittajaksi.

Jäähdyttelyt
Viimeinen reissumme pelipäivä oli 
sitten jo jäähdyttelyä. Pelasimme 

maailman vanhimmalla edelleen 
käytössä olevalla kentällä, Mussel-
burgh Old Linksillä. Upea kokemus 
ja kenttä täydellinen hikkoripelaa-
miseen. Hikkoripeliin sekin Links on 
aikanaan rakennettu. Kova tuuli, kyl-
mä ilma ja pilvisyys pitivät kentän lä-
hes tyhjänä, vain muutama ryhmä oli 
meidän lisäksemme kentällä. Sain 
hieman makeaakin sinetöiden koko 
reissumme kestäneen birdie -kisan 
voiton Niklaksen suoriuduttua hy-
väksi kakkoseksi. 

Loppu hyvin, kaikki hyvin
Jälleen kerran saimme nauttia Skot-
lannin East Lothian -alueen upeista 
maisemista ja Links kentistä. Hik-
korigolfaajat muista maista alkavat 
tulla tutuiksi ja keskustelu viriää 
nopeasti. Viime vuoden WHO järjes-
telyistä vastannut Boris Lietzow oli 
muistanut aiemmin esittämämme 
pyynnön ja saimme vihdoin nähdä 

Suomenlipun liehumassa kilpailua-
reenoilla muiden lippujen rinnalla. 
Täydellinen päätös kilpailukaudelle. 

Vuoden 2020 WHO -kilpailusta ei 
ole julkistettu tietoa vielä, mutta kun 
se varmasti järjestetään, olemme 
mukana. Ja uskon järjestäjien oppi-
neen, eikä vastaavaa kaaosta nähdä 
jatkossa. Ison työn he joka tapauk-
sessa olivat tehneet, kiitos heille 
siitä. 

Suosittelen lämpimästi World Hic-
kory Open Festival -tapahtumaa kai-
kille Hikkorigolfaajille.
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Kauden 2019 

tulokset

Edelliset mestarit
FINNISH  HICKORY  OPEN

Ilkka Jokinen  2018
Lasse Ruuskanen  2017
Svante Hanson  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 
Ilkka Jokinen  2018
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
Päivi Heimonen  2018
Minna Jäppinen  2014 & 2015 & 2017
Kirsi Ahlfors  2013 & 2016
Britta Nord  2010 - 2012
Tea Sahlberg  2009
Kaisu Sjöblom  2007 & 2008

Seniori miehet 60v
Lauri Valkonen  2018
Jussi Markkanen  2017
Juhani Viita-aho  2016
Erkki Rantanen  2014 & 2015
Jouni Laine  2013

Joukkuemestaruus
Keimola Golf  2011-2014 & 2016-2018
Suur-Helsingin Golf  2015 

Hickory SM 2019    
Naantali Kultaranta Golf

SCR Miehet
1. Ilkka Jokinen
2. Mika Hjorth
3. Marko Matikka

SCR Naiset
1. Tiina Kukkonen-Suvivuo
2. Päivi Heimonen
3. Kirsi Ahlfors

Seniorit Miehet 60v
1. Risto Lehtinen
2. Jussi Markkanen
3. Antti Paatola

Finnish Hickory Open 2019  

HCP                                                                          
1. Päivi Heimonen
2. Lasse Ruuskanen
3. Antti Paatola

Joukkuemestari 2019

Keimola Golf

Finnish Hickory Tour 2019

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

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

HCP Naiset
1. Minna Jäppinen
2. Tiina Kukkonen-Suvivuo
3. Kirsi Ahlfors

HCP Seniorit
1. Jyrki Pulkkinen
2. Antti Paatola
3. Risto Lehtinen

Lassin pokaali 2019

Marko Matikka
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Maksut:
Varsinaiset jäsenet Kannatusjäsenet
Liittymismaksu  10 euroa Liittymismaksu 10 euroa
Jäsenmaksu  30 euroa Jäsenmaksu 250 euroa

Palauta lomake osoitteeseen:
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:
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Tervehdyksemme Suomen Golf Historialliselle Seuralle

Action Sales Finland Oy
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su 24.5. 
E.R.K.Team Hickory Open. 

Golf Talma, Sipoo.

la 30.5. 
Villimaa Hickory Open. 
Keimola Golf, Vantaa.

la 13.6. 
Hickory Suomen Mestaruus, 

lp (src, hcp). 
Espoo Ringside Golf.

su 12.7. 
Hikkori-Jussin Hickory Open. 

SHG, Luukki, Espoo.

la/su ??.8.  
Avoinna, 

tiedotetaan myöhemmin.

su 6.9. 
Golfantiikki Hickory Open. 

Kytäjä Golf, Hyvinkää.

su 13.9. 
Golfpiste Hickory Final. 
Vuosaari Golf, Helsinki.

Finnish Hickory 
Tour 2020


