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TaLVI ry golfjaosto

Perinteinen yhdistysottelu TRE vs TaLVI vm 2019

Keskiviikkona 14.8. pelattiin Pirkkalan golfkentällä jo perinteeksi muodostunut 
yhdistysten välinen golfottelu, vastakkain siis Tampereen Rakennusmestari-
yhdistys ja Tampereen LVI-yhdistys. Tällä kertaa järjestelyvuorossa oli TRY ja 
heidän valintansa pelialustaksi oli siis Pirkkala. Hataran muistikuvani mukaan 
viime kesänä pelipaikkana oli Lakeside Golf ja voittajan silloin TRY, joka näin 
siirtyi otteluissa 4 – 3 johtoon. Nyt oli TaLVI:lla todella tarvetta pärjätä, jotta 
tilit voitaisiin tasata.

Sää pelipäivänä oli ennustusten mukaisesti vaihteleva, sadetta saatiin tunteita 
viilentämään muutamaan otteeseen. Tästä ylimääräisiä suojautumistoimia 
aiheuttavasta säästä huolimatta kenttä pysyi hyvin pelattavassa kunnossa ja 
tulostaso ei päässyt laskemaan ainakaan selvästi havaittavalla tavalla.

TaLVI:n joukkueeseen olikin saatu laadukas ryhmä, yhteensä 12 pelaajaa 
vastustajan 9:ää vastaan. Joukkueen tulos määräytyy joukkueen viiden 
parhaiten pärjänneen pelaajan yhteenlasketuista pistebogeytuloksista, joten 
lupa epäonnistus pelissä oli osalla joukkuette myös olemassa, kunhan kärki 
pelaisi hyvin. Ja niinhän se tekikin, TaLVI:n joukkuetulokseksi muodostui 171 
bp vastustajan jäädessä selvät 3 bp perään. Tilit siis tasattiin tavoitteen 
mukaisesti.

Yksittäisistä TaLVI:n pelituloksista kannattaa mainita kaksi kärkitulosta. Sekä 
Toni Juslin että Kari Äärinen saavuttivat 38 bp tulokset ja näin valtsivat 
tuloslistan kärkisijat pohjustaen joukkueen voiton. Neljä seuraavaa sijaa 
menivät vastustajan nimiin, mutta tämä ei kuitenkaan riittänyt voittoon, koska 
seuraavat kolme sijaa kelvollisilla bp tuloksilla menivät taas TaLVI:n nimiin.

Väylällä 10 pelattu Pisin draivi -kisa meni TaLVI:n Jyrki Luoman nimiin. 
Lähimmäs lippua -kisan voitti TRY:n Asko Irri, mutta voitto varmistui vasta 
palkintojenjakotilaisuudessa, kun epäselväksi luonnehdittu merkintä kentällä 
olleessa tulostaulussa vahvistui luvuksi 1,60 m.

Lopuksi vielä joudun palaamaan edelliseen TaLVI:n golfmestaruuskisojen 
raporttiini, johon oli päässyt livahtamaan pieni virhe. Raporttini tarkkaan 
lukenut kisaaja aiheellisesti huomatti minulle, että tuloslistassa ei kakkossijaa 
jaettu, vaan alhaisemman HCP:n vuoksi bp-tuloksissa tasoihin päätyneet 
Jarmo Salonen ja Kari Äärinen sijoittuivat mainitussa järjestyksessä sijoille 
kaksi ja kolme. Pahoittelen kokemattomuuttani tulosten tulkinnassa.
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Kohti seuraavia taistoja: kauden päättäjäiskisa pelataan tänä syksynä 
Hämeenlinnassa Aulangon Eversti-kentällä. Kisasta on juuri tänä aamuna 
antanut yksityiskohtaiset tiedot järjestäjänä toimiva Jukka Laaksomaa. 
Ilmoittautumisaika on siis avattu, joten toimikaa!
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