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Olen jo jonkin aikaa huomannut kuinka histori-
an tutkiminen alkaa kiinnostaa sitä enemmän, 
mitä vanhemmaksi saa elää. Itse kunkin hen-
kilökohtaisen historian selvittäminen alkaa 
kuitenkin, melkein poikkeuksetta aina liian 
myöhään, eli vasta silloin kun jotain asioista 
muistavat alkavat jo olla poissa keskuudes-
tamme. Tässä golfissa on onneksi kuitenkin 
käynyt niin, että vanhaa ja hyvin talletettua 
materiaalia alkaa jo olla paremmin saatavil-
la. Tämän asiantilan edelleen kehittämistä on 
myös yhdistyksemme pyrkinyt, lyhyen ole-
massaoloaikansa, seuroille jatkuvasti viestit-
tämään.

Golfareissa kiinnostus lajin historiaan syn-
tyy, ehkä korkeaa ikääkin useammin myös sii-
tä, kuinka monta vuotta on lajin parissa viet-
tänyt. Olin esimerkiksi itse touhunnut golfissa 
jo 25 kesää ennen kuin vierailin ensimmäistä 
kertaa - 1980-luvun puolivälissä - lajin synnyin-
seuduilla Skotlannissa. Vasta silloin koin ole-
vani valmis ja tarpeeksi perillä asioista, jotta 
osasin nauttia vierailustani täysin siemauksin. 
Minulle esim. kävely nurmikoilla, joilla golfia 
on pelattu jo pian 600 vuotta, on joka kerta 
lähes uskonnollinen kokemus. Oikeat usko-
vaiset tuntevat varmasti samoin vaeltaessaan 
omalla pyhällä maallaan Israelissa. 

Viime vuosina olen lähes säälin sekaisin 
tuntein seurannut kuinka esimerkiksi jotkut 
firmat ovat tarjonneet satoja puntia maksavia 
luksusmatkoja, juuri Green Cardin suorittaneil-
le arvovierailleen Skotlantiin ja nimenomaan 
Old Course’lle. Vietettyään kentällä - mopoilla 
kiitävien valvojien jahtaamina - säädetyt 3 tun-
tia ja 57 minuuttia, he tulevat pois pettyneinä, 

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS KAUDELLE 2013

Koska historia 
alkaa kiinnostaa?

päätään pudistellen ja ihmettelevinä. ”Tällai-
nen peltoko tämä nyt olikin?”

Itse kunkin golfuran ensimmäiset vuodet 
menevät automaattisesti itse pelaamisen opet-
teluun, eikä siinä menossa lajin historia aivan 
alkuvuosina oikein nappaa. Jossain vaiheessa 
itse kunkin kannattaisi kuitenkin avartaa nä-
köalaansa ja perehtyä myös tämän ikivanhan 
lajin upeaan historiaan. Mistään muusta la-
jista kuin golfista ei ole kirjoitettu niin paljon 
ja monipuolisesti ja esim. Amerikan Golfliiton 
museosta, USA:n New Jerseystä löytyy, kaiken 
muun rekvisiitan ohella, yli 10.000:n, pelkäs-
tään golfia käsittävän teoksen kirjasto. Tietoa 
on siis saatavilla yllin kyllin eli lukekaa paljon 
ja nauttikaa hienosta harrastuksestanne aivan 
uudella tavalla.  

Teksti: Lassi Tilander

(Royal St Georges klubilta).
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Mestaruuskisassa ennätysosanotto 
Vuoden 2012 hikkorimestaruudet ratkottiin 
heinäkuun alussa helteisessä kelissä Aulan-
golla. Pelikenttänä oli Hugo joka kierrettiin 
kahteen kertaan. Kisassa oli mukana ennä-
tysosanotto kun mukaan oli ilmoittautunut 36 
pelaajaa, näistä miesten mestaruutta tavoitteli 
29 pelaajaa ja naisten mestaruutta 7 pelaajaa. 
Samassa viikonvaihteessa pelatussa maaotte-
lussa Ruotsia edustaneet pelaajat olivat mu-
kana, olihan kyseessä avoin mestaruuskisa. 
Tavoiteltavana oli neljä eri mestaruutta, mies-
ten ja naisten lyöntipelimestaruudet, tasoitus-
mestaruus ja suomalaisten golfklubien välinen 
joukkuemestaruus. 

Miesten mestaruudesta käytiin tiukka kisa. 
Kahden lyönnin sisään päätyi lopulta seitse-
män pelaajaa, näistä viisi suomalaista ja kaksi 

Hikkorikausi 2012

ruotsalaista. Voittoon pelasi tamperelainen 
Golf Pirkkalassa opetushommissa toimiva Jou-
ni Laine. Tuloksellaan 81 hän voitti lyönnillä 
nelikon Kari Puumalainen, Jörgen Isberg, Mika 
Hjorth ja Viktor Sjöö. Heistä puolestaan lyön-
nin jäivät Hannu Narvi ja Harri Suni. Tulostasol-
taan kisa oli ennätyshyvä. Miehistä 12 alitti 90 
lyönnin rajan ja 24 sadan lyönnin rajan. 

Naisten mestaruudesta odotettiin kolmen 
kauppaa ja niin se olikin. Viimeisessä ryh-
mässä pelasivat Kirsi Ahlfors, Minna Jäppinen 
ja kahden edellisen vuoden mestari, ruotsa-
lainen Britta Nord. He pelasivat alusta lähti-
en hyvin tasaisesti. Ensimmäisen kierroksen 
jälkeen näytti siltä, että suomalaiset olivat 
karanneet mestaruuden puolustajalta. Mo-
lemmilla suomalaisilla kierrokseen kului 43 
lyöntiä Britta Nordin ollessa heitä neljä lyöntiä 

jäljessä. Mestari kuitenkin oli 
vielä voimissaan. Hän puristi 
pikku hiljaa suomalaisten rin-
nalle ja lopussa selvästi ohi. 
Toisen kierroksen tulos 40 lyön-
tiä antoi kokonaistulokseksi 
87 lyöntiä. Kirsi Ahlfors käytti 
toiseen kierrokseen 46 lyöntiä 
ja jäi näin Nordille kaksi lyöntiä. 
Minna Jäppinen jäi Kirsille neljä 
lyöntiä tuloksellaan 93. Myös 
naisten tulostaso oli tänä vuon-
na ennätyshyvä. 

Finnish Hickory Open Antti 
Paatolalle
Kaikki pelaajat osallistuivat sa-
malla Finnish Hickory Openiin 
joka on tasoituksilla pelattava 
lyöntipeli. Kisa on vanhin Suo-
messa pelattava hikkorikisa 
joka pelattiin jo kahdeksatta 
kertaa. Tänä vuonna ensim-
mäistä kertaa oli käytössä 
uusi hikkoritasoitus jossa ny-
kymailoilla pelattua tasoitusta 
korotetaan 3-7 lyönnillä tasoi-
tuksesta riippuen. Tasoitusjärjestelmä on ke-
hitetty Briteissä ja se perustuu usean vuoden 
hikkoritulosten ja tasoitusten vertailuun.

Kärki oli tasainen tässäkin kisassa. Kol-
matta kertaa kisan voittajaksi pelasi Keimolaa 
edustava Antti Paatola. Antin edelliset voi-
tot tässä kisassa ovat vuosilta 2007 ja 2009. 
Hänen tuloksensa 64 syntyi tasaisella pelillä 
molempien kierrosten tuloksin 32. Toiseksi tuli 
Laukaa Peurunkagolfia edustava Jussi Holma-
lahti. Tulos 65 koostui kierrostuloksista 31 ja 
34. Kolmas sija meni Talin Helka Chapmanille. 
Hän johti ensimmäisen kierroksen jälkeen tu-
loksellaan 30 mutta vähän huonompi toinen 
kierros antoi kokonaistuloksen 66. Seuraavina 
tuloksessa 69 oli kolme pelaajaa, Kari Puuma-
lainen, Pehr Thermaenius ja Jorma Kuosma-
nen. 

Joukkuemestaruus Keimolaan 
Toista kertaa SM-kisan yhteydessä pelattiin 
myös joukkuemestaruudesta. Joukkuemesta-

ruuden voittaa golfklubi, jonka yhteenlaskettu 
kahden parhaan pelaajan lyöntipelitulos ja kah-
den parhaan pelaajan tasoitustulos on alhaisin. 
Tänä vuonna mukana oli joukkue viidestä suo-
malaisesta golfklubista. 

Ylivoimaiseen voittoon pelasi Keimola Golf 
Vantaa. Joukkueen tulos oli 297. Voitto ei ole 
mikään ihme, Keimola Golf on alusta lähtien 
ollut maamme kärkiseura hikkorigolfissa ja 
puolustava joukkuemestari. Nytkin SM-kisas-
sa oli mukana seitsemän Keimolan pelaajaa. 
Seuraavina samalla tuloksella 326 olivat Hel-
singin Golfklubin ja Golf Talman joukkueet. 
Kakkossija meni tasoitusvertailun perusteella 
Golf Talmalle. Muut joukkueet olivat Vuosaari 
Golfista ja Aulanko Golfista. 

Maaottelu selvästi Ruotsille 
Suomen ja Ruotsin välinen maaottelu, Nordic 
Hickory Match, pelattiin päivää ennen SM-
kisaa Aulangolla. Kyseessä on aidossa Ryder 
Cupin hengessä pelattava reikäpeliottelu joka 
pelattiin nyt viidettä kertaa. Aiemmissa Suo-Mestarit 2012 Antti Paatola, Britta Nord ja Jouni Laine.

Naisten kuumaryhmä lähdössä, 
Britta Nord, Minna Jäppinen ja Kirsi Ahlfors
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messa pelatuissa otteluissa on tuloksena ollut 
Suomen voitto Harjattulassa 2008 ja tasapeli 
Talissa 2010. Molemmat Ruotsissa pelatut ot-
telut ovat päättyneet Ruotsin selviin voittoihin. 
Tällä kertaa suomalaiset elättelivät pieniä toi-
veita voitosta mutta toisin kävi. 

Kisa aloitettiin pelaamalla Aulangon Evers-
ti-kentällä yhdeksän väylää foursomea. Niissä 
ruotsalaiset näyttivät joukkueensa tason ot-
tamalla selvän johdon 4,5-1,5. Suomalaisten 
pisteen toi pari jossa pelasivat Golf Talman Aki 

Jörgen Isberg Hugo 4 väylä. Kuva Jukka Tabermann.

Risto Lehtinen ja Jussi Holmalahti Hugo 4 väylä. Kuva Jukka Tabermann.

Ahlfors ja Harri Suni Hyvinkään Golfista voit-
tamalla vastustajansa 1-0. Puolikkaasta pis-
teestä vastasi pari Hannu Narvi (IkG) ja Jussi 
Markkanen (KGV) pelaamalla tasan. Everstin 
paluuysillä pelattu fourball meni sekin ruotsa-
laisille, nyt vieläkin selvemmin numeroin 5-1. 
Myös fourballissa suomalaisten pisteestä vas-
tasi pari Ahlfors-Suni. Ennen singeleitä Ruotsi 
oli siirtynyt lähes tavoittamattomaan seitse-
män pisteen johtoon 9,5-2,5. 

Iltapäivän singelit pelattiin Aulangon van-

halla Hugo-kentällä. Kenttä osoittautui vaati-
vaksi hikkorikentäksi, jolla pienikin virhearvio 
tuotti helposti yhden, ellei kaksi lisälyöntiä. 
Singelit olivat tasaisemmat kuin paripelit. 
Suomalaisista vastustajansa voittivat Risto 
Lehtinen, Jussi Markkanen, Kirsi Ahlfors, Mika 
Hjorth ja Harri Suni. Lisäksi Hannu Narvi pe-
lasi tasan vastustajansa kanssa. Näin singelit 
päättyivät tasan molempien joukkueiden saa-
vuttaessa 5,5 pistettä. Kiertopalkinto palaa 
jälleen vuodeksi Ruotsiin kokonaistuloksella 
15-8.

Matkakohteena kanaalinrannan linksit
Yhdistyksen jokavuotinen matka tehtiin vuon-
na 2012 Englantiin ja siellä Kentiin pelaamaan 
kanaalin rannalla sijaitsevia upeita kenttiä. 
Mukana matkalla oli kahdeksan yhdistyksen 
jäsentä ja ajankohtana totuttuun tapaan maa-
liskuu. Asuimme Dealin pienessä rantakau-

Aki Ahlfors ja Antti Paatola hartaana kenttäoppaan 
parissa. Kuva Tapio Pekkola.

pungissa kivassa pubissa ja sen erillisessä 
majoitusrakennuksessa.

Pelikohteet valittiin tälläkin kertaa alueen 
links-kentistä joita siellä löytyy useita. Kol-
me kentistä on isännöinyt jossain vaiheessa 
Open-kilpailua ja ne tietysti pelattiin kaikki. 
Juttu kanaalin rannan Open-kentistä on toi-
saalla tässä lehdessä. Lisäksi pelasimme Litt-
lestonen linksin ja pari upealla rantakalliolla 
sijaitsevaa kenttää.

Ensimmäinen pelikenttämme oli North Fo-
reland joka sijaitsee Broadstairsin kaupungis-
sa aivan meren rannalla. Kentän jokaiselta väy-
lältä on näkymä merelle Englannin Kanaaliin. 
Kenttä on alun perin perustettu vuonna 1903. 
Mielenkiintoinen yksityiskohta kentän histo-
riassa on seikka, että Abe Mitchell oli kentän 
pro vuosina 1920-25 ennen siirtymistään Sa-
muel Ryderin yksityiseen palvelukseen. Itse 
kenttä oli mielenkiintoinen kokemus, hyvässä 
kunnossa ja hyvä aloitus viikollemme.

Toisena kenttänä ohjelmassamme oli 
Prince’s jossa pelattiin Open vuonna 1932. 
Kisan muuten voitti amerikkalainen Gene Sa-
razen.  Kenttä on vuodelta 1906 ja sillä on 27 
väylää. Pelasimme ensin yhdeksän väylää, pi-
dimme lounastauon ja jatkoimme loput 18 väy-
lää. Kenttä on hieno esimerkki links-kentästä, 
lähes puuton, paljon kumpuilevia väyliä ja lu-
kemattomia bunkkereita. 
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Royal St George Open mestarit.  Kuva Tapio Pekkola.

Seuraavana vuorossa oli Littlestone, links-
kenttä vuodelta 1888. Kenttä sijaitsee hieman 
kauempana majapaikastamme Dealista, noin 
tunnin ajomatkan päässä. Tämäkin kenttä on 
tyypillinen links mutta joihinkin muihin kent-
tiin verrattuna hieman vaatimattomampi laa-
dultaan. 

Matkamme kohokohta oli Royal St George 
jossa viimeksi 2011 pelattiin Open Darren Clar-
kin voittaessa. Kenttä ja klubitalo olivat upeat. 
Tunnelma klubilla oli jopa juhlallinen. Kenttä 
oli todella hieno niin kuin jokainen vuoden 
2011 Open-lähetystä seurannut televisiosta 
saattoi todeta. Talvihinnoiteltu greenfee oli 
vain 95 puntaa joka ehdottomasti kannatti 
maksaa.

Seuraavan päivän ohjelmassa oli asuin-
paikkamme Dealin oma kenttä Royal Cinque 
Port jossa Open pelattiin kahdesti, vuosina 
1909 ja 1920. Voittajina olivat J.H.Taylor ja Ge-
orge Duncan. Kenttä on upea kilpaillen tasa-
päisesti Royal St. Georgen kanssa. Kokemusta 
korosti viikon paras sää auringon paistaessa 
koko päivän pilvettömältä taivaalta. Yhteinen 
lounas kierroksen jälkeen arvokkaalla klubilla 
kruunasi hienon golfpäivän.

Reissumme viimeinen kierros pelattiin 
jälleen kymmeniä metrejä merenpinnan ylä-
puolella, rantakalliolla sijaitsevalla Walmer & 
Kingsdownin kentällä. Kenttä vuodelta 1909 ja 
se on on James Braidin suunnittelema. Kentän 
erikoisuus on sen greenit, jotka olivat alkupe-

räisessä asussaan. Useimmiten ne olivat neli-
ön muotoisia ja viistorinteessä ollessaan yksi 
reuna griinistä oli ikään kuin upotettu maahan 
toisen reunan ollessa korotettu. Mielenkiintoi-
nen kokemus.

Hickory Tour myötätuulessa
Pelaajamäärän kasvu Finnish Hickory Touril-
la jatkui. Uusia pelaajia tuli ennätysmäärä ja 
osallistumiskertojen määrä kasvoi ennätyk-
seen. Hikkorigolfin tulevaisuus näyttää tässä 
valossa hyvältä. Kaudella pelattiin Golf Center 
Hickory Rankingin voitosta kolmessa sarjassa, 
src, hcp-miehet ja hcp-naiset.

Tasoitussarjassa saatiin jokaisessa Tourin 
tapahtumassa eri voittaja. Rankingvoittoon 
pelasi Antti Paatola hänen voittaessaan Fin-
nish Hickory Openin lisäksi yhden Tourin ta-
pahtuman. Muut voittajat olivat Jorma Kuos-
manen, Kari Puumalainen, Jouni Laine, Timo 
Pulkkinen ja Eino Rask. Rankingissa Paatolan 
jälkeen seuraavina olivat Kari Puumalainen ja 
Jussi Holmalahti. Naisten rankingin voittajaksi 
pelasi Maarit Aspela selvällä erolla seuraaviin.

Lyöntipelisarjassa rankingvoittoon pelasi 
Mika Hjorth ennen Kari Puumalaista ja Jouni 
Lainetta. Kisa oli tasainen, kolmen ensimmäisen 
eroa oli vain 11 pistettä. Mika voitti kaksi Tourin 
kisaa, Kari ja Jouni yhden SM-tittelin lisäksi. Muut 
voittajat olivat Harri Suni ja Timo Pulkkinen.

Kytäjän osakilpailun ryhmäkuva.

Minna Jäppinen, avaus Kytäjällä.
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75 vuotta

Viipurin Golf

30 vuotta

Kajaanin Golf
Tuusulan Golfklubi

Uudenkaupungin Golfklubi

Vuonna 2013 merkkivuosia täyttävät klubit

Seuraavat suomalaiset golfklubit saavuttavat  merkittäviä etappeja vuoden 2013 aikana. 
SGHS onnittelee juhlivia klubeja. 

25 vuotta

Botnia Golf
Hartolan Golfklubi

Kalajokilaakson Golf
Kartano Golf
Lakeside Golf
Loimijoki Golf
Messilä Golf

NokiaRiver Golf
Nordcenter Golf&Country Club

Pielis-Golf
Salo Golf

Vierumäen Golfseura

Tietolähteenä on käytetty Golfliiton kenttäopasta.
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Toukokuu

25.    Keimola Hickory Open, Keimola Golf, Vantaa

Kaikille avoin hikkoritapahtuma joka avaa tämän kauden Finnish Hickory Tourin. Perinteises-
ti Tour aloitetaan Keimolasta, niin tänäkin vuonna. Tour kestää koko kauden ja finaali pelataan 
syyskuussa. Osakilpailun voiton lisäksi Tourilla pelataan Golf Center Hickory Rankingin voitosta.  
Hikkoriklinikka ennen tapahtumaa Keimolan rangella. 

Kesäkuu

15.     Evolvit Hickory Open, Kytäjä Golf, Hyvinkää

Finnish Hickory Tourin perinteinen tapahtuma pelataan nyt jo seitsemättä kertaa. Pelikenttänä 
tällä kertaa uudempi NW-kenttä. Kaikille avoin tapahtuma. Osakilpailun voiton lisäksi Tourilla pe-
lataan Golf Center Hickory Rankingin voitosta. Kytäjän hieno range tarjoaa hyvän mahdollisuuden 
harjoitella hikkorimailoilla. Ennen tapahtumaa rangella pidetään myös hikkoriklinikka jossa saa 
ohjeita hikkoripeliin.

Heinäkuu

5.-6.  Open Finnish Hickory Championship, Tuusulan Golfklubi, Tuusula

Suomen hikkorimestaruudet ratkotaan seitsemättä kertaa. Samassa yhteydessä ratkotaan Fin-
nish Hickory Open, Suomen vanhin hikkorikisa. Tänä vuonna pelikenttänä on hikkorigolfiin hie-
nosti soveltuva Tuusulan kenttä. Kisa on kaikille golfareille avoin. Pelattavat sarjat ovat:

- miesten mestaruus, lyöntipeli scr
- naisten mestaruus, lyöntipeli scr
- seniorien mestaruus, lyöntipeli scr
- suomalaisten golfklubien välinen joukkuemestaruus
- Finnish Hickory Open, tasoituksellinen lyöntipeli kaikille

Kisan tarkka ohjelma sivulla 17 tässä lehdessä.
5. päivä on virallinen harjoittelupäivä ja 6. päivänä pelataan mestaruuksista.

20.    Vanajanlinna Hickory Open, Linna Golf, Hämeenlinna

Kaikille avoin hikkoritapahtuma joka pelataan nyt viidettä kertaa. Muutaman aikaisemman kau-
den finaalikenttä isännöi nyt keskelle kesää sijoittuvaa tapahtumaa. Tour kestää koko kauden 
ja finaali pelataan syyskuussa. Osakilpailun voiton lisäksi Tourilla pelataan Golf Center Hickory 
Rankingin voitosta. Hikkoriklinikka ennen tapahtumaa Linna Golfin hienolla rangella. 

Hikkoritapahtumat kaudella 2013
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29.     Keisarin Kierros ja picnic, Kaakon Golf, Virolahti

Viime kaudella juhlittiin Virolahdella golfin Suomeen rantautumisen 100-vuotisjuhlaa. Kaudella 
2013 palataan Virolahdelle pelaamaan Keisarin Kierrosta jossa hikkoripelaajat kamppailevat Ni-
kolain Putterista. Kisan jälkeen picnic.

Lisätietoja tapahtumasta Kaakon Golfin nettisivuilla http://www.kaakongolf.fi/. 

Elokuu

3.-4.  Ruotsin hikkorimestaruuskilpailu, Landskruna Golf Klubb, Landskruna

Kisassa on miesten, naisten ja veteraanien sarjat. Lisäksi kisataan erikseen tasoituskisa, Svenska 
Hickorykannan. Lisätietoja kisasta Svenska Golfhistoriska Sällskapetin sivuilta http://golfhisto-
riska.golf.se/extra/pod/?action=pod_show&id=43&module_instance=1. Ilmoittautumiset itse 
tai SGHS:n kautta.

5.       Nordic Hickory Match, Landeryd Golf Klubb, Vesterby banan, Linköping

Kuudetta kertaa pelattava ottelu suomalaisten ja ruotsalaisten hikkoripelaajien välillä. Viime 
vuonna Aulangolla pelatussa ottelussa ruotsalaiset ottivat selvän voiton. SGHS valitsee Suomen 
edustajat otteluun.

Kisan jälkeen yhteinen illallinen klubilla. Illalliselle ovat tervetulleita myös muut kuin joukkueiden 
jäsenet. Seuraavana päivänä mahdollisuus pelata Landeryd Norra bana. 

Lisätietoja tapahtumasta ja yhteisestä matkasta sinne SGHS:n nettisivuilta www.sghs.fi. 

18.     K.A. Hickory Open, Golf Talma, Sipoo

Ensimmäistä kertaa Hickory Tour suuntaa tiensä Talmaan, sen Laakso-kentälle. Kaikille avoin 
tapahtuma tämäkin. Osakilpailun voiton lisäksi Tourilla pelataan Golf Center Hickory Rankingin 
voitosta. Hikkoriklinikka ennen tapahtumaa Talman rangella.

31.     Golfkauppa.com Hickory Open, Golf Pirkkala, Pirkkala

Toinen ensikertalainen kisajärjestäjä on Golf Pirkkala. Kenttä on haastava ja erottelee varmasti 
pelaajat toisistaan. Osakilpailun voiton lisäksi Tourilla pelataan Golf Center Hickory Rankingin 
voitosta. Hikkoriklinikka ennen tapahtumaa Pirkkalan rangella.

Syyskuu

15.     Golfpiste Hickory Final, Vuosaari Golf, Helsinki

Perinteinen Finnish Hickory Tourin isäntäkenttä on ollut Vuosaari Golf. Niin tänäkin vuonna. Tällä 
kertaa Vuosaaressa pelataan kiertueen finaali.  Jaossa on tuplapisteet Golf Center Hickory Ran-
kingissä joten Rankingin voitto ratkeaa edellisvuosien tapaan vasta finaalissa. Kaikille avoin ta-
pahtuma jonka yhteydessä päätetään kausi yhteisellä aterialla ja Golf Center Hickory Rankingin 
palkintojenjaolla.

Golf Center Hickory Ranking

Kaudella 2012 aloitettu Golf Center Hickory Ranking pistää pelaajat paremmuusjärjestykseen täl-
läkin kaudella. Ranking lasketaan kolmessa eri sarjassa, src, hcp-miehet ja hcp-naiset. Rankin-
gissä huomioidaan menestyminen ennalta määrätyissä kisoissa. Kaudella 2013 rankingissa huo-
mioidaan Finnish Hickory Tourin kuuden osakisan lisäksi menestyminen SM-kisassa (src-sarja) ja 
Finnish Hickory Openissa (hcp-sarjat).

Src-sarja on yhteinen miehille ja naisille. Finnish Hickory Tourin kisoissa ja Finnish Hickory Open-
issa miehet ja naiset pelaavat samassa sarjassa mutta ranking-pisteet lasketaan miehille ja nai-
sille erikseen.

Viidessä Finnish Hickory Tourin ensimmäisessä osakisassa jaetaan src- ja molemmissa hcp-sar-
joissa pisteitä kymmenelle parhaalle. Pisteet ovat 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2 ja 1. Hickory Tourin 
finaalissa, SM-kisassa ja Finnish Hickory Openissa jaetaan kaksinkertaiset pisteet.

Rankingin lopputuloksiin lasketaan mukaan SM-kisassa ja Finnish Hickory Openissa saavute-
tut pisteet. Lisäksi mukaan lasketaan Hickory Tour finaali sekä kolmen parhaan Finnish Hickory 
Tourin osakisan pisteet.

Ranking-voittajat kolmessa sarjassa palkitaan finaalin yhteydessä suoritettavassa palkintojen-
jaossa.
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HIKKORIGOLFIN SM-KILPAILUT 
6.7.2013, Tuusulan Golfklubi

Hikkorigolfin Suomen mestaruuskilpailut pidetään Tuusulan golfkentällä lauantaina 6. päivänä 
heinäkuuta 2013 alkaen klo 9.00. Kilpailuissa ratkaistaan miesten, naisten ja miesseniorien hen-
kilökohtaiset mestaruudet sekä niiden lisäksi klubien välinen mestaruus ja Finnish Hickory Open, 
tasoituksellinen lyöntipelimestaruus. Kilpailu on avoin kaikille golfareille. 

Suomen Golfhistoriallinen Seura (SGHS) toivottaa kaikki hikkorigolfista kiinnostuneet osal-
listumaan tapahtumaan. Senioreille on nyt oma sarja, joten tervetuloa runsain joukoin mukaan.

KILPAILUOHJE:
Kilpailusarjat: 

• 18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, miehet.  
 Voittaja on vuoden 2013 hikkorigolfin miesten Suomen mestari.

• 18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, naiset.  
 Voittaja on vuoden 2013 hikkorigolfin naisten Suomen mestari.

• 18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, seniorit 60v miehet.
 Voittaja on vuoden 2013 hikkorigolfin seniorien Suomen mestari.

• Tasoituksellinen 18 reiän lyöntipeli kaikille osallistujille.   
 Paras nettotulos voittaa vuoden 2013 Finnish Hickory Openin 

• Klubien välinen joukkuekilpailu. Klubin kaksi parasta tulosta sekä brutto- että
 nettosarjoista lasketaan yhteen (voi olla samat pelaajat). 
 Alhaisin tulos voittaa klubien välisen Suomen mestaruuden.

Tasoituksena käytetään SGHS:n hyväksymää erillistä hikkoritasoitusta.
Seniorisarjaan osallistuva ei voi osallistua miesten sarjaan.

Pelattavat tiit:

Miehet pelaavat sinisiltä tiiltä, naiset punaisilta tiiltä.

Välineet:

Kilpailussa noudatetaan SGHS:n määrittelemiä välinesääntöjä. Ainoastaan aidot puuvartiset 
ennen vuotta 1935 valmistetut mailat ovat sallittuja. Säännöt löytyvät SGHS:n Internet-sivuilta 
osoitteesta www.sghs.fi. Sieltä löytyvät ohjeet myös ajan hengen mukaisesta pukeutumisesta.
Palloina voidaan käyttää kaikkia nykysääntöjen sallimia palloja.

Ilmoittautuminen:

Kilpailuun ilmoittaudutaan täyttämällä ja palauttamalla erillinen ilmoittautumislomake siinä ole-
vaan osoitteeseen 26.6.2013 mennessä. Lomake löytyy mm. SGHS:n kotisivuilta. Kilpailijoiden 
määrä on rajoitettu, joten aikainen ilmoittautuminen on suositeltavaa.

www.pickala.fi
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Maaliskuu

22.-24.  Wales Hickory Weekend, Aberdovey (vain BGCS:n jäsenille)

Toukokuu

4. Brioni Open Hickory Championship, Pula, Kroatia
18. Berlin Hickory Open Championship, Golf- und Landclub, Berlin-Wannsee, Saksa
24. Scottish Hickory Championship, Dunbar, Skotlanti (vain BGCS:n jäsenille)

Kesäkuu

7. Golf Hostivar Hickory Match (9-reikää), Praha, Tsekki
8. Polish Hickory Golf Championship, Sobiene Krolevskie, Puola
15.-16. Svenska Hickorymästerskapet in matchspel, Ljunghusen, Ruotsi

Elokuu

2.-4. Swiss Hickory Championship Days, St.Moritz, Sveitsi
3.-4. Svenska Hickorymästerskapet, Landskrona, Ruotsi
9.-10. German Hickory Championship, Wentorf-Reinbeker Golf Club, Saksa
17. Czech Hickory Championship, Golf Club Hostivar, Praha, Tsekki
31. Danish Hickory Open, Köpenhams Golfklubb, Tanska

Syyskuu

7. Die Österreichische Hickorymeisterschaft, Golfclub Salzkammergut, Itävalta
21. International Dutch Hickory Open, Ullerberg, Hollanti
28. EAGHC European Hickory Championship, Brussel, Belgia

Lokakuu

1. World Hickory Open, Montrose, Skotlanti
4. English Hickory Championship, Rye, Englanti (vain BGCS:n jäsenille)
6.-9. Hickory Grail, reikäpeliottelu Europe-USA, 
 Walton Heath, Englanti (kutsutut BGCS:n jäsenet)

Eurooppalainen hikkorikalenteri
Ohessa on luetteloituna joukko eurooppalaisia hikkorikisoja, enimmäkseen maiden mestaruuski-
soja. Suuri osa niistä on avoimia, osa vähän suljetumpia. Tarkempiin tietoihin pääsee mm. www.
hickorygolfers.com , www.golfhistoriska.golf.se  ja www.sghs.fi sivustoilta. 
BGCS:n järjestämät Brittien eri maiden mestaruuskisat ovat vain jäsenille. Liittyminen BGCS:n 
onnistuu ottamalla yhteyttä vaikkapa oman yhdistyksemme sihteeriin.BELEK - Turkki SOUSSE - Tunisia

Matti Even ja Kaj Horsman 
Draivi Golf

  2.11.2013 1479 e

Lassi Tilanderin Classic-viikot
 26.10.2013 1379 e

Lassi Tilanderin Classic-viikot
 22.11.2013 979 e

Kaikkien Teemamatkojen 
hintaan sisältyy 
bägin kuljetus

Matkatoimisto DETUR Finland Oy, Eerikinkatu 24, 00100 Hki
puh. 0207 850 850  ma-pe klo 9-17 

www.detur.fi

siellä missä aurinko paistaa!

Golf-teemamatkat
SYKSY 2013
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Viidennettoista Ruotsin Hikkorimestaruuskil-
pailut pidettiin Lunds Akademiska Golfklubilla 
28.-29. heinäkuuta 2012. Kaikkiaan osallistu-
jia oli kolmessa sarjassa 132, joista naisia 17. 

Naiset ja veteraanit pelasivat mestaruudes-
ta lauantaina ja nuoremmat miehet kaksipäi-
väisen kilpailun lauantaina ja sunnuntaina. 
Miesten sarjassa oli CUT, joten 50 parasta 
pääsi toiselle kierrokselle. Sunnuntaina pe-
lattiin myös tasoituksellinen kilpailu Svenska 
Hikkorykannan, johon osallistui 36 naista, ve-
teraania ja karsiutuneita (CUT) miespelaajia. 
Suomesta Ruotsin kilpailuihin osallistui kaksi 
pariskuntaa.

Niittyjen ympäröimä kenttä
Lunds Akademiska Golfklub perustettiin vuon-
na 1925 ja ensimmäiset 9 reikää avattiin vuon-
na 1936. Täysimittaisena kenttää pelattiin 
vuonna 1956. Kentän ympäristöllä on historial-
liset juuret ja pallo lentääkin vanhoilla piispo-
jen ja porvareiden mailla, joilla on kasvatettu 
hevosia. Vanhat suojellut kukkaniityt ympä-

Ruotsin Hikkorimestaruudet ratkottiin 
Akateemisessa Lundissa

Kirsi Ahlfors hulmuavine helmoineen 
osallistujamaiden lippujen vieressä.

Veteraanit Kjell Wiberg Lunds 
Akademiska GK, Jussi Markkanen 
ja Claes Lindblom Landskrona GK 
pelikierroksen jälkeen.

röivät kauniisti väyliä. Kentän lai-
tamilla on rekisteröity noin 400 
erilaista toinen toistaan kauniim-
paa kasvia. Tällä Kungsmarkenin 
alueella kunnioitetaan luontoa ja 
kulttuurihistoriallisia arvoja. 

Miehillä kova tulostaso
Miesten kaksipäiväisessä kil-
pailussa voiton vei kotiseuran 
Magnus Persson Atlevi tuloksella 
71+73 = 144. Kahden lyönnin pää-
hän selviytyi aikaisempien vuosi-
en voittaja Per G Nyman häviten 
kahdella lyönnillä. Golf Talman 
Aki Ahlfors pelasi tasaiset kierrok-
set 85+84 ollen lopputuloksissa 
hienosti 31.  Suomalaisillekin tut-
tu, Suomen mestari Pickalasta, 
Jörgen Isberg nousi neljänneksi 
hienolla toisen päivän pelillään 
77.  Samaan tulokseen 157 pääsi Musselburgh 
Old Coursea edustanut australialainen Perry 
Somers.

Naisten sarjan voittaja oli Helsingborgs 
GK:n Monica Andersson tuloksella 82. Golf Tal-
man Kirsi Ahlfors oli hienosti kuudes tuloksella 
95, vaikka ihan nappiin ei mennytkään. Hikko-
reilla tulee helposti reikäkohtaisia turhia suu-
ria lukuja, jotka heikentävät kokonaistulosta.

Keimola Golfin Jussi Markkanen sijoittui ve-
teraanisarjassa top kymppiin ollen yhdeksäs. 
Tulos ei päätä huimaa muutaman karkean vir-
heen johdosta. Parhaimmillaan olisi ollut mah-
dollista sijoittua viiden parhaan joukkoon. Jus-
sin tulos oli 98, johon mahtui yksi kymppikin.

Hikkorykannan Ranskattarelle
Toisena päivänä pelattiin tasoituksellisessa 
kilpailussa Svenska Hikkorykannan pytystä. 
Ranskalainen Tien Paginel pelasi elämänsä 
kierroksen hikkoreilla ja saavutti nettotulok-
sen 56. Toiseksi parhaana naisena Keimola 
Golfin Maarit Aspela sijoittui viidenneksi hy-
vällä tuloksella 70. Kirsi ja Jussi eivät hätyytel-
leet Maaritin tulostasoa.

Edulliset pelimaksut 
Greenfeet Ruotsissa olivat edulliset ja maksoi-
vat kilpailupäivinä 225 kr (27€) ja harjoitus-

kierroksella 150 kr (18€). Tämä on Ruotsissa 
yleinen tapa tukea hikkorikilpailuja. Kiitos 
kuuluu järjestävälle klubille. Ovathan ne mah-
tava tapahtuma tyylikkäine pelaajineen. 

 Mukavat kisat
Kaiken kaikkiaan oli mukava pelata taas Ruot-
sin mestaruuskilpailuissa, jotka olivat minulle 
jo kolmannet. Tapahtuma oli varsin kansain-
välinen, sillä osallistujia oli isäntämaan Ruot-
sin lisäksi Australiasta, Ranskasta, Saksasta, 
Ts̆ekinmaasta, Englannista, Eestistä ja Suo-
mesta. Kilpailuihin kuuluu aina myös iltajuhla, 
johon poikkeuksetta lähes kaikki osallistuvat, 
jotkut jopa aveceineen. Joka vuosi tulee uusia 
tuttavuuksia ja on tosi mukava tavata myös 
vanhoja tuttuja. Osa näistä vanhoista on tullut 
tutuksi maaottelusta Ruotsia ja Skotlantia vas-
taan. Entinen Hickory Grailin Euroopan joukku-
een kapteeni, Gullane GC:n David Kirkwood 
muisteli, kun me suomalaiset joimme hänen 
maukkaat mallaswhiskyt vieraillessamme hä-
nen residenssissään, joka sijaitsee aivan ensi 
kesän The Open kentän Muirfieldin aitanaapu-
rina. Hyvää oli, kiitoksia!

SM-kilpailuissa tavataan.
  Teksti ja kuvat: 

Jussi Markkanen

Cecilia Onell Helsingborgs GK, Maarit Aspela ja Hana Skabova GC 
Hostivar (Tsek.) ykköstiillä startterin kanssa.
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Legendoja bongaamassa

Hikkorigolfarien talviset matkat Brittein saa-
rille alkoivat kolme vuotta sitten kun Suomen 
Golfhistoriallisen Seuran jäsenet halusivat pe-
lata kuuluisia linksejä mahdollisimman autent-
tisissa olosuhteissa. Golfin varhaisina vuosina 
peli tapahtui nimittäin pääosin talvisaikaan, 
koska pelialustat eli linksit olivat kesäisin ns. 
hyötykäytössä. Koska golf hikkorimailoilla su-
juu parhaiten lähellä maan pintaa ovat matko-

jemme kohteet yleensä puhtaita alkuperäisiä 
linksejä, joilla rullaava peli eli ”running game” 
on mahdollista. Ja millaisia legendoja meillä oli 
taas viime keväänäkin tarjolla.

Kevään 2012 ohjelmaamme mahtui peräti 
kolme sellaista kenttää, jotka ovat isännöineet 
kilpailuista suurinta, British Open’ia. Kuuluisin 

näistä oli Royal St.Georges, jonka nurmikoilla 
on nähty peräti 14 Open’ia ja viimeisin kesäl-
lä 2011, jolloin Pohjois-Irlannin Darren Clar-
ke kruunasi siellä hienon uransa. Edellisellä 

kerralla, vuonna 2003 Maailman Listan 400:s 
USA:n Ben Curtis yllätti siellä kaikki ja todis-
ti, että lajimme taso on huipulla todella laaja. 
Tällä kentällä ovat Open’in voittaneet mm. 

Royal St Georges 4th / 
Hell’s Bunker. 

Kuva Tapio Pekkola
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Royal Cinque Port 8th par 3.

Harry Vardon (2 kertaa), Walter Hagen (2 ker-
taa), Henry Cotton, Bobby Locke ja Sandy Lyle. 
Royal St.Georges oli muuten ensimmäinen 
Skotlannin ulkopuolella sijainnut kenttä, joka 
sai kunnian isännöidä tätä suurta tapahtumaa, 
ensimmäisen kerran jo vuonna 1894. 

Royal St.Georges’in rajanaapuri Princes 
joutui hieman yllättäen isännäksi vuonna 1932 
kun kuuluisan naapurin kenttä oli sinä vuonna 
täysin kelvottomassa kunnossa. Silloin mesta-
riksi selvisi USA:n Gene Sarazen, joka toi juuri 
tähän kilpailuun näytille tuoreen keksintönsä, 
hiekkamailan. Ykköstiille kävellessään hän 
pisti - turhaa hälyä pelätessään - juuri tämän 
mailan bagiinsä ylösalaisin. Voittaessaan kol-
me vuotta myöhemmin Masters -turnauksen 
tuli tästä, italialaisten vanhempien jälkeläi-
sestä, ensimmäinen kaikki nykyajan majorit 
voittanut pelaaja. Temppu johon ei tänäkään 
päivänä ole yltänyt kuin viisi golfaria. Toisen 
maailmansodan aikana brittiarmeija otti koko 
kentän yhdeksi tukikohdakseen ja varusti sen 
saksalaisten maihinnousua pelaten. Heti so-
dan jälkeen kenttä oli raskaan sotakaluston 
jäljiltä kutakuinkin ”muusina” ja korjaustyöt 
veivät vuosia.

Viimekeväisen retkemme kolmas major 

-kenttä sijaitsi myös Englannin kanaalin ran-
nalla kaupungissa nimeltä Deal, jossa myös 
pidimme viikon ajan majaamme. Dealin upean 
links-kentän virallinen nimi on ranskalaisel-
ta kalskahtava, Royal Cinque Ports ja se on 
isännöinyt Open’ia kahdesti eli vuosina 1909 
(J.H.Taylor) ja 1920 (George Duncan). Tämä 
jälkimmäinen kisa oli ensimmäinen sitten vuo-
den 1914, koska ensimmäinen maailmansota 
lopetti pelaamisen kuudeksi vuodeksi. Laa-
dultaan tämä Dealin kenttä on sitä luokkaa, 
ettei mikään edelleenkään estäisi maailman 
tärkeimmän golftapahtuman järjestämistä 
siellä. Ennen viime sotia kentälle tulvi syys-
myrskyissä usein paljon vettä, mutta asia on 
nyttemmin hoidettu merenpuoleisilla korkeilla 
maavalleilla.

Hikkorijoukkueemme järjestyksessä neljäs 
talvimatka suuntautuu keväällä 2013  South-
portin kaupunkiin, jonka ympäristössä riittää 
juuri meille sopivia, hyvin rullaavia nurmi-
kenttiä, kruununa maineikas Royal Birkdale, 
joka on Open’in lisäksi isännöinyt myös Ryder 
Cup’pia.

Teksti: Lassi Tilander
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Lähes jokainen golfari on jossain vaiheessa 
harrastustaan mailafriikki. Mailanvalmistajat 
tuottavat vuosittain uusia mailoja, joilla luva-
taan 10% lisää pituutta lyötiin tai 5% tarkkuut-
ta. Mikä sitten erottaa hikkoripelaajat näistä 
uuden aikakauden pelaajista. Eräs vastaus on 
täydellisen setin etsiminen. Eräänlainen Graa-
lin maljan etsiminen, jossa etsitään lukuisten 
hikkorimailojen joukosta itselleen parhaiten 
sopivia mailoja. Kysymys kuuluu: ”Kuinka ra-
kennan täydellisen hikkorisetin omaa peliäni 
varten?” 

Ensimmäinen projekti on pelattavan hikko-
risetin kokoaminen. Jokainen hikkorimaila on 
tehty peliä varten. Mailoja ei ole tehty kerät-
täväksi tai seinälle laitettavaksi. Kaikkien mai-
lojen tarkoituksena on lähettää pallo kohti rei-
kää. Jokaisella mailalla voi siten pelata, toisilla 
peli on ilo, toisilla kärsimys. Kuinka erottaa hy-
vän mailan seinälle laitettavasta koristeesta?

Pienellä osalla hikkorimailoista on keräi-
lyarvoa. Keräilyarvolla ja pelattavuudella ei 
kuitenkaan usein ole korrelaatiota. Lähes 
mikä tahansa hikkoriaikakauden mailoista voi 
lopulta osoittautua käyttökelpoiseksi pelimai-
laksi. Maila pitää vain kunnostaa ja viedä ken-
tälle. Lyödä muutama lyönti ja tunnustella sen 
ominaisuuksia. Yksi maila ei kuitenkaan riitä 
useinkaan peliin, vaan tarvitaan puolentusi-
naa erilaista mailaa, jotka keskenään muodos-
tavat hikkori pelisetin.  

Hikkoripelisetti
Lähes kaikilla itseään kunnioittavilla nykygol-
fareilla settiin kuuluu sallitut 14 mailaa. Draive-
ri, väyläpuu, hybridi, raudat, wedget ja putteri. 
Vaihtelut mailoissa ovat hyvin pieniä. Joillakin 
hybridit ovat korvanneet osan raudoista, toi-
silla taasen on enemmän väyläpuita. Wedgejä 
voi olla taidoista riippuen kahdesta kolmeen. 
Putteri kuuluu jokaisen pelaajan settiin. 

Hikkoriaikakaudella mailamäärää ei ollut 
rajoitettu, vaihdellen runsaasti. 1930 luvulle 
tultaessa kilpapelaajilla setin mailojen luku-
määrä oli jopa runsaampi kuin nykyinen sal-
littu lukumäärä 14. Rajoituksena oli lähinnä 

Hikkorimailoja hankkimassa
caddien kyky kantaa mailoja. Bobby Jonesin 
voittaessa vuonna 1930 Grand Slamin (4 ma-
joria samana vuonna) hänellä oli setissään 18 
mailaa. Tyypillinen klubipelaajan hikkorisetti 
tuolloin ja hyvin nykyäänkin koostui kuitenkin 
huomattavasti pienemmästä määrästä mailoja. 

Hikkoriaikakaudella mailoja ja tyyppejä oli 
lukuisia. Osa mailoista ja niiden tarkoituksis-
ta on unohtunut. Enää palloa ei tarvitse saada 
ylös kärryrenkaan urasta tai kanin kolosta. Pe-
liä myös pelataan pääasiassa laittamalla pal-
lo korkealle ilmaan ja kierteellä yritetään py-
säyttää pallo mahdollisimman nopeasti. Myös 
pelaajien swingit ovat muuttuneet. Palloa py-
ritään lyömään alaspäin ja luotetaan mailan 
kykyyn nostaa pallo taivaalle. Swingaajista on 
tullut yhä enemmän hittereitä. Settiä voi kui-
tenkin täydentää kunkin pelaajan tarpeiden 
mukaan jiggerillä, Bennyllä, bulldogilla tai 
vaikkapa cleekillä.

Samat säännöt pätevät rakennettaessa pe-
lisettiä naisille, Hikkoriaikakaudella naisille 
tarkoitetuista mailoista löytyy tavallisesti mer-
kintä ”L” tai ”W”. Joskus mailat ovat kevyem-
piä, niissä voi olla myös hiukan lyhyempi varsi. 
Naisten mailojen etsiminen on kuitenkin pelis-
etin rakentamisessa ajanhukkaa, sillä miesten 
mailoista löytyy aivan riittävästi aihioita myös 
naisille. 

Nykymuotoiset saman valmistajan setit 
(matched) olivat lähes tuntematon käsite en-
nen 1920-lukua muiden kuin kilpapelaajien 
keskuudessa. Klubipelaajien mailat koottiin 
tavallisimmin usean valmistajan mailoista, 
ostetuista ja perityistä. Junioreille lyhennettiin 
mailat vanhoista mailoista tylysti sahalla. Mai-
lojen lyöntipinnat olivat yksilöllisiä; niissä oli 
uria, pisteitä, kuvioita ym. 

Kuinka alkuun?
Suurimmalle osalle hikkoripelaajista ensim-
mäinen setti jää myös viimeiseksi. Pieni osa 
hiukan vakavemmin harrastukseen suhtautu-
vista lähtevät etsimään Graalin maljaa – omaa 
hikkorisettiä. Henkilökohtaisesti tunnustan 
kuuluvani tähän etsijöiden pieneen joukkoon. 

Ensimmäisen hikkoripelisetin löytää varsin 
turvallisesti tunnustetulta harrastajalta. Us-
koisin suurimman osan seuramme jäsenistä 
hankkineen ensimmäisen settinsä Paatolan 
Antilta Golfantiikista (www.golfantiikki.fi). Ko-
kenut harrastaja pystyy kokoamaan kullekin 
pelaajalle juuri sopivan setin, oli sitten kysees-
sä edustava saman valmistajan mailoista koot-
tu setti, tai yksittäisistä mailoista koottu setti. 
Mailat on myös saatavissa kunnostettuna ja 
kokeiltuina. Helppo ja turvallinen tapa aloittaa 
hikkorigolf. Todennäköisesti myös kustannuk-
siltaan edullista, koska pelivalmiin hikkorise-
tin hinta ei juuri nykysetistä poikkea. 

Pelaamisen lisäksi hikkoriharras tuksessa 
on kuitenkin myös toinen haastava ulottuvuus 
– mailojen etsiminen, rakentaminen ja kunnos-
taminen. Luonnollisesti on myös niitä, 
joille hikkorimailat ovat keräilyn kohde. 
Näiden kahden ryhmän keskuudessa 
on kolme kanavaa hankkia mailoja: 

 Harrastajat – mailojen hankkiminen toisilta 
hikkoripelaajilta tai harrastajilta

 Myyjät (huutokaupat, antiikkiliikkeet, 
kirpputorit)

 Verkkokaupat (antiikkihuutokaupat, eBay)

Tarkoituksenani on kertoa lähinnä verkko-
kaupoista, erityisesti eBaystä hikkorimailojen 
hankintakanavana. 

Aluksi muutama varoituksen sana. Verk-
kokaupoissa huijaaminen on yleistä. Kaikki 
olemme kuulleet tarinat verkkokauppahui-
jauksista. Jopa hikkorimaailmassa kerrotaan 
kauhukertomuksia lyhennetyistä varsista, hal-
jenneista lavoista, valehtelusta ja kadonneista 
lähetyksistä ja menetetyistä rahoista. Kaikki 
tämä on varmaan totta. Omat kokemukseni 
eBay-kaupoista ovat kuitenkin pääosin positii-
visia. Ja nyt puhun noin 120 toteutetun kaupan 
kokemuksella, joista noin 3

/4 hikkorimailoihin 
liittyviä. 

Joka ikinen päivä Yhdysvaltojen eBayssa 
(www.ebay.com) on avoinna vähintään 500 
hikkorimailaa koskevaa huutokauppaa, vas-
taavassa eurooppalaisessa kauppapaikassa 
(www.ebay.co.uk) on avoinna lähes sata huu-

tokauppaa. Tyypillinen huutokauppa kestää 
viikon verran, joten vaihtuvuus on suurta. 
Myytävät mailat lähtevät sekalaisesta tallin 
perältä löytyneestä kasasta päätyen usean tu-
hannen dollarin arvoisiin keräilykappaleisiin. 
Tähän peliin on kenen tahansa mahdollista 
lähteä mukaan ja hyvät kaupat ovat kaikkien 
ulottuvilla. 

Verkkohuutokauppojen vaikeus on, ettei 
mailaa ole mahdollista pitää kädessä. Kauppa 
tulee tehdä kuvien ja mailasta muutoin saata-

Jussin Hikkorisetti.
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vien tietojen perusteella. Usein kuvauksen on 
myös tehnyt henkilö, joka ei tiedä mailasta mi-
tään. Golfarin kanssa voi aina keskustella mai-
lan loftista, mutta kuinka selittää loft henkilöl-
le, joka ei ole pelannut? Tietenkin parhaimmat 
kaupat on mahdollista tehdä juuri sen henki-
lön kanssa, joka ei tunne myytävää mailaa. 
Kuinka mailat sitten löytyvät?

Hikkorimailat myydään eBayssa tavallisim-
min Sporting Goods / Golf / Vintage katego-
riassa. Hyvä tapa lähteä etsimään myytäviä 
mailoja on kirjoittaa hakuun ”Hickory golf”. 
Suurin osa tuloksista on juuri sitä mitä etsit. 
Hakua on mahdollista laajentaa kokeilemalla 
termiä “Antique golf”, jolloin saat tulokseksi 
paljon muutakin kuin hikkorimailoja. Laajin ha-
kutermi voisi olla ”Vintage golf”. Parhaimmat 
kaupat on mahdollista tehdä etsimällä mailo-
ja, joiden mainitaan olevan “wood-shafted” 
tai “wooden”. Kauppias ei usein tiedä mitä on 
myymässä. Suurin osa ostajista ei myöskään 
osaa etsiä kohteita.

eBayssä on kolme tapaa tehdä kauppoja: 
tarjoushuutokauppa, suorakauppa ”Buy It 
Now” ja paras tarjous ”Best Offer”. Tarjous-
huutokaupassa lähtöhinta on yleensä määri-
telty ja kauppa toteutuu korkeimman huudon 
perusteella. Sinun tulee vain laittaa omalta 
tililtäsi kyseiseen kohteeseen tarjous ja olet 
mukana. Tavallisimmin huutokaupassa käyte-
tään automaattista tarjousautomaattia, jolloin 
määrität korkeimman tarjouksesi ja jäät odot-
tamaan huutokaupan päättymistä. Halvimmal-
la selviät kuitenkin jättämällä tarjouksesi huu-
tokaupan viimeisten minuuttien aikana, jolloin 
tosihuutajat lähtevät mukaan. Sama tuote voi 
olla myynnissä myös suorakauppana tai par-
haana tarjouksena, jolloin kauppaa voi hieroa 
suoraan. Sunnuntai on suosituin päivä laittaa 
hikkorimailoja myyntiin, joten maanantai-aa-
muna on paras hetki tarkistaa eBay:n kohteet. 

Ebaystä ostettujen mailojen hinnassa tulee 
ottaa huomioon kuljetuskustannukset. Yhdys-
valloista paras ja halvin on USPS international, 
joka halvimmillaan 0n noin 40$. Usean mailan 
sisällyttäminen samaan lähetykseen nostaa 
hintaa vain muutamalla dollarilla, joten osta-
malla samalta myyjältä useampia mailoja syn-

tyy säästöä. Yhdysvalloista tulevat mailat jää-
vät lähes poikkeuksetta tulliin, josta ne tulee 
lunastaa maksamalla tulli (noin 24% hinnasta 
ja kuljetuksesta). Käytännössä dollarihinnat 
kurssi huomioon ottaen muuttuvat siis Euroik-
si. Englannista ostettujen mailojen kuljetus-
kustannukset ovat tavallisesti kalliimpia, kos-
ka paikallinen posti ei kuljeta mailan pituisia 
paketteja. Suomeen paketti tulee EUsta ilman 
tullin kustannuksia.  

Ostopäätös
Ostopäätöksen tekeminen eBayssa on vaike-
aa, koska tiedot ovat vähäiset. Hikkorimailan 
paino ja pituus ovat asioita, jotka on mahdol-
lista selvittää. Niblickin normaali pituus 0n 36 
tuumaa, mikäli maila on lyhyempi, on kysees-
sä todennäköisesti naiselle tai juniorille lyhen-
netty maila. Tilanne on tietenkin korjattavissa 
varren vaihdolla. Paino ja pituus ovat asioita, 
jotka on mahdollista selvittää lähes jokai-
sen mailan osalta. Painon ja pituuden avulla 
on mahdollista arvioida myös mailan swing-
weight (SW), jolla suuri merkitys pelattavuu-
teen. Eräät kokeneista myyjistä, jopa ilmoitta-
vat SWn myynti-ilmoituksessa. 

Rautamailojen osalta parhaimpia ovat ruos-
teettomat pintapatinoidut mailat. Nämä on 
tehty yleensä pehmeämmästä metallista, joka 
antaa paremman lyöntituntuman. Ns. ruostu-
mattomat (rustless) lavat on tehty teräksestä, 
joka on luonteeltaan kovaa. Kromatut mailat 
tulivat markkinoille vasta 1920-luvulla. Kroma-
us ei kuitenkaan usein ole kestä, joten pinnan 
saaminen kauniiksi on oma vaikeutensa. Mai-
lan tekstit kiinnostavat lähinnä keräilijöitä. 

Rautamailan osalta varren pituus on lähes ai-
noa mahdollisuus muokata mailaa. Yksi tuuma 
lisää vartta muuttaa mailan SW:iä noin 3 yksik-
koä. Puumailojen osalta on mahdollista lisätä 
painoa mailan lapaan, jolloin kevyestä mailasta 
saadaan usein paremmin toimiva. Puumailojen 
osalta pohjalevylliset ovat helpoimmin muokat-
tavia (paino pohjalevyn alle). Tosin lapapainon 
vaihtaminen isompaan on myös mahdollista. 
Pelattavien mailojen SW on välillä C3 – D4. Hik-
korimailan SW on arvioitavissa kotioloissa käyt-
täen vaakaa, mittanauhaa ja netistä löytyvää 
laskukaavaa (Swing Weight Estimator). 

Ilmoituksen kuvien perusteella voidaan 
myös arvioida varren suoruutta. Pieni ”St An-
drews” käyryys ylös tai alas kuitenkin lähes 
kuuluu hikkorivarren ominaisuuksiin. Tämän 
osalta on kuitenkin muistettava että hikko-
rivarret ovat lähes poikkeuksetta suoristet-
tavissa lämmön avulla ihan kotioloissakin. 
Varren jäykkyyttä on mahdollista arvioida sen 
paksuuden avulla tai tarkemmin laskemalla 
puun syiden vuosirenkaat. Seitsemän lienee 
keskiarvo syiden määrälle, tosin suurempi on 
parempi. Puumailan varren pidentämiseen en 
ole ainakaan vielä löytänyt toimivia keinoja. 
Varren halkeamien suhteen ostaja on lähinnä 
myyjän luotettavuuden varassa. Varren osalta 
on tärkeää pystyä karsimaan päällystetyt me-
tallivarret, joita kokemattomat myyvät hikko-
rina. Pyytämällä myyjää varmistamaan asian 
magneetin avulla on paras tapa selvittää asia. 
Usein metallivarsissa on myös ferruli (sovite) 
hoselin vieressä, jonka perusteella asian voi 
pelkän kuvan perusteella unohtaa.

Rautamailan loft on arvioitavissa sen nimen 
perusteella ja säädettävissä useita asteita mo-
lempiin suuntiin. Mieluummin ostaisin kuiten-
kin mailan liian pienellä kuin liian 
suurella loftilla. Loftin suurentaminen 
lisää samalla bouncea ja parantaa 
hikkorimailan pelattavuutta.  Puumailan 
osalta tärkein tekijä lienee lavan koko, loft ja 
muoto. Puumailan Loftin lisääminen onnistuu 
viilaamalla, mutta edellyttää että lavan lyönti-
pinta on hiukan ”edessä” varteen nähden.

Pelimailoja hankittaessa whippingillä, gri-
pin kunnolla sekä mailan ja lavan liitoksella 
on varsin vähän merkitystä. Nämä tulevat kui-
tenkin korjattavaksi ennen mailan ottamista 
peliin ja kuuluvat jokaisen hikkoripelaajan pe-
rusosaamiseen.

Omat hankinnat
Aloitin oman hikkoriurani Englannista ostetulla 
tallibägillä. Muutama sekalainen ostos perään 
ja kokonainen hikkorisetti kokoon. Mailat tuli 
kunnostettua ja laitettua peliin. Ensimmäinen 
kesä meni mailoilla pelattaessa. Mailat lähti-
vät tämän jälkeen kiertoon ja ovat yhä mukana 
Hickory Tourilla. Tämän jälkeen peliin tarkoi-
tettuja hikkorisettejä on lähtenyt maailmalle 

kunnostettuna puolen tusinaa. Matkalla lähes 
kaikki hikkorimailojen kunnostukseen liittyvät 
tekniikat on tullut opeteltua. 

Ensisijaisesti olen kiinnostunut ns. Mat-
ched seteistä eli 1920-luvun numeroiduista 
amerikkalaisista seteistä. Etupäässä mailat 
ovat olleet Spalding-mailoja (Kro-Flite), joita-
kin Nicollsin settejä ja 
sekalaisia muita (Wilson, 
Kroydon). Puumailojen 
osalta en ole ollut tarkka, 
vaan katsonut etupäässä 
lavan kokoa ja mahdollisuutta 
muokata. Suurilapaiset puu-
mailat löytyvät kuitenkin 
Wilsonilta.

Spalding Kro-Flite.
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Viimeisimpänä kiinnostuksen kohteena 
ovat olleet alumiiniset väyläpuut (Mills/Spal-
ding/Macgregor), ja Spaldingin Bobby Jones 
rautamailat (1933).

Amerikkalaisista pelimailoista kiinnostu-
neille nurkasta löytyisivät ainakin seuraavat 
pelisetit:

- Spalding Kro-Flite-setti (pat. 1923) 
2,3,4,5,6,7,16,19 (23 – 52-astetta)   
+ 8 (jigger) + RF (putteri)

- Spalding Kro-Flite-setti    
(pat. 1923) 3,4,5,6,7,19 (26 -52-astetta)

- Nicolls pelisetti 7 mailaa, lähtien 1-iron 
päätyen niblickiin. 

Mailoista ja myös muista asioista minuun voi 
olla yhteydessä 040-1849149 (jussi.holmalah-
ti@valvira.fi)

Jussi Holmalahti

Mitä Bägissä?

Nykyisen bägini koostuu seuraavista:

- Wilson Gene Sarazen Brassie 13-astetta

- Donaldson Rangefinder Spoon 
 18-astetta

- Mills MSD 1 aluminium Cleek-”hybridi”  
20-astetta

- Macgregor Aluminium / Mills MSD 1 1/2   
”hybridi” 25-astetta  

- Spalding Kro-Flite Bobby Jones raudat 
(1933) R4-R9 32-54-astetta

- Hagen concave sand

- Tom Dean aluminium ”chipper” 
 37-astetta

- Spalding Chicopee messinkiputteri

Telinejataja_ilmoitus_140x200_c.indd   1 16.3.2011   14.55
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Golf pukeutuminen 
1900 alussa

Pukeutuminen 1900-luvun alun tyylin mukai-
sesti on periaatteessa helppoa. Miesten tyypil-
linen asu oli kauluspaita ja solmio tai rusetti. 
Jalassa oli ns. golfhousut ja pitkät sukat. Myös 
suorat housut olivat hyvin yleisiä joten golf-
housut eivät ole välttämättömät.

Miehet käyttivät myös villapaitaa, villatak-
kia tai slipoveria. Myös takki ja liivit olivat ylei-
sesti käytössä. Asusteen kruunaa klassinen 
lippalakki, Naisille tyypillistä oli käyttää pitkää 
hametta ja pitkähihaista puseroa höystettynä 
sopIvalla hatulla. Margaret and Harriot Curtis.

Mistä sitten näitä asusteita hankkimaan. 
Lähin paikka lienee oma tai vanhempien su-
kulaisten vaatekaappi sekä käytettyjen vaat-
teiden myymälät. Sieltä tehtyjä löytöjä voi kor-
jata ja muokata omaan käyttöön joko itse tai 
osaavan ammattilaisen avulla. Myös ostokset 
esimerkiksi englantilaisista tai skotlantilaisis-
ta internet kaupoista tarjoavat mahdollisuuk-
sia.

Näiden lisäksi voi myös hankkia ajan ja 
pelin henkeen sopivia kankaita ja teetättää 

MATAN TEKSTIILI
ark 10-17 ja la 10-14

kankaat ja ompelutarvikkeet

www.matankankaat.com

Hämeentie 5

040-7416263

Marja-Leena Tanneraho 

niistä vaatturilla haluamansa golfvaatetuksen. 
Osaavan vaatturin avulla saat istuvat ja per-
soonalliset asusteet käytettäväksi hikkorigolf 
tapahtumiin.

Helsingissä sopivia kankaita löytyy muun 
muassa Matan Tekstiilissä ja liikkeessä saa 
myös hyödynnettyä vaatturi Eija Kemppisen 
palveluita.

Teksti Risto Lehtinen

Harry Vardon.

Walter Hagen.
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Tukholman Golfklubi (Stockholms Golfklubb 
SGK) perustettiin vuonna 1904. Alkuvuosina 
klubin kenttä sijaitsi Östermalmin kaupungin-
osassa. Kenttä ei kuitenkaan ollut kovin iso, 
joten jo varhaisessa vaiheessa klubi alkoi etsiä 
uutta paikkaa toiminnalleen. Sellainen löytyi 
Råsundasta, Råsundajärven rannalta.  Vuosina 
1912 – 1924 klubi hallinnoi Råsundassa 10-rei-
käistä kenttää, paikalla joka vielä tänä päivänä 
tunnetaan Tukholmassa nimellä Golfängarna 
(Golfniityt).  Kentän suunnitteli vuonna 1911 
klubin pro Geo. Roberts. Tätänykyä klubilla 
on hallinnassaan vuonna 1932 perustettu 18 
reikäinen kenttä Kevingen kaupunginosassa. 
Tämä kenttä on myös monelle suomalaiselle 
tuttu, ovathan Tukholman ja Helsingin Golf-
klubit pelanneet jo yli 75 vuotta klubiotteluita. 
Vuoroin Tukholmassa ja vuoroin Talissa Helsin-
gissä.

Kadonneen 
golfkentän metsästys

Ruotsin Golfhistoriallisen seuran puheenjohtaja 
Georg Kittel ojentaa Prinssi Danielille mailasetin, 
joka aikoinaan kuului kruununprinsessa 
Margaretalle.   |   Kuva: Ronny Karlsson.

Kuten kuvasta näkee, griinitkin olivat samaa tasoa kuin 100 vuotta sitten, mikä teki puttaamisesta varsin 
mielenkiintoista.   |   Kuva: Ronny Karlsson

Juhlistaakseen Råsundan kentän perusta-
misen 100 vuotisjuhlaa, Ruotsin Golfhistori-
allinen seura, Tukholman Golfklubi, Solnan ja 
Sundbybergin kunnat päättivät avata kentän 
uudestaan yhdeksi päiväksi 1.9.2012. Tämän 
10 reikäisen kentän paikalla sijaitsee nykyään 
puisto ja rakennuksia. Alkuperäisistä väylistä 

Prinssi Danielin avauslyönti 1.9.2012.   |   Kuva: Ronny Karlsson

neljän maa-alueet ovat jääneet 
rakennusten alle. Mittavalla et-
sivätyöllään Perter Nordwall 
onnistui löytämään kuuden väy-
län muodot, greenien paikat ja 
teeboksit. Peter Nordwall on itse 
aloittanut golfuransa caddienä 
Tukholman Golfklubilla. Nordwall 
on sen jälkeen menestynyt pelaa-
jana ja toiminut golfarkkitehtina. 
Hän on myös yksi Ruotsin Golf-
historiallisen seuran perustajis-
ta. Nämä kuusi Peterin löytämää 
väylää siis avattiin uudestaan 
yhdeksi päiväksi. Väylien kunto 
ei ollut tämän päivän standardien 
mukainen, mutta todennäköisesti hyvin lähel-
lä sitä kuntoa millä tukoholmalaiset pelasivat 
100 vuotta sitten. Olikin sopivaa, että kentällä 
sai käyttää vain vanhoja hikkorivartisia mailo-
ja. 

Juhlapäivän kunniaksi Prinssi Daniel löi en-
simmäisen avauslyönnin. Daniel paljasti lyön-
nillään olevansa hyvä pelaaja - myös hikkori-
mailoilla. Myöhemmin tervehtiessään paikalla 
olleita hickorypelaajia hän myönsi omaavansa 

Råsundan kenttä.

alhaisen tasoituksen, joka on ”noin” viisi. 
Prinssi Daniel löi avauslyönnin kruunun-

prinsessa Margaretalle kuuluneilla mailoilla, 
jotka kruununprinsessa Margareta oli toden-
näköisesti hankkinut ennen Ruotsiin muuttoa 
vuonna 1905 Lillywhitesin tavaratalosta Lon-
toosta. Kruununprinsessa Margareta oli ny-
kyisen Ruotsin kuninkaan Carl Gustafin isoäiti. 
Mailat ovat tänä päivänä esillä Ruotsin Golf-
museossa, joka sijaitsee Landskronassa. 
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Paikalla oli sateisesta säästä huolimatta yleisöä seuraamassa tapahtumaa, puisto oli jouduttu osittain sul-
kemaan näkyvin aitauksin. Kaupunki oli myös vahinkojen välttämiseksi poistanut puistovalojen lasikuvut. 
Kuva: Mika Hjorth

Tyylikkäitä asuja Råsundassa.   |   Kuva: Ronny Karlsson.

Avauslyönnin jälkeen kunniavie-
raat pelasivat kuuden reiän leikkimie-
lisen kisan, jonka jälkeen pelattiin 
reikäpeliottelu Tukholman Golfklubin 
joukkueen ja Ruotsin golfhistorialli-
sen seuran välillä. Kirjoittaja edusti 
Suomen Golfhistoriallista seuraa 
Ruotsin seuran joukkueessa. Tukhol-
man Golfklubi vei tällä kertaa niukas-
ti voiton. Peliä ja historiaa pohdittiin 
päivän päätteeksi nykyisellä Kevin-
gen Golfklubilla järjestetyillä juhlail-
lallisilla. 

Kaiken kaikkiaan päivä oli ikimuis-
toinen ja ainutlaatuinen kokemus. 

Teksti: Mika Hjorth

Päivää varten oli tehty 
alkuperäista jäljittelevä tuloskortti, missä näkyvät 
myös puuttuvat reiät. Korttiin on myös merkitty paikallissäännöt vuodelta 1912 ja vuodelta 2012.
Kuva: Mika Hjorth
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Keisarillista golfia Virolahdella
tomaisen kentän, joka avattiin 
pelaamiselle vuonna 1908 ja 
on toiminnassa vielä tänäkin 
päivänä, nimeltään The Old 
Course, Cannes – Mandelieu. 
On paljon mahdollista, että 
Virolahden rannikolla sijainnut 
Suomen ensimmäinen golfrata 
oli toteutettu keisarin Mihail- 
serkun vaikutteiden ansiosta. 
Ehkä joku keisarillisen kirjeen-
vaihdon tutkija vielä joskus voi 
valottaa asiaa enemmänkin.

Ruotsin kuningas Kustaa V 
vieraili Virolahdella heinäkuus-
sa 1912. Hallitsijat pelasivat 

huvipuistossa tiettävästi tennisottelun, ken-
ties kokeiltiin myös golfia uudella radalla. Vii-
me vuonna tästä tapahtumasta tuli kuluneeksi 
100 vuotta. Sen kunniaksi Kaakon Golf järjesti 
kesätapahtuman ”Golf Suomessa 100 vuotta” 
heinäkuun lopussa Virojoen golfkentällä. Paul 
ja Ljudmila Kulikowsky Moskovasta toivat Ro-
manov –suvun tervehdyksen tilaisuuteen ja 
ottivat päivän aikana myös ensituntumaa gol-
fiin. Tänä vuonna golfin 101 –vuotista histori-
aa Virolahdella juhlistetaan lauantaina 27.7. 
Tapahtumapäivän aloittaa II Keisarin kierros –
hikkorigolfkilpailu Virojoen golfkentällä. Kisan 
voittaja saa kiinnityksen Nikolain Putteri –kier-
topalkintoon. Ilta jatkuu Keisarillinen piknik –
tapahtuman merkeissä lähistöllä sijaitsevassa 
Harjun Hovissa. Harjun  tunnelmalliseen puis-
toon kokoontuvat tsaarin seurue, musikantit, 
golfarit  ja muut vieraat nauttimaan keisaril-
listen piknikpöytien herkullisista antimista ja 
viettämään viihtyisää ohjelmallista iltaa yh-
dessä.  Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja: 
www.kaakko135.fi/tapahtumat
www.harjunopk.fi
www.kaakongolf.fi

Venäjän viimeinen tsaari Niko-
lai II peri rakkautensa Suomen 
saaristoon isältään Aleksan-
teri III:lta ja äidiltään Dagma-
rilta, jotka viettivät lomiaan 
risteillen eri puolilla saaristoa. 
”Täällä meidän on hyvä olla!”, 
keisari huokasi rentoutunee-
na ja keisarinnankin mielestä 
lomat Suomessa olivat heidän 
elämänsä onnellisimpia aikoja. 

Nikolai II oli erityisen miel-
tynyt Virolahteen ja sen saa-
ristoon, mistä löytyi turvalli-
nen ankkuripaikka keisarin 
huvialukselle Standartille ja 
sen laivastolle. Virolahti oli myös vain neljän 
tunnin matkan päässä Pietarista, missä keisari 
saattoi helposti käväistä hoitamassa hallitsi-
jan velvollisuuksiaan torpedoveneellä ja pala-
ta jälleen illaksi perheensä pariin. Virolahden 
saaristossa järjestettiin myös korkean tason 
neuvotteluja: Nikolain vieraina olivat Saksan 
keisari Wilhelm II vuonna 1909 ja Ruotsin ku-
ningas vuonna 1912. 

Maissa Nikolai vietti liikunnallista lomaa. 
Hän ui, metsästi, pelasi tennistä ja teki pit-
kiä kävelyretkiä saariston pieniin kyliin sekä 
eväs- ja melontaretkiä puolisonsa ja lastensa 
kanssa. Nikolai ei rakennuttanut itselleen hu-
vilaa Virolahdelle. Sen sijaan hänelle tehtiin 
huvipuisto, joka sisälsi tenniskentän, pienois-
golfradan, käsin pyöritettävän karusellin sekä 
keinun keisarin lapsille.

Mistä Nikolai mahtoi saada ajatuksen gol-
fradan rakentamisesta? Nikolai II:n serkku, 
Ranskan Cannesissa asunut suuriruhtinas Mi-
hail Romanov, oli tunnetusti golfin suuri ystä-
vä. Käytyään tutustumassa St. Andrewsin golf-
kenttään Skotlannissa, kutsui suuriruhtinas 
sittemmin luokseen maailmankuulun kenttä-
suunnittelijan Harry Coltin. Mihail pyysi Harry 
Coltia muokkaamaan Rivieran tiluksilleen 1891 
rakennuttamastaan pikkukentästä kunnollisen 
golfkentän. Colt otti suuriruhtinaan tarjoaman 
tehtävän vastaan ja suunnitteli mainion puis-

v

Nikolai II Romanov 1912.

Kauden 2012 
tulokset

Hikkori SM Aulanko  7.7.2012                                                                            

SCR Miehet
1  Jouni Laine
T2.  Kari Puumalainen, Jörgen Isberg, 
 Mika Hjorth, Viktor Sjöö
T6.  Hannu Narvi, Harri Suni

SCR Naiset
1.  Britta Nord
2.  Kirsi Ahlfors
3.  Minna Jäppinen

Finnish Hickory Open Aulanko  7.7.2012  

HCP                                                                          
1.  Antti Paatola
2.  Jussi Holmalahti
3.  Helka Chapman 

Joukkuemestari 2012

Keimola Golf

Finnish Hickory Tour 2012

HCP
1.  Antti Paatola
2.  Kari Puumalainen
3.  Jussi Holmalahti

SCR
1.  Mika Hjorth
2.  Kari Puumalainen
3.  Jouni Laine

HCP Naiset
1.  Maarit Aspela
2.  Minna Jäppinen
3.  Tea Sahlberg

Edelliset mestarit SM

2011

Miehet:  Jörgen Isberg
Naiset:  Britta Nord

2010 
Miehet:  Hannu Narvi
Naiset:  Britta Nord

2009 
Miehet:  Mika Hjorth
Naiset:  Tea Sahlberg

2008 
Miehet:  Mikko Laihonen
Naiset:  Kaisu Sjöblom

2007 
Miehet:  Mika Hjorth
Naiset:  Kaisu Sjöblom

Edelliset mestarit
FINNISH HICKORY OPEN

2011:  Jörgen Isberg

2010:  Hannu Narvi

2009:  Antti Paatola

2008:  Kim Hietamäki

2007:  Antti Paatola

2006:  Jean Johansson

2005:  Veli-Matti Salminen

Teksti: Siru Ahopelto ja Jaakko Talsi
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Seura on hankkinut käyttöönsä mitaleita

Mitaleja ovat pronssinen mitali, hopeinen mitali ja kultainen 
mitali. Lisäksi yhdistyksellä on Tom Morris-mitali. Mitalien ai-
heet on johdettu yhdistyksen vaakunasta.

Mitalit myönnetään kunnianosoituksena, palkintoina tai 
huomionosoituksena säännöissä nimettyyn tarkoitukseen 
tai yhdistyksen puheenjohtajan tai hallituksen jäsenten esi-
tysten perusteella. Näitä ovat mm.

Yhdistyksellä on lisäksi neljä kiertopalkintoa, jotka jaetaan vuosittain miesten ja naisten 
Suomen hikkorimestarille, tasoituksellisen Finnish Hickory Open -kilpailun voittajalle sekä 
joukkuemestaruuden voittajalle.

Mitalisäännöt on hyväksytty SGHS:n hallituksen kokouksessa 4.2.2013.

TIEDOTUKSIA

Kokouskutsu SGHS:n vuosikokous 2013

Vuosikokous pidetään Helsingin Golfklubin / Talin kartanon tiloissa 
maanantaina 6.5.2013 kello 17 alkaen. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat:

- kokouksen toimihenkilöiden valinta

- kokouksen laillisuus

- työjärjestys

- toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajienlausunto

- vastuuvapaus

- toimintasuunnitelma 2013

- tulo- ja menoarvio 2013

- jäsenmaksu vuodelle 2014

- hallituksen valinta vuodelle 2013

- tilintarkastajien valinta

- muut kokouskutsussa mainitut asiat

- ilmoitusasiat

Seuran internesivut käytettävissä

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

OSOITE: www.sghs.fi

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

SGHS jäsentuotteita tilattavissa

SGHS on teettänyt jäsenistölle 
seuraavia tuotteita. 

Tuotteet tilattavissa osoitteesta info@sghs.fi

SGHS bägilätkä, muovinen   / 10 euroa

SGHS kravatti  50% silkkiä / 50% polyesteriä   / 30 euroa

SGHS rintalätkä pikkutakkiin, magneetilla  / 30 euroa

SGHS postikortti 5 kpl / nippu  / 10 euroa

Hinnat sisältävät tuotteen toimituskulut. 

TIEDOTUKSIA

-  Yhdistyksen järjestämät Suomen Hikkorimestaruuskilpailut 
 ja Finnish Hickory Open

-  Kunnianosoituksena yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä

-  Merkittävästä golfsaavutuksesta 
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Maksut:
Varsinaiset jäsenet Kannatusjäsenet
Liittymismaksu  10 euroa Liittymismaksu 10 euroa
Jäsenmaksu  25 euroa Jäsenmaksu 250 euroa

Palauta lomake osoitteeseen:
Oy K. Hjoth Ab
c/o Suomen Golf Historiallinen Seura
Apajakuja 6 b, 01600 Vantaa

Tai Faxilla 09-477 66 230
tai sähköpostilla sihteeri@sghs.fi

Seuran hallitus hyväksyy jäsenet seuraavassa kokouksessaan. 
Jäsenyys astuu voimaan kun liittymismaksu ja jäsenmaksu on maksettu.

Kiitos kiinnostuksesta seuraamme kohtaan!

Liittymislomake

Suomen Golfhistoriallinen Seura ry
(SGHS)

Nimi: Syntymäaika:

Osoite:

Postinumero ja paikka:

Puhelin: Sähköposti:

Kotiseura: Tasoitus:

Kiinnostuksen kohteet:

Golfin historia Hickory pelaaminen Keräily, aihe?

Pvm.:              /            20 Allekirjoitus:

Jäsenrekisteri
Ahlfors Aki Kerava

Ahlfors Kirsi Kerava

Airo Ilari Helsinki

Airola Hannu Helsinki

Aspela Maarit Vantaa

Chapman Helka Helsinki

Chapman Ken Helsinki

Halme Petri Julkujärvi

Hietamäki Kim Pori

Hietanen Pentti Seinäjoki

Hjorth John Porvoo

Hjorth Mika Vantaa

Hjorth Vilhelmiina Vantaa

Holmalahti Antero Jyväskylä

Holmalahti Jussi Vantaa

Holttinen Timo Helsinki

Horsma Kaj Helsinki

Huurto Anne Helsinki

Johansson Jussi Espoo

Jäppinen Minna Espoo

Kairus Simo Loimaa

Kakko Seppo Espoo

Karlstedt Jorma Helsinki

Karttunen Jussi Pori

Katainen Pentti Vantaa

Katter Kenneth Kirkkonummi

Keskinen Veijo Espoo

Koivula Tuulia Tampere

Kulmala Matti Tampere

Kulo Matti Turku

Kuosmanen Jorma Vantaa

Kuusela Helena Tampere

Kärki Ari Siilinjärvi

Laine Jouni Tampere

Laitinen Jouko Helsinki

Lehtinen Risto Helsinki

Lemmelä Harri Espoo

Levula Raimo Harjavalta

Lindevall Lasse Espoo

Lindström Keijo Helsinki

Lundqvist Thor Björn Helsinki

Lähteenmäki Ritva Karjaa

Markkanen Jussi Vantaa

Myllyharju Markku Pori

Männistö Arja Kotka

Männistö Jussi Kotka

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

Puumalainen Kari Vantaa

Rask Eino Nahkela

Ristola Tomi Nummela

Sahlberg Ola Helsinki

Sahlberg Tea Helsinki

Salenius Rolf Helsinki

Salminen Veli-Matti Lappeenranta

Sandgren Lennart Helsinki

Seppo Salmela Turku

Sivenius Eero Vantaa

Sjöblom Kaisu Espoo

Soini Petri Klaukkala

Suni Harri Hyvinkää

Söderlund Tom Helsinki

Tabermann Jukka Hämeenlinna

Tarmio Pekka Espoo

Taskinen Juha  Lahti

Tilander Lassi Helsinki

Tyry Teemu Helsinki

Vartiainen Jussi Espoo

Virtapohja Kalle Kerava

Ylijoki Jukka Espoo
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