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Tervehdys kumppanit,
Olen muutama päivä sitten kotiutunut takaisin Dubaihin kolmen kilpailun rupeamasta. Juuri pari päivää ennen
kisoihin lähtöä saimme avaimet asuntoomme ja ne päivät menivätkin suurimmaksi osaksi muuttopuuhissa. Tänne palatessani vastassa olikin jo aidosti kodilta näyttävä ja tuntuva paikka – täällä on helppo viihtyä. Lämpötilatkin ovat yllättävästi vielä ihan mukavalla tasolla ja edelliset päivät ovat kuluneet jälleen harjoittelun parissa.
Seuraavaksi kuitenkin muutama sananen kisareissusta…
Varsinainen kausi alkoi siis huhtikuun lopulla Hampurissa, Green Eagle Golfissa. Kenttä on erittäin pitkä, 7161
metriä, joten väyläosumat nousevat kentällä entistäkin tärkeämpään rooliin. Valmistautuminen kilpailuun sujui
hyvin, ja onnistuin jopa tekemään elämäni toisen hole-in-onen harjoitellessani vielä ennen reissuun lähtöä. Lähes 20 vuotta sain pelata golfia ennen kuin onnistuin ensimmäisessä holarissani, mutta nyt kahden kuukauden
sisällä olen onnistunut siinä kahdesti – on tämä kieltämättä jännä laji.
Hampurin kisa oli siitä erikoinen, että siinä yhdistyi sekä lyönti- että reikäpelimuotoinen kilpailu. Ensimmäinen
kierros oli puhdasta reikäpeliä eli mies miestä vastaan. Vastustaja pelasi hyvin, mutta omalla tasaisella pelilläni
voitin otteluni 17. reiällä lukemin 3&1. Seuraavalla kierroksella pelattiin kolmen hengen ryhmissä ja pelimuotona
oli 18 reiän lyöntipeli. Pelaaja, jolla olisi paras tulos 18 pelatun reiän jälkeen, siirtyisi seuraavalle kierrokselle eli
ryhmän kaksi muuta pelaajaa karsiutuisivat.
Olin toisella kierroksella melkein koko ajan taka-ajoasemassa. Hyvät lähipelilyönnit pitivät minut pelissä mukana ja 17 pelatun reiän jälkeen peli oli muuttunut kaksintaisteluksi ollessamme tasoissa ryhmän toisen pelaajan
kanssa. Ryhmän kolmas pelaaja oli minua tässä vaiheessa jo neljä lyöntiä perässä. Toinen vastustajista oli kuitenkin sinä päivänä yksinkertaisesti minua parempi ja sinetöi ottelun nimiinsä viimeisellä reiällä. Lopullinen sijoitukseni oli jaettu 13.
Toinen kilpailu pelattiin Tanskan pienellä Rømø-saarella. Saari on tunnettu kovasta tuulestaan ja testaavista
olosuhteistaan. Rømø ei tänäkään vuonna pettänyt. Kisapäivien aikana tuuli oli heikoimmillaan 10 m/s, ja vaikka
pallonlyöminen oli varsin hyvää, puttaaminen ei sitä ollut. Tuuli vei viheriöillä miestä ja välillä myös palloa. Jälkikäteen voi kyllä sanoa, että viheriöiden kunto meni ihon alle, mikä ei koskaan tiedä hyvää. Kahden kierroksen
aikana minulla oli yhteensä 13 kolmen putin viheriöitä. Toisella kierroksella osuin peräti 13 viheriöön, mutta 8
kolmen putin viheriötä tuotti tuloksen 81. En tiennyt oikein mitä tuohon sanoa silloin, enkä oikein vieläkään. :)
Sanomattakin on siis selvää, että karsiuiduin tästä kilpailusta.
Rupeaman kolmas ja viimeinen kilpailu pelattiin Tanskassa sijaitsevassa Silkeborg & Ry:n golfkentällä. Panokset
olivat normaalia osakilpailua suuremmat, sillä kilpailun kolme parasta pelaajaa lunastaisivat pelipaikan Tanskassa pelattavaan European Tourin kilpailuun. Rømøn jälkeiset välipäivät oli tullut hyödynnettyä hyvin ja peli oli
jälleen kunnossa. Ensimmäisen 48 reiän aikana olin tehnyt ainoastaan yhden bogeyn! Vaikka bogeyja ei pahemmin tuloskortissani ollut, birdiet olivat myös harvassa. Kärkeen oli matkaa, mutta kun 6 reikää oli vielä pelattavana, olin hyvissä asemissa 10 parhaan joukossa. Kolme vaisua rautalyöntiä näiden viimeisten reikien aikana
tuottivat kuitenkin 3 kallista bogeya ja päädyin jakamaan 24. sijaa.
Kaikin puolin olen tyytyväinen siihen suuntaan, mihin pelini on menossa. Kova työ jatkuu ja viikon päästä on
jälleen uudet koitokset edessä Ruotsissa.

22% TAVOITTEESTA

MENNEET KILPAILUT
25.-27.4.
1.-3.5.
8.-10.5.

Master of the Monster Match Play – 13. Sija
Bravo Tours Open presented by Visit Tønder – MC – 79, 81 (+16)
Jyske Bank Made in Denmark Qualifier – 24. Sija – 68, 70, 73 (-5)

TULEVAT KILPAILUT
22.-24.5. Elisefarm Open
30.5.-1.6. Barsebäck Resort Masters

Hole-In-One #2

Tyylinäyte Silkeborg & Ry:n golfkentältä

