WIGILANT-sukuseura ry

Toimintasivulle

WIGILANTOPEN GOLFTURNAUS 2014
Wigilant-sukuseuran golﬁn mestaruuskisat järjeste in jo kolmannen kerran,
joten voidaan kai jo puhua perinteestä. Kisat oli tarkoitus pelata viime vuoden
voi ajien ko kentällä Meri-Teijossa, mu a siellä olleiden kilpailujen johdosta
Wigilant Open pela in Bjärkas Golﬁssa 7.6.2014. Se sijaitsee Kemiönsaaren
Västan ärdissä. Ken ä on e äväs Suomen ainoa täysimi ainen par 3ken ä. Se on varsin erikoinen ja on rakenne u vanhan maa lan maille. Tilaa
isännöi nykyään jo 16. sukupolvi.
Aamukahville Bjärkasiin kokoontuessamme meidät yllä rapsakka sadekuuro,
mu a jo ensimmäisen ryhmän läh essä liikkeelle aurinko ilmestyi pilvien
takaa ja kilpailu saa in suorite ua varsin kauniissa ja lämpimässä säässä. Kisa
pela in kahden hengen joukkueina ja pelimuotona oli bestball. Osano ajia
oli tällä kertaa kymmenen eli viisi joukkue a: Kankaanrannat, Karrikat ja
Tuomiset, Vesa Valpasvuo ja Ma Kraama sekä Harri Aunoila ja Juha
Mäkinen. Jälkimmäisten isät Hannu ja Juhani toimivat poikiensa caddienä.
Valite avas Jokirantojen joukkueet eivät tänä vuonna yhteensa umien
vuoksi päässeet mukaan. Ensi vuonna toivo avas yhä enemmän joukkueita
on mukana.
Kilpailu oli edellisvuosien tapaan hyvin tasaväkinen. Viime vuonna Tarmo ja
Ulla Tuominen voi vat Kari ja Kirsi Kankaanrannan yhdellä vaivaisella
pisteellä. Sama tasaväkisyys jatkui tänä vuonna. Ensin Kari löi 13. väylällä
birdien, mu a Ulla vastasi 16. väylällä myös birdiellä ja tämä ratkaisi
Tuomisille taas voiton yhdellä pisteellä ja komean kiertopalkinnon vuodeksi
haltuun. Kolmanneksi sijoi uivat myös hyvällä tuloksella Jukka ja Taina
Karrikka. Kisan tasaväkisyy ä kuvaa, e ä Vesan ja Ma n joukkue voi Harrin
ja Juhan vain yhdellä pisteellä.
Kilpailun jälkeen nau in maa lalla valmiste u loimulohi-ateria
lisukkeineen. Kiertopalkinnon lisäksi varsin runsaasta palkintopöydästä rii
jae avaksi kaikille pelaajille ja myös avustajille. Parhaat kiitokset kaikille
lahjoi ajille. Vuoden kulu ua tapaamme samoissa merkeissä. Yritetään silloin
saada ennätysmäärä joukkueita kokoon. Toivo avas Hannu ja Juhanikin
saivat kipinän golﬁin ja saavat ensi vuodeksi suorite ua green cardin.
-Tarmo Tuominen-

