TOIMINTAKERTOMUS TaLVI GOLF 2020
Golfvuosi 2020 alkoi kaikesta (COVID-19) huolimatta keväällä erityiset varotoimet huomioiden
lupaavasti. Jo kesästä alkaen monilla alueemme kentillä pystyttiin pelaamaan lähes normaalisti
turvavälit huomioiden.
Jottei kaikki olisi mennyt kuitenkaan niin kuin Strömsössä, päätti SuLVI perua jo hyvissä ajoin
kesällä perinteiset mestaruuskisat.
Kaiken kaikkiaan golf yleensä mukavana ja turvallisena ulkoilumuotona sai julkisuutta ja uusia
harrastajia.

VUODESTA 2020
Vuosi 2020 oli yhdestoista TaLVI golfin toimintavuosi.
Kesäkuussa pelasimme tuttuun tyyliin ottelun Tampereen rakennusmestariyhdistystä vastaan. Koitos
oli yhdeksäs kerta, ja aiemmilta kerroilta tilanne oli voittojen suhteen 4–4. Pelasimme pistebogeykisan, johon molemmista joukkueista lasketaan viisi parasta pelaajaa. Aikaisempien vuosien tiukat
kisat olivat muisto vain kun murskasimme vastustajan pistein 181–163. Tällä kertaa Golf Pirkkalan
kenttä oli siis meille armollinen.
Elokuun alussa pelasimme yhdistyksen mestaruudesta Tammer-Golfin kentällä. Ilma oli loistava,
kenttä asiallinen ja pelaajat hyväntuulisia. Kaikki kolmetoista. Tälläkin kertaa voittaja saatiin
selville, ja niinhän siinä kävi, että kotikentän mies vei voiton; taas saatiin uusi nimi
voittajakategoriaan: Reijo Hurula, onneksi olkoon! Asian vierestä todettakoon, että jälkeenpäin Repa
kertoi voittaneensa myös Tammer-Golfin klubimestaruuden M65-sarjassa.
Syyskuun 25–26. pelasimme kauden päätöskisan; pelipaikaksi edellisvuoden mestari Markus oli
valinnut Yyteri Golfin Porista. En tiedä mitkä suhteet Markuksella on ”yläkertaan”, mutta kelit
todellakin suosivat; vaikka perjantain harjoituskierroksen jälkeen yöllä tulikin kaatosade ja aamulla
oli muutama ylimääräinen lätäkkö kentällä, niin +23 astetta ja auringonpaiste tuohon aikaan
vuodesta oli jotain ainutlaatuista. Ja jälleen päätöskisan kiertopalkintoon, kultaiseen putteriin,
kaiverrettiin uusi nimi: Jukka Siltanen, onneksi olkoon! Voittajan pisteet: 35. Poikkeuksellisesti vielä
mainitaan, että päätöskisan viimeiseksi, kahdentoista pelaajan joukosta, jäi Matti Helminen, jolle
eräs jäsen ehdotti keräystä (golf)psykologia varten.
Perinteisistä kisoistamme ottelumme KeSuLVIa vastaan jäi vastustajan pelaajien vähyyden takia
pelaamatta.
Jaostoomme kuuluu 28 henkilöä, joista 19 osallistui kauden tapahtumiin vähintään yhden kerran.

Taloudesta
TaLVI tuki jaostoamme 500 eurolla vuonna 2020. Jäsenet maksoivat osallisuudestaan kausimaksun.

VUOSI 2021
Runkokalenteri
•

Kesäkuun 1–2 viikolla reikäpeliottelu KeSuLVIn vieraana Muuramessa (tässä vaiheessa täysi
arvoitus).

•

Juhannuksen jälkeen vierasottelu Tampereen rakennusmestariyhdistystä vastaan. TRY peli pb
hcp, ja kaikki halukkaat pääsevät mukaan, myös mestikset. Greenfeet ja lounaan hoitaa
jaosto.

•

TaLVIn mestaruuskisa heinä-elokuun vaihteessa. Puolustava mestari valitsee kentän.

•

Päätöskisa (2 pv) syyskuun puolenvälin jälkeen. Puolustava mestari valitsee kentän.
Päätöskisaan tulee kustannuksien mukainen omaosuusmaksu.

•

Lisäksi SuLVIn mestaruuskisa Ruuhikoskella syyskuun alussa (omakustanteinen).

Pelioikeutettuja pelaajia meiltä löytyy Nokian River Golfin, Golf Pirkkalan ja Tammer Golfin
kentiltä useita, joten näitä kenttiä käytämme säästösyistä.

Näillä eväillä kauteen 2021. Hyvää joulunodotusta!

Terveisin Matti Helminen
puh. 040 350 0355

