Seuran mestaruuskisat 2019
Uskomattoman hieno keli, kenttä ja peliseura kuvastavat parhaiten kauden 2019 mestiksiä! Aurinko helli
pelaajia ja heti aamusta täräytettiin +20C varjoon, niin sai sitä vettä juoda ja muistaa muutenkin huolehtia
auringonsuojasta. Mieto tuuli piti kuitenkin kelin siedettävänä ja öttiäiset poissa haitolta.
Tuloksenteon kannalta B-sarjassa oli Sampsa kovassa tikissä ja paukutti 1:n yli oman tasoituksen ja sillä
otettiin voitto komeasti (yhden pisteen erolla) seuraavaan. Sampsan kommentti olikin, että "Ei tälläistä voi
tapahtua, olen ihan shokissa" Noh toivotetaan kuitenkin onnea voittajalle ja että selvisi kotiin asti ehjin
nahoin silmin nähden onnenhuumasta nauttiessaan...
Naistensarjassa otettiin tiukasti mutta huumorilla yhteen ja loppukaneetti oli, "Että kyllä teitä miehiä saa
odottaa" - kun naisten ryhmä lähti ensimmäisenä ja A-sarjalaisten tiukassa kisassa ajantaju meinasi kadota oikeaa puttilinjaa haettiin välillä useammankin kerran. Naisilla riitti kuitenkin huumoria vielä kisan jälkeen ja
yhdessä istuskeltiin ja mietittiin, että mistä huulipunaa mahdollisiin voittajakuviin.
A-sarjan voittaja Pentti totesi, että vielä jäi kentälle annettavaa, lauantain huonosti kulkenut puttipeli olisi
siivittänyt uuteen kenttäennätykseen, mutta viritystaso vei tällä kertaa parhaan terän puteista. Sunnuntaina
uudet reiät oli millintarkasti oikeissa kohdissa ja Pentin(kin) putit upposivat hienosti kuppiin ja siivittivät
hänet selkään mutta varmaan voittoon. Kiitos kaikille mahtavasta kisasta. Alla tulokset!
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A-sarja miehet
osallistuja
1. Pentti Taikina-aho
2. Teppo Kauppi
3. Petri Karinen
4. Reijo Suhonen
5. Jarkko Koskela
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Vuoden aloittaja 2.9. klo 17.30Vuonna 2019 green cardin suorittaneella on osallistumisoikeus, seurasta riippumatta. Kauden aloittajakisat
takana! Kovia tuloksia ja hyviä tyyppejä!
Onnea kaikille tasapuolisesti.
Kisa oli ollut niin jännä, että kännykkäkin oli jäänyt matkalle, onneksi löytyi 😅
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