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Hyvää Uutta Kautta 2020! Ja minkälainen kausi siitä onkaan tulossa?! 

Vaan vielä pitäisi muka viitisen kuukautta malttaa, että pääsee kentälle!!! Eipä 
hätiä - nyt on mainio tilaisuus keskittyä niihin asioihin, jotka meiltä monelta jää 
vähemmälle huomiolle pelikauden aikana. Kentän levätessä ja kerätessä voimia 
kesää varten, on loistava tilaisuus huoltaa välineitä ja mahdollisesti hankkia jopa 
uusia työkaluja pakkiin! Pallo-ostosten tekoa kannattaa kuitenkin himmailla 
helmikuun alkuun saakka, sillä R&A saattaa rajoittaa pallojen 
lentokaariominaisuuksia tulevalla kaudella. Tämä koskee tietysti meidän porukassa 
vain Illua ja Jyriä, mutta tiedä vaikka ahkeran talviharjoittelun tuloksena tähän 
pitkälyöntisten porukkaan olisi enemmänkin tunkua kevään koittaessa?!  

Jos välineiden huolto ei maistu, niin antakaa vermeet huollettavaksi Jannelle tai 
Kostille! Normaalit grippien - ja varsien vaihdot  ynnä muut perushuollot saattavat 
onnistua odottaessakin, jos aikataulut täsmäävät. Molemmilla meidän 
ammattilaisilla on käytössä hyvät tilat myös lyöntiharjoitteluun. Eli huollettavat 
mailat vaan mukaan ja swingiä hinkkaamaan joko Kuopion Golf keskukseen tai 
Talvitarinaan. 
Oma treenaamiseni keskittyykin pitkälti juuri talviaikaan, kun kesällä ei meinaa 
malttaa harjoitella riittävän usein, mutta mikäs sen parempaa, kuin laittaa 
peruslyöminen talvella kuntoon, niin kesällä voi keskittyä enemmän pelaamiseen 
ja treenata tuloksen kannalta muita tärkeitä asioita, kuten griineillä ja griinien 
läheisyydessä työskentelyä. 

Pelaajan huoltoakaan ei pidä unohtaa, vaan kuntoa on hyvä pitää yllä talvisten 
lajien parissa. Hiihto on erinomainen laji golfin kannalta - siinä käytetään paljon 
samoja lihasryhmiä, kuin lyödessä, motoriikka - ja tasapainotreeniä 
unohtamatta. Eerikkalan klubin kulmalta pääsee kätevästi valaistulle ladulle tuttuun 
ympäristöön ja talven aikana klubitoimikunta toivottavasti pitää klubia auki parhaan 
hiihtosesongin aikana, jolloin klubilla voi käydä ryystämässä höyryävän totin 
kierrosten välissä!  

Kaudesta on tulossa jännittävä myös kilpagolfin seuraajille ja huippugolfia tullaan 
näkemään muuallakin, kuin Eerikkalassa. Kipparin tärppejä kauden 2020 golf-
faneille ovat tietysti Tokion Olympialaiset ja Ryder Cup, johon Eerikkala suosittelee 
Korhosen Mikkoa Kapteenin valinnaksi. Saa nähdä ottaako Euroopan kapteeni 
P.Harrington neuvosta vaarin, (mutta eiköhän hänkin lue tätä palstaa :D) joten 
peukut pystyyn ja voitto kotiin!  

Pienemmälläkin budjetilla voi käydä seuraamassa pelejä ja tässä muutama 
kohokohta lyhyemmän ajomatkan päässä Tervosta:  
10.6. pelataan Revontulessa Junnujen joukkue SM-kisojen karsintapelit. 
Suosittelen ja aion lähteä katsomaan, miten juniorit poraavat palloja lipun juureen! 



Tiedä vaikka mentäisiin porukalla?  
Heinäkuussa tapahtuukin sitten laajemmalla rintamalla, eli Junioreiden reikäpelin 
SM-kisat pelataan 22-24.7 Karelia Golfissa, naisten EM kisat 22-25.7. Kytäjällä ja 
kirsikkana kakun piällä Vierumäen Finnish Challenge 23-25.7. Elokuulle kannattaa 
varata aikaa Suomen Amatöörien mestaruuskisoihin, jotka pelataan 6-8.8. 
Helsingin Golfklubilla ja tietysti Suomi - Ruotsi maaotteluun, joka mitellään 29.-31.8. 
Linna Golfin kentällä.         

Vielä terveiset simulaattorikisojen Winter Tourilta, joka on saanut sponsorikseen 
Muumipeikon! Palkintopöydässä on siis tarjolla Muumiaiheista golfrekvisiittaa ja 
melko suurella todennäköisyydellä Eerikkalassa nähdään kesällä jos minkälaista 
Mörköä driverin mailasuojana! Kisaan ehtii vielä mukaan, koska alkusarjaa 
pelataan helmikuun loppuun saakka. Tuloksia tarvitaan kolmelta kisakentältä ja 
ohjeet kisaan löytyvät Eerikkalan simulaattorihuoneesta. 
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