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Puheenjohtajan tervehdys 
kaudelle 2011

Teksti Lassi Tilander

Voisiko museomme olla 
Aulangolla?

Olen jossain yhteydessä patistanut hämeen-
linnalaisia tekemään kaikkensa, että Aulan-
gon vanha 9 reiän kenttä, nykynimeltään 
Hugo, suojeltaisiin. Syynä tähän on luonnol-
lisesti se, että se on edelleen lähes täsmäl-
leen samanlainen kuin silloin kun se avat-
tiin ensimmäistä kertaa käyttöön 15.9.1940 
edustaen mielestäni aitoa viime vuosisadan 
ensimmäisten vuosikymmenten golfarkkiteh-
tuuria eli juuri sitä ajanjaksoa kun golf tässä 
maassa alkoi.

Museoasia tuli esille viime syksynä Hugon 
70-vuotiskilpailuissa kun pelasin yhdessä 
AGK:n puheenjohtajan samoin kuin tärkeän 
kaupungin johtohenkilön kanssa. Aulangon 
alueelta löytyy vielä lukuisia vanhoja ja tarkoi-
tukseen sopivia rakennuksia joihin voisi vai-
vattomasti saneerata golfmuseon tarvitsemat 
huonetilat. Etsimättä tulee mieleen vaikkapa 
komea puutalo nimeltä Katajisto, joka sijait-
see aivan kentässä kiinni. Jos museo todella 
päätyisi Aulangolle, voisivat tulevat golfsuku-
polvet siellä käynnin yhteydessä, pelata sa-
malla myös kentän, jota voi jo nyt ja hyvällä 
syyllä kutsua Suomen golfin ulkomuseoksi.

Toinen mahdollinen golfmuseon paikka on 
luonnollisesti Helsingin Golfklubin hallinnoi-
ma Talin kartanon alue.  Talin kenttähän ei 
juuri enää muistuta sitä kenttää jolla pelattiin 
1930 - luvulla mutta onhan koko klubin muu 
miljöö kovasti historiaa tihkuva. Alueella sijait-
seva vanha, kivestä vuonna 1795 rakennettu 
ja nyttemmin kovin vähällä käytöllä oleva ki-
viaitta 16:nen viheriön vieressä on rakennus 
jota olen vähän sillä silmällä katsellut. HGK:n 
viime vuosien johtokunnat eivät ole olleet asi-
asta juurikaan kiinnostuneita.
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Hikkorikausi 2010

Kauden kohokohta oli luonnollisesti SM-kisa 
ja samassa yhteydessä pelattu ottelu Ruotsia 
vastaan. Ottelu oli tasainen ja jännittävä. Mes-
tarit olivat ensikertalaisia ja ensimmäistä ker-
taa hikkorogolfin SM-titteli karkasi ulkomaille. 
SGHS aloitti uuden perinteen järjestämällä 
talvisen hikkorimatkan Skotlannin linkseille. 
Samalla alkoivat ottelut skotlantilaisten kolle-
gojen kanssa. Hikkorigolf jatkoi hiljaista leviä-
mistään Suomessa.

Teksti Antti Paatola

Tali isännöi kauden 
huipennuksen

Heinäkuinen aurinkoinen viikonloppu Talissa 
kruunasi suomalaisen hikkorikauden 2010. 
Maaottelu ruotsalaisia vastaan ja hikkorigolfin 
Suomen mestaruudet ratkottiin peräkkäisinä 
päivinä Suomen vanhimmalla kentällä. Samalla 
saatiin SM-kisaan mukaan muitakin kuin suo-
malaisia pelaajia. Kiitos ruotsalaisten osallistuji-
en, mestaruuskisassa oli ennätysosanotto.

Tasainen taisto maaottelussa 

Suomen ja Ruotsin välinen hikkoriottelu 
aloitti Talin hikkoriviikonlopun perjantaina. 
Seitsenhenkisillä joukkueilla pelattu ottelu 
oli tasainen. Maaottelun pelimuoto on reikä-
peli hieman tavallisuudesta poikkeavin sään-
nöin. Käytössä oli ns. Sunningdale-sääntö ja 
pelit pelattiin ’holes up’. Sunningdale-sääntö 
tarkoittaa sitä, että jos jossakin vaiheessa 
kierrosta toinen pelaajista on vähintään kaksi 
reikää häviöllä, hän saa seuraavalla väylällä 
yhden lyönnin tasoituksen vastustajaltaan. 
Näin taataan että ottelut pysyvät tasaisina 
loppuun asti. Muutenhan ottelut pelattiin il-
man tasoituksia. Holes up puolestaan mer-
kitsee sitä, että ottelut pelataan loppuun asti 
ja kaikki voitetut väylät lasketaan. Näin toinen 
joukkue voittamalla yhden ottelun reilusti voi 
kuitata montakin niukkaa häviötä. Pelimuo-
to takaa, että lopputulokset ratkaistaan aina 
viimeisellä viheriöllä. Tällä kertaa pelimuo-
to muodostui suomalaisten tappioksi koska 
suomalaiset voittivat enemmän otteluita mut-
ta reikätulos päättyi tasan. 

Maaottelu Ruotsia vastaan on aina sytyttänyt 
suomalaiset, samoin ruotsalaiset. Niin nyt-
kin. Tähän kolmatta kertaa pelattuun otteluun 
suomalaiset lähtivät pienoisina altavastaaji-
na. Ensimmäisen kisan vuonna 2008 Harjat-
tulassa suomalaiset voittivat yllättäen, viime 
vuonna Ruotsissa Bro Bålstassa suomalais-
ten tappio oli suurinumeroinen. Tällä kertaa 
SHGS:n joukkueella oli tavoitteena pitää 
kamppailu tiukkana ja siinä myös onnistuttiin.

Suomen, siis SGHS:n joukkueessa pelasivat 
Ken Chapman, Risto Lehtinen, Jussi Markka-
nen, Mika Hjorth, Jussi Karttunen, Petri Soini 
ja Antti Paatola. Heistä Ken, Jussi Markka-
nen, Mika ja Antti ovat olleet mukana kaikissa 
otteluissa, ensikertalaisia olivat Jussi Karttu-
nen ja Petri Soini.

Ruotsin ja Suomen joukkueet yhteiskuvassa.

Otteluiden kulku

Ensimmäisenä parina pelasivat Ruotsin Pehr 
Thermaenius ja Suomen Petri Soini. Pehr on 
Ruotsin hikkorigolfin perustaja ja harrasta-
nut lajia jo toistakymmentä vuotta kun taas 
Petri on hikkorigolfarina aika lailla aloittelija. 
Peli kulki yleensä Petrin komennossa griinin 
kanttiin mutta loistavalla lähipelillä Pehr teki 
selvää jälkeä ja voitti lopulta ottelun 4 up.

Seuraavassa parissa matkaan lähtivät ruot-
salaisten virolaisvahvistus Jürgen Kerstna 
ja suomalaisten amerikkalaisvahvistus Ken 
Chapman. Ken on taitava reikäpelaajaa joka 
pelasi kotikentällään. Hän hyödynsi taitonsa 
ja voitti ottelun 2 up. 
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Jürgen Kerstna ja Ken Chapman Talin ottelussa

Kolmannessa ottelussa Suomen Risto Lehti-
nen sai vastaansa hyvän ruotsalaisen naispe-
laajan, Britta Nordin. Britta on moninkertainen 
mitalisti Ruotsin hikkorimestaruuskisoista ja 
monen maan hallitseva hikkorimestari nais-
ten sarjassa. Ottelu oli tasainen kaiken aikaa 
ja Risto sai vaivoin hankittua Suomelle 1 Upo 
voiton. Näin Suomi oli kutistanut Ruotsin en-
simmäisessä ottelussa hankkiman neljän rei-
än johdon yhteen reikään. 

Neljäntenä pelin aloittivat Ruotsin Patrick 
Andersson vastassaan suomalaisista Antti 
Paavola. Ottelu alkoi ruotsalaisittain hyvin ja 
suomalaisittain huonosti. Seitsemän väylän 
jälkeen Antti oli jo 5 down Patricin pelattua 
nämä seitsemän ensimmäistä väylää paris-
sa. Sitten kummallekin tuli huono väylä ja tup-
labogi jonka Antti sai Sunnigdale-säännöllä. 
Se käänsi ottelun momentumin. Myös seu-
raavat kuusi väylää tulivat Suomelle ja Antti 
oli siirtynyt johtoon 1 up. Loppu oli tasaista 
vääntöä jossa kumpikin vei reikiä vuorollaan. 
Viimeistä väylää lähdettiin pelaamaan tasati-
lanteessa ja kumpikin oli viimeisellä viheriöllä 
neljällä lyönnillä reilun metrin päässä kupista. 
Patric ehdotti jakoa ja Antti hyväksyi tarjouk-
sen. Ruotsi johti edelleen yhdellä.  

Viidentenä matkaan lähtivät suomalaisista 
Jussi Markkanen ja Ruotsin Michael Edin. 
Odotettavissa oli tasainen matsi, kaksi vuotta 
sitten Harjattulassa samat herrat jakoivat ot-
telunsa. Tasainen ottelu olikin. Lopulta Micha-
el voitti yhdellä ja Ruotsi siirtyi tilanteeseen 
2 up. 

Vuoroon tulivat Suomesta Mika Hjorth ja 
Ruotsista Michael Kurpatow. Molemmat 
ovat pitkäaikaisia hikkorigolffareita ja herro-
jen tasoituksetkin ovat samaa tasoa neljän 
paikkeilla. Odotettavissa oli siis tasainen ja 
korkeatasoinen ottelu. Mika piti kuitenkin 
Michaelin hyvin kurissa ollen johdossa suu-
rimman osa kierrosta. Lopulta hän tasoitti 
maaottelun voittamalla ottelun 2 up. 

Viimeisessä ottelussa pelasivat Suomen Jus-
si Karttunen vastustajanaan Ruotsin Jörgen 
Isberg. Molemmat ovat hikkorigolffareina 
aloittaneet tänä keväänä mutta hyvinä pelaa-
jina omaksuneet pelin erinomaisesti. Jörgen 
noin kahden tasoituksella ja pitkälyöntisenä 
oli ennakkosuosikki. Hän olikin alkuvaiheis-
sa kierrosta jo 4 up. Pikkuhiljaa Jussi taisteli 
itsensä tuntumaan erityisesti hyvällä lähipe-
lillään. Niinpä ottelu lopulta päättyi tasatilan-
teeseen ja niin kävi myös koko maaottelulle. 
Kiertopalkinnon sääntöjen mukaan se jäi 
Svenska Golfhistoriska Sällskapetin haltuun. 
Vuoden 2011 ottelu pelataan Djursholmin 
kentällä Tukholmassa heinäkuun loppupuo-
lella. 

Kapteenit Pehr Thermaenius ja Antti Paatola kier-
topalkinnon kera.
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Miesten mestaruus Suomeen, 
naisten mestaruus Ruotsiin 

Seuraavana päivänä pelattiin tasoitukset-
tomana lyöntipelinä hikkorigolfin avoimista 
Suomen mestaruuksista ja samanaikaisesti 
tasoituksilla Finnish Hickory Open tittelistä. 
Mukana olivat molempien joukkueiden pelaa-
jien lisäksi iso joukko suomalaisia pelaajia, 
heidän joukossaan edellisenä iltana Belgias-
ta senioreiden EM-kisasta Suomeen palan-
nut Hannu Narvi joka kotimatkallaan halusi 
aloittaa hikkorikautensa. 

Naisten sarjassa oli mukana ennätysosan-
otto, kuusi pelaajaa. Suosikin paineita kantoi 
ruotsalainen Britta Nord. Mukana olivat myös 
aikaisemmat mestarit Tea Sahlberg ja Kaisu 
Sjöblom. Mukana oli myös ruotsinsuomalainen 
Heli Emmoth joka johtikin puolimatkassa kisaa 
kahden lyönnin erolla ennen Britta Nordia joka 
hieman takerteli ulosmenossaan. Paluussa 
Britta kuitenkin löysi tasonsa ja karisti muut 
kannoiltaan. Voittotulokseksi tuli 94 lyöntiä. 
Hänestä neljä lyöntiä jäi tasaisesti molemmat 
puoliskot pelannut Heli Emmoth. Kolmanneksi 
pelasi kotikentällään Helka Chapman. 

Mitalistit yhteiskuvassa oikealta vasemmalle Heli 
Emmoth, Britta Nord, Helka Chapman.

Miesten kisa oli ennakkoon ajatellen tiukka ja 
sellainen siitä tulikin. Puolustava mestari Mika 
Hjorth sai vastaansa parhaiden suomalaisten 

lisäksi maaottelussa pelanneet taitavat ruot-
salaiset hikkorigolfarit. Yhteensä osallistujia 
miesten sarjassa oli 22. 

Kisan puolivälissä tilanne oli todella tasainen 
seitsemän pelaajan ollessa kahden lyönnin 
sisällä. Tässä vaiheessa johdossa olivat Han-
nu Narvi ja Teemu Tyry 41 lyönnillä. Heistä 
lyönnin päässä olivat Patrick Andersson, Pehr 
Thermaenius ja Mika Hjorth. Kaksi lyöntiä joh-
dosta olivat Jörgen Isberg ja Pekka Tarmio. 

Mestaruuden ratkaisivat lopulta samassa 
ryhmässä pelanneet Hannu Narvi ja Jörgen 
Isberg. Muiden kärkijoukosta hieman lipsues-
sa he onnistuivat parantamaan peliään. Pikku 
hiljaa Narvi kasvatti johtoaan Isbergiin ja voitti 
lopulta neljällä lyönnillä tuloksien ollessa 80 
ja 84 lyöntiä. Kolmanneksi lyöntiä heikommin 
pelasi ensikertalainen, Helsingin Golfklubia 
edustava Teemu Tyry lyönnillä ennen viime 
vuoden mestaria Mika Hjorthia. 

Hannu Narvi & mestaruuspokaalit

Hannu Narvi vei myös Finnish 
Hickory Openin 

Kuudetta kertaa pelattu Finnish Hickory Open 
sai jo viidennen voittajansa. Tasoituksin pela-
tun kilpailun voittoon riitti tänä vuonna Hannu 
Narvin nettotulos 77. Näin hänestä tuli päivän 
kaksoisvoittaja. Ruotsalaiset Pehr Therma-
enius ja Jürgen Kerstna ottivat seuraavat sijat 
tuloksillaan 79 ja 80. Tuloksessa 81 oli kolme 
pelaajaa, heistä parhaana Nakkila Golfin Rai-
mo Levula. 



Laatua
elinympäristöön
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Ruotsin hikkorimestaruus-
kisat Tukholmassa

SGHS järjesti jäsenilleen matkan Ruotsin 
hikkorimestaruuskisoihin, jotka tällä kertaa 
pelattiin Tukholman Golfklubilla Kevinges-
sä. Mukana oli viisi pelaajaa. Menestys ei 
ollut kummoinen. Parhaasta menestyksestä 
vastasi Risto Lehtinen joka tuli kolmanneksi 
tasoituksilla pelatussa Svenska Hickorykan-
nan-kisassa. Itse Mestaruuskisassa Mika 
Hjorth oli sijalla 22 miesten sarjassa ja Ken 
Chapman seitsemäs veteraanisarjassa. 

Miesten voiton otti toista kertaa peräkkäin en-
tinen kiertuepelaaja Per G Nyman ja naisten 
mestaruuden voitti Britta Nord joka viikkoa ai-
kaisemmin oli käynyt voittamassa myös Suo-
men hikkorimestaruuden naisten sarjassa.  

Carl Folcker vaimoineen seuraamassa vuoden 
2010 Ruotsin hikkorimestaruuskilpailuja.

Leif Einarsson Kevingen 13 griinillä

Tunnelmaa  Kevingessä
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Skotlanti lumosi meidät

SHGS:n hikkorikausi alkoi itse asiassa jo 
talvella. Uutena jäsenaktiviteettina SGHS 
otti 2010 ohjelmaansa talviretken Skotlantiin. 
Tarkoituksena on pelata golfia niin kuin sitä 
alun perin pelattiin, talvella ja links-kentällä. 
Ja mielellään hikkorimailoilla.

Ensimmäinen reissu tehtiin pienellä poru-
kalla alkuvuodesta 2010. Kohteena oli East 
Lothian, Edinburghista muutama kymmenen 
kilometriä itään, seuduille missä on monta 
todella vanhaa kenttää. Ohjelmassa oli myös 
ystävyysottelu skotlantilaisia kollegoja vas-
taan. Yllättäen suomalaiset voittivat ensim-
mäisen yhteenoton. Juttu vuoden 2010 reis-
susta oli viime vuoden Vuosikirjassa 2010.  

Hienosti onnistunut reissu uusittiin talvella 
2011 joten tästä hikkoritapahtumasta on nyt 
tullut perinne. Juttu tämän vuoden Skotlannin 
kokemuksistamme on toisaalla tässä Vuosi-
kirjassa 2011.



10

Finnish Hickory Tour tu-
tuissa merkeissä

Kauden 2010 Finnish Hickory Tour jatkoi siitä, 
mihin edellisen kauden päätteeksi jäätiin. Jo 
viidettä kertaa pelatulla kiertueella oli pelaa-
jia enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Yh-
teensä 60 eri pelaajaa pelasi yli sata kilpai-
lukierrosta kauden kuudessa tapahtumassa. 
Finaali pelattiin totuttuun tapaan Linna Golfin 
upealla kentällä. 

Molempien sarjojen voitot ratkesivat vasta 
finaalissa. Pääkilpailuna pelattava tasoituk-
sellinen pistebogisarja päättyi Antti Paatolan 
voittoon niin kuin niin useasti aikaisemminkin. 
Tiukimman vastuksen antoi Jussi Markkanen 
vain kaksi pistettä jääneenä. Kauden parasta 
ladygolfia esitti Tea Sahlberg päätyessään si-
jalle 11. Osakilpailuiden voitoista Antti Paatola 

otti kolme muiden mennessä Jussi Markka-
selle, Risto Lehtiselle ja Kim Hietamäelle joka 
voitti finaalin. 

Jussi Markkanen ei kuitenkaan jäänyt ilman 
sarjavoittoa, lyöntipelisarjan voitto varmistui 
finaalin kakkossijalla. Toista sijaa jakoivat 
Jussi Karttunen ja Mika Hjorth selvästi jää-
neenä mutta vähemmän kisoja pelanneina. 
Jussi Karttunen voitti kahdesti osakilpailun ja 
kerran voiton makuun pääsivät Jussi Mark-
kanen, Jarkko Stenbacka, Risto Lehtinen ja 
finaalin voittanut Mika Hjorth.
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The Ladies’ Putting Club of St Andrews
Edith and Jake Davidson on the first ladies’ club

Käännös Arla Lehtinen. julkaisusta TTG maaliskuu 2006.  Through the Green on British Golf 
Collectors’ Society neljännesvuosittain julkaistava lehti.  Lupa käännökseen saatu.

Yhteen aikaan oli sopimatonta, että nainen nostaisi mailansa olkapäätään korkeammalle. 
Naisten golf kuitenkin kehittyi antamaan lajille merkittävän myötävaikutuksen. Tässä artikkelis-
sa Edith ja Jake Davidson kuvaavat ensimmäisen naisten golfklubin historiaa.

Mitä mieltä 1860-luvun St Andrewsin elegantit naiset olisivat nykyajan naisgolfareista? Heidän 
kätensä nousisivat kauhusta heidän nähdessään naisten pelaavan golfia housuissa - jopa 
shortseissa. Kävellessään St Andrews Links -kentällä he häkeltyisivät nähdessään naisten 
pelaavan Old Coursella, caddien kantaessa heidän huippumailojaan - joidenkin ehkä ollessa 
lähellä pääsyä osallistumaan Open Championshipiin.

Noina 1800-luvun aikoina naisten odotettiin huolehtivan aviomiehistään, kodeistaan ja per-
heistään; hyväksyttyjä urheilulajeja olivat kroketti ja jousiammunta, joissa järjestettiin kilpailuja 
St Andrewsissa. Links ei ollut naisia varten paitsi harvinaisimmissa tapauksissa, jolloin he 
saattoivat kävellä kentällä ystävän kanssa tai seurata erityistä kiinnostusta herättävää peliä. 
Jopa silloin harvat uskaltautuivat klubitaloa (Royal and Ancient Clubhouse) pidemmälle ja vain 
harvat rohkenivat ylittää Swilcan Burn -sillan ensimmäiselle viheriölle (putting green). Muuta-
mat uskaliaimmista kuitenkin lopulta tekivät niin.

1860-luvun puolivälissä osa naisista, jotka pitivät golfista enemmän kuin jousiammunnasta, 
alkoivat pelata nykyisen Rusack’s Hotellin lähellä olevalla joutomaalla, jota caddiet ajoittain 
käyttivät. Pelatessaan hiljaisina aikoina muita liittyi heidän joukkoonsa ja puttaamisesta tuli 
suosittua. Kaksi näistä pioneereista oli tunnetun R&A-jäsenen, eversti RT Boothbyn vaimo ja 
tytär. ”Perustamme klubin, ” sanoi neiti Boothby, ”ja otamme herra DL Burnin sihteeriksemme”. 
Pala aiemmin vaatteiden valkaisemiseen käytettyä kumpuista maata Swilcanin toisella puo-
lella vuokrattiin Cheapes of Strathtyrumilta, joka omisti kentän maa-alueen. Old Tom Morris 
suunnitteli lyhyen radan ja vuonna 1867 perustettiin St Andrewsin Naisten puttausklubi, Ladies’ 
Putting Club of St Andrews.

Klubin perustajajäsenet ystävineen ylittivät viimeisen esteen - lacta alea est (Arpa on heitetty). 
Näillä yritteliäillä pioneereilla St Andrewsin naisten puttausklubissa oli valtava vaikutus golfille 
ja sosiaaliselle muutokselle. Vuosien 1867 ja 1883 välillä perustettiin muitakin naisten golfklu-
beja Westward Ho! Musselburghissa, Wimbledonissa, Carnoustiessa ja Troonissa.

St Andrewsin naisten puttausklubi oli suosittu alusta alkaen – se tunnettiin halki Skotlannin 
ja pidemmälläkin. Jopa 1867 klubiin hakijoita oli enemmän kuin oli tilaa, alun perin jäsenten 
määrä oli rajoitettu 100 naiseen ja 50 miespuoliseen avustajaan. Lopulta sovittiin, että ”koska 
kaikki jäsenet eivät ole paikalla joka hetki pelaamassa, kaikki sopivat hakijat pitäisi hyväksyä”. 
Klubin kukoistusaikana vuosien 1900

ja 1914 välillä klubilla oli 600 jäsentä, 400 naista ja 200 avustajaa. Siihen aikaan junarata 
päättyi asemalle, joka oli nykyisen Old Course Hotellin paikalla. Jäsenet pystyivät helposti 
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matkustamaan Cuparista ja jopa Dundeesta. Lisäksi asema tarjosi joitain mukavuuksia ja vir-
vokkeita. Junarata ja naisten pyöräilyn yleistyminen tekivät golfkentästä vieläkin helpommin 
saavutettavan. 

Puiset putterit; aurinkovarjot. Old Tom Morris St Andrews Ladies Putting Club syyskuun kokouksessa 
1894.

Vuoden 1901 kilpailusääntöjä on päivitetty ja korjattu monia kertoja, joskin joitain on kadon-
nutkin:

Sääntö 12. Kukaan jäsenistä ei saa pelata millään muulla mailalla kuin putterilla, jonka täytyy 
olla:

1) tehty puusta, tai

2) Mill’sin patentoitu tasapäinen alumiiniputteri (Mill’s Patent Flat-headed aluminium putter)

Sääntö 52. Kukaan pelaajan sukulaisista ei saa pitää kirjaa pelaajan lyöntimäärästä. Rangais-
tus tämän säännön rikkomisesta on kilpailusta hylkääminen.

Jälkimmäinen sääntö on selvästi tarkoitettu estämään käytäntö, jossa perheenjäsenet pelasi-
vat keskenään - äiti tyttären kanssa, siskokset yhdessä, kuten aiempi kirjanpito osoittaa usein 
tapahtuneen.

Vuonna 1940 klubi muutti alkuperäisen nimensä ”St Andrews Ladies’ Putting Club” muotoon 
”The Ladies Putting Club of St Andrews’”. 1800-luvulla klubi hoiti asiansa kilpailupäivinä pys-
tytetyistä teltoista. Myöhemmin, vuonna 1898, klubilla oli suojapaikka ja vuonna 1996 avattiin 
nykyinen klubitalo. Vaikka klubilla on hyvät välit St Andrewsin pääklubin (R&A) kanssa, nais-
tenklubi on täysin itsenäinen, sillä on oma sääntökirjansa ja se toimii kolme vuotta palvelevan 
presidentin alaisena. Klubilla on myös oma toimikunta, sihteeri ja rahastonhoitaja. Odotuslista 
on pitkä, yleensä kolmesta neljään vuotta, ja paikkoja vapautuu kuoleman tai jäsenen huono-
kuntoisuuden takia.
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Kuten kaikki St Andrewsissa vierailleet varmasti tietävät, puttausviheriö on 18 reikäinen kenttä. 
Viheriöllä on paljon pieniä kukkuloita ja laaksoja joten sillä on hankalia linjoja ja kaltevuuksia. 
Tästä juontaa kentän nimi ”The Himalayas”. Kentän läpi kulkevan polun nimeksi muodostui 
”The Jordan”. Jossain vaiheessa toisen maailmansodan aikana viheriö avattiin yleisölle mak-
sua vastaan. Kun joka kaudella kentällä pelattiin yli 50000 kierrosta, tällä saatiin tarpeellisia 
tuloja. Vuonna 2004 läheiselle alueelle lisättiin yhdeksän reiän kenttä lähinnä lapsia varten. 
Jäsenillä on etuoikeus olla ainoita pelaajia, jotka saavat käyttää kenttää arkipäivisin iltapäivällä 
viiden ja kuuden välillä. Kesäiltaisin kun paikalla ei ole paljon pelaajia, Himalayan pelaaminen 
on todellinen nautinto.

Jäsenille pelikausi kestää huhtikuusta lokakuun alkupuolelle. Kilpailuja järjestetään innokkaas-
ti joka viikko eri radalla.  Lyöntipelit  ja Queen Victoria Jubilee Plate  ovat klubin arvostettuja 
tapahtumia. Toukokuusta lokakuuhun järjestetään haastekilpailu joka kuukauden viimeisenä 
lauantaina. Pokaalit ovat hyvin loisteliaita, kuten Walesin prinssin, myöhemmän Windsorin 
herttuan lahjoittamat kaksi maljaa sekä myös muut pokaalit, jotka saatiin hänen veljiltään Ken-
tin ja Yorkin herttuoilta (myöhemmin Kuningas Yrjö VI) ja nykyiseltä Yorkin herttualta. He kaikki 
ovat R&A:n / pääklubin entisiä kapteeneita. Nämä pokaalit tuodaan julkisesti esille vain vuo-
sittaisessa palkintojenjaossa, jolloin voittajat näkevät hetkellisen vilahduksen palkinnoistaan.

Klubi kukoistaa edelleen. Sen jäseninä on nyt 200 naista, 50 miesavustajaa ja kolme kunnia-
jäsentä.

The Old  Course 1st & 18th  

 



TEEMAMATKAT
2011

TURKKI Belek TUNISIA Sousse
Lassi Tilanderin Classic-
viikot

29.10.2011                    1349 e
Sirene Golf Hotel*****, all inclusive
6 pelipäivää Antalya Golf Clubin 
kentillä.

Matti Even ja A-P Kaarnan 
Draivi Golf

5.11.2011        1349 e
Sirene Golf Hotel*****, all inclusive

6 pelipäivää Antalya Golf Clubin 

sekä sen lähikentillä

Lassi Tilanderin Classic-viikot

2.12.2011           849 e
Marhaba Palace Hotel*****, puoli-
hoito, 5 pelipäivää El Kantaouin Pano-
rama ja Sea Course -kentillä

Bägin kuljetus sisältyy kaikkien 
teemamatkojen hintaan

Varaukset:
Matkatoimisto Detur Finland Oy
Eerikinkatu 24, 00100 HELSINKI
Puh. 0207 850 854/Golf
Fax. 0207 850 870

www.detur.fi

GOLF
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GOLF VALKOKANKAALLA

Harva ajanviete on saanut niin paljon ilme-
nemismuotoja taiteessa kuin golf. Golf on 
innoittanut lukuisia kirjailijoita, sitä on heijas-
teltu kuvataiteessa (öljy-, vesiväri-, ja grafiik-
katöissä) ja onpa golfin pohjalta sävellettykin: 
ainakin yksi marssi ja useita fokstrotteja. Yksi 
ystäväni, kanttori, on säveltänyt kuorokantaa-
tin omasta kotikentästään – väylä väylältä! 
Kuvanveistäjätkin ovat yrittäneet! Patsaan 
olemassaolosta tällä hetkellä en tiedä, mutta 
Alicanten alueella, erään kentän sisäänkäyn-
nin luona seisoi kentän vihkimisen yhteydes-
sä vuosia sitten karmea patsas. Alaston mies 
– vai oliko se nainen – swingiä jäljittelevät te-
räsrenkaat ympärillään. 

Golf on ollut parrasvaloissa, 
kuten sanotaan. Wodehou-
se muokkasi kirjansa Doktor 
Sally, näytelmäkappaleeksi 
nimeltä Good Morning, Bill. 
Baletin muotoon ei käsitykse-
ni mukaan sentään vielä ole 
kukaan ole onnistunut golfia 
tuomaan.

Tarkoituksenani tässä oli kui-
tenkin kirjoittaa ennen kaikkea 
golfista elokuvissa. Mieleeni 
nousee ensimmäinen kohtaa-
miseni golfin kanssa pienen 
kotikaupunkini elokuvateatte-
ri Punaisessa Myllyssä. Tom 
Mix – esinäytös, jossa pieni 
ukkeli huitoo hurjana ympä-
riinsä veltolla mailalla samalla 
kuin vetyperoksidiblondi ma-
kaa ruohikossa tii ja pallo ne-
nän alla. Olipa kauhea näky.

Olen kuullut jonkun sanovan, 
että kyseessä olisi ollut se 
tietty kuulu Paul Hahn. Epä-
röin, sillä kyseessä oli iltapäi-
vänäytös, hinta nykyrahassa 
noin kymmenen senttiä ja 
ajankohta puolessa välissä 
kolmekymmentälukua. Olisi-
ko Hahn tuolloin ollut jo valko-
kankaalla?

Golf elokuva-aiheena on tullut 
suosituksi

Vuosien varrella golf on siis saanut esittää yh-
dessä jos toisessakin elokuvassa joko pää- 
tai sivuosaa. En kuitenkaan tässä nyt muis-
tele elokuvia, joissa golf on vain vilahtanut 
taustalla. Lukuun ottamatta yhtä herkullista 
filmiä jossa Walter Matthaun näyttelemä elä-
keläinen viedään vastentahtoisesti ryhmäko-
tiin. Hän näkee kuinka vanhusjoukko köpötte-
lee harjoitusviheriöllä ja tämä näky saa hänet 
havahtumaan.

Listani elokuvista ei siis todellakaan ole täy-
sin kattava.
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Vuoden 1996 huhtikuussa Sunday Times kir-
joitti, että kaikista Hollywoodissa tuotetuista 
urheilua käsittelevistä elokuvista 25 % käsit-
telee nyrkkeilyä. Juoksukilpailuelokuvia olisi 
17 %, amerikkalaista jalkapalloa koskisi 17 
% elokuvista ja autourheilua 10 %. Onpa per-
hokalastuksellakin elokuvansa, peräti kaksi 
kappaletta, joista esimerkkinä Robert Redfor-
din tähdittämä A River Runs Through It. 

Tällä hetkellä noin 25 miljoonan amerikka-
laisen ainoa ulkoilmassa tapahtuva harraste 
on golf. Tämä fakta mitä ilmeisimmin houkut-
telee yhtä jos toistakin elokuvatuottajaa ja 
golf onkin ollut nousussa elokuvien aiheena 
1990-luvun alusta lähtien.

Aloitetaanpa silti alusta. P.G. Wodehousen 
teksteistä valmistettiin vuonna 1924 neljä ly-
hytfilmiä, kestoltaan jokainen noin 22 minuut-
tia: The Clicking of Cuthbert, Chester Forgets 
Himself, Ordeal by Golf och Rodney Fails to 
Qualify. Luonnollisesti myös Lauren ja Har-
vey ovat kokeilleet golfia, nimittäin elokuvas-
sa Should Married Men Go Home! vuodelta 
1928.

Entäpä sitten muita vanhoja pätkiä. Muistan 
W C Fieldsin jossakin hölmössä elokuvassa: 
The Golf Specialist, 1930. Menipä hän mu-
kaan vielä perusteettomaan golfnumeroon 
nimeltä You´re Telling Me, 1934.

Fields teki yhteistyötä Bob Hopen kanssa elo-
kuvassa The Big Broadcast of 1938. Eloku-
vasta lienee parhaiten mieliin jäänyt kappale 
”Thanks for the Memory”.

Fred Astaire vastasi useista peräkkäisistä on-
nistuneista lyönneistä, luonnollisesti tanssien 
ja laulaen samalla (!) elokuvassa Carefree, 
vuodelta 1938.

Englantilainen episodielokuva, Dead of 
Night, 1945, perustui H.G. Wellsin kertomuk-
seen jonka aiheena on kahden herrasmiehen 
”golf-kaksintaistelu” palkintonaan lupa kosia 
neitokaista johon molemmat ovat ihastuneita.

Hollywood parhaimmillaan ja pahimmillaan

Ben Hoganin tarina, Follow the Sun vuodel-
ta 1951, on Hollywoodia parhaimmillaan ja 
pahimmillaan, mutta Glenn Ford taipumatto-

mana Ben Hoganina on vakuuttava. ”Hyväksi 
golfariksi ei synnytä, vaan sellaiseksi opitaan” 
on filmin lohdullinen sanoma.

Spencer Tracy on myötävaikuttamassa Pat 
and Mike –elokuvassa vuodelta 1952. Piippu 
suupielessä hän esittää manageria ja Kat-
harine Hepburn golfaria. Molemmat olivat 
esiintyneet yhdessä aiemminkin, elokuvassa 
Woman of the Year, jossa Tracy esitti urheilu-
toimittajaa.

Jerry Lewisillä taas on selkeitä vaikeuksia 
golfpallon kanssa elokuvassa Who´s Minding 
the Store! vuodelta 1963. Robert Wagner 
puolestaan esitti klubipro´ta joka kamppaili 
useitten ongelmien kuten kauniiden naisten 
ja rikollisten kanssa filmissä Banning, 1967.

Vuonna 1975 valmistui amerikkalainen TV-
elokuva Babe, joka kertoi golflegenda Babe 
Didrikson Zaharian elämästä perustuen hä-
nen omaelämäkertaansa This Life I´ve Led. 
Kanadalainen näyttelijä Susan Clark oli Ba-
ben roolissa.

Tunnettujen pelielokuvissa esiintyvien gol-
fareiden joukossa ovat muun muassa: Ben 
Hogan elokuvassa The Caddy vuodelta 1953 
– filmi, joka ehkä tunnetaan parhaiten kappa-
leesta That´s Amore; Arnold Palmer eloku-
vassa Call Me Bwana, 1962 pääosissa Bob 
Hope ja Anita Ekberg.

Vauhtia, romantiikkaa ja 
kyyneleitä

Golf on näytellyt osaa monen tyylilajin eloku-
vissa jännityksestä draamaan ja romantiikas-
ta huumoriin. Otetaanpa vaikka itse James 
Bond - 007 ja Sean Connery. Ian Fleming, 
Bondin luoja, oli innokas golfari ja tämä näkyy 
elokuvissa, vaikkapa hänen näkemykses-
sään aiheesta ”how to cheat at golf”. Vauhtia 
ei puutu seuraavastakaan: elokuvassa The 
Thomas Crown Affair vuodelta 1968, Steve 
McQueenin esittämältä pankkiryöstäjältä 
kysytään miksi tämä pelaa niin suurilla pa-
noksilla väylää kohden. Viileä vastaus kuuluu 
”Mitä muutakaan sitä voi sunnuntaina tehdä?”.
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Viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana 
markkinoille ovat saapuneet ainakin humo-
ristinen Happy Gilmore, pääosassaan Adam 
Sandler ja romantiikkaa ja golfia sekoittava 
Tin Cup tähtenään Kevin Costner, molemmat 
vuodelta 1996, draama Miracle on the 17th 
Green vuodelta 1999,  Steven Pressfieldsin 
golfromaaniin pohjautuva The Legend of 
Bagger Vance vuodelta 2000, jonka tähti-
kaartiin kuuluivat mm. Will Smith, Matt Da-
mon ja Charlize Theron ohjaajanaan Robert 
Redford. Golflegenda Bobby Jonesista kerto-
va A Stroke of Genious tuli teattereihin vuon-
na 2004 ja The Greatest Game Ever Played, 
2005, toi nousevan Hollywood-tähden Shea 
La Beoufin myös golfin maailmaan. Yksi tuo-
reimpia golfin maailmaan sijoittuvia amerik-
kalaistuotoksia on räävitön huumorielokuva 
Who´s Your Caddy vuodelta 2007.

EA Sports Onlinen kyselyssä golfelokuvien 
Top 3 –lista näytti seuraavalta: Ensimmäi-
sen sijan vei humoristinen Caddyshack pää-
osanäyttelijänään Chevy Chase, vuodelta 
1980, toisen Happy Gilmore ja kolmanneksi 
suosituin oli Tin Cup.

Entäpä ruotsalaiset golffilmit? Kyllä niitäkin 
löytyy. Lasse Åberg ei luonnollisestikaan voi-
nut olla käsittelemättä aihetta. Vuonna 1991 
valmistui Den ofrivillige golfaren. Tulokses-
ta voi olla montaa mieltä. Monen golfarin 
mielestä elokuvassa pelataan liian vähän ja 
suurempi rooli on satiirilla. Filmi Kärlekens 
Decimaler perustuu Gösta Gustaf-Jansonin 
samannimiseen – ja erittäin suositeltavaan – 
kirjaan. Filmin pääosaa esittää taitava golfpro 
Hasse Ekman. Suomalaisista elokuvista mai-
ninnan ansaitsee Olli Saarelan ohjaama Bad 
Luck Love, jossa rikollisjengin auto pysäyte-
tään lyömällä golfpallo auton pakoputkeen. 
Elokuvan musiikista vastaavan Giant Robot 
–yhtyeen jäsenet pukeutuivat musiikkivide-
oissaan golf-vetimiin, hikkorigolfin hengessä.

Lähde: Ake Skeppare, Svenska Golfhisto-
riska Sällskapet, juttu on luvalla käännetty ja 
täydennetty Mika Hjorth
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30 vuotta

Virvik Golf

25 vuotta

Arctic Golf Rovaniemi

Nurmo Ruuhikoski Golf

Imatran Golf

Nevas Golf

Pickala Golf

20 vuotta

Golf Virrat

Gumböle Golf

Paltamo Golf

Peltola Golf

Pirkanmaan Golf

Porvoo Golf

St.Lake Golf

Ylä-Savon Golfseura

Suomen Golfhistoriallinen seura onnittelee merkkivuosia täyttäviä golfklubeja.

Vuonna 2011 pyöreitä vuosia täyttävät klubit

Pyöreitä vuosia täyttävät ainakin seuraavat suomalaiset golfklubit vuoden 2011 aikana.



www.pickalagolf.fi
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Hikkoritapahtumat kaudella 2011

Toukokuu

14.  Vuosikokousgolf,  Keimola Golf, Vantaa

Koko päivän tapahtuma jossa ensin pidetään SGHS:n vuosikokous, sitten pelaamme vuo-
sikokousgolfin ja lopuksi nautimme yhdessä vuosikokouspäivällisen. Golfia pelaamme sekä 
hikkoreilla että nykymailoilla, oman valinnan mukaan.

Vuosikokoukseen voivat osallistua vain SGHS:n jäsenet. Golfiin ja päivälliselle ovat myös jä-
senten vieraat tervetulleita. Ilmoittautumislomake löytyy seuran nettisivuilta www.sghs.fi. 

29.  Keimola Hickory Open, Keimola Golf , Vantaa

Kaikille avoin hikkoritapahtuma joka avaa tämän kauden Finnish Hickory Tourin. Perinteisesti 
Tour aloitetaan Keimolasta, niin tänäkin vuonna. Tour kestää koko kauden ja finaali pelataan 
syyskuussa. Hikkoriklinikka ennen tapahtumaa Keimolan rangella.

Kesäkuu

12. Evolvit Hickory Open, Kytäjä Golf, Hyvinkää

Finnish Hickory Tourin perinteinen tapahtuma pelataan nyt jo viidettä kertaa. Kaikille avoin ta-
pahtuma. Kytäjän hieno range tarjoaa hyvän mahdollisuuden harjoitella hikkorimailoilla. Ennen 
tapahtumaa rangella pidetään myös hikkoriklinikka jossa saa ohjeita hikkoripeliin.

Heinäkuu

1.-2. Open Finnish Hickory Championship, Pickala Golf Club, Park-kenttä

Suomen hikkorimestaruudet ratkotaan viidettä kertaa. Samassa yhteydessä ratkotaan Finnish 
Hickory Open, Suomen vanhin hikkorikisa. Tapahtuma pelataan Suomen suurimmassa golf-
keskuksessa Pickalassa. Kisa on kaikille golfareille avoin. Pelattavat sarjat ovat:

- miesten mestaruus, lyöntipeli scr

- naisten mestaruus, lyöntipeli scr

- Finnish Hickory Open, tasoituksellinen lyöntipeli kaikille

Palkintojenjako ja yhteinen illallinen kisan jälkeen Pickalan klubilla. 

Perjantai 1.7 on virallinen harjoittelupäivä ja 2.7 pelataan mestaruuksista
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9. Tuusula Hickory Open, Tuusula Golf, Tuusula

Kaikille avoin hikkoritapahtuma joka pelataan nyt toista kertaa. Viime kesän tapahtumassa 
oli ennätysosanotto. Tour kestää koko kauden ja finaali pelataan syyskuussa. Hikkoriklinikka 
ennen tapahtumaa Tuusulan rangella. 

23.-24. Nordic Hickory Match, Djursholm Golf Club, Tukholma

Neljättä kertaa pelattava ottelu suomalaisten ja ruotsalaisten hikkoripelaajien välillä. Kummal-
lakin maalla on yksi voitto. Viime vuonna Talissa päädyttiin tasapeliin. SGHS valitsee Suomen 
edustajat otteluun.

Seuraavana päivänä on mahdollisuus osallistua Djursholmin kentällä pelattavaan avoimeen 
hikkorikisaan jossa pääsee ottamaan mittaa Ruotsin parhaista hikkoripelaajista.

Lisätietoja matkasta SGHS:n nettisivuilta www.sghs.fi. 

Elokuu

6. DeCo Hickory Open, Yyteri Golf, Pori

Kaikille avoin hikkoritapahtuma joka pelataan ensimmäistä kertaa Yyterin merenrantakentällä. 
Tour kestää koko kauden ja finaali pelataan syyskuussa. Hikkoriklinikka ennen tapahtumaa 
Yyterin rangella.

27. Golfpiste Hickory Open, Vuosaari Golf, Helsinki

Perinteinen Finnish Hickory Tourin isäntäkenttä on ollut Vuosaari Golf. Niin tänäkin vuonna. 
Kaikille avoin tapahtuma tämäkin. Hikkoriklinikka ennen tapahtumaa Vuosaaren rangella.

Syyskuu

17. Vanajanlinna Hickory Final, Linna Golf, Hämeenlinna

Finnish Hickory Tourin päättävä finaali pelataan jälleen Linna Golfissa. Jaossa on tuplapisteet 
joten Tourin voitto ratkeaa viimevuotiseen tapaan vasta finaalissa. Kaikille avoin tapahtuma 
jonka yhteydessä päätetään kausi yhteisellä aterialla ja koko Tourin palkintojenjaolla.
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Golfin synnyinsijoilla

Tämän vuoden matkamme toteutettiin viime 
vuoden hyvien kokemusten perusteella edel-
leen East Lothianin alueelle Edinburghista 
itään. Alueella on suuri joukko vanhoja his-
toriallisia kenttiä. Niinpä kaikki pelaamamme 
kentät olivat vähintään sata vuotta vanhoja.

Tällä kerralla matkalle osallistui kahdeksan 
hengen porukka viimevuotisen neljän sijaan. 
Ryhmän koko tuntui juuri sopivalta, ei liian 
iso kuljetuksia ajatellen eikä liian pieni ottelua 
ajatellen. Majoituimme alle 4000 asukkaan 
Gullanen pikkukaupunkiin aivan Gullanen 
kolmen kentän kupeessa kodikkaassa ja pie-
nessä skotlantilaisessa perhehotellissa.

Vuodenvaihteen molemmin puolin talvi oli 
hyvin raju myös Skotlannissa ja matkalla pe-
laamamme kentät olivat tuolloin useita viik-
koja kiinni mikä on harvinaista Skotlannissa. 
Alueen sopivuus golfkentille tuli hyvin toteen 
kun maaliskuun alussa pelasimme vuoden 
vaihteen huonoista olosuhteista huolimat-
ta erittäin hyväkuntoisilla kentillä. Sää suosi 
matkaamme muutenkin koska kaikkina peli-
päivinä oli lähes tyyntä ja aurinkokin paistoi 
yhtä päivää lukuun ottamatta lähes kokonaan 
siniseltä taivaalta. Yöt olivat kylmiä, jopa pak-
kasen puolella mutta aurinko lämmitti griinit 
nopeasti ja iltapäivällä lämpötila olikin jo kym-
menen asteen paikkeilla.

Matkamme ohjelmaan kuului tälläkin kertaa 
reikäpelit paikallisia isäntiämme vastaan. Ot-
telut pelattiin Dunbarin kentällä ja Musselburg 
Old Golf Linksillä. Pelimuotona oli tasoituksel-
linen nelinpeli reikäpeli. Isäntä ollut Brittiläisen 
kansainyhteisön joukkue vei Dunbar kentällä 
pelatun ottelun nimiinsä selvästi 4-0. Toinen 
ottelu maailman vanhimmalla Musselburgin 
kentällä päättyi sopuisasti 2-2. Yhteiset ate-
riat isäntien kanssa molempina pelipäivinä 
kierroksen jälkeen täydensivät skotlantilais-
ten ja suomalaisten golfareiden välistä syvää 
ystävyyttä. 

Matkamme odotettuna kohokohtana oli kier-
ros Muirfieldin kentällä, joka on yksi nykyisis-
tä Open-kentistä. Vuoden 2013 British Open 
pelataan täällä ja silloin Gullanen kansoit-
taa jälleen monikymmentuhantinen ihmis-

joukko saapuessaan seuraamaan aikamme 
suurpelaajien selviytymistä kentällä. Kenttä 
osoittautui erittäin pitkäksi ja haastavaksi, 
varsinkin hikkorimailoilla pelatessa. Skotlan-
nissahan on tapana, että klubi päättää, miltä 
tiiltä vierailijat pelaavat ja tällä kertaa meidät 
ohjattiin hyvinkin taakse sijoitetuille lyöntipai-
koille. Kierroksen jälkeinen lounas klubilla 
isäntänämme toimineen Archie Bairdin seu-
rassa oli hieno kokemus. Archie Baird on The 
Honorary Company of Edinburgh Golfersin 
jäsen ja toiminut klubin historioitsijana. Hän 
myös omistaa aivan Gullanen kentän vieres-
sä sijaitsevan pienen yksityisen golfmuseon, 
johon pääsimme tutustumaan.

Pelaamiemme kenttien 
historiaa

Tämän keväisen Skotlannin matkamme oh-
jelmassa oli kuusi kenttää. Kentistä viisi edus-
ti selkeästi links-kenttiä. Musselburgh Links ei 
nimestään huolimatta taida olla links-kenttä 
vaikka melko lähellä rantaa onkin. Ainakin 
kenttää kiertävä laukkarata antaa kentäl-
le oman, ei niin linksin omaisen luonteensa 
Kaikkien kenttien historia kattaa yli sadan 
vuoden ajanjakson. 

Musselburgh Links

Musselburgh Links on maailman vanhin vie-
lä käytössä oleva kenttä. Vanhin kirjallinen 
maininta kentästä on vuodelta 1672. Tosin 
väitetään, että Mary, Queen of Scots pelasi 
täällä jo vuonna 1567. Koska kenttä on näin-
kin vanha, ei kentällä ole varsinaista suunnit-
telijaa vaan se on muotoutunut aikojen myötä 
nykyiseen muotoonsa. Kenttä oli alun perin 
seitsemänväyläinen. Kahdeksas väylä otettiin 
käyttöön vuonna 1838 ja yhdeksäs vuonna 
1870. Vuodesta 1811 paikalla on järjestetty 
myös laukkakilpailuita kun aikaisemmin Leit-
hissä pidetyt kisat siirtyivät tänne. Kenttä ja 
laukkarata ovat siitä lähtien eläneet sulassa 
sovussa keskenään.

Vuodesta 1874 alkaen kenttä oli mukana jär-
jestämässä Open kisoja yhtenä kolmesta mu-
kana olevasta kentästä. Muut olivat Prestwick 
ja St Andrews. Kentällä järjestettiin yhteen-
sä kuusi Open turnausta viimeisen ollessa 
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vuonna 1889. Kenttä pääsi mukaan järjestä-
mään Openia koska Honourable Company of 
Edinburgh Golfers piti kenttää kotikenttänään. 
Kun Honourable Company rakensi itselleen 
uuden kentän Muirfieldiin vuonna 1891, 
muutti Open heidän mukanaan.

Musselburghin 4. väylällä talvella 2011. Taustalla 
Mrs Forman’s Pub

Kentällä pelatuissa kuudessa Openissa oli 
monta kuuluisaa voittajaa. Vuonna 1874 voit-
taja oli Mungo Park, Musselburghin omia 
pelaajia ja kuuluisan Willie Park Sr:n veli. 
Vuoden 1877 voittaja oli Jamie Anderson St 
Andrewsista. Hän oli yksi Old Da Andersonin 
viidestä pojasta ja voitti myös kaksi seuraa-
vaa Openia. Kolmannen Openin vuonna 1880 
voitti Bob Ferguson, hänkin Musselburghista. 
Jamien tavoin Bob voitti myös kaksi seuraa-
vaa Openia. Seuraavan Musselburghissa 
pelatun Openin voitti Willie Fernie, sitten oli 
vuorossa David Brown ja viimeisen vuonna 
1889 voitti Willie Park Jr, kaksinkertainen voit-
taja. David Brown oli ammatiltaan katontekijä. 
Tarinan mukaan hänet haettiin töistä mukaan 
kisaa jotta saataisiin tasaparit. Brown meni 
ja voitti ammattilaisten nenän edestä. Paras 
voittotulos 36 reiän kisassa oli Willie Parkin 
pelaama 155 ja huonoin Bob Fergusonin 162. 
Kenttäennätys oli Willie Parkin 32. Siinä meil-
le tavoitetta pelatessamme Musselburghissa.

Kenttä vuonna 1896. Nykyinen väylä 1 oli silloin 
väylä 9.

Musselburghin kentällä on toiminut monia 

eri golfklubeja. Vuonna 1774 perustettu The 
Musselburgh Golf Club pelasi kentällä vuo-
teen 1922 jolloin se muutti omalle kentälleen 
Prestongrangeen. He rakensivat oman klubi-
talon kentän laidalle vuonna 1872. Vuonna 
1774 perustettu Gentlemen Golfers of Leith, 
Edinburgh muutti vuonna 1795 nimensä muo-
toon The Honourable Company of Edinburgh 
Golfers. Se muutti kentälle Leithin lyhyeltä ja 
liian kansoitetulta kentältä vuonna 1830. Hei-
dän ensimmäinen klubitilansa oli laukkara-
dan katsomotiloissa kunnes vuonna 1868 he 
rakensivat itselleen oman klubitalon. Vuonna 
1891 he muuttivat Muirfieldiin. The Royal Bur-
gess Golfing Society of Edinburgh perustet-
tiin vuonna 1735. Aluksi se pelasi Bruntsfield 
Linksillä ja muutti Musselburghiin vuonna 
1874 omaan klubitaloon edellisten klubita-
lojen naapurissa. Vuonna 1894 he muuttivat 
omalle kentälle Barntoniin. The Bruntsfield 
Golfing Society perustettiin vuonna 1760 ja 
se pelasi Bruntsfieldissä vuoteen 1874 jolloin 
hekin muuttivat Musselburghiin.

Heilläkin oli oma klubitalo muiden klubien vie-
ressä Links Roadilla. Vuonna 1895 heille val-
mistui oma kenttä Davidsons Mainsiin Royal 
Burgessin kentän viereen. Näiden perin-
teisten klubien jätettyä Musselburghin muut 
klubit ottivat kentän kotikentäkseen. Kentän 
maa-alue on kunnallisessa omistuksessa.

Mainittava on vielä maailman luultavasti tun-
netuin golfravintola, Mrs Forman’s joka sijait-
see kentän neljännen greenin vieressä. Ra-
vintolaan ja golfiin liittyy monia hyviä juttuja 
erityisesti 1800-luvulta.

North Berwick West Links

Myös North Berwickin hiekkaisilla rannoilla 
pelattiin golfia jo satoja vuosia sitten. Järjes-
täytyneen golfin voidaan katsoa alkaneen 
vuonna 1832 kun North Berwick Golf Club 
perustettiin. Aluksi aluetta oli käytössä niin vä-
hän, että sille hädin tuskin saatiin kuusi väy-
lää, suunnilleen nykyiset väylät 1-3 ja 16-18. 
Muutama vuosi myöhemmin alueelle raken-
nettiin seitsemäs väylä. Vuonna 1868 saatiin 
hankittua lisää maata ja kenttä laajeni yhdek-
sään väylään. Vuonna 1877 maa-alue kasvoi 
ja kentästä tehtiin 18-väyläinen joskin uudet 
väylät olivat melko lyhyitä. Vuonna 1895 saa-
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tiin loput nykyään käytössä olevasta maasta 
ja kenttä saatiin kasvatettua yli 6000 jaardin 
mittaan. Viimeisimmät isot muutokset tehtiin 
vuonna 1932 Ben Sayersin johdolla joten voi-
nemme sanoa, että pelasimme Ben Sayersin 
suunnittelemaa kenttää. 

Ben Sayers bunkkerissa ykkösgriinin vieressä.

North Berwick Ladies Golf Club perustettiin 
vuonna 1888 ja heille valmistui oma pikku-
kenttänsä paikalle, missä nykyään on North 
Berwickin lasten kenttä, suunnilleen nykyisen 
15. väylän vieressä. Klubi sai vuonna 1935 
oikeuden pelata isoa kenttää ja pikku hiljaa 
heidän kentästään tuli lastenkenttä. Vuonna 
2005 Ladies Club yhdistyi North Berwick Golf 
Clubin kanssa.

North Berwick oli 1800-luvun lopulla ylhäisön 
ja sen ajan julkkisten suosiossa. Osittain tämä 
johtui siitä, että kuuluisa poliitikko ja tuleva 
pääministeri Arthur James Balfour oli jäsen ja 
kapteeni1899. Toinen syy oli Ben Sayers, klu-
bin pro joka oli tunnettu ja arvostettu opettaja 
joka viihtyi kuuluisien oppilaidensa seurassa.

Jopa niin paljon että hänellä oli tapana tal-
vikuukausina siirtyä kuuluisien oppilaidensa 
mukana opettamaan Monte Carloon. 

North Berwick West Links, The Pit hole 13th.

Vuodesta 1972 alkaen North Berwick West 
Links on toiminut paikallisena karsintakenttä-
nä aina kun The  Open on pelattu Muirfieldis-
sä. Seuraavan kerran näin tapahtuu vuonna 
2013. Lisäksi kentällä on viime vuosina pe-
lattu British Amateur Championships vuonna 
2010 ja British Ladies Amateur Champion-
ships vuonna 2008.

Dunbar Colf Club

Vuodelta 1616 löytyvät ensimmäiset merkin-
nät golfin peluusta Dunbarin seudulla. Vuon-
na 1794 Dunbar Golfing Society laatii sään-
nöt 27 jäsenelleen mutta sen jäljet sittemmin 
häipyvät. Vuonna 1856 perustettiin nykyinen 
klubi Dunbar Golf Club. Ensimmäinen tehtävä 
oli kentän raivaaminen mikä viittaa siihen, että 
golfia ei välittömästi tätä ennen pelattu alueel-
la. Kentästä tuli alkuun 15 reikäinen. Vuoteen 
1894 mennessä kenttä oli saanut lisää tilaa 
ja se oli muuttunut 18 reikäiseksi. Tom Morris 
kutsuttiin tekemään muutoksia kenttään.

Vuonna 1905 saatiin jälleen lisää maata käyt-
töön ja tehtiin uusia reikiä. Lähes nykyiseen 
muotoonsa kentän suunnittelivat Ben Sayers 
ja James Braid vuosin 1922-24 kun jälleen 
oli mahdollisuus saada vuokrata lisää maa-
ta. Vuosien 2001 ja 2008 välillä klubi hankki 
maa-alueet omistukseensa ja toimii nyt omal-
la maalla.

Dunbar Golf Club oli melko suljettu ja kalliskin 
tavallisen kansan liittyä. Siksi, vuonna 1882 
perustettiin Dunbar Castle Golf Club, jonne 
jäseneksi pääsy oli helpompaa. Myös naiset 
aloittivat pelaamisen jo vuonna 1870 alueen 
länsipäässä, missä heillä oli oma 12-reikäi-
nen kenttänsä. Ladies Club kuitenkin perus-
tettiin vasta vuonna 1894. Nykyään molem-
mat klubit ovat liittyneet Dunbar Golf Clubiin 
ja toimivat klubin sisällä.

Lassi Tilanderin avaus Dunbarin 11 tiillä



25

Ensimmäinen klubirakennus valmistui vuon-
na 1871 maanomistajan, Duke of Roxburghen 
lahjoituksena.

Rakennus on vielä pystyssä kentän laidalla. 
Uusi klubitalo valmistui vuonna 1902. Tuleva 
pääministeri Arthur James Balfour liittyi jäse-
neksi vuonna 1884 ja pian hänestä tuli kap-
teeni. Vuonna 1988 kenttä toimi ensimmäistä 
kertaa Openin paikallisena karsintakenttänä 
Muirfieldin isännöidessä Openia.

Asema karsintakenttänä on jatkunut siitä al-
kaen. vuonna 1985 kentällä pelatun Scottish 
Amateur Championshipin voitti Colin Montgo-
merie.

Gullane 2 ja 3

Myös Gullanen kukkulalla on pelattu golfia 
jo satojen vuosien ajan. Vuonna 1650 tiede-
tään paikallisten kylien, Dirletonin ja Aberla-
dyn korinpunojien otelleen toisiaan vastaan 
vuosittain. 1800-luvun alkupuolella paikalliset 
maanviljelijät kokoontuivat säännöllisesti pe-
laamaan parin vuosikymmenen ajan. Tapa 
kuitenkin kuihtui golfin vaikeina vuosina kun-
nes vuonna 1859 he perustivat East Lothian 
Golf Clubin joka vieläkin kokoontuu Gulla-
neen pelaamaan. Tätä vanhempi on Dirleton 
Castle Golf Club, joka perustettiin vuonna 
1854.

Alueella harrastettiin myös runsaasti laukka-
hevosten valmennusta ja viidenkymmenen 
vuoden ajan hevosmiehet ja golfarit taisteli-
vat Gullanen kukkulan herruudesta. Vuonna 
1892 oikeus päätti, että hevoset väistyvät ja 
golfarit saavat jäädä. Vuoden 1840 paikkeilla 
paikalla pelattiin seitsemää reikää. Ne sijait-
sivat suunnilleen nykyisen Gullane 1 kentän 
alkureikien ja päätösreikien paikalla. Vuonna 
1855 kenttää laajennettiin niin, että aloitus-
paikka siirrettiin parin väylän verran itään ja 
myös länteen kukkulalle. Koossa oli nyt 13 
väylää. Vuonna 1878 saatiin kaksi väylää li-
sää ja kuusi vuotta myöhemmin päästiin 18 
väylään ja Gullane 1 kenttä oli valmis. 

Vuonna 1889 rakennettiin klubitalo joka ny-
kyään tunnetaan nimellä The Old Clubhouse. 
Vuonna 1882 perustettiin Gullane Golf Club. 
Se otti vastatakseen kentän hoidosta. Sitä 

varten ryhdyttiin keräämään myös maksua 
pelistä. Dirleton Castle Golf Club kieltäytyi 
aluksi maksamasta ikiaikaisesta oikeudes-
taan pelata Gullanen kukkulalla. Myöhemmin 
he kuitenkin suostuivat. Kenttä oli suosittu ja 
vuonna 1898 se klubien mielestä oli liian kan-
soitettu. Siksi päätettiin rakentaa uusi kenttä, 
Gullane 2. Willie Park Jr kutsuttiin apuun ja 
kenttä toteutettiin Willien ehdotusten pohjalta. 
Golfin suosion edelleen kasvaessa rakennet-
tiin Gullane 3 kenttä vuonna 1910 myös Willie 
Park Jr:n suunnitelmien mukaan. 

1920-luvun lopulla ryhdyttiin rakentamaan 
uutta klubitaloa paikalle, missä silloin sijaitsi 
Gullane Ladies Golf Clubin klubitalo. Naisten 
klubin kanssa päästiin yhteisymmärrykseen 
ja tontti hankittiin, vanha rakennus purettiin 
ja uusi klubitalo rakennettiin. Klubin vihkiäi-
siä vietettiin joulukuussa 1929. Talo toimii 
nykyään jäsenten klubitalona, Members’ Club 
House. Vuonna 1993 rakennettiin jo kolmas 
klubitalo, Visitors’ Club House.

Kentistä Gullane 1 on toiminut Openin karsin-
takenttänä ensimmäisen kerran jo vuonna 
1959 ja sen jälkeen säännöllisesti. Seuraava 
kerta on siis vuonna 2013. Gullane 3:lla on 
pelattu Scottish Hickory Championship sään-
nöllisesti jo toistakymmentä kertaa peräkkäin 
ja näin jatkossakin, kenttä on erinomainen 
hikkorikenttä.

Muirfield

The Honorary Company of Edinburgh Gol-
fersin pelatessa Musselburgh Linksillä nousi 
esiin ajatus oman 18 väyläisen kentän hank-
kimisesta. Muutaman vuoden asiaa käsitelty-
ään päädyttiin Muirfieldiin. Alue oli hiekkaista 
joutomaata jota oltiin käytetty laukkakilpai-
luihin. Old Tom Morris kutsuttiin suunnitte-
lemaan kenttä jonka avajaiskilpailu pelattiin 
kaatosateessa toukokuussa 1891.

Muuttaessaan Muirfieldiin Honorary Compa-
ny vei mukanaan Open kilpailut. Ensimmäi-
nen Open Muirfieldissa pelattiin jo vuonna 
1892. Musselburghissa ei pidetty Openin me-
nettämisestä. Niinpä he järjestivät 1892 oman 
kilpailunsa johon he hankkivat suuremmat 
palkinnot kuin Openissa oli. Kuitenkin, Ho-
norary Companyyn luotettiin kisojen järjestä-
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jänä ja Open jäi Muirfildiin ainakin seuraaviksi 
reiluksi sadaksi vuodeksi.

Ensimmäinen ja toinenkin Open osoittivat 
kuitenkin puutteita kentässä ja aina Openin 
jälkeen alkoivat merkittävät muutostyöt. Alue 
oli liian ahdas joten vuonna 1907 hankittiin 
lisää maata. sekään ei aikojen myötä riittä-
nyt vaan vuonna 1923 hankittiin jälleen lisää 
maata niin että alkuperäinen 117 eekkeriä oli 
laajentunut 180 eekkeriksi. Harry Colt kut-
suttiin uudistamaan kenttä ajan olosuhteisiin. 
Hänen johdollaan uusittiin 14 väylää ja pää-
dyttiin nykyiseen kenttään. Ainoat muutokset 
tuon jälkeen ovat olleet kentän pidentäminen 
viemällä takatiit vielä taaemmaksi ja jotkin 
bunkkereihin tehdyt muutokset. Coltin suun-
nittelemat väylät muodostavat mielenkiintoi-
sen kuvion alkuysin kiertäessä lenkin myötä-
päivään alueen ulkoreunoja pitkin ja takaysin 
kiertäessä vastapäivään ulkolenkin sisällä.

Honorary Companyn omista pelaajista mer-
kittävin lienee ollut Robert Maxwell. Hän voitti 
kahdesti Amateur Openin, vuosina 1903 ja 

1909. Molemmilla kerroilla kisa pelattiin Muir-
fieldissä. Honorary Companyn kapteenina 
hän toimi vuosina 1912-13. Tämän päivän 
hikkorigolfari tuntee hänet hyvin Maxwell-
tyylisten rautojen kehittäjänä.

Vuoden 1892 Open oli ensimmäinen kerta 
kun Openissa pelattiin neljä kierrosta, kahden 
päivän aikana. Amatöörit nöyryyttivät ammat-
tilaisia tässä kisassa. Voittoon pelasi tuloksel-
la 305 Harold Hilton Hoylakesta. Jaetulle kak-
kossijalle pelasi toinen amatööri, John Ball. 
Seuraavien Openien voittajat olivatkin sitten 
lajin suuruuksia. Vuoden 1896 voittaja oli Har-
ry Vardon, vuosina 1901 ja 1906 voitoon pe-
lasi James Braid, häntä seurasi vuonna 1912 
Ted Ray ja hikkoriajan viimeinen voittaja oli 
amerikkalainen Walter Hagen. Myöhempiä 
voittajia ovat olleet vuonna 1935 Alfred Per-
ry, vuonna 1948 Henry Cotton, 1959 Gary 
Player ja vuonna 1966 Jack Nicklaus. Lisäksi 
voittajia ovat olleet Lee Trevino, Tom Watson, 
Nick Faldo kahdesti ja viimeksi vuonna 2002 
Ernie Els. Vuoden 1973 Ryder Cup pelattiin 
Muirfieldissä.

Antti Paatola Muirfield 18 väylällä 
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Tiedotuksia

Kokouskutsu SGHS:n vuosikokous 2011

Vuosikokous pidetään Keimola Golfin klubilla Vantaalla 14.5. kello 12.00 alkaen. Kokouk-
sessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat:

- kokouksen toimihenkilöiden valinta

- kokouksen laillisuus

- työjärjestys

- toimintakertomus,tilinpäätös ja tilintarkastajienlausunto

- vastuuvapaus

- toimintasuunnitelma 201 1

- tulo- ja menoarvio 2011

- jäsenmaksu vuodelle 2012

- hallituksen valinta vuodelle 2011

- tilintarkastajien valinta

- muut mahdolliset asiat

Kokouksen jälkeen pelataan kauden avauksena vuosikokousgolf kello 13.30 alkaen. Sarjat 
sekä hikkorimailoille että nykymailoille. Halutessasi saat hikkorimailat paikan päältä. Golfin 
jälkeen kello 19 alkaen vietämme yhdessä iltaa Keimola Golfin klubilla illallisen merkeissä.

Seuran internesivut käytetävissä

Seuran internetsivut  ovat olleet käytettävissä  vuoden 2009 lopussa. Sivuilta löydät tiedot 
tulevista tapahtumista, vanhat vuosikirjat ja paljon muuta hyödyllistä harrastukseen liittyvää 
tietoa.

OSOITE: www.sghs.fi

Lemminkäinen tukee toistamiseen SM –kisoja

SGHS ja Lemminkäinen jatkavat yhteistyötään. Jo toisena vuotena Lemminkäinen toimii 
hikkorigolfin SM-kisojen tukijana. Tuki on pienelle seuralle erityisen merkittävä ja olemme 
tästä hyvin iloisia. Lisää tieto tapahtumasta sivulla 20. (Hikkoritapahtumat kaudella 2011)

SGHS kerää suomalaisia klubihistoriikkeja

Suomen Golfhistoriallinen Seura (SGHS) jatkaa suomalaisten golfklubien historiikkien ke-
räystä 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
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Kauden 2010 tulokset

Hickory SM Helsingin Golfklubi 17.7.2010
SCR Miehet  SCR Naiset

1. Hannu Narvi 1. Britta Nord

2. Jörgen Isberg 2. Heli Emmoth

3. Teemu Tyry 3. Helka Chapman

Finnish Hickory Open Helsingin Golfklubi
HCP

1. Hannu Narvi

2. Pehr Thermaenius

3. Jürgen Krestna 

Finnish Hickory Tour 2010
HCP SCR

1. Antti Paatola 1. Jussi Markkanen

2. Jussi Markkanen 2. Jussi Karttunen

3. Kim Hietamäki 3. Mika Hjorth

Edelliset mestarit
2007 SM
Miehet: Mika Hjorth

Naiset: Kaisu Sjöblom

2008 SM
Miehet: Mikko Laihonen

Naiset: Kaisu Sjöblom

2009 SM
Miehet: Mika Hjorth

Naiset: Tea Sahlberg

FINNISH HICKORY OPEN
2005: Veli-Matti Salminen

2006: Jean Johansson

2007:Antti Paatola

2008:Kim Hietamäki

2009:Antti Paatola

2010: Antti Paatola
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Rekisteri sisältää 5.4.2011 mennessä hallituksen hyväksymät 
jäsenet (72 kpl)

Airo Ilari Helsinki

Airola Hannu Helsinki

Aspela Maarit Vantaa

Backman Eero Vantaa

Chapman Helka Helsinki

Chapman Ken Helsinki

Eve Matti Lahti

Hietamäki Kim Pori

Hietanen Pentti Seinäjoki

Hjort John Porvoo

Hjort Mika Vantaa

Hjorth Vilhelmiina  Vantaa

Holmalahti Jussi Vantaa

Holttinen Timo  Helsinki

Horsma Kaj Helsinki

Hurri Jarmo Lappeenranta

Huurto Anne  Helsinki

Johansson Jussi  Espoo

Kairus Simo Loimaa

Kakko Seppo  Espoo

Karttunen Jussi Pori

Katter Kenneth Kirkkonummi

Keskinen Veijo Espoo

Koivula Tuulia  Tampere

Kulmala Matti Tampere

Kulo Matti Turku

Kärki Ari Siilinjärvi

Laine Jouni Tampere

Laitinen Jouko Helsinki

Lehtinen Risto Helsinki

Lemmelä Harri Espoo

Levula Raimo Harjavalta

Lindevall Lasse  Espoo

Lindström Keijo Helsinki

Lähteenmäki Rirva Karjaa

Markkanen Jussi Vantaa

Mutka Kari Espoo

Myllyharju Markku Pori

Narvi Hannu Jämijärvi

Nurmi Ville  Helsinki

Nyberg Kari Helsinki

Paatola Antti Klaukkala

Peippo Pertti Turku

Pekkola Tapio Helsinki

Pirttilä Arvo Harjavalta

Pope Steve Sipoo

Pusa Rauno Järvenpää

Ristola Tomi Nummela

Saarelainen Arvo Pori

Sahlberg Ola Helsinki

Sahlberg Tea Helsinki

Salenius Rolf Helsinki

Salmela Seppo Turku

Salminen Veli-Matti Lappeenranta

Sandgren Lennart Helsinki

Sivenius Eero Vantaa

Sjöblom Kaisu Espoo

Soini Petri Klaukkala

Stade Petri Helsinki

Stenberg Ismo Vantaa

Söderlund Tom Helsinki

Tabermann Jukka Hämeenlinna

Tarmio Pekka Espoo

Taskinen Juha Lahti

Tilander Lassi Helsinki

Toivomäki Kari Villähde

Tuovinen Ville  Pori

Tyry Teemu  Helsinki

Vainionpää Asko  Klaukkala

Vartiainen Jussi Espoo

Ylijoki Jukka  Espoo

Ylijoki Liisa Espoo



35



East Lothian Golfcourses 

Dunbar

 

Muirfield

North Berwick


