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Huomioi nämä asiat 
pelikauden alkaessa
 
• Tarkista ja päivitä yhteystiedot NexGolfissa – osoite, puhe-
linnumero ja sähköpostiosoite. Varmistat, että tärkeät viestit 
tavoittavat sinut jatkossakin.
• Pelioikeusilmoitus on hyvä olla tehtynä ennen kauden al-
kua, jottei pelaaminen viivästy ”ylimääräisten” paperitöiden 
takia kenttien avautuessa. Osakkaat voivat tehdä sen suo-
raan NexGolf-ohjelmassa, tai lähettää pelioikeudenkäyttöil-
moituksen kotisivulla. Pelilippukortit ovat noudettavissa cad-
diemasterilta heti kauden alkaessa. 
• Jäsenmaksu- ja osakkeen hoitovastikelaskut löytyvät käte-
västi NexGolfissa jäsenen omissa tiedoissa. Olemme lähettä-
neet laskut helmikuussa joko postitse tai sähköpostitse.
• Kysy vapaita bägikaappeja. Kätevä tapa säilyttää varusteita 
klubitalon bägivarastossa. 
Tiedustelut ja varaukset stina.nanto@nurmijarvi-golf.fi
• Lataa ilmaiset sovellukset Appstoresta tai GooglePlaysta! 
Nurmijärvi Golfin oma sovellus ja pysyt ajan tasalla NGK:n 
asioista yhdessä paikassa. 
• NexGolfin sovellus (basic-taso) on kaikille 
NGK:n jäsenille ilmainen.
• Pelikierrosten tuloskortit syötetään joko NexGolfissa, Golf 
GameBookissa tai mScorecardin kautta. Lähettämisen jäl-
keen tulos siirtyy WHS laskentaan ja uusi tasoitus päivittyy 
seuraavaan päivään mennessä eBirdieen ja NexGolf järjestel-
mään. Huomioithan, että ensimmäisen syötetyn tuloksen jäl-
keen tasoituskierrosta ei pysty enää itse poistamaan, myös-
kään kilpailuissa ei saa laittaa tasoituskierrosta päälle, ettei 
tasoitukset päivity kahteen kertaan. 
Huom! Ongelmatilanteissa ota rohkeasti yhteys caddie-
masteriin. 

 
Hyvä tietää pelikaudella 2022:
 
• Peliryhmän yhteistasoitus voi olla maksimissaan 118.
   
• Jäsenen ajanvarausoikeus määräytyy pelioikeuden mukaan. 
Se voi olla 3 –7 vrk kaikille NGK:n radoille.
 
• Näet NexGolfin ajanvarauksen yhteydessä vapaana olevat 
golfautot ja sähkökärryt sekä samalla voit varata niitä kier-
rokselle. 

ELÄMÄNURA-PALKINTO ESA MERILÄISELLE
Esa Meriläinen on tehnyt töitä Suomi Golfin eteen 
monessa eri organisaatiossa. Monipuolisten luot-
tamustehtävien lisäksi hän toimi Nurmijärven 
Golfklubin pitkäaikaisena toiminnanjohtajana.
Elämänura-palkinto on muutamien vuosien vä-
lein jaettava erityispalkinto pitkäaikaisesta ja 
merkityksellisestä toiminnasta golfin eteen. 
Golfgaalan Elämänura-palkinnon on aikaisemmin 
saanut kuusi henkilöä, kerrotaan Suomen Golflii-
ton verkkosivuilla.
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Yhtiömme toiminta on ollut viime vuosina 
menestyksellistä, sekä toiminnallisesti että 
taloudellisesti. Taloudellisesti hyvä tulos ja 
vahva kassatilanne antavat meille mahdol-
lisuuksia kehittää kenttäämme ja yhtiömme 
toimintaa strategiamme mukaisesti. Yhtiöl-
lemme on tärkeää varmistaa hyvät peliolo-
suhteet osakkeenomistajillemme ja jäsenil-
lemme sekä kehittää kenttämme vetovoi-
maisuutta vieraspelaajille. Kehittämistyötä 
tehdään huomioimalla eri pelaajaryhmien 
tarpeet mahdollisimman tasapuolisesti ta-
voitteena turvata myös tulevien sukupolvi-
en kehittyminen golfareiksi. Kaikessa toi-
minnassa on tärkeää tarkka kassan hallinta 
sekä suunnittelun pitkäjänteisyys. Tiivis yh-
teistyö Golfkeskus Oy:n ja Golfklubi ry:n vä-
lillä takaa yhteisöllemme parhaat menesty-
misen mahdollisuudet. Hyvästä menestyk-
sestä kertoo myös osaltaan se, että vuoden 
2021 kenttärankingissa kenttämme sijoit-
tui Uudenmaan alueella kymmenen parhaan 
kentän joukkoon.

Tilikauden 2021/2022 vaihteessa to-
teutimme väylän B3 mittavan korjauksen tavoitteena väylän pelattavuuden parantami-
nen. Etenkin liika kosteus on ollut väylän riesana. Kauan odotettua ja toivottua harjoitus-
aluetta päästään kevään aikana rakentamaan golfkoulun läheisyyteen. Toimintasuunnitel-
massamme on otettava myös ympäröivän maailman tilanne huomioon. Kestävän kehityk-
sen entistä voimakkaampi huomioon ottaminen on nostanut esimerkiksi sähköiset lataus-
tolpat golfarien autoille ajankohtaiseksi. Lisäksi voimakas sähkön hinnan nousu on käyn-
nistänyt selvityksen laadinnan aurinkokennojen asennuksen mahdollisuudesta omaa säh-
köntuotantoamme ajatellen. Suunnittelussamme joudumme varautumaan kiihtyneeseen 
inflaatioon ja mahdollisiin saatavuusongelmiin joidenkin tarvikkeiden osalta.

Golfosakkeen omistamiseen liittyvät velvollisuudet ja vaikeus saada osake luovutet-
tua eteenpäin, mikäli itse ei enää syystä tai toisesta pelaa, ovat tärkeitä aiheita kaikilla 
golfkentillä. Yhtiön johto ja hallitus etsivät koko ajan ratkaisuja golfosakkeen arvostuk-
sen nostamiseksi ja sitä kautta osakkeiden kysynnän vilkastuttamiseksi. Yhtiön tarjoamat 
edut osakkeenomistajille ovat yksi kehittämisen aihe, joka vaikuttaa golfosakkeen arvos-
tukseen.

Vaikka maailmanpoliittiset kriisit ja edelleen jylläävä Covid 19 -epidemiatilanne aihe-
uttavat ympäristössämme suuriakin haasteita voimme Nurmijärvi Golfissa katsoa luotta-
vaisesti tulevaan pelikauteen. 

Mukavaa kevättä ja pian koittavan pelikauden alkua!

P U H E E N J O H TA J A N  PA L S TA

LUOTTAVAISIN MIELIN UUTEEN PELIKAUTEEN

Merja Iiskola,  Nurmijärven 
Golfkeskus Oy, puheenjohtaja
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Pelioikeutetun jäsenen edut 2022
Kaudella 2022 Nurmijärvi Golfissa teemana on Hyvässä Kunnossa! Pelaa enemmän ja pysy hyvässä 
kunnossa. Pelioikeutetulla jäsenellä on myös muita pelaamista lisääviä etuja! Pelioikeuksia on saata-
villa toimiston kautta tai suoraan osakkailta. Kaikki pelioikeudet perustuvat osakkeisiin, joten pelioi-
keuksia on saatavilla vain rajoitetusti kautta kohden. Osakkuudella varmistat pelaamisen omalla ken-
tällä vuosittain!

Kentän ensisijaisen käyttäjän asema – edut lähtöaikojen varauksessa
§	 lähtöaikojen varausoikeus 7 vrk etukäteen
§	 vapaa pelioikeus kaikille kentille koko kauden
§	 pelioikeus sisältää alle 24-vuotiaan perheenjäsenen lisäpelioikeuden!
Pelioikeutetun vieraalle alennettu green fee 45 €
Oikeus SGK:n Etukorttiin, kun pelioikeus käytössä nimettynä
§	 Etukortilla voi pelata n. 20 kentällä 50 % alennuksella green feestä. Etukortin hinta 30 €.
Oikeus lunastaa lisäpelioikeus Nevasgolfiin tai Suur-Helsingin Golfiin
§	 lisäpelioikeudella voi pelata rajoittamattoman määrän näillä kahdella kumppanuuskentällä
§	 lisäpelioikeuden voi lunastaa, kun pelioikeus on itsellä käytössä nimettynä 
§	 lisäpelioikeuden hinta on 135 €/kenttä
Vierailuoikeus 5 muulla kentällä (1 kk/ kenttä), kun pelioikeus on käytössä nimettynä
§	 veloitukseton vierailuoikeus Tuusula Golfiin, Hyvigolfiin, Hirvihaara Golfiin, 

 Tawast Golfiin ja Lahden Golfiin
§	 vierailuoikeus 1 kk/kenttä, joka ilmoitetaan 1–3 vrk ennen kuun vaihdetta
NGK Pro Shop
§	 alennukset 10 % osakkaille ja jäsenille 
§	 kohdennetut kampanjat kauden aikana erilaisista tuoteryhmistä

Osakkaana nautit vielä näistä lisäeduista 2022
Kentän ensisijaisen käyttäjän asema – edut lähtöaikojen varauksessa
§	 lähtöaikojen varausoikeus 7 vrk etukäteen myös osakkaan vieraille
Oikeus tuoda yhden kerran 1–3 vierastaan veloituksetta pelaamaan, pelattava itse mukana
§	 oikeus koskee 18-reiän kierrosta tai 9-reiän pallorännikierrosta
§	 vahva toivomus on, että vieraat olisivat uusia NGK:n kenttiin ja palveluihin tutustujia 
Osakkaan vieraalle alennettu green fee -maksu muista vierailuista
§	 yhden veloituksettoman kerran lisäksi osakkaan vieraille green fee 35 €
§	 alennettu green feen hinta myös osakkaan tuomille ryhmille
Osakashinta golfauton käytössä ja rangekorttien lataamisessa
§	 golfauton vuokra: kertamaksu 25 € tai koko kausi 380 € (norm. 35 € ja 480 €)
§	 rangepoleteista ja -korteista osakasalennukset
Oikeus Kultakorttiin
§	 Kultakortilla voi pelata 24 muulla kentällä hintaan 165 €
Kultakortin lunastusoikeus on vain osakkaalla, joka käyttää oman osakkeensa pelioikeutta 
nimettynä itselleen. Lisää Kultakorttiin liittyvää tietoa klubin toimistolta! 
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Meille NGK:laisille kevään Lähipeli-lehti on 
merkki kauden avauslyöntien lähestymises-
tä. Auringonsäteet ovat useamman viikon 
lämmittäneet ja virkistäneet meidän golfa-
rien mieliä. Uskonkin, että moni muukin jä-
senistämme kuin vain allekirjoittanut on tut-
kaillut viimeisten viikkojen sääennusteita 
suurella mielenkiinnolla – ja ajatuksissaan 
ennustanut pelikauden alkamista ja päivä-
määrää. 

Omissa ajatuksissa kauden avauksen li-
säksi on vahva usko ”elämäni” golfkesästä 
niin pelisuoritusten, sään ja unohtumatto-
mien yhteisten hetkien osalta vanhojen kuin 
uusien golfystävien kanssa. 

Paremmassa kunnossa! 
Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet koko golf-
yhteisön kuin myös NGK:n osalta poikke-
uksellisia. Kiinnostus golfia kohtaan harras-
tusmuotona on kasvanut ennätyksellisen 
vahvasti. Meillä NGK:ssa pelattujen kierros-
ten määrät ovat olleet kaikkien aikojen kor-
keimpia ja seuramme jäsenmäärä on suu-
rempi kuin koskaan. Samalla koko lajin ja 
kilpagolfin saavuttama näkyvyys eri medi-
oissa kuin myös penkkiurheilijoiden mielissä 
on aivan uudella tasolla. 

Useamman vuoden ajan yhtenä toimin-
tamme tavoitteista on ollut jäsenmäärän 
tasainen kasvattaminen. Viime syyskoko-
uksessa kuitenkin totesimme, että tämän ta-
voitteen osalta tulemme tekemään tarken-
nuksia. Jatkossa jäsenmäärän kasvattamisen 
sijaan tavoitteemme on palveluiden paranta-
minen – uskomme tietenkin, että hyvä palve-
lu ja vahva NGK-henki tukevat jäsenmääräm-
me kehitystä myös tulevaisuudessa. 

Kesän teema – Paremmassa kunnossa 
– tuo itse kullekin seuramme jäsenellä eri-
laisen mielikuvan ja sen myötä tarkoituspe-
rän. Seuramme aktiivisten toimikuntalaisten 
osalta se tarkoittaa haluamme palvella jäse-
nistöämme yhä paremmin ja monipuolisem-
min jatkossa. Ei kaikkea hyvää kuitenkaan 
kerralla, sillä tahtotilamme on kehittää pit-
käjänteisesti toimintaamme, tuoda joka kesä 
palvelutarjontaan jotain uutta, kuitenkin pe-
rinteitä ja NGK- henkeä kunnioittaen. 

P U H E E N J O H TA J A N  PA L S TA

KESÄN TEEMANA – PAREMMASSA KUNNOSSA!

Pasi Theman, Nurmijärven 
Golfklubi ry:n puheenjohtaja
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Perhekeskeisyys, NGK-henki ja juniorityö 
ovat toimintamme kulmakivet myös tulevai-
suudessa

NGK-henki on toimintamme vahva kulma-
kivi, jota perhekeskisyys ja aktiivinen junio-
rityö ja kilpagolfiin panostaminen osaltaan 
ovat rakentamassa, tukemassa ja vahvis-
tamassa. KIlpagolfin osalta olemmekin tal-
vella saaneet nauttia Elmo Gerkmanin me-
nestyksestä kansainvälisissä juniorikisoissa. 
Myös valtakunnallisesti arvostettu junioritoi-
mintamme ottaa jälleen uusia kehitysaske-
leita vuoden -22 aikana. Näistä uudistuksista 
sinulla on mahdollista lukea lisää Juniori- ja 
valmennustoimikunnan omassa osiossa. Syk-
syn Lähipeli-lehdessä mainittu Klubitoimi-
kunta ottaa kesän -22 aikana ensiaskeleita ja 
tulee olemaan vahvasti mukana kehittämäs-
sä koko jäsenistöä koskevia tapahtumiam-
me. Näistä hyvinä esimerkkeinä mainitta-
koon Vappu- ja Cross Country -kisat. 

Uudet kapteenimme
Syksyn aikana meidän kaikkien arvostamat 
seuramme kapteenit Pasi Kaskinen ja Tiina 
Santonen sekä junioreiden itse valitsema ju-
niorikapteenimme Emilia Seppänen ilmoitti-
vat vetäytyvänsä tehtävistään.  Haluan vielä 
kerran lämpimästi kiittää koko yhteisömme 
puolesta Pasia, Tiina ja Emiliaa omasta henki-
lökohtaisesta sitoutumisestaan ja panoksesta 
koko yhteisömme toiminnan eteen.

Syyskokous ja juniorimme valitsivat näin 
uudet kapteenit seurallemme. Toivottakaam-
me koko jäsenistön puolesta kapteenimme 
Teemu Vikki, ladykapteeni Mari Karkela ja 
juniorikapteenimme Tino Uusi-Heikkilä vielä 
kerran tervetulleiksi. Uusiin kapteeneihimme 
pääset tutustumaan tarkemmin myös tässä 
Lähipeli-lehdessä. 

Lämmin kiitos!
Kesä 2022 pitää sisällään niin hyväksi todet-
tuja ja pidettyjä, kuin uusia ja joitakin ”päivi-
tettyjä” tapahtumia. Talven aikana on jälleen 
ollut ilo seurata seuramme toimikuntien jä-
senten ja muiden vapaaehtoisten intoa, pyy-
teetöntä halua työskennellä seuramme toi-
minnan eteen ja intohimoa viedä seuraamme 
ja sen asioita sekä henkeä eteenpäin. Halu-
ankin jo näin keväällä lausua erityiskiitok-
sen kaikille toimikunnille, niiden jäsenille ja 
vapaaehtoisille mahtavasta panoksestanne 
seuramme puolesta kaudella 2022! 

Lopuksi, jo perinteisin sanoin: Haastan 
kaikki jäsenemme osallistumaan aktiivisesti 
mukaan toimikuntiemme järjestämiin tapah-
tumiin! Osallistuminen on erinomainen ta-
pa kiittää toimikuntien jäseniä heidän teke-
mästään työstä yhteisömme eteen. Samalla 
nämä tapahtumat antavat sinulle mahdolli-
suuden olla vaikuttamassa siihen millainen 
Nurmijärvi Golf on tulevaisuudessa. 

Hyvää golfkesää 2022 kaikille!
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Caddiemasterit 2022

Sara
Olen Sara Saurén, 18- 
vuotias hyvinkääläinen. 
Opiskelen tällä hetkel-
lä Hyvinkään lukiossa 
toista vuottani. Olen ol-
lut innokas golfin pe-
laaja jo 10 vuoden ajan. 
Nelisen vuotta sitten 
siirryin Nurmijärven kil-
paryhmään, josta olen 
vuosien varrella saanut 
erittäin hyvää valmen-
nusta. Kohta pyörähtää 
käyntiin ensimmäinen vuoteni caddiemasterina. Odotan innol-
la tulevaa kautta, uusien ihmisten tapaamista ja tietenkin 
golfia.

Nette
-Nina
Olen Nette-Nina Hiltu-
nen, 17-vuotias Klauk-
kalasta. Olen pelan-
nut golfia pienestä as-
ti Nurmijärvi Golfissa 
ja tämä on minulle en-
simmäinen kesä cad-
diemasterina. Tällä het-
kellä opiskelen Pohjois-
Haagan yhteiskoulussa 
lukion 2. vuotta ja pe-
laan jalkapalloa Kansallisessa Liigassa NJS:n joukkueessa. Odo-
tan innolla golfkauden alkua! Klubilla nähdään! 

Mimmi
Olen Mimmi, viime ke-
sän uusi caddiemaster- 
tulokas ja nyt onkin jo 
starttaamassa siis toi- 
nen caddiemaster-ke-
säni Nurmijärven golf-
klubilla. Talvi on vieräh- 
tänyt liikunta-alan pa-
rissa kuntosalilla yksi-
lö- ja ryhmäohjauksien 
merkeissä, mutta nyt 
odotankin jo innolla pää-
seväni takaisin klubita-
lolle tapaamaan edelli- 
sen kauden tuttuja golfareita sekä tietysti tutustumaan uusiin kas-
voihin.
Mukavaa golfkesää kaikille ja nähdään pian! 

Minea
Moi, olen Minea, 16- 
vuotias rajamäkeläinen. 
Opiskelen sosiaali- ja 
terveysalaa ensimmäis- 
tä vuotta. Tykkään viet-
tää aikaa ystävieni ja 
perheen kanssa. Tämä 
vuosi on toinen vuoteni 
caddiemasterina täällä 
ja odotan sitä todella 
innolla. Toivotaan hy-
vää säätä ja mahtavia 
lyöntejä!
Mukavia pelejä kaikille! 

Inka
Olen Inka Jauhiainen, 
monille tuttu kasvo golf- 
koulun puolelta, mutta 
tämän kesän jälkeen 
myös tiskin takaa. Olen 
kuusi vuotta toiminut 
seurassamme golfoh-
jaajana, ja keskittynyt 
erityisesti perheen pie-
nimpien kanssa toimi-
miseen. Golfurani olen 
aikoinani aloittanut seu-
ramme golfkoulusta, ja 
nykyään olen itse sa-
maisten golfkoulujen vetäjä, huippua! Tänä kesänä olen uuden 
haasteen edessä, kun valmennustoiminnan lisäksi siirryn cad-
diemasterin tehtäviin. Odotan innolla tulevaa kesää, uuden op-
pimista ja innokkaiden golfareiden kanssa työskentelyä. 
Aurinkoista ja golfrikasta kesää kaikille, nähdään klubilla!

Joni
Tervehdys olen Joni Sep- 
pänen, 18-vuotias ke-
vään ylioppilas. Pelaan 
golfia aktiivisesti kisai-
lumielessä. Itse odotan 
todella innolla alkavaa 
golfkautta ja toivotta-
vasti tekin. 
Toivotan kaikille hy-
viä tulevia lyöntejä, 
nähdään kentällä!
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KULMA-
HUONEESTA

Hyvää alkavaa pelikautta 2022! Ulkona sataa lunta, kavereita on koronassa ja Ukrainas-
sa on sota. Aloitamme uuden pelikauden kolmen kovan K:n kourissa: kylmyys, korona 
ja kansainväliset konfliktit! K-kirjaimia voisi olla vielä runsaasti lisää, mutta olipa niitä 
kuinka paljon tahansa, niin haluamme kohdata ne Hyvässä Kunnossa!

Nurmijärvi Golf on hyvässä kunnossa, taloudellisesti, toiminnallisesti ja henkisesti. Kenttien 
hyvä kunto tuli esille jälleen viime vuoden jäsen- ja asiakaspalautteessa. Viheriömme olivat 
maamme parhaimmistoa ja muutenkin olosuhteet kentillä olivat erinomaiset. Caddiemasterei-
den toiminta arvostettiin erittäin korkealle ja alueemme siisteys miellytti pelaajia. Vieraatkin 
aistivat hyvän ilmapiirimme. Panostamme tälläkin kaudella kenttien kehittämiseen ja kuntoon, 
sillä hyvät edeltävät kaudet ovat luoneet vahvan pohjan tällekin kaudelle. 

Koronan kanssa joudumme olemaan edelleenkin varovaisia. Sairaalahoidossa on paljon ih-
misiä ja tautitapauksia todetaan tuhansia päivässä. Toteutamme tapahtumat ja asiakaskohtaa-
miset klubilla koronaturvallisesti, vaikka se nyt helposti tarttuvan viruksen keskellä mahdot-
tomalta tuntuukin. Caddiemasterin ja ravintolan tilojen ilmanvaihtoon asennetaan sähköinen 
laitteisto, joka tehokkaasti ehkäisee bakteeri- ja virusperäisten tautien leviämisen tiloissamme. 
Toiveena kaudella 2022 on, että omilla toimillamme ja tekniikalla parannamme asiakasturvalli-
suutta ja viihtyisyyttä klubilla kolmantena koronavuonna.

Sota Ukrainassa järkyttää. Kuvat tuhotuista kaupungeista ja siviileihin kohdistuvista raakuuk-
sista ovat ahdistavia eikä helppoa ratkaisua tilanteeseen ole näkyvissä. Sota tulee vaikutta-
maan kaikkien elämään pitkälle tulevaisuu-
dessa ja joudumme etsimään uusia tapoja 
selvitä arjessamme. Oma hyvinvointi ja jak-
saminen korostuu, kun ajatukset viedään 
väkisinkin sotaan. Talvi saisi jo väistyä, että 
pääsisi kentälle neljäksi tunniksi kavereiden 
kanssa haukkaamaan happea ja voimaan pa-
remmin! 

Valitettavasti kirjoitukseni on kovin synk-
kä, mutta sehän johtuu pelkästään ulkoisis-
ta tekijöistä. Minä suuresti toivon, että tämä 
kirjoitelma jää Lähipeli-lehden historiaan ai-
noana synkistelynä ja tulevien sukupolvien 
kummasteltavaksi! 

Nautitaan kaudesta 2022 ja 
pysytään Hyvässä Kunnossa!
Kari Piippo, toimitus-/
toiminnanjohtaja

HYVÄSSÄ KUNNOSSA
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Kapteenien kauden 2022 mietteet:

Uusi ajanjakso teille ja meille!

Otamme vastaan jäsenistön 
toiveita seuratoiminnasta!

Mitä juniorikapteeni tekee?
Junnukapteenin tehtävä on hyvin samankaltainen kuin muiden seuran kaptee-
nien. Junnukapteenina olen junioritoimikunnassa. Siellä olen toimikuntalaisten 
kanssa vuoropuhelussa ja tuon junnujen kantaa esille niin treenaamiseen kuin 
kilpailuihinkin liittyen. Toisin sanoen olen linkki pelaajien ja toimikunnan välil-
lä, tämä on tärkeää junnujen mielipiteiden kuuluvuuden kannalta. Mielestäni 
tällainen lisäys junioritoimintaan on äärimmäisen hyvä keino kuulla junioreita 
heitä koskevissa suunnitelmissa.
 
Mitä juniorikapteenilta 
vaaditaan erityisesti? 
Junnukapteenina koen, että minulta ei oleteta maailmaa mullistavia tekoja. 
Tuon junnujen kantaa esille sekä olen mahdollisuuksieni mukaan läsnä jun-
nujen treeneissä ja kisoissa kesällä. Minut valittiin syksyllä seuramme toiseksi 
juniorikapteeniksi, enkä oikein tiennyt mitä odottaa luottamustehtävältä puhu-
mattakaan mitä olettaisin sen vaativan. Mutta minusta tuntuu, että olen omak-
sunut roolin varsin mallikkaasti.

Tino Uusi-Heikkilä, Junnukapteeni

Juniorikapteeni tuo esille 
junnujen äänen asioihin
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Nurmijärvi Golfin uudet kapteenit Teemu Vikki ja Mari Karkela.

Olemme Nurmijärvi Golfin uudet kaptee-
nit Mari Karkela ja Teemu Vikki. Meillä 
on ilo ja kunnia jatkaa edellisten kap-
teenien Tiinan ja Pasin viitoittamaa tie-
tä loistavassa golfyhteisössämme. Suu-
ret kiitokset heille hienosti hoidetusta 
työstä!

Me kumpikin olemme olleet Nurmijärvi 
Golfin jäseniä jo toistakymmentä vuotta. 
Pelaaminen on ollut välillä aktiivisempaa 
ja välillä hieman rauhallisempaa riippuen 
senhetkisestä elämäntilanteesta. Nyt kum-
paisenkin jälkikasvu alkaa olla siinä iässä, 
että löytyy aikaa ja intoa seuramme toimin-
nan kehittämiseen.

Haluammekin, että Nurmijärven Golfklu-
bille on edelleen mukava tulla ja ystäväl-
linen yhteisöllisyys säilyy niin klubilla kuin 
kentälläkin. Otamme mielellämme vastaan 
jäsenistömme toiveita ja ja terveisiä seura-
toiminnasta.

Tulevalla kaudella pelaamme viikoittain 
kapteenien kierroksen, jonne kutsumme 
kaikki uudet jäsenemme. Kierroksen jäl-
keen käydään jälkipelit klubilla pienen pur-
tavan kera.

Toivomme uusilta ja tietenkin myös van-
hoilta jäseniltämme kunnioitusta kent-
täämme kohtaan. Muistetaan korjata lyön-
tijäljet, greeneillä alastulojäljet, laitetaan 

roskat, tupakantumpit, nuuskat ym. roskik-
seen ja käyttäydytään muutenkin siivosti.

Hyvää golfkautta 2022 kaikille!
T. Mari ja Teemu



Miesten geometrinen pikeepaita
Pikeepaita on todellinen vaatekaapin klassikko. Tämä pikeepaita on suunniteltu 
tarjoamaan maksimaalisen mukavuuden ja liikkumisen vapauden golfia pelatessa. 
Pikeepaita tarjoaa korkean tason hengittävyyden. Edessä on kolme nappia.
Materiaali: 92 % polyesteriä ja 8 % elastaania. 
Väri: Mid-Blue. Koot miehille M-3XL. 
Paidan hinta valkoisella brodeerattuna 39 €

Naisten hihaton pikeepaita
Hihaton pikeepaita timantti-printillä. Pystykaulus v-pääntiellä. Korkea hengittävyys. 
Nopeasti kuivuva. Materiaali: 94 % polyesteri ja 6 % elastaani. Koot: S-XL. 
Paidan hinta valkoisella brodeerattuna: 35 €

TTiillaaaa  sseeuurraann  oommaatt  llooggoovvaaaatttteeeett

Tilaukset 10.5.2022 mennessä NGK Pro Shopiin. 
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KULTAKORTTIKENTÄT 2022
• Alastaro Golf
• Archipelagia Golf
• Gumböle Golf
• Hartola Golf
• Hirvihaara Golf
• Hyvigolf
• Kankaisten Golf

• Keimola Golf
• Lahden Golf
• Lakeside Golf Pirunpelto
• Laukaan Peurunkagolf
• Loimijoki Golf
• Meri-Teijo Golf
• Nurmijärven Golfkeskus

• Porvoo Golf
• Rauma Golf
• RuukkiGolf
• Salo Golf
• Sea Golf Rönnäs
• St. Laurence Golf
• Suur-Helsingin Golf

• Tarina Golf
• Tuusulan Golfklubi
• Yyteri Golf
• Ähtäri Golf

SÄÄNNÖT

Kultakortilla* pelaat 24 vieraskentällä 7 kertaa/kenttä kauden aikana

Kultakortin* voi lunastaa osakas, joka käyttää omaa nimettyä pelioikeuttaan. Pelaaja on oikeutettu pelaamaan järjestelmässä 
mukana olevilla vieraskentillä 7 kertaa/kenttä, eli yhteensä jopa 168 kierrosta. Peliajan voi varata kolme vuorokautta ennen 
haluttua peliaikaa ja kortin käytöstä tulee ilmoittaa jo peliaikaa varattaessa. Kentillä on oikeus rajoittaa Kultakorttipelaajien 
määrä 30 pelaajaan/päivä/kenttä ja pelaaja voi varata vain yhden lähdön kerrallaan. Kultakorttipelioikeus ei ole voimassa 
kilpailuissa tai muissa tapahtumissa, eikä kortin etuja voi hyödyntää omalla kotikentällä. Kultakortti ostetaan omalta kotiken-
tältä ja se on voimassa 1.5.–31.10.2022.
*) Kultakorttia ei anneta fyysisenä korttina, vaan pelaajan kuva tallennetaan tunnistusta varten Kultakortti-tietokantaan
Vaihtoehtoisesti pelaajan tulee todistaa henkilöllisyytensä hyväksyttävällä henkilötodistuksella.

KANNATTAISIKO SINUNKIN 
HANKKIA GOLFOSAKE 
KULTAKORTTI-KENTÄLTÄ?
OSAKKAILLE TARJOLLA MAAN PARAS ETU!

165,-KULTAKORTTI
ON OSAKKAAN 

ETUOIKEUS!

OSTA

OMAKSI



Naisten ja tyttöjen golfkesä 2022 
Iloa ja energiaa naisten tapahtumiin
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Iloinen ja energinen naistoimikunta ha-
luaa toivottaa kaikki uudet ja nykyiset 
naispelaajat tervetulleiksi kauden 2022 
tapahtumiin. Naistoimikunnan toiminta-
ajatuksena on järjestää erilaisia tapah-
tumia ja luoda tällä tavalla rentoa ja po-
sitiivista tunnelmaa sekä tukea tyttöjen 
ja naisten golfharrastusta. 

Pelikausi avataan 1.5. rennolla 18 väylän 
vappukisalla. Tämä kisa on mainio startti 
kesän tapahtumiin, sillä vappunahan ote-
taan muutenkin rennosti, joten niin myös 
tässä kisassa. Toukokuussa treenataan tek-
niikkaa kuntoon seuran opettajan, head 
pron, Toni Korpiheteen opissa. Treeni-il-
lat järjestetään torstai-iltaisin golfkoululla. 
Toukokuussa on luvassa kolme treeni-iltaa 
ja elokuussa kaksi. 

Ladies Day kesäkuussa
Kauden päätapahtumaa, valtakunnallista 
Ladies Dayta, vietetään sunnuntaina 12.6. 
Tällöin pelataan hauska 18 väylän kisa. Kier-
roksen varrella on luvassa yllätyksiä ja klu-
billa järjestetään muutakin ohjelmaa. Myös 
elokuuksi on suunnitteilla toinen Ladies Day 
–tapahtuma.

Rennosti puolikkaalle
Touko-, kesä- ja elokuussa järjestetään il-
taysit, jolloin pelataan rennosti puolikas 
kierros. Iltaysit ovatkin helppo tapa lähteä 

iltalenkille. Heinäkuussa on tiedossa myös 
pelireissu kuukauden vaihtokentälle. Kuu-
kauden vaihtokenttä saadaan tietää kesä-
kuussa. 

Ladyt vs. Seniorit ja herrasmiehet
Ladyt ja Seniorit pelaavat yhdessä heinä-
kuun lopussa. Tapahtumassa pelataan täy-
si kierros siten, että samassa lähdössä on 
kaksi ladya ja kaksi senioria. Kummatkohan 
voittavat tänä vuonna? Viime vuonna voi-
ton veivät Seniorit.

Syyskuun puolessa välissä vastakkain pe-
laavat ladyt ja herrasmiehet. Nämä her-
rasmiehet eivät ole turhaan arvonimeään 
ansainneet. Luvassa onkin erinomaista seu-
raa, josta saa nauttia vielä ruokailun yhtey-
dessä kierroksen jälkeen. 

Uutena jäsenbongaus
Koko kauden kestäviin Eclectic-, Birdiepuu- 
ja Puttihissikisoihin ohjeet löytyvät muun 
muassa naisten pukuhuoneen seinältä. 
Bongaile kentällä myös herrasmiehiä, sil-
lä Herrasmiesgolfari valitaan jo 27. kerran. 
Uutena kisana tälle kaudelle on kisa nimel-
tään Jäsenbongaus. 

Naistoimikunnan järjestämät erilaiset ta-
pahtumat ovat hauskoja tilaisuuksia, joissa 
pääsee ennen kaikkea pelaamaan rennossa 
ja kannustavassa porukassa. Suosittelem-
me lämpimästi osallistumaan toimikunnan 
järjestämiin tapahtumiin, varsinkin jos olet 

vähän aikaa sitten aloittanut tai et ole ai-
kaisemmin osallistunut, sillä pelikierrokset 
naisten kanssa ovat oiva tapa tutustua ih-
misiin, saada uutta peliseuraa ja oppia täs-
tä niin mielenkiintoisesta mutta vaikeasta 
pelistä lisää. Meillä Nurmijärvi Golfissa on-
kin hirmuisen mukavia pelaajia ja rohkeasti 
osallistumalla tapahtumiin saat koko lajista 
paljon enemmän irti.

Uusia ystäviä ja peliseuraa
Naistoimikunnan tapahtumia kannattaa 
seurata NexGolfin Kilpailut ja tapahtumat 
-kalenterista ja ilmoittautua mahdollisim-
man pian. Paikat täyttyvät hyvin nopeas-
ti. Liity Facebookissa NGK Ladyt -ryhmään 
ja ota Instagramissa NGK Ladyt seuran-
taan. Tapahtumista saat tietoa myös nais-
toimikunnan ilmoitustaululta, joka sijaitsee 
wc-tilojen vieressä. Vessankoppien ovet on 
myös havaittu erinomaiseksi paikaksi tie-
dottaa tapahtumista.

Rentoa golfkesää kaikille! Ja tulkaa 
rohkeasti mukaan tapahtumiin!

Naistoimikunnan puheenjohtaja ja la-
dykapteeni on Mari Karkela. Sihtee-
rinä toimii Pirkko Haffer. Muut jäsenet 
ovat Tiina Jokela, Marke Mäkelä, Tanja 
Scherf, Terhi Valajärvi-Leinonen ja Terhi 
Kekkonen.



Espanjassa pelattu San Roguen kisakent-
tä oli layoutiltaan ihan mukavan oloinen, 
mutta suurena ongelmana oli varsinkin 
griinien kunto. Tuntui, että kentän hoi-
to oli jäänyt hieman hunningolle, griinit  
rei´itetty vain viikkoa ennen kisaa. Eikä 
niille tehty juuri mitään sen jälkeen. 

Olosuhteet kentällä olivat haasteelliset myös 
kelien puolesta, sillä sateen ja tuulen lisäksi 
saatiin ihmetellä sadetta, joka sisälsi Saha-
rasta noussutta hiekkaa. 
Elmo kuitenkin piti itsensä keskittyneenä jo-
ka päivä ja taisteli itselleen hienon voiton 
näistä rankoista olosuhteista huolimatta.

Tässä Elmon omia kommentteja 
kisan kulusta:

1. Kierros
Kuten sanottu griinit olivat aivan kamalat. En 
ole ikinä pelannut kisaa noin huonoilla grii-
neillä. Griinit olivat kuitenkin melko nopeat, 
mutta rei´itykset muuttivat ikävästi pallon 
suuntaa. Eka rundi kuitenkin alkoi hyvin, väy-
lille kaksi ja kolme birkut. Lyönti kulki ja pu-
teissa oli tuuria aina 10 väylälle asti, olin siinä 
kohtaa tuloksessa -4! Sitten repsahti, tupla ja 
bogia bogin perään, kuitenkin vikalle väyläl-
le sain tehtyä vielä hyvän birkun. Tuloksena 
73/+1 sekä sijoitus T4 ekan kiekan jälkeen.

2. Kierros
Lähdettiin sateeseen pelaamaan, kamat oli-
vat jo märät 6. väylällä. Vähän tahmea alku 
etuysin pelasin +2.
Takaysillä sain paareja, yksi bogi jonnekin. 
Väylälle 16 tein hyvän eaglen, mutta kuit-
tasin sen kuitenkin heti perään harmillises-
ti kahdella seuraavalla väylällä bogeilla. Kier-
ros 75/+3. Vikaan päivään olin 3 lyöntiä kär-
jestä ja sijoitus T2.

3. Kierros
Tuuli oli todella raastava. Kaikilla oli haasta-
vaa, itse olin +4 kuuden pelatun väylän jäl-
keen. Tuuli vaikeutti todella rajusti puttaa-
mista. Seiskalle ja kasille tein tärkeät böödit. 
Oltiin Oliverin (Ruutu) kanssa menty koko ki-
sa samaa tahtia. Etuysin jälkeen oltiin joh-
dossa Oliverin kanssa, Leo (Zurovak) oli sula-
nut tuulen mukana.
Takaysillä sama tahti jatkui. 14 väylää pelat-
tu ja vieläkin tasoissa, sitten sain 15. väylällä 
yhden eteen. Väylä 16 par 5, ja oltiin kaikki 
puttaamassa eagleja. Mulle ja Oliverille bir-
kut, Leolle par.

Elmo Gerkman upeaan voittoon 
Jason Floyd TripleA European Openissa 29.–31.3.

Seuraavalla par kolmosella arvioimme mo-
lemmat tuulen väärin ja avaukset jäivät 30 m 
lyhyeksi. Tästä löin ihan huikean lobin lipul-
le ja tap in par sekä kahden lyönnin johdos-
sa ennen vikaa väylää. Erittäin vaikea väylä, 
vettä ja jäätävä tuuli. Hyvä avaus väylälle. 
Jatkolyönnin lähetin veden päälle lipusta 30 
m oikealle ja pallo päätyi 30 m vasemmalle...
Hyvä chippi vastatuuleen korotetulle griinille 
(vesi takana) ja kahdella putilla voitto kotiin 
2 lyönnin erolla.

Raastava kisa henkisesti ja fyysisesti. 
Kiitos tukijoukoille!

Mahtava ja menestyksekäs talvikausi takana. 
Suuret kiitokset valmentajille Petskulle ja To-
nille. Myös Matille kiitokset fysiikkavalmen-
nuksesta. Myös Akatemian treenejä ja val-
mentajia kiitän. Hienoa, että meillä on tällai-
nen mahdollisuus.
Kiitoksia myös seuran tuesta, joka on ollut 
erittäin tarpeellinen ja auttanut paljon. Täs-
tä on hyvä jatkaa kohti alkavaa kautta ja uu-
sia koitoksia. Nyt taas treenien pariin innok-
kaasti
Kevättä kohden, toivottavasti lumet sulavat 
nopeasti.  Elmo
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Team NGK Akatemian toiminta aloitettiin 
syksyllä 2021. Tavoitteeksi toiminnalle ase-
tettiin opettaa motivoituneita ja huipul-
le pyrkiviä NGK:n pelaajia harjoittelemaan 
ja elämään ammattiurheilijan tavoin. Team 
NGK Akatemiaa lähtivät vetämään NGK:n 
omat ammattilaispelaajat Henri Satama, 
Miki Kuronen ja Ossi Mikkola. Henkka toi-
mii enemmän taustalla ja Miki ja Ossi vetä-
vät treenejä. Kaikki kolme ovat aloittaneet 
golfin Nurmijärvellä, kasvaneet seuran val-
mennuksessa ammattilaisiksi ja pelanneet 
ammattilaiskentillä vuosia. Nyt saamme 
siirrettyä heidän kokemuksiaan ja tieto-tai-
toaan seuraavalle sukupolvelle, jotta tule-
vista tähdistä tulisi entistäkin kirkkaampia.  

Syksyllä Team NGK Akatemiaan valittiin 
viisi pelaajaa; 19-vuotias Elmo Gerkman se-
kä noin 15-vuotiaat Aleksi Sovijärvi, Niilo 
Seitsonen, Hugo Nylund ja Neo-Niko Hiltu-
nen ovat treenanneet talven ajan Mikin ja 
Ossin johdolla. Treeneissä ei ole keskitytty 
tekniikan hiomiseen vaan ennen kaikkea 
harjoiteltu harjoittelemista laadukkaasti. 
Poikia on haastettu niin lajitreeneissä kuin 
myös fysiikkatreeneissä ylittämään omia ra-
jojaan. 

Junioreiden 
talvikausi
Kulunut talvikausi Team NGK:n ju-
nioreiden osalta oli varsin onnistu-
nut. Korona ei päässyt tällä kertaa 
pahemmin sotkemaan suunnitelmia 
ja juniorit treenasit läpi talven Van-
taankosken Golfhallissa. 

Kilparyhmät Team NGK 1 ja Team NGK 
2 treenasivat kaksi kertaa viikossa lajia 
Toni Korpiheteen johdolla ja kerran vii-
kossa Juha-Pekka Peltomäen vetämis-
sä fysiikkatreeneissä. Petsku Hagström 
antoi yksityisopetusta swingitekniikas-
ta noin kolmen viikon välein. Monen 
osalla kehitysloikka talven aikana on 
ollutkin valtava!

Harrastetason junnut eli Team NGK 3 ja 
Pikku-Tiikerit -treeniryhmät treenasivat 
yhdessä Keimolan ja SHG:n junnujen 
kanssa kerran viikossa. Kolmen seuran 
yhteiset treeniryhmät ovat olleet hyvä 
ratkaisu, sillä ryhmiin on saatu suurin-
piirtein saman ikäisiä junnuja. Ensim-
mäistä kertaa myös tytöille saatiin oma 
ryhmä, mikä on ollut monen tytön toi-
ve. Valmentajina näissä ryhmissä olivat 
Nurmijärven Inka Jauhiainen ja Keimo-
lan Ville Karhu.  

Syystalvella ja kevättalvella järjestettiin 
kaikille treeniryhmissä mukana oleville 
junnuille yhteiset treenipäivät Planme-
can hallissa. Treenipäiville tulivat lähes 
kaikki junnut ja meno oli vauhdikasta! 
Näiden kahden Planmecan treenipäi-
vän lisäksi tytöille pidettiin oma tyttö-
jen treenipäivä helmikuussa.  

Team NGK-Akatemia 
– matkalla huipulle

Team NGK Akatemian toiminnassa hyödyn-
netään myös ulkopuolista osaamista. Tal-
ven aikana puttitekniikan erikoismies Hen-
rik Karvinen kävi mittaamassa poikien put-
titekniikkaa Sam’s Putting Lab -analysaatto-
rilla ja antoi jokaiselle vinkit, miten kehittää 
sitä. Fysiikkavalmentaja Matti Santtila piti 
luennon golfarin fysiikkaharjoittelusta ja ve-
ti pojille esimerkki-treenin. Jatkossakin on 
tarkoitus käyttää ulkopuolisten asiantunti-
joiden asiantuntemusta hyödyksi urheilijoi-
den viemisessä eteenpäin.

Talvi on ollut erittäin tehokas harjoitus-
mielessä ja harvoin jos koskaan NGK:n ju-
niorit ovat saaneet näin monipuolista ja laa-
dukasta valmennusta. Tulevalla kaudella 
voidaankin odottaa Akatemian urheilijoilta 
hyvää tuloskuntoa ja menestystä kilpailuis-
sa. Tammikuussa saatiin jo Team NGK Aka-
temialle kisamenestystäkin, kun Elmo Gerk-
man voitti tammikuussa kansainvälisen ko-
vatasoisen Lauro Finnish Open by Fuge Golf 
-juniorikilpailun Espanjassa. Elmo on esittä-
nyt muutenkin erittäin hyviä otteita syksys-
tä lähtien. Marraskuussa saldona Portugalis-
sa voitto ja kolmossija kansainvälisissä ju-
niorikisoissa, joten ennusmerkit tämän kau-
den suhteen ovat hyvät.
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Tavoitteenamme on auttaa junnuja 
löytämään golfista läpi elämän kes-
tävä harrastus. Jotkut saattavat löytää 
golfin kautta ammatin itselleen, toisil-
la se säilyy mukavana ajanvietteenä, 
monet saavat elinikäisiä ystävyyssuh-
teita. Jokainen voi löytää oman tavan 
harrastaa, jolloin nauttii harrastukses-
taan eniten.

Juniori- ja valmennustoimikunta 
vastaa junioritoiminnasta
Vapaaehtoisvoimin toimiva Juniori- ja 
valmennustoimikunta vastaa junio-
ritoiminnasta Nurmijärvi Golfissa yh-
dessä valmentajien ja toimiston väen 
kanssa. Toimikunta pyrkii enenevässä 
määrin antamaan päätäntävaltaa suo-
raan junioreille, koska heille toimintaa 
tehdään. Toimikuntaan kuuluu seuran 

Tasokasta
junioritoimintaa

Nurmijärven Golfklubi tunnetaan vahvasta junioritoiminnasta. Järjestämme 
hauskaa, monipuolista ja ympärivuotista toimintaa kaiken ikäisille junioreil-
le. Seuran laadukas junioritoiminta ja kasvattajaseurana toimiminen on saa-
nut myös valtakunnallista tunnustusta useaan kertaan. Nurmijärvi Golfin ju-
nioritoiminta on kaikille avointa ja se perustuu pitkäjänteiseen toimintaan: 
junnugolfarin polkuun. Nurmijärvi Golfille on myönnetty Olympiakomitean 
Tähtiseura-merkki, joka takaa laadukkaan toiminnan. NGK tekee myös junio-
riyhteistyötä Suur-Helsingin Golfin ja Keimola Golfin kanssa (NKS-yhteistyö). 

juniorikapteeni Tino Uusi-Heikkilä, joka 
tuo aktiivisella otteella junioreiden nä-
kemyksiä, toiveita ja vaatimuksia toi-
mikunnan käsiteltäväksi.   

Toimikunnan kokoonpano v. 2022
Toimikunnan puheenjohtaja ja jäsenet: 
• Vesa Hiltunen p. 040 5131377 
vesa.hiltunen@team-ngk.com
• Juniorikapteeni Tino Uusi-Heikkilä
• NGK:n palvelupäällikkö Johanna 
Purhonen puh. 045 7731 3145  
johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi
• PGA Pro Toni Korpihete 
puh. 040 514 4878 
toko23@luukku.com
Kari Gerkman, Lisa ja Timo Eväsoja, In-
ka Jauhiainen, Janna Latva, Tomi Saari, 
Tero Seitsonen, Annamari Sovijärvi ja 
Samu Uusi-Heikkilä.

Golfista elämänmittainen harrastus!
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Team NGK-junioreiden
HARJOITUSRYHMÄT
Nurmijärvellä junnuille on tarjolla useita 
eri harjoitusryhmiä tason ja iän mukaan. 
Tavoitteena on löytää jokaiselle junnul-
le sopiva ryhmä, josta löytyisi hyviä ka-
vereita ja golfin harrastaminen olisi näin 
hauskempaa. www.nurmijarvigolf.fi -si-
vuilta löytyy tarkempaa tietoa ryhmistä 
ja ohjeet ilmoittautumiseen.
 
Harrasta ja harjoittele leikinomaisesti
Pikku-Tiikerit (noin 5–9 v.)
Pikku-Tiikerit on kaikkein nuorimmille lapsil-
le tarkoitettu treeniryhmä, joka treenaa gol-
fia leikinomaisesti. Innokkaimmat Pikku-Tii-
kerit voivat halutessaan osallistua leikkimie-
lisiin Keski-Uudenmaan Junnutourin kisoihin, 
Future Tourin Easy-sarjoihin tai seuran omiin 
kisoihin. Kauden ”pääkisana” on elokuussa 
järjestettävä huippuhauska Tiikeri Trophy!
Pikku-Tiikereiden treenejä vetää junnujen 
suosikkivalkku Inka Jauhiainen. Treenit ovat 
kerran viikossa keskiviikkoisin.
 
Harrasta ja harjoittele – 
Team NGK 3 (noin 10–18 v.)
Team NGK 3-treeniryhmä on tarkoitettu kai-
kille, jotka haluavat treenata kerran viikos-
sa. Treenit ovat keskiviikkoisin. Innokkaim-
mat voivat halutessaan osallistua leikkimie-
lisiin Keski-Uudenmaan Junnutourin kisoihin 
(KUJT), Future Tourin Easy-sarjoihin tai seuran 
omiin kisoihin. Treeniryhmää vetää PGA Pro 
Tapsa Saarentola. Hänen inspiroiva tapansa 
valmentaa saa junnut liekkeihin! 

Harrasta, harjoittele ja kilpaile – Team 
NGK 1 (noin 15–21 v.) ja Team NGK 2
(noin 7–15 v.)
Team NGK 1- ja Team NGK 2 -treeniryhmien 
junnut ovat vähintään jo jonkin aikaa golfia 
harrastaneita, joilla on kokemusta pelaami-
sesta ja kilpailemisesta. Ryhmät treenaavat 
ohjatusti kaksi kertaa viikossa maanantaisin 
ja tiistaisin. Maanantain treeneissä swingigu-
ru Petsku Hagström vetää junioreille swingi-
valmennusta ja Aim Point -griininlukuteknii-
kan huippuosaaja Tapsa Saarentola puttival-
mennusta. Tiistain treeneistä vastaa Nurmi-
järvi Golfin Head pro Toni Korpihete.  

Team NGK Akatemia
Team NGK Akatemia on tarkoitettu huipulle 
pyrkiville NGK:n pelaajille. Team NGK Akate-
miaan on valittu pelaajat, joilla on oma pala-
va halu kehittyä huipulle. Tavoitteet on ase-
tettu korkealle ja motivaatio tehdä töitä tu-
lee rakkaudesta lajiin ja syvältä sydämestä. 
Akatemian pelaajat ovat ikäluokassaan vä-
hintään Suomen huipulla tai lähellä sitä. Aka-

Lasten 
golfkoulut 
kesällä
Golfkoulut on tarkoitettu noin 7–15 v. lapsille, 
jotka haluavat aloittaa golfin tai ovat jo si-
tä vähän pelanneet. Golfkoulun aikana ope-
tellaan golfin perusteita lyönneistä, pelaa-
misesta sekä säännöistä. Golfkoulu kestää 
neljää päivää ma–to klo 9.30–14.30. Jokainen 
päivä sisältää opetusta pienryhmissä, oheis-
ohjelmaa ja pelaamista harjoitusradalla (par 
3) sekä ruokailun. Golfkoulun aikana voit suo-
rittaa lasten green cardin rasteja. Golfkoulut 
ovat avoimia kaikille – tervetuloa mukaan!

Junioreiden alkeiskurssit
8–15 v. junioreille tarkoitettu golfin 2-päiväi-
nen alkeiskurssi, jonka tavoitteena on lajin 
perusteiden oppiminen. Green cardin suo-
ritus on myös mahdollista. Kurssi pidetään 
lauantaina ja sunnuntaina klo 10–14, ruokailu 
noin klo 11.30.

Avoimet junnutreenit
Avoimet junnutreenit ovat nimensä mukai-
sesti avoimia kaikille golfista kiinnostuneille 
junnuille. Avoimissa junnutreeneissä pääset 
kokeilemaan, vähän treenaamaan ja PELAA-
MAAN! Treenit alkavat lyhyellä lyönti- ja put-
tiharjoittelulla, jonka jälkeen siirrytään par 
3 -radalle pelaamaan muutama väylä. Tree-
nit päättyvät jäätelötarjoiluun golfkoululla! 
Ei osallistumismaksua eikä sitoutumista ryh-
mään, käyt juuri silloin kun sinulle itselle-
si sopii. Mailatkin saat tarvittaessa lainaan. 
Avoimia junnutreenejä järjestetään touko-
kuun alkupuolelta kesäkuun puoleen väliin 
torstaisin klo 17.30–noin 18.45. Alle kouluikäi-
set voivat osallistua vanhempansa valvon-
nassa. Myös kouluikäiset voivat halutessaan 
osallistua vanhempansa kanssa.

Koulugolf-toiminta
Nurmijärvi Golf järjestää yhteistyössä lä-
hikoulujen kanssa golfkerhotoimintaa 4–6 
luokkalaisille oppilaille. Golfkerho toteute-
taan keväällä kouluissa ja kesällä golfken-
tällä. NGK haluaa tarjota oppilaille mahdol-
lisuuden tutustua golfiin ja lisätä sitä kautta 
lasten liikunnan harrastamismahdollisuuksia. 

temialla on yhdet ekstratreenit viikossa, jois-
sa keskitytään ammattimaisen harjoittelun 
opetteluun, ei niinkään tekniikkaan. Akate-
miaa vetää Nurmijärven oma kivenkova am-
mattilaispelaajien kolmikko Henri Satama, 
Miki Kuronen ja Ossi Mikkola. Heidän vuosi-
en varrella saamansa kokemukset ja tieto-
taito halutaan siirtää tuleville huippupelaajil-
le. Akatemiaan kuuluu tällä hetkellä viisi pe-
laajaa: Elmo Gerkman (19 v.), Hugo Nylund 
(16 v.), Neo-Niko Hiltunen (15 v.), Niilo Seitso-
nen (15 v.) ja Aleksi Sovijärvi (15 v.). Varsinais-
ta hakuaikaa ei Team NGK Akatemiaan ole, 
vaan NGK:n pelaajia voidaan ottaa mukaan 
ympäri vuoden. 

Junioreiden kilpailut
Nurmijärvi Golfin juniorit ovat aina kil-
pailleet erittäin ahkerasti ja keränneet 
menestystä sekä Suomen Golfliiton Fin-
nish Junior Tourilla, Future Tourilla että 
seurayhteistyönä käynnistetyllä Keski-
Uudenmaan JunnuTourilla (KUJT).

• Finnish Junior Tour (FJT) on Golfliiton ylin 
sarjataso junioreille. Tourilla kilpailevat Suo-
men parhaat alle 21-vuotiaat tytöt ja pojat. 
FJT toimii hyvänä ponnahduslautana kansain-
välisiin kisoihin ja aikuisten Finnish Tourille.
• FJT Challenge -kilpailut ovat FJT:n karsin-
tasarja. Jokaisesta FJT Challenge -kilpailusta 
voittaja saa osallistumisoikeuden FJT:n seu-
raavaan osakilpailuun.
• Future Tour on FJT:n alapuolella toimiva alu-
eellinen kilpailukiertue. Se on tarkoitettu 
8–21 vuotiaille golfareille. Osakilpailuissa pe-
lataan neljässä eri sarjassa:
• Easy 9 -sarjassa pelataan 9 reikää lyhen-
netyillä väylillä pistebogey-kisaa. Tarkoitettu 
kilpailu-uran alkumetreille.
• Easy Red 18 on kuten edellinenkin, mutta 
pelataan 18 reikää punaiselta tiiltä.
• Tyttöjen ja poikien Challenge-sarjat pela-
taan scr-kilpailuina. Tytöt pelaavat punaisilta 
ja pojat keltaisilta.
• Keski-Uudenmaan JunnuTour (KUJT) on 
aloittelevien golfjunioreiden oma kilpailu-
sarja. KUJT:n kisoissa on leppoisa ja iloinen 
tunnelma. KUJT:n kisoihin kannattaa ehdot-
tomasti lähteä kokeilemaan kilpailemista! Li-
sätietoja Keski-Uudenmaan JunnuTourista voi 
lukea sivuilta: www.kujt.fi
• Myös Nurmijärvellä pelataan useita junio-
reiden kisoja. Junioreille on omat reikäpeli- 
ja lyöntipelimestaruuskisat. Monille junnuille 
uran ensimmäinen kisa on elokuussa pelat-
tava 9-reiän Tiikeri Trophy. Myös useat seuran 
yleiset kilpailut sopivat junnuille.
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TAPAHTUMA- JA KILPAILUKALENTERI 2022

Huhtikuu

21.4.                     Kevätkokous ja sääntökävely kokouksen jälkeen

Toukokuu

Su 01.05. Vappukisa 

KE 11.05. OnGolf-VikingLine -viikkokisa 1. 

LA 14.05. NGK Proshop Lippukisa 

KE 18.05. OnGolf-VikingLine -viikkokisa 2.

LA 21.05. Golfkesä Open

MA 22.05. Reikäpeli-mestaruuskilpailut alkavat

KE 25.05. OnGolf-VikingLine -viikkokisa 3.

LA 28.5. Baumedi Open 

Kesäkuu

KE 01.06. OnGolf-VikingLine -viikkokisa 4.

Su 05.06. Naisten Pankki Open

Ke 08.06. OnGolf-VikingLine -viikkokisa 5.

LA 11.06. Perhemalja ja 2-Generations

Su 12.06. Ladies Day

Ke 15.06. OnGolf-VikingLine -viikkokisa 6.

La 18.06. Titleist Open

LA 18.06. NGK-PÄIVÄ 

KE 22.06. OnGolf-VikingLine -viikkokisa 7.

PE 24.06. JUHANNUSAATTO

KE 29.06. OnGolf-VikingLine -viikkokisa 8.

To 30.06. Senioreiden Aluetour

Heinäkuu

La 02.07. Viinikisa (Greensome)

KE 06.07. OnGolf-VikingLine -viikkokisa 9.

Ti 19.07. Senioreiden kesäpäivä (valtakunnallinen)

KE 20.07. OnGolf-VikingLine -viikkokisa 10.

23.–24.7. Lyöntipeli mestaruuskilpailut Ikäluokat

KE 27.07. OnGolf-VikingLine -viikkokisa 11.

NURMIJÄRVI GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 1-2022 |  16  |



LA 30.07. OnGolf Tour 2022 (Scramble)

SU 31.07. Ladyt vs Seniorit

Elokuu

KE 03.08. OnGolf-VikingLine -viikkokisa 12.

LA 06.08. Nelinpelimestikset

SU 07.08. Ladies Day

KE 10.08. OnGolf-VikingLine -viikkokisa 13.

12.–14.08. RP-SM M+N 50

KE 17.08. 
–21.08.

OnGolf-VikingLine -viikkokisa 14.
Lyöntipelimestaruuskilpailut yleinen 

SU 28.08. Seniorisunnuntai

Syyskuu

02.–04.09. Pelimatka Ahvenanmaa

PE 09.09. NGK Invitational

LA 10.09. Everybodys & Nurmijärven kyläottelu

SU 11.09. Sadonkorjuukisa

17.–18.09.  Future Tour Finaali juniorit

Lokakuu

SU 09.10. K-Citymarket Klaukkala -kinkkukisa Open

LA 15.10. Cross Country & kauden päättäjäiset 

LA 22.10. NGK Texas Scramble 3-hengen 

Marraskuu 10.–17.11. Pelimatka Espanja
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Klubikilpailuissa halutaan panostaa jä-
senistön viihtyvyyteen ja yhteisöllisyy-
teen. Haluamme tarjota kilpailutapah-
tumia monipuolisesti, mutta kuitenkin 
niin, että peliaikoja on viikonloppuisin 
saatavilla myös muille pelaajille. Pe-
laajien pelinopeuteen myös kilpailuis-
sa halutaan parannusta, niin että meil-
lä kaikilla olisi mukavaa viettää kesä-
päivä taivasalla.

NGK:n 32. toimintavuosi avataan perintei-
sesti sunnuntaina 1.5. Vappukisalla. Kesän 
aikana seurassamme järjestetään jälleen 
perinteisiä yksilökisoja, parikilpailuja, niin 
Scramble- kuin Greensome-kisoja, mutta 
kilpaillaan myös kieli poskella. Covid-19 
ja siihen liittyvät rajoitukset ovat haitan-
neet jossain määrin myös golfkilpailujen 
järjestämistä parina viime kautena, mutta 
onneksi kentällä ja klubillamme on puit-
teet, joissa järjestelyt voidaan viedä läpi 
turvallisesti.

Avoimet kilpailut
Klubitoimikunta on herätetty henkiin uu-
sien kapteenien Marin ja Teemun voimin. 
Toimikunta tulee jakamaan vastuuta ta-
pahtumien järjestäjänä yhdessä muiden 
toimikuntien kanssa. Nais- ja Senioritoi-
mikunta järjestävät omia yhteisöllisiä ta-
pahtumiaan ja Kilpailutoimikunnan teh-
tävänä on järjestää avoimia tapahtumia 
koko jäsenistölle. Kilpailujen palkintoihin 

Yhteisöllinen NGK Yhteisöllinen NGK 
– kilpailutoiminta– kilpailutoiminta

tullaan panostamaan myös edellisiä kau-
sia enemmän. Lopullinen kilpailukalenteri 
julkaistaan kevään aikana.

Panostukset mestiksiin
Seuran mestaruuskisojen arvostusta ha-
lutaan edelleen korostaa, ja näiden ta-
pahtumien järjestelyihin tulemme pa-
nostamaan. Lyöntipelimestaruuksista kil-
paillaan heinäkuussa ikäluokittain ja elo-
kuussa kisataan perinteisesti miesten ja 
naisten sarjoissa seuran lyöntipelimesta-
ruuksista. Huomioithan poikkeukselliset 
päivämäärät. Heinäkuun puolivälin ken-
tänhoidolliset toimenpiteet haittaavat kil-
pailemista, myös viikkokilpailujen osalta, 
joten päätimme rajoittaa tapahtumia ko. 
viikolla.
Reikäpelimestaruudet ratkotaan myös ke-
sän aikana. Tulevana kesänä tulemme pi-
tämään kiinni annetuista aikaikkunoista, 
joten toivomme, että osallistujat voivat 
sopia ottelupäivät hyvissä ajoin. Nelinpe-
limestaruuskisa sai laimean vastaanoton 
viime vuonna, päällekkäisten tapahtumi-
en vuoksi. Nyt sillekin on löydetty parem-
pi päivä, ja toivomme runsasta osanottoa 
kaikista ikäluokista. 

Suositut viikkokisat
Viikkokisat on tarkoitettu kaikille NGK:n jä-
senille, ikään tai sukupuoleen katsomatta. 
Viikkokisat on pitänyt pintansa suosittu-
na tapahtumana, ja se on kerännyt viime 

vuosina keskimäärin noin 100 osallistujaa/ 
kilpailu. Viikkokisa pelataan tänäkin vuon-
na keskiviikkoisin. Jokainen osallistuja va-
raa itselleen lähtöajan normaalisti ajan-
varauksen kautta, pelaa kisakierroksensa 
ja palauttaa pelaajan ja merkitsijän alle-
kirjoittaman tuloskortin caddiemasterille. 
Parhaat palkitaan menestyksestä sarjoit-
tain ja onnekkaimmat pääsevät arvonnan 
kautta Ahvenanmaan pelimatkalle. Kausi 
huipentuu päättäjäisissä, jossa yksi voit-
taa viikon pelimatkan lämpimään. Mitä 
useammin pelaat, sen paremmat mahdol-
lisuudet sinulla on arvonnoissa.

SM-tason kisoja
M50- ja N50-ikäluokkien reikäpelin SM-tit-
teleistä kilpaillaan kentällämme elokuun 
puolivälissä. Titleistin sponsoroima taso-
kas lyöntipelikisa, jossa on myös tasoi-
tukseton sarja, pelataan 18.6. NGK-päivä-
nä. Nuorten Future Tourin finaalit pelataan 
17.–18.9., joten vieraita on tulossa ja vahva 
talkoohenki päästään näyttämään tänäkin 
kesänä.
Myös seuramme pelaavat ammattilai-
set järjestävät yhdessä tapahtuman, jon-
ka tuotoista puolet jaetaan seuran junio-
rityöhön.

Juha Kuronen
Kilpailutoimikunta
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NGK:n senioritoimikunta täyttää tänä 
vuonna 30 vuotta! Toimikunnan tarkoitus 
on ollut alusta alkaen järjestää tapahtu-
mia, jotka tarjoavat klubin seniorigolfa-
reille mahdollisuuden nauttia liikunnasta 
ja sosiaalisesta kanssakäymisestä.

Tämän kilpailukauden avaa 12.5. par 3 -radal-
la pelattava D-cup-kilpailu (18 reikää ilman 
tasoituksia). Toimikunnan 30 v. -juhlakilpai-
lu on tämän vuoden Seniorisunnuntai, joka 
pelataan 28.8. Seniorisunnuntai on leppoi-
sa joukkuekilpailu, johon järjestäjät määrää-
vät pelimuodon ja valitsevat ilmoittautuneis-
ta mahdollisimman tasaiset 4-henkiset jouk-
kueet. Perinteisen Ladyt vs SeniOrit järjestää 
tänä vuonna Naistoimikunta. 

Uutena kilpailuna pelaamme 8.9. Senio-
rien syys-scramblen. Seuraottelut tarjoavat 
mukavaa yhdessäoloa ja vähän kilpailujän-
nitystäkin. Tawast Golf on isäntänä 31.5. pe-
lattavassa kilpailussa ja Suur-Helsingin Golfin 
kohtaamme heti perään 2.6. Luukissa. Kol-
miottelu KGV–TGK–NGK pelataan tänä vuonna 
Tuusulassa 27.7. HyviGolf tulee vieraaksem-
me 9.8. Kilpailujen tarkemmat tiedot ja pe-
limuodot löytyvät NexGolfin kilpailukalente-
rista. 

Ilkka Yli-Ojanperän johtama NGK:n joukkue 
osallistuu jälleen Uudenmaan alueen seuro-
jen seniorien reikäpelicup-kilpailuun. Klubin 
ikäluokkien mestaruuskilpailuihin ja viikko-
kilpailuihin toivottavasti osallistuu tänäkin 
vuonna runsaasti senioreita. Aktiivisimmil-
le kilpailijoille tarjoaa Suomen Golfseniori-
en (www.suomengolfseniorit.fi) järjestämät 
kilpailut hyvän mahdollisuuden mitata osaa-
mistaan ikäluokkiensa parhaiden parissa. 

Senioritoiminta Senioritoiminta 
täyttää 30 vuotta!täyttää 30 vuotta!

Talkoilla luodaan yhteisöllisyyttä
Senioritoimikunta on parikymmentä vuotta 
järjestänyt talkoita ympäri vuoden kentän ja 
sen ympäristön parantamiseksi. Talkooväki 
pelaa koko pelikauden kestävän (toukokuu–
lokakuu) eclectic-kilpailun aina talkoolou-
naan jälkeen pallorännissä. Talkoot ovat kai-
kille avoimet ja sopivia tehtäviä löytyy myös 
ladyille, rohkeasti mukaan vaan! Kesän tal-
koopäivät, joka kuun ensimmäinen maanan-
tai, näkyvät NexGolfin kilpailu- ja tapahtu-
makalenterissa ja sen kautta voi ilmoittautua 
mukaan. Lisätietoa talkoista antaa Juha Hiltu-
nen (juha.hiltunen@sci.fi). 

Senioreiden klubimatkat järjestävät tänä 
vuonna Rainer Puustinen ja Eero Lösönen. 
Keväällä käydään Virossa pelaamassa ja syk-
syllä todennäköisesti Ruotsissa. Keskikesällä 
osallistutaan Suomen Golfseniorien kesäpäi-
ville. 

Senioritoimikunta 2022: 
• Pekka Koskinen (pj.) 

 pmjkoskinen@gmail.com
• Ilkka Yli-Ojanperä
• Ari Kinnunen
• Juha Hiltunen (talkoot)
• Erkki Oila
• Ismo Viitamo

Kerro meille 
ehdotuksesi

senioritoiminnan 
kehittämiseksi!
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Maailmantilanne tuo haasteensa ravinto-
latoimintaan tänäkin vuonna. Tukkurimme 
ovat ilmoittaneet, että hintataso on Ukrai-
nan tilanteen myötä noussut koko toimi-
tusketjussa ja kaikissa tuoteryhmissä, niin 
elintarvikkeissa kuin vaikkapa kerta-asti-
oissa. Kuljetuskustannukset ovat nousseet 

LOISTAVIA ANNOKSIA KIERROKSEN 
JÄLKEEN NAUTITTAVAKSI
Ihana kesä 2022:  aurinko paistaa, ei 
ravintolarajoituksia, viileitä terassi-
juomia, terveellistä & maukasta ruo-
kaa!

Tuorein Herrasmiesgolfari istui naistoi-
mikunnan kuulusteltavaksi, ja ruuvi-
penkissä saimme puristettua hänestä 
vastaukset seuraaviin kysymyksiin. 

Kuka olet ja kerro miten päädyit lajin 
pariin?
– Olen Häkkisen Veli ja nykyään asun Hy-
vinkäällä. Oli kevät 1996 kun Hiltusen Ju-
ha soitti minulle ja kertoi, että nyt olisi 
KOP:ssa (Kansallis Osake Pankki) B-osake 
myynnissä. Eipä muuta kuin keväällä kurs-
sille ja green card käteen 15.6.1996. Siitä 
se alkoi.

Mitä golf sinulle merkitsee?
– Alussa golf merkitsi irti pääsyä työstä ja 
kiireestä. Pelin opettelu alussa haastoi pe-
laamaan kerta kerran jälkeen aina uudel-
leen, vaikka kierros meni kuinka huonos-
ti. Nykyään viihdyn, kun saan olla ulkona 
kierroksen ajan hyvien ystävien kanssa. 

Vuoden 2021 
Herrasmiesgolfari Veli Häkkinen

Miten golfkautesi 2021 sujui?
– Kausi 2021 oli loistava kausi taas kerran. 
Oli hyviä ja huonoja kierroksia. 

Montako kierrosta pelaat yleensä 
kauden aikana?
– Pelasin noin seitsemänkymmentä kier-
rosta, sisältäen myös viikkokisat ja klubin 
seniorikisat.

Mikä oli mieleenpainuvin kierros Nur-
mijärvellä?  
– Poikani kanssa pelaamani Kinkkukisa, sil-
lä hän pelasi niin hienosti.

Mikä on parasta Nurmijärvi Golfissa?
– Tosi kaunis kenttä, loistava kunto. Hie-
no golfyhteisö, hieno henkilökunta, ihmi-
siä tekemässä työtään, jonka osaavat lois-
tavasti.

Minkä neuvon antaisit golfharrastuk-
sen juuri aloittaneelle? 
– Perusasiat haltuun ja ei muuta kuin pe-
laamaan. Varmistakaa aina turvallisuus, 
turhat riskit pois. Nöyrää mieltä peliä koh-
taan, kyllä peli palkitsee, jos on aihetta.

Mitä neuvoja antaisit uusille Herras-
miesgolfareiksi pyrkiville?
– Ole oma itsesi! Nöyrin mielin uutta golf-
kautta kohti.

reippaasti. Hinnannousun ja ylimääräisten 
rahtimaksujen lisäksi varoitellaan myös 
saatavuusongelmista.
Pyrimme taklaamaan nämä haasteet niin, 
että ne näkyisivät mahdollisimman vä-
hän teille pelaajille. Käytännössä meidän 
toiminnassamme se tarkoittaa mm. en-
tistä täsmällisempää ruokalistasuunnitte-
lua, tutkimme tarkemmin tukkurien suo-
sittelemien tuoretuotteiden saatavuuden, 
hyödynnämme satokalenteria ja vähen-
nämme kuljetuskertoja. Onhan tässä siis 

hyviäkin pointteja – edellä mainitut toimet 
kun ovat ekologisestikin mainioita.
Joten, odotamme kovasti lumien sulamis-
ta, jotta kenttä ja klubiravintola saadaan 
auki.  Kesän uusista ruoista mainittakoon 
mutkaton street food – esimerkiksi  ke-
bab-pita tai sen maukas kasvisversio, jot-
ka ovat aivan loistavia kierroksen päälle 
huurteisen janojuoman kanssa!
 
Iloisiin näkemisiin, tervetuloa
Toivoo ravintoloitsija Meri & co
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Millä ajatuksila viimeiseen kevääseen?
College-golf on ollut kokonaisuutena hyvin 
uniikki kokemus. Viimeinen kevätkausi mer-
kitsee paljon. Olisi hienoa jos pystyisin voit-
tamaan ainakin yhden kilpailun lisää. Jouk-
kueena uskon, että meillä on paras mah-
dollisuus menestyä ja toivottavasti päästä 
“playoff”-peleihin. Sää on iso kysymysmerk-
ki kevätkausilla, koska tuuli on keskimääräi-
sesti huomattavasti kovempi syksyyn verrat-
tuna. Se tuo omia haasteita, mutta olen har-
joitellut tuulessa pelaamista jo vuosia, mistä 
on ollut paljon hyötyä.

Miten viime syksyn kilpailut sujuivat?
Syksyn kisat sujuivat kaksijakoisesti. Ensim-
mäiset kaksi kilpailua menivät vähän miten 
sattuu, mutta sain kesken kisakauden lan-
gan päästä kiinni. Seuraavat kolme kilpailua 
pelasin kaikki alle parin, paras sijoitus oli toi-
nen sija omasta kotikilpailusta, jonka jouk-
kueena voitimme.

Oletko tehnyt muutoksia harjoitteluun 
talven aikana?
Golfharjoittelun osalta isoja muutoksia ei 
ole tehty. Fysiikassa keskityn perusvoiman 
ja nopeusvoiman kehittämiseen. Olen myös 
alkanut keskittyä peruskunnon kehittämi-
seen juoksemalla ja pyöräilemällä.

College-golfia – Eemeli Järvinen

Terveiset rapakon takaa!

Kuinka paljon harjoittelet 
fysiikkaa viikossa?
Salitreenejä teen tällä kevätkaudella 2–3 
kertaa viikossa. Sen lisäksi juoksen tai pyö-
räilen 4 kertaa viikossa säästä riippuen.

Entä golfia?
5–6 kertaa viikossa. Viikot vaihtelevat paljon, 
koska joukkue pelaa karsintoja pelipaikoista 
itse kilpailuihin. Sitten on tietysti kilpailuvii-
kot itsessään, joihin menee matkustamisen 
kanssa 3–4 päivää viikosta. Kilpailukauden 
aikana itse harjoittelu vähenee, mutta pe-
laaminen nousee huomattavasti.

Minkälainen on kevään kilpailukalenteri?
Joukkueeni pelaa kuusi kilpailua kevään ai-
kana. Suurin osa kisoista pelataan Texasis-
sa, mutta matkustetaan myös Oklahomaan 
ja Arkansasiin. Jos pelataan joukkueena hy-
vin, päästään pelaamaan toukokuussa myös 
alueellisiin jatkopeleihin.

Osa kentistä on sinulle tuttuja, 
miten aiot hyödyntää kokemustasi?
Pelaaminen tutuilla kentillä on iso etu, kos-
ka se helpottaa hyvän pelisuunnitelman te-
kemistä. Olen näiden neljän vuoden aikana 
pelannut kaikki tämän kevään kentät vähin-
tään  kertaalleen, joten suuria yllätyksiä ei 
pitäisi tulla.

Mikä on vahvuutesi tällä hetkellä ja 
mihin pitää kiinnittää huomiota?
Vahvin osa-alueeni pelin saralla on ollut 
draivaaminen. Saan lyöntipituudellani  huo-
mattavaa etua lähestymisiin. Suurin kehitys-
kohde on ehdottomasti puttaaminen.

Minkälainen kilpailukalenteri on 
suunnitelmissa kun palaat Suomeen?
Aion pelata Finnish Tourin osakilpailuja niin 
paljon kuin kerkeän, sen lisäksi miesten SM 
-kilpailut.

Kun mietit mennyttä aikaa Yliopistossa, 
mikä on parasta mitä tulee mieleen ja 
jos joku lukijoista miettii sinne lähtemis-
tä, minkälaisia ohjeita antaisit?
Parasta on ollut kokemukset eri kentistä ja 
paikoista missä on päässyt pelaamaan. Olen 
päässyt pelaamaan PGA Tour -kentillä, ku-
ten Bay Hill ja Colonial, mutta myös muilla 
hienoilla yksityisillä kentillä. Kilpaileminen 
on tietysti ollut tärkeää. Oli upeaa voittaa 
kisa viime vuonna itse, mutta viime syksy-
nä voitto joukkueena oli lähes yhtä hyvä ko-
kemus. Ohjeena collegeen lähtemiselle on 
tehdä hyvä harjoittelusuunnitelma jokaisel-
le kaudelle, koska se helpottaa tasapainot-
telua koulutyön ja golfin välillä. Jotkut vii-
kot voivat olla hyvin raskaita kilpailujen ja 
koeviikkojen keskellä, silloin on erittäin tär-
keää levätä.
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Lähi Peli – nro. 1/1992
Pääkirjoitus (puheenjohtaja Kari Vainionmäki)
Toinen pelikautemme on alkamassa ja minut on tunti sitten valit-
tu Nurmijärven Golfklubin puheenjohtajaksi. Klubimme on nuori ja 
tunnen vastuuni siitä, että toiminta saadaan heti alussa perinteisen 
golfhengen mukaisesti oikeille raiteilleen. Klubillamme tulee olla oi-
kea hillitty golfcharmi ja aion pitää kiinni, että pelin henki noudattaa 
hyviä golfarvoja. Tässä meillä itse kullakin on varmaan paljon opit-
tavaa ja tekemistä.

Klubimme tärkein tehtävä on palvella pelaajia jäsenistön ehdoilla. 
Meillä on hyvä asiantunteva hallitus. Tästä on hyvä lähteä kehittä-
mään toimintaa ja luomaan omaa klubihenkeä.

Klubimme henki on meistä itsestämme kiinni. Sen ilme, imago, 
kilpailutoiminta, etiketin noudattaminen – kaikinpuolinen kehittymi-
nen ja ennen kaikkea maineemme golfaajien keskuudessa. Meil-
lä on nyt kaksi pätevää kapteenia ja odotan heiltä tässä suhteessa 
paljon. 

Kenttämme on mitä parhain ja kaunein paikka pelata. Vaikka 
kaikki ulkopuoliset tekijät eivät vielä ole kunnossa, mikään ei estä 
meitä kehittämästä Nurmijärven Golfklubia hyväksi ja elinvoimai-
seksi seuraksi, jossa voimme nauttia golfista ja toistemme seurasta.

Pelinojaus ja valvonta tehostuvat kentällä 
(toimitusjohtaja Ilpo Vähälä)
Viimekauden kokemusten perusteella tullaan tällä kaudella tehosta-
maan valvontaa kentällä mm. pelin sujuvuuden ja golfkäyttäytymi-
sen osalta. Erityisen paljon on tullut palautetta seuraavista kentällä 
havaituista seikoista: 
• Hitaat peliryhmät ruuhkauttavat kentän 
• Hitaammat ryhmät eivät ymmärtäneet antaa jäljessä tuleville no-

peammille ryhmille ohituslupaa
• Lyöntijäljet ja erityisesti pallon putoamisjäljet greenillä jäivät 

usein korjaamatta
• Kentältä löytyi yllättävän paljon rangepalloja 

Kenttämestarin terveiset (kenttämestari Erkki Mattila)
Kuluneen talven aikana kenttämme on taas jäänyt kaiken kattavan 
jääpeitteen alle, eikä greenien kunto ole vielä selvillä tätä kirjoitet-
taessa.
Lumen sulamisvedet ovat myös poistuneet kohtuullisen hyvin ken-
tältä. Viimevuotisen kaltaista kevättulvaa, jolloin koko C9- ja A1-väy-
lät olivat veden alla, ei ole odotettavissa.
Raivaustöitä ja kentän korjausta on tarkoitus jatkaa resurssien mu-
kaan seuraavan listan mukaisesti:
• A1-avauksen edessä olevan raiskion siivous, maapohjan jyrsintä 

ja kylvö.
• A6 vasemmalla sivulla ennen greeniä olevan kumpareen maa-

pohjan jyrsintä ja kylvö.
• Kumpareen ja väylän välissä olevan avo-ojan putkitus ja sorastus, 

greenin edustan pintasalaojitus.

Nurmijärven Golfklubilaisten tasoitukset 30.9.1991
Summa Timo 12,4 14.   Koliseva Osku 23,0
Jalonen Timo 12,5 16.   Jokela Juuso 23,1
Besmond Kari 12,6 18.   Koliseva Jussi 24,2
Koskimies Mikko 14,6 20.  Tuomi Antti 24,9
Nieminen Pentti 15,0
Eskola Ismo 15,3
Perko Kari 18,2
Savonheimo Mika 18,6
Piippo Kari 19,6
Söderholm Pertti 20,6 

LähiPeli-lehti
30 vuotta sitten
Nurmijärven golfklubin jäsenlehti – LähiPeli – on ilmestynyt 
koko golfyhteisömme perustamisesta lähtien. Lehti oli ensim-
mäisenä varsinaisena toimintavuonna 1991 varsin vaatimaton, 
vain muutaman sivun yksivärinen ja monistetyyppinen julkai-
su. Kuitenkin, jo silloin siinä käsiteltiin sekä yhtiöön että klu-
biin liittyviä, osakkaita ja jäseniä kiinnostavia aiheita.

Silloin, klubin ja golfyhtiön toiminnalliset yhteydet eivät olleet yhtä 
tiiviit kuin nykyisin. Yhtiö toimi silloin taloudellisten voimavarojen 
niukkuudesta johtuen hyvin itsenäisesti, kun puolestaan klubin ta-
lous oli erittäin hyvässä kunnossa ja jäsenten aktiivisuus kentän asi-
oihin oli erittäin innostunut. Tämä näkyi myös lehden ensimmäisten 
julkaisujen sisällöissä.

Toisen pelikauden alussa, 1992 klubin puheenjohtajaksi valitun 
Kari Vainionmäen aikana, LähiPeli-lehti sai jo ihan lehtimäisen jul-
kaisumuodon. Toimintavuoden ensimmäisen LähiPeli-lehden etusi-
vulla oli upea värikuva väylän B4 viheriöltä kohti lähestyvää peli-
suuntaa ja muutenkin lehden ulkoasu oli muuttunut kaksiväriseksi.

Tällä, nykyisen LähiPeli-lehden palstalla aloitetaan julkaisusarja, 
jossa julkaistaan joitakin kiinnostavia otteita 30 v. sitten ilmestynei-
den LähiPeli-lehtien jutuista. Silloin lehti ilmestyi vähintään neljä (4) 
kertaa pelikauden aikana, joten nykyiseen kahteen julkaisuun on 
koottu ajallisesti ainakin kahden silloisen lehden juttuja kerrallaan.
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Kapteeni ei ole poliisi (Marita Vainionmäen)
Reijo (Fernelius) ja Kaj (Åström), viime kesänä tutuksi tulleet ahke-
rat pelaajat. Näyttävät, näkyvät ja kuuluvat miehet, klubimme kap-
teenit, jotka tänä vuonna näkyvät vieläkin enemmän. Kapteenien 
roolissaan he tosin haluaisivat olla hyvin näkymättömiä eli silloin 
kentällä olisi kaikki hyvin. Otan kapteenin tehtävän palveluammat-
tina. 

Jos Reijo istuskelee kaikessa rauhassa ykköstiillä ja katselee tois-
ten aloituslyöntejä, ei auta hermostua. Hän tekee sen tieten tahto-
en. Kasaan paineita, Reijo nauraa. Se kasvattaa.

Vaikka olenkin juniorikapteeni, on roolimme sama, sanoo Kaj. 
Koulutustoimikunnan ”käsittelyn” jälkeen nuoret tulevat minun hoi-
tooni, mutta muuten kapteenin valvonta- ym. tehtävät samat. Rei-
jo hoitaa yli kaksikymppiset ja minä alle. Kukin kokemuksensa mu-
kaan, virnuilee Kaj.

Kun kapteenit hoitavat velvollisuuksiaan, esim. valvontaa ja jou-
tuvat ehkä antamaan huomautuksia, on heitä viisasta totella. Tar-
peen tullen heiltä löytyy pahakin luonto ja sitä tarvittaessa myös 
käytetään, muistuttaa Reijo. Emme kuitenkaan ole poliiseja, vaan 
lähinnä golfin PR-miehiä.

Ja Kaj toteaa 19. reiän tärkeyden. Istahda aina pelin päätteeksi 
hetki klubilla ja vaihda kuulumisia toisten kanssa. Kaikki tämä kuu-
luu golfiin ja luo hyvää mieltä.

Koulutustoiminta kaudelle 1992 – Junioriklinikka
Järjestetään säännöllinen junioriklinikka niille junioreille, jotka ovat 
suorittaneet green cardin. Junioriklinikalla pyritään pitkäjänteiseen 
opetustyöhön. Toiminnasta ja opetuksesta vastaa Pro.

Taffel-Cup
Ensi kesän tavoitteena on osallistuminen Taffel-Cupiin. Joukkuee-
seen kuuluu vähintään 1 tyttö ja 3 poikaa. Joukkueen maksimikoko 
on 8 pelaajaa. 

Pron järjestämä koulutus
Aikuisten koulutus tapahtuu pääosin pron ohjauksessa. Prolta voi 
ottaa yksityistunteja tai osallistua pron järjestämille alkeis- tai jat-
kokoulutuskursseille. Pyritään mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan 
järjestämään toinen pro, joka olisi suomenkielinen. 

Sääntö- ja etikettikoulutus
Sääntö- ja etikettikoulutusta kaikille jäsenille tullaan antamaan golf-
päivän yhteydessä järjestettävässä luento- ja mallipelitilaisuudessa.

Tasoitusinfo 
Pelaaja voi saada tasoituksen, kun hän kuuluu Suomen Golfliiton jä-
senseuraan. Pelaajan jäsenmaksut ja muut seuran määräämät pe-
lioikeuteen vaikuttavat maksut pitää olla kyseiseltä vuodelta suori-
tettu, jotta pelaaja voidaan merkitä tasoitusluetteloon.

Tasoituskierroksia ovat kaikki virallisten lyöntipelikilpailujen tu-
lokset kaikille pelaajille. Seurojen viikkokilpailut kelpaavat kilpailu-
tuloksiksi, vaikka lähtöaikoja ei ole arvottu. 

Täysi 18 reiän pelikierros, joka on pelattu golfin lyöntipelisääntöjä 
noudattaen, on tasoituskierrokseksi kelpaava. 

Ensimmäisessä tasoitusryhmässä tasoituskierrokseksi hyväksy-
tään vain kilpailutukokset.

Pistebogeytulos
Kilpailussa ja harjoittelussa voidaan käyttää tasoitusryhmissä 2 – 6 
(HCP 6-54) pistpogeylaskentaa. Pistebogeytulos muutetaan netto-
lyöntitulokseksi seuraavalla kaavalla:
Par + 36 – pistebogeytulos= nettolyöntitulos.
Esim. 72 + 36 -40 = 68 eli, jos kentän SSS on myös 72, olet pelannut 
4 alle tasoitukseksi.

NURMIJÄRVEN GOLFKLUBIN JÄSENLEHTI nro. 2/1992
Pääkirjoitus (puheenjohtaja Kari Vainionmäki)
Seuran toiminta on kiitettävän vauhdikkaasti käynnistynyt. Hallitus 
on kokoontunut kerran kuussa ja toimikunnat toteuttavat ahkerasti 
suunnitelmiaan. Toimikuntien työ on todella näkynyt.  

Seuran jäsenmäärä on nyt 375, joka ei täysin vastaa odotuksiani 
jäsenmäärämme kehityksestä. Onkohan niin, että kaikki osakkeen 
ja pelioikeuden omistajat eivät vielä tiedä, että vain ja ainoastaan 
kuulumalla Suomen Golfliiton alaiseen seuraan, voi ylläpitää tasoi-
tusta ja saada pelata muilla kentillä tasoitusrajojen puitteissa. 

Kenttämme on otettu hyvin vastaan. Osoituksena tästä on voima-
kas pelaajamäärien kasvu. Vieraskirjan mukaan 2.7.92 kentällämme 
oli käynyt 3398 pelaajaa, kun viime vuonna määrä oli 1959. Monet 
vieraspelaajat kehuvatkin kenttämme leppoisaa ilmapiiriä ja kiittä-
vät sen vaikeutta.

Heinäkuun viimeisenä viikonloppuna järjestetään suuri Weekend 
Happening -tapahtuma, johon kaikki toimikunnat panostavat kaiken 
osaamisensa. 

Kapteenin palsta (kapteeni Reijo Fernelius)
Talven jälkeen ei tullut kevättä, vaan kesä, joka on näyttänyt par-
haat puolensa sekä lomalaisille että golfareille. Tämän alkukauden 
aikana kiertäessäni olen todennut muutamia vakio-ongelmia, joista 
haluan muistuttaa pelaajia:
• Liian monta green card -pelaajaa samassa ryhmässä 
• Palloja etsitään edelleenkin liian kauan
• Green-haarukan käyttö edelleenkin todella huonoa
• Rangepalloja löytyy edelleenkin väyliltä
• Helteet ovat helteitä, mutta se ei oikeuta pelaamaan ilman pai-

taa. Tällaistakin on esiintynyt

NGK:n naistoimikunta lähtenyt vilkkaasti käyntiin (Lena Raami)
Nurmijärven Golfklubin jäsenistöstä löytyy lähes puolensataa nais-
jäsentä, joiden innostusta golfharrastukseen pyritään kaikin tavoin 
kannustamaan. Runsas kuukausi sitten perustettu NGK:n naistoimi-
kunta on pitänyt ensimmäisen kokouksensa ja suunnitellut alusta-
vasti kauden ohjelman. Erityisesti naisille tarkoitettuja koulutus- ja 
kilpailutapahtumia järjestetään pitkin kesää ja muutakin mukavaa 
on tiedossa.

NGK:n golfpäivänä 30.5.1992 naistoimikunta tempaisi naisellisesti 
ja pukeutui täysin sääntökirjan vastaisesti. Ruutushortsit ja kaulus-
paidat jäivät komeroon ja esiin marssivat inkkarit, porkkana, Lady ja 
espanjatar sorja. Tarkoituksena oli arpojen myynnillä kartuttaa juni-
ori- ja naistoimikunnan toistaiskesi laihaa kassaa.

Kesän kilpailuohjelma aloitettiin 16.6. klubimme historia ensim-
mäisellä Ladies Day -kilpailulla. Mukaan oli ilmoittautunut lähes 
puolet naisjäsenistä.

Koulutustoimikunnan terveiset (Kristian Witting)
Junioriklinikka jatkaa toimintaansa maanantaisin 18.30 – 20.00. Klini-
kassa on tällä hetkellä 9 oppilasta, joten mukaan sopii vielä. Klinik-
kaan kannattaa liittyä vaikka kesken kauden, sillä 200 mk maksua 
vastaan saa säännöllistä opetusta pron johdolla. 

Klubitoimikunnan tapahtumia
• Weekend Happening 25.-26.7.
• Rapujuhla 29.8. klubin ”juhlasalissa”
• Luontoilta 19.9. golfareille, lapsille, nuorille ja kaikille muillekin
• Pelimatka Ruotsiin
• Gaalailta loka-marraskuussa

Lehden sivuilta poiminut
Juha Koivisto 
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Tänä talvena on sitten koettu kaikki ääri-
olosuhteet säätilassa. Ensin talvi tuli nor-
maalia aikaisemmin, sitten vähän ennen 
joulua pitkä lauha jakso ja sen jälkeen ko-
vat pakkaset lumettoman maan aikaan. 
Poistimme loskat viheriöiltä juuri ennen 
joulua ja tilanne näytti sangen hyvältä 
siinä vaiheessa. Tammikuun puolen välin 
tietämillä pahin pelko kävi toteen. Lunta 
oli viheriöillä vain noin 15 cm, kun lauha 
jakso ja vesisateet iskivät, ja vesi läpäisi 
ohkaisen lumikerroksen muodostaen mu-
kavan teräsjään viheriöiden pintaan. Sii-
tä sitten aloitettiin päivien laskeminen ja 
tarkkailu milloin viheriöille pitää jotain 
tehdä.

Meidän kentällämme tilanne ei ollut kui-
tenkaan läheskään niin paha kuin rannikon 
kentillä. Jäätä oli viheriöillä vain 1–2 cm, jo-
ten emme reagoineet vielä mitenkään. Tam-
mikuun lopussa ja helmikuussa sitten lunta 
tulikin aivan riittävästi. Joukkoon mahtui kui-
tenkin vielä lauhoja jaksoja ja vesisateitakin, 
jolloin varsinkin vähälumisimmilla viheriöillä 
jääkerros paksuuntui.

Sääennusteiden muututtua keväisempään 
suuntaan aloitimme lumien linkoamisen vi-
heriöiltä maaliskuun alussa. Linkoaminen 

olikin sitten äärimmäisen hidasta, 
kun lunta oli 55–80 cm. B8-viheriöllä 
jäätilanne oli niin paha, että meidän 
ahkerat senioritalkoolaiset osallis-
tuivat jään poistamiseen kahtena 
päivänä. Siitä hatunnosto heille! Vi-
heriön takaosassa oli 25 cm teräs-
jäätä. Nyt sitten keväällä näemme 
hyvin mitkä viheriöt kerryttävät vet-
tä eniten ja kaikki mahdolliset pai-
naumat paljastuvat.

Tätä kirjoittaessa reilu 2/3 vihe-
riöistä on saatu lingottua ja jäätä 
sulatellaan natriumformiaatilla se-
kä hiekalla. Jääpoltteen mahdolliset 
vauriot paljastuvat sitten huhtikuus-
sa viimeistään, mutta toivotaan pa-
rasta!

Rangea alamme lingota auki sit-
ten viheriöiden jälkeen. Rangelle-
han tulee keväällä uusi isompi ja 
varmatoimisempi palloautomaatti!

Hyvää alkukevättä!
kentän poppoo

KENTÄNHOIDON KUULUMISET

Pahin talvi miesmuistiin,
mutta toivotaan parasta!

KENTÄNHOIDON KUULUMISET

 Klubin puttiviheriö

18.1. tilanne oli vielä sangen hyvä.
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PPeerriinntteeiinneenn  VVaappppuukkiissaa

PPeerriinntteeiinneenn  VVaappppuukkiissaa  jjaa  kkaauuddeenn  aavvaauuss  ssuu 11..55..22002222  kklloo  1111..0000  

Vappukisa 18-reikää klo 11.00 kahdelta tiiltä, 10 min. lähtövälein;
Pelimuotona PGA scramble pistebogeyna, jossa huomioidaan yksilö- ja 
joukkuetulokset. 
Matkan varrella on tarjolla pientä syötävää ja juotavaa sekä klubilla kisan 
jälkeen runsas Vappulounas.

Ilmoittautumiset ke 27.4. mennessä NexGolfin kautta.
Voitte muodostaa omat neljän hengen ryhmät 
tai voit ilmoittautua myös yksin.
Tapahtumamaksu 30 € aik. / 20 € jun. 
Tervetuloa avaamaan uutta golfkautta! 

Hyvässä Seurassa!



Etukortilla pelaat näillä vieraskentillä 3 kertaa/kenttä kauden aikana puoleen hintaan.

• Archipelagia Golf
• Gumböle Golf
• Hangolf
• Hiekkaharju Golf
• Hirvihaara Golf
• Kanava Golf
• Kotojärvi Golf

• Lahden Golf
• Lakeside Golf Pirunpelto
• Laukaan Peurunkagolf
• Loimijoki Golf
• Meri-Teijo Golf
• Messilä Golf
• Muurame Golf

• Nurmijärven Golfkeskus
• Puula Golf
• RuukkiGolf
• SeaGolf Rönnäs
• Tawast Golf
• Ähtäri Golf

Kentät ja säännöt: honour.fi/etukortti/

ETUKORTTI ON
PELIOIKEUDEN
HALTIJAN ETU!

OSTA

OMAKSI

ETUKORTILLA PELAATETUKORTILLA PELAAT
PUOLEEN PUOLEEN 
HINTAAN!HINTAAN!



Hyödynnä

yhteistyökumppaneiden

palveluja!

YHTEISTYÖKUMPPANIT 2022

vikingline.fi

Korsisaari tarjoaa monipuolisia kuljetuspalveluita eri 
kokoisten ryhmien kuljetuksiin ja erilaisia matkapaketteja 
mielenkiintoisiin kohteisiin. Tutustu matkapaketteihin
osoitteessa www.korsisaari.fi/matkapaketit.

Tilausajot ja tilataksipalvelut  

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:
Myyntipalvelu (24h)  |  09 8789 9050 |  myynti@korsisaari.fi

Lönnberg Digital Oy

KLAUKKALA

Värikkään painopalvelun 
monitaituri

www.businessprint.fi
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NGK:n klubimatka Ahvenanmaalle 2.-5.9.2022 
Ohjelma:
2.9. perjantai
5.45 lähtö Klubilta bussilla Turkuun
8.45 Viking Linen aamulaivalla Maarianhaminaan
12.00 Lounasbuffet laivalla
14.10 saapuminen Maarianhaminaan -> siirtyminen bussilla golfkentälle/hotellille
15.00 Ladies European Tourin -osakilpailun seuraamista tai vapaata aikaa Maarianhaminassa
Bussikuljetus hotellille
20.00 Omakustanteinen illallinen niin halutessasi ravintola Boguerian
Yöpyminen hotelli Park Alandiassa 1hh tai 2 hh
3.9. lauantai
Aamiainen hotellilla
Bussikuljetus hotellilta golfkentälle
Voit halutessasi seurata Ladies European Tourin –osakilpailua tai pelata 18–reikää Kungsbanalla 
lähdöt klo 9.51 alkaen
Bussilla hotellille
20.00 Illallinen (3 ruokalajia) ravintola Indigossa (sis. matkan hintaan)
4.9. sunnuntai
Aamiainen hotellilla
Bussikuljetus hotellilta golfkentälle
13.00 alkaen pelikerrokset Kungsbanalla
Omakustanteinen illallinen niin halutessasi klubiravintolassa, jonka jälkeen siirtyminen laivalle
23.45 paluu yölaivalla Helsinkiin
5.9. maanantai
Premium-aamiainen laivalla à la carte -ravintolassa 
10.10 Saapuminen Helsinkiin
Bussikuljetus Nurmijärven Golfklubille
Bussi on käytössä koko matkan ajan.
Hinnat: 2hh 460 €/hlö ja 1 hh 610 €/hlö (hinnassa mukana 2 green feetä á 70 €)
32 ensimmäistä mahtuu mukaan!
Ilmoittautumiset NexGolfin kautta
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