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Kuluva kausi on ollut 
menestyksekäs Aura 
Golfille. Samaa voi sa-

noa myös suomalaisesta golfista. 
Mikko Ilosen menestys toimii 
esimerkkinä ja luo samalla uutta 
innostusta ja uskoa suomalaiseen 
golfiin. Mikko Ilosen ja Minea 
Blomqvistin tekemisiä notee-
rataan yleisesti myös eri tiedo-
tusvälineissä. On hyvä, että edes 
nämä pelaajat kiinnostavat myös 
lehdistöä. Suomen Golfliitto on 
jäsenmäärältään Suomen suu-
rimpia lajiliittoja. Jäsenmäärä 
lähentelee 120 000 rekisteröityä 
henkilöä. Näin suuri jäsenmää-
rä pelaa golfia, hoitaen samalla 
fyysistä kuntoaan. Merkittävä 
joukko jäsenistä kilpailee sään-
nöllisesti. Heitä kiinnostaa golf 
myös urheilulajina. Sen toivoisi 
näkyvän vielä nykyistä parem-
min myös TV:n ja lehtien ur-
heiluosastoilla. Meitä turkulaisia 
erityisesti kiinnostaisi seurata 
tiedotusvälineistä golfkilpai-
lujen tapahtumia ja tuloksia. 
Turussa järjestetään joka kesä 
useita merkittäviä golfkilpailuja, 
joista voidaan mainita mm. Telia 
Tourin osakilpailu Felix Finnish 
Ladies Open naisammattilaisil-
le, seniorien avoimet SM-kilpai-
lut TS-Classic ja Finnish Golf 
Tourin finaali Gant Open. Nä-
mä kilpailut ovat saaneet hyvin 
julkisuutta, mutta Aura Golfin 
kilpapelaajien menestys muissa 
maassamme käydyissä kilpai-
luissa on jäänyt vähemmälle 
huomiolle.  

Luultavasti tässä palataan 
taas vanhoihin asenteisiin mikä 
on ”oikeaa urheilua” ja mikä ei. 

Suomalainen golf kehitty
Turun Sanomien päätoimittaja 
Aimo Massinen kirjoitti elo-
kuun lopulla kolumnin: ”Ra-
hakkaammin, rohkeammin, 
riskilläkin”. Siinä Massinen kri-
tisoi aiheellisesti urheilun suu-
ria palkkioita. ”Tiger Woods on 
maailman parhaiten ansaitseva 
urheilija. Mikko Ilonenkin on 
jo melkoinen rahahai, vaikka 
kohosi maailman rankinglistalla 

vasta 71. sijalle. On vaikea ym-
märtää, mikä tekee golfista niin 
arvokkaan, kun siinä ei tarvitse 
osua edes liikkuvaan palloon. 
Johtuisikohan se siitä tehok-
kuudesta, jolla golfaajat osaavat 
asettaa hansikkaan takataskuun-
sa puoliksi roikkumaan?” toteaa 
Aimo Massinen. 

Vastaavaan mielipiteeseen 
on golfin harrastaja törmännyt jo 
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POOL

Yhteistyö golfin parissa
tuottaa aina

hyviä tuloksia.

yy
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Syysterveisin
Sakari Laitervo

vuosikymmeniä. Siitä huolimat-
ta laji on kehittynyt, kasvattanut 
harrastajakuntaa ja luonut uusia 
kykyjä kilpailemaan menestyk-
sestä. Oma seuramme Aura Golf 
ei ole koskaan, lähes 50-vuotisen 
historiansa aikana, menestynyt 
niin hyvin kuin tänä vuonna. 
Suomen mestaruuksia on tullut 
neljä ja hopeasijoituksia kolme. 
Joonas Granberg voitti lyön-

tipelin mestaruudet sekä alle 
21-vuotiaiden että miesten sar-
joissa. Kalle Samooja voitti rei-
käpelin SM:n. Päivi Honka on 
tämän vuoden Suomen mestari 
seniorinaisissa. Hopeaa on tullut 
Markus Rytkölän tuomana alle 
21-vuotiaiden lyöntipelissä ja 
Aleksi Laurilalle alle 18-vuotiai-
den sarjassa. Lisäksi Aura Golfin 
miesten joukkue sijoittui hope-

alle SM-joukkuekilpailussa. Li-
sämenestystä voidaan odottaa 
vielä loppukauden aikana. Aura 
Golfin Joonas Granberg johtaa 
selvästi FGT:n kokonaiskilpai-
lua ja hänen voittoaan uhkaavat 
enää Thomas Sundström tai Jan-
ne Kaske.  

Amatöörien Euroopan 
mestaruuskilpailu (International 
European Championship) pelat-
tiin elokuun lopulla Berliinissä. 
Siellä kaksi suomalaista selvitti 
cut-rajan. Parhaiten menestyi 
Joonas Granberg sijoittuen 17. 
sijalle. Joonaksen tämän vuoden 
hyvät pelit antoivat jo odottaa 
menestystä. ”Viime vuonna yk-
sikään suomalainen ei selvinnyt 
päätöskierrokselle, joten siihen 
heijastettuna suomalaismenes-
tystä voidaan pitää vähintäänkin 
kohtalaisena. Etenkin Joonas 
Granbergin esityksestä voidaan 
iloita”, kirjoittaa Suomen Gol-
fliitto nettisivullaan.

Me Aura Golfin jäsenet 
olemme ylpeitä edustuspelaa-
jiemme upeista saavutuksista. Ei 
olisi väärin, vaikka heidän ja mui-
den suomalaisten tulevaisuuden 
lupausten kilpailumenestystä 
saisi seurata enemmän julkisessa 
tiedottamisessa. Golfseurojen ja 
Suomen Golfliiton tiedottajien 
tehtävänä on edesauttaa julkista 
sanaa tiedon saannissa.

Kuva: Sakari Laitervo
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En ole asiaa tutkinut, mutta 
”musta tuntuu” ajattelulla ku-
luva kausi lienee ollut seuran 
menestyksekkäin kautta aiko-
jen. Menestys varmasti aiheuttaa 
Golfliitolle päänvaivaa sen miet-
tiessä vuoden 2007 golfseuran 
valintaa.

Ylimääräinen yleiskoko-
us pidettiin kesäkuussa uuden 
talousvastaavan valitsemiseksi 
jäljellä olevaksi kaudeksi. Urpo 
Pirilän valinta oli yksimielinen 
eikä vaali todellakaan kestänyt 
kauaa. Kokouksessa käytiin lä-
vitse myös sääntömuutosasiaa. 
Sääntömuutostoimikunta oli 
saanut ennakolta muutaman 
kirjallisen kommentin ja ko-
kouksessa esitetyt kommentit 
vastasivat paljolti näitä kannan-
ottoja. Toimikunta ottaa kaikki 
muutosehdotukset huomioon 
ja esittää oman näkemyksensä 
hallitukselle, joka tuo esityksen 
vuoden 2008 yleiskokoukseen. 

Näiden virallisten asioi-
den ohella kokouksen jälkeen 
käytiin yleistä keskustelua käy-
tännön toimintaan liittyvistä 
asioista. Saimmekin kuulla pal-
jon mielenkiintoisia ehdotuksia 
ja kannanottoja, jotka varmasti 
edesauttavat hallitusta jatkossa 
kehittämään yhdistyksen toi-
mintaa.

Mielestäni kokouksen pa-
ras anti oli kuitenkin se leppoi-
sa, rakentava ja yhtenäisyyttä 
ilmentävä ilmapiiri, joka koko-
uksen lopuksi vallitsi. Eiköhän 
pyritä kaikki osaltamme edel-
leen vähintään ylläpitämään tä-
mä positiivinen suunta ja jopa 

Puheenjohtajan palsta
Kausi on lehden ilmes-
tyessä jo melkein lo-
puillaan. Kilpailullisesti 
kausi on ollut todella me-
nestyksellinen seuralle ja 
menestystä on tullut niin 
SM-kisoista kuin muista-
kin kansallisista huippu-
kisoista. 

vielä kehittämään sitä.
Hallitus on aloittanut ns. 

strategiatyön tavoitteenaan saa-
da aikaiseksi kirjallinen suunni-
telma viideksi tai jopa 10 vuo-
deksi. Suunnitelma tullaan esit-
telemään jäsenistölle sen valmis-
tuttua ja myös hyväksyttämään 
vuosikokouksessa. Yhteisten 
tavoitteiden määrittelemisellä 
ja etenkin niiden julkistamisella 
vähennetään jäsenten epätietoi-
suutta koskipa se sitten kentän 
muutoksia/korjauksia tai junio-
ri- ja valmennustyötä. Suunni-
telman avulla on tarkoitus löy-
tää ne keinot, joilla varaudutaan 
uusien kenttien aikaansaamaan 
muuttuneeseen kilpailutilan-
teeseen. Etenkin ns. suurella 
rahalla rakennetut kentät ovat 
muuttaneet kenttien tasovaati-
muksia huomattavasti. Mitkä 

ovat ne keinot, joilla AG säilyttää 
kaikilta osin arvostuksensa, on 
kiinnostava kohde green fee –pe-
laajille, saa järjestääkseen suuria 
kilpailuja jne.? Kaiken tämän ta-
kana on tietenkin raha. Tason yl-
läpitäminen/kehittäminen vaatii 
vuosi vuodelta enemmän rahaa, 
jotta pystymme sääntöjen mu-
kaisesti ylläpitämään jäsenistölle 
golfkenttää ja vieläpä loistavaa 
sellaista. Tarvitsemme suunni-
telmia ja ratkaisuja edellä esitet-
tyihin kysymyksiin. Uskoakseni 
seuraavassa lehdessä palataan 
tähän aiheeseen tarkemmin.

Hyvää loppukautta toivottaen
Toni Laakso

puheenjohtaja
050-1748

Kuva: Tertti Pietilä
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Urpo Pirilä on ollut jäsenemme 
jo vuoden 1996 syksystä. Siihen 
aikaan jäseneksi pääsi vielä ilman 
jonottamista. Kiinnostus golfiin 
on kuitenkin paljon vanhempi. 
Hän kertoo käyneensä Ruissalon 
9-reikäisellä kentällä jo vuonna 
1975 isoveljensä kanssa. Golf on 
kiinnostanut siis jo pitkän ajan, 
vaikka ensilyöntien ja jäseneksi 
tulemiseen vierähti yli kymme-
nen vuotta. Se aika taisi mennä 
perheen perustamiseen ja työ-
uran rakentamiseen. Perheeseen 
kuuluu vaimo Anja Pietikäisen 
lisäksi 14-vuotias Tuomas, 12-
vuotias Laura ja 7-vuotias Mar-
kus. Golf ei ole vielä saavutta-
nut vaimon kiinnostusta, mutta 
kaikki lapset ovat jo liittyneet 
Aura Golfin jäseniksi. Vanhin 
poika Tuomas on yksi lupaavis-
ta junioreistamme. Tasoituksis-
sa Tuomas ohitti isänsä jo vuosi 
sitten. Perheessä onkin jo kaksi 
singlepelaajaa Urpon pelatessa 
tällä hetkellä tasoituksella 8,8. 
”Se onkin jo riittävän hyvä, eikä 
minulla ole enää suurta tarvetta 
yrittää parantaa tasoitustani. Pe-
lin pitää olla hauskaa.” Näin voi 
vain sanoa mies, joka on tehnyt 
HIO:n jo ensimmäisenä aktii-
vivuonaan 1997 ja tasoitus on 
single, joten on ehkä helpompi 
uskoa tämä väite.

Yhdistystoiminnan ko-
kemusta on aiemmin tullut 
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URPO PIRILÄ 
valittiin taloudenhoitajaksi

Aura Golfin ylimääräises-
sä yleiskokouksessa kesä-
kuussa valittiin puheen-
johtajaksi siirtyneen Toni 
Laakson jäljellä olevalle 
taloudenhoitajakaudelle 
KTM Urpo Pirilä (46v). 
Valinta oli yksimielinen. 

hankittua mm. juniorien jää-
kiekkojoukkueen johtajana ja 
nuorkauppakamaritoiminnasta. 
Kiinnostus Aura Golfin toimin-
nasta ja hallituspaikasta tuli alun 
perin muutamilta jäseniltä, jotka 
ehdottivat Urpolle taloudenhoi-
tajan tehtävän hakemista. Pelaa-
misen lisäksi Urpo päätti ”kantaa 
oman kortensa kekoon”, hake-
malla virkaa.  Muita harrastuksia 
ovat liikunta yleensä ja talvisin 
hiihto sekä luistelu. Tuomaksen 

kehittyminen golfissa on tuonut 
mukanaan nykyisin myös etelän-
matkoja golfkohteisiin. Hyvänä 
kohteena Urpo pitää Espanjan 
Costa Bravan aluetta. Sinne on 
helppoa ja edullista matkustaa. 
Golfkentät ovat hyviä, eivät-
kä hinnatkaan ole samaa tasoa 
kuin aurinkorannikon kentillä. 
Viime kevään matka suuntautui 
PGA Catalonian kentälle, joka 
oli haasteellinen ja viihtyisä. 

Työuransa Urpo on teh-

nyt enimmäkseen kansainväli-
sessä korkean teknologian bis-
neksessä, pääasiassa talous- ja 
yleisjohdon tehtävissä. Hän on 
ollut mm. entisen Wallac Oy:n 
talous- ja toimitusjohtaja. Ny-
kyinen työnantaja on KHT-yh-
teisö Tuokko Tilintarkastus Oy, 
jossa hän on osakkaana ja hänen 
vastuullaan on yhtiön yritysjär-
jestelypalvelut.

Työn vastapainona golf on 
erinomainen harrastus. Täysiä 
golfkierroksia kertyy kauden ai-
kana 50–60. Lisäksi tulee jonkin 
verran iltaisin tehtyjä muutaman 
väylän pelaamisia. Golf on haus-
kaa, haasteellista ja rentouttavaa. 
Urpon mielestä golfin hauskuus 
pitäisi näkyä kentällä jokaisena 
päivänä ja kaikkien pelaajien 
ilmeissä ja mielissä. Suurin osa 
jäsenistämme haluaa pelata hie-
nolla, hyvin hoidetulla kentällä 
omaa peliään ilman muita mur-
heita.  

Urpo Pirilä kertoo saaneen-
sa hyvin hoidetun yhdistyksen 
talouden hoidettavakseen. Hän 
uskoo voivansa jatkaa samalla 
hyvällä linjalla. Tavoitteena on, 
että jäsenien maksut pystytään 
pitämään nykytasolla. Kentän 
ja ympäristön ylläpitoa vaalitaan 
jatkossakin. Jotain parannetta-
vaakin Urpo keksi. Greenit oli-
vat hänen mielestään muutamia 
vuosia sitten parempia ja niitä 
hänen onkin ikävä.

Haastatteli
Sakari Laitervo
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Pienenä yhteenvetona voin to-
deta kaudella tapahtuneen ilah-
duttavaa edistymistä tervehtimi-
sen suhteen. 

Erityiskiitokset TS – Golf-
koulun vetäjille uusien golf-
farien koulutuksesta hyvään 
käytökseen ja muiden pelaajien 
huomioimiseen.

Kenttähenkilöstö on saa-
nut viheriöt loistavaan kuntoon 
ja sekin varmaan lisää pallonjäl-
kien korjaamishalua, jotta tule-
vana kautena saamme aloittaa 
tasaisilla viheriöillä.

Klubi-ottelu pelattiin 
Tammer Golfia vastaan ja saim-
me selkeästi nenäämme, vaikka 

Kapteenin kynästä
Pelikausi on kääntynyt 
loppupuolelleen ja voim-
me varmaan olla yhtä 
mieltä siitä, että taas se 
meni liian nopeasti.

olimme kotikentällä. Parannet-
tavaa jäi tulevalle kaudelle aika 
runsaasti.

Saamieni tietojen mukaan 
myös TreKampen jäi voittamat-
ta, mutta tunnelma oli matkalla 
mukava.

Olen kauden tässä vaihees-
sa erittäin tyytyväinen, ettei ole 
ollut tarvetta suurempiin kurin-
pitotoimiin. Jatketaan samaan 
tahtiin tulevaisuudessakin, niin 
hyvää tulee.

Olemme Kapteenin toi-
mikunnan kanssa käyneet läpi 
kenttämme turvallisuusteki-
jöitä pelaajien, ohikulkijoiden 
ja kenttähenkilöstön kannalta, 
mutta siihen palataan seuraa-
vassa jäsenlehdessä.

Kapteeni caddiepoikana Telia Tourissa.

Nauttikaa 
loppukauden kierroksista !

Aarno

Juhlavuonna, kesäkuun puolivä-
lissä järjestetään erilaisia juhla- ja 
kilpailutapahtumia sekä jäsenis-
tölle että yhteistyökumppaneil-
le. Juhlavuodeksi julkaistaan 
myös Aura Golfin 50-vuotishis-
toriikki. Kuten arvata saattaa, 
on yhdistyksen vanha aineisto 
enemmän tai vähemmän kadok-
sissa. Vanhoja arkistoja on klu-
bin ja toimiston monien eri ra-
kennusvaiheiden  takia  siirretty 
useaan kertaan paikasta toiseen. 

Aura Golf täyttää 50 vuotta 
Yhdistyksemme perusta-
misesta tulee ensi vuon-
na kuluneeksi 50 vuotta. 
Varsinainen syntymä-
päivä on helmikuun vii-
meisenä päivänä. Kun-
niakkaan golfseuramme 
juhlaa tullaan viettämään 
tietysti golfkauden aika-
na.

Osa aineistosta on siinä ruljans-
sissa päässyt katoamaankin. 

Historiikin aineiston ke-
räämisessä tarvitaan nyt jokai-
sen jäsenen apua. Kaikki vanha 
materiaali, kuten valokuvat, jä-
senkirjeet, kilpailujen tulokset, 
lehtileikkeet jne. ovat kullan 
arvoista aineistoa. 

Yhdistyksen hallitus on 
antanut historiikin tekemisen 
Asko Rantasen ja allekirjoit-
taneen tehtäväksi. Toivomme 
saavamme jäseniltä apua vaati-
vassa tehtävässämme. Aineistoa 
voi toimittaa Aura Golfin toi-
mistoon ja/tai suoraan meille. 
Järjestämme myös materiaalin 
noudon ja hoidamme aineiston 
kopioinnin puolestanne, jos niin 
tarvitaan. 

Etukäteen avustanne kiittäen!
Asko Rantanen  0500-633 598
Sakari Laitervo 0400-225 005

Löytyykö 
vastaavia?
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Kilpailun osallistujaluettelo oli 
hyvin kansainvälinen. Yhdek-
sänkymmenen osallistujan 
jou  kossa oli suomalaisten ja 
ruotsalaisten lisäksi kahden-
toista muun maan kansalaista. 

Felix Finnish Ladies Open 
pelattiin kymmenennen kerran Ruissalossa

Telia Tourin osakilpai-
lu Felix Finnish Ladies 
Open 2007 pelattiin 
Ruissalossa Aura Golfin 
kentällä nyt kymmenen-
nen kerran. Juhlavuoden 
takia kilpailun palkin-
tosumma oli nostettu 
300.000 Ruotsin kruu-
nuun (vajaa 33.000 €). 
Voittaja kuittaa tuosta 
summasta 54.000 SEK 
(n. 5900 €).

Kaukaisimmat kilpailijat tulivat 
Australiasta ja Etelä-Afrikasta. 

KAISA RUUTTILA
JOHTOON                
AVAUSPÄIVÄNÄ

Kaisa Ruuttila avasi komeasti 
pelaamalla kentän 5 lyöntiä alle 
ihannetuloksen. Tulos 66 lyöntiä 
sivuaa samalla Ruissalon kenttä-
ennätystä. Toisen sijan tuloksella 
69 jakoivat englantilainen Hen-
rietta Brockway (amatööri) ja 
australialainen Wendy Berger. 

Tulostaso kärkipään osalta 
oli odotetun hyvä. Olosuhteet 
niin ilman kuin kentän puoles-
ta olivat erinomaiset. Kilpailun 
kansainvälisyys näkyi tulosluet-
telossa. Yhdentoista parhaan 
joukkoon mahtui edellä mainit-

tujen lisäksi kolme ruotsalaista 
ja kaksi suomalaista sekä yksi 
sveitsiläinen, etelä-afrikkalainen 
ja norjalainen pelaaja. Yksitoista 
parasta naista pelasivat kentän 
ihannetulokseen tai sen alle.

Kaisa Ruuttila kertoi ole-
vansa tyytyväinen kierrokseen-
sa. Siihen mahtui 7 birkkua, 10 
paria eikä yhtään bogia. Ainut 
tahra tuloskortissa oli 5-rei-
än par3:lla tullut tuplabogey. 
Siinä hän joutui chippaamaan 
bunkkerin yli greenille ja vaikka 
chippi olikin hyvä, niin putteja 
tuli kolme. Kaikki suomalaiset 
kehuivat kentän kuntoa, mutta 
greenit eivät olleet heidän mie-
lestään niin nopeita, mihin he 
olivat Aura Golfissa aiemmin 
tottuneet. 

EVA BJÄRVALL PELASI 
UPEAN KENTTÄ-         
ENNÄTYKSEN TOISELLA 
KIERROKSELLA

Ruotsalainen Eva Bjärvall pisti 
Ruissalon kenttäennätyksen ko-
measti uusiksi. Huikea tulos 64 
lyöntiä alitti seitsemällä lyönnil-
lä kentän ihannetuloksen. Nina 
Isakssonin vuonna 2002 tekemä 
ja ensimmäisenä kilpailupäivänä 
Kaisa Ruuttilan sivuama vanha 
kenttäennätys 66 parani kahdel-
la lyönnillä. Evan caddynä toimi 
hänen äitinsä. Hän kertoi Evan 
onnistuneen kaikessa. Jokainen 
potentiaalinen birkkuputti up-
posi. Eva teki yhteensä 7 birdietä 
ja loput pareja. Eva Bjärvall 25 v, 
on pelannut jo monta vuotta Te-
lia Touria, jossa hänen ansionsa 

Voittoputti uppoaa - JES! Kuvat: Tertti Pietilä
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olivat ennen tätä kilpailua yh-
teensä n. 376.000 SEK.  

TOISEN KILPAILU-      
PÄIVÄN ALKU OLI      
VAIKEA SUOMALAISILLE

Kilpailun toisen päivän alku oli 
suosikeille vaikea. Hanna-Leena 
Salonen oli toisen kilpailupäivän 
avauslyöjä. Alkujännityksen vai 
aamuisen sateenko syy, kun 
lyönti meni ulos ja tulokseksi 
tuli tripla. Epäonnisen ykkös-
väylän jälkeen Hanna-Leena 
kokosi itsensä hienosti. Toisella 
ja kolmannella väylällä birdie ja 
yhden parin jälkeen 6-väylälle 
taas birkku. Yksi birkku vielä 
8-väylällä ja ulosmeno olikin 
sitten jo -1. Takaysi menikin jo 
parissa. Yhteistulos +1 oikeutti 
sijalle 11. Hanna-Leenalla oli 
mahdollisuudet vieläkin parem-
paan tulokseen, jos vain ne 3 
birkkuputtia, jotka jäivät yhden 
sentin päähän reiästä, olisivat 
uponneet. 

Kenttäennätystä ensim-
mäisenä kilpailupäivänä sivun-
neen Kaisa Ruuttilan alku oli 
myös tahmeaa. Ensimmäiseen 5 

väylään mahtui 4 bogia ja yksi 
birdie. Paras kilpailufiilinki me-
ni sen tien ja päivän tulokseksi 
tuli +4. Yhteistuloksella -1 Ruut-
tila oli kuitenkin vielä mukana 
kärkisijoituksissa. ”Ei mennyt 
aivan putkeen kuten eilen”, to-
tesin Kaisalle kierroksen jälkeen. 
”Jos menisikin aina yhtä hyvin, 
en pelaisi Telia Tourissa”, lisäsi 
Kaisa hymyillen.

Viime vuoden voittaja Ma-
deleine Holmblad teki upeaa 
nousua viidellä birdiellään aina 
13 reiälle asti, mutta sitten tuli 
harmittava bogi ja toinen vielä 
helpolle 17 väylälle. Madeleine 
jakoi yhteistuloksellaan -1 (141) 
viidettä sijaa. 

Kilpailuun kakkosena star-
tannut englantilainen 17-vuoti-
as amatööri Henrietta Brock-
way jatkoi hyvää peliään. Hän 
pelasi toistamiseen tuloksen 69 
lyöntiä ja jakoi johtopaikkaa yh-
teistuloksissa. Henrietta Brock-
way oli myös ainut pelaaja, joka 
pelasi molemmat kierrokset alle 
parin. 

Finaalikierroksen viimei-
sessä ryhmässä pelasivat Bjärvall 

ja Salmén ja viimeistä edellises-
sä Marianne Skarpnord ja Hen-
rietta Brockway. Voittaja voi ol-
la kuka tahansa, mutta paikalla 
talkootöissä olleet AG:n jäsenet 
veikkasivat voittajan löytyvän 
kahdentoista parhaan pelaajan 
joukosta. 

VOITTO RATKESI    
TOISELLA UUSINTA-
REIÄLLÄ 

Norjan Marianne Skarpnord 
voitti Felix Finnish Ladies 
Openin. Voitto ratkesi vasta 
toisella uusintareiällä Australian 
Wendy Bergeriä vastaan. Norja-
lainen kuittasi voitollaan 54.000 
SEK kilpailun 300.000 SEK:n 
palkintosummasta.

Australian Wendy Berger 
aloitti finaalikierroksen parhai-
ten. Hän nousi voittokamppai-
luun hieman varkain. Kahteen-
toista ensimmäiseen väylään hän 
teki 4 birdietä eikä yhtään bogia. 
Wendy siirtyi siinä vaiheessa jo 
kokonaiskilpailun johtoon tu-
loksella -4. Takaysillä tuli vielä 
yksi birdie lisää ja -5 tilanteessa 
hänellä oli jo lähes varma voit-

to taskussaan. Helpon 17. rei-
än avauslyönti meni kuitenkin 
ulos ja tulokseksi tuli harmit-
tava tuplabogey. Lopputulos -3 
oli kuitenkin johtotulos ennen 
neljän viimeisen ryhmän maa-
liintuloa. 

Toiseksi viimeisessä ryh-
mässä pelasivat Norjan Mari-
anne Skarpnord ja Englannin 
Henrietta Brockway. Marianne 
lähti kilpailuun par-tilanteesta ja 
Henrietta jaetulta johtotuloksel-
ta -4. Etuysin jälkeen heidän kes-
kinäinen tilanteensa oli jo tasan. 
Sade alkoi heti kymppireiällä ja 
märät olosuhteet sopivat parem-
min norjalaiselle Mariannelle 
kuin englantilaiselle Henriet-
talle. Marianne pelasi viimeiset 
reiät hienosti ja nousi viimeisen 
reiän birkullaan yhteistulokseen 
-3 jakamaan johtoa. Marianne 
Skarpnordin tulos tiesi uusintaa 
Wendy Bergerin kanssa. 

Uusinnassa pelattiin väylät 
13 ja 18. Kumpikin teki ensim-
mäisellä uusintareiällä, kilpailun 
toiseksi helpoimmaksi rankatul-
la 13-väylällä parin. Seuraavalla 
väylällä kumpikin löi lähesty-

Vas. Madeleine Holmblad ja Eva Bjärvall (teki AG:n kenttäennätyksen) jakoivat 3. sijan, voittaja Marianne Skarpnord, Wendy Berger 2. sija, 
Mikaela Bäckstedt amatöörivoittaja ja Henrietta Brockway amatöörien 2. sija.
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mislyöntinsä pitkäksi yli gree-
nin. Mariannen pallo makasi 
kuitenkin paremmin märässä 
ruffissa ja hänen chippinsä tu-
li noin metrin päähän lipusta. 
Wendy sitä vastoin duffasi chip-
pinsä ja pallo jäi foregreenille. 
Pitkä putti oli vähällä upota, 
mutta Wendyn harmiksi se me-
ni ohi. Marianne hallitsi hienosti 
hermonsa ja upotti voittoon tar-
vittavan par-puttinsa.

Kenttäennätyksen toisena 
päivänä tehnyt Eva Bjärvall pe-
lasi viimeisessä ryhmässä. Hän 
nousi alun vaikeuksien jälkeen 
vielä yhteistulokseen -2. Samaan 
tulokseen pääsi myös viime vuo-
den kilpailun voittaja Madeleine 
Holmblad. Oli vähällä ettei Ma-
deleine päässyt myös uusintaan 
voitosta. Niin lähellä oli viimei-
sen viheriön birdieputti. Bjärvall 
ja Holmblad jakoivat kolman-
nen sijan -2 tuloksella. 

Kilpailun järjestelyt onnis-
tivat tälläkin kerralla loistavasti. 
Siitä saamme kiittää kenttähen-
kilöstöä sekä tietysti kilpailun 

organisaatiota sekä runsasta 
talkoojoukkoa. Tänä vuonna 
talkoisiin pääsi osallistumaan 
myös uudella tavalla. Ruis-
rockin takia lähialueen hotellit 
olivat täynnä ja kilpailijoita piti 
saada majoitetuksi yksityisma-
joituksiin. Muutamien jäseni-
en ystävällisellä avulla tästäkin 
selvittiin. Mielenkiintoisimpia 
tehtäviä oli kuulemma caddi-
enä toimiminen. Siinä pääsi 
näkemään kilpailijan ratkaisuja 
koko ajan aivan vierestä. Usko-
akseni tähän tehtävään on ensi 
vuonna ilmoittautumassa enem-
män vapaaehtoisia. Naisgolf oli 
Ruissalossa tälläkin kertaa myös 
silmänruokaa. Sunnuntain finaa-
likierroksen liederboard-kyltin 
kantajiksi oli tungosta. Eräänkin 
kilpailijaryhmän kyltin kantajal-
le Veikko Joenperälle tarjottiin 
5 isoa tuoppia, jos hän olisi luo-
punut kyltin kantamisesta. Veko 
kuitenkin nosti vaatimuksensa 
7 tuoppiin ja kauppa jäi teke-
mättä.

Sakari Laitervo Yleisön suosikin kaunis loppuasento

Voittajan lähestymislyönti livahti aavistuksen pitkäksi.
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ENSIMMÄISEN PÄIVÄN 
TULOKSET NOUSIVAT 
KANSAINVÄLISELLE  
TASOLLE

Aura Golfin tämän vuoden kil-
pailusarjan viimeinen kisa, Fin-
nish Golf Tourin Gant Open 
pelattiin Ruissalon hienokun-
toisella kentällä syyskuun alus-
sa. Ensimmäisenä pelipäivänä 
tulostaso nousi loistavaksi, aivan 
kansainväliselle tasolle. Parhaan 
tuloksen 66 lyöntiä (-5) pelasi-
vat espoolaiset golfammattilai-
set Lassi Kivilompolo ja Tommi 
Laitto. Yhden lyönnin päähän 
johtopaikasta tulivat Aura Gol-
fin Ville Sirkiä ja Kajaanin Gol-
fin Tuomas Pollari. 

Gant Open keräsi run

Kivilompolo pelasi harvi-
naisen tasaisen hyvän kierroksen 
tekemättä yhtään bogia.  Tulos-
kortissa oli 5 birdietä ja loput pa-
reja. Tommi Laiton kierros taas 
oli erikoinen. Ensimmäiselle 9-
reiälle hän teki vain yhden parin. 
Laiton korttiin merkattiin kui-
tenkin neljän bogin lisäksi yksi 
eagle ja kolme birdietä. Takaysi 
meni jo ilman bogeja kolmen 
birdien kanssa. Sirkiän kortista 
löytyi myös yksi eagle, kolme 
birkkua ja yksi bogey. Tuomas 
Pollari aloitti kierroksensa 10-
reiältä. Hänen aloituksensa oli 
hurja. Kuuden pelatun reiän 
jälkeen Pollari oli jo tilanteessa 
-5. Sen jälkeen tuli kuitenkin 3 
bogia ennen viimeisien reikien 

kahta birkkua.
Ville Sirkiä pääsi lähtemään 

ensimmäisessä ryhmässä aamul-
la klo 8.00. ”Pelasin virheitä väl-
tellen”, totesi Ville kierroksensa 
jälkeen. Muiden pelaajien jää-
dessä harjoittelemaan kentälle, 
lähti 19-vuotias Sirkiä takaisin 
kouluun.

Finnish Golf Tourin ran-
kingia johtava Joonas Granberg 
teki varmalla peruspelillä hyvän 
tuloksen 68 (-3) ja jakoi viidet-
tä sijaa kahden muun pelaajan 
kanssa. Aura Golfin edustuspe-
laajien tilanne ennen toista kil-
pailupäivää oli lupaava.

Nina Isaksson pelaa aina 
hyvin Ruissalossa. Hän joh-
ti nytkin ensimmäisen päivän 

jälkeen. Nina kykeni ainoana 
naisena alittamaan kentän parin 
pelaten 69 (-2) Ennakkoon vah-
vimman voittajasuosikin Stenna 
Westerlundin tulos sortui yhteen 
triplabogiin ja yhteen tuplabo-
giin. Westerlund oli Anu Alpin 
jälkeen kuitenkin kolmantena. 
Naisten FGT-rankingia johtava 
Milla Hallanoro oli jaetulla vii-
dennellä sijalla.  

Ensimmäisen pelipäivän 
tulokset olivat kokonaisuudes-
saan hyviä. Kuusitoista miestä 
pelasi alle kentän parin. Pelaaji-
en kommenttien mukaan Ruis-
salon greenit olivat hienossa ja 
erittäin liukkaassa kunnossa. 
Alamäkiputit tahtoivat karata 
pitkiksi, vaikka kuinka varoi. Se 

Naisten voittaja Rosa Svahn Kuva: Teemu Laakso
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nsaan osallistujajoukon

yllätti pelaajat useammin kuin 
vain yhden kerran.     

TOISEN PÄIVÄN         
TULOKSET EIVÄT       
YLTÄNEET AVAUS-     
PÄIVÄN TASOLLE

”Olosuhteista se ei ollut kiinni”, 
totesi pro Sakari Aho. ”Tänään 
ei edes satanut kuten eilen. Tuuli 
oli puuskainen ja pyörivä, joka 
vaikeutti hieman. Greenit olivat 
kuitenkin entistä liukkaampia. 
Niiden liukkaus vaikeutti lähes-
tymislyöntejä ja lähestymislyön-
tien vaikeus taas vaikutti myös 
avauslyönteihin, joiden piti nyt 
osua aina väylille. Niin, taisihan 
se sittenkin olla olosuhteistakin 

kiinni”, totesi Aho. Pyörivä tuu-
li ja liukkaat greenit aiheuttivat 
kuitenkin sen, että parhaiten 
onnistuivat ammattilaiset. Kah-
dentoista parhaan joukkoon 
mahtui enää kolme amatööriä.

Sakken epäonneksi koitui 
10-väylä. Kakkoslyönti oli jo 
melkein greenillä, mutta valui 
sitten rinnettä alas jääden van-
haan lyöntijälkeen. Seuraavakin 
ja sitä seuraava lyönti tuli rinnet-
tä alas ennen kuin pallo suostui 
jäämään greenille. Tulokseksi tu-
li triplabogi. Sen jälkeen Sakke 
kokosi hienosti itsensä pelaten 
loppukierroksen 1 alle parin. 

Useat kärkipaikoilla olleet 
pelaajat epäonnistuivat. Avaus-
kierroksen kärkimiehistä aino-

astaan ammattilaiset Lassi Kivi-
lompolo (par), Markus Ervasti  
(-3) ja Thomas Sundström (-2) 
onnistuivat. Kivilompolo jatkoi 
johtopaikalla yhteistuloksella       
-5.  Sundström ja Ervasti jakoi-
vat kakkospaikkaa yhteistulok-
sella -4.

Ensimmäisen päivän huip-
putuloksen tehnyt Tommi Laitto 
palasi tavallisten kuolevaisten ta-
solle. Vielä enemmän putosi en-
nakkosuosikki Joonas Granberg, 
jonka avauslyöntiyritys 4-väyläl-
lä suoraan greenille meni vajaan 
puoli metriä outin puolelle. Se 
aiheutti sitten triplabogin, josta 
Joonas ei enää kierroksen aikana 
toipunut. Yhteistuloksissa nel-
jättä sijaa jakoivat Juha Kivihar-
ju, Jani Perttilä ja Tuomas Pol-

lari. Ville Sirkiä oli paras AG:n
pelaaja yhteistuloksella +1, jolla 
jaettiin 8. sija neljän muun pe-
laajan kanssa. Villen hyvä tulos 
sortui epäonnistumisiin 7- ja 
16-väylillä.

Naisten sarjassa Suvi Män-
tyniemi säväytti tekemällä us-
komattomat 8 birkkua. ”Kaikki 
putit upposivat”, totesivat peli-
kaverit päätään pyöritellen. Yksi 
tuplabogi ja 4 bogia pudottivat 
hienon kierroksen tuloksen   -2 
(69). Suvi johti kokonaiskilpai-
lua kahdella lyönnillä tuloksella 
+2 (144). Toisena oli edelleen 
ennakkosuosikki Stenna Wes-
terlund, kokonaistuloksella +4 
(146). Kolmannen sijan jakoivat 
ensimmäisen kierroksen jälkeen 

Kuva: Kurt Palm Kuva: Teemu LaaksoMiesten voittaja Lassi Kivilompolo
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johtanut Nina Isaksson, Satu 
Harju sekä Rosa Svahn. Aura 
Golfin Milla Hallanoro pelasi +5 
ja hän jakoi 7. sijaa kokonaistu-
loksella +9 (151).

LASSI KIVILOMPOLO 
YLLÄTTI                      
VARMUUDELLAAN

Kivilompolo yllätti kanssape-
laajat ja katselijajoukon jatkaen 
varmaa tasaista peliään vielä fi-
naalipäivänäkin. Vain 13-väy-
lällä tullut tuplabogi sai kylmän 
hien Lassin otsalle. Seuraavalle 
reiälle tullut birkku palautti 
kuitenkin itseluottamuksen 
ja kierrostulokseksi tullut 72 
riitti 1-lyönnin voittoon. Mar-
kus Ervastilla oli mahdollisuus 
voittoon tai ainakin uusintaan. 
Hän teki kuitenkin 17-väylällä 
turhan tuntuisen bogin ja vii-
meisellä greenillä vajaa metrin 
birkkuputti livahti ohi. 

Lassi Kivilompolo johti 
kilpailua koko ajan. Voitto oli 
hänen ensimmäisensä FGT:llä. 

Ville Sirkiä pelasi taas hy-
vän kierroksen. Neljän birdien 
lisäksi tuloskorttiin merkattiin 
kaksi bogia. Ville pelasi kahden 

muun pelaajan kanssa parhaan 
tuloksen 69 finaalipäivänä. 
Lopputulos -1 riitti kokonais-
kilpailussa 4:een sijaan ja par-
haan amatöörin titteliin. Joonas 
Granberg jakoi 17. sijaa ja Sakari 
Aho 25. sijaa. FGT:n ranking 
voitto jäi vielä ratkaisematta. 
Voittoon on mahdollisuus vielä 
kolmella pelaajalla Joonas Gran-
bergillä, Thomas Sundströmillä 
ja Janne Kaskeella. 

Naisten kisan voitto sine-
töityi jo 16-väylällä. Siinä joh-
toasemassa ollut Rosa Svahn 
onnistui tekemään eaglen ja 
lisäämällä johtonsa jo muiden 
ulottumattomiin. Rosa oli ai-
nut parin alittaja tuloksella -3 
(68). Stenna Westerlund oli ko-
ko kilpailun ajan toisena ja jakoi 
kakkossijan Suvi Mäntyniemen 
kanssa. Neljänneksi tuli kolmen 
päivän parhaimman tuloksensa 
tehnyt Milla Hallanoro. Nä-
mä neljä naista kilpailevat vielä 
FGT:n naisten sarjan voitosta. 

Gant Openia on pelattu vuodesta 1985. Kilpailu oli aluksi avoin tasoituk-
sellinen 36-reiän lyöntipeli. Kilpailu oli alusta asti hyvin suosittu ja nopeasti 
osallistumiselle jouduttiin säätämään tasoitusrajoituksia. Vuodesta 2004 läh-
tien Gant Open on ollut FGT:n osakilpailu.

 
Gant Open voittajat:
1985 Mauno Rauramo PGK
1986 Karri Honkoila AG
1987 Juha Johansson PGK
1988 Pauli Marjamäki SHG
1989 Kim Hagman SHG
1990 Janne Rannikko AG
1991 Janne Arvela AG
1992 Kari Kuisma AG
1993 Jari Soukka AG
1994 Petri Parvinen AG
1995 Jukka Huuska AG
1996 Jyry Peltomäki VGS
1997 Kalle Laukkanen AG
1998 Kalle Laukkanen AG
1999 Matti Leinonen AG
2000 Kari Kuisma AG
2001 Olli Hartiala AG
2002 Elina Nummenpää AG
2003 Timo Haataja AG
2004 Jaakko Mäkitalo Pro Hanna-Leena Salonen     KG
2005 Ari Savolainen TGK Kaisa Ruuttila        LGV
2006 Antti Ahokas VG Sohvi Härkönen        IG
2007  Lassi Kivilompolo Pro Rosa Svahn        NRG

Ville Sirkiän draivi lähtee 
9-väylälle. 

Kuva: Sakari Laitervo

Sakari Aho ja Joonas Granberg 
pelasivat samassa ryhmässä en-
simmäisenä päivänä. 

Kuva: Sakari Laitervo

Milla Hallanoro, 4. sija 
Kuva: Tertti Pietilä

Ville Sirkiä, 4. sija
Kuva: Kurt Palm

Miehet
1. Lassi Kivilompolo  Pro 66-71-72 -4
2. Markus Ervasti  Pro 70-68-72 -3
    Thomas Sundström Pro 69-69-72 -3
4. Ville Sirkiä  AG 67-76-69 -1
5. Antti Ulvio  Pro 73-71-69 Par
    Tommi Laitto  Pro 66-78-69 Par
7. Tuomas Pollari  KaG 67-74-73 +1
8. Jonas Haglund  ÅKG 75-70-70 +2
9. Pasi Purhonen  Pro 75-68-73 +3
    Henri Pyykölä  KGV 73-72-71 +3
    Juha-Pekka Peltomäki Pro 72-70-74 +3
    Henri Lipsanen  Gpi 71-74-71 +3
    Matti Meriläinen  Pro 70-74-72 +3
    Juha Kiviharju  Pro 68-73-75 +3

Naiset
1. Rosa Svahn  NRG 76-72-68 +3
2. Suvi Mäntyniemi  MTG 75-69-76 +7
    Stenna Westerlund EGS 74-72-74 +7
4. Milla Hallanoro  AG 75-76-74 +12
5. Madeleine Snickars ÅKG 76-76-74 +13

Gant Open tulokset
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1.5. Vappuhumpuuki pb  
69 pelaajaa
1. Milla Perilä ja Kurt Palm  35
2. Leena Pennanen ja 
    Harri Lähteenmäki  35
3. Hanna ja Kari Kanervo  36

5.5. Katajisto Oakley Lippukilpailu hcp 
74 pelaajaa
1. Kalle Leinonen  20 – 114 m
2. Jari Tähtinen  19 – 11 m
3. Aleksi Laurila  18 – 

12.5. R Alanko vain miehille hcp 
71 pelaajaa
1. Aleksi Laurila   67
2. Kalle Leinonen   69
3. Juuso Välilä   70 
      
19.5. Toyota Suomi Golf hcp/scr 
100 pelaajaa
1. Mikko Ruohonen / AGN 69
2. Jari Anttila / RG  70
3. Anssi Räty   70
Paras scratch:
Mika Brunou   75 
      
22.5. ET-Senior Aluetour pb  
96 pelaajaa
1. Risto Kuoppamäki / PGK 40
2. Juhani Tuomala / MTG  39
3. Ossi Mauriala / AlGo  38 
      
27.5. Audi Open lp  
77 pelaajaa
1. Markus Rytkölä   69
2. Antti Laurila   71
3. Juuso Välilä   72

2.6. Tilitoimisto K Kuikka hcp/pb 
42 pelaajaa
Sarja 0-15,4 lp
1. Sami Lahti   70
2. Jukka Virta   70
3. Janne Saario   71
Sarja 15,5-36,0 pb
1. Pekka Peltonen   32
2. Timo Stam   30
3. Soile Andelmin   30 
    
16.-17.6. KM Nelinpeli  
22 joukkuetta
1. Aleksi Laurila ja 
    Kalle Leinonen  69-73 142
2. Mika Manninen ja 
    Teemu Vainio  77-75 152  
   (uusintareikä)
3. Aarno Eskola ja 
    Jukka Vilander  74-78 152

21.6. Midnight Scramble  
26 joukkuetta
(pelattiin 14 reikää)
1. Reijo Alanko & 
    Virpi Brandt & 
    Aarre Hyvärinen  52
2. Pirkko Paatelo & 
    Jukka Vilander & 
    Raimo J Vuorinen  52
3. Anja Jokinen & 
    Ilana Laitervo & 
    Harry Scheinin   54

24.6. Veikko-sedän Puteli hcp/pb 
55 pelaajaa
Sarja 0-12,4
1. Kalle Joukanen   42
2. Hannu Paatelo   40
3. Reijo Parviainen  40
Sarja 12,5-36,0
1. Raija Kulo   37
2. Turkka Tunturi   36      
3. Pekka Raudaskoski  36 
    
27.6. Finnair Masters Lady Challenge 
39 pelaajaa
Sarja 0-18,4 lp
1. Maija Vierinen   70
2. Emilia Ottela / MeG  71
3. Mirjam Seifulla   72
Sarja 18,5- 36,0 pb
1. Lea Lavén   36
2. Raija Parilo   32
3. Tuula Makkonen  32
Paras scratch: 
Milla Hallanoro   77

30.6.-1.7. Nike Open   
94 pelaajaa
Sarja 0-12,4 hcp lp
1. Aarno Eskola  69-69 138
2. Reima Granberg 71-68 139
3. Lari Lehtinen / HGCC 71-68 139
Sarja 12,5-24,4 pb
1. Toni Hirsiniemi 39-37 76
2. Tuomas Ellilä / AGN 37-37 74
3. Kirsti Prusi  33-35 68

13.7. Hartwall Sunday Game hcp/pb
58 pelaajaa
1. Kalle Leinonen   41
2. Jukka Vilander   38
3. Jorma Laxåback   37 
        
15.7. Mamselli   
56 pelaajaa
1. Micaela Sjöholm  38
2. Mia Rytkölä   37
3. Kristiina Salko / HGCC  37
Paras scratch:
Eija Nummenpää   80

18.7. TPS Kisa hcp/lp  
79 pelaajaa
1. Reima Granberg  71
2. Marko Tiihonen  72
3. Heikki Savolainen  72 
     
21.7. Riku Sanaksenaho 70v-kisa  
79 pelaajaa
Naiset pb
1. Hilkka Päivölä   38
2. Pirkko-Liisa Hyvärinen  37
3. Milla Perilä   37
Miehet lp
1. Kari Kuisma   67
2. Timo Haataja   67
3. Janne Saario   69

Kilpailutuloksia

Mamsellin voittajat Eija Nummenpää ja 
Micaela Sjöholm. 

Kuva: Tertti Pietilä

Raimo Juuti FSO – TS Classic miesten kisan 
voittaja. 

Kuva: Kurt Palm
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27.-29.7. FSO – TS Classic 
99 pelaajaa
Naiset
1. Eva Odevall SWE  80-87-79 246
2. Paula Jäntti EGS    89-89-80 258
3. Liisa Eerola KGV   82-92-88 262
Miehet
1. Raimo Juuti IG      71-73-73 217
2. Rolf Holme SWE  76-76-74 226
3. Jan Dolk SWE      78-75-75 228 
         
5.8. Klubiottelu AG-TG  6-12

12.8. Kultavirta hcp/lp  
78 pelaajaa
Naiset
1. Johanna Hakanen  69
2. Milla Perilä   69
3. Susanna Sarkki   72
Miehet
1. Heikki Savolainen  67   
2. Tuomas Iivarinen / ArGC 67   
3. Marko Tiihonen  68 
        
18.8. Fire Scramble  
19 joukkuetta
1. Kalle Joukanen & 
    Aleksi Laurila & 
    Kalle Leinonen   59
2. Reima Granberg & 
    Matti Leinonen & 
    Kirsti Prusi   62
3. Björn Falck & 
    Jussi Mertsola & 
    Olavi Nelimarkka  65

19.8. Sonera Open hcp/pb  
87 pelaajaa
Naiset pb
1. Kirsti Lehti   42
2. Eija Nummenpää  41  
3. Eivor Niinikoski  39
Miehet lp
1. Simo Lieskivi   66
2. Matti Leinonen   68
3. Peter Nyman   68

24.-26.8. Klubimestaruus scr  
83 pelaajaa
Naiset
1. Milla Hallanoro    73-76-69 218
2. Eija Nummenpää  82-78-86 246
3. Micaela Sjöholm   107-98-97 302
Miehet
1. Jussi Samooja     73-72-70 215
2. Ville Sirkiä     71-75-72 218
3. Antti Lehtinen     69-74-75 218
Naiset 50
1. Päivi Honka     77-88  165
2. Arja Salahetdin     89-86  175
3. Hannele Grandell 89-93  182
Naiset 60
1. Arja Jalava     97-90  187
2. Hilkka Päivölä     96-97  193
3. Milla Perilä     98-102 200
Miehet 55
1. Heikki Laurila     76-78-76 230
2. Heikki Hallanoro 82-72-80 234
3. Reima Granberg   73-79-85 237
Miehet 65
1. Rikhard 
    Sanaksenaho        83-85  168
2. Reijo Parviainen  84-85  169
3. Aarre Hyvärinen  85-86  171
Pojat
1. Aleksi Laurila    77-77-76 230
2. Ismo Nermes       77-76-78 231
3. Tuomas Pirilä      84-79-76 239
Mid-sarja
Kari Kuisma

Eva Odevall FSO – TS Classic  
naisten kisan voittaja.               Kuva: Kurt Palm

Klubimestari 2007 Jussi Samooja. 
Kuva: Tertti Pietilä

2.9. Felix Ketch-Cup hcp/pb  

113 pelaajaa
1. Janne Saario   41
2. Juuso Välilä   39
3. Leila Alho   39

Klubimestaruuskisojen iloiset palkitut.        Kuva: Tertti Pietilä

Felix-kisojen palkittuja.             Kuva: Kurt Palm
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Perhe Cupin voitto ratkesi viimeisellä reiällä 
Eija Finbergin ja Reijo Parviaisen hyväksi. 
Tiukan vastuksen antoivat Johanna Hakanen 
ja Juuso Välilä.                     Kuva: Tertti Pietilä

Hymy on tytöillä herkässä, kun on Nordea Ladyt -kisan parhaat sijat taskussa ja upeat palkinnot 
sylissä... Iloa ovat jakamassa myös Nordean edustajat Martti Oksa ja Anu Närvä. 

Kuva: Tertti Pietilä

Mauri Kaurala otti haltuunsa Aura Cup 
-voiton.                                 Kuva: Tertti Pietilä

Reikäpelin seniorimestari Timo Stam. 
Kuva: Tertti Pietilä

Reikäpelien Lady Cup -finalistit ikitammen 
juurella. Voittaja Irja Kuismanen vasemmalla 
vierellään hyvä kakkonen Eija Finberg.

Kuva: Tertti Pietilä

Muihin tuloksiin palaamme seuraavassa numerossa.
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Päivi Honka on ahkerasti kisaillut kuluneen kauden 
aikana niin koti- kuin ulkomaillakin. Tuloksena on 
kertynyt syliin monta hienoa mitalia ja pokaalia. 

Finnish Senior Tour      1. sija
  Ilmarinen Open 3. sija
 Senior Pokaali 1. ”
 SM-Lyöntipeli 1. ”
 SM-Reikäpeli 1. ”

Maajoukkue:
 PM-joukkuekilpailu Tanska   3. sija
 EM-joukkuekilpailu Ruotsi

Audi Senior Scratch Tour     2. sija

AG:n klubimestaruus sen. naiset    1. sija

Yksi kisa on vielä jäljellä Englannissa 19-21.9. Senior Ladies British 
Open Amateur Championship.

Upeaa Päivi !

Päivi Honka 
”LADY PINK”

Kuvassa yllättynyt ja 
onnellinen sankari juhla-
päivänään 21.7.2007 
lahjapyöränsä selässä. 
Ei aivan ”nuorukainen” 
sekään. Monitaiturimme 
Riku sai taas uuden 
haasteen elämäänsä. 

Edelleen 
täysillä eteenpäin, 
Rikhard!

RIKU
70 v

K
uv

a:
 T

er
tti

 P
ie

til
ä

Kuva: Tertti Pietilä
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Kolmenkymmenenvii-
den vuoden yrittämisen 
jälkeen ensimmäinen 

HIO ja jo yhdeksän päivän jäl-
keen toinen! Siinä olivat lyhyesti 
Jari Tähtisen golfuran tähtihet-
ket. Ensimmäinen holari tuli 
juhannusaattona, jolloin Ruis-
salon 5-väylällä Jarin 4-raudan 
lyönti holahti suoraan kuppiin. 
Juhannusta tuskin voi muka-
vammin aloittaa. Kierros tietysti 
pelattiin loppuun asti ja lyönti-
määräksi tuli komea 73 brutto. 
Klubilla tarjottiin pelikavereille 
ensin korttikaljat ja sitten samp-
panjaa. Tuskin oli holarista ja 
juhannusjuhlista selvitty, kun jo 
seuraavalla viikolla Nike Open 
kilpailussa osui taas. Nyt HIO 
tuli Ruissalon 15-väylällä rau-
taysillä lyötynä. Onneksi klubin 
samppanjavarasto oli täytetty 
uudelleen ja niin juhlat voitiin 
taas aloittaa. ”Silloinkin sain 
tarjota ensin korttikaljat pelika-
vereille 74-lyönnin tuloksella ja 

Tähtisen tähtihetket
sitten samppanjaa klubilla olleil-
le pelaajille. Onneksi sunnuntai 
iltapäivänä klubilla ei ollut paljoa 
ihmisiä, joten ei tullut kalliiksi-
kaan” totesi Jari. Siinä tuli sa-
malla upeat syntymäpäivälahjat 
tuplana pari päivää myöhemmin 
50 vuotta täyttäneelle miehelle.

Golf on ihmeellinen laji. 
Suurimmalle osalle golfin har-
rastajista se HIO-onni ei osu 
koskaan kohdalle. Toisille taas 
holari voi tulla heti lajin aloitus-
vuonna. Hole in Onen tekemi-
nen ei ole helppoa kenellekään. 
Ei edes Tiger Woodsin tasoiselle 
pelurille. 

Jari Tähtinen on ollut jo 
parikymmentä vuotta single-
pelaaja. Parhaimmillaan HCP 
on ollut 3,8. Tänä vuonna ta-
soitus on heilunut melko paljon, 
lähtien keväällä 6,5:sta pudoten 
jo 4,2:een ja nousten tällä het-
kellä olevaan  4,7:aan. ”Golfarin 
unelma HIO ei ole kertaakaan 
aikaisemmin ollut edes lähellä”, 

kertoi Jari. 
Jari Tähtisen urheilu-

ura alkoi tenniksen pelaajana 
Lahden Verkkopalloseurassa. 
Tennistä hän pelasi A-luokassa 
SM-tasolla. Lahden Mukkulan 
9-reikäisellä kentällä hän aloit-
ti myös golfin jo 15-vuotiaana. 
Nuoren miehen tie vei sitten 
tennisstipendiaatiksi USA:han 
neljäksi ja puoleksi vuodeksi. 
Opiskelija suoritti BCs-tut-
kinnon (Bachelor of sciense in 
economics) ja palasi Suomeen. 
Helsinkiin suuntautuneen har-
haretken jälkeen tuli muutto 
Turkuun 1990-luvun puolivä-
lissä. Golfharrastus jatkui ensin 
tietysti myös Helsingissä, vaikka 
jäsenyyttä millekään klubille ei 
siellä ollut. Turkuun muuton 
jälkeen Jari hankki heti Har-
jattulan golfosakkeen ja liittyi 
samalla seuran jäseneksi. Aura 
Golfin toiminta ja Ruissalon 
kenttä kiinnosti Harjattulaa 

enemmän ja muutamia vuo-
sia sitten onnistui siirtyminen 
AG:n jäseneksi. Mikä siis on-
kaan hienompaa kuin tehdä 
golfarin unelma HIO omalla 
kentällä ja vielä tuplana.

Teksti ja kuva
Sakari Laitervo    
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TS GOLFKOULU
– halutumpi kuin koskaan
TS Golfkoulu toi tänä 
vuonna lähes sata nuor-
ta golfin pariin. Leiri on 
vain kasvattanut suosio-
taan ja tullut pitkän mat-
kaa alkuaskeleistaan.

TS Golfkoulua on perinteisesti 
mainostettu Turun Sanomissa 
hyvissä ajoin ennen sen alka-
mista. Näin oli tarkoitus tehdä 
tälläkin kertaa, mutta suureksi 
yllätykseksi kävi ilmi, että koulu 
oli täynnä ilman mitään viral-
lista ilmoitusta. Tästä seurasi 
keskustelua siitä, tulisiko mah-
dollisimman monelle kuitenkin 

antaa mahdollisuus kokeilla lajia 
ja pitää näin ollen historiallinen 
toinen golfkoulu heti perään. 
Päätös oli myönteinen ja Turun 
Sanomiinkin saatiin mainos - 
tosin kertomaan ylimääräisestä 
golfkoulusta. Tämäkin golfkou-
lu tuli päivässä täyteen aivan 
kuin megaluokan rock-tähti 
olisi tullut esiintymään. 

On ollut hienoa huomata, 
että TS Golfkoulu on vuosien 
saatossa vain lisännyt ja lisän-
nyt suosiotaan. Tämä on selkeä 
merkki siitä, että golf on nyt 
in ja yhä useampi nuori tahtoo 
oma-aloitteisesti kokeilla golfia 
vaikkei hänellä olisi yhtäkään la-
jia pelaavaa sukulaista. TS Golf-

koulu on maineeltaan nykyään 
varmasti yksi perinteikkäimpiä 
ja suosituimpia golfleirejä Suo-
messa. Allekirjoittanut kun ei 
tiedä mitään osallistujamääräl-
tään tai historialtaan vastaavaa 
maassamme. 

Moni on varmaankin miet-
tinyt, mitä siellä golfkoulussa oi-
kein tehdään. Seuraavassa ytime-
käs selostus jokaisesta päivästä. 

1. päivä: Ensimmäisenä 
päivänä saadaan leirimateriaalia, 
tutustutaan ohjaajiin, kenttään 
sekä klubiin. Näytetään kahden 
reiän näytösottelu, jossa seloste-
taan mistä golfissa käytännössä 
on oikein kysymys. Tämän jäl-
keen syödään ja lyödään iltapäi-

vällä ensimmäistä kertaa palloa. 
2. päivä: Toisena päivänä jat-
ketaan siitä, mihin edellisenä 
päivänä jäätiin ja käydään pe-
ruslyönnit yksi kerrallaan läpi 
käyttäen hyväksi sekä rangea, 
että olennaisen tärkeää Huiska-
lan harjoitusaluetta. Päivää ryt-
mittää lounas sekä perinteinen 
limsatauko kello kahdelta. 3. 
päivä: Kolmantena päivänä on 
vuorossa lähipelikisa Coca-Cola 
Golf –kaavalla sekä tärkeää sään-
tö- ja etikettikoulutusta. 4.päivä: 
Neljäntenä päivänä aloitetaan 
Green Cardin suorittaminen ja 
harjoitellaan lisää peruslyönte-
jä. 5. päivä: Viidennen päivän 
ja koko leirin huipentuma on 

TS Golfkoulun 
luokkakuva 2007
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kahden reiän pelaaminen ken-
tällä naisten klubitiiltä, missä 
jokainen leiriläinen pääsee ko-
kemaan sitä oikeaa golfia. Lisäksi 
jatketaan Green Cardin suoritta-
mista. Lopuksi jaetaan diplomit, 
palkinnot ja yhtäkkiä viisi päivää 
ja 30 tuntia golfia on takana. 

Green Cardin jo aikaisem-
min suorittaneilla on pelaamista 
foursomena sekä omalla pallolla 
niin, että mukana kentällä on 
aina joku ohjaaja. Ensimmäi-
senä kahtena päivänä ennen 
kentälle siirtymistä on etiketin 
sekä sääntöjen ja lyöntien ker-
taamista käytännön harjoittein. 
Golfkouluun tullaan aina puoli 
yhdeksän bussilla ja koulu saa-
daan käyntiin kello yhdeksän. 

Päivä päättyy kello 15.15, jol-
loin siirrytään 15.30 lähtevään 
bussiin ja taas takaisin kohti 
kaupunkia.

Kaksi golfkoulua asetti ko-
via paineita. Mistä saada vetä-
jät, jotka jaksaisivat nämä viikot 
yhteen putkeen? Miten olla häi-
ritsemättä tavallista klubiarkea 
mahdollisimman hyvin? Miten 
syödä Jukan herkut niin, että 
muutkin pääsevät nauttimaan 
lounaiden antimista? 

Avain näihin kysymyksiin 
löytyi hyvistä vetäjistä ja oli 
hienoa nähdä, miten reippaita 
jälleen kerran juniorimme oli-
vat haastavan paikan edessä. 
Lämmin kiitos kaikille näille 
junioreille, jotka vapaaehtoi-

suudellaan tekivät tänä vuonna 
golfkoulun mahdolliseksi sekä 
onnistuneeksi: Nonna Järvinen, 
Kalle Leinonen, Kalle Joukanen, 
Juuso Jokinen, Aleksi Laurila, 
Henrik Hahto, Tuomas Pirilä 
sekä Mikael Helminen. Lisäksi 
kiitos Ville Sirkiälle sekä Sakari 
Aholle avusta. 

Haluan myös kiittää Aura 
Golfin valmennus- ja juniori-
toimikuntaa sekä Jorma Laxå-
backia vastuusta sekä resursseis-
ta, Starnest Oy:n Jari Tähtistä 
vaatteista, Golfpuodin Matti 
Kuloa välineistä, Matti Num-
menpäätä Hartwallin juomista, 
Jukka Lavosta klubiravintolam-
me lounaista sekä kaikkia teitä 

golfkoululaisia, jotka käyttäy-
dyitte hyvin ja toitte ainutlaa-
tuisen ilmapiirin klubille.

Minulla on ollut suuri 
kunnia olla mukana TS Golf-
koulussa. Toivon ja uskon, että 
tapahtuma kehittyy ja parantuu 
entisestään niin, että nuorilla on 
mahdollisuus päästä tämän upe-
an lajin harrastuksen pariin. 

PALA TS GOLFKOULUN 
HISTORIAA

Vetäessäni yksiä junnuharjoi-
tuksia Sakari Ahon kanssa sain 
kunnian kuulla Jukka Järvisel-
tä tarinoita ensimmäisestä TS 
Golfkoulusta, joka järjestettiin 
noin neljännesvuosisata sitten. 
Oppilaita siinä oli noin 20 sekä 
ohjaajia puolisen tusinaa, mm. 
Anssi "Tiikeri" Elomaa sekä 
Tuure Halonen. Ohjelmaan 
kuului ”jätskitikkukisaa” ja sil-
loista yhdeksän reiän kenttää 
lähdettiin pelaamaan milloin 
haluttiin, ruuhkaisuutta kun 
ei ollut nykyisten vuosien mal-
liin. Välillä pelattiin myös ns. 
"Manun lenkkiä". Välineasiat-
kin saatiin kuntoon, sillä Ossi 
Hermansson, vapaavaraston 
johtaja, toi käytetyt mailat oppi-
laiden käyttöön. Mahtaakohan 
joku lukijoista tunnistaa itsensä 
tuosta kurssista. Lopuksi kerron 
vielä, että olen itse TS Golfkou-
lulainen vuosimallia 1995, mikä 
oli sinun vuotesi? Voit lähettää 
kokemuksiasi omasta golfkoulu-
ajasta toimistoon sähköpostilla 
office@auragolf.fi. Olisi ihan 
mielenkiintoista kuulla aikai-
sempia golfkoulujuttuja.

Teksti ja kuvat: Aarni Nordqvist

Syysterveisin, 
Aarni

Todistusten kilpahakua.

Venyttely 
on tärkeää 
oppia heti.
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”Olosuhteet oli kohdallaan; 
sää, peliseura, ja upea kenttä.” 
Näinhän voittajien kiitospuheet 
yleensä alkavat. Niin nytkin 
- kaikkien puolesta. Kesän vii-
meinen naistenkierros pelattiin 
juhlallisesti sunnuntaina 9.9. ja 
sen jälkeen vietettiin vielä klubil-
la yhteistä iltaa. Ilo ja ääni olivat 
korkealla ja salaatit maukkaita.  
Voiko muuta toivoa? 

Siihen päälle toivat spon-
sorimme, Hilkka ja Pentti Päi-
völä, melkoisen yllätyksen. He 
halusivat palkita kaikki - 46 
pelaajaa!  Ja kun itse sai valita, 
toki paremmuusjärjestyksessä, 
niin voitte hyvin kuvitella sitä 
... valinnan... vaikeutta...      
 

Ilolla
Tertti ja muut

maanantaipelurit

Naisten päätöskierrokse

Lähtötunnelmissa

Valinnan vaikeutta

Kuvat: Tertti Pietilä



V I H E R I Ö  3/2007 27

ella olivat voittajia kaikki

Sinne meni

Johanna löysi heti omansa.

Suuri kiitos ja halaus 
Hilulle ja Pentille   
- ja tietysti kaikille 
muillekin naistenkierrosten 
sponsoreille!!!

Yhtä suuret kiitokset lähetämme näille Naistoimikunnan hymyileville tytöille. Hyvin järjestetty pelikausi! 
Edessä vasemmalla Irmeli Luoto, naiskapteeni Pirkko Paatelo, Anne Ekholm. 
Ylh. vasemmalla Hanna Nelimarkka, Eeva Suhonen, Ilana Laitervo ja Ulla Pärkö.
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Taas leivoset ilm
assa…

”Humpuuki”-voittajapari 
Milla ja Kurre

Letut ovat niin hyviä, että niitä jaksaa vaikka jonottaa.

…ja golffarit Ruissalossa…

Lähtövalmiina.

”Soita vielä se Kesäillan valssi” 
ja Jussi lauloi.

Mitä tarjotaan? 
Tuore vihta 

– euro, kaks, kolme…!

Leikkimieltä... vap
puhu
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Muistelee
Tertti Pietilä

Voittajille löylyä lissää!

Vihreät greenit punaisenaan iloista väkeä…

Fire-fanfaari Yhteistsemppiä...HYVÄ ME!

…leikkiä lyö… … ja maljan juo!

…joista parhaat palkittiin.

umpuukista ...elotulille!
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AV-sisustamisen asiantuntija

-UniRail AV-listajärjestelmä
-TK-Team valkokankaat
-Presente taulukaapit
-Kirjoitus- ja ilmoitustaulut

www.tk-team.com
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Olet lämpimästi tervetullut Aura Golfin kauden päättäjäistilaisuuteen lauantaina 27.10.2007 klo 18.00 alkaen 
klubillemme Ruissaloon. Illalliskortti 25 €/henkilö, joka sisältää alkujuoman, illallisen noutopöydästä sekä 

täysipainoisen ohjelman. Ohjelmasta lisää myöhemmin nettisivuillamme. Illalliskortit ovelta. 
Ilmoittaudu toimistoon 22.10. mennessä sähköpostilla office@auragolf.fi tai puh. 02-258 9221.

Bussikuljetus lähtee kauppatorin ortodoksisen kirkon edestä Yliopistonkadulta klo 17.30. 
Paluu Ruissalosta klo 23.30.

Terveisin
Klubitoimikunta

Tervetuloa kauden päättäjäisiin 
27.10. klo 18.00

Kas metsämökin ikkunaa...
Huoltohalli on saanut uuden värin ja sopii nyt paremmin joukkoon.

Kuvat: Tertti Pietilä
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Hei ja terveiset USA:n Mainesta, missä vietin touko-kesäkuussa viisi 
viikkoa tyttäremme perheen luona. Sekä luonto että sääolosuhteet 
ovat Mainessa hyvin paljon Suomen kaltaiset. Golfkausikin kestää 
huhtikuusta lokakuuhun. Golfaamaan ehdin muutaman kerran Cum-
berland -nimisen pikkukaupungin omistamalla Val Hallan ”champi-
onship” kentällä.  Kentän Pro, Brian Bickford, kertoi, että Val Halla on 
kaikille avoin ”Public Course”, mutta jäseneksikin voi liittyä. Jäseniä 
on noin 500. Vuotuinen jäsenmaksu on 649 US dollaria (n. 450 
euroa). Vieraspelaajien kierrosmaksu oli noin 22 euroa.

Val Halla nimen ja logossa olevan viikinkilaivan alkuperää Brian 
ei osannut varmuudella selittää. Ehkä ne liittyvät jollain tavoin ken-
tän vuona 1965 perustaneiden kolmen miehen syntyperään. Alku-
aan yksityinen kenttä siirtyi vuonna 1983 Cumberlandin kaupungin 
omistukseen. 

Kenttä on maastollisesti monipuolinen ja selvästi mäkisempi 
kuin Ruissalon kenttä. Osaa melko kapeistakin väylistä reunustaa 
tiuha metsä, osa väylistä on avaria ja harvahkon puuston toisistaan 
erottamia. Vettä kentältä löytyy sekä lampien että purojen muodossa.  
Liekö johtunut kentän nimestä, että väylätunnukset on ikuistettu 
suurehkoihin kivipaasiin. Kentän saa kiertää jalan ja mailat kulkevat 
mukavasti kolmipyöräisissä golfkärryissä. Golfauton saa käyttöönsä             
15 dollarilla. Väylät olivat hyvässä kunnossa ja viheriöt lähes yhtä 
laadukkaita kuin meillä täällä Ruissalossa.

Keskiviikkoaamuisin Val Hallassa pelataan seniorien joukkue-
kilpailuja kolmimiehisin joukkuein ”kaksi kolmesta” -periaatteella. 
Jokainen pelaa omaa palloaan ja kaksi parasta tulosta kultakin väylältä 
huomioidaan lopputuloksessa. Minä olin mukana yhdessä tällaisessa 
kisassa.  Kaikki seniorit, joihin Val Hallassa tutustuin, olivat erit-
täin mukavia ja puheliaita ”kavereita”, joille sain kierrosten aikana 
kerrottua jotain Suomesta ja Aura Golfistakin. 

Pinta-alaltaan ja asukasmäärältään melko lailla Länsi-Suomen 
lääniä vastaavassa Mainen osavaltiossa on golfkenttiä kaikkiaan 144. 
Joukossa on muutamia USA:n vanhimpia ja myös arvostetuimpien 
kenttien joukkoon kuuluvia. Kentistä, joista 82 on vain 9-väyläisiä, 
suurin osa on kenen tahansa pelattavissa. Omistuspohjan mukaan 
ne jaetaan kolmeen kategoriaan: kunnalliset (municipal), yhteisö-
jen omistamat (resort) tai yksityisten omistamat (public). Vain 16                
Mainen kentistä on joko yksityisiä eli vain jäsenille tarkoitettuja          
(private) tai sellaisia, joilla pelaamiseen jäsenillä on selvä etuoikeus
 (semi-private). 

Val Hallan jälkeen tuntui mukavalta palata Ruissalon kentälle, 
johon Cumberlandin senioritkin varmasti ihastuisivat. Matkani ai-
kana luin kaksi mukavaa PGA -maailmaan sijoittuvaa kirjaa: John R. 
Korriganin ”Snap Hook” ja John Feinsteinin ”Tales from Q School”. 
Mainen golfkentistä löytyy lisätietoa osoitteesta www.golfme.com.  

Teksti ja kuvat: Seppo Sarimo

Val Halla
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Talviharjoittelu!
Seuraa AG:n kotisivuja! Terveisin Sakari ja Aarni
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