
 
 
Finska mästerskapet i slagtävling avgörs i Pickala 13-16.7.2022 

 
Tävlingen om Finska mästerskapet i slagtävling arrangeras på Pickala Golf i Sjundeå den 13-
16.7.2022. Tävlingen är uppdelad i allmänna klasserna för män och kvinnor och E-golfserien för 
paragolfare. Pickala har ställt som mål att arrangera alla tiders FM-tävlingar. Teman är synlighet, 
professionalism, ekologi, samhörighet, spelarna och frivilliga. I tävlingarna kommer hela 156 
spelare att kämpa om finska mästerskapen. Mästarna kronas lördagen den 16.7.2022. 
 
Tävlingen spelas på Park banan, som har trimmats till mästerskapslängder. Banan är designad av 
Reijo Hillberg. De första nio hålen erbjuder öppet utrymme. Back-nine är präglad mer av skog och 
banan blir smalare och höjdskillnaderna ökar. Senast det berömda 17. hålet delar spelarna i 
vinnare och förlorare.   
 
FM-tävlingarna i golf arrangerades i Pickala föregående gång år 1996, då Niina Laitinen och Kalle 
Aitala kronades som Finska mästare. Pickala Golf har erfarenhet av att ordna betydande tävlingar 
så som 2015 Boys’ European Team Championship. Båda tävlingarna spelades på Park banan.  
 
Tävlingsserierna för herrar och damer spelas som 72 håls slagtävling. Efter den andra 
tävlingsdagen (36 hål) utförs cut, varefter de 45 bästa herr och 16 dam spelarna fortsätter. E-
seriens tävling påbörjas samtidigt som herrarnas och damernas serier inleder sin tredje omgång.  
 
Den nationella toppen som spelar på internationella penning greener saknas i FM tävlingarna, men 
det räcker till med många hårda namn för FM dukningen ändå. 
För Pickala finns det många spänningsmoment, då egna spelare från den niofaldiga Årets golfklubb 
i tävlingskategorin, får förevisa sitt kunnande på hemmaplan.  
 
Uppladdningen till FM tävlingarna påbörjas redan måndagen den 11.7. i en Pro Am tävling, där 
tävlingsdeltagarna spelar tillsammans med representanter för samarbetspartners. På måndag 
spelas även tävlingen Mästarnas mästare, där tidigare FM vinnare inbjudits. På tisdagen den 12.7. 
står Private Pro Am tävlingen i tur, där företagsrepresentanter får spela på en tävlings-trimmad 
bana med bla Minea Blomqvist-Kakko och Roope Kakko.    
 
Vi inbjuder alla finska golfens vänner att fira en avslappnad, rolig och energiserande tävlingsvecka 
tillsammans med Finlands toppspelare. Varmt välkommen till Pickala för att se och uppleva 
spänningen i FM i slagspel i juli! 


