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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS KAUDELLE 2021

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen ja vuosi 2021 on alkanut yhtä 

poikkeuksellisesti. Tästä huolimatta olemme hallituksessa teh-

neet töitä saadaksemme järjestettyä tapahtumarikkaan kesän 

hikkorigolfin merkeissä. Ainakin toistaiseksi olemme toiveikkai-

ta, että tapahtumat saadaan vietyä läpi normaalissa järjestyk-

sessä. Tulevana kesänä seuramme kantaa vetovastuun Finnish 

Hickory Tourista jo kolmatta kertaa. Tästä suuri kiitos seuramme 

aktiiveille, hallituksen jäsenille ja sponsoreillemme. Ilman heitä 

tämä ei olisi mahdollista. 

Vuodessa 2020 oli myös paljon hyvää, golf koki pelinä maail-

manlaajuisesti jonkunlaisen minibuumin, voimme vain toivoa, 

että tämä jatkuu. Moni kenttä maailmalla ja myös suomessa on 

aikaisemmin kärsinyt pelaajamäärien laskusta. Toivottavasti 

hyvä kehitys jatkuu myös tulevaisuudessa, seuroille on nyt tar-

jolla suuri mahdollisuus kotiuttaa uudet pelaajat seuran aktiivi-

jäsenistöön. Tämä ei kuitenkaan ole helppoa ja kilpailu seurojen 

välissä on kovaa. Toivottavasti perinteiset golfseurat onnistuvat 

kääntämään trendin ja elävöittämään klubikulttuuria, sitoutta-

malla jäseniä ja tarjoamalle heille selkeitä etuisuuksia.  

Seura on jatkanut työtä golfmuseon perustamisen eteen. Pro-

jekti on kuitenkin polkenut paikallaan ja toivomme sen saavan 

uutta vauhtia koronakriisin helpottaessa. Toivomme tietysti, että 

jos jäsenistössä joku haluaa tulla mukaan projektiin niin hän il-

moittaisi halukkuudestaan seuran hallitukselle. 

Tuleva kesä 2021 on täynnä hikkoritapahtumia Suomessa ja 

muualla. Nauttikaamme siis mahdollisuuksien mukaan näistä yh-

dessä ja toivottakaamme kaikki uudet asiasta kiinnostuneet har-

rastajat mukaan.

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

(Arnold Palmer)
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Hikkorikausi 2020

Espoo Ringside isännöi  
mestaruuskisat
Hikkorigolfin Suomen mestaruudet 
ratkottiin 13.6.2020 Espoon Ring-
siden kentällä. Kisassa oli mukana 
37 pelaajaa useista seuroista. Hen-
kilökohtaisista mestaruuksista kil-
pailtiin kolmessa sarjassa; Miehet, 
Naiset ja Seniorit 60 v.

Miesten sarjassa mestaruuden 
voitti Mika Hjorth HGK hienolla tu-
loksella 78 lyöntiä. Muut mitalit me-
nivät Keimolaan Marko Matikalle ja 

Teksti Risto Lehtinen

Vuosi 2020 tullaan muistamaan Covid-19 pandemiasta. Golfin pelaajamää-
rät ja pelikierrokset lisääntyivät siitä huolimatta tai ehkä juuri siksi useim-
milla kentillä ennen kokemattomasti. Pandemian takia tehdyt rajoitukset 
kuitenkin typistivät kilpailutapahtumien määrää alkukaudesta. Niinpä 
myös Hickory Tour 2020 typistyi viiteen osakilpailuun ja perinteinen Nordic 
Hickory Match siirtyi vuodella eteenpäin. 
Kausi aloitettiin Hickory Suomen mestaruuskilpailuilla Espoon Ringside 
Golfin toimiessa isäntäkenttänä. Kauden Hickory Tour päättyi perinteisesti 
Vuosaaren golfkentällä pelatussa finaalissa.

Ilari Puumalaiselle tuloksilla 82 ja 
84.

Naisissa parhaan tuloksen pelasi 
Kirsi Ahlfors GT tuloksella 93. Muut 
mitalisijat menivät Keimolan Minna 
Jäppiselle 97 ja SHG:n Outi Hem-
molle 100.

Seniori sarjassa voittajaksi itsen-
sä pelasi Golf-Porrassalmea edus-
tava Lauri Valkonen 88. Hopealle si-
joittui Keimolan Jussi Markkanen ja 
pronssille SHG:n Heikki Mamia 99.

Kaikki pelaajat osallistuivat kisan 

yhteydessä perinteisesti myös ta-
soitukselliseen Finnish Hickory 
Openiin. Kisan vei nimiinsä mies-
ten mestari Mika Hjorth tuloksella 
72. Joukkuekilpailu päättyi tänäkin 
vuonna Keimola Golfin ylivoimai-
seen voittoon Golf Talman sijoittu-
essa toiseksi ja Suur-Helsingin Golf 
kolmanneksi. 

Lassin Pokaali
Reikäpelimestaruus meni Kari Puu-
malaisella Keimola Golf. Finaalissa 
hän voitti Mika Hjorth luvuin 1/0. 
Kolmanneksi sijoittui Marko Matik-
ka lyötyään toisella uusinta reiällä 
Talman Niklas Lindsrömin.

Tour 2020
Hikkori Tour vuoden 2020 mesta-
ruudet ratkottiin perinteisesti Vuo-
saaressa pelatussa finaalissa 23 
pelaajan voimin. 

Tämän vuoden Tourilla pelattiin 
vain 5 osakilpailuja, joista mesta-
ruuskisat ja finaali pelattiin ns. tup-
lapisteillä. Tuloksiin laskettiin enin-
tään 4 kisan pisteet neljässä sarjas-

Keimolan runkopelaajat 
Marko Matikka ja Antti Paatola

Naisten sarjan voittaja 
Kirsi Ahlfors

Miesten sarjan voittaja 
Mika Hjorth
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sa Miehet-hcp, Naiset-hcp, Se-
niorit-hcp ja Yleinen-scr. 

Miesten tasoituksellisen 
kisan voittaja oli Keimolan 
Marko Matikka, toisena Mika 
Hjorth HGK ja kolmantena Lasse 
Ruuskanen Keimola. Naisten ta-
soituksellisessa kisassa voitta-
jaksi kruunattiin viime vuoden 
tapaan Keimolan Minna Jäppi-
nen, toiseksi sijoittui Kymen 
Golfin Arja Männistö ja kolman-
neksi Golf Talman Kirsi Ahlfors. 
Seniori kisan voiton vei Keimo-
lan Antti Paatola, toiseksi sijoit-
tui Heikki Mamia Suur-Helsingin 
Golf ja kolmanneksi Jussi Män-
nistö Kymen Golf. 

Scratch-sarjaa hallitsi mies-
ten sarjan mitalistit järjestyk-
sessä Matikka, Hjorth, Ruuska-
nen. Kauden parhaan scr-tulok-
sen kirjautti Luukin osakilpailun 
voittaja Juho Rintala pelaamalla 
koti kentän par 70 tulokseen. 

Matikka bunkkerissa

Starttia odottamassa Tramberg, 
Matikkka ja Ruuskanen
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Tramberg väylä 18 avaus

Persimmon & Blades   
- Masters 2020
Suomen Golfhistoriallisen Seuran 
SGHS kisakalenteriin ollaan vakiin-
nuttamassa Persimmon & Blades 
kisa.  Järjestyksessä toinen kisa 
pelattiin 19.9. SHGn Lakiston ken-
tällä 7 pelaajan voimin. Paremmuu-

det ratkottiin ns. vintage-mailoilla, 
varret siis rautaa ja lavat bladet tai 
puuta.

Tasoituksellisessa lyöntipelis-
sä erottuivat Keimolan Lasse Ruus-
kanen ja Marko Matikka. Tasatu-

loksessa netto 74 voittajaksi julis-
tettiin alhaisemman tasoituksen 
omaava Marko Matikka. Markon sc-
ratch 81 oli myös joukon paras. Ensi 
vuonna pelit siis Keimolassa Vuo-
saaren finaalin jälkeen. 
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Suomen golfhistoriallisen seuran 
(SGHS) mestaruuskilpailut 2021 

Lassin pokaali 2021

Osallistumisoikeus
SGHS jäsenet tasoituksella 36,0 tai alle. Vuo-
den 2020 kisan neljä parasta pelaajaa ovat 
järjestyksessä ns. sijoitettuja pelaajia. Muut 
pelaajat arvotaan osallistujamäärän perus-
teella kaavioon. Tarvittaessa voidaan tehdä 
myös lohkoja tai alueellisia kaavioita/lohko-
ja ottaen huomioon pelaajien kotikentät. 

Pelimuodot
SGHS:n mestaruus ratkaistaan perinteisin 
hikkorivälinein henkilökohtaisena tasoituk-
sellisena reikäpelinä. Peleissä pukeudutaan 
hikkoriaikakauden asuun.

Tasoitukset
Tasoituksena käytetään ns. Sunningdale-ta-
soitusta. Tilanteessa 2 up häviöllä oleva pe-
laaja saa seuraavalle väylälle yhden lyönnin 
edun. Yhden lyönnin etu on voimassa siihen 
saakka kunnes ollaan tilanteessa 1 up. Otte-
lun ollessa tasatilanteessa 18 pelatun reiän 
jälkeen, pelataan jatkoreikiä ”sudden de-
ath”-menetelmällä kunnes voittaja on selvil-
lä. 

Pelikenttä
Pelikentän voivat pelaajat vapaasti valita. Mi-
käli pelikentästä ei päästä yksimielisyyteen 
pelikenttä voidaan arpoa. Reikäpelimesta-
ruudesta pelataan klubitiiltä, eli miehet kel-
taiselta 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, vas-
tustajan ei ole tarpeen nostaa palloa. Stymie 
tilanteesta ei voi vaatia vapautumista anta-
malla putin vastustajalle. Mikäli kauempana 
olevan pelaajan pallo osuu vastustajan pal-
loon, vastustaja voi jatkaa peliä pallon uudes-
ta paikasta tai hän voi palauttaa pallon sen 
alkuperäiseen paikkaan. Mikäli vastustajan 
lähempänä oleva pallo menee kosketuksen 
seurauksena reikään, pallo on reiässä ja siir-
tymistä ei lasketa lyönniksi. 

Tulokset
Kisalle perustetaan sivut edellisvuoden ta-
paan Facebook-tapahtumana. Otteluiden tu-
lokset ilmoitetaan vastuuhenkilölle, joka yllä-
pitää kaavioita. Reikäpelien tulokset ilmoite-
taan muodossa: reikiä johdossa/reikiä jäljel-
lä. Esim. jos ottelu päättyy reiälle numero 17 
voittajan ollessa kaksi reikää edellä, on otte-
lun tulos 2/1.

Ilmoittautuminen ja kilpailumaksut
SGHS reikäpelimestaruus on maksuton ja il-
moittautua voi sähköpostitse (hikkorimar-
ko@gmail.com) 16.5.2021 mennessä. Kaavio 
ja alustavat aikataulut julkaistaan toukokuun 
loppuun mennessä.

Suomen golfhistoriallisen seuran mestari 
palkitaan Hickory Tourin finaalissä syksyllä 
2021.
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Hikkoritapahtumia kaudella
 Toukokuu
16.  E.R.K.Team Hickory Open, Golf Talma, Sipoo
 Kaikille avoin hikkoritapahtuma, joka avaa Finnish Hickory Tourin kauden 20201. Kisakenttä-

nä Laakso. Tour kestää koko kesän ja sen finaali pelataan syyskuun lopulla. Osakilpailun voi-
ton lisäksi Tourilla pelataan Hickory Rankingin pisteistä. 

29.  Kytäjä Hickory Open hosted by Antti, Kytäjä Golf, Hyvinkää
 Kisakenttänä Kytäjän NW-kenttä. Kaikille avoin tapahtuma. Kytäjän hieno range tarjoaa hyvän 

mahdollisuuden harjoitella hikkorimailoilla. 
 

 Kesäkuu
13. Villimaa Hickory Open, Keimola Golf, Vantaa
 Tour jatkuu Keimolan Kirkka kentällä. Keimola on perinteinen kisapaikka näin kesän alussa. 

 Heinäkuu
3. Open Finnish Hickory Championship, Sea Golf Rönnäs
 Suomen hikkorimestaruudet ratkotaan Sea Golf Rönnäs Meri 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.

11. Hikkori-Jussin Hickory Open, Suur-Helsingin Golf, Lakisto, Espoo
 SHG:n Lakisto kenttä on tänä vuonna Hickory Tourin ohjelmassa.
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2021Hikkoritapahtumia kaudella
 

 Elokuu
21. Mussalo Hickory Open
 Kymen Golfin osakilpailu Mussalon kentällä.

 Syyskuu
5. GN Hickory Open, Aurinko Golf, Naantali
 Aurinko Golf isännöi uutena kenttänä tourin toiseksi viimeistä kisaa vuonna 2021. 

25. Finnish Hickory Tour 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 ta-
paan vasta finaalissa. Kaikille avoin tapahtuma jonka yhteydessä päätetään kausi yhteisellä 
aterialla ja Hickory Rankingin palkintojenjaolla. 

Kilpailukutsut julkaistaan kaudella 
myös osoitteessa: 

https://www.facebook.com/sghs.fi
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Kaudella 2021 pelataan 8 osakilpailua. Kilpailut ovat avoimia ja pelataan pistebogeyna 18r. Sarjoina 
ovat miehet yleinen, naiset sekä seniorimiehet yli 60 v. Lisäksi palkitaan paras scr-tulos. Kilpailuis-
sa voi olla lisänä myös erikoiskilpailuja, jotka ilmoitetaan kilpailukutsussa.

Osakilpailut ovat:  
su 16.5. E.R.K.Team Hickory Open. Golf Talma,Sipoo.
la 29.5. Kytäjä Hickory Open hosted by Antti. Kytäjä Golf, Hyvinkää.
su 13.6. Villimaa Hickory Open. Keimola Golf, Vantaa.
la 3.7. Hickory Suomen Mestaruus, lp (src, hcp). Sea Golf Rönnäs, Loviisa.
su 11.7. Hikkori-Jussin Hickory Open. SHG Lakisto, Espoo.
la 21.8. Mussalo Hickory Open, Kymen Golf, Kotka.
su 5.9. AGN Hickory Open. Aurinko Golf, Naantali.
la 25.9. Finnish Hickory Tour Finaali. Vuosaari Golf, Helsinki.

Kilpailuihin tulee ilmoittautua järjestävän seuran caddiemasterille tai Nexgolfin kautta viimeistään 
kolme (3) päivää ennen eli keskiviikkona klo 18.00 (lauantai kilpailu) tai torstaina klo 18.00, jos 
kilpailu pelataan sunnuntaina. Peruutukset sairaustapauksissa ilmoitetaan suoraan kilpailunjoh-
tajalle mahdollisimman pikaisesti kilpailua edeltävänä päivänä. Golfklubeilla on oikeus periä kil-
pailumaksu heille peruuttamattomista osallistumisista suoraan kilpailuun ilmoittautuneelta ko. pe-
laajalta. Kilpailumaksu maksetaan ennen kilpailua klubien caddiemasterille. Kilpailun päätyttyä on 
ruokailu ja palkintojen jako. 

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

Kilpailukutsuissa kerrotaan pelattavat tiit, jotka ovat: miehet yleinen keltaisilta, seniorimiehet sini-
siltä tai punaisilta, yli 75v. miehet sekä naiset pelaavat punaisilta. Kilpailunjohtaja tekee lopullisen 
päätöksen pelattavista tiistä. Tasoitussarjoihin tasoitukset lasketaan taaempien tiipaikkojen slope-
luvun mukaisesti. Ammattilaiset pelaavat scr-sarjassa valkoisilta(M) ja sinisiltä(N).

Finnish Hickory Tour 2021
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Kaudella 2021 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 2021 Finnish Hickory Tourin osa-
kilpailuissa 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-ki-
sojen scr-sarjojen tulokset yhdistetään src-rankingia varten.  Rankingin lopputuloksiin 
lasketaan mukaan viiden parhaan Finnish Hickory Tourin osakilpailun pisteet, mikäli kil-
paluja vähintään kuusi muutoin neljä parhaan pisteet.

Finnish Hickory Tourin kilpailuissa pelataan tasoituksellista sarjaa (hcp pb) erikseen 
miehillä, naisilla ja senioreilla. Finnish Hickory Openissa miehet, naiset ja seniorit pe-
laavat samassa sarjassa (hcp lp), mutta ranking-pisteet tasoitussarjassa lasketaan mie-
hille, naisille ja senioreille erikseen. 

Finnish Hickory Tourin osakilpailussa jaetaan src-sarjassa pisteitä viidelletoista parhaal-
le. 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 
kaksinkertaiset pisteet. 
Seniorit ilmoittavat ilmoittautumisen yhteydessä, kauden alussa, sarjaansa osallistumisen.

Ranking-voittajat palkitaan finaalin yhteydessä suoritettavassa palkintojenjaossa seu-
raavassa 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 
kilpailujohtaja päättää palkintojen jaon järjestyksen ja määrän.

Golf Center Hickory Ranking 2021
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HIKKORIGOLFIN SM-KILPAILUT 
3.7.2021 

Sea Golf Rönnäs
Hikkorigolfin Suomen mestaruuskilpailut pidetään Sea Golf Rönnäsin kentällä lauantaina 3. päivänä 
heinäkuuta 2021 alkaen klo 12.00. Kilpailuissa ratkaistaan miesten, naisten ja miesseniorien henki-
lökohtaiset mestaruudet sekä niiden lisäksi klubien välinen mestaruus ja Finnish Hickory Open eli 
tasoituksellinen lyöntipelimestaruus. Kilpailu on avoin kaikille golfareille.

Suomen Golfhistoriallinen Seura (SGHS) toivottaa kaikki hikkorigolfista kiinnostuneet osallistu-
maan tapahtumaan.

KILPAILUOHJE:
Kilpailusarjat: 

• 18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, miehet. 
 Voittaja on vuoden 2021 hikkorigolfin miesten Suomen mestari.

• 18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, naiset. 
 Voittaja on vuoden 2021 hikkorigolfin naisten Suomen mestari.

• 18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, seniorit 60v miehet.
 Voittaja on vuoden 2021 hikkorigolfin seniorien Suomen mestari.

• Tasoituksellinen 18 reiän lyöntipeli kaikille osallistujille.  
 Paras nettotulos voittaa vuoden 2021 Finnish Hickory Openin 

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

 Alhaisin tulos voittaa vuoden 2021 klubien välisen Suomen mestaruuden.
Finnish Hickory Openin osallistujan maksimitasoitus on 36.
Kilpailutasoitus otetaan yhtä tiitä kauempaa (keltaiselta tiiltä pelattaessa pelitasoitus otetaan
valkoisen tiin mukaan punaiselta tiiltä pelattaessa siniseltä jne.).
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 käyt-
tää kaikkia nykysääntöjen sallimia palloja. 
Etäisyyttä mittaavien laitteiden käyttö on kielletty. Golfauton käyttö on sallittu vain lääkärintodis-
tuksella.
Osallistumis-/kilpailumaksut: 
Osallistumismaksut (maksetaan etukäteen SGHS:n tilille) ovat seuraavat: 
Suomen Golfhistoriallisen Seuran (SGHS) jäsen 45 €.
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Sea Golf Rönnäsin (SGR) jäsen 20 € (pelioikeus olemassa).
Muut (ei SGHS:n eikä SGR:n jäsen) 55 €.
Osallistumismaksu sisältää kilpailumaksun sekä buffet päivällisen klubin ravintolassa.
SGHS:n jäsenhakemus- eli liittymislomake löytyy osoitteesta www.sghs.fi Jäsenyys astuu
voimaan hallituksen hyväksynnän sekä liittymis- ja jäsenmaksun jälkeen.
Mailojen vuokraus
Niille, joilla ei ole omia hikkorimailoja, on järjestäjä varautunut vuokraamaan mailat.
Mailavuokra kilpailupäiväksi on 30 €, SGHS jäseniltä 20 €.
Maksu suoritetaan (käteinen/MobilePay) vuokrauksen yhteydessä.
Mailojen varaaminen ja mahdolliset lisäpäivät ota yhteyttä HikkoriMarko@gmail.com.
Palkintojenjako
Palkintojenjako suoritetaan kilpailun jälkeen päivällisen yhteydessä.
Harjoittelu ja kilpailu
Harjoituskierros pelattavissa viikolla 28.6.-2.7.2021
Harjoituskierroksen greenfee vieraspelaajille on 30 €. Jokainen pelaaja varaa itse peliajan
suoraan Sea Golf Rönnäsin Caddiemasterilta puh. 0207 86 26 96 tai toimisto@seagolf.fi
ilmoittaen samalla osallistuvansa Hikkorigolfin SM kilpailuun.
 Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu kilpailuun tulee suorittaa ennen harjoituskierrosta.
Lauantaina 3.7. SM-kilpailujen lähdöt kello 12.00 alkaen.
Lauantaina 3.7. yhteinen buffet päivällinen ja palkintojenjako kilpailun jälkeen noin 
kello 18.30 alkaen.
Ilmoittautuminen
Kilpailuun ilmoittaudutaan erillisen ohjeen mukaisesti torstaihin 24.6.2021 mennessä. Osallistu-
mismaksu suoritetaan SGHS:n tilille FI63 1745 3000 0440 26. Maksun tulee olla yhdistyksen tilillä 
viimeistään tiistaina 29.6.2021. Kilpailijoiden määrä on rajoitettu, joten aikainen ilmoittautuminen 
on suositeltavaa.
Lisätiedot:
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 24.6.2021 mennessä. 
Kilpailumaksun tulee olla SGHS:n tilillä viimeistään 29.6.2021 
Mailojen vuokraus ja yhteydenotto: hikkorimarko@gmail.com 
Kiitoksia ilmoittautumisesta.  

Tervetuloa Hikkorigolfin SM-kilpailuun.
SUOMEN GOLFHISTORIALLINEN SEURA ry

ILMOITTAUTUMINEN HIKKORIGOLFIN SM-KILPAILUUN 
SEA GOLF RÖNNÄSIN KENTÄLLÄ LAUANTAINA 3.7.2021

Ilmoittaudun Hikkorigolfin SM-kilpailuun 3.7.2021 
Lähetä seuraavat tiedot sähköpostilla osoitteeseen:
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Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset vuosikokousasiat:

SGHS:n vuosikokous 2021
Kokouskutsu

• kokouksen 
 toimihenkilöiden valinta

• kokouksen laillisuus

• työjärjestys

• toimintakertomus, tilinpäätös 
 ja tilintarkastajienlausunto

• vastuuvapaus

• toimintasuunnitelma 2021

• tulo- ja menoarvio 2021

• jäsenmaksu vuodelle 2022

• hallituksen valinta vuodelle 2021

• toiminnantarkastajien valinta

• muut mahdolliset asiat

SGHS vuosikokous ajankohta ja 
paikka ilmoitetaan erikseen 

mm. FB-sivulla
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Yyterin ensimmäinen golfkenttä

Isolla ja menestyvällä yhtiöllä oli 
resursseja ja halua myös huoleh-
tia henkilökuntansa hyvinvoinnis-
ta. Niinpä Rosenlew perusti Yyteriin 
henkilökunnan käyttöön lomakylän 
jo vuonna 1949. Rosenlew omis-
ti koko Yyterin dyynialueen aina 
1970-luvulle asti. Lomakylässä oli 
vuonna 1979 noin 21 mökkiä. Loma-
kylä pyrki palvelemaan kaikkia yh-
tiöläisiä ja heidän perheitään. Lap-
sille järjestettiin kesäleirejä ja elä-
keläisille oli varattu joka kesä omat 
viikot. Lomakylässä toimi myös kes-
kuskeittiö, joka helpotti perheenäi-
tien arkea loman aikana. Yhtiö hyö-
dynsi lomakylää myös edustuskäy-
tössä ja erilaisten virkistystapahtu-
mien järjestämisessä. 

Vuonna 1957 muutama innokas 
yhtiöläinen rakensi alueelle 9 rei-
käisen golfkentän mm. Erik Arnion 
innoittamana. Erik Aarnio tunnet-
tiin kentän ”ratamestarina”, mutta 
mukana on varmasti ollut muitakin 
innokkaita puuhamiehiä. Jo ensim-
mäisenä kesänä vuonna 1957 ken-
tällä pelattiin ottelu sosiaalitoimis-
ton ja rakennuskonttorin välillä. 
Molemmissa joukkueissa oli 6 pe-
laajaa, joista kolme naista ja kolme 
miestä. Ottelu pelattiin 9 reikäisenä 
ja paras yksilötulos oli 41 lyöntiä.  
Myöhemmin kentällä pelattiin myös 
säännöllisesti yhtiön 18 reikäiset 
mestaruuskilpailut. 

Itse kenttä oli nykykäsityksen 
mukaan mitä todennäköisemmin 
Par 3-kenttä. Joskin muisteluiden 
mukaan kentällä saattoi alussa 
olla myös ainakin yksi yli 200 met-
riä pitkä väylä. Eläkepäiviä viettävä 
entinen rosenlewiläinen Johannes 
Karttunen muistelee, että kenttä 
alkoi ja päättyi ruokalan nurkille, 
kiertäen metsänreunaa ja rannan 

Teksti: Mika Hjorth

Pori on ollut ja on edelleen teollinen kaupunki. Kaupunki tarjoaa kuitenkin 
myös paljon muuta. Merenläheinen sijainti on tehnyt kaupungista suositun 
lomanviettopaikan ja monelle tuttu Yyterin hiekkaranta löytyykin läheltä 
kaupunkia. Yyterin lähellä sijaitsee myös satama, jossa on ja on ollut pal-
jon teollista toimintaa. Yksi porin suurimmista teollisista toimijoista on Ro-
senlew. Oy W. Rosenlew Ab perheyhtiö aloitti toimintansa Porissa vuonna 
1853. 

väliä. Emme valitettavasti ole löytä-
neet kentästä karttaa tai tuloskort-
tia. Karttunen muistelee myös, että 
henkilökunnalla oli ns. talon puo-
lesta tarjolla golfvälineitä. Käytössä 
olleita mailoja nimitettiin ”Rosen-
lewin mutkiksi”, näitä ”Rosenlewin 
mutkia” oli tarkoitusta varten val-
mistettu tehtaan omassa valimos-
sa. Tiettävästi innokkaimmat golf-
farit käyttivät myös omia välineitä, 

Kuva Rosenlewin Työ ja Toimi -lehdestä 
vuodelta 1957, jossa sosiaalitoimiston 
joukkueen terveyssisar E Santavirta 
tähtää lyhyttä lyöntiä.

Vuoden 1957 ottelun joukkueet ja 
kannattajat yhteiskuvassa 
(Työ ja Toimi -lehti 1957).

Kuvassa etualalle ratamestari Erik Aarnio 
toimii tuomarina, kun taustalla oleva 
aviopari Tuija ja Erkki Ahto kamppailevat 
avioliiton mestaruudesta.  (Työ ja Toimi 
-lehti 1957).
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joskaan niistä ei ollut suurta apua 
haastavalla ja erilaisella kentäl-
lä. Kenttä oli ja on edelleen täysin 
hiekkapohjainen. Reiät oli kaivet-
tu hiekkaan ja paikallisen kulttuu-
rin mukaan pelaajat saivat vapaasti 
muokata palolle sopivan tuntuisia 
”rännejä”. Jossain vaiheessa ken-
tän avauspaikoille ilmestyi lankuis-
ta tehtyjä lyöntialustoja, jotka tätä 
nykyä ovat päivittyneet lyöntima-
toiksi. Kentälle ilmestyi varhaises-
sa vaiheessa myös väylänumeroin-
ti ja ”next tee” -tyyppisiä merkkejä. 
Suurin osa näistä on vuosien var- Kuva vuodelta 2020, nykyisen kentän 

neljännen reiän teepaikka, takana dyynit 
ja meri. Kuva Mika Hjorth

rella kadonnut, mutta osa on saatu 
säästettyä seuramme arkistoihin ja 
joskus perustettavan Suomen Gol-
fmuseon käyttöön (lahjoituksesta 
erillinen juttu tässä lehdessä). 

Iloksemme Yyterin ensimmäinen 
golfkenttä on suurelta osin säilynyt 
ja on tänäkin päivänä pelattavissa. 
Kentästä on jäljellä 6 reikää. Mitä il-
meisemmin alkupään ja loppupään 
vanhat reiät ovat jääneet uusien ra-
kennusten alle. Kenttä tarjoaa au-
tenttisen kokemuksen ja osittain 

Peliä kentällä 60-luvulla. Kuva ELKA
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mahtavat dyyni- ja merimaisemat. 
Optimistisesti voi ajatella pelaa-
vansa Suomen ensimmäistä aitoa 
links- kenttää. Nykyään väylien pi-
tuudet vaihtelevat noin 70 metris-
tä reiluun 100 metriin. Golffareiden 
harmiksi kentän puusto on vuosi-
kymmenten saatossa kasvanut ja 
tiivistynyt hyvin paljon. Kun vertaa 
nykytilannetta 50- ja 60-luvun va-
lokuviin, näkee selkeästi kysees-
sä olevan täysin eri kenttä. Kenttä 
hyötyisi puuston harvennuksesta 
väylien selkiyttämiskesi. Muuten 
hiekkapohja ja ”hiekkagriinit” ovat 
yllättävän pelattavia ja hauskoja. 
Kentän pelaamisesta voi kysellä Yy-

teri Beach lomakeskuksesta (www.
yyteribeach.fi). 

Lomakylä muuttui 1980 -luvun 
lopussa fuusion myötä UPM-Kym-
menen lomakyläksi ja vuonna 2007 
lomakylä sai uudet omistajat. Lo-
makylä toimii nykyään yritykse-
nä Yyteri Beach -nimen alla. Yyte-
ri Beach tarjoaa laajasti palveluja 
kaikenlaisille lomailijoille. Voimme 
vain toivoa, että tämä hieman pii-
lossa oleva golfhelmi saa jatkossa-
kin ilahduttaa Yyterissä lomailevia.  

LÄHTEET:
Haastattelut 2020/2021,  
Johannes Karttunen, Olli Ora  
ja Reijo Läntinen 
Rosenlew -museon arkisto  
(www.pori.fi/rosenlew-museo)
Rosenlew W. arkisto ELKA  
(www.elka.fi)

Nykyisen kentän toinen ”griini” ja 
selkeät opasteet. Kuva Mika Hjorth

Tee numero 3, uusi ja vanha lyöntialusta. 
Kuva Mika Hjorth.
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Seura on hankkinut käyttöönsä mitaleita

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

Mitalit myönnetään kunnianosoituksena, palkintoi-
na tai huomionosoituksena säännöissä nimettyyn tar-
koitukseen tai yhdistyksen puheenjohtajan tai halli-
tuksen jäsenten esitysten perusteella. Näitä ovat mm.

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

Mitali säännöt on hyväksytty SGHS:n hallituksen kokouksessa 4.2.2013.

- 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 gol-
fklubien historiikkien keräystä myö-
hemmin Suomeen perustettavan 
golfmuseon tarpeisiin.
Tavoitteena on saada kokoon kaikki 
tähän mennessä ilmestyneet histo-
riikit ja tietysti myös kaikki myö-
hemmin 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 nettisivujem-
me kanssa ja mahdollisesti myös 
seuran omien Facebook –sivu-
jen perustamiseen. Nykyiset sivut 
löytyvät osoitteesta www.sghs.fi. 
Ohjelmien ja tietotekniikan kanssa 
voimme hyvin auttaa alkuun, riittää 
kunhan sinulla on perustietokone 
ja nettitaidot.
Toivottavasti jäsentemme joukosta 
löytyisi mahdollisen pikaisesti ak-
tiivijäsentä 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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Tässä lehdessä toisaalla ker-
romme Yyterin ensimmäisestä 
golfkentästä, jossa on pelattu 
vuodesta 1957 alkaen. Jutusta 
innostuneena Yyteri Beach lo-
makeskus on halunnut lahjoit-
taa meille vanhoja teemerkkejä 
ja opasteita. Nämä ovat luul-
tavasti osittain alkuperäisiä 
1950-luvun lopusta käytössä 
olleita merkkejä. Kuvien kolme 
merkkiä on seuran puolesta va-
rastoitu ja odottavat Golfmu-
seoprojektin etenemistä. Suuri 
kiitos lahjoituksesta. 

SGHS ry:lle ja tulevalle 
Suomen Golf Museolle lahjoitus

Lisätietoja Yyteri Beach lomakeskuksesta löydät osoitteesta 
www.yyteribeach.fi
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Kanaalinsaarilta mantereelle
Royal Jersey Golf Club perustettiin 
Grouvillessa, Kanaalisaariin kuulu-
vassa Jerseyssä Ranskan edustalla 
vuonna 1878. Kanaalisaaret kamp-
pailivat tuolloin perinteisen saarten 
puisen laivanrakennusteollisuuden 
taantumassa, joten uusi golfkenttä 
tarjosi perheille kaivatun mahdolli-
suuden ansaita vähän rahaa. Phillip 
Vardon tunnisti mahdollisuuden ja 
lähetti vanhimman poikansa Har-
ryn, tuolloin vain kahdeksanvuo-

Golfin ensimmäinen supertähti

Harry Vardon (9. toukokuuta 1870 Grouville, Jersey – 20. maaliskuuta 1937 
Totteridge, Hertfordshire, Englanti) oli jerseyläinen golfinpelaaja. Hän voit-
ti British Openin kuudesti vuosina 1896, 1898, 1899, 1903, 1911 ja 1914. 
Vardon menestyi myös Yhdysvalloissa ja voitti vuoden 1900 U.S. Openin. 
Uransa aikana hän voitti kaikkiaan 62 golfturnausta. 

tiaan, ilmoittautumaan mailapo-
jaksi eli caddieksi uudelle klubille. 
Harry valitsi luonnollisesti mielel-
lään mailojen kantamisen raskaan 
maataloustyön sijaan.

Nuori Harry innostui golfista. Hän 
opetteli lajia tarkkailemalla pelaaji-
en swingejä, opiskelemalla heidän 
tekniikoitaan ja peli strategioitaan. 
Nuorena poikana hän kuvitteli itsel-
leen mailan, pelasi mielikuvissaan 
suurissa turnauksissa ja voittaen 
mestaruuksia. Kymmenen vuotta 

tuosta hetkestä osoitti, että nuoren 
pojan haaveet olivat toteutettavis-
sa.

Myöhemmin Harry otti oppiso-
pimuspaikan majuri Spofforthin 
Jerseyn tiluksilla. Majuri oli aktiivi-
nen Royal Jerseyn golfklubin jäsen. 
Eräänä päivänä majuri yllätti Harryn 
puutarhasta kokeilemasta mailoja. 
Majuri tunnisti välittömästi nuoren 
miehen lahjakkuuden ja pyysi Har-
ryä lyömään muutaman pallon lä-
heiselle nurmialueelle. Pian maju-
rille oli selvää, että nuoresta mie-
hestä voisi kehittyä golfari ja hyvä 
partneri klubin peleihin. 

Harryn peli kehittyi jatkuvasti ja 
Harry ja majuri kiersivät yhdessä 
kaikki Jerseyn saaren golfkilpailut. 
Harryn veli Tom oli samoihin aikoi-
hin muuttanut manterelle. Saa-
tuaan tiedon Tomin voitoista golfis-

Great Triumvirate
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sa ja pelissä jaossa olevista rahois-
ta myös Harry siirtyi mantereelle.

Harry otti aluksi paikan kentän-
hoitajana yhdeksän reikäisellä Earl 
of Riponin yksityiskentällä ja pian 
tämän jälkeen ammattilaisena yh-
deksän reikäisellä kentällä Lan-
cashiressa. Samoihin aikoihin hän 
alkoi voittaa reikäpeliotteluissa ym-
päri maata.

Tuolloin ammattilaisgolfaajat oli-
vat vielä toisen luokan kansalaisia   
- työväenluokkaisia ja matalapalk-
kaisia. Kului vuosia ennen kuin en-
simmäinen ammattilainen pääs-
tettiin edes herrojen klubitaloon. 
Harry ei ollut erityisen vaivautunut 
sosiaalisesta asemastaan: hän ha-
lusi olla mestari.

Toisin kuin kukaan aikaisemmin 
Harry Vardon harjoitteli äärimmäi-
sen kovaa ja kehitti swingiään - hän 
loi laajakaarisen swingin ja usko-
mattoman pehmeän osuman pal-
loon. Hän kehitti myös kuuluisak-
si tulleen otteensa mailasta. Suu-
rin osa tuolloisista ammattilaisista 
pelasi ns. baseball-otteella, mutta 
Harry otti mailasta otteen, jossa 
oikean käden pikkusormi meni va-
semman käden etusormen yli. Ote 
tuli melko nopeasti tunnetuksi ni-
mellä ”Vardon grip”.

Mestariksi
Ensimmäiset kolme British Open 
kilpailua eivät tuoneet vielä sen 
suurempaa menestystä (1893 T23, 
1894 T5, 1895 T9).  Tulokset kuiten-
kin noteerattiin muiden kilpape-
laajien keskuudessa. Golfin suuri 
mestari, Tom Morris vanhempi kom-
mentoi Vardonin peliä jo Prestwic-
kissä vuonna 1893, jonka jälkeen 
muut ammattilaiset alkoivat kutsua 
häntä lempinimellä “The Stylist”.

Ensimmäisen kuudesta Open 
mestaruudestaan Harry Vardon 
voitti vuonna 1896 Muirfieldissä. 
Vaativissa olosuhteissa pelattu kil-
pailu oli 72 reiän jälkeen tasoissa 
Harry Vardonin ja titteliä puolus-
tavan JH Taylorin välillä. Sääntö-
jen mukaan voitto ratkaistaisiin 36 
reiän playoffilla. Molemmat miehet 
olivat kuitenkin sopineet seuraa-
valle päivälle 36 reiän turnaukseen 
North Berwickissä. Taylor voitti 
seuraavan päivän kilpailun 9 reiän 
playoffin jälkeen ja ylimääräinen 
ponnistus saattoi maksaa hänelle 
Openin voiton. Vardon voitti tuol-

loin ensimmäisen Openinsa jatko-
reiät neljällä lyönnillä. JH Taylor oli 
tuolloin pelannut 153 reikää kilpa-
golfia neljän päivän aikana. Melkoi-
nen suoritus Taylorilta.

Vuonna 1897 Hoylakessa järjes-
tetyssä Openissa Harry ei pelannut 
parastaan jääden kilpailussa kuu-
denneksi. Seuraavan vuoden 1898 
Open pelattiin Prestwickissä ja jäl-
leen oli Harryn vuoro. Vardon kukis-
ti kaksinkertaisen mestarin Willie 
Park Jr:n lopulta yhdellä lyönnillä. 
Vuoden 1899 kolmas Open voit-
to Royal St George’sin kentällä tuli 
hienon suorituksen jälkeen viiden 
lyönnin erolla seuraavaan. 

Vardon Flyer
Vuosisadan vaihteessa Harry Var-
don tunnustettiin yhdeksi merkit-
tävimmistä golfareista ja yhdeksi 
maailman parhaimmista urheilijois-
ta. Vuonna 1900 Vardon hyväksyi 
urheiluvälinevalmistaja Spaldin-
gin tarjouksen osallistua kymme-
nen kuukauden kiertueelle Yhdys-
valloissa uuden golfpallonsa - The 
Vardon Flyer - mainostamiseksi. 
Harrylle kiertue oli omaisuuden ar-
voinen, sillä pelkästään Spalding 
ilmoitti maksaneensa kiertueesta 
2000 dollarin palkkion Vardonil-
le. Näyttelyotteluiden ja turnaus-
ten ansiosta Vardon ansaitsi lisäksi 

yli 20 000 dollaria vuoden loppuun 
mennessä. (Keskimääräinen talon 
hinta Yhdysvalloissa oli tuohon ai-
kaan noin 5000 dollaria.)

Myös pelillisesti Vardonin Ameri-
kan kiertue oli menestys.  Hän pe-
lasi yhteensä 88 ottelua ja hävisi 
niissä ainoastaan kerran. Parhaim-
millaan Vardon vastustajina oli kol-
men pelaajan joukkue (best ball), ja 
Harry voitti silti. Vardon teki myös 
lukemattomia kenttäennätyksiä 
matkallaan ympäri Yhdysvaltoja.

Toukokuussa 1900 Vardon lähti 
takaisin Atlantin yli puolustamaan 
Openin edellisen vuoden titteliään. 
Kisa pelattiin St Andrewsissa. Var-
don pelasi hyvin sijoittuen toisek-
si, mutta häviten kahdeksan lyöntiä 
tutulle kilpakumppanilleen JH Tay-
lorille.

Vardon lähti välittömästi Openin 
jälkeen kuuden päivän merimatkal-
le takaisin Yhdysvaltoihin ja jatka-
maan kesken jäänyttä kiertuettaan. 
Yhdysvalloissa tiukka näytösotte-
luiden aikataulu ei jättänyt aikaa le-
volle. Voidaan vain kuvitella, kuinka 
uupunut 30-vuotiaan Harry Vardo-
nin on täytynyt olla hänen saapues-
saan lokakuussa 1900 pelaamaan 
US Openia Chicagon golfklubille.

Yhdysvaltalaiset golffanit olivat 
varmasti innoissaan nähdessään 
Vardonin omassa pääkilpailussaan. 
Odotukset olivat myös koholla JH 
Taylorin saapuessa kilpailuun van-
halta mantereelta. Vardon oli var-
masti vähemmän innostunut mie-
hen läsnäolosta. Olihan Taylor lyö-
nyt hänet St Andrewsissa vain joita-
kin kuukausia aiemmin.

Amerikan golfkentät ja niille omi-
naiset piirteet olivat tuossa vai-
heessa kuitenkin tuttuja Vardonille. 
Taylor pelasi hyvin sijoittuen kilpai-

Flyer pallo
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lussa toiseksi. Voiton vei kuitenkin 
Harry Vardon. Kilpailun jälkeen Var-
don palasi lopulta takaisin Atlantin 
yli suurena juhlittuna sankarina. 

Haskell-pallon keksiminen 1900-
luvun alussa mullisti golfia. Lyön-
tipituudet kasvoivat välittömästi 
aivan uusiin mittoihin. Harry ei kui-
tenkaan halunnut luopua kuului-
sasta nimikkopallostaan, ja aivan 
samoin kuin Allan Robertson 50 
vuotta aikaisemmin höyhenpallon 
suhteen, vastusti Harry myös väis-
tämätöntä muutosta. Taistelu uutta 
palloa vastaan oli kuitenkin tuhoon 
tuomittu ja vastustajien hyötyessä 
uudesta pallosta oli myös Vardonin 
annettava periksi.

Vardon sai myös uusia haastajia. 
James Braid oli samanikäinen kuin 
Vardon, mutta saavutti parhaan ta-
soonsa golfissa vasta 30-vuotiaana. 
Voimakas skotti kykeni voittamaan 
vuoden 1901 Openin ja tämän jäl-
keen hän voitti neljä titteliä vuosina 
‘05, ‘06, ‘08 ja ‘10. Braid ja Vardon 
yhdessä JH Taylorin kanssa jäivät 
golfin jälkipolville elämään nimellä 
”Great Triumvirate”. Toinen Jerseyn 
saarelta lähtöisin oleva pelaaja, Ted 
Ray, vaikutti myös omaavan suuren 
pelaajan potentiaalia. Ray kykeni 
lyömään palloa voimalla pituuksil-
le, joille muilla aikalaisilla ei ollut 

mahdollisuuksia. Ted Ray voitti vuo-
den 1912 Openin ja vuoden 1920 US 
Openin.

Ongelmat terveyden kanssa
Suurin este Harry Vardonin menes-
tyksen jatkolle oli tässä vaihees-
sa kuitenkin hänen terveytensä. 
Vardonin terveys oli heikentynyt 
jo jonkin aikaa, mikä johti Pres-
twickin 1903 Openin traagisiin ta-
pahtumiin. Uupumuksesta ja veri-
sistä ysköksistä huolimatta Harry 
Vardon kykeni kisassa pelaamaan 
kierroksensa 73, 77, 72 ja 78 lyön-
tiin ja voittamaan kuudella lyönnil-
lä veljensä Tomilta. Raskaan kilpai-
lun jälkeen Vardon palasi kotiinsa 
Lontooseen huonokuntoisena. Hän 
toipui muutaman viikon ja yritti sit-
ten kierrosta South Hertsissä. Hän 
pääsi kierrostaan puoliväliin ennen 
kuin verinen yskäkohtaus iski. Var-
don kannettiin paareilla pois ken-
tältä. Pian tämän jälkeen lääkäri 
diagnosoi Vardonin sairastavan tu-
berkuloosia.

Vardon vietti kahdeksan kuu-
kautta Norfolkin Mundesley-tu-
berkuloosisairaalassa. Hän ei kos-
kaan toipunut täysin sairaudesta. 
Sairaus myös aiheutti Vardonin oi-
keaan käteen tahattoman nykimi-
sen, jonka kanssa hän joutui taiste-

lemaan koko lopun uransa ajan. 
Vardon oli sitkeä ja päättäväinen 

hahmo ja jatkoi siinä hengessä. 
Hän palasi Openiin vuonna 1904 ja 
yllätti kaikki odotukset johtamalla 
kahden kierroksen jälkeen.  Lopulta 
Vardon oli kilpailussa viiden, joka 
oli melkoinen saavutus mieheltä, 
joka oli ollut vuodepotilaana vain 
muutamia kuukausia aikaisemmin. 

Vardon jatkoi taistelua sairauden 
ja huonosti toimivan kätensä kans-
sa, mutta näistä esteistä huolimat-
ta hän onnistui saavuttamaan vielä 
kaksi Open-titteliä. Vuonna 1911 
hän voitti ranskalaisen Arnaud Mas-
syn jatkorei’illä. Vuonna 1914 tuol-
loin 44-vuotiaana oli jälleen vuo-
rossa taistelu vanhan kilpailijan JH 
Taylorin kanssa ennätyksellisestä 
kuudennesta Openin voitosta.  Saa-
vutus, johon yksikään muu pelaaja 
ei ole päässyt.

Jäljellä oli vielä kaksi mahdol-
lisuutta Yhdysvaltojen puolella. 
Vuonna 1913 nuori amatööri Francis 
Ouimet voitti Vardonin US Openin 
pudotuspeleissä. Viimein 50-vuo-
tiaana vuonna 1920 yhdeksi hänen 
uskomattomimmista esityksistään 
jäi sijoittuminen toiseksi US Ope-
nissa yhden lyönnin Ted Rayn ta-
kana. Kaksikymmentä vuotta edel-
lisen US Open tittelin jälkeen voit-

Vardonin swingi
Haskell pallo
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Hikkori-Jussi
Hikkori-Jussi pelaa golfia perinteises-
ti vanhoilla hikkorimailoilla periaattee-
na ”ennen olivat miehet rautaa ja mai-
lat puuta.”. Hikkori-Jussi myös rakentaa 
vanhoja mailoja ja välittää niitä eteen-
päin kavereilleen. Blogissaan Hikko-
ri-Jussi kirjoittaa kaikesta maan ja tai-
vaan välillä näiden asioiden ympärillä. 
Näkökulma on nostalginen ja nykygol-
fin hypetystä terveellä tavalla haastava. 
Hikkkori-Jussiin voit tutustua myös Naa-
makirjan sivuilla osoitteessa: https://
www.facebook.com/pages/Hikkori-Jus-
si/190488811145263

Kirjat
The Complete Golfer (1905)
How to Play Golf (1907)
Success at Golf (1914)
Golf Club Selection (1916)
Progressive Golf (1920)
The Gist of Golf (1922)
My Golfing Life (1933)to oli jälleen lähellä. Käsi kuitenkin 

petti Vardonin ja hän puttasi kol-
mesti kolmella viidestä viimeisestä 
reiästä, jääden näin lyönnin histo-
riallisesta voitosta.

Harry saavutti vielä top10 si-
joituksen St George’sin Openissa 
vuonna 1922. Pelaten viimeiset kier-
roksensa 74 ja 75 lyöntiin 52-vuoti-
as Vardon jäi vain seitsemän lyöntiä 
voittaja Walter Hagenin jälkeen.

Harry Vardon pelasi viimeisen 
Openinsa vuonna 1929 ja keskittyi 
tämän jälkeen viimeiset vuotensa 
opetukseen South Hertsissä. Tu-
berkuloosi ja elinikäinen tupakoin-
ti vaati veronsa. 1930-luvun puoli-
väliin mennessä hän pystyi tuskin 
kiipeämään portaita. Harry Vardon 
kuoli 66-vuotiaana kotonaan 20. 
maaliskuuta 1937.

Vardonin saavutuksia muistel-
laan yhä tänä päivänä. Tunnustuk-
sena hänen suuresta panoksestaan   
golfiin Amerikan PGA loi Vardon 
Trophy -palkinnon, joka annetaan 

vuosittain pelaajalle, jolla on alhai-
sin pistekeskiarvo. Harry Vardon 
Trophy on myös European Tourin 
Race to Dubai -palkinto. Vardon oli 
myös ensimmäisten pelaajien jou-
kossa, jotka otettiin World Golf Hall 
of Fameen vuonna 1974.

Harry Vardon toi ammattilais-
golfin uudelle aikakaudelle: kuusi 
Open-mestaruutta ja US Open -voit-
to. Hänen kiertueensa Yhdysvaltoi-
hin vuonna 1900 ja taistelu aika-
kauden parhaiden pelaajien kans-
sa lisäsivät yleisön kiinnostusta 
lajia kohtaan ja tasoittivat tietä 
myöhemmille ammattilaisille. Hän 
kehitti uuden tavan pelata peliä ja 
jopa keksi otteen, joka on säilynyt 
kentillä ja oppikirjoissa yli 100 vuot-
ta. Hänen taistelunsa tuberkuloosin 
kanssa osoitti hänen uskomatto-
man päättäväisyytensä ja tahtonsa 
menestyä, ja hänet muistetaan oi-
keutetusti golfin ensimmäisenä su-
pertähtenä.

Vardon grippi
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Golfia rintamalla

Golfin harrastaminen alkoi Suo-
messa suuremmassa mittakaavas-
sa 1930-luvulla. Nopeasti tämän 
jälkeen maamme olikin jo sotatilas-
sa. 1940-luvun alussa Suomessa oli 
kuitenkin jo useita satoja aktiivisia 
golffareita. Sodan aikana kotirinta-
malla oli golfin saralla hyvin hiljais-
ta. Muutamat olemassa olevat ken-
tät olivat suurilta osin muussa käy-
tössä, mm. viljelysmaina. 

Ihme kyllä rintamalta on ainakin 
yksi kuvatodiste siitä, että golffa-
rit ehtivät harjoitella rakasta lajia 

Teksti Mika Hjorth

SA KUVA 1942

myös sodan aikana. Kuvaaja Mikko 
Veijalaisen ottama kuva Lempaa-
lasta Karjalankannakselta kuvaa 
selkeästi golfin peluuta. Mailat ovat 
tuoreen näköistä puukäsityötä ja 
pallo on oikeaoppisesti tiin päällä. 
Kuvan pallokin näyttää hyvin aidol-
ta ja oikean kokoiselta. Kuvateks-
tissä lukee seuraavasti ”Golf-pe-
li käynnissä korsujen ympärillä 
kiertävällä maastoradalla.”. Kuva 
löytyy vapaasti käytössä olevasta 
SA-KUVA.FI palvelusta ja on aikai-
semmin julkaistu mm. Iltalehdessä 

vuonna 2017. Saman valokuvaajan 
toimesta palvelussa on monta muu-
takin kuvaa, joista suuri osa esitte-
lee muuta ”vapaa-ajan” aktiviteet-
tia rintamalla. Lempaalassa käytiin 
pitkään vuosina 1941–1943 ase-
masotaa, johon mahtui taisteluiden 
lisäksi myös paljon rauhallisempaa 
aikaa. Valitettavasti en ole onnistu-
nut löytämään lisätietoja kuvassa 
olleista henkilöistä. Olisi hauska 
tietää mikä heidän taustansa on ja 
onko golfharrastuksesta rintamalla 
muita todisteita tai tarinoita.
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Pienenä poikana kun Elvis Presley 
esiintyi televisiossa, seisoin peilin 
edessä ja matkin häntä, elkeineen 
ja lantion pyörityksineen. Olin lois-
tava imitoija. Hieman vanhempana 
pelatessani baseballia isäni kanssa 
hän yritti selittää kuinka palloa tulisi 
heittää. En kuitenkaan saanut toteu-
tettua mitä hän yritti kertoa. Mutta 
nähtyäni televisiosta, kuinka asia to-
teutettiin yhtenäisellä sulavalla liik-
keellä, pystyin toteuttamaan asian. 
Siis matkin. Sinun täytyy tehdä se 
niin urheilussa kuin rokissa.

Kun sitten innostuin golfista, 
kiinnitin paljon huomiota PGA pe-
laajien tapoihin katsoessani hei-
dän suorituksiaan TV:ssä. Nähtyä-
ni Johnny Millerin pelaavan sanoin 
itselleni ”tuolla tavalla haluan pe-
lata”. Tutkin hänen liikkeitään. Ha-
vannoin kuinka hän otti otteen mai-
lasta ja kuinka hän swingasi va-
semmalla kädellä läpi osuman, kun 
minä tuolloin tein aivan toisin.

Jokaisen rokkitähden takana - 
varsinkin laulusolistin – on malli. 
Kun näin ensimmäisen kerran Mick 
Jaggerin esiintyvän, hän avasi mi-
nulle aivan uuden maailman. Hän 
oli karismaattinen liikkuessaan la-
valla ei vain laulanut paikallaan. 
Edelleenkin välillä tulee tehtyä Jag-
gerin ”kukko” askelia lavalla.

Mitä parempi pelaaja olet sitä 
paremmin pystyt omaksumaan 
asioita, joita erinomaiset pelaajat 

tekevät. Onnekkaasti olen hyvä op-
pimaan ja matkimaan. Mutta jokai-
nen voi parantaa tätä taitoa. Aluksi 
halusin olla kyllin hyvä pelatakse-
ni Pro_Am kisoissa rinnallani mm. 
Lee Trevino ja Arnold Palmer nolaa-
matta itseäni. Mitä enemmän olen 
katsonut loistavia pelaajia, sitä 
korkeammalle on omat tavoitteeni 
asettuneet. Osallistuessani Pro_Am 
kisoihin ammattilaiset välillä opas-
tavat minua. Ehkä he pitävät musii-
kistani taikka sitten ovat pahoillaan 
tekniikkani suhteen. Kun kerran 
epäonnistuin useammassa chipis-
sä John Daly tuli luokseni sanoen 
”tule kierroksen jälkeen harjoi-
tusalueelle niin näytän mitenkä et 
enää epäonnistu chipissäsi”. Tuon 
jälkeen olen harvoin epäonnistunut 
tuossa lyönnissä.

Golfissa on paljon omaksuttavaa. 
Kuinka otat mailasta otteen, kuin-
ka asetut pallolle, jotta saat lyötyä 
hyvällä rytmillä suoria lyöntejä. En 
osaa ajatella toista lajia, jossa olisi 
enemmän suoritukseen vaikuttavia 
muuttujia.

Ollaksesi parempi golfari ole 
hyvä imitoija. Se on avain hyvän 
toistettavan swingin kehittämi-
seen. Näin motoriset kykysi kehitty-
vät. Ilman Beatlesin ja Rollareiden 
matkimista murrosikäisenä muu-
sikkourani olisi tuskin toteutunut. 
Nyt golfin parissa katson, opin ja 
toistan uusia asioita säännöllisesti.

Ole hyvä imitoija 
Otteita teoksesta ”Alice Cooper, Golf Monster. 
How a wild rock ’n’ roll life led to a serious golf addiction” 

 Golf Monster swingi

Käytä 
mielikuvia.

Opi katsomaan ja matkimaan.

Kuuntele hyviä neuvoja.

Lyö 
miljoonia 
palloja.
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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. Hjorth Ab
c/o Suomen Golfhistoriallinen Seura
Apajakuja 6B, 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:
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Kauden 2020 
tulokset

Edelliset mestarit
FINNISH  HICKORY  OPEN

Päivi Heimonen  2019
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 & 2019
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
Tiina Kukkonen-Suvivuo  2019
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
Risto Lehtinen  2019
Lauri Valkonen  2018
Jussi Markkanen  2017
Juhani Viita-aho  2016
Erkki Rantanen  2014 & 2015
Jouni Laine  2013

Joukkuemestaruus
Keimola Golf  2011–2014 & 
 2016–2019
Suur-Helsingin Golf  2015 

Hickory SM 2020    
Espoo Ringside Golf

SCR Miehet
1. Mika Hjorth
2. Marko Matikka
3. Ilari Puumalainen

SCR Naiset
1. Kirsi Ahlfors
2. Minna Jäppinen
3. Outi Hemmo

SCR Seniorit Miehet 60v 
1. Lauri Valkonen
2. Jussi Markkanen
3. Heikki Mamia

Finnish Hickory Open 2020  

HCP                                                                          
1. Mika hjorth

Joukkuemestari 2020

Keimola Golf

Finnish Hickory Tour 2020

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

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

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

HCP Seniorit
1. Antti Paatola
2. Heikki Mamia
3. Jussi Männistö

Lassin pokaali 2020

Kari Puumalainen
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Finnish Hickory 
Tour 2021

su 16.5. 
E.R.K.Team Hickory Open. 

Golf Talma, Sipoo.

la 29.5. 
Kytäjä Hickory Open 

hosted by Antti. 
Kytäjä Golf, Hyvinkää.

su 13.6. 
Villimaa Hickory Open. 
Keimola Golf, Vantaa.

la 3.7. 
Hickory Suomen Mestaruus, 

lp (src, hcp). 
Sea Golf Rönnäs, Loviisa.

su 11.7. 
Hikkori-Jussin Hickory Open. 

SHG Lakisto, Espoo.

la 21.8. 
Mussalo Hickory Open. 

Kymen Golf, Kotka

su 5.9. 
AGN Hickory Open. 

Aurinko Golf, Naantali.

la 25.9. 
Finnish Hickory Tour Final. 

Vuosaari Golf, Helsinki.


