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maassa on ollut käynnissä suorastaan golfbuumi. Varmasti kaikki
toivomme, että tämä lajin noste jatkuu myös pandemiatilanteen
joskus väistyessä.
Tämä ei kuitenkaan ole ensimmäinen poikkeusaika, josta golf
on lajina selvinnyt ja mennyt eteenpäin entistä vahvempana. Modernin golfin ensimmäinen kirjattu todiste löytyy lähes 600 vuoden takaa Skotlannista vuodelta 1457. Moderni golf pohjautuu
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joita pelattiin jo 1200- ja 1300-luvuilla esim. nykyisen Hollan-
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SGHS Liittymislomake............................ 26
Kauden 2021 tulokset............................ 27

nin, Belgian, Kiinan ja Japanin alueilla. Kun tarkastellaan maailmaanhistoriaa viimeisen 800 vuoden ajalta voidaan todeta, että
tarkastelujakso on ollut hyvinkin värikäs. On käyty sotia, siedetty kulkutauteja, jne. Kuitenkin ihmisen kiinnostus pelata pallolla
jonkunlaisen kepin avustuksella on säilynyt. Keppi ja pallo- pelit
viehättävä yhä ja hyvä niin.
Kesä 2021 oli hieno ja saimme järjestettyä kaikki suunnitellut
tapahtumat. Iso kiitos tästä kuuluu Teille, seuramme aktiiveille. Ensi kesän tapahtumien osalta suunnittelu on loppusuoralla
ja tulemme varmasti onnistumaan myös näiden osalta. Onnistunut tapahtuma on pitkän suunnittelun ja valmistelun tulos, mutta
se kaikista tärkein asia on osallistuja. Eli Te, hyvät seuramme jä-
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Kuva: Mika Hjorth

Seuran tarkoitus
• edistää ja tukea golfin historian harrastusta
• edistää golfmuseon perustamista Suomeen
• toimia golfiin liittyvän keräilyn edistämiseksi
• edistää historiallisilla välineillä tapahtuvaa golfin pelaamista
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täneestä pandemia-ajasta hyvin. Voisi jopa sanoa, että monessa

todennäköisesti vaikutteisiin eri lajeista yli 800 vuoden takaa,
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jo kohti tulevaa golfkesää. Golf on selvinnyt jo kaksi vuotta kes-
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Hallitus 2021

Kirjoittaessani tätä vuosi 2022 on juuri alkanut ja katse kääntyy

senet. Toivonkin, että ensi kesänä näen mahdollisimman monen
teistä mahdollisimman monessa tapahtumassa. Toivon myös,
että tauon jälkeen näkisimme jälleen ulkomaalaisia osallistujia
tapahtumissa. Lopuksi vielä muistutus, että lähes kaikki seuramme tapahtumat ovat avoimia vieraille, eli mukaan saa mielellään
houkutella tuttuja tai tuntemattomia kokeilemaan hikkorigolfia ja
tutustumaan pelin historiaan.

“Always make a total effort,
even when the odds are against you.”
(Arnold Palmer)
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Hikkorikausi 2021

Teksti Risto Lehtinen

Covid-19 pandemia ei enää vuonna 2021 supistanut Hickory Tour ohjelmaa.
Nordic Hickory Match tosin vielä siirtyi eteenpäin. Golf Hickory Tour 2021
koostui kahdeksasta osakilpailuista.
Uusina tuttavuuksina Tour sisälsi Sea Golf Rönnäsin sekä Naantalin Aurinko Golfin. Sea Golf Rönnäs isännöi Hickory Suomen mestaruuskilpailuja.
Kauden Hickory Tour päättyi perinteisesti Vuosaaren golfkentällä pelatussa finaalissa.

91 lyönnillä ja pronssille Keimolan
Antti Paatola 94 lyöntiä.
Kaikki pelaajat osallistuivat kisan
yhteydessä perinteisesti myös tasoitukselliseen Finnish Hickory
Openiin. Kisan vei nimiinsä Keimolan Antti Paatola. Joukkuekilpailu päättyi tänäkin vuonna Keimola
Golfin voittoon.

Mestaruudet ratkottiin 		
Sea Golf Rönnäs kentällä.
Heinäkuun alussa mestaruudet ratkottiin 25 pelaajan toimesta kolmessa sarjassa; Miehet, Naiset ja
Seniorit 60 v.
Miesten sarjassa mestaruuden
voitti Marko Matikka KGV tuloksella 84 lyöntiä. Mestaruutta puolustanut Mika Hjorth HGK sijoittui toiseksi 86 lyönnillä. SHG Jussi Holmalahti oli kolmas tuloksella 94.

Lassin Pokaali
Naisten mestaruus meni myös
Keimolaa edustavalle Minna Jäppiselle tuloksella 98. Soppela Liisa
ERG sijoittui toiseksi tuloksella 106
ja kolmanneksi Kymen Golfin Arja
Männistö 108 lyöntiä.
Seniori sarjassa mestaruuden
vei Golf Talmaa edustava Timo Salomaa tuloksella 84. Hopealle sijoittui isäntäseuran Arto Haapaniemi

Reikäpelimestaruus meni Golf Talman Niklas Lindsrömille. Finaalissa
kukistui Marko Matikka luvuin 2/0.
Reikäpelimestaruuden jahtiin osallistui enemmän pelaajia kuin aiempina vuosina. Muissa kauden tapahtumissa oli hieman vähemmän
osallistujia kuin edellisenä vuonna.
Tour 2020
Hikkori Tour vuoden 2021 osalta päättyi perinteisesti Vuosaares-

Timo, Marko, Antti ja Minna

Tourin parhaimmistoa
Vuosaaressa

sa pelattuun finaaliin. Tuloksiin
laskettiin enintään 5 kisan pisteet
neljässä sarjassa Miehet-hcp, Naiset-hcp, Seniorit-hcp ja Yleinen-scr.
Miesten tasoituksellisen kisan
voittaja oli Kotkan Margus Tramberg, toisena Keimolan Lasse Ruuskanen ja kolmantena myös Keimolaa edustava Marko Matikka. Naisten tasoituksellisessa kisassa voittajaksi kruunattiin Kymen Golfin
Arja Männistö, toiseksi SHG Outi
Hemmo ja kolmanneksi Golf Talman Tiina Kukkonen-Suvivuo. Seniori kisan voiton vei Keimolan Antti
Paatola. Toinen sija meni Keimolan
Jorma Kuosmaselle ja kolmanneksi
sijoittui Heikki Mamia Suur-Helsingin Golf.
Scratch-sarjan parhaat tulivat
miesten ja seniorien sarjoista järjestyksessä Marko Matikka, Timo
Salomaa ja Mika Hjorth.
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2021 Persimon & 		
Blades - Masters

SGHS kilpailukalenterin viimeinen
kisa 2021 Persimon & Blades - Masters palattiin Saraksella Keimolassa 2.10.2021. Kisa pelataan vintage-mailoilla. Vuoden 2021 kisassa
oli jälleen ennätysosanotto, eli 11
pelotonta pelimiestä, pelinaiset jäivät tänä vuonna kotiin.
Kyseessä siis SGHS-jäsenille tarkoitettu vintage-koitos vuoden
1935-jälkeen valmistetuilla mailoilla. Raudat bladet ja Puut puuta tai
laminoidut. Ei grafiittivarsia, ei hikkoreita (paitsi sallittu putterissa), ei
myöskään 2000-luvun mailoja.
Voiton vuoden kisassa (lp/hcp) vei
Keimolan oma Kari Puumalainen tuloksella 74. Voitto onnistui omilla
varastolöytömailoilla. Toiseksi samalla tuloksella tuli Kymen Golfin
Margus Tramberg samalla tuloksel-
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TIEDOTUKSIA

Kokouskutsu
SGHS:n vuosikokous 2022
Vuosikokouksen ajankohta ilmoitetaan erikseen muun muassa
seuramme FB-sivustolla
https://www.facebook.com/sghs.fi/

Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset vuosikokousasiat:

la. Kolmannen sijan vei Keimolan
Marko Matikka. Parhaan scratchin
pelasi Talman Niklas Lindström tuloksella 78. Niklaksen kortista löytyi myös kisan eagle Saraksen 17
väylältä.
Kiitokset voittajalle ja pelimiehille
sekä erityiskiitos isännälle Marko
Matikalle. Vuoden 2022 kisa pelataan sunnuntaina 25.9. eli viikko
Hickory Tour finaalin jälkeen. Pelipaikka ja tarkemmat tiedot lähempänä Seuran FB-sivuilta.
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Hikkoritapahtumia kaudella
Toukokuu
lauantai
21. 5. Ringside Avène Hickory Open, Ringside Golf Espoo
Tour avauskilpailussa palaamme vuoden 2020 mestaruuskilpailu kentälle.

Kesäkuu
sunnuntai
5. 6. Kytäjä Hickory Open hosted by Antti, Kytäjä Golf, Hyvinkää
Perinteinen kisamme Kytäjällä.

2022

Syyskuu
sunnuntai
4. 9. PAPPER & HUS AB Hickory Open, EKE Golf, Raasepori
EKE Golf isännöi uutena kenttänä tourin toiseksi viimeistä kisaa vuonna 2022.
sunnuntai
18.9. Hikkori-Jussin Hickory Open, Suur-Helsingin Golf, Luukki, Espoo
SHG:n Luukin kenttä on tänä vuonna Hickory Tourin finaalikenttä. 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.

sunnuntai
19.5. Villimaa Hickory Open, HIISI-GOLF/Farmi kenttä, Lempäälä
Kisa pelataan uudella kentällä Hämeessä.

Heinäkuu
lauantai
2.7. Open Finnish Hickory Championship, Kullo Golf Kulloonkylä
Suomen hikkorimestaruudet ratkotaan Kullo Golf 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

Kaudella 2022 kilpailuja
järjestetään 7.
Vierailemme osittain uusilla kentillä.

- suomalaisten golfklubien välinen joukkuemestaruus
- Finnish Hickory Open, tasoituksellinen lyöntipeli kaikille osallistujille.
Kisan tarkka ohjelma toisaalla tässä lehdessä.
Kisasta jaetaan kaksinkertaiset pisteet Finnish Hickory Rankingissa.

Elokuu
lauantai
27.8. Mussalo Hickory Open
Kymen Golfin osakilpailu Mussalon kentällä.
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Kilpailukutsut julkaistaan kaudella
myös osoitteessa:
https://www.facebook.com/sghs.fi
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Finnish Hickory Tour 2022
Kaudella 2022 pelataan 7 osakilpailua. Kilpailut ovat avoimia ja pelataan pistebogeyna 18r. Sarjoina ovat miehet yleinen, naiset sekä seniorimiehet yli 60 v. Lisäksi palkitaan paras scr-tulos. Kilpailuissa voi olla lisänä myös erikoiskilpailuja, jotka ilmoitetaan kilpailukutsussa.
Osakilpailut ovat:
LA 21.5. RINGSIDE AVÈNE HICKORY OPEN, RINGSIDE GOLF, ESPOO
SU 5.6.

KYTÄJÄ HICKORY OPEN HOSTED BY ANTTI, KYTÄJÄ GOLF, HYVINKÄÄ

SU 19.6. VILLIMAA.FI HICKORY OPEN, HIISI-GOLF/FARMI KENTTÄ, LEMPÄÄLÄ
LA 2.7.

SGHS HICKORY SUOMENMESTARUUSKILPAILUT, LP (SCR, HCP)

		

KULLO GOLF, KULLOONKYLÄ

LA 27.8. MUSSALO HICKORY OPEN, KYMEN GOLF, KOTKA
SU 4.9.

PAPPER & HUS AB HICKORY OPEN, EKE GOLF, RAASEPORI

SU 18.9. HIKKORI-JUSSIN HICKORY OPEN SHG LUUKKI, ESPOO / Finaalikisa
Kilpailuihin tulee ilmoittautua järjestävän seuran caddiemasterille tai seuran nettisivujen 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 kilpailunjohtajalle mahdollisimman pikaisesti kilpailua edeltävänä päivänä. Golfklubeilla on oikeus
periä kilpailumaksu heille peruuttamattomista osallistumisista suoraan kilpailuun ilmoittautuneelta ko. pelaajalta. Kilpailumaksu maksetaan ennen kilpailua klubien caddiemasterille. Kilpailun päätyttyä on ruokailu ja palkintojen jako.
Hickory-kilpailuissa pelataan Suomen golfhistoriallisen seura SGHS ry:n määrittelemien välinesääntöjen mukaisesti. Ainoastaan aidot puuvartiset ennen vuotta 1935 valmistetut mailat ovat sallittuja. Säännöt löytyvät internet-sivuilta www.sghs.fi. Palloina voidaan käyttää kaikkia nykysääntöjen sallimia palloja. Etäisyysmittarit tms. ovat kiellettyjä. Kilpailuihin saa pukeutua ajan hengen
mukaisesti. Tämä ei toki ole pakollista.
Kilpailukutsuissa kerrotaan pelattavat tiit, jotka ovat: miehet yleinen keltaisilta, seniorimiehet
sinisiltä tai punaisilta, yli 75v. miehet sekä naiset pelaavat punaisilta. Kilpailunjohtaja tekee lopullisen päätöksen pelattavista tiistä. Tasoitussarjoihin tasoitukset lasketaan taaempien tiipaikkojen
slopeluvun mukaisesti. Ammattilaiset pelaavat scr-sarjassa valkoisilta(M) ja sinisiltä(N).

Golf Center Hickory Ranking 2022
Kaudella 2022 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 osakilpailuissa mukaan lukien SM-kisa (src-sarja) ja Finnish Hickory Open (lp hcp-sarjat).
Scr-sarjaan ovat myös ammattilaiset tervetulleita. Src-sarja on yhteinen kaikille. SM-kisojen scr-sarjojen tulokset yhdistetään src-rankingia varten. Rankingin lopputuloksiin
lasketaan mukaan viiden parhaan Finnish Hickory Tourin osakilpailun pisteet, mikäli kilpaluja 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 pelaavat samassa 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 kaksinkertaiset pisteet.
Seniorit ilmoittavat ilmoittautumisen yhteydessä, kauden alussa, sarjaansa osallistumisen.
Ranking-voittajat palkitaan finaalin yhteydessä suoritettavassa palkintojenjaossa seuraavassa järjestyksessä: 1.scr, 1.hcp-M, 1.hcp-N, 1.hcp-Sen. Vain yksi palkinto pelaajaa
kohden. Tasatilanteissa eniten 1.sijoja ja sitten 2.sijoja kerännyt voittaa. Osakilpailuissa
kilpailujohtaja päättää palkintojen jaon järjestyksen ja määrän.

Action Sales Finland Oy
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HIKKORIGOLFIN SM-KILPAILUT
2.7.2022
Kullo Golf
Hikkorigolfin Suomen mestaruuskilpailut pidetään Kullo Golfin kentällä lauantaina 2. päivänä heinäkuuta 2022 alkaen klo 12.00. Kilpailuissa ratkaistaan miesten, naisten ja miesseniorien henkilökohtaiset 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 osallistumaan tapahtumaan.

Kilpailusarjat:

KILPAILUOHJE:

• 18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, miehet.
Voittaja on vuoden 2022 hikkorigolfin miesten Suomen mestari.
• 18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, naiset.
Voittaja on vuoden 2022 hikkorigolfin naisten Suomen mestari.
• 18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, seniorit 60v miehet.
Voittaja on vuoden 2022 hikkorigolfin seniorien Suomen mestari.
• Tasoituksellinen 18 reiän lyöntipeli kaikille osallistujille.
Paras nettotulos voittaa vuoden 2022 Finnish Hickory Openin
• Klubien välinen joukkuekilpailu. Klubin kaksi parasta tulosta sekä brutto- että
nettosarjoista lasketaan yhteen (voi olla samat pelaajat).
Alhaisin tulos voittaa klubien välisen Suomen mestaruuden.

Osallistumis- / kilpailumaksut:

Suomen Golfhistoriallisen Seuran (SGHS) jäsen 49 €.
Kullo golfin (KGC) pelioikeutettu 25 €.
Muut (ei SGHS:n eikä KGC:n jäsen) 59 €.
Osallistumismaksu sisältää kilpailumaksun, rangepoletin sekä ruokailun kisan jälkeen.
SGHS:n jäsenhakemus- eli liittymislomake läytyy 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.
Mailojen vuokra kilpailupäiväksi on 30 € ja SGHS:n jäseniltä 20 €.
Maksu suoritetaan (käteinen/MobilePay) vuokrauksen yhteydessä.
Mailojen varaaminen ja mahdolliset lisäpäivät ota yhteyttä hikkorimarko@gmail.com.

Harjoittelu ja kilpailu

• Harjoituskierros pelattavissa 27.6.-1.7.2022
Harjoituskierroksen greenfee vieraspelaajille on 30 €. Jokainen pelaaja varaa itse peliajan
suoraan Kullo golfin caddiemasterilta caddiemaster@kullogolf.fi tai puhelimitse 0600 550
976 ilmoittaen samalla osallistuvansa Hikkorigolfin SM kilpailuun. Ilmoittautuminen
kilpailuun tulee suorittaa ennen harjoituskierrosta.
• Lauantaina 2.7. SM-kilpailujen lähdät kello 12.00 alkaen.
• Lauantaina 2.7. ruokailu ja palkintojenjako kilpailun jälkeen.

Ilmoittautuminen

Kilpailuun ilmoittaudutaan Kullo golf sähkäpostitse
caddiemaster@kullogolf.fi tai puhelimitse 0600 550 976.

Lisätiedot:

kilpailunjohtaja Lasse Ruuskanen, 0405160099, lasse.ruuskanen@elisanet.fi
kilpailusihteeri Minna Jäppinen, 0503036915, minna.jappinen@gmail.com
Tervetuloa mukaan!

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 käyttää kaikkia nykysääntöjen sallimia palloja.
Etäisyyttä mittaavien laitteiden käyttö on kielletty. Golfauton käyttö on sallittu vain lääkärintodistuksella.
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HIKKORIGOLFIN SM-KILPAILU
KULLO GOLFIN KENTÄLLÄ LAUANTAINA 2.7.2022

Ilmoittaudu Hikkorigolfin SM-kisoihin 2.7
sähköpostilla caddiemaster@kullogolf.fi tai
puhelimitse
0600 550 976.
Harjoituskierros pelattavissa 27.6 – 1.7.2022
ilmoittautumisen jälkeen.
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Jukka Paakin romaani:

Suomen golfhistoriallisen seuran
(SGHS) mestaruuskilpailut 2022

Mannerheim, tuntematon golffari

Lassin pokaali 2022
Osallistumisoikeus
SGHS jäsenet tasoituksella 36,0 tai alle. Vuoden 2021 kisan neljä parasta pelaajaa ovat
järjestyksessä ns. sijoitettuja pelaajia. Muut
pelaajat arvotaan osallistujamäärän perusteella kaavioon. Tarvittaessa voidaan tehdä
myös lohkoja tai alueellisia kaavioita/lohkoja ottaen huomioon pelaajien kotikentät.
Pelimuoto
SGHS:n mestaruus ratkaistaan perinteisin
hikkorivälinein henkilökohtaisena tasoituksellisena reikäpelinä. Peleissä pukeudutaan
hikkoriaikakauden asuun.
Tasoitukset
Tasoituksena käytetään ns. Sunningdale-tasoitusta. Tilanteessa 2 up häviöllä oleva pelaaja saa seuraavalle väylälle yhden lyönnin
edun. Yhden lyönnin etu on voimassa siihen
asti, kunnes ollaan tilanteessa 1 up.
Pelikenttä
Pelikentän voivat pelaajat vapaasti valita. Mikäli pelikentästä ei päästä yksimielisyyteen
pelikenttä voidaan arpoa. Reikäpelimestaruudesta pelataan klubitiiltä, eli miehet keltaiselta ja naiset punaiselta.
Peliajat
Pelaajat sopivat itse peliaikansa. Ajanvaraus
tapahtuu normaalien ajanvaraussääntöjen
puitteissa.
Viheriöt
Pelissä käytetään ”Stymie”-sääntöä. Mikäli
vastustajan reikää lähempänä oleva pallo on
yli 6” (15 cm) päässä pelaajan pallosta, vastustajan ei ole tarpeen nostaa palloa. Stymie
tilanteesta ei voi vaatia vapautumista anta-
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malla putin vastustajalle. Mikäli kauempana
olevan pelaajan pallo osuu vastustajan palloon, vastustaja voi jatkaa peliä pallon uudesta paikasta tai hän voi palauttaa pallon sen
alkuperäiseen paikkaan. Mikäli vastustajan
lähempänä oleva pallo menee kosketuksen
seurauksena reikään, pallo on reiässä ja siirtymistä ei lasketa lyönniksi.
Tulokset
Kisalle perustetaan sivut edellisvuoden tapaan Facebook-tapahtumana. Otteluiden tulokset ilmoitetaan vastuuhenkilölle, joka ylläpitää kaavioita. Reikäpelien tulokset ilmoitetaan muodossa: reikiä johdossa/reikiä jäljellä. Esim. jos ottelu päättyy reiälle numero 17
voittajan ollessa kaksi reikää edellä, on ottelun tulos 2/1. Ottelun ollessa tasatilanteessa
18 pelatun reiän jälkeen, pelataan jatkoreikiä
”sudden death”-menetelmällä kunnes voittaja on selvillä.
Ilmoittautuminen ja kilpailumaksut
SGHS reikäpelimestaruus on maksuton ja ilmoittautua voi sähköpostitse (hikkorimarko@gmail.com) 20.5.2022 mennessä. Kaavio
ja alustavat aikataulut julkaistaan toukokuun
loppuun mennessä.
Suomen golfhistoriallisen seuran mestari palkitaan Hickory Tourin finaalissa syksyllä 2022.

Jäsenemme muistavat varmasti, että tässä vuosikirjassa on vuosina 2016 ja 2017 nostettu kattavasti ja faktapohjaisesti esiin
Mannerheimin lyhyttä kiinnostusta golfia kohtaan. Nykyisen tiedon mukaan oletamme edelleen, että Mannerheim oli ensimmäisiä suomalaisia golfin harrastajia, ellei jopa ensimmäinen, tutustuessaan vuonna 1919 lajiin.

Tästä teemasta innostuneena Jukka
Paakki on vuonna 2021 kirjoittanut
mielenkiintoisen historiallisen romaanin. Kuten yleisesti tyylilajiin
kuuluu, perustuu kirjan täysin fiktiivinen juoni löyhästi historiallisiin

faktoihin. Kirja on hyvin onnistunut
ja ennen kaikkea viihdyttävä kokonaisuus. Jukka Paakki onnistuu vaivattomasti nivomaan fiktiiviset tapahtumat todennettuun historiaan,
oikeisiin paikkoihin ja aikoihin.

Onkin hienoa, että tämä vähemmän tunnettu puoli Mannerheimista nostetaan taas suuren yleisön
tietoisuuteen. Kirja on ehdottomasti tutustumisen arvoinen.
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Suomen listaamattomat ja menetetyt kentät
Suomen Golfliitto ry on perustettu vuonna 1957. Tuolloin olemassa olevat
muutamat klubit huomasivat tarpeen kattojärjestölle, joka ottaisi laajemmin vastuulleen lajin kehittämisen ja järjestämisen. Perustamishetkellä
Suomessa oli 587 rekisteröitynyttä golffaria. Golfliitto on tärkeä kokoava
voima lajille. Tämän lisäksi Suomessa toimii myös vuonna 2003 perustettu Suomen Golfkentät ry, joka edustaa pitkältä osakeyhtiöpohjaisia golfkenttiä. Näiden kenttien käyttäjäyhdistykset ovat myös Suomen Golfliiton
jäseniä.

Yksi Suomen Golfliiton keskeisistä tehtävistä on toimia kattojärjestönä kaikille Suomen golf klubeille
tai kentille. Liitto ylläpitää kattavaa
rekisteriä kaikista kentistä, joita
tällä hetkellä Golfliiton listoilla on
180 kappaletta. Golfliitolla on 132
jäsenseuraa. Vuonna 2021 neljä
uutta seuraa liittyi Golfliittoon (Syväri Golf, KäkiGolf, GoGolf Turku ja
Isosaari Golf & Yacht Club). Tässä
ei kuitenkaan ole koko totuus. Suomessa on kenttiä, jotka ovat tämä
listauksen ulkopuolella. Toisin sanoen kenttiä, jotka eivät syystä tai
toisesta kuulu Golfliittoon.
Näistä kentistä on osittain hyvinkin vaikea löytää tietoa, eikä niistä
ole olemassa mitään virallista rekisteriä tai luetteloa. Nämä kentät
voivat kuitenkin tarjota pelaajalle
hauskan kokemuksen lajin parissa.
Näitä ns. yksityisiä tai villejä golfkenttiä ylläpitää yleensä joku yritys
tai yhdistys, mukaan mahtuu kuitenkin myös yksityishenkilöiden ylläpitämiä kenttiä. Tavallinen golffari voi yleensä vierailla näillä kentillä
helposti, joskin poikkeuksiakin löytyy. Osa kentistä on täysin suljettuja tai yksityisiä. Näistä ehkä tunnetuin on Amer Sports Oy:n omistama
9 reikäinen Bökarsin kenttä.
Itse olen golfmatkojen varrella vieraillut muutamilla ns. villeillä kentillä. Kokemukset ovat aina
olleet hauskoja, kunhan muistaa
mistä lähtökohdista kenttiä ylläpidetään, eikä aseta liian korkeita
vaatimuksia kentän kunnolle, pelattavuudelle, jne. Viime vuosikirjassa (2021) olikin jo juttua Yyterin
Beach:n 6 reikäisestä par -3 kentästä, jota nykyään pyörittää Yyteri
Beach Oy.
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Vuonna 2021 sain mahdollisuuden tutustua Wenoxa Golfiin joka
sijaitsee Kemiönsaaren edustalla
olevalla Wenoxan saarella. Kentän
on rakentanut ja sitä pyörittää yksi
mies, Jonas Hohental. Jonas sai ensikosketuksen golfiin Tammer Golfissa 1990-luvun alussa, jolloin hän
lähinnä käväisi rangella ystävän
rohkaisemana. Tästä jäi kuitenkin
kytemään ajatus kentän rakentamisesta oman asuinpaikan yhteyteen.
Jonas asuu ympäri vuoden Wenoxan saarella tilalla, jossa on aikaisemmin toiminut maatila. Itse golfin pelaaminen ei tehnyt Jonakseen
suurta vaikutusta, mutta rakentaminen ja projekti kiinnosti toimeliasta
miestä. Wenoxa golf alkoi muodostua: 1990-luvun alussa valmistui
ensin muutama reikä, sitten muutama lisää jne. Nyt reikiä on jo yhteensä 10 kappaletta. Wenoxalla on
pelattu vuodesta 1997 alkaen myös
paikallisten perinteeksi muodostunut Wenoxa Cup. Suunnitelmissa
on jo seuraava kentän laajennus,
jonka pohjatyö on näkyvissä nykyisen kentän väylien 2 ja 3 vieressä
olevassa pienessä laaksossa.
Paikka ei ole kovin helposti saavutettavissa ilman venettä, mutta
Taalintehtaalta on mahdollista siirtyä Wenoxaan saaren kulkevalla
yhteysaluksella tai taksiveneellä.
Kenttä on kauniissa paikassa kallioisessa saaristoluonnossa. Kentän greenit ovat tekonurmea, joka
on ainoa toimiva ratkaisu näissä
oloissa. Jonas kertoo, että kentän
leikkaamiseen menee häneltä jo
ilman greenejä noin 5 tuntia. Kentällä on siis yhteensä 10 reikää,
josta par 4 reikiä 6 kpl ja par 3 reikiä 4 kpl. Kentän pisin reikä on 325

Teksti ja kuvat: Mika Hjorth

m. Mikäli pohdit vierailua, kannattaa aina soittaa ensin ja varmistaa
pelimahdollisuus (Jonas Hohental,
040 867 6003).

Alla listaus suomen
ns. villeistä golfkentistä

(jotka ei kirjotushetkellä kuulu
Golfliittoon):

Bökars Golf, Porvoo,
9 reikää, par 36
Kesälaitumen Golf, Punkalaidun,
9 reikää, par 32
Laakasalo Golf, Loppi,
6 reikää, par 18
Parkkivuoren Golfkenttä;
Mänttä-Vilppula, 6 reikää, par 22
Puumala Golf, Kostioniemi,
9 reikää, par 34

Eli paikat tai kentät, jossa joskus
on pelattu järjestäytyneesti golfia,
mutta jotka ovat nykyään muussa
käytössä. Näistä kadotetuista golfkentistä on jo tehty monen EU-maan
osalta kattava listaus. Listauksesta
on suuri apu kenttien, seurojen tai
yleisen golfhistorian tutkimuksessa. Listaus löytyy osoitteesta www.
golfsmissinglinks.co.uk/. Suomen
osalta sivustolla ei ole vielä tietoa,
mutta koitamme korjata asian piakkoin. Vieressä alustava listaus suomen kadotetuista golfkentistä.
Otan / otamme mielellään vastaan kommentteja ja täydennyksiä
listauksiin. Nämä listaukset on tarkoitus julkaista vuonna 2022 nettisivuillamme, www.sghs.fi ja päivittä sitä mukaa, kun uutta ja oikaistua tietoa saadaan.
Laakasalon golf ry, reikä 2

Kenttä / perustettu
ja lopetettu

Perustettu ja
lopetettu

Arctic Golf, Saarenkylä
Aura Golf, Artukainen
Helsinki, pallokenttä
Himos Golf
Huhkojärvi
Ikaalisten Golf, kylpylän (par 3)
Jyväs-Golf, Laajavuori
Pirkanmaan Golf, Karkku
Koillis-Golf
Kokkolan Golf, Sannanranta
Kokkolan Golf, Jänismaa
Kuusamon Golf, Ruka
Kuusvaara Golf
Kymen Golf, Kymin lentokenttä
Kymen Golf, Katajaisten urheilukenttä
Kymen Golf, Huuhkajavuori
Lahden Golf, Hollola
Lahden Golf, Mukkula
Laukanlampi Golf
Nordcenter, par 3 -kenttä
Nupurin Golf
Oulun Golfkerho, Oritkari
Oulun Golfkerho, Kaukovainio
Peltola Golf, Turenki
Peltola Golf, Turenki, par 3 -kenttä
Porin Golfkerho, Kaarluoto
Porin Golfkerho, Lentokenttä
Porin Golfkerho, Urheilukeskus
Riihivuori Golf
Suur-Helsingin Golf, Rastila
Tarina Golf (ent. Puijon Golfseura), Puijo
Vantaan golfpuisto
Vihti Golf Club, Par 3
Viipurin Golf, Huusniemi
Viipurin Golf, Maaskola
Viipurin Golf, Leiri
W-Golf Mäntsälä

1988-1996
1964-1966
1930?-1932
-2012
?
?
1978-?
?
?
1952-1957
1957-1973
?
?
1965
1966
1967-1975
1959-1965
1966-1985
?
?
?
1964-1968
1968-1988
1992-2019
1992-2019
1938-1953
1954-1962
1963-1987
1994-2002
1965-1972
????-2016
2016-2018
?
1936-1939
1939-1944
1963-???
1993-2013

Reikiä
6
9
6
9
9
?
6
9
9
4
6
9
9
9
9
9
9
9
9
3
9
9
9
9
6
9
9
9
9
6
9
9
9
9
9
9
9

Paikkakunta
Rovaniemi
Turku
Helsinki
Jämsä
Keuruu
Ikaalinen
Jyväskylä
Sastamala
Pudasjärvi
Kokkola
Kokkola
Kuusamo
Hammaslahti
Kotka
Kotka
Kotka
Hollola
Lahti
Pieksämäki
Raasepori
Espoo
Oulu
Oulu
Turenki
Turenki
Pori
Pori
Pori
Muurame
Helsinki
Kuopio
Vantaa
Vihti
Viipuri, nyk. Venäjä
Viipuri, nyk. Venäjä
Lappeenranta
Mäntsälä

Wenoxa Golf, Kemiönsaari,
10 reikää, par 36
Yyteri Beach Golf, Pori,
6 reikää, par 18
Vola Golf, Mäntyharju,
9 reikää, par 18
Väntti Golf, Mäntyharju
18 reikää, par 62Jämi lumigolf,
9 reikää (vain talvella)
Toinen mielenkiintoinen pohdinnan kohde suomen golfin historiasta kiinnostuneille on ne kentät, jotka olemme jo menettäneet.

Kesälaitumen golfin klubitalo
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Idyllinen saaristolautta kuljettaa pelaajan Wenoxa Golfiin

Wenoxan kelluva klubitalo

Wenoxan hiekoitetut keinogriinit ovat yllättävä pelattavia

Parkkivuori
golfin klubi

Wenoxan
tuloskortti

Wenoxan toiseksi viimeinen reikä numero 9
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Yksityiskohtia Wenoxan kentän varrelta

Osittain Wenoxan väylillä on hyvinkin tilaa

Parkkivuori golf, reikä 3
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Golfin säännöt ovat olleet voimassa
muodossa tai toisessa lähes 300 vuotta
Golfia on pelattu yli 600 vuotta. Varhaisimmat tunnetut kirjalliset säännöt pelille ovat kuitenkin vuodelta
1744. Nämä golfin varhaiset säännöt nimeltään “Articles & Laws in
Playing at Golf” (tunnetaan tänään
nimellä “13 articles”) laadittiin Leithissä, Skotlannissa paikallisen
seuran (”The Gentlemen Golfers
of Leith”, myöhemmin ”Honourable Company of Edinburgh Golfers”)
järjestämiä kilpailuja varten. Yhä
vieläkin näissä 13 säännössä esitetyt periaatteet kuvaavat pohjimmiltaan samaa urheilulajia, jota pelataan nykyään ympäri maailmaa.
Golfin säännöt ovat auttaneet määrittelemään ja säilyttämään pelin
olennaisen haasteen ja luonteen.
Pelin sääntöjä ei ole kuitenkaan
lyöty kiveen vuosisatoja sitten ja
yksinkertaisesti säilytetty siitä lähtien. Päin vastoin, sääntöjen jatkuva kehitys on yksi golfin keskeisistä
perinteistä. Lajin perusperiaatteet
ovat kestäneet vuosisatojen ajan,

niiden soveltaminen on muuttunut
säännöllisesti.
Golfin säännöt ovat muuttuneet
vastauksena äärettömään valikoimaan odottamattomia tai ainutlaatuisia olosuhteita ja tapahtumia,
jotka ovat ominaisia ulkona pelattavalle pelille. Sääntöjen muuttamisen syitä ovat olleet kenttäsuunnittelun, ylläpidon ja agronomian
kehitys; innovaatiot mailoissa, palloissa ja muissa välineissä; ja pelin
laajentuminen perinteisiltä Skotlannin linkseiltä kaikkialla maailmaan.
Golfin sääntöjen yleistä filosofiaa, rakennetta ja esitystapaa on
muutettu harvoin. Laajempia tarkistuksia golfin sääntöihin on tapahtunut vuosina 1899, 1934, 1952
ja 1984 ja 2020. Laajempien uudistuksien taustalla ovat olleet suuremmat huolenaiheet, kuten halu
helpottaa sääntöjen lukemista ja
käyttöä; puuttua sääntöjen monimutkaisuuteen, epäjohdonmukaisuuteen tai epäoikeudenmukaisuuteen; vahvistaa ja elvyttää golfin perusperiaatteita; ja varmistaa,
että säännöt toimivat kaikille, jotka
pelaavat peliä.
Tämän katsauksen tarkoituksena

on tarjota keinoja ymmärtää, miten
golfin säännöt ovat kehittyneet ja
mitä on nykyisten sääntöjen taustalla. Tässä katsauksessa tarkastellaan historiaa neljältä aikakaudelta: 1744–1899, 1899–1934, 1934–
1952, 1952–1984.

Golf-pelin määrittely vuosina
1744–1899

Vuoden 1744 ”13 articles” olivat ensimmäinen useista varhaisista yrityksistä tallentaa golfin säännöt ja
tuoda rakenne useita satoja vuosia
vanhaan peliin. Sääntöjen laatiminen alkoi Skotlannissa 1700-luvun
puolivälissä ensimmäisten tunnettujen Leithin ja St. Androwsin
golf-seurojen toimesta. Taustalla
olivat seurojen järjestämät kilpailut
ja palkinnot, joita varten jäsenille
tarvittiin selkeät yhteiset säännöt
Seuraavan 100 vuoden aikana
yli 30 eri golfklubia hyväksyi pelille omat sääntönsä. Monet näistä
kopioitiin tai lainattiin vapaasti 13
artiklasta, mutta muutoksilla, jotka
heijastivat heidän omilla kentillään
esiintyviä erityisiä ehtoja ja sääntöjä. Näissä säännöissä olevat peruskäsitteet näkyvät jossain muodossa
edelleen, kuten:

• Sääntö pelaamattomasta paikasta ja lyöntipelin tunnustaminen
pelimuodoksi reikäpelin rinnalle
(1759 St. Andrews).
• Säännöt ulkopuolisten voiminen vaikutuksesta ja pelaamattomasta pallosta (1773 Edinburgh
Burgess).
• Käsite “korjausalue” ja ensimmäinen selkeä viittaus siihen, että
palloa “on pelattava siten kuin se
makaa” (1775 Gentlemen Golfers).
• Kadonneen pallon rajoitettu hakuaika ja lyönnin määritelmä
(1783 Aberdeen).
• Termit “viheriö” ja “bunkkeri”
ominaisiksi piirteiksi golfkentällä
(1812 St. Andrews).
• Pelin määrittely koostumaan 18
reiästä (1842 St. Andrews).
Vaikka nämä säännöt vahvistivat
pelin perusperiaatteita ja käsitteitä, niiden tulkinnoissa oli huomattavia eroja ja jatkuvia muutoksia.
Esimerkiksi oli olemassa erilaisia
tapoja, joilla pallo voitiin laittaa takaisin peliin:
• Heitä pallo vähintään kuusi jaardia esteen taakse (1754 St. Andrews).
• Heitä pallo pään yli (ilman mitään
määräyksiä siitä, kuinka pitkälle)
(1776 Bruntsfield Links).
• Tiiaa pallo esteen taakse (1812 St.
Andrews).
• Katso reiän suuntaan ja pudota
pallo pään yli (1809 Honourable
Company).
• Pudota pallo olkapään yli (1825
Perth).
Toisena esimerkkinä erilaisia tapoja, kun pelaaja on pelannut vastustajan palloa (eli pelannut väärää
palloa):
• Vastustaja pelaa palloa sellaisena kuin se makaa, ei rangaistusta
(1828 Blackheath).
• Vastustajalla on mahdollisuus jatkaa pallolla tai siirtää pallo takaisin yhden jaardin sisälle alkuperäisestä sijainnistaan (1815 Aberdeen).
• Pelaaja menettää reiän (1812 St.
Andrews).
Varhaisen aikakauden monet erilaiset säännöt mahdollistivat kokeilun
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pelille, jossa on luonnostaan jatkuvia lukuisia ennalta arvaamattomia
muuttujia ja luonnonolosuhteita.
Yhteisten sääntöjen puuttumisesta
tuli myöhemmin kuitenkin vakava
ongelma:
• Golfin pelaaminen laajeni Skotlannista muihin paikkoihin Isossa-Britanniassa ja uusille mantereille, kuten Intiaan, Kanadaan,
Australiaan ja Yhdysvaltoihin.
Uusien seurojen oli hyväksyttävä
omat sääntönsä, jotta voitiin löytää ratkaisu olosuhteisiin ja tilanteisiin, joita varhaisimmat säännöt eivät kattaneet.
• 1800-luvun loppua leimasi poikkeuksellinen innovaatio golfpallojen ja golfmailojen suunnittelussa ja materiaaleissa. Innovaatiot johtivat kiistoihin siitä, mitkä
välineet olivat hyväksyttäviä pelin

pelaamiseen, ja korostivat yhteisten standardien tarvetta.
• Eri seurojen golfaajat pelasivat
keskenään ja toisiaan vastaan,
joka johti sekaannuksiin ja kiistoihin siitä, mitä sääntöjä kulloinkin sovellettiin.
Keskustelu yhteisten sääntöjen tarpeesta kiihtyi, jonka johdosta The
Royal and Ancient Golf Club of St.
Andrews (myöhemmin R&A) muodosti erityiskomitean, joka teki
ensimmäisen merkittävän tarkistuksen golfsääntöihin. Syyskuussa 1891 annettua R&A-säännöstöä
noudatettiin pian laajalti golf-yhteisössä, ja useita vuosia myöhemmin R&A tunnustettiin sääntöjen
viralliseksi laatijaksi. Vuonna 1897
perustettiin ”Rules of Golf Committee”, mikä johti kaikkien aikojen
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ensimmäiseen yhdistettyyn sääntökirjaan vuonna 1899. Sääntökirjassa oli myös tärkeitä uusia säännöksiä, kuten yhden lyönnin rangaistus
(vain lyöntipelissä), jos pallo pelattiin reikään 20 jaardin etäisyydeltä reiästä ilman lipputangon poistamista; ja ensimmäinen määritelmä pallon päätymisestä pelikentän ulkopuolelle (”out of bounds”).
Kolme vuotta myöhemmin laadittiin
ensimmäinen sääntö, joka salli varapallo (”provisional ball”) pelaamisen.
Toinen merkittävä kehitysaskel golfin säännöissä oli Yhdysvaltain golfliiton (USGA) perustaminen vuonna 1894. Liiton ensimmäisen lausuman mukaan USGA-kilpailut pelattaisiin R&A-sääntöjen
mukaisesti, mutta pidättäen USGA:lla oikeuden muutoksiin. USGA
”Rules of Golf Committee” perustettiin ja se alkoi pian antaa tulkintoja säännöistä. Lopputulos oli, että
USGA:n säännöt poikkesivat pian
R&A-säännöistä merkittävästi.

Golfiin liittyvät päätökset ja
tulkinnat vuosina 1899–1934

Golfin maailmanlaajuinen laajentuminen ja kasvu jatkui 1900-luvun
ensimmäisenä vuosikymmenenä.
Laajentuminen johti uusien sääntötarpeiden ja tulkintojen syntymiseen yhä kiihtyvällä vauhdilla.
Säännöllinen päätös-, tulkinta- ja
muutospyyntöjen virta toteutui no-

peasti. USGA ja R&A tunnustivat,
että ohjausta tarvitaan auttamaan
golfaajia ymmärtämään ja soveltamaan sääntöjä.
Vuonna 1897 USGA alkoi tarjota epävirallisia tulkintoja jokaisesta R&A-säännöstä selvennyksenä
amerikkalaisille golfaajille. Nämä
tulkinnat mm. määrittivät termit,
jotka eivät olleet tuttuja joillekin
amerikkalaisille golfaajille tai määritetyt rangaistukset, joita ei nimenomaisesti mainittu R&A-koodissa.
Osalla tulkinnoista oli kuitenkin
merkittävämpi vaikutus.
Vastaavasti R&A alkoi tallentaa
antamiaan sääntötulkintoja “Book
of decissions”-kirjaan, ja vuonna
1908 se julkaisi ensimmäisen virallisen kirjan ”Decission book”. Julkaisuja päätöksistä seurasi säännöllisesti, ja USGA alkoi tehdä samoin
vuonna 1927. Näistä sääntöjen tulkintaa koskevista päätöksistä tuli
yhä tärkeämpi osa sääntöjen laatimisprosessia, ja usein itse asiassa muutettiin sääntöjä esimerkiksi
tunnustamalla uusia poikkeuksia
tai käsittelemällä olosuhteita, jotka
eivät kuuluneet sääntöjen soveltamisalaan.
Uusille golfin hallintoelimille
kävi selväksi, että golfin sääntöjä
olisi tarkistettava säännöllisesti.
Pelkästään vuosisadan ensimmäisellä vuosikymmenellä annettiin
neljä tarkistettua sääntökirjaa, ja
vuoden 1909 sääntökirjaa tarkistet-

tiin erityisen perusteellisesti. Tähän
vuoden 1909 sääntökirjaan koottiin
lopulta tulkinnat yli 230 päätöksestä viime vuosikymmeneltä. Vuoden
1909 sääntökirja myös lisäsi otsikot
jokaiseen osioon sekä yksityiskohtaisia selvennyksiä moniin sääntöihin.
Jo 1900-luvun alussa nousi esiin
keskustelu, pitäisikö golfin säännöissä keskittyä yleisiin periaatteisiin vai pitäisikö se kirjoittaa
yksityiskohtaisten rajoitusten ja
vaatimusten muodossa, joiden tarkoituksena olisi selkeyttää ja tuottaa tasapuolisuutta. Traditionalistit väittivät, että pyrkimys ylläpitää
oikeudenmukaisia olosuhteita golfaajien välillä poisti pelin luonnollisen draaman. Lopulta sääntöihin
kuitenkin vaikutti enemmän tasapuolisuuden käsite ja selkeyden
halu, joten säännöistä tuli entistä yksityiskohtaisempia ja ohjailevampia.
Golfin säännöt kehittyivät seuraavien parin vuosikymmenen aikana. Erityisesti huomio kiinnittyi
uusiin maila- ja palloinnovaatioihin, kuten kumiydinpalloon, Schenectady-putteriin, syviin uriin rautamailoissa, rautavarsiin ja koveriin
lyöntipintoihin. Näissä välineisiin
liittyvissä kysymyksissä ja tietyissä pelisääntöjen tulkinoissa golfin kaksi sääntöelintä alkoivat yhä
useammin omaksua erilaisia näkemyksiä.

Kysymykset säännöistä ja muutosehdotuksista lisääntyivät myös
ympäri maailmaa, joissa golfia pelattiin. Tämän vuoksi R&A tarkisti
1920-luvun lopulla sääntöjen laatimisprosessiaan siten, että siihen
sisällytettiin yhteinen neuvoa-antava toimikunta, joka koostuu Englannin, Skotlannin, Irlannin ja Walesin
golfliitoista. Naisten golfliitto sekä
myös Kanadan, Etelä-Afrikan, Australian ja Uuden-Seelannin golfyhdistykset otettiin myös mukaan toimintaan. Uusi toimikunta esitti yleisiä ja erityisiä muutosehdotuksia,
mikä johti R&A- ja USGA-sääntökirjojen tarkistukseen vuonna 1934.
Muutoksessa golfin säännöt järjestettiin ja osin kirjoitettiin uudelleen sääntöjen merkityksen ja pelin
määritelmien selventämiseksi.

Yhtenäisen sääntöjen tarpeen
tunnustaminen 1934–1952

Vuoden 1934 R&A ja USGA-tarkistukset eivät lopettaneet uudistuksia, ja sääntelyelimet tekivät useita
keskeisiä muutoksia 1930-luvulla.
Etenkin:
• Jotkut pelaajat alkoivat käyttää
jopa 30 tai useampia erikoismailoja kierroksella.
Vuonna
1938 USGA asetti 14 mailan rajan;
R&A seurasi perässä vuotta myöhemmin.
• Pitkän keskustelun jälkeen muutettiin stymien historiallista käsitettä reikäpelissä. USGA muutti
ensin stymie-sääntöä sallimalla
stymien luoneen pallon nostamisen, jos se oli kuuden tuuman
päässä reiästä. R&A ei tehnyt
muutoksia, ja nämä säännöt sovitettiin viimein yhteen vuonna
1952, kun stymie poistettiin.
Sääntöjen laatiminen pysähtyi
luonnollisesti suurelta osin toisen
maailmansodan aikana, mutta pian
sen jälkeen sääntöjen laatijat tekivät erikseen laajoja – ja hyvin erilaisia – muutoksia golfin sääntöihin. Vuoden 1946 koodissaan USGA
tarkisti ja järjesti sääntökirjan uudelleen ja teki erilaisia sääntömuutoksia. Uusissa säännöissä otettiin
käyttöön vain etäisyysrangaistus
rangaistuksena pallosta, joka päätyi rajojen ulkopuolelle (ei siis enää
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lyöntirangaistusta). Neljä vuotta
myöhemmin R&A antoi uuden sääntökirjan, joka uudisti golfin sääntöjä täysin eri tavalla kuin USGA ja
muun muassa sovelsi vain etäisyysrangaistusta mihin tahansa palloon, joka oli kadotettu, rajojen ulkopuolella tai pelaamaton.
Nämä ja muut merkittävät muutokset aiemmista säännöistä yhdistettynä siihen, että nämä kaksi
sääntökirjaa erosivat merkittävästi, aiheuttivat vakavaa keskustelua ja kiistoja pelin sisällä. Tämä
ratkaistiin, kun R&A ja USGA kokoontuivat antamaan ensimmäisen
yhtenäisen säännöstön 1.1.1952.
Sääntökirja järjestettiin täysin uudelleen ja kymmeniä eroja USGA- ja
R&A-sääntöjen välillä sovitettiin yhteen. Uusi sääntökirja palasia perinteisiin lyönti- ja etäisyysrangaistuksiin. Samassa yhteydessä se hyväksyi monia muita tärkeitä muutoksia, kuten:
• Stymie-säännön poistaminen,
• Laajensi olosuhteita, joissa nostettu pallo sallittiin puhdistaa, ja
• Sivuttaisen vesiesteen käsitteen
tunnistaminen, jossa vapautus
voidaan ottaa kahden mailan pituuden sisällä siitä, mistä pallo
meni esteeseen.

Yhdenmukaisuuden jatkaminen 1952–1984

Pian uuden yhteisen koodin antamisen jälkeen USGA ja R&A alkoivat
työstää tarkistettua sääntökirjaa,
joka tuli voimaan 1.1.1954. Vuonna
1956 tehtiin jälleen uusi tarkistus.
Vuonna 1960 sovittiin, että jatkossa
käytetään neljän vuoden tarkistussykliä, ja näin on pyritty toimimaan
siitä lähtien.
1950-luvun loppu ja 1960-luku
olivat aktiivista muutoskautta, sillä
R&A ja USGA – joskus erikseen ja
joskus yhdessä – tekivät useita
merkittäviä muutoksia (ja joissakin
tapauksissa myöhemmin peruuttivat ne):
• Vuoden 1956 säännöt poistivat
rangaistuksen, jossa pallo osui
valvomattomaan
lipputankoon
rei’ässä, kun palloa pelattiin viheriöltä. (Vuoteen 1968 mennessä
molemmat sääntöjen laatijat olivat palauttaneet rangaistuksen).

• Viheriöt muuttuessa yhtenäisemmiksi ja tasapuolisiksi, vuoden
1960 säännöt sisälsivät suuren
muutoksen, jossa pelaajat voivat
merkitä, nostaa, puhdistaa ja korvata pallon viheriöllä.
• Edelleen pyrittiin löytämään vaihtoehtoja etäisyys- ja lyöntirangaistuksille. Vuoden 1960 USGA-koodi hyväksyi jälleen vain
etäisyysrangaistuksen
kadonneista ja rajojen ulkopuolella olevista palloista ja poisti väliaikaisen pallon mahdollisuuden (Koe
päättyivät jälleen vuotta myöhemmin).
• Pelin nopeuttamiseksi vuonna
1968 otettiin käyttöön uusi sääntö, jonka avulla pelaaja voi puhdistaa pallon viheriöllä vain kerran (ennen ensimmäistä puttia);
ja lyöntipelissä vaati pelaajaa lyömään palloa jatkuvasti, kunnes
pallo oli reiässä (Muutokset osoittautuivat epäkäytännöllisiksi ja
epäsuosituiksi, ja ne peruutettiin
vuonna 1970).
• Vuoden 1968 säännöt kielsivät
myös “krokettityylisen” lyönnin
viheriöillä ja hyväksyi ensimmäisen yleisen rajoituksen keinotekoisten pelaajaa avustavien laitteiden käytölle pelissä.
• Vuoden 1968 säännöissä sovitettiin myös yhteen jäljellä olevat
merkittävät erot pelisäännöissä,
ja USGA- ja R&A-koodit ovat olleet
olennaisilta osiltaan identtisiä
siitä lähtien.
Vuonna 1980 USGA ja R&A aloittivat jälleen projektin sääntökirjan
uudelleenorganisoimiseksi. Tämä
johti golfin sääntöihin, joiden luonnos jaettiin laajalti golfyhdistyksille ja yksittäisille golfaajille tarkistettavaksi. Uudet säännöt annettiin
vuonna 1984 uudella rakenteella ja
kirjoitustyylillä. Uusiin sääntöihin
sisältyi useita tarkistuksia, kuten:
• Pallon pudottaminen seisomalla
pystyssä ja pitämällä palloa käsivarren pituudella ja olkapään korkeudella sen sijaan, että katsoisi
reikään päin, seisomalla pystyssä
ja pudottamalla sen olkapäänsä
yli.
• Laajennettiin kieltoa tehdä harjoituslyöntejä kahden reiän välillä.
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Eli pelaaja ei enää saanut lyödä
harjoituslyöntejä odottaessaan
tiille päästyä.
• 10 sekunnin aikarajan asettaminen reikään putoavalle pallolle.
• Poistaminen
mahdollisuudelle
vapautua ilman rangaistusta kiinteästä haitasta tai eläimen kaivamasta kolosta vesiesteessä.
Vuonna 1984 myös julkaistiin kaikkien aikojen ensimmäisen yhtenäinen päätöskirja. Sitä ennen R&A ja
USGA olivat molemmat julkaisseet
erillisen päätöskirjan (joka joskus
erosi). Uusi yhteinen päätöskirja
järjestettiin myös uudelleen. Siitä
lähtien päätöskirjasta on tullut entistä tärkeämpi osa sääntöjen laatimisprosessia.
Vuodesta 1984 jälkeen golfin
sääntömuutosten tarve on ollut
edelleen suuri. Neljän vuoden tarkistussykli on johtanut siihen, että
työjärjestyksen jokaisessa uudessa painoksessa on tehty huomattava määrä muutoksia. Vähintään
yhtä merkittävää on ollut toiminnan
määrä golfin sääntöjä koskevien
päätösten tarkistamisessa joka toinen vuosi.
2000-luvun
sääntömuutokset
ovat sitten oma tarinansa, joka kerrotaan ihan muissa lehdissä.

TIEDOTUKSIA
Seura on hankkinut käyttöönsä mitaleita
SGHS ry hakee
vapaaehtoista nettiwelhoa!

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

SGHS jäsentuotteita tilattavissa
SGHS on teettänyt jäsenistölle
seuraavia tuotteita.
Tuotteet tilattavissa osoitteesta info@sghs.fi
SGHS bägilätkä, muovinen / 10 euroa
SGHS kravatti 50% silkkiä / 50% polyesteriä / 30 euroa
SGHS rintalätkä pikkutakkiin, magneetilla / 30 euroa
SGHS postikortti 5 kpl / nippu / 10 euroa
Hinnat sisältävät
tuotteen toimituskulut.

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

SGHS kerää
suomalaisia klubihistoriikkeja
Suomen Golfhistoriallinen Seura
(SGHS) jatkaa suomalaisten golfklubien historiikkien keräystä myöhemmin Suomeen perustettavan
golfmuseon tarpeisiin.
Tavoitteena on saada kokoon kaikki
tähän mennessä ilmestyneet historiikit ja tietysti myös kaikki myöhemmin julkaistavat historiikit.
Historiikit voi toimittaa osoitteella:
SGHS ry, Antti Paatola, Kylväjäntie
7, 01840 Klaukkala

Hikkori-Jussi

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

Seuraa SGHS Facebook sivustoa
https://www.facebook.com/sghs.fi/
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Kauden 2021
tulokset

Suomen Golfhistoriallinen Seura ry
(SGHS)

Hickory SM 2021 			
Sea Golf Rönnäs

Liittymislomake
Nimi:

Syntymäaika:

SCR Naiset
1. Minna Jäppinen
2. Liisa Soppela
3. Arja Männistö

Osoite:
Postinumero ja paikka:
Puhelin:

Sähköposti:

Kotiseura:

Tasoitus:

Pvm.:

/

Hickory pelaaminen
20

SCR Seniorit Miehet 60v
1. Timo Salomaa
2. Arto Haapaniemi
3. Antti Paatola

Finnish Hickory Open 2021

Kiinnostuksen kohteet:
Golfin historia

SCR Miehet
1. Marko Matikka
2. Mika Hjorth
3. Jussi Holmalahti

Keräily, aihe?

Allekirjoitus:

Maksut:

Varsinaiset jäsenet
Liittymismaksu 10 euroa
Jäsenmaksu
25 euroa

HCP
1. Antti Paatola

Joukkuemestari 2021
Kannatusjäsenet
Liittymismaksu 10 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.

Keimola Golf

Finnish Hickory Tour 2021
HCP
1. Margus Tramberg
2. Lasse Ruuskanen
3. Marko Matikka

HCP Naiset
1. Arja Männistö
2.
3. Outi Hemmo
4. Tiina Kukkonen-Suvivuo

SCR
1. Marko Matikka
2. Timo Salomaa
3. Mika Hjorth

HCP Seniorit
1. Antti Paatola
2. Jorma Kuosmanen
3. Heikki Mamia
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Niklas Lindström

Miehet
Mika Hjorth
Ilkka Jokinen
Marko Matikka
Jani Hietanen
Raine Stenberg
David Kirkham
Peter Puhakka
Jouni Laine
Jörgen Isberg
Hannu Narvi
Mikko Laihonen

2007 & 2009 & 2020
2018 & 2019
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008

Naiset
Kirsi Ahlfors
Tiina Kukkonen-Suvivuo
Päivi Heimonen
Minna Jäppinen
Britta Nord
Tea Sahlberg 2
Kaisu Sjöblom

2013 & 2016 & 2020
2019
2018
2014 & 2015 & 2017
2010–2012
009
2007 & 2008

Seniori miehet 60v
Lauri Valkonen
Risto Lehtinen
Jussi Markkanen
Juhani Viita-aho
Erkki Rantanen
Jouni Laine 2013
Joukkuemestaruus
Keimola Golf
Suur-Helsingin Golf

Lassin pokaali 2021

Kiitos kiinnostuksesta seuraamme kohtaan!

Edelliset mestarit SM

2018 & 2020
2019
2017
2016
2014 & 2015

2011–2014 &
2016–2020
2015

Edelliset mestarit
FINNISH HICKORY OPEN
Mika Hjorth
Päivi Heimonen
Ilkka Jokinen
Lasse Ruuskanen
Svante Hanson
Ilari Turtola
Minna Jäppinen
Markku Myllyharju
Jörgen Isberg
Hannu Narvi
Kim Hietamäki
Antti Paatola
Jean Johansson
Veli-Matti Salminen

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010
2008
2007,2009 & 2012
2006
2005
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Finnish Hickory
Tour 2022

LA 21.5.
RINGSIDE AVÈNE HICKORY OPEN
RINGSIDE GOLF, ESPOO
SU 5.6.
KYTÄJÄ HICKORY OPEN HOSTED BY ANTTI
KYTÄJÄ GOLF, HYVINKÄÄ
SU 19.6.
VILLIMAA.FI HICKORY OPEN
HIISI-GOLF/FARMI KENTTÄ, LEMPÄÄLÄ
LA 2.7.
SGHS HICKORY
SUOMENMESTARUUSKILPAILUT,
LP (SCR, HCP)
KULLO GOLF, KULLOONKYLÄ
LA 27.8.
MUSSALO HICKORY OPEN
KYMEN GOLF, KOTKA
SU 4.9.
PAPPER & HUS AB HICKORY OPEN
EKE GOLF, RAASEPORI
SU 18.9.
HIKKORI-JUSSIN HICKORY OPEN
SHG LUUKKI, ESPOO
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