
TaLVI-golfin kausi 2012  

 

TaLVI:n golf-kerhon kolmas toimintakausi on golf-toiminnan osalta päättynyt. 

Toiminta jatkui edellisen kauden tapaan ja yhteisiä tapahtumia meillä oli kauden aikana kuusi 
kappaletta seuraavasti: 

- Kevätkokous Messukylän harjoitushallissa 14.3.2012 
- haasteottelu paikallista RKM-yhdistystä vastaan Pirkkalassa 6.6.2012 
- haasteottelu Turun sisaryhdistystä vastaan Tammer-golfin kentällä Ruotulassa 27.6.2012 
- oma mestaruuskisa TaLVI-masters Vammalan Pirunpeltokentällä 15.8.2012 
- SuLVI:n mestaruuskisa 7.9.2012 Hartolan golf-kentällä 
- Kauden päättäjäiset 4.10 – 6.10.2012 Nilsiän Tahkovuorella 

Kautemme sisälsi mielestäni aktiviteettejä riittävästi eikä resurssimme oikein mahdollista 
kovinkaan paljon tähän toimintaa lisäyksiä. Olemme kuitenkin sopineet Turun sisaryhdistyksen 
kanssa, että yritämme saada haasteotteluumme mukaan kolmannenkin osapuolen ja 
ajatuksena olisi lähinnä Hämeenlinnan paikallisyhdistys haastaa kolmanneksi osapuoleksi 
tapahtumaan mukaan. 

Kausi meni meiltä mielestäni vähintäänkin kohtuullisesti vaikka paikallisessa haasteottelussa 
RKM-yhdistystä vastaan saimme melkoisen oppitunnin mutta sellainenhan vain opettaa ja ensi 
vuonna yritämme korjata vahingon ja opettaa vuorostamme rakennusalan ammattilaisia golfin 
taidoissa. 

Noista kauden päättäjäisistä muutama sana kun niistä ei vielä ole erikseen kirjoitettu. 
Lähdimme 8 hengen voimin torstaina iltapäivällä ajelemaan innokkaana kohti Tahkolla 
sijaitsevaa mökkiä. Pelasimme siellä 2 kierrosta Old Course-kentällä eli harjoituskierroksen 
perjantaina ja ”kilpailukierroksen” lauantaina. Keli ei meitä oikein suosinut. Perjantaina sateli 
vettä kohtuullisesti ja vaikka lauantaina säästyimmekin vesisateelta, oli kenttä kovin märkä 
vaikeuttaen peliä melkoisesti. Lauantaina pelasimme tasoituksellisen 2-hengen scramble-kisan. 
Kisan ”arvotut” parit olivat ehkä hieman epätasapainoiset mutta tällaisessa leikkimielisessä 
kisassa olikin lopputulokset toisarvoisia. Seuraavassa kisan epäviralliset tulokset: 

1. Toni Juslin ja Juha Patakangas 70 lyöntiä  
2. Markus Alaraatikka ja Reijo Hurula 73 lyöntiä 
3. Ari Elorinne ja Timo Hietala  75 lyöntiä 
4. Jukka Laaksomaa ja Jarmo Salonen 78 lyöntiä 

Tulosten oikeellisuudesta en vastaa koska ne on otettu muististani johtuen siitä, että joku 
hukkasi tuloslistat paluumatkamme aikana. 

Lisäksi harrastimme perjantai-iltana muutakin urheilua ja sen lopputuloksena minulla on ilo 
ilmoittaa että Ari sai kaadon!   Väärinkäsitysten välttämiseksi täsmennän että kyseessä oli 
hohtokeilaus! 

  TaLVI-golf-terveisin ja uutta golf-kautta odotellen Jarmo S 
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Jukan avaussvingi 10-väylän tiiboksissa. 

 

 
 
Jarmon lyöntiharjoitus. 
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Markuksen avauslyönti lähdössä.  

 

 
 
Repan avauksessa vauhtia, mailakin on hukkunut. 
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Avausiltana porukka Juhan käskytyksen alla. 
 
 

 
 

 

 
Joidenkin keskittyminen kisaan poikkesi muista! 


