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Jälleen taisteltiin TaLVI golfmestaruudesta
Jo kymmenennen kerran TaLVI ry:n golfjaosto kokoontui kisaamaan
mestaruudesta, kiertopalkintopytystä ja kunniasta. Kisa pelattiin torstaina
1.8.2019 Golf Pirkkalan kentällä varsin viileässä säässä, keskikesän helteet
olivat muisto vain. Viileys ei tätä lajia juurikaan haittaa, koska sitä vastaan on
varsin helppo suojautua. Hankalampi vesisade pysyi näistä maisemista onneksi
etäällä.
Kisaan oli ilmoittautunut 17 pelaajaa ja kaikki kykenivät lähtötiille saapumaan.
Mukana oli myös harvinaisempi arvovieras, joka lähti mukaan taistoon
kuulemani mukaan erittäin vähäisen harjoittelun pohjalta, mutta urhollisesti
kiersi kentän läpi, mainio panos kisatapahtumalle. Kisapaine saatiin heti
aikaiseksi, kun koko joukko oli saattelemassa ryhmiä matkaan lähietäisyydellä.
Painetila aiheutti esim. allekirjoittaneelle heti toisella lyönnilla tuikiharvinaisen
virheen: löin naapuriväylältä 1. väylälle eksynyttä vierasta palloa ja sen
virheen paljastuminen aiheutti samantien ylikierroksia hermostossa. Hermojen
jäähdyttely ei helpolla tapahtunut.
Kenttä oli jälleen erinomaisessa kunnossa, joten se antoi kaikille hyvät
mahdollisuudet näyttää parasta osaamistaan. Kisasta muodostuikin
hyvätasoinen, sillä yli puolet pelaajista saavutti vähintään 30 bp. Kolme
pelaajaa onnistui niin hyvin, että tasoitus laski! Toki alle bufferin pelanneita oli
yli puolet pelaajista, joten tasoituksia korjattiin myös ylöspäin.
Kisan selvä voittaja, jo kolmannen kiinnityksensä kiertopalkintoon
merkauttanut, oli Markus Alaraatikka tuloksella 40 bp, scratch-tuloksen ollessa
94, slopella 26 nettotulos on siis 68 lyöntiä! Onnittelut voittajalle! Jaetulle
toiselle sijalle kisassa sijoittui Jarmo Salonen tuloksella 38 bp kirjauttaen
korttiin 93 lyöntiä, siis lyönnin Markusta parempana, mutta alhaisemmalla
slopella 23. Toiseksi sijoittui myös Kari Äärinen täsmälleen samalla 38 bp
tuloksella Jarmon kanssa, mutta hänellä scratch tulos oli jopa lyönnin parempi
94. Parhaan sratch-tuloksen 89 kirjauttanut Jyrki Luoma jätettiin podiumin
ulkopuolelle, koska hän omaa varsin alhaisen slopen. Toiseksi alhaisimman
mainion scratch-tuloksen 90 lyöntiä kirjauttanut Gpi:n oma, kisaisäntänä
toiminut Juha From jäi kisassa viidenneksi.
Kisassa pelattiin myös kaksi erikoiskilpailua. Lähimmäs lippua -kisan väylällä 8
voitti kentän oma poika Juha From tuloksella 1,43 m. Hän kirjautti tuon tiukan
tuloksen heti ensimmäisessä pelaajaryhmässä mahdollistaen sen, ettei muiden
tarvinnut turhia mittauksia myöhemmin tehdä. Pisimmän draivin väylällä 10
täräytti Ari Elorinne, jolle mm. Toni Salonen antoi hyvän vastuksen pidemmällä
draivilla, joka kuitenkin päätyi noin jalan verran väylän oikeaan sivuun.
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Totutusti kisa päättyi klubilla tapahtuneeseen palkintojen jakoon, jota hieman
viivytti viimeisen pelaajaryhmän odottelu :-). Asiaan kuitenkin päästiin
asiallisesti ja palkinnot löysivät ottajansa. Voittomalja lähti siis jälleen
Markuksen mukaan ja palautuu palkintopöytään vuoden kuluttua paikassa,
jonka Markus saa kunnian päättää.
Tarkemmat tulokset ovat luettavissa raportin liitteenä olevista tuloslistoista,
kiitos kentän sujuvasti toimineen tulospalvelun.
Seuraavaksi TaLVI:n golfjaosto kokoontuu antamaan kyytiä RKM:n joukkueelle
samaisella GPi:n kentällä. Toivokaamme tämän hyvän tulostason säilymistä tai
jopa kohenemista, jotta saamme tilit tasattua perinteisen vastustajamme
kanssa.
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