
Kuukauden kenttä: 

St. Andrews, Old Course 

Skotlanti 

 

St Andrewsin Old Course on monien mielestä ”Golfin koti” koska alueella pelattiin 

golfia jo 1400-luvulla. Golfista oli tullut kasvavan suosittu peli Skotlannissa kunnes 

1457 Kuningas James II kielsi golfin pelaamisen. Syynä kiellolle oli nuorten miesten 

liiallinen golfin pelaaminen, kuninkaan mielestä miesten olisi pitänyt harjoitella 

enemmän jousiammuntaa. Kielto pysyi voimassa aina vuoteen 1502, jolloin kuningas 

James IV aloitti itse golfin pelaamisen ja poisti kiellon. 

Old Course on kaikista maailman kentistä legendaarisin. Onhan kentällä pelattu 29 

British Openia muiden isojen kilpailujen ohessa. Old Coursella The Openin ovat 

voittaneet mm. legendaariset nimet Sam Snead, Jack Nicklaus, Seve Ballesteros, Nick 

Faldo sekä Tiger Woods. Viimeisimmän, 2015 pelatun British Openin kentällä voitti 

Zach Johnson. 

Kentän erikoisuuksiin kuuluvat mm. runsas määrä isoja kaksoisgriinejä, yli 700 

vuotta vanha kivisilta ”Swilcan Bridge” väylällä 18 sekä 112 erikseen nimettyä ja 

oman historiansa omaavaa bunkkeria. Osaatko sinä vältellä väylän 14 ”Hell 

bunker”in ja väylän 17 ”Road bunker”in ja pelata tämän kuukauden kovimman 

tuloksen? 

 

Kentän omat nettisivut: 

https://www.standrews.com/Play/Courses/Old-course 

 

 

 

 

https://www.standrews.com/Play/Courses/Old-course


Kuukauden kenttä-kilpailu: 

Pelaa Old Course maaliskuun aikana ja osallistu kilpailuun! 

Kaikkien osallistujien kesken arvotaan lahjakortti simulaattorille. 

Säännöt: 

1) Pelataan St. Andrews, Old course-kenttää joulukuussa 

simulaattorin normaalisäännöillä ja asetuksilla (3m annettu, 

ei tuulta) 

2) Tulokset lasketaan 18-reikäisistä kierroksista pistebogeynä 

a. tasoitus lasketaan matemaattisesti (esim. 18,4 = 18) 

b. tasoituksen ja tuloksen (stableford) saa suoraan 

koneelta tai voi laskettaa pelin jälkeen Akilla/Tonilla 

c. ainoastaan kierroksen jälkeen Akille/Tonille kuitatut 

kierrokset ja tulokset huomioidaan! 

d. kuukauden paras tulos jää voimaan, voit siis huoletta 

pelata vaikka monta kierrosta 

3) Ei erillistä kilpailumaksua!  

a. Varaa pelivuorosi hallilta tai netistä 
https://www.varaavuoro.com/kareliagolf 

b. pelaa yksin tai ystäviesi kanssa 18-reikäinen kierros 

c. näytä tuloksesi Akille/Tonille kierroksen loputtua 

Kaikki osallistuneet osallistuvat arvontaan ja lisäksi tietysti 

parhaat palkitaan!  

Tervetuloa pelaamaan! 

 

 

 

https://www.varaavuoro.com/kareliagolf?fbclid=IwAR195L7I8e_xMRQxqfoscoXatlmCnGvL3ppr-r-iJs_Nt_lqLoJEJZgLVig


Kuukauden kenttä-kilpailu: 

Pelaa Old Course joulukuun aikana ja osallistu kilpailuun! Kaikkien 

osallistujien kesken arvotaan lahjakortti (2h) simulaattorille. 

Tuloslista: 

 

Onnea peleihin!  

Nimi: Tulos: Paras tulos/sijoitus: 

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   


