K-Market Ilomantsin talven puttimestarin haku
käyntiin
Starttilistalla ilahduttavasti ns. sekä vanhaa kokeneempaa kaartia että uutta innokasta
tulokasta
Lumi tuli, lumi suli, pukki ehkä kävi, Jordan löi simuholarin ja vuosikin kerkesi jo vaihtua tätä
kirjoittaessani, mutta talven 2017-2018 puttimestarin seulominen aloitettiin perinteisesti
joulukuun puttikilpailulla tutussa hornankattilassa Mehtimäen vehreimmällä veralla.
Ratavirtuoosi-Kerosen mielen kiharoita paikalle oli uskaltautunut tutkimaan erittäin edustava
27 puttaajan porukka, joka sisälsi ilahduttavasti myös ns. uutta verta. Ensikertalaisille tahdon
nostaa erittäin ison Tapsan Hatun osallistumisesta tähän timanttista mielen lujuutta ja
ironman-kestävyyttä vaativaan puttitouriin, joka käsittää tuttuun tyyliinsä viisi osakilpailua.
Neljä parasta sijoitusta lasketaan lopputulokseen, joten voittaja pääsee nostelemaan Poikaa
aikaisintaan huhtikuussa.
Kertsi ei päästänyt kisaajia todellakaan helpolla. Varmat upotuspaikat olivat vähissä.
Stimbmeter aiheutti verrattain monelle bogi-sävytteistä matkustamista, jonka johdosta
miinuksille taiteili 27:stä puttaajasta vain kolme sankaria. Poudium-paikan pronssiseen
siipeen kiilasi viime hetken majesteettisella upotuksella puolustava mestari eli Toni
Laakkonen tuloksella -1. Lyönnin paremmin eli tuloksella -2 hopeiseen nurkkaan tiensä
raivasi Mika Simonen. Yksi oli kuitenkin ylitse muiden ja omassa kastissaan. Wrangen Patrikin
birdie-iloittelu tuotti tuloksen -5. Mainittakoon, että ensimmäiset 18 reikää päivän voittaja
pelasi kuusi alle. Näiden kolmen herran päänahkat ovat siis erittäin haluttuja tammikuun
osakilpailussa, jonka ajankohta on asemoitu 20. päivään kuluvaa kuuta.
Sivupelinä pidetyssä perinteisessä lähimmäksi lippua simuloinnissa oli myös suuria tunteita
ja kysymysmerkkejä halli-ilmassa. Kumpi herroista Korhos-Mikko vai Leppäs-Harri voittavat
tänään vai pystyykö joku muu haastamaan parivaljakon, jotka ovat dominoineet lajia sen
varhaisista alkuajoista lähtien? Ja kuinka ollakaan, tämäkin putki sai päätöksen, kun Kotron
Kimmo naulasi pallonsa tulokseen 2,01 m, jolla puhdistettiin pöytä tässä kilpailussa.
Jatkokysymyksenä voitaneen spekuleerata, palautuuko marssijärjestys heti seuraavalla
kerralla vai onnistuvatko haastajat uudelleen yllättämään itsensä? Seuraava puttitourin
osakilpailu järjestetään Mehti-veralla siis lauantaina 20.1. Laittakaahan almanakkaan ylös!
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K-Market Ilomantsin puttitour osa 1-lopputulokset
-5 Patrik Wrange
-2 Mika Simonen
-1 Toni Laakkonen
E Juha-Pekka Pirhonen, Mauri Vihonen, Mitro Hartikainen
+1 Jukka Tiihonen, Harri Weckman
+3 Teijo Kärki, Marko Tolvanen, Harri Leppänen, Urpo Varis, Sami Partinen
+4 Jukka Keto
+5 Mikko Varis
+6 Arto Solaranta
+7 Juha Marola, Mikko Hirvonen, Usko Roivas
+9 Teuvo Kosunen, Jani-Matti Haverinen, Martti Tolvanen
+12 June Weckman
+14 Kimmo Kotro
+15 Oona Simonen
+20 Aaro Laukkanen
+24 Henri Veijalainen
Lähimmäs lippua kilpailun voittaja Kimmo Kotro tuloksella 2,01m.

