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FIRST TEE

Kultakortti on älykortti – vanhat kortit voi ladata uudelleen
NGK on mukana 21 Kultakortti-kentän joukossa. Kortin voi lunastaa 150 eurolla
osakkeenomistaja, joka käyttää nimettyä pelioikeutta itse. Kortti tilataan toimistosta ja se laskutetaan erikseen. Kortti on noudettavissa oman kentän caddiemasterilta heti kauden alusta alkaen. Ne, joilla on kortti vuodelta 2013, voivat
latauttaa kortin caddiemasterilla vuosimaksun maksettuaan.
Hopeakortti on tämän kesän uutuus
Nimetyn pelioikeuden haltija voi lunastaa kortin 60 eurolla. Kortilla voi pelata 16
muulla kentällä 25 euron Green feellä max 3 krt/kenttä. Kortti tilataan kentän toimistosta. Etukortti mahdollistaa pelaamisen yhden kerran puoleen hintaan yli 30
eri kentällä. Kortin voivat lunastaa kaikki nimetyn pelioikeuden haltijat 10 euroa/
osakkeenomistajat, 30 euroa/muut jäsenet.
Kilpailuihin ilmoittautuminen
Suosittelemme käyttämään Nexgolfia. Jäsenen omilla sivuilla pystyy ilmoittautumaan koko kesän kilpailuihin. Viikkokisat ovat ainoat, joihin varataan lähtöaika
itse ja ilmoittaudutaan pelaamaan lähdettäessä.
Golfliiton pelaajavakuutus ja jäsenetuohjelma
Suomen Golfliiton jäsenetuohjelma antaa pysyviä ja kuukausittain vaihtuvia
etuuksia jäsenilleen. Tutustu asiaan tarkemmin www.golf.fi -sivuilla. Pysyvä
Golf-liiton jäsenetu on kattava vakuutusturva Pohjolassa. Tapaturmavakuutus
on liiton tai seurojen järjestämillä koulutus-, liikunta- ja valmennusleireillä laajennettu koko leiriaikaa koskevaksi. Tapaturmissa ei ole omavastuuta eikä yläikärajaa. Vastuuvakuutuksessa vahingon aiheuttajan omavastuu on vain 100 euroa.
Ilmoita aina mahdollisesta vahingosta klubilla caddiemasterille ja voitte yhdessä hoitaa ilmoituksen eteenpäin. Tuplaturva-vakuutukseen kuuluvat nyt kaikki
vapaaehtoistyöntekijät, jotka on vakuutettu erillisellä tapaturmavakuutuksella.
Tässä ikärajaa on nostettu viidellä vuodella 80 vuoteen. Hole-In-One -vakuutus,
kattaa liiton ja seurojen kilpailukalenterissa olevat kilpailut, mutta ei seurojen viikkokilpailuja. HIO-vakuutus korvaa saman päivän aikana holarista aiheutuneiden
juomatarjoilujen kustannukset 135 euroon asti. Kysy lisää caddiemasterilta.
Bägikaappeja vuokrattavissa
Klubitalon bägivarastosta on vapautunut joitakin kaappeja, sekä isoja (2-3 bägille) että pieniä (1 bägille). Vuosivuokrat 85,- (iso) ja 60,- (pieni). Tiedustelut ja
varaukset kirsi.mantynen@nurmijarvi-golf.fi
Golfautojen käyttö
Nurmijärvi Golfissa ei pääsääntöisesti käytetä pelaajien liikkumisessa golfautoja, koska niiden liikennöinti aiheuttaisi tietyissä paikoissa kentälle liikaa rasitusta.
Kentällä on kuitenkin nyt 8 kpl yleisesti vuokrattavia golfautoja, jotka on tarkoitettu pääasiassa liikuntarajoitteisille. Osakkaille ja jäsenille on tarjolla myös auton
kausivaraus. Autojen vuokrahinnat 35,-/kerta tai osakashinta 25,-/kerta. Koko
pelikauden varaukset ja käyttöön liittyvät tiedustelut tj@nurmijarvi-golf.fi tai johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi

Jäsen- ja tasoituskortit, peliliput,
pelioikeuslätkät sekä SGKY:n
Kulta-, Hopea- ja Etukortit ovat
saatavana caddiemasterilta heti
kauden alusta alkaen.
MUISTA ILMOITTAA PELIOIKEUDEN KÄYTÖSTÄ AJOISSA
Pelioikeuden käytön ilmoittaminen
ja varmistaminen ajoissa kentällämme takaa jäsenelle käyttöoikeudet
Nexgolf-ohjelmaan.
Henkilöosakas voi itse nimetä pelioikeuden käyttäjän suoraan Nexgolfjärjestelmään seuraavasti:
• siirry osoitteeseen
www.nexgolf.fi/ngk
• kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi
(jäsennumero ja salasana; etu- ja sukunimen kaksi ensimmäistä kirjainta
sekä syntymäpäivä esim. Matti Meikäläinen synt. 2.1.2000 =MaMe02)
• valitse kohta omat osakkeet
• klikkaa oman osakkeesi numeroa
• jos nimeät osakkeen itsellesi,
klikkaa kohtaa lisää itselle
• jos nimeät pelioikeuden toiselle
NGK:n jäsenelle, kirjoita pelaajan
nimi tai jäsennumero ja paina hae ->
sivun alareunaan tulee tiedot henkilöstä. Ruksaa valitse ja paina kohtaa
lisää.
Mikäli pelioikeuden haluaa käyttää
pelilippuina tai pelilippukorttina tulee
käyttöilmoitus tehdä erillisellä kaavakkeella, joka löytyy kotisivuiltamme.
Mikäli yritys toimii osakkeenomistajana, pelioikeuden käyttöilmoitus
tehdään aina erillisellä kaavakkeella.

Julkaisija: Nurmijärven Golfklubi ry
Päätoimittaja: Esa Meriläinen • tj@nurmijarvi-golf.fi
Nurmijärven Golfklubi ry
Ratasillantie 70, 05100 Röykkä
Puh. 09-2766 230, fax 09-2766 2330
internet: www.nurmijarvi-golf.fi
Toimituskunta: Antti Sarjamo, Asta Peltoniemi, Johanna
Purhonen, Vesa Hiltunen ja Esa Meriläinen, pj.

Nurmijärven Golfklubi ry:n jäsenlehti
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Ulkoasu: Markkinointi-Viestintä JR
Painopaikka: Forssa Print 2014
Painosmäärä: 1500 kpl

2014
Caddiemastereiden
esittely

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

Piti
tämmöinenkin
talvi nähdä
Aikanaan ulkomaan ihmisten kanssa golfia pelatessa tuli useinkin keskusteluun

Liisa Heikkilä
20 v. Rajamäki
Hcp 54 (green card viime kesänä)
opiskelee liikunnanohjaajaksi
Pajulahden Urheiluopistossa.
Caddiemasterina alkaa 3. Vuosi.

kuinka pitkä se golfkausi Suomessa,
siellä jääkarhujen maassa, oikein on.
No, on se pitempi kuin hiihtokausi, tapasin aina sanoa. Tänä talvena tämä
on ollut aivan totta muuallakin kuin
Etelä-Suomessa. Yhden kerran pääsin
golfkentän ladun kiertämään. On ollut
tyytyminen kentän kiertämiseen kävellen.
Näillä retkillä on ollut hyvä tehdä havaintoja kentällä tehtävistä muutoksista.

Neea Jokinen
22 v. Nurmijärvi Kk
Hcp 11,4, vetää NGAgolfsisäharjoittelukeskuksen toimintaa.
Caddiemasterina alkaa 2. vuosi.

Loppusyksyn ja alkutalven aikana on tehty

NGK Oy:n puheenjohtaja
Juuso Jokela

remonttia A5- ja A6-väylien tiiauspaikoilla. Väylille on tulossa hieman lisää pituutta ja mikä tärkeintä, A5-väylän
pelattavuus ja turvallisuus on parantumassa. Tätä edistää myös väylän
vasemmassa laidassa olleen vesiesteeksi merkityn suon muuttaminen ns.
waste bunker -alueeksi. Näkymät tiiauspaikoilta ovat upeat; lisääntyneen
pituuden vuoksi A6-väylä näyttää tiiltä kyllä aika kapealta. Kunhan siirtonurmi keväällä saadaan paikalleen, on käytössä kaksi ”uutta” väylää, jotka
mielestäni tasapainottavat kenttää hyvällä tavalla.

Aleksi Sinkkonen
22 v. Nurmijärvi Kk
Hcp 24,6, opiskelee lääketiedettä
Turun yliopistossa.
Caddiemasterina alkaa 3. vuosi.

Tasapainoinen talous on keskeinen arvo golfyhtiötämme johdettaessa.
Vuoden 2014 budjetti laadittiin ja yhtiökokouksen toimesta hyväksyttiin alle
inflaatiovauhdin olevalla korotuksella hoitovastikkeeseen. Tämä ratkaisu
nähtiin oikeaksi ottaen huomioon yleinen taloudellinen tilanne sekä golfkenttien ja pelaamisen rahoituksesta käytävä keskustelu. Itse uskon, että
osakeomistamiseen ja sen antamiin etuihin perustuva pelaaminen nousee
arvossaan (jos se on koskaan minnekään vajonnutkaan). Kenttien välisellä
yhteistyöllä ja muutoinkin voidaan golfkenttien osakkeenomistajille luoda
etuja, jotka osoittavat sitoutumisen kannattavan. Golfkentille mahtuu sitten
myös green fee -pelaajia, jotka pelaavat niinä aikoina ja niillä ehdoilla, jotka
vaikkapa me asetamme. Näiden ei-sitoutuneitten pelaajien pelimahdol-

Mika Viljanmaa
23 v. Nurmijärvi Kk
Hcp 14,8, Kauhajoelta kotoisin,
valmistuu tradenomiksi huhtikuu/2014.
Caddiemasterina alkaa 1. vuosi.

lisuuksien turvaaminen tai edesauttaminen ei ole kuitenkaan tämän puheenjohtajan prioriteettilistalla korkealla.
Juuso Jokela, puheenjohtaja, Nurmijärven Golfkeskus Oy
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Miten 72 %
voi olla väärässä?
Uuden Digestive-Golflehden 1/2014 artikkeli golfosakkeiden
tulevaisuudesta oli sikäli mielenkiintoinen, että sen mukaan
72 % artikkelin pohjalla olleeseen kyselyyn vastanneista tulee
jatkossa pelaamaan golfia joko osakkaana tai oman, vuokratun
pelioikeuden kautta.

Miten on siis mahdollista, että golfmedia ja
keskustelu painottuu ns. sitoutumattoman
pelaamisen korostamiseen, jopa ihannointiin
ja toisaalta golfosakkeiden arvosteluun?
Onko jälleen niin, että pieni, äänekäs vähemmistö pitää omia
näkemyksiään ja arvojaan voimakkaasti esillä. Yleinen keskustelu
perustuu liian usein chattipalstojen virheellisiin tietoihin ja yksittäisten
ihmisten näkemyksiin ja arvoihin, joita tarjotaan ainoina oikeina
ratkaisuina golfin harrastamiseen
Vapaus valita on kannatettavaa,
mutta pelaamisesta pitää maksaa oikea hinta
Chattipalstoilla ihannoidaan laskettelukeskusten hinnoitteluperiaatteita
eli osta kausikortti tai maksa pyydetty tunti- tai päivämaksu. Ja voit
valita, missä rinteessä kulloinkin käyt laskemassa. Tätä periaatetta on
eräät tahot tarjonneet myös golfkentille. Ihan hyvä, pienen pohdinnan
jälkeen syntynyt ajatus, joka kuulostaakin mukavalta.

On kuitenkin huomattava, että kun menet
laskettelemaan, maksat todellakin sen,
mitä lippuluukulla pyydetään.
Sinulla ei ole käytössäsi osakkaan alennusta, Superlaskettelufirman
alennusta, Suomen Laskettelusenioreiden alennusta, Laskettelupiste.
com -alennusta tai muita vastaavia hintamielikuvaa muokkaavia
mahdollisuuksia. Maksat sen mitä lippuluukulla pyydetään ja mikä on
sen laskettelupalvelun todellinen hinta asiakkaalle.
Golfissa tämä periaate toimisi myös aivan samalla tavalla. Kausimaksu
joko osakkaana tai vuokraajana, tai todellisten kustannusten pohjalta
laskettu kertamaksu eli green fee. Kentän profiilista riippuen nämä
maksut luonnollisesti vaihtelisivat kenttäkohtaisesti arvioiden:
• kausimaksu 500 – 1.200 euroa ja green fee 40 – 120 euroa.
Mutta mitään super-hyper-alennuksia ei sitten olisikaan. Ei edes
osakkaan vieraan alennusta. Eli sama periaate kuin laskettelussa:
maksat pelaamisesta sen, minkä omistaja on asettanut hinnaksi.
Esa Meriläinen
toimitusjohtaja
NGK Oy
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Kysy niin
vastaamme
Ostin juuri Nurmijärven Golfkeskus Oy:n osakkeen. Nyt aivan ”untuvikkona” osakkeenomistajana tuli eteeni joitakin kysymyksiä.
Miten hoidan osakkeen siirron nimiini?
Osakkeen siirto edellyttää aluksi varainsiirtoveroilmoituksen tekemistä verottajalle. Illmoituksen voi
tehdä paikalla verotoimistossa tai toimittaa postitse. Ilmoituslomakkeen voi printata netistä www.
vero.fi. Ilmoituksen tekemiseen tarvitset lisäksi
kopion kauppakirjasta. Tämän operaation jälkeen
tulee toimittaa alkuperäinen osakekirja (siirtomerkinnällä varustettu) sekä leimattu varainsiirtoveroilmoitus NGK Oy:n toimistoon.
Onko osakkeeseen liittyen tulossa jotain maksuja tai vastikkeita vuonna 2014 tai 2015 ?
Yhtiökokous vahvistaa vuosittain osakkailta perittävät vastikemaksut. Vuoden 2013 vastikemaksu
oli 750,- ja vuoden 2014 vastike on 760,-. Vastikkeiden suuruudet ja maksuaikataulut vahvistetaan
vuosittain NGK Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa. Menettely selviää NGK Oy:n yhtiöjärjestyksestä, joka on luettavissa kotisivuiltamme www.
nurmijarvi-golf.fi.
Miten voin hyödyntää osakkuuttani esim.
pelikierroksien hinnan tai muun palvelun
suhteen?
Osakkeen pelioikeus on vapaasti hyödynnettävissä vastikkeen maksun jälkeen joko 1) nimettynä, 2)
vaihdettuna pelikorttiin tai 3) vaihdettuna pelilipuiksi. Osakkaille on tietyt yhtiön tuotteet hinnoiteltu
edullisimmaksi kuin muille. Lisäksi käyttämällä
omaa pelioikeuttaan osakkaalla on mahdollisuus
lunastaa SGKY:n Kultakortti, Hopeakortti tai Etukortti, sekä mahdollisuus lunastaa vaihtopelioikeuksia ainakin Nevasgolfiin ja Suur-Helsingin Golfiin. Osakaseduista löytyy selvitys yhtiön toimintasuunnitelmista, vuoden 2014 toimintasuunnitelma
on luettavissa kotisivuiltamme materiaalisalkusta.

HUONEESTA

Golf sopii kaikille,
myös sille sinun
pelaamattomalle
kaverillesi!
Kädessäsi on vuoden 2014 ensimmäinen Lähipelilehti, joka painottuu voimakkaasti esittelemään edessä olevaa pelikautta ja Nurmijärvi Golfin tarjoamia palveluja koko jäsenistölle sekä uusille lajin harrastajille.
Lehden sisäsivut koostuvat jälleen tuhdista infopaketista lajista kiinnostuneille. Toivonkin, hyvät jäsenet,
että kertoisitte lähipiireissänne näistä mahdollisuuksista laajasti eteenpäin. Sisäsivut voi jopa irrottaa ja antaa potentiaaliselle uudelle
pelaajalle. Tai ylimääräisen lehden voi pyytää kentän toimistosta.
Muuten Lähipeli-lehti ja sen kanssa toimitettu Vuosikirja antavat kattavan kuvauksen yhteisömme tapahtumista ja palveluista tulevana kesänä. Eri toimikunnat ovat
suunnitelleet ja valmistelleet talven aikana kesän tapahtumia ja toimintaa siten, että
valikosta löytyy varmasti jokaiselle jotain. Ja muistakaa, että tarjonta on todellakin
tarkoitettu koko jäsenistölle – Sinullekin.
Kenttää laitetaan parhaillaan pelikuntoon, ja kevään rutiinitöiden ohessa tehdään
joitakin pieniä parannuksia ja kunnostustöitä. Mm. rangelle rakennetaan kohdistusviheriöt 100 ja 150 metrin etäisyyksille, par 3 -radan polkuja ja tiiauspaikkoja kunnostetaan, A-radan uusia tiiauspaikkoja ja bunkkereita viimeistellään. Kevään valmisteluihin kuuluu myös kausityöntekijöiden rekrytointi. Kausityöntekijät on valittu ja
perehdytys ja koulutus on käynnissä. Eli luottavaisin mielin ollaan Nurmijärvi Golfin
pelikausi 2014 käynnistämässä.
Pyrimme tänä vuonna aktivoimaan erityisesti par 3 -radan käyttöä uusimalla hieman ”vanhaa tuotetta”. Radan käyttömahdollisuuksia monipuolistetaan, ja tätä
projektia on selostettu laajemmin lehden muissa artikkeleissa. Tarjoamme edelleen
tänä vuonna kaikille jäsenille mahdollisuuden tuoda lajista kiinnostuneita ystäviään
tutustumaan Nurmijärvi Golfiin ja erityisesti par 3 -rataan. Eli jokaisella jäsenellä
on mahdollisuus yhden kerran kauden 2014 aikana tuoda 3 vierasta veloituksetta
pelaamaan par 3 -radalla. Edun arvo on jopa 75 euroa. Edun käytön ehtona on
vieraiden rekisteröityminen caddiemasterille ja että vieraat ovat todellakin uusia lajiin
tutustujia. Olkaa aktiivisia.
Nautinnollista golfkesää kaikille!
Esa Meriläinen
toimitusjohtaja
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Kenttäkatsaus 2014

Älä mene jäätyneelle tai kuuraiselle kentälle
Kentän tilanne 17. maaliskuuta on viheriöiden osalta hyvä. Kenttä ehti lähes
kokonaan paljastua lumen alta ennen
15.3. ja 16.3. tullutta uutta lumipeitettä. Suojaava lumikerros vähentää vielä
roudassa olevan kasvualustan tuulikuivumisriskiä. Väylillä oli näkyvissä lieviä
lumihomekuvioita, mutta mikään huolestuttava tilanne ei väylilläkään ole. Lyöntipaikatkin ovat kohtuullisessa kunnossa,
vaikka myöhään syksyllä pelatut kierrokset näkyvät siellä missä tiikuulat ovat
olleet. Ruoho ei talvilepoon mentyään
tietenkään enää korjaannu vaan kuntoutuminen jää seuraavalle keväälle.
Muistutan taas kerran siitä, että jäätyneellä
tai kuuraisella kentällä liikkuminen katkoo
heinää ja murskaa sen solukoita. Se tarkoittaa, että kävelyjäljistä heinä kuolee välittömästi tai viimeistään kovilla pakkasilla.
Vaurioitunut heikkokuntoinen kasvusto on
myös erittäin altis kasvitaudeille.
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Erityisen herkkiä ovat matalat ja tiiviit viheriökasvustot kuten röllit ja kylänurmikka. Ne
vaurioituvat herkimmin ja toipuminen vaurioista on hitainta. Myöskään jäätynyt kuitukerros ei kulutusta kestä.
Hyvänlaatuinen kuitu suojaa siemeniä kuivumiselta ja pitää viheriön pinnan kasassa.
Viheriöpinnan tiivistyminen taas on kuin
oven avaus sinileville. Levä iskee heti keväällä ja kovistakin torjuntayrityksistä huolimatta saattaa aiheuttaa ongelmia koko
pelikauden ajan. Suurin syy leväongelmiin
aiheutuu heikkokuntoisella kasvustolla liikkumisesta ja sen tiivistymisestä. Viheriöllä
liikkumista sekä aikaisin keväällä että myöhään syksyllä joko kävellen tai koneella tulisikin ehdottomasti välttää. Heinän ollessa
jäässä tai kuurassa on kenttä kiinni ja kun
kenttä on suljettu se koskee kaikkia pelaajia,
myös niitä, jotka kielloista huolimatta luvatta
”pelailevat” suljetulla kentällä.
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Talvitauon aikana on tehty Visio 2020:n
mukaisia rakennustöitä, joista on kerrottu
toisaalla tässä lehdessä. Kentän kalustoa
on koneiden vaihtosuunnitelman mukaisesti uusittu ja tänä vuonna hankintalistalla on
uusi viheriöleikkuri sekä suorakylvökone
viheriökylvöjä varten. Golfaajien käyttöön
hankittiin kaksi uutta sähkökäyttöistä golfautoa. Kasvunsääde Primo-Maxxin käyttöä
jatketaan ja oheen liitetään rikkaruohojen
torjuntaa väylillä. Tavoitteenamme on apila/
voikukkavapaampi kenttä.
Kausityöntekijöiden rekrytointi on muutamaa
työntekijää vaille valmis. Kun kevät oikeasti alkaa, me olemme taas valmiita kentänhoitotöihin.
Hyvää kevättä ja mukavaa
pelikautta 2014 toivottavat
Tapsa ja kentänhoitajat

P U H E E N J O H TA J A N P O R I N AT

Golfilla menee hyvin
Suomi-golfia on menneen syksyn ja talven aikana ruodittu mediassa monella eri tavalla ja monesta eri syystä. Mielestäni Suomi-golfilla menee kuitenkin pääosin varsin hyvin. Pelaajamäärä
on ollut edelleen lievässä kasvussa ja pääosa kenttäyhtiöistäkin
pärjäilee ainakin kohtuullisesti. Eniten ryöpytystä on annettu osakkeiden arvosta ja kenttien taloudesta sekä pelaamisen hinnasta.
Todellisuudessa golfosake on suurimmalle osalle pelaajista sijoitus omaan harrastukseen, jolla halutaan varmistaa pelaaminen
hyvinä peliaikoina ja hyväkuntoisella kentällä.
Osake ei ole sijoitustuote, jonka arvon kehitystä
seurataan päivittäin. Kenttien taloudellisessa tilanteessa on toki eroja, mutta esimerkiksi Nurmijärvellä sekä kenttäyhtiön että golfseuran talous on
hyvässä kunnossa ja mitään ”pommeja” ei ole
odotettavissa.
Golfkentät on maassamme, päinvastoin kuin monet muut urheilupaikat, rakennettu pääosin osakkaiden omalla rahoituksella ja myös kenttien kunnossapito ja mahdolliset lisäinvestoinnit hoidetaan
osakkaiden rahoittamina.

etteikö näin kävisi. Nykyään on kyllä jo oivallettu myös se, kuinka
hyvää kuntoliikuntaa golfkierros harrastajilleen tarjoaa, ei fyysisesti
liian rankkaa, mutta pitkäkestoista. Nurmijärven golfyhteisö lähtee
positiivisin odotuksin tulevaisuuteen, luottaen laadukkaaseen toimintaansa jatkossakin.
Viime golfvuosi meni sekä toiminnallisesti että taloudellisesti oikein hyvin ja toimintaamme on edelleen kehitetty jäsenistöltä saadun palautteen ja kokemusten pohjalta.
Tulevanakin kesänä on luvassa monipuolista toimintaa: tapahtumia, kilpailuja, koulutusta, valmennusta, matkoja, talkoita sekä tietenkin rattoisia pelikierroksia hyvässä seurassa.

OLKAA SIIS AKTIIVISIA JA
OSALLISTUKAA TOIMINTAAN!
Tulevana kesänä kannattaa jokaisen meistä myös
käyttää osakasetuamme ja tuoda ystäviämme
tutustumaan lajiin ja pelaamaan korvauksetta par
3 -radalla.

Seniorien SM-kisat Nurmijärvellä
NGK ry:n puheenjohtaja
Golf ei ole saanut, eikä uskoakseni ainakaan merNurmijärven Golfklubi on järjestäjänä seniorien
Antti Sarjamo
kittävästi tule saamaankaan, tukea rahoitukseenSM-kisoissa heinäkuun ensimmäisenä viikonlopsa valtion tai kuntien taholta. Parhaan tuen golfille valtio ja kunnat
puna. Paikalle tarvitaan jälleen muutamia kymmeniä talkoolaisia,
voivatkin tarjota myönteisellä kaavoitus- ja maankäyttöpolitiikalla.
joten merkitkääpä ajankohta jo nyt kalentereihinne.
Pelaamisen hinta Suomessa verrattuna moniin muihin Euroopan
maihin on hyvin kilpailukykyistä ja jopa kohtuullisen edullista, vaikka pelikausi on vain puolisen vuotta ja sääolosuhteet välillä hyvinKuulin hauskan tarinan brittigolfista. Mies oli valmistautumaskin vaikeita.
sa lyöntiinsä punaisella tiillä, kun hän kuuli kentän kaiuttimesta kuulutuksen: ”Voisitteko hyvä herra siirtyä avauslyöntiinne
Suomessa on 144 260 rekisteröityä golfin harrastajaa
miesten tiipaikalle”. Mies mulkaisi vihaisesti klubille ja keskittyi
Pelaajamäärä Suomessa kasvoi viime vuonna vain muutamalle
sitten uudelleen lyöntiinsä. Kuului uusi kuulutus jo huomattakymmenellä edelliseen vuoteen verrattuna. Myös Nurmijärven pevasti tiukemmin: ”Siirtykää välittömästi miesten lyöntipaikalle”.
laajamäärän kasvu oli muutamia kymmeniä pelaajia. Tulivatkohan
Mies keskeytti taas lyöntinsä ja katsoi vihaisesti klubille päin ja
kaikki uudet pelaajat Nurmijärvelle?
huusi: ” Voisiko herra kuuluttaja olla hetken hiljaa. Tämä on minun toinen lyöntini”.
Suomessa pelattiin viime vuonna noin kolme miljoona golfkierrosta, mikä tarkoittaa yli kymmentä miljoonaa liikunnallista tuntia, ei
Toivotan kaikille jäsenillemme oikein hyvää
huono!
ja onnistunutta golfkesää 2014!
Tulevaisuuden haasteena tulee olemaan se, että golfyhteisöt pysAntti Sarjamo
tyvät tarjoamaan jatkossakin miellyttävän ja kohtuuhintaisen harNurmijärvi Golf Ry:n puheenjohtaja
rasteen nykyisille ja tuleville pelaajille. Itse en epäile hetkeäkään,
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Kysely NGK:n naisten golftoiminnasta – vastausaktiivisuus yllätti positiivisesti
Naistoimikunta toteutti syksyllä 2013 mielipidekyselyn Nurmijärven naisgolfareille. Tarkoituksena oli kerätä palautetta
naisille suunnatusta toiminnasta sekä saada ideoita siitä,
mitä naiset golftoiminnalta odottavat. Kysely toteutettiin
sähköisesti Webropol-järjestelmällä ja siihen vastasi 140
naisgolfaria. Vastausten määrä yllätti positiivisesti. Iso kiitos
siitä kaikille vastanneille!

RAUNO ”RAUSKI” HEINONEN
VUODEN 2013
HERRASMIESGOLFARIKSI

Suosituimpia naisten omista golftapahtumista olivat Ladies’
Day -tapahtumat. Lähes kaikki niihin osallistuneet pitivät
tapahtumia onnistuneina. Positiivista palautetta annettiin monipuolisista pelimuodoista ja rennosta ilmapiiristä.
Tapahtumien yhteyteen toivottiin lisää esimerkiksi tuoteesittelyjä tai luentoja. Naisten omat peliryhmät ja/tai peli-illat
sekä naisten valmennustoiminta olivat myös suosittuja.
Vastaajien joukossa todettiin, että pelimahdollisuuksia vain
naisten kesken saisi olla enemmänkin. Myös perinteinen
Ladyt vastaan Seniorit -ottelutapahtuma sai kiitosta.

Klubin päättäjäisjuhlissa marraskuussa nimettiin Rauski
Heinonen vuoden 2013 Herrasmiesgolfariksi. Hän on 17.
Herrasmies, joka Nurmijärvi Golfin naistoimikunnan järjestämässä äänestyksessä on tittelin saanut.
Rauski on pelannut reilut parikymmentä vuotta golfia Nurmijärvellä, ja oman kertomansa mukaan tuntee hyvin kentän kaikki lammikot. Voi olla, ettemme tätä ihan usko, sillä
Rauskin nimi komeilee tulosluetteloissa hyvinkin usein kärkisijoilla. Rauski on harvinainen pelaaja, sillä hän on sekakäyttäjä; käyttää muita mailoja vasemmalta, mutta putteria
oikealta. Tämän paljon, noin 90 kierrosta vuodessa, pelaavan Herrasmiehen koko perhe pelaa golfia. Parhaiten heidät bongaa kentältä viikonloppuisin varhain aamupäivällä.
Myös klubin pelimatkoilla on tätä Herrasmiestä päästy tarkkailemaan ja hänen peliseurastaan nauttimaan.

Joissakin vastauksissa todettiin, että kynnys osallistua naisille suunnattuihin tapahtumiin on korkea. Yleisin syy tähän
vastanneiden kesken oli se, ettei tunne muita naispelaajia.
Jotkut kokivatkin oman puolison tai kumppanin kanssa
pelaamisen helpommaksi. Myös aloittelevat golfarit jännittivät osallistumista, koska he eivät luota omiin pelitaitoihinsa
riittävästi. Aloittelevat golfarit toivoivat esimerkiksi kummitoimintaa ja pelitapahtumiin omia sarjoja.

Rauski Heinonen sai vuoden 2013 herrasmiesäänestyksessä 32 prosenttia kaikista annetuista äänistä. Naiset kuvailiESA
vat häntä
ainaMERILÄINEN
hyväntuuliseksi ja VUODEN
hymyileväksi.2012
Hän on mielHERRASMIESGOLFARIKSI
lyttävää peliseuraa ja auttaa naisgolfareita kentällä. Omaa
peliään hänLadyt
pelaa
herättämättä, parista
muistaa
aina
Nurmijärven
ovathuomiota
valinneet miesgolfareiden
Herrasmiesgolfarin
jo vuodesta
1996 lähtien.
Vuoden
2012
päättäjäisissä
kannustaa muita
sekä huomioi
toisten
hyvät
pelisuoritukset.
silinterihatun
sai päähänsä
Esa Meriläinen
sarjassaan 16. HerrasNaisten mielestä
hän on peliseuraa
parhaimmillaan.

Naistoimikunta on asettanut alkavan kauden tavoitteeksi
alentaa kynnystä osallistumiselle naisten tapahtumiin ja
rohkaista aloittelevia golfareita mukaan. Toiminta pyritään
pitämään monipuolisena, jotta jokainen löytäisi itselleen
jotain uutta golfin parissa. Pääroolissa on golfin parissa
viihtyminen ja pelillisten taitojen kehittyminen.

miesgolfari. Ladyjen toimesta suoritettavassa äänestyksessä Esa
Rauski
päässyt osallistumaan
paikan
päälle
keräsi 25eiprosenttia
kaikista annetuista
äänistä.
Esaklubin
keräsi päätäänet
täjäisiin,
joten emme valitettavasti
saaneet hänestä
juhlahillityllä huomaavaisuudellaan
ja kohteliaisuudellaan.
Naiset
arvostivat silinterihattu
Esan avuliaisuutta
kentällä;
ladygolfarinRauskille
pallo ei koskaan
kuvaa
päässä.
Toivotamme
paljon
kadonnut
Esan
peliseurassa.
Lisäksi
hän on
osoittanutGolfin
hyvää Herhuuonnea, kun
hän
saa nyt liittyä
iloiseen
Nurmijärvi
morintajua ja pitkäjänteistä otetta lajiin nimeltä Herrasmiesgolf.
rasmiesgolfareiden joukkoon.
Ladyjen lahjoittama NGK:n logolla varustettu Birdie-pullo on Esalla
varmaan kovassa käytössä, sillä tämä single-tasoituksella pelaava
Merja
Iiskola tehtailee Birdien kierroksella kuin kierroksella.
herrasmies

Merja Iiskola
Naistoimikunnan puheenjohtaja
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Mikä ladykapteeni?

Poliisi vai sisar hento valkoinen?

Nurmijärven Golfklubin syyskokous valitsee vuosittain kapteenin ja ladykapteenin. Kapteenien tehtävänä on Mm. kehittää ja ylläpitää hyvää seurahenkeä ja vaalia golfkulttuuria ja -etikettiä. Lisäksi kapteenit opastavat
ja valmentavat jäsenistöä peliturvallisuudesta, pelin sujuvuudesta sekä
kentän kunnon vaalimisesta. Heillä on tärkeä rooli uusien golffareiden
opastamisessa ja mukaan ottamisessa golf-yhteisöön.
Mistä on hyvä seurahenki tehty?
Hyvä seurahenki syntyy yhdessä tekemisen, siitä nauttimisen ja klubilla viihtymisen
kautta. Jokainen seuran jäsen vaikuttaa
omalla toiminnallaan ja käyttäytymisellään
klubihengen syntymiseen; miten otamme
toiset pelaajat huomioon ja erityisesti miten opastamme uusia lajin pariin liittyneitä
klubimme toimintatavoille. Kapteenit luovat
omalla toiminnallaan ja esimerkillään hyvää
seurahenkeä. Hyvä seurahenki vetää pelaajia puoleensa ja kannustaa sekä sitouttaa yhteistoimintaan yhteisen klubimme
hyväksi.
Pidä etiketistä kiinni
Golfetiketillä voidaan tarkoittaa kaikkea
golfkäyttäytymistä. Se pitää sisällään huomaavaisuuden toisia pelaajia kohtaan,
sääntöjen osaamisen ja noudattamisen
sekä kentän kunnosta huolehtimisen. Toisien pelaajien huomioiminen pitää sisällään
pelin sujuvuudesta huolehtimisen, jokaisen
pelaajan pelirauhan kunnioittamisen, toisen pelaajan auttamisen ja opastamisen
tarvittaessa sekä ennen kaikkea peliturvallisuudesta huolehtimisen. Ne, jotka eivät
harrasta eivätkä tunne golfia, liittävät golfetiketin monesti yksipuolisesti pukeutumissäännöksi. Siisti pukeutuminen tarkoittaa
toki myös toisten pelaajien huomioimista ja
lajin arvostamista.
Kapteenien tehtävänä on myös ohjata tasoitusmääräysten soveltamista sekä neuvoa ja opastaa käyttäytymis- ja sääntörikkomustilanteissa. Lisäksi kapteenit pitävät
yhteyksiä naapuriseuroihin ja osallistuvat
valtakunnallisiin kapteenien tapahtumiin ja
koulutuksiin.
Ladykapteenin missio
Tultuani valituksi Nurmijärven Golfklubin
ladykapteeniksi olen miettinyt, miten omassa roolissani kapteenin rinnalla luon hyvää seurahenkeä ja vaalin golfetikettiä.
Jokainen klubimme jäsen on tärkeä ja jokaisella on oikeus harrastaa golfia siinä

laajuudessa kuin itselle sopii. Pyrimme klubin toimesta järjestämään monipuolisia tapahtumia, joihin kaikki klubimme jäsenet
ovat tervetulleita. Kannustan osallistumaan
ja kokeilemaan erilaisia pelimuotoja; ladykapteenina kerron mielelläni tapahtumista,
sekä lähden mielelläni peliseuraksi, mikäli olet peliseuraa vailla. Kannustan myös
tutustumaan eri toimikuntien toimintaan,
koska osallistumalla toimikuntiin voi laajentaa ja monipuolistaa omaa harrastustaan
sekä tutustua moniin uusiin ihmisiin. Klubimme hyvä seurahenki heijastuu meistä
myös käydessämme vierailuilla muilla kentillä, sillä vieraskentillähän me kaikki olemme oman klubimme ”mainoskuvia”.
Minulle golfkierroksen paras tarkoitus on
nauttia pelistä. Nautitaan yhdessä tulevana golfkautena loistavasta kentästämme ja
upeasta golfklubistamme, jonka me muodostamme.
Ladykapteeni ja naistoimikunnan pj.
Merja Iiskola

Golfetiketin vaaliminen pitää sisällään asioita,
jotka ovat maalaisjärjelläkin ajateltuna kaikille tuttuja.
• Turvallisuus on ykkösasia, koska kukaan meistä ei halua loukkaantua
harrastuksemme parissa. Muistetaan FORE-huuto, eikä yritetä hoputtaa
edellä menevää ryhmää lyömällä palloa nilkoille.
• Ripeä peli lisää kaikkien viihtyvyyttä kentällä, koska näin pelirytmi pysyy
hyvänä eikä aikaa mene turhaan odotteluun. Omaa lyöntiään voi ja pitää
suunnitella samanaikaisesti, kun pelikaveri lyö omaa palloaan.
• Kunnioitetaan jokaisen oikeutta pelata omaa peliään; voimme neuvoa
etenkin aloittelevaa golfaria golfetiketissä ja -säännöissä, mutta jätetään
lyöntiopastus golfopettajiemme hoidettavaksi.
• Virheiden tekemisen pelko lisää jännitystä ja jännitys puolestaan häiritsee
swingiä entisestään.
• Golf on sosiaalinen laji, mutta etenkin tiiauspaikoilla korostuu toisen
pelaajan huomioiminen; annetaan jokaiselle tiiausrauha ja kerrotaan se
hyvä golfjuttu vasta kanssapelaajan lyönnin jälkeen.
• Toinen vieläkin herkempi pelialue on greeni, jossa joskus kokeneemmiltakin
pelaajilta unohtuu kanssapelaajan puttilinjan kunnioittaminen. Emmehän
astu toisen puttilinjalle, vaikka greeni olisikin kova ja kuiva, koska herkille
pelaajille sillä voi olla mentaalista vaikutusta, ja näin annamme lisäksi
aloitteleville pelaajille huonoa esimerkkiä.
• Kentän kunto on meille kaikille sydämen asia. Olemme varmaan jokainen
joskus löytäneet oman pallomme lyönnin seurauksena syntyneestä
kuopasta, joka on jätetty korjaamatta. Kuinka helposti siitä tuleekaan paha
mieli. Korjaamalla lyöntijäljet väylillä sekä pallon alastulojäljet greeneillä varmistamme, että peliolosuhteet ovat kaikille mahdollisimman hyvät.
| 9 |
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Ladyt iloisena onnistuneen tapahtuman jälkeen.

Nice-asiaa! Naisille oma Mimmiliiga
Naistoimikunta käynnistää Ladygolfareille suunnatun Mimmiliigan toukokuussa.
Osallistumalla naisten tapahtumiin ja jättämällä kuukausittain tasoitukseen vaikuttavia kortteja, keräät pisteitä kesän aikana.
Lisäksi pelataan Mimmiliigan kisa naisten
Sadonkorjuu-kisan yhteydessä syyskuussa, jolloin hyvin sijoittumalla voi vielä kerätä lisäpisteitä. Tulokset julkistetaan Sadonkorjuu-kisan päätteeksi sekä parhaat
palkitaan. Tarkemmat osallistumisohjeet ja
säännöt tulevat naistoimikunnan nettisivuille ja naisten pukuhuoneen seinälle.

Muutakin rentoa kisailua
kesän aikana
Birdiepuu ja Eclectic -kisailut jatkuvat tuttuun tapaan koko kesän ajan. Birdiepuun
ylimmälle oksalle kivunneet palkitaan, Eclectic-kisassa sen sijaan voit tavoitella
omaa teoreettista huipputulostasi; millainen tuloskorttisi olisi, jos kaikki kesän onnistumiset sattuisivat samalla kierroksella.
Eclecticissä on hyvä, jos teet kesän kaikki
Birdiet eri reiällä. Kauden aikana palkitaan myös eniten tasoitustaan pudottanut
Lady.

Ladies’ Dayt ja peli-illat jatkuvat
Perinteisten Ladies’ Day -tapahtumien lisäksi Naisten peli-illat jatkuvat tulevana
kesänä. Naisten peli-illat tarjoavat mahdollisuuden pelata naisseurassa ja tutustua muihin naisgolfareihin. Mukana on aina
vähintään yksi kokenut naisgolfari. Ladies’
Day’t jatkuvat vaihtelevien peliteemojen
merkeissä; lisäksi ainakin yhdessä Ladies’
Day’ssä järjestetään oma sarja aloitteleville
golfareille. Toivomme, että kaikentasoiset
pelaajat osallistuvat rohkeasti tapahtumiimme. Junnugolfareilta emme peri osallistumismaksua.
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Seuraa Ladygolf-tiedotteita NGK:n nettisivuilla ja ilmoittaudu tapahtumiin kutsussa
ilmoitetulla tavalla. Julkaisemme myös tuttuun tapaan NGK:n naisten golfista oman
esitteen, jonka lähetämme Ladyille myös
sähköpostitse. Esitteestä löydät naistoimikunnan jäsenten yhteystiedot ja heihin voit
aina ottaa yhteyttä golfin merkeissä.
Mukavaa golfkesää toivottaen
Merja Iiskola, Naistoimikunta, pj.

Ajatuksia Nurmijärvi Golfin
kenttien valvonnasta
Kirjoitin juttuni kauden 2013 päättyessä. Kauden muistikuva on varmaan
kaikilla samanlainen kuin kenttä kesällä: kaunis ja siisti. Ylpeänä kiersimme
vieraspelaajien kehujen saattelemana
kenttähenkilökunnan loistavaksi virittämää kenttäämme – rohkenen väittää,
ettei kenttä ole koskaan ollut paremmassa kunnossa kuin kesällä 2013!
Noin 30 valvontapäivästäni täytyy rehellisesti todeta, että hommasta jäi pelkästään
hyviä kokemuksia – peli sujui ja kenttä kukoisti. Taskuun ropsahti siis roppakaupalla
valvojakokemusta eri tilanteista pelikentällä ja joskus metsässäkin. Pelaajien valvojista antama palaute olikin pääsääntöisesti
positiivinen – hyvä saavutus kahdeksalta
luonteeltaan ja tyyliltään erilaiselta valvojalta!
Kritiikkiäkin esitettiin, näinhän kuuluukin.
Joidenkin mielestä valvoja on kuin antiikin
Argos (lat. Argus), myös Argos Panoptes (’kaikkinäkevä’), kreikkalaisessa mytologiassa satasilmäinen jättiläinen, jonka
silmistä ainoastaan kahden tarvitsi nukkua
kerrallaan ja muut jatkoivat vartioimista.
Asialla on myös valoisa puolensa: valvojan nähdessään pelaajat käyttäytyivät esimerkillisesti, vrt. poliisiauto liikenteessä:
vauhtia lisättiin, jäljet korjattiin jne. Motto:
”Valvonnalla pyritään varmistamaan jokaiselle nautittava, turvallinen, erilaisuudet
huomioiva pelikierros sekä kentän kunnon
säilyminen”
Valvojille tehtävien painopistealueet ovat:
käyttäytyminen, turvallisuus, etiketti, kentän
kunto, pelinopeus ja pelilupien valvonta.
Turvallisuus
Kun yllä olevaa listaa tarkastelee valvojan näkökulmasta, niin kausi 2013 sujui
mainiosti. Vain muutama vaarallinen lyöntiosuma raportoitiin, mutta valitettavasti
edelleenkin joillakin pelaajilla on vaikeuksia
muistaa turvaetäisyyssäännöt: se championship-lyönti tulee usein juuri silloin kun
sitä itseltään ei odota!
Tyhjiä Alkon taaroja ei näkynyt kovinkaan
paljon, eli pullot pysyivät piilossa, jos niitä
ylipäätään oli. Loppukaudesta pari nuorta mopoilijaa pörräili kentällämme, mutta
seuraamme tilannetta, ehkä he kyllästyvät
askareisiinsa.

Etiketti
Viime kesä oli TOSI lämmin, joten pukeutuminen oli kevyttä, kuten olettaa saattoi.
Kuitenkin kaikki noudattivat hyvin pukeutumisetikettiä, eikä auringonottoasuja näkynyt. Paidanhelmatkin pysyivät miehillä
housunkauluksissa, vaikka helma hellesäällä saisikin olla housujen päällä.
Häiritsevää käytöstä en tänä vuonna havainnut, mitä nyt itse valvojan autolla liikkuessani jotakin saatoin häiritä, anteeksi
siitä. Mutta erinomaiset caddiemasterimme ovat joutuneet kiukkuisten asiakkaiden
vihanryöppyjen kohteeksi, syyttään. Aika
halpamaista purkaa kiukkuaan nuoriin
työntekijöihimme, heidän hommansa ei
todellakaan ole kadehdittava, kiirettä pitää
heillä melkein koko ajan. Hyvä golfkäytös
alkaa jo puhelimessa...
Kentän kunto
Tässä kohdin oli eniten puutteita: liekö
osasyynä ollut hiekkapullojen huono kunto tai niiden käytön vähäisyys. Lyöntijäljet
väylillä näkyivät tänä vuonna tavallista paremmin, johtuen väylien loistavasta kunnosta: kun täydellisen tasaista nurmea
raapaisee, se näkyy heti! Tietooni on tullut,
että uudet pullot on tilattu, ja ne otetaan
käyttöön ensi kaudella, hyvä!
Toinen syy jälkien korjaamatta jättämiselle oli kiire, kiire, kiire! Mihin? Kun edessä
olisi kuitenkin melko varmasti normaalia
pelivauhtia etenevä ryhmä!? Ohittamista
ei juuri kannata tehdä, varsinkaan ruuhkaisina päivinä! Suositus on, että mikäli kärryissä ei ole hiekkapulloa, pelaaja jalallaan
korjaisi lyöntijälkien reunoja yhteen. Viheriöosumien korjaaminen on samanlaista
kuin aiempina vuosina: ei parempaa eikä
huonompaa.
Par 3 radalla korjaamattomia jälkiä oli hieman enemmän, onko tämä merkki siitä,
että pelimiehetkin pelaavat siellä, osuen
aloittelijaa useammin viheriölle? – Toisaalta
luulisi juuri pelimiesten (ja -naisten) omistavan toimivan griinihaarukan...
Harjoituslyönnit tiiauspaikalla ovat harmillinen ilmiö – tällaisen saa tehdä, kunhan ei
osu alustaan (koskee myös väylällä tapahtuvia harjoituslyöntejä, jotka saattavat kuluttaa kenttää tarpeettomasti, sekä hidastavat peliä pelaajan hakiessa irtilyötyjä turpeita!) – Englannissa näin usein tiillä kilven:
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”Practise swings on the tee not allowed =
harjoituslyönnit tiillä kielletty”!
Vanha totuus on, että mitä pidemmälle
kautta mennään, sen huonommin haravoidaan bunkkerijalanjäljet, kesällä sentään ei
kehdattu jättää niitä korjaamatta.
Pelinopeus
Eniten eripuraa ja mielipahaa aiheuttaa pelinopeuteen puuttuminen. Eripuraa sikäli,
etteivät kaikki allekirjoita, että heidän ryhmänsä hidastaa kentän pelivauhtia. Tämä
on ymmärrettävää ja perusteltuakin, koska
pelin hidastuminen on (usein) tilapäistä –
on lyöty metsään tai vastaavaa ja etsitään
hetki palloja. Näin käy kaikille. Varsinkin
ruuhkapäivinä edellä ei kuitenkaan ole tilaa ohituksiin, tapahtuu vain ryhmien paikanvaihto. – Jos ryhmä pelaa jotakuinkin
ohjevauhtia, ei takana olevien hermo saisi
olla niin kireällä, että oma peli kärsii.
Pelilupien valvonta
Kentän johto on oivaltanut esimerkillisesti
valvonnan hyödyn. Sitä varten se on hankkinut mm. valvojille kannettavan läppärin,
iPadin, joka toimii koko kentän alueella
reaaliajassa. Kun pelaaja ilmoittautuu, laitteemme rekisteröi sen heti, ja tiedämme,
ketkä ovat ja saavat olla kentällä. – Lisäksi
pystymme palvelemaan asiakkaita antamalla mm. säätietoja tai muuta hyödyllistä
tietoa.
Näin ollen peliä hidastava bägilätkien sun
muiden tarkistaminen on onneksi jäänyt
pois. Läppärin tietojen lisäbonus meille
valvojille on, että opimme hyvin helposti
pelaajien nimet – hyödyllistä informaatiota!
Maksukuitteja käytetään etupäässä par 3
-radalla, jossa pelaajat pelaavat pääsääntöisesti inkognito, eli tiedossamme on vain
”Vieras Pelaaja 54”, ellei sitten halua antaa
tasoitustietojaan caddiemasterille.
Vinkki tähän loppuun: kokeile pelikaverin
kanssa reikäpelikierrosta, joko tasoituksin
tai ilman – brittiläisen hauskaa!
Toivotan kaikille klubilaisille hyvää ja entisiä
parempaa golfkautta 2014.
Valvoja Kaj Åström
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Tiesitkö tämän tasoituksista?

Tasoituskierrosten syöttäminen
oidaan erilaiset peliolosuhteet ja koko
vuoden tulostaso, jotta kunkin pelaajan tasoitus heijastaisi mahdollisimman
tarkasti pelaajan omaa pelitasoa. Tarkistuksen seurauksena tasoitus laskee tai nousee 1 tai 2 lyöntiä tai pysyy
ennallaan. Nurmijärvellä vuositarkistus
suoritettiin 16.1.2014 automaattisesti
Nexgolf-järjestelmän toimesta. Vaikutuksen omaan tasoitukseen voi käydä katsomassa Nexgolf-järjestelmästä selaamalla omien jäsentietojen alta
löytyvää tasoitushistoriaansa. Vuositarkistus löytyy otsikolla ”Annual Handicap Review 2013”.

Voit itse syöttää tasoituskierrosten tuloksia Nexgolf-järjestelmän
kautta. Näin saat heti uuden tasoituksen ja vähennät samalla
caddiemastereiden työtaakkaa.
Kirjaudu sisään Nexgolfiin eli ajanvarausjärjestelmään omilla tunnuksillasi. Klikkaa etusivulta ”Syötä ja
tarkastele tuloskortteja”. Etene ohjeiden mukaan. Tasoituskierrosten
omatoiminen syöttäminen ei ole
mahdollista tasoituksilla 37-54 eikä
1. tasoitusryhmän (hcp alle 4,5) pelaajilla. Myöskään juniorijäsenet eivät voi tätä ominaisuutta käyttää. Nämä järjestelmän ulkopuolelle suljetut ryhmät voivat
kuitenkin laskettaa sen avulla pistebogeytuloksen, mutta se ei vaikuta suoraan tasoitukseen. Tuloskortti on tällöin palautettava
caddiemasterille.
Tasoituskierroksen pelaaminen
par 3 -radalla
Tasoitusryhmään 6 (hcp 37-54) kuuluvien
pelaajien tasoitustuloksiksi voidaan hyväksyä myös Nurmijärven Golfkeskuksen par 3
-radalla pelatut tulokset. Tasoituskierrokseksi riittää 9 reiän kierros, mutta suosittelemme pelaamaan 18 reiän kierroksia. 9 reiän
pistebogeytulos muutetaan 18 reiän tulosta vastaavaksi lisäämällä siihen 18 bogeypistettä. Jos pelaajan 18-reiän pistebogeytulos on 37 tai enemmän, alenee pelaajan
tasoitus jokaista 36:n pisteen ylittävää pistettä kohden 0,5 lyöntiä. Koska seuratasoitukset ovat kokonaislukuja, saatu uusi tasoitus pyöristetään tarvittaessa ylöspäin. Par 3
-radalla tasoitus voi tippua alimmillaan lukemaan 36,0, joka on korkein virallinen tasoitus. Koska par 3 -radalle ei ole laskettu slo-

pe-taulukoita, slope-tasoituksena käytetään
suoraan pelaajan tasoitusta.
Aktiivinen tasoitus
Tasoitus säilyy aktiivisena pelaamalla kauden aikana vähintään 4 tasoituskierrosta.
Aktiivinen tasoitus on merkitty tasoituskorttiin (jäsenkortti) tähdellä (*). Aktiivisella tasoituksella halutaan, että pelaajan tasoitus kuvastaisi hänen todellista pelitasoaan. Mikäli
kauden aikana ei pelaa 4 tasoituskierrosta,
muuttuu tasoitus ei-aktiiviseksi. Ei-aktiivisella tasoituksella voi osallistua kilpailuihin,
mutta palkintoja ei voi voittaa. Ei-aktiivisen
tasoituksen saa aktivoitua pelaamalla 4 tasoituskierrosta.
AHR (Annual Handicap Review)
eli tasoitusten vuositarkastus
Vuositarkistus tehdään pelaajille, joilla on aktiivinen EGA-tasoitus. Sen saaminen edellyttää vähintään kahdeksaa kirjattua tasoituskierrosta vuodessa kahden viime kauden
aikana niin, että vähintään neljä on pelattu
vuonna 2013. Nykytekniikka on mahdollistanut sen, että tasoitusjärjestelmässä huomi-

CBA (Computed Buffer Adjustment)
CBA-korjauksella pyritään korjaamaan kilpailussa pelattuja pistebogeytuloksia joko
haastavien tai helppojen olosuhteiden vuoksi. Tämä tehdään siirtämällä buffer-vyöhykettä joko ylöspäin tai alaspäin. Jos kilpailussa on ollut vaikeat olosuhteet eli heikko
tulostaso, saattaa omaan tasoitukseen pelaamiseen riittää esim. 33 pistebogeypistettä, jolloin jo 34 pisteellä tasoitus laskee.
Vastaavasti helpoissa olosuhteissa (hyvä tulostaso) omaan tasoitukseen pelaamiseen
saatetaan vaatia 37 pistettä. CBA ei ota
huomioon todellisia olosuhteita vaan se lasketaan pelkästään pelattujen tulosten perusteella. Tietokone hoitaa CBA:n laskemisen ja se tehdään ainoastaan kilpailuissa.
Harjoituskierroksilla CBA ei ole käytössä.
Tasoitustoimikunnan puheenjohtaja
Vesku Hiltunen
vesa.hiltunen@kotiportti.fi
p. 040 5131377

”Tasoituskierrokseksi riittää 9 reiän kierros
tasoitusryhmässä 37-54, mutta suosittelemme
pelaamaan 18 reiän kierroksia.”
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NAISET TOP 50 HCP

MIEHET TOP 100 HCP

1

Ikävalko

Elina

0,2

1

Satama

Henri

-3,4

52

Ikävalko

Juha

6,2

2

Kuronen

Miki

-3,0

53

Silventoinen

Keijo

6,4

2

Ikävalko

Minna

5,3

3

Laakso

Johanna

5,7

3

Mikkola

Ossi

-2,0

54

Huhtapelto

Aleksi

6,6

4

Jämsä

Mikael

-1,7

55

Koliseva

Osku

6,6

4

Väre

Ritva

5,8

5

Perhoniemi

Paula

8,9

6

Nieminen

Jenna

9,4

7

Mustjoki-Purhonen

Johanna

9,4

5

Tulokas

Valtteri

0,0

56

Möksy

Jukka

6,6

6

Kolari

Juha

0,7

57

Romppainen

Matti

6,6

7

Meriläinen

Matias

1,0

58

Laine

Mikko

6,7

8

Reijonen

Elias

1,6

59

Salmi

Kosti

6,7

9

Koivisto

Mikko

1,8

60

Liimatta

Esko

6,9

10

Hiltunen

Vesa

2,0

61

Olenius

Jari

6,9

11

Ruissalo

Tommi

2,5

62

Pulkkinen

Jukka

6,9

12

Järvinen

Simo

2,6

63

Woodward

John

6,9

64

Kari

Ville

7,0

65

Pakarinen

Janne

7,0

66

Eskola

Ismo

7,3

67

Nick

Timo

7,3

13

Mikkola

Jaakko

2,7

14

Järvinen

Eemeli

3,0

15

Tuloisela

Antti

3,2

16

Haapala

Aleksi

3,4

17

Piitulainen

Henri

3,4

18

Kaskinen

Miikka

3,5

19

Salminen

Sami

3,5

20

Eskola

Patrik

3,7

21

Salo

Juhani

3,7

22

Santonen

Kari

3,9

23

Salo

Veijo

4,0

24

Niku-paavo

Lauri

4,1

25

Nieminen

Jani

4,2

26

Rinne

Jesse

4,3

27

Kotiluoto

Roni

4,4

28

Ahtola

Casper

4,5

29

Alava

Nico

4,5

30

Hokkinen

Jani

4,5

31

Salo

Jere

4,5

32

Laakso

Juha

4,9

33

Nurminen

Niko

4,9

34

Rask

Martti

4,9

35

Julin

Marko

36

Laine

37

Witting

68

Laaksonen

Johan

7,4

69

Korkia-Aho

Ari

7,5

8

Sahlström

Anne

9,9

9

Peltoniemi

Asta

10,1

10

Koivisto

Leena

10,9

11

Jokinen

Neea

11,4

12

Heikura

Hannele

11,8

13

Rosimo

Johanna

12,0

14

Santonen

Tiina

12,9

15

Tuomisto

Marita

13,1

16

Permala

Kiia

13,7

17

Molin

Julia

13,9

18

Böckerman

Susanna

14,2

19

Henriksson

Miia

14,4

70

Salo

Nuutti

7,5

20

Toivonen

Anneli

14,4

71

Sirviö

Tomi

7,7

21

Romppainen

Kirsti

14,5

72

Skog

Timo

7,7

22

Ask

Oili

14,6

73

Jokela

Juuso

7,8

23

Rask

Jaana

14,7

74

Merentie

Eino

7,8

24

Hyvättinen

Leena

14,9

75

Kaskinen

Pasi

7,9

25

Mäkelä

Aulikki

15,1

76

Salonen

Heikki

7,9

26

Tiainen

Kirsi

15,4

77

Konkola

Juhani

8,0

27

Aromäki

Hillevi

15,6

78

Laine

Petri

8,0

28

Ijäs

Kristiina

15,6

29

Kilpi

Ritva

15,6

79

Salonen

Tomi

8,0

80

Yli-Ojanperä

Ilkka

8,0

30

Salminen

Arja

15,8

31

Åström

Nella

16,0

81

Salmi

Arno

8,1

82

Hurme

Jari

8,2

32

Antila

Marianne

16,1

33

Kaskinen

Birgit

16,3

83

Nurmi

Jarmo

8,2

84

Pietikäinen

Paavo

8,2

5,0

85

Theman

Pasi

8,2

Jere

5,0

86

Järvinen

Timo

8,4

Kristian

5,1

87

Myllyoja

Juha

8,4

88

Santtila

Aleksi

8,5

38

Lapiolahti

Jarmo

5,2

39

Romppainen

Antti

5,2

89

Malin

Mikko

8,6

Sinisalo

Janne

8,6

40

Allén

Jere

5,3

90

41

Myyrä

Janne

5,3

91

Bergström

Tuomas

8,7

42

Ripatti

Timo

5,3

92

Kuosmanen

Esko

8,7

43

Salonen

Petri

5,3

93

Moilanen

Juha

8,7

44

Hyvättinen

Timo

5,5

94

Tiilikka

Kari

8,7

34

Gerkman

Ghita

16,8

35

Santtila

Katri

16,8

36

Kuronen

Sini

17,0

37

Pirhonen

Airi

17,0

38

Weber

Raija

17,0

39

Pihlajamäki

Jarna

17,3

40

Beilinson

Terhi

17,4

41

Mikkola

Marja

17,5

42

Tuhkanen

Tia

17,8

43

Perätalo

Jenni

17,9

44

Kölbl

Annika

17,9

45

Nylund

Outi

18,0

45

Pyykkö

Patrik

5,8

95

Stubbe

Niklas

8,8

46

Iso-Herttua

Pekka

5,9

96

Åström

Kaj

8,8

47

Lehtonen

Kai

5,9

97

Ask

Elis

8,9

48

Mero

Suvi

18,3

48

Nieminen

Mikko

5,9

98

Ojala

Tommi

8,9

49

Niemi

Eira

18,3

49

Koskinen

Jaakko

6,0

99

Heinonen

Tommi J.

9,0

50

Heinonen

Pirkko

18,4

50

Saarelainen

Tuukka

6,0

100

Nikkola

Mikko

9,0

51

Kuokka

Merja

18,4

51

Tikkanen

Miika

6,1

101

Virta

Samuli

9,0

52

Meckelborg

Carola

18,4
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46

Nieminen

Tuija

18,0

47

Nikula

Jonna

18,2

NURMIJÄRVI GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 1-2014

Yhteistyökumppanimme
kaudella 2013 mm.

KESÄN 2014 OPEN ja SEMI-OPEN -KILPAILUT
Alkavalla kaudella on jäsenistölle tarjolla klubikilpailujen ja -tapahtumien lisäksi seitsemän Open tai Semi-Open kilpailua. Kannattaa jo nyt varata kalenteriin ja pyytää kaveritkin muista seuroista mukaan. Tässä näistä tiiviit esittelyt, lisää mm. Vuosikirjassa.

Yhteistyökumppanimme
kaudella 2013 mm.

VIASAT OPEN la 7.6.
Tasoituksellinen lyöntipeli tai pb-kilpailu tasoitusrajojen mukaan.
Palkintoina mm. VIASAT-kanavapaketteja.
LIONS GOLF Hyväntekeväisyys OPEN la 14.6.
Tasoituksellinen lyöntipeli tai pb-kilpailu tasoitusrajojen mukaan. Rajamäen Lions Clubin
järjestämä tapahtuma, jonka tuotto käytetään sellaisenaan hyväntekeväisyyteen.

ongolf

FINCA PERHEKISA Semi-Open su 29.6.
Perhemalja ja 2-Generations -kisat yhdistettynä
MATKA-VEKKA OPEN la 16.8.
Tasoituksellinen pb-kisa. Palkintoina mm. Matka-Vekan ja Lomamatkojen lahjakortteja.
ON GOLF TOUR OPEN su 24.8.
Parikisa pb ¾ -tasoituksin, best ball, vähintään 18-v. klubipelaajille.
Kilpailun voittajaparille viikon OnGolf -pelimatka.
VIKINGLINE OPEN la 30.8.
Tasoituksellinen lyöntipeli tai pb-kilpailu tasoitusrajojen mukaan.
Palkintoina mm. Vikingline-pelipaketteja ja -risteilyjä.
AUTOASI Semi-Open la 6.9.
Tasoituksellinen scramble 2 pelaajan joukkueille. Hyvät palkinnot tässäkin kilpailussa!

NURMIJÄRVI GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 1-2014
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Kilpailuja ja tapahtumia
koko jäsenistölle
NGK:n kilpailutoimikunnan pääasiallisin tehtävä on jäsenistölle suunnattujen
kilpailujen järjestäminen ja kilpailujen onnistuneet toteuttamiset. Lisäksi kilpailutoimikunta huolehtii, että seuran järjestämien Open ja Semi-Open -kisojen järjestelyt sujuvat moitteettomasti ja myös vieraspelaajat sekä sponsorit
ovat tyytyväisiä järjestämiimme kilpailuihin.
Kilpailutoimikunta kokoontuu vuoden aikana
useita kertoja aloittaen jo syksyllä tulevan
pelikauden valmistelut. Jotta onnistuneet
kilpailut saadaan vietyä läpi, toimikuntamme
huolehtii mm. kilpailumääräyksien laatimisesta, kilpailuohjeista kilpailijoille ja palkinnoista. Kilpailutoimikunnan tehtävänä on
myös vahvistaa kenttämme paikallissäännöt sekä tarkistaa yhdessä kenttämestarin
kanssa kenttämerkintöjen oikeellisuus.
Näitä kaikkia innokas, seuran jäsenistämme
koostuva kilpailutoimikunta tekee talvikaudella suunnittelu- ja pelikautta valmistelevan
jakson aikana. Kilpailutoimikunta on saanut
vahvistusta ja tässä ovat kauden 2014 kilpailutoimikunnan innokkaat jäsenet: Asta

Peltoniemi (pj), Pasi Kaskinen (siht), Leena
Koivisto (tiedotus), Kari Haapaniemi, VeliMatti Kiiski, Jarmo Nurmi, Juha Pohjalainen,
Martti Sedergren, Kari Tiilikka, Kari Tirkkonen ja Osmo Vatanen.

Kilpailutoimikunnan jäsenistä usealla on jo
seuratuomarin pätevyys. Järjestimme talvella kurssin, jossa syvensimme tietojamme ja
taitojamme toimiaksemme seuran järjestämissä kisoissa tuomarin tehtävissä.

Lämpimät kiitokset kilpailutoimikunnassa
pitkään ansiokasta työtä tehneille Matti Kilpeläiselle sekä Tuomo Nevalaiselle.

Kesällä pelikaudella joku meistä kilpailutoimikunnan jäsenistä toimii kilpailun johtajana ja
useimmissa kilpailuissa tarvitaan vielä lisäksi tuomaria varmistamaan oikeat sääntötulkinnat. Jotta onnistuisimme vielä paremmin
tulevaisuudessa, toivomme kaikilta kisoihin
osallistuvilta avointa palautetta kehitysehdotusten kera.

Toimikunnan jäsenet pääsevät pitkään ”palveltuaan” ansaitulle levolle, joten tarvitsemme uusia vapaaehtoisia. Mikäli kiinnostuit
toimimaan kilpailutoimikunnassa niin ota
rohkeasti yhteyttä. Jäseneksi voit tulla vaikka kesken kautta, voit aluksi toimia konkareiden apuna ja pääset näin sujuvasti mukaan toimintaan.
| 15 |

Antoisaa peli- ja kisakautta toivottaen,
Asta Peltoniemi
kilpailutoimikunnan puheenjohtaja
NURMIJÄRVI GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 1-2014

Mitä Domesta tekee?
– Domesta on koko olemassa olonsa ajan
toiminut rakennusalalla. Vuosien kokemuksemme niin saneeraus- kuin uudisrakentamisesta on jalostunut nyt kokonaispalvelua tarjoavaksi kattoremonttifirmaksi.
Domesta on lanseerannut kevään aikana
Kuuden Tähden Kattoremontti -palvelun, joka tuo asiakkaita lähelle ja helposti
saatavaksi todellisen kokonaispalvelun.
Palvelu pitää sisällään asiantuntijan arviokäynnistä ja remonttikokonaisuuden suunnittelusta toteutukseen.
Domestan palvelu ei pääty perinteisesti
tehtävään kattoremonttiin, vaan palaamme jokaisen asiakkaan luokse, kun vuosi
on kulunut remontista. Tarkistamme katon
ja sen varusteet, että kaikki toimii niin kuin
pitääkin ja samalla asiakkaalla on mahdolisuus tilata jatkoa tälle vuositarkastukselle.
Kattoremonteissa käytämme nosturitekniikkaa hyödyksi, mikä tuo työn suorittamiseen tehokkuutta ja asiakkaan pihatkin
pysyy paremmassa kunnossa kuin perinteisin menetelmin.

Aiotko järjestää yritystapahtumia
golfin parissa? Yhdistätkö työn
ja golfin?
– Tulemme yhteistyökumppaneiden kanssa varmasti pelaamaan kesän aikana useita golfkierroksia. Golfin pelaaminen antaa
loistavat olosuhteet vähän vapaampimuo-

Milloin aloitit golfin ja
mitä golf merkitsee sinulle?
– Oma golfharrastukseni on vielä aluillaan.
Olen aiemmin pelannut golfia vain pari kesää ja sitten on ollut monen vuoden tauko. Nyt elämäntilanne on sellainen, että
olen voinut palata golfin pariin ja talven aikana onkin ahkerasti käyty treenaamassa
NGA Nurmijärven Golf Academyn talviharjoitteluhallissa.
– Minulle golf on osa sosiaalista kanssakäymistä kavereiden kanssa. Yrittäjän arki
on monesti sellaista 100 lasissa menemistä ja kaveeraaminen jää vähemmälle.
Mitä suunnitelmia golfkesälle 2014?
– Kesää odotellaan kovalla innolla. Luulen, että auton keula osoittaa Röykkään
golfkeskukseen päin aika useasti tulevan
kesän aikana.

Kysymyksiin vastasi Kyösti Lehtola.
NURMIJÄRVI GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 1-2014

toiselle kanssakäymiselle kumppaneiden
kanssa.
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NGK:n pelaavat prot uuden kauden kynnyksellä
Olen harjoitellut paljon fysiikkaa sekä viettänyt useita tunteja NGA Nurmijärven Golf
Academyn hyvässä harjoitustukikohdassa.
Kaksi noin kolmen viikon reissua olen tehnyt
Malagaan, missä olen päässyt tositoimiin.
Vaikka olen viettänyt suuremman osan ajasta
matolla kuin nurmella on tunne omaan peliin
parempi ja varmempi kuin koskaan aiemmin.
Ei siis todellakaan ole mennyt hukkaan NGAgolfhallissa vietetyt tunnit.
Mitä tavoitteita tulevalle golfkesälle 2014?
– Tulen keskittymään pitkälti Suomen kisoihin, joissa lähden hakemaan niitä podiumpaikkoja. Suunnitelma on se, että olen
parhaassa iskussa syksyllä Euroopan Tourin
karsinnoissa. Niissä vähimmäistavoite on
Challenge Tour -kategoria kaudelle 2015.

Ossi Mikkola, miten golfkautesi 2013 sujui?
– Kausi 2013 oli osaltani todella tahmea. Viikko ennen kauden alkua kylkiluuni murtui lumilautaillessa. Kuuden viikon toipumisen jälkeen
suoraan kisoihin. Alaselkä kipeytyi äkkiä, enkä
saanut sitä harjoittelukuntoon missään vaiheessa. Onneksi sain täyden kortin pidettyä
Nordic Leagueen kaikesta huolimatta.
Miten olet valmistautunut
tulevaan golfkauteen?
– Töitä tein kauden päättymisen jälkeen yläasteella sijaisena. Siten sain rahoitettua yhden
kuukauden treenileirin Espanjassa. Petskun
kanssa tehtiin päätös, että täytyy lyödä suorempaan isojen kierteiden sijaan. Lyönti saatiin
hyvälle mallille, joten leiritys meni hyvin. Kroppa on saatu salitreeneillä ja pallopeleillä siihen
kuntoon, että se kestää läpi kauden.
Mitä tavoitteita tulevalle kaudelle
ja pidemmällä tähtäimellä?
– Yksi tämän kauden tavoitteista on päätyä Nordic Leaguen rankingissä Top 5 -joukkoon ja nousta sitä kautta lähemmäs European Touria. European Tourin karsinnat jäivät viime kaudella väliin.
Tänä vuonna tavoittelen sieltä suoraa nousua Tourille.

Henri Satama, kerro golfkaudestasi 2013.
Miten sujui yleisesti, mihin olit tyytyväinen ja mihin et?
– Kausi 2013 oli pieni askel taas eteenpäin, sillä kehitystä tuli osaalueilla aika tasaisesti. Kierrosten keskiarvo laski vähän, 72,6:teen.
Pientä menestystä tuli, mutta ei kuitenkaan lähellekään sitä mitä
tavoittelin. Pystyin pelaamaan itseni muutaman kerran kärkiryhmään taistelemaan voitosta, mutta en saanut silloin puristettua
parasta irti itsestäni. Koen juuri siinä mielessä kehittyneeni, kun on
päässyt niihin tilanteisiin missä taistellaan tosissaan voitosta. Olen
huomattavasti valmiimpi vastaaviin tilanteisiin, kun seuraava kerta
koittaa.
Miten talviharjoittelet ja miten treenisi ovat sujuneet?
– Talvella olen taloudellisista syistä joutunut harjoittelemaan suurimman osan ajasta Suomessa, mutta en ole sen antanut haitata.

Mikael Jämsä, miten golfkautesi 2013 sujui?
– Viime golfkausi ei kokonaisuutena vastannut odotuksia, vaikka
mukaan mahtuikin paljon hyviä tuloksia. Pitkä peli toimi koko kauden ihan mukavasti, mutta etenkin puttipelin kanssa oli haasteita,
joten monessa kilpailussa kärkisijat jäivät saavuttamatta.
Miten talviharjoittelusi on sujunut?
– Harjoittelu on talvikaudella sujunut hyvin, etenkin lähipeliharjoittelu on lisääntynyt huomattavasti uuden NGA-golfhallin ansiosta.
Myös Trackman on tuonut mukavan lisän harjoitteluun erilaisten
testien muodossa. Sen kertoma lyöntidata on auttanut huomattavasti svingiharjoittelussa.
Mitä tavoitteita tulevalle kaudelle 2014 ja
pidemmällä tähtäimellä?
– Kaudella 2014 tavoitteena on olla mukana kärkitaistelussa FT:n
osakilpailuissa, ja sitä kautta kokonaisrankingin Top-5 kauden
lopussa. Lisäksi tavoitteena on pelata hyvin Nordic Leaguen kilpailuissa. Pitemmällä tähtäimellä tavoitteena on European Tour.
| 17 |
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Opettavat prot
apunasi klubilla

Adidas Adizero -golfkengät.
Taylor Made Jetspeed -väyläpuut.

Taylor Made
Speed Blade
-rautamailat.
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Peter ”Petsku” Hagström vastaa Nurmijärven Golfkoulun opetus- ja valmennuslinjoista.
Prona Petsku on toiminut vuodesta 1989, ollen Nurmijärvellä yhteensä 16 vuoden ajan. Aiemmin hän on työskennellyt
mm. Vierumäellä ja Master Golfissa. Oman osaamisen kehittämiseksi Petsku käy vuosittain Floridassa Mike Adamsin luona
hakemassa uusimmat tiedot ja valmennusopit. Mike Adams on yksi maailman
parhaimpia golfvalmentajia, joka valmentaa tälläkin hetkellä noin kuuttakymmentä PGA-tourin sekä LPGA-tourin pelaajaa. Suomen PGA valitsi Petskun vuoden
2009 golfvalmentajaksi.
Petskun valmennuksessa olevilla pelaajilla on saavutuksina tähän mennessä reilusti yli 30 SM-mitalia. Petsku toimii myös
Suomen PGA:n valmentajien kouluttajana. Tulevana kesänä
Petsku vastaa NGK:n kilpapelaajien valmennuksesta, yritystapahtumista, osasta klubipelaajien harkkaryhmistä sekä yksityistuntien antamisesta.
Mitä tarkoittaa luontainen golfsvingi?
– Jokaisella on määrättyjä ominaisuuksia ja rakenteellisia asioita, jotka vaikuttavat siihen, mitä me voimme tehdä ja mikä on
meille optimaalista. Kun hyödynnetään biomekaanisia tietoja ja
taitoja, jokaiselle löytyy omat luontaiset asiat. Siten oppiminen
on nopeampaa ja kuormitus kehoon vähenee. Tuloksena pallo
lentää suorempaan.
Toni Korpihete toimii Nurmijärven Golfkoulun Assistant Prona. Tonille alkaa NGK:ssa jo 13. vuosi,
aikaisempaa hieman laajemmalla vastuulla. Toni vastaa lasten golfkouluista,
kurssimuotoisesta opetuksesta, osasta
klubipelaajien harkkaryhmiä sekä yritystapahtumista. Koulutukseltaan Toni on
liikunnanohjaaja Vierumäeltä, jolla on lisäksi lajiosaamista Golfin lajitutkinnosta.
Lisäksi Toni on suorittanut Valmentajan
ammattitutkinnon. Pedagogista kokemusta Tonilla on koulumaailmasta, missä hän on hoitanut erityisopetuksen sijaisuuksia useiden vuosien ajan.
Tommi Ruissalo toimii Nurmijärven Golfkoulun Assistanttina.
Tommi on mukana kuvioissa toista kesää, vastaten PikkuTiikereistä (Tiikeritiimistä) ja kurssimuotoisesta opetuksesta.
Tommi on ansioitunut itse kokeneena pelaajana, Finnish Tour ja SM-kisa -tasolla.
Tommi on myös toiminut pitkään. mm.
Minnea Blomqvistin caddiena LPGA-tourilla.
Mikä on mielestäsi tärkeää nuoremman sukupolven golfharjoittelussa,
mihin kannattaa panostaa?
– Oivaltamisen, monipuolisuuden ja luovuuden mahdollistumiseksi tulisi mielestäni luoda mahdollisimman hyvä ympäristö jo
nuoresta pitäen. Golf on taitopeli, joten taidon kehittymiselle
ei pitäisi luoda rajoja, vaan ainoastaan mahdollisuuksia. Myös
kyky iloita hienosta lajista ja omasta tekemisestä on tärkeää.
Uskonkin, että mitä enemmän suupielet ovat ylöspäin, sitä paremmin olemme onnistuneet! Eikä itse pelaamisen merkitystä
voi koskaan sivuuttaa, kentällä voi harjoitella uskomattoman
paljon pelaamista ja taitoa.

JOS OLET KIINNOSTUNUT GOLFISTA

LUE TÄMÄ LIITE!

Pieni pallo – Iso ilo

Golf – iso ilo kaikille
| 19 |

NURMIJÄRVI GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 1-2014

Pieni pallo – ISO ILO
GOLF – ISO ILO KAIKILLE
146 000 harrastajaa ei voi olla väärässä: golf on hauska harrastus. Laji sopii kaikille ikään, sukupuoleen tai kuntoon katsomatta. Suomen Golfliittoon kuuluu lähes 140 jäsenseuraa ympäri Suomen, ja paikalliseen Nurmijärven Golfklubiin jo yli 1800
jäsentä. Golfiin on siis helppo tutustua – paikallisestikin. Tartu
rohkeasti pieneen palloon ja liity iloiseen joukkoon.

GOLFARIT ELÄVÄT PITEMPÄÄN
Ruotsin Karoliinisen instituutin tutkimuksissa
todettiin golfareiden kuolleisuuden olevan 40
% muuta väestöä alhaisempi, minkä laskettiin vastaavan viiden (5) vuoden pidennystä
eliniässä. Golf on monipuolinen liikuntamuoto, joka pitkäkestoisena polttaa tehokkaasti
rasvaa ja pitää yllä lihaskuntoa. Esimerkiksi
selän lihasten kunnon on todettu aktiiviharrastajalla parantuvan pelikauden aikana.
UKK-instituutin tutkimuksen perusteella
golfari kuluttaa pelikierroksella keskimäärin
1200 – 1700 kilokaloria. Lisäksi pelitilanteet
tarjoavat oivallista aivojumppaa.

TOTTA & TARUA GOLFISTA
Golf vie kaiken ajan?
Puolikkaan pelikierroksen pelaaminen, Nurmijärvi Golfin harjoitusradan kiertäminen tai
pelkästään harjoitusalueilla lyöminen ei vie
sen enempää aikaa kuin vaikka leffassa
käynti. Lajista voi ihan hyvin nauttia, vaikka
siihen ei uhraisi kaikkea vapaa-aikaansa.
Golf on kallis ja elitistinen laji?
Golfin pariin pääsee maltillisilla kustannuksilla. Laina- ja vuokramailoilla pääsee alkuun
ja käytettyjä välineitä kaupataan runsaasti.
Nurmijärvi Golfin erityispiirre on kaikille avoin
Par 3 -rata, jolla jo tuhannet ovat saaneet
ensikosketuksensa golfiin. Harjoitusradalle
pääsee pelaamaan maksamalla edullisen
kertamaksun.
Pitää omistaa golfosake!
Tarua. Golfklubin jäseneksi pääsevät kaikki.
Pelitaitokokeen eli green cardin suorituksen
jälkeen voi pelata kertamaksuilla, sarjakorteilla tai vuokrata koko kauden pelioikeuden.
Kentän osakkeen hankkiminen tuo omistajalleen kuitenkin huomattavia etuja golfin
laajempaan harrastukseen.
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Pitää olla hyvä pelaaja, ennen kuin
uskaltaa mennä kentälle?
Ehdottomasti tarua. Kun turvallisuusasiat ja
peruslyönnit ovat hallussa, jokaisella on oikeus lähteä pitämään hauskaa kentälle.
Nurmijärven Golfklubi tarjoaa upeat mahdollisuudet golfiin tutustumiseen, kokeilemiseen ja golfarina kehittymiseen.
KUN TULET ENSIMMÄISTÄ KERTAA
GOLFKENTÄLLE
Golfin pariin on helppo tulla. Jos tulet autolla, laita auto parkkiin ja suuntaa opasteita
seuraten klubitalolle vsataanottoon (caddiemaster) juttusille. Caddiemaster on golfkentän asiakaspalvelija, joka auttaa ja neuvoo,
joten voit huoletta kertoa olevasi kentällä
ensimmäistä kertaa ja kysyä miten pääset
alkuun.Caddiemaster opastaa mistä voit
vuokrata mailat, miten saat harjoituspallot ja
missä pääset lyömään sekä pelaamaan.
Nurmijärvi Golfissa on tarjolla myös peli- ja
lyöntiopetusta. Golfkoulumme tarjoaa monipuoliset opetuspalvelut. Yksi hyvä tapa on
varata paikka alkeisopetusryhmään eli golfin
peruskurssille. Mutta jos haluat ensin testata
ohjatusti, onko laji sinua varten, voit pyytää
apua kentän opetuksesta vastaavalta prolta.
Caddiemasterilta voit tiedustella sattuuko
pro olemaan paikalla ja vapaana. Suositeltavaa on kuitenkin varata aika etukäteen tai
paikan päältä caddiemasterilta. Nurmijärvi
Golfin yhteystiedot löytyvät
www.nurmijarvi-golf.fi
ALOITTELIJAN POLKU
Tutustu aloittelijan polkuun osoitteessa
www.nurmijarvi-golf.fi /golfinaloittaminen
tai www.golf.fi/aloitagolf
Aloittelijan polku on esitetty tiivistettynä sivulla 5.

| 20 |

JA HUOMIOI TÄMÄKIN!
Älä turhaan jännitä millaiset kengät pitää olla
tai kannatko bägiä oikein päin. Golfiin pääsee parhaiten kiinni, kun ei turhaan purista
mailaa. Muista, että jokainen kentällä pelaava on joskus lyönyt ensimmäisen lyöntinsä.
Jos haluat ensivierailusta lisäinfoa, voit lukea
ohjeita Nurmijärvi Golfin sivuilta kohdasta
Golfin aloittaminen.
KLUBIRAVINTOLA AVOINNA KAIKILLE
Tarjolla on laadukkaita kahvila-, ravintola-,
kokous- ja tilauspalveluja viihtyisässä ja rennossa ympäristössä kauniin luonnon keskellä. Suosittu ja runsas lounasbuffet, listalta
salaattiannokset, sandwichit, pastat, pihvit
ja pikkulämpimät, unohtamatta tuoreita leivonnaisia kahvin kanssa.
TULE TUTUSTUMAAN
Tule rohkeasti käymään, vaikkapa kahville
tai lounaalle. Kerromme mielellämme toiminnastamme ja opastamme alkuun.
KOKEILE GOLFIA TAI TULE KURSSILLE
Vain kokeilemalla tiedät, sopiiko laji sinulle!
Kursseillamme saat parhaan mahdollisen
startin ja tuntuman lajiin. Kursseja on viikoittain toukokuun alusta alkaen.
LIITY JÄSENEKSI
Nurmijärven Golfklubin jäsenyys on avoin
kaikille. Tule sinäkin mukaan iloisten golfarien joukkoon.
Jäsenhakemuksen voi helpoiten täyttää kotisivuillamme.

NURMIJÄRVI GOLF
Ratasillantie 70, RÖYKKÄ
www.nurmijarvi-golf.fi

GOLFKURSSI –

PELAAMALLA OPIT GOLFIN!
Tule oppimaan golfin salat uudistetulle ja tehokkaalle Nurmijärvi Golfin peruskurssille!
Kurssilla saat laadukasta opetusta, sillä koulutetut, ammattitaitoiset opettajamme ehtivät keskittyä
riittävästi jokaiseen oppilaaseen. Kursseille otamme enintään 10 oppilasta opettajaa kohti ja kurssin
kesto on 9 tuntia. Peruskurssimme antaa erinomaiset valmiudet pelaamisen aloittamiseen.
Kurssilla opit lyöntitekniikat aina putista svingiin, saat tiiviin tietopaketin säännöistä, etiketistä ja
pelaamisesta. Ja ennen kaikkea: pääset todellakin jo kurssin aikana pelaamaan!

Kurssiohjelmaan sisältyy
• Pitkät lyönnit
• Lähipeli ja putti
• Opastus sinulle sopiviin välineisiin
(et tarvitse omia välineitä kurssille tullessasi)
• Säännöt ja golfetiketti
• Pelaamisen ABC
• Info golfarina etenemisestä
• Opastetut pelikierrokset NGK:n
upealla harjoitusradalla
Kurssin hintaan (180,-) sisältyy opetuksessa
käytettävät mailat ja pallot sekä green card -koe.
Peruskurssi sopii aloittelijoille ja vähän pelanneille.
Kurssiajat: Arki-iltakurssit ti, ke ja to klo 18-21
(yhteensä 9 tuntia).
Viikonloppukurssit pe klo 18-21 ja la klo 11-14
ja 15-18 (yhteensä 9 tuntia).

Kurssien aikataulut 2014
TOUKOKUU
• pe-la ............... 9.-10.5.
• ti-to ............... 13.-15.5.
• pe-la ............. 23.-24.5.
• HUOM! to-pe .29.-30.5.

HEINÄKUU
• ti-to ......... 8.-10.7.
• pe-la ..... 11.-12.7.
• ti-to ....... 22.-24.7.
• pe-la ..... 25.-26.7.

KESÄKUU
• ti-to ................... 3.-5.6.
• pe-la ................. 6.-7.6.
• ti-to ............... 10.-12.6.
• pe-la ............. 13.-14.6.

ELOKUU
• pe-la ......... 8.-9.8.
• pe-la ..... 15.-16.8.
• pe-la ..... 22.-23.8.
• pe-la ..... 29.-30.8.

Peruskurssilaisille lisäksi mahtavat edut kentälle
• Par 3 -harjoitusradan henkilökohtainen kk-kortti hintaan 30,(sisältää rajoittamattoman määrän pelikierroksia
par 3 -radalle 30 päivän aikana)
• Green card -koe veloituksetta
• Nurmijärven Golfklubin vuosijäsenyys 1. vuoden tarjoushinnalla 88,• Green cardin ja seuran jäsenyyden jälkeen supertarjoukset pelioikeuksista 2014, esim. kurssi + 9 reiän
kausipelioikeus 2014 yhteensä vain 340,Varaa paikkasi kurssille osoitteessa: www.nurmijarvi-golf.fi/golfin aloittaminen. Lisäinfo: www.nurmijarvi-golf.fi
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GOLF HARRASTUKSENA
TIETOA VANHEMMILLE
Golf on mailapeli, johon liittyy Suomessa monia uskomuksia ja luuloja. Tähän
on kerätty tietoa lajista ja sen harrastamisesta. Teemat käsittelevät pääasiassa lapsia ja nuoria, mutta samat asiat koskevat aikuisiakin.
Golf on edullinen harrastus
Golfilla on turhaan kalliin harrastuksen leima. 15 lajin joukossa golf oli kolmanneksi
edullisin. Vuosittaiset kustannukset (jäsenyys, välineet, peli- ja harjoitusmaksut) tekivät
yhteensä 350 euroa (30 euroa/kuukausi). 15 lajin joukossa golf oli kilpalajina viidenneksi edullisin. Vuosittaiset kustannukset (jäsenyys, välineet, peli- ja harjoitusmaksut
sekä kisamatkat) tekivät yhteensä 700 euroa (60 euroa/kuukausi). Tämä kartoitus tehtiin syksyllä 2011 sanomalehti Karjalaisen toimesta. Vastaavia vertailuja
on tehty puolueettomien tahojen toimesta ympäri Suomea. Myös niissä
golf on osoittautunut paikallisesti edulliseksi harrastukseksi.
GOLFIN HARRASTAMISEEN LÖYTYY
MONIA ERIHINTAISIA VAIHTOEHTOJA
Golfia voi tulla kokeilemaan
Nurmijärvi Golf toivottaa jokaisen lajin kokeilemisesta kiinnostuneen tervetulleeksi harjoitusalueilleen ja erityisesti aloitteleville tarkoitetulle harjoitusradalle. Tarjolla on myös vuokramailoja edulliseen hintaan.
Kannattaa soittaa jo etukäteen kentän toimistoon tai tutustua tarjontaan ja ohjeisiin
Nurmijärvi Golfin kotisivuilla www.nurmijarvi-golf.fi. Nurmijärvi Golf järjestää nuorille kesä- ja elokuussa golfkouluja (leirejä), joiden kautta pääsee hyvin mukaan toimintaan.
Miksi golf on hyvä harrastus?
Golfkentällä pelataan yleensä 2-4 hengen ryhmissä. Ryhmiin voi kuulua naisia, miehiä, nuoria ja vanhoja – taitotasosta riippumatta. Golf sopii hyvin koko perheen harrastukseksi. Esimerkiksi lapset, vanhemmat ja isovanhemmat voivat viettää yhteistä
aikaa golfin parissa.
Golfia pelataan raikkaassa ulkoilmassa ja liikunta tulee pelin lomassa kuin itsestään.
Golfkierroksen aikana kävellään 5-10 kilometriä luonnon keskellä. Kenttäympäristöt
ovat turvallisia, kauniita ja hyvin hoidettuja.
Golfiin kuuluvat hyvät käytöstavat
Rehellisyys, kohteliaisuus, toimintaympäristön kunnioittaminen ja pelikavereiden kannustaminen ovat oleellinen osa peliä. Parhaimmillaan lajin parissa opitut asiat seuraavat mukana myös golfkentän ulkopuolelle!
Golf kehittää tehokkaasti arkielämässäkin tarvittavia taitoja, kuten pitkäjänteisyyttä,
keskittymiskykyä ja tunteiden hallintaa. Lajin voi aloittaa missä iässä tahansa. Golf sopii yhtä hyvin päälajiksi kuin myös mukavaksi vaihteluksi muiden harrastusten joukkoon.
Golf tarjoaa vahvoja elämyksiä. Se sopii hyvin koko perheen yhteiseksi harrastukseksi ja on kustannuksiltaan luultua edullisempi. Nurmijärvi Golf tarjoaa harjoitusryhmiä ja
toimintaa nuorille ja aikuisille, naisille ja miehille. Näistä löytyy myös hyviä ystäviä terveellisen harrastuksen parista.
Tutustu tarjontaan, ota yhteyttä ja tulkaa yhdessä kokeilemaan!
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Aloittelijan polku Nurmijärvi Golfissa
Sovellamme lajin aloittamisessa hieman paranneltua Suomen Golfliiton Aloittelijan polkua,
jonka avulla tuore golfari saa parhaat eväät matkalle kohti loppuelämän kestävää hienoa
harrastusta.
Nurmijärvi Golfin par 3 -harjoitusradalla voi kuka tahansa, ilman kursseja tai green cardia, käydä pelaamassa ja tutustumassa lajiin. Voit käydä rangella harjoittelemassa pitkiä lyöntejä ja harjoitusviheriöillä
lähipeliä.
Perus- eli alkeiskurssi
Kurssille voi tulla kuka tahansa, lapsista senioreihin. Kukaan ei ole liian nuori eikä liian vanha. Kurssilla
opetetaan golfin perusteet niin teoriassa kuin käytännössäkin ja annetaan vankka perustus omatoimiseen harjoitteluun. Kurssin aikana on myös mahdollisuus suorittaa green card.
Peruskurssin jälkeen voit harjoitella par 3 -harjoitusradallamme, ja suorittaa
green cardin myöhemminkin.
Green card
Golfin ”ajokortin” suoritus sisältyy peruskurssiin, mutta sen voi suorittaa erikseenkin. Kun olet sisäistänyt lyöntien perustekniikkaa, osaat edetä kentällä, osaat
oleellisimmat säännöt ja etiketin, voit suorittaa green cardin. Green
card -suorituksia järjestetään koko pelikauden ajan.
Jäseneksi seuraan – jäsenyys avoinna kaikille
Jäsenyys Nurmijärven Golfklubissa tuo sinulle laajat klubipalvelut,
pelaajavakuutuksen ja saat kotiisi golflehtiä. Saat myös jäseneli tasoituskortin, joka antaa Sinulle mahdollisuuden vierailla
muillakin kentillä. Jäsenhakemuksen voit täyttää heti kurssilla
tai netissä www.nurmijarvi-golf.fi
Pelaaminen Nurmijärvi Golfin kentillä
Kentällä pelaaminen perustuu aina pelimaksun suorittamiseen tai osakkuuteen Nurmijärven Golfkeskus
Oy:ssä. Pelimaksun voi suorittaa kerta- tai kausimaksuna, osakas hoitaa asian yhtiövastikkeen kautta.
Kapteenin info ja kapteenin peli-illat
Kapteenin infossa klubin kapteenit Vesa Hiltunen ja
Merja Iiskola antavat sinulle kattavan tietopaketin klubin
toiminnasta ja käytännön asioista. Opastamme ajanvarausjärjestelmän käytössä, saat tietoa jäseneduista ja kertaamme hiukan golfetikettiin liittyviä asioita. Peli-illoissa pääset
pelaamaan 9 reiän kierroksen kokeneen kummipelaajan
kanssa. Kummit antavat hyviä käytännön vinkkejä pelaamiseen, jotta pystyt nauttimaan pelistäsi täysipainoisesti.
Tasoituksen pudottaminen
Saat aloitustasoituksen 54 suorittaessasi green cardin. Tasoitus
alkaa hiljalleen laskea taitojen kehittyessä. Alkuun helpoin tapa
laskea tasoitustaan on par 3 -harjoitusradalla. Par 3 -radalla
voit tiputtaa tasoituksesi 36:een, joka onkin monella kentällä
vieraspelaajille asetettu tasoitusraja. Voit tiputtaa tasoitustasi
heti alusta alkaen myös pitkillä radoilla.
Tapahtumat ja kilpailut
Nurmijärven Golfklubi järjestää kauden aikana lukuisia tapahtumia ja kilpailuja, joihin kannattaa ehdottomasti tulla mukaan.
Näistä löydät tarkempaa tietoa tapahtumakalenterista kotisivuilta
tai vuosikirjasta. Kannattaa huomioida erityisesti uusille golfareille
tarkoitettu Kapteenin kannu -kilpailu perjantaina 15. elokuuta klo 17. Kilpailu on
rento yhdeksän reiän joukkuekilpailu ruokailuineen tänä tai viime vuonna green
cardin suorittaneille jäsenille. Jokaisessa peliryhmässä pelaa kaksi uutta golfaria ja
heitä opastamassa on kummipelaaja.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset
Lisätietoa löydät netistä www.nurmijarvi-golf.fi, klubin vuosikirjasta tai Nurmijärvi Golfin cadddiemasterilta p. 09 2766 230. Caddiemaster ottaa myös vastaan ilmoittautumiset tapahtumiin.
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Lasten golfkoulut

KESÄLLÄ 2014
Lasten golfkoulut on tarkoitettu golfia aloitteleville 7-14 v. lapsille ja ne ovat
avoimia kaikille, myös Nurmijärven Golfklubiin kuulumattomille. Golfkoulun
aikana opetetaan golfin perusteita lyönneistä, pelaamisesta sekä säännöistä.

Golfkouluja järjestetään
• kesäkuussa 3 kpl, 2.-6.6., 9.-13.6. ja 16.-19.6.
• elokuussa 1 kpl, 4.8.-8.8.
Golfkoulu pidetään aina viitenä päivänä peräkkäin:
• ma - to golfkoulu klo 9.30 – 14.30
• pe green card -päivä klo 9.00 – 15.00
(Juhannusviikolla vain 4 päivää – to green card -päivä).
Jokainen päivä sisältää opetusta, pelaamista ”Pikku-Eero” par 3
-radalla ja ruokailun.
Leiripäivä päättää viikon
Golfkoulun viimeisen päivän eli green card -päivän aikana on
mahdollisuus suorittaa golfin taitokokeita ja mahdollisesti jopa lasten
green card! Green card -päivän ohjelmaan voi osallistua myös NGK:n
junnujen Tiikeritiimiläisiä.
Koulun hinta on 190,-/vko
(sisältää opetuksen, ruokailut ja pelipaidan) tai 240,(sisältää edellisten lisäksi pelioikeuden par 3 -radalle koko kesäksi).
Juhannusviikko 175,- / 225,-.
Hintoihin sisältyy lisäksi 1. vuoden jäsenyys Nurmijärven Golfklubissa.
Lasten kuljettajille on tarjolla edullinen green fee koulu- ja leiripäivinä (9
reikää 20,- ja 18 reikää 30,-).
Golfkoulun jatkoksi mahdollisuus lunastaa kuukauden pelioikeus par 3
-radalle hintaan 30,-.
Tiedustelut: johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi tai 045-7731 3145
Ilmoittautumiset Nurmijärvi Golfin kotisivujen kautta osoitteessa
www.nurmijarvi-golf.fi /junioritoiminta
PS. Golfkoulun jälkeen kannattaa liittyä heti mukaan Nurmijärvi Golfin
Tiikeritiimin toimintaan! Voit tulla kokeilemaan ILMAISEKSI 2 kertaa!
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GOLFIA JUNIOREILLE KESÄLLÄ 2014
PikkuTiikerit, TsemppiTiikerit ja TyttöTiikerit

PikkuTiikerit on tarkoitettu aloitteleville, jo hieman golfiin tutustuneille, 7-10 v.
lapsille, jotka haluavat parantaa golfin perusoppeja ja tulla mukaan ohjattuun
valmennukseen. Sopii erinomaisesti lasten golfkoulun jatkeena säännölliseksi
harrastukseksi. TsemppiTiikerit on tarkoitettu alle 15 v. junioreille, jotka
jo pyrkivät aktiivisesti parantamaan tasoitustaan ja haluavat osallistua
junioreiden omaan kilpailutoimintaan. TyttöTiikerit on tarkoitettu 10-15 v.
tytöille, jotka pyrkivät parantamaan golftaitojaan.
Säännölliset harjoitukset ja peli-illat
Viikoittaiset kokoontumiset ja harjoitukset touko-syyskuun
aikana, kaksi kertaa viikossa ke 7.5. alkaen
Keskiviikkoisin lajiharjoitus:
• PikkuTiikerit 		
klo 17.30 – 19.00
• TyttöTiikerit		
klo 17.30 – 19.00
• TsemppiTiikerit
klo 19.00 – 20.30
Maanantaisin peliharjoitus:
• ryhmien yhteinen peli-ilta klo 18.00
PikkuTiikerit par 3 -radalla ja TsemppiTiikerit palloränniradalla.
Tiikeri Trophy – perinteinen junnujen oma kisa ma 4.8.
Tiikeritiimin toiminnasta vastaa NGK:n junioritoimikunta ja toiminta perustuu Nurmijärvi Golfin valmennuslinjaan. Lajiharjoitusten
ohjaamisesta vastaavat PGA pro Peter Hagström ja assistant
prot Tommi Ruissalo ja Elina Ikävalko. Lisäksi apuna toimivat
NGK:n omat, koulutetut seuraohjaajat ja vanhemmat junioripelaajat.
Toiminta on avoin kaikille junioreille
Kaikki juniorit ovat tervetulleita mukaan.
Kausimaksu on 140,- NGK:n pelioikeudenhaltijalle
		
240,- muille.
Hinta sisältää opetuksen, peli-illat ja pelipaidan.
Tiikeritiimin toimintaan voi liittyä kesken kaudenkin.
Extra-pelipäivät kolmena perjantaina
Kaikille Tiikeritiimiläisille avoimia pelipäiviä on tarjolla perjantaisin 6.6., 13.6. ja 8.8. Pelipäivät kestävät klo 9.00-15.00.
Päivän aikana suoritetaan lähipelitestejä ja hiotaan golftaitoja
innostavassa ja iloisessa porukassa. Myös sääntö- ja
etikettiopetusta. Ja pelataan!
Pelipäiviin osallistuvat myös NGK:n golfkoululaiset.
Leiripäivien hinta á 15,- tai kaikki kolme 40,-,
hinnat sisältävät leiriohjelman ja ruokailun.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Tiikeritiimien toiminnasta saat lisätietoja:
johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi
tai puh 045 7731 3145
NGK:n jäsenet voivat ilmoittautua ryhmiin
Nexgolfin kautta tai sähköpostilla.
Muut ilmoittautuvat vain sähköpostilla:
johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi
www.nurmijarvi-golf.fi
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GOLFKLUBIN RAVINTOLA AVOINNA KAIKILLE!
Kesän kiinnostavin lounaspaikka
Nurmijärvi Golfin klubiravintola tarjoaa laadukkaita kahvila-, ravintola -, kokous- ja tilausravintolapalveluja
viihtyisässä ja rennossa ympäristössä kauniin luonnon keskellä.
Suosittu ja runsas salaatti-keittobuffet on kiireisen pelaajan monipuolinen ja terveellinen ruokavaihtoehto.
Buffet on tarjolla päivittäin klo 11 alkaen. Tilauksesta valmistettavat raikkaat salaattiannokset, sandwichit,
pastat, pihvit ja pikkulämpimät täydentävät Cafén ruokalistaa. Keittiömme on avoinna päivittäin klo 11-22 välillä.
Kahvilassa voi nauttia tuoreita leivonnaisia, kahvia, ja talon uunissa paistettuja sämpylöitä sekä patonkeja.
Kokousten ja tapahtumien tarjoiluvaihtoehtoihin voi tutustua kotisivuillamme. Tervetuloa Klubiravintolaan!

www.greensidecafe.fi tai www.nurmijarvi-golf.fi
Kansallisen golfviikon yhteydessä
järjestetään ensi kesänä myös golfravintolaviikko. Kutsumme alueen
ihmisiä golfravintolaamme syömään
ja esittelemme heille upeaa lajiamme.
Kerro tästä tilaisuudesta kaverillesi.

TULE JA TUTUSTU LAJIIN, JOKA SOPII KAIKILLE
Nurmijärvi Golfissa sijaitsee erittäin suosittu, kaikille avoin 9-reikäinen par 3 -rata.
Pelaaminen tällä aloittelijoille erityisesti
tarkoitetulla radalla ei vaadi green cardia
tai aikaisempaa osaamista ja pääsetkin
välittömästi kokeilemaan pelaamista!
Omia pelivälineitäkään ei aluksi tarvita,
sillä voit vuokrata ne Nurmijärvi Golfin
omasta shopista. Harjoitusradalla pelaat
yhdellä kertamaksulla vaikka koko päivän. Hinnat erikseen aikuisille ja lapsille.
Lapsille oma ”TIIKERIRATA”
Par 3 -rata sisältää lapsille suunnitellun
oman ”Tiikeriradan”, jossa aloittelevakin
juniori saa heti kokea onnistumisen elämyksiä.
Frisbeegolf uutuutena!
Par 3 -radan yhteyteen on nyt rakennettu
kiinteä 9-korinen frisbeegolfrata. Rata on
avoinna kaikille. Katso esittely
www.nurmijarvi-golf.fi
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Nurmijärvi Golfin par 3 -rata on äänestetty Suomen parhaaksi pikkukentäksi.
Radan yhdeksän väylää sijoittuvat metsäiseen maastoon. Väylät ovat monipuolisia vaihtelevien mittojen, vesiesteiden ja
korkeuserojen johdosta. Par 3 -radalla
viihtyvät myös kokeneemmat pelaajat.
GOLFOPETUS JA GOLFKURSSIT
Kursseja aikuisille ja lapsille! Golfin pelaaminen kannattaa aloittaa ammattiopettajan opastuksella. Kursseilla ja oppitunneilla saa vankat tiedot ja oppii perustaidot
golfista. Nurmijärven Golfkoulun opettajat
ovat ehdottomasti lajin kärkiosaajia Suomessa. Nurmijärven Golfkoulu järjestää
perus- eli alkeiskursseja koko kesän ajan.
Peruskurssi on mainio tapa tutustua lajiin.
Saat ammattitaitoista opetusta ja golfurasi lähtee alusta alkaen oikeille raiteille. Tutustu tarjontaan kotisivuillamme.
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JÄSENYYS
NURMIJÄRVEN GOLFKLUBISSA
Nurmijärven Golfklubin jäseneksi voivat
hakeutua kaikki. Jäsenhakemuksen voi
täyttää kätevästi kotisivuillamme linkissä
www.nurmijarvi-golf.fi

Senioreiden kesä 2014
Kenttätoimikunnan lopetettua toimintansa saivat seniorit vastuulleen hoitaa talkootapahtumat ympäri vuoden. Talkoolaiset ovatkin ahkeroineet keskimäärin 15
henkilön voimin talvikautena jo useamman kerran. Pelikauden aikana talkoot jatkuvat tuttuun tapaan kerran kuussa, kuukauden toisena maanantaina.
Pelaamiseen keskittyvät tapahtumat alkavat perinteisesti seniorisunnuntailla 1.6.
Millaisen pelimuodon vastuuhenkilöt sinne
nyt keksivät? Toinen kesäkuun huipputapahtuma on ’Ryder Cup’ junnuja Vastaan.
Se pelataan tiistaina 17.6.
Heinäkuun alussa 4.-6. päivä pelataan
Nurmijärvellä M55-ikäluokan SM-kilpailut ja
sinne tarvitaan taas innokkaita talkoolaisia
erilaisiin tehtäviin. Pankaapa päivät kalenteriin ja tulkaa mukaan!
Heinäkuun 27. päivä on senioreiden kauden kohokohta kun ladyt järjestävät Ladyt
vs Seniorit -tapahtuman.

Elokuussa on uutuutena Veteraanit vs Seniorit Ryder cup, joka järjestetään 9.8.
Syyskuun 12. päivä pelattavaa D-kuppia
on uudistettu. Se pelataan nyt D- ja palloränniradalla, mutta edelleen niin, että
kyseisen 18 reiän ihannetulos on 54 eli
palloränniradalla olevat väylät pelataan par
3 -etäisyyksiltä. Näin saadaan kasvatettua
osanottajien maksimimäärää.

Keimola, Tuusulaa, Hyvinkäätä ja Tawastia
vastaan.
Kaikki tapahtumat on luonnollisesti tarkoitettu sekä senioreille että veteraaneille ja
ilmoittautumiset tehdään Nexgolfin kautta.
Nautinnollista golfkesää
Eero Lösönen,
Senioritoimikunnan puheenjohtaja

Edellä olevien tapahtumien lisäksi osallistumme Uudenmaan alueen senioreiden
reikäpeliin, jossa alkulohkossa vastustajina
ovat Hyvinkää, Vihti ja Virvik. Lisäksi pelaamme perinteiset seuraottelut Hillsidea,

Senioritapahtumat kaudella 2014
1.6. ...................... Seniorisunnuntai ............................. (vastuuhenkilöt Arja Salminen & Jorma Laakso).
17.6. .................... Tiikeritiimi vs Seniorit & Veteraanit .... (vastuuhenkilöt Jorma Laakso & Eero Lösönen)
27.7. .................... Ladyt vs Seniorit ............................. (vastuuhenkilöt Ladyt)
9.8. ...................... Veteraanit vs Seniorit ....................... (vastuuhenkilö Heikki Piironen)
12.9. .................... D-mestaruus ................................... (vastuuhenkilö Kalevi Hytti)
Touko-elokuussa... UAS-reikäpelit ................................. (vastuuhenkilö Kirsi Tiainen)
Kesäkuu................ Hillside – NGK ................................. (vastuuhenkilö Kirsi Tiainen)
Heinäkuu............... Keimola – Nurmijärvi – Tuusula ........ (vastuuhenkilö PauliHuotari)
Elokuu................... NGK – Hyvinkää .............................. (vastuuhenkilö Jorma Laakso)
8.9........................ Tawast – NGK ................................. (vastuuhenkilö Eero Lösönen)

| 27 |

NURMIJÄRVI GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 1-2014

Frisbeegolfrata
par 3 -radan yhteyteen
Heti pelikauden 2014 alusta avataan par 3 -radan yhteyteen rakennettu fresbeegolfrata. Fresbeegolf lajina on kasvanut viime vuosina
voimakkaasti, laji on etenkin nuorten suosiossa. Par 3 -radan sisään
on suunniteltu kiintein maalikorein varustettu 9-reikäinen frisbeegolfrata, joka par 3 -radan luonteeseen liittyen on avoin kaikille. NGK:n
osakkaat ja kausipelioikeuden haltijat voivat käyttää frisbeegolfrataa
veloituksetta, muilta käyttäjiltä peritään pieni päivämaksu.
Golf pysyy par 3 -radan ”päälajina”
Pelikauden 2014 aikana seurataan frisbeegolfin soveltuvuutta golfin yhteyteen.
Molempien pelien säännöt, etiketti ja yleiset periaatteet ovat hyvin yhteneväiset.
Mutta mikäli näiden lajien kuitenkin todetaan aiheuttavan haittaa toisilleen, tullaan
frisbeen osuutta rajoittamaan. Tarvittaessa
jopa lopettamaan. Uskomme kuitenkin
näiden harrastusten jopa tukevan toisiaan
ja frisbeegolfin tuovan uusia harrastajia
myös golfin pariin.
Tässä seuraavassa tiivistettynä oleellisia
ohjeita frisbeegolfin pelaamiseen. Tarkemmat ohjeet luettavissa mm. www.nurmijarvi-golf.fi tai www.frisbeegolfliitto.fi.
Frisbeegolfin idea
Frisbeegolfissa on tarkoitus kiertää rata
läpi mahdollisimman vähin heitoin. Peli alkaa ensimmäisen väylän avaus- eli tiiauspaikalta ja jatkuu aina viimeisen väylän
väylämaaliin saakka. Väylämaalina Nurmijärvi Golfissa käytetään tarkoitusta varten
tehtyjä maalikoreja.
Pelin kulku
Peli alkaa ensimmäisen väylän avauspaikalta, eli tiiltä. Ryhmän jäsenet heittävät
vuorollaan jonka jälkeen siirrytään kiekkojen luokse. Pelaajan seuraava
heitto lähtee siitä mihin ensimmäinen kiekko on pysähtynyt.
Kauimpana korista oleva pelaaja heittää ensimmäisenä,
muiden on hyvä pysyä heittävän pelaajan takana. Muista
laskea heittosi.

Kiekon tulee olla korin sisällä eikä esim.
korin katolla. Väylän jälkeen siirrytään
seuraavan väylän avauspaikalle ja käytetyt heitot merkitään tuloskorttiin. Radan
vähimmillä heitoilla suorittanut on voittaja.
Huomioi kaikki golfkentän käyttäjät
Nurmijärvi Golfin frisbeerata sijaitsee keskeisellä paikalla golfkentän alueella, sijoitettuna varsinaisen golfradan yhteyteen.
Kentällä ja radalla on siis paljon muutakin
toimintaa kuin frisbeegolf. Golfin ja frisbeegolfin etiketit ovat hyvin yhteneväisiä ja onkin tärkeää, että kaikki noudattavat etikettiä. Vastuu kentän käyttäjien viihtymisestä
ja turvallisuudesta on kaikilla niin golfareilla
kuin frisbeegolfareillakin.
Huomioi muut radalla pelaavat
Varmistu aina, ettei edessäsi ole muita ihmisiä kun heität. On ensiarvoisen tärkeää
katsoa tarkkaan väylälle, ennen kuin heittää oman heittonsa. Anna edellisen ryhmän pelata väylänsä rauhassa loppuun,
ennen kuin avaat. Vaikka et ihan korille asti
avaustasi saisikaan, lähistölle tippuvat frisbeet voivat häiritä puttaajia. (Sama määräys golfissa).

Lähdöt vain ennalta varattuina
aikoina. Varaa lähtöaikasi klubirakennuksesta caddiemasterilta, myös
päivän toisille kierroksille. Lähdöt 10
min. välein.
Ryhmän koko max 4 pelaajaa
Ryhmässä voi olla sekä golfareita ja
frisbeegolfareita.
Heittopaikat
Avausheitot suoritetaan golfin avauslyöntipaikoilta eli matoilta.
Jatkoheitot kiekon alastulopaikalta.
Pelaaminen kielletty -alueet (OB )
Frisbeegolfin heittäminen on kielletty
golfradan bunkkereista ja viheriöiltä
sekä valkoisin paaluin merkittyjen
linjojen takaa.
Turvallisuus
Heittämisen voi aloittaa, kun pelattavan reiän kori tai viheriö on vapautunut eli vasta kun edellä kulkeva
ryhmä (golf tai frisbeegolfryhmä) on
siirtynyt turvallisesti pois vaarasektorilta. Peliryhmän toiset pelaajat
ovat aina reilusti heittäjän (frisbee) tai
lyöjän (golf) takana. Jos kiekko tai
golfpallo on suuntautumassa toiseen
pelaajaan, on huudettava varoitus:
FORE
Käyttäytyminen eli etiketti
Kentällä noudatetaan golfin ja frisbeegolfin etikettiä. Pelaajien on
huomioitava kentän muut käyttäjät.
Metelöinti ja turhan äänekäs käyttäytyminen ei ole suotavaa.
Pukeutuminen
Pukeutumisessa noudatetaan golfin
pukeutumissuosituksia. Siisti, asiallinen vapaa-ajan asustus. Ilman paitaa pelaaminen on kielletty.
Pelimaksut
Radan pelimaksu tulee olla maksettuna ennen pelaamisen aloittamista.
Maksut klubirakennukseen caddiemasterille.

Heittämistä jatketaan kunnes
kiekko lepää maalikorissa.
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Frisbeegolf –
ohjeet pelaajille
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Par 3 -kenttä, jonne
kaikki pääsevät pelaamaan!

Golflehden lukijaäänestyksessä 2013 Nurmijärvi Golfin par
3 -kenttä äänestettiin ”Suomen parhaaksi pikkukentäksi”.

lyhennetty kenttä sekä Suomen ensimmäinen frisbeegolfrata par 3 -kentän yhteydessä.

Nurmijärvi Golfin 9-reikäinen par 3 -kenttä
otettiin käyttöön v. 1991. Kenttä on ollut
alusta lähtien avoin kaikille – pelaamiseen
ei ole tarvittu green cardia, pelioikeutta tai
osaketta. Ja se on edelleen avoin kaikille.

Nurmijärvi Golfin par 3 -kentästä voidaankin puhua entistä voimakkaammin "jokamiehen golfpuistona".
Nurmijärven pikkukenttä on tasoituskelpoinen 9-reikäinen par 3. Sen pituus on
1002 m, ja väylien pituudet ovat 87 – 145
m. Upeat viheriöt tekevät pelaamisesta oikeaa golfia.

Kentän kävijämäärä on vaihdellut vuosittain 10.000 startin molemmin puolin, säistä ja kauden pituudesta riippuen. Siellä on
moni golfari saanut ensikosketuksen lajiin.

Tänä vuonna uutuutena on lapsille oma
9-reikäinen ”Tiikerirata”, jonka pituus 684
m, väylien pituudet 60–87 m, tiikereiden
omat lyöntipaikat ja upeat viheriöt.

Kenttää on paranneltu käyttövuosien aikana jonkin verran. Sen rakenteita (lyöntipaikkoja ja polkuja) on kunnostettu ja
uusittu vuosien varrella, ympäröivää maastoa raivattu ja opasteita uusittu. Kentän
viihtyisyyttä on parannettu suunnitelmallisesti. Tulevana kesänä on jälleen tulossa
uudistuksia.

Uutta on myös 9-väyläinen frisbeegolfrata
par 3 -kentän yhteydessä. Frisbeegolfradan pituus on 1046 m tai 748 m ja siellä
on kiinteät korit. Mielenkiintoista on, että
radalla voi pelata samaan aikaan golfia ja
frisbeegolfia.

Tuotteen uudistamista
tarvitaan myös golfissa!
Pelikaudelle 2014 par 3 -kenttä tulee tarjoamaan entistä monipuolisemmat golfpalvelut: lapsille ja lajia ensikertaa kokeileville

Ja tämä kokonaisuus on
avoinna kaikille, tervetuloa!
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NOPEAMMAN
PELIN PUOLESTA
Nykyajan suurimpia vitsauksia ovat ilmaston lämpeneminen, nälänhätä, korruptio ja hidas peli golfkentällä. Näistä
kolme ensin mainittua ovat ongelmia
myös muualla kuin golfkentällä.
Työssäkäyvillä tai perheellisillä golfareilla ei ole mahdollisuutta pelata 6 tunnin
kierroksia. Eikä myöskään viiden tunnin
kierroksia.
Hitaasta pelistä ollaan huolissaan maailmanlaajuisesti, sillä se aiheuttaa lopulta pelaajamäärien laskua, joka aiheuttaa taas
ongelmia golfkentille eli osakkeenomistajille. Yhdysvaltojen golfliitto USGA käynnisti
viime vuonna suuren kampanjan nopeamman pelin puolesta (www.usga.org/paceofplay). Myös meillä Suomessa ollaan vuosia
tai jopa vuosikymmeniä oltu huolissaan hitaasta pelistä ja aiheesta on kirjoitettu lukuisia artikkeleita.
Kukaan ei ole ilmoittanut pitävänsä hitaasta
pelistä. Siitä huolimatta monet pahoittavat
mielensä, kun ryhdytään saarnaamaan hitaasta pelistä. Sen kun pahoitatte, täältä
pesee jälleen yksi kannanotto nopeamman
golfin puolesta.
Tavoiteaika kierrokselle
Kun aloitin golfin silloin vanhoina hyvinä
aikoina, kun Ladat olivat Suomen eniten
myytyjen autojen top 10 -listalla, puhuttiin
aina 4 tunnin tavoiteajasta. Nykyään monella kentällä tavoiteaika on noussut 4,5
tuntiin. En ymmärrä, miten golfin pelaamisesta olisi tullut hitaampaa, vaikka kaikki
muu maailmassa on nopeutunut, myös ne
Ladat.
Tavoiteaika kierrokselle on muutenkin golfarille melko hyödytön mittari, kun yritetään
nopeuttaa peliä. Kierroksen jälkeen voidaan todeta, että tavoiteajasta jäätiin 20
minuuttia, mutta mitä sitten? Kierroksen
jälkeen sillä ei ole merkitystä. Yksittäinen
pelaaja ei saa minkäänlaista palautetta siitä, miten juuri hän voisi nopeuttaa peliään.
Yksilöllisen palautteen antaminen onkin
ehkä se hitaan pelaamisen suurin haaste.
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Miten sanoa nätisti kanssapelaajalle, että
hänen on aivan turha lukea griinin kallistuksia kolmesta eri suunnasta, kun putti lähtee joka kerta kainaloon. Tai miten kertoa
tuntemattomalle pelaajalle ryhmässä, että
etäisyyttä ei ehkä kannata mitata kolmeen
kertaan, heitellä ruohoa ilmaan arvioidakseen tuulta, ottaa viisi harkkasvingiä, vaihtaa mailaa ja tehdä alkurutiinit vielä kerran
uudestaan, jos aikoo kuitenkin lyödä soketin. En ole vielä keksinyt, miten tämän tekisi
hienovaraisesti, jotta voisi pelata loppukierroksen sovussa. Joskus olen kokeillut hieman vähemmän hienovaraista keinoa.

Speed golf
Speed golf kehitettiin 1970-luvun lopulla.
Ajatuksena on pelata 18 reiän golfkierros
mahdollisimman nopeassa ajassa mahdollisimman vähin lyönnein. Tulokseksi lasketaan yhteen lyöntipelitulos ja kierrokseen
käytetty aika minuutteina. Esimerkiksi tavalliselta viikonloppukierrokselta speed golf
tulos olisi 95 lyöntiä + 320 min (5 tuntia 20
min) = 415.
Speed golfia pelataan juosten. Pelaaja kantaa mukanaan 4-7 mailaa. Speed golfissa
noudatetaan golfin sääntöjä ja etikettiä,
mutta muutamia helpotuksia on tehty. Putatessa ei tarvitse lipputankoa ottaa pois
reiästä. Pallon kadotessa tai mennessä
”outtiin” peliä jatketaan sivuvesiestesäännön
tapaan eli varapalloa ei tarvitse pelata eikä
palata takaisin lyömään uutta palloa. Uusi
pallo dropataan yhdellä rankkarilla siihen
kohtaan, mihin pallo on kadonnut tai mennyt ulos. Etikettiä noudatetaan eli bunkkerit
haravoidaan, alastulojäljet korjataan ja divotit laitetaan paikoilleen. Golfkenkien sijaan
käytetään monesti juoksulenkkareita.
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Koska speed golfissa aika on tuloksen
kannalta merkittävässä osassa, pelaajan on mietittävä seuraava lyönti valmiiksi
juostessaan kohti palloaan. Hiukan ennen
pallolle saapumistaan pelaaja ottaa oikean
mailan esiin, laittaa kevyen bäginsä pallon
viereen ja lyö. Bägi olalle ja juoksuksi ennen kuin pallo on maassa. Griinille saavuttaessa putteri kouraan, bägi griinin viereen
ja putti. Pallo reiästä ja juosten seuraavalle
tiille. Matkalla voi merkata tuloskorttiin tuloksensa.
Speed golfin pelaaminen perustuu paljolti
ennakointiin ja vaistoilla pelaamiseen. Pallolle saavuttaessa ei ole enää varaa miettiä kallistuksia, linjoja tai tuulen suuntaa.
Nämä pitää olla valmiina kirkkaana mielessä, mutta onhan juostessa hyvää aikaa
miettiä. Etäisyysmittaria ei kannata kaivaa
bägistä, mutta saahan etäisyyden mitattua
juoksuaskelein, kun juoksee etäisyysmerkin ohi. Harkkasvingiä ei ole aikaa tehdä.
Svingatessa ei kuitenkaan saa kiirehtiä,
vaan lyönnin pitää olla yhtä rauhallinen kuin
muutoinkin.
Pelaa nopeammin kiirehtimättä
Speed golf on golfin extreme muoto. Ei ole
tietenkään tarkoituksenmukaista, että Nurmijärvellä golf muuttuisi juoksuksi ja edustuspelaajat pärjäisivät paremmin Kalevan
kisoissa kuin Finnish Tourilla. Itse asiassa
artikkelini tarkoitus on täysin päinvastainen.
Toivoisin, että golfia opittaisiin pelaamaan
niin, ettei koskaan ole fiilis, että tarvitsee
juosta pysyäkseen muiden tahdissa.
Miten pystyn nopeuttamaan peliäni niin,
että peli tuntuu vähemmän kiirehtimiseltä?
Vaikka speed golfia vain harva alkaa harrastaa, niin siitä voi oppia monta peliä nopeuttavaa asiaa, joita voi noudattaa myös
tavallisella kierroksella.
Valmistaudu lyöntiin
Speed golfissa pelaajan jo lähestyessä
palloaan hän mittaa matkan, tutkii tuulen
suunnan ja valitsee mailan valmiiksi. Pallolle saavuttaessa ei tarvitse kuin lyödä. Sopii

hyvin myös normaaliin peliin. Aika villi ajatus, vai mitä? Kannattaa joskus kokeilla.

Rules of Golf

Jätä harjoitussvingi pois
Oletko nähnyt Teemu Selänteen ottavan
harjoituslämäriä kesken pelin, kun syöttö
on tulossa ylivoimakuvioissa hänen vakiopaikalleen takatolpalle? Montako harjoitusrystyä Andre Agassi teki kesken Grand
Slam -turnauksen? Tekikö Sami Jauhojärvi
Sotshin loppusuoralla harjoitustasatyöntöjä
loppukirin aikana? Ei golfissakaan ole pakko tehdä harkkasvingejä. Voit vaikka tehdä
harjoituslyönnin oman mielesi sopukoissa
kävellessäsi pallollesi. Näin saat onnistuneen suorituksen ennen oikeaa lyöntiä.
Haasta itsesi: keskity pelaamaan vaistoillasi
ja pelaa kierros ilman yhtäkään harkkasvingiä. Tulet hämmästymään, kun tuloksesi paranee.

Golfin sääntöjen etikettiosassa sanotaan pelinopeudesta
yksinkertaisesti, että ryhmän on pysyttävä edellä menevän
ryhmän perässä. Tähän tekisi mieli lisätä ”keinolla millä
hyvänsä”. Joidenkin hitaiden ryhmien kohdalla se saattaa
tarkoittaa ääritapauksissa jopa väylän jättämistä väliin. Mikäli edessä on tyhjä väylä, on takana tuleva ryhmä päästettävä ohi. Tähän liittyy täydellä kentällä kuitenkin ongelma, sillä oikein hitaan ryhmän olisi päästettävä jatkuvasti
ryhmiä ohi. Yksinkertaisempaa ja nopeampaa on pysytellä
edelle olevien perässä.

Älä lue griinejä
Kuten edellisessäkin kohdassa: luota vaistoosi. Monet pelaajat näkevät kallistukset
ja osaavat arvioida oikean linjan paremmin
puttiasennosta kuin pallon takaa, joten putin katseleminen eri suunnista on turhaa.
Tämä on totisinta totta, koska luin sen internetistä.
Pelaa harjoituskierrokset
speed golf -säännöillä
Jos pallo hukkuu tai menee outtiin, droppaa pallo yhdellä rankulla oletetulle katoamispaikalle. Älä ota lipputankoa pois
putatessa. Kilpailu- tai harjoituskierroksia
ei voi tietysti näillä säännöillä pelata, mutta
kaveriporukan skinit onnistuvat helposti.
Golfkentälle tullaan rauhoittumaan ja nauttimaan ja golf ei saisi missään tilanteessa
tuntua kiirehtimiseltä. Golfkentälläkin pitää
kuitenkin ottaa myös muut huomioon. Et
voi varastaa muiden kallisarvoista aikaa äärettömästi. Jotta sinulla ei olisi kiire ja kuitenkin pysyisit muiden tahdissa, kannattaa
kehittää itselleen rutiinit ja lyöntiin valmistautumiset mahdollisimman sujuviksi.
Vesku Hiltunen
Kapteeni

Monissa kilpailuissa pelaajalle on asetettu 40 sekuntia aikaa suorittaa lyönti. Tämä on todellakin maksimiaika ja sen
pitäisi tulla vastaan silloin, kun tapahtuu jotain ylimääräistä
kuten tilanteet, joissa joudutaan droppaamaan tai siirtämään merkkiä griinillä toisen puttilinjalta. Normaalilyöntiin
riittää 15 sekuntia aivan mainiosti. Siinä ajassa ehtii ottaa
harkkasvingin ja katsoa linjankin.
Säännön 27-1c perusteella palloa saa etsiä maksimissaan
5 minuuttia. Tämäkin on enimmäisaika; ei ole pakko etsiä
aina 5 minuuttia. Jos pallo on toivottoman näköisessä pusikossa, niin ei muuta kuin heti uutta palloa peliin ja peli
jatkuu.

Golfia tunnissa
Myös neljän tunnin pelit ovat useille liikaa. Miksei golfia
voisi pelata samassa yhden tunnin aikaikkunassa, minkä
ihmiset käyttävät liikuntaan vaikkapa kuntosalilla, uimahallissa tai mid-miesten baletissa? Nurmijärvellä on todella
mainiot olosuhteet myös tähän tarkoitukseen: pelaa par 3
-rata, johon menee aikaa 45 minuuttia. Ehdit käydä ennen
sitä vielä rangellakin. Par 3 -radalla voi aivan yhtä hyvin
pelata kisaa kavereiden kanssa tai yrittää tehdä ennätystulosta kuin pitkilläkin radoilla.
Pitkilläkään radoilla ei ole aina pakko pelata 18 reikää vaan
joskus voi tyytyä pallorännissä yhdeksään, viiteen tai vain
kolmeen reikään. Harjoitusalueilla voi kehitellä itselleen
haastekisoja tai vaikkapa puttigriinille oman hcp-luvun,
jota yrittää parantaa. Vain mielikuvitus on rajana.

Ps. Speed golfin maailmanennätys on 18
reiän par 72 -kentällä Christopher Smithillä,
joka pelasi tuloksen 109:06. Kierrokseen
kului aikaa 44:06 ja tulos oli 65 eli seitsemän alle parin. Arvatkaa montako harkkasvingiä Christopher löi kierroksen aikana?
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Talviharjoittelu

NGA Nurmijärven Golf Academy -golfhallissa
Vuosia jatkuneen kiertolaiselämän jälkeen seuran kilpapelaajat ovat
löytäneet uudet ja hienot harjoitteluolosuhteet kotikunnasta NGA Nurmijärven Golf Academyn hallista. Ensimmäistä kertaa olemme saaneet
keskittyä rauhassa tehokkaaseen ja monipuoliseen harjoitteluun laadukkaassa talviharjoitteluhallissa.
Talviharjoittelu pyörähti käyntiin marraskuun alussa ja golftreenit kestävät huhtikuun loppupuolelle asti. Kilpa 2 -ryhmän
pelaajat harjoittelevat maanantai-iltaisin
kaksi tuntia ja Kilpa 1 -ryhmän pelaajat
tiistaisin ja perjantaisin kolmen tunnin ajan
molempina päivinä. Lajiharjoittelusta vastaa tuttuun tapaan Peter ’Petsku’ Hagström. Harjoittelussa lähdettiin
liikkeelle lähipelipainotteisista harjoitteista, joihin NGA:n hallissa on
erinomaiset puitteet. Trackmananalysaattorin avulla tehtiin lyöntien pituushallintatestejä, unohtamatta pelureiden jatkuvaa kisailua ainutlaatuisella lähipeliradalla
ja haastavalla puttialueella. Vuodenvaihteen jälkeen harjoittelun
teema muuttui enemmän svingiharjoitteluun, kokonaisvaltaista
lajiharjoittelua unohtamatta.
Fysiikkatreenit kuuluvat
myös golfarin ohjelmaan
Sunnuntaisin on molemmille ryhmille pidetty yhteinen fysiikkaharjoitus Perttulan
ammattikoulun salissa. Harjoituksissa an-

netaan kullekin harjoittelujaksolle evästeitä
omatoimiseen harjoitteluun, osanotto harjoituksissa on ollut erittäin hyvä.
Perttulan fysiikkaharjoituksia ovat vetäneet Johanna Purhonen, Matti Santtila ja
Juha Laakso.
Uutena kokeiluna keräsimme syksyllä
kymmenen pelaajan ryhmän, joille järjes-

tettiin säännöllistä kehonhallintaharjoittelua yhteistyössä Kannelmäen voimistelijoiden kanssa. Ryhmän ohjauksesta vastasi urheilufysioterapeutti Juha Koistinen ja
Juhan ollessa Sotshissa olympiaurheilijoiden kanssa, vetovastuussa oli Kati Kauravaara. Harjoittelu antoi paljon positiivisia
tuntemuksia, joten jatkoa on luultavasti luvassa myös ensi talvena.
Pitkän ja vähälumisen talven jälkeen talviharjoittelu huipentuu vielä ennen pelikauden alkamista Tsekin Konopistessä pidettävään harjoitusleiriin.
Uudet ryhmät
Maalis-huhtikuun vaihteessa pelaajat tullaan jakamaan uudistetun
ryhmäjaon mukaan. Ryhmät ovat
jatkossa 1) Kilpa/Juniori-talentti,
2) Edustus ja 3) Pro/Eliitti.
Uudella ryhmäjaolla pyritään turvaamaan pelaajamäärien kasvattaminen ja harjoitteluun tosissaan
panostavien pelaajien kehittyminen. Tarkemmat tiedot ryhmien
kriteereistä voit katsoa seuran sivuilta kohdasta valmennustoimikunta. Jos haluat mukaan säännölliseen valmennustoimintaan ja
haluat edetä uralla ota rohkeasti yhteyttä
Petskuun tai valmennustoimikunnan jäseniin.

Talviharkat NGA hallissa.

Junioreille oma Pro-Am -kisa!
PGA järjestää kesällä 2014 yhdessä Golfpisteen kanssa junioreille suunnatun Gore Tex Junior PGA Pro-amin.
Ruotsin PGA:n ideoima formaatti on saavuttanut suuren
suosion Ruotsissa ja heidän innoittamanaan Suomen
PGA järjestää samalla formaatilla juniorikilpailun
Suomessa. Suomen kisan voittaja pääsee Ruotsin loppukilpailuun mittaamaan tason Ruotsin
finalistien kanssa.
Kisa järjestetään siten, että seurat järjestävät itsenäisesti alkukarsinnan, josta juniorit valitaan seuraa edustavaan joukkueeseen.
Joukkue koostuu yhdestä PGA ammattilaisesta
sekä kolmesta juniorista. Juniorit valitaan seuraavasti: alkukarsinnan paras scr, paras nettotulos tyttöjuniori
sekä paras nettotulos poikajuniori.
Seura voi halutessaan lähettää aluekarsintaan enemmänkin kuin yhden joukkueen. Jokaisen joukkueen
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kapteenin tulee kuitenkin olla PGA:n jäsen (golfopettaja,
tournament player tai kokelas). Aluekarsinnat järjestetään viidellä eri alueella ja niistä finaaliin valitaan noin 5
joukkuetta riippuen kunkin aluekarsinnan joukkuemäärästä. Finaali pelataan 22.7. Helsingin Golfklubilla.
Tarkemmat tiedot sekä osallistumisohjeet lähetämme vuoden 2014 alussa.
Ruotsissa kisa on suurin juniorikilpailu kun
lasketaan mukaan kaikki seurojen alkukarsintaan osallistuneet. PGA haluaa olla
mukana aktivoimassa junioreita kilpailemaan ja
siksi toivomme, että mahdollisimman moni PGA:n
jäsen lähtisi mukaan kisailemaan seuransa junioreiden
kanssa. Lähestymme PGA-jäsenten lisäksi seurojen juniorivastaavia, jotta saisimme heti ensimmäisenä vuonna
juniorit ja PGA-prot kattavasti mukaan.
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NGK:n junnujen kommentit talviharjoittelusta
NGA Nurmijärven Golf Academyssä
Patrik Eskola

Miten talviharjoittelusi on sujunut
NGA Nurmijärven Golf Academyssä?
– Talviharjoittelu on sujunut hyvin ja olen
jaksanut treenata aktiivisesti koko talvikauden ajan.
Treenasitte ennen Espoossa.
Miten uusi halli on vaikuttanut
talviharjoitteluusi?
– Ajomatka on nykyään huomattavasti
lyhyempi, minulta menee kotoa kuusi
minuuttia NGA-hallille. Matkat lyhenivät
melkein kaikilla. Halli on kuin toinen koti!
Mihin keskityt eniten
talviharjoittelussa?
– NGA-golfhallissa on se hyvä puoli, että
sieltä löytyy monipuolinen lähipelialue.
Treenaan siellä suurimman osan ajasta.
Ja tietysti puttiharjoittelu on tärkeää!
Pate pokkaa palkintoa.

Mitä tavoitteita golfkesälle 2014?
– Tavoitteet golfkaudelle 2014 on olla Top
25 -rankingin paremmalla puolella ja olla
ikäluokkien SM-kisoissa ykkönen.

Johanna matkalla menestykseen.

Johanna Laakso

Miten talviharjoittelusi on sujunut
NGA Nurmijärven Golf Academyssä?
– Harjoittelu on sujunut hyvin. NGAgolfhalli on lähellä kotiani, joten treeneihin
on helppo tulla.
Mitä olet mieltä NGA-golfsisäharjoittelukeskuksen tiloista?
– Tilat ovat tosi kivat ja monipuoliset.
Varsinkin lähipelialue on huippu. Hallille
on aina mukava tulla.
Mihin olet keskittynyt
golfin talviharjoittelussa?
– Tänä talvena olen treenannut lähipeliä ja
puttia paljon enemmän kuin muina talvina
hyvien harjoittelutilojen vuoksi. Svingi- ja
wedgetreenissä Trackman on ollut hyvä
apuväline, jotta tietää vähän mihin pallot
menee ja osaa sitä kautta treenata oikeita
asioita.
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Säädöt kohdalleen ja
klubin logo näkyviin
Olemme kaikki yksilöitä, joiden ominaisuudet ja kyvyt vaihtelevat. Parhaan
mahdollisen tuloksen saamiseksi jokaiselle on löydettävissä optimaaliset
golfvälineet. Siksi mm. Taylor Made,
Wilson, Cobra ja monet muut ovat lisänneet monien mailojen ominaisuuksiin niiden säätömahdollisuuden.
Nyt säädettävissä on draivereita, väyläpuita ja jopa hybridejä, joissa voidaan säätää
loftia ja lie-kulmaa sekä erilaisia painotuksia ja osumapinnan sulkeutumista. Mutta
ei kannata säikähtää, vain lopputulos ratkaisee ja joskus ratkaisu löytyy jopa ilman
säätöjä. Parasta kaikessa on kuitenkin,
että apua ja neuvoja oikeaan valintaan on
helposti saatavissa omasta ProShopista.
Oikeiden välineiden valitsemiseksi
myös ProShop Ekatiillä on käytössään lyöntianalysaattori
ProShop Ekatii järjestää välinemitoitustilaisuuksia, tavoitellen sitä, että mahdollisimman moni pystyisi parhaiten hyödyntämään omia ominaisuuksiaan. Ota yhteys;
Petri 0400 4503 93 tai info@ekatto.fi.
Välinevalmistajien
uutuuksia omasta shopista
Tälle kaudelle Taylor Maden uutuuspuusarjoja on kaksi; SLDR ja JetSpeed, hieman eri ominaisuuksin ja säätömahdollisuuksin. Rautasarjoina; Speedblade, RocketBladeZ ja Tour Preferred. Palloina; Tour
Preferred ja myös NGK logopallona saata-

va, kolmiosainen Taylor Made Project (a).
Unohtamatta edullisia Taylor Made Burner
-palloja, joista löytyy myös Lady-pallo.
Cobran uutuusmailasarja on nimeltään
BiO CELL, jossa varsinkin värivaihtoehdot
herättävät ihastusta, unohtamatta erinomaisia ominaisuuksia ja varsin hyviä säätömahdollisuuksia. Cobralta löytyy myös
tälle kaudelle Big Trusty -wedget naisten
grafiittivarrella.
Wilson täyttää 2014 sata vuotta. Juhlan
kunniaksi on tulossa erikoistarjouksia.
Seuraa tapahtumat/ajankohtaista -nettisivuamme.
Wilsonin uutuuspuut ja -raudat ovat nimeltään FG Tour M3. Erikoisuutena niin
draivereissa, väyläpuissa kuin hybrideissäkin on loftin ja lie-kulman säätö sekä
lapaan asetettavan painon vaihtomahdollisuus. Näidenkin mailojen käyttöönotossa
on henkilökohtainen fittaus enemmän kuin
suositeltavaa.
Ei kannata kuitenkaan unohtaa Wilsonin
C100 ja D100 -sarjojen mailoja, joista löytyy sopiva hinta/laatu-suhde ja ominaisuudet monille klubipelaajille. Ovathan Wilsonin D100-sarjan draiverit markkinoiden
keveimpiä (269 g) ja siten mahdollistavat
mailanpään nopeuden kasvattamisen ja
antavat mukavasti lisää mittaa avauksiin.
Titleistin pallot, lippikset ja hanskat ovat
laajasti ja edullisesti saatavilla ProShop
Ekatiistä.

Bägeissä suositut Sun Mountain -bägit
jatkavat vahvoilla uutuksillaan. Vedenpitävät versiot lisäävät jatkuvasti suosiotaan.
Myös Taylor Maden, Titleistin, Wilsonin,
Callawayn, Pingin, Cobran jne. erilaisia
bägejä on saatavilla.
Jalkineissa keskitytään FootJoyn, Puman
ja Adidaksen laatutuotteisiin. Suositut FootJoyn Boa -pikakiinnityskengät löytyvät niin
naisille kuin miehillekin.
Junioreille löytyy välineitä, asusteita ja kenkiä, aina pienemmistä suurempaan.
NGK-logoasusteet
NGK-logoasusteet ovat nyt monipuolisesti tarjolla myös kaikille halukkaille. Onhan
tyylikästä vierailla muilla kentillä tyylikkäästi
NGK-logoasuihin pukeutuneena. Adidaksen logopikeet ja -tuulipuserot on saatavilla niin miehille, naisille kuin junioreille.
Tälle kaudelle tulee myös Taylor Made
-hanskoja NGK-logolla. Ja tietenkin kannattaa pelata hyvillä NGK-logopalloilla.
Frisbeegolfvarusteita shopista
Kaudella 2014 voidaan klubimme alueella
harrastaa myös suosiotaan kasvattavaa
frisbeegolfia. Tätä varten ProShopista löytyvät kaikki tarvikkeet. Siitä vaan tutustumaan uutuuslajiin ja hankkimaan omat
perustarvikkeet.
ProShop palvelee kaikissa golfiin liittyvissä
välineasioissa, hankinnasta – huoltoon.
Tapahtumia ja tarjouksia löytyy kaikista
tuoteryhmistä. Niistä tiedot löytyvät aina
nettisivuiltamme, kohdasta; tapahtumat/
ajankohtaista.
Tervetuloa klubille tutustumaan
ProShopin palveluihin.
ProShop Ekatii: www.ekatto.fi
Ekatto Oy				
ProShop Ekatii /Petri Teivo 0400 450 393
Puh. 0207 418 000
Fax. 0207 418 001			
Nurmijärvi 09-276 6230
e.mail: info@ekatto.fi
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Kysymyksiin vastasi Klaukkalan Pörssin Juha Kuronen, vierellään vaimonsa Päivi.

Mikä on
Klaukkalan Pörssi?
Kerro Klaukkalan Pörssistä ja
työhistoriastasi yrityksessä
– Klaukkalan Pörssi Oy on vuonna 1983
perustettu yksityinen kodintekniikan erikoiskauppa. Yritys on kuulunut vuodesta
1985 valtakunnalliseen Musta Pörssi -ketjuun. Itse olen aloittanut yrityksen palveluksessa vuonna 1996. Tällä hetkellä yrityksemme palveluksessa on 12 henkilöä.
– Klaukkalan Pörssin tukevana toimintaajatuksena on aina ollut laadukas ja kokonaisvaltainen henkilökohtainen asiakaspalvelu ja Täyspalvelu, jolla pyrimme tyydyttämään vaativankin asiakkaan erityistarpeet. Liikkeen tuotevalikoimiin kuuluvat
kodinkoneet, viihde-elektroniikka, tietotekniikka ja matkapuhelimet sekä niiden liittymäpalvelut. Kaikki tuotteet saa saman
katon alta toimitettuna ja asennettuna ja
välitämme myös huoltopalveluita. Verkkokaupan kasvaessa yrityksemme tarjoaa
laadukkaan ja luotettavan vaihtoehdon
niille, jotka arvostavat laadukkaita tuotteita, palvelua, ammattitaitoa ja nopeaa täsmällistä toimitusta.

Miten olet yhdistänyt
työn ja golfin pelaamisen?
– Olen tällä hetkellä yrityksemme ainoa
golfaava työntekijä. Lähtökohtaisesti ensin hoidetaan työ ja sitten vasta huvi, mutta osallistun muutaman kerran kaudessa
eri sidosryhmien järjestämiin tapahtumiin,
jopa työaikana. Golf on tuonut paljon uusia asiakkaita ja se on erinomainen tapa
edistää asiakassuhteita, vaikkei golfkierroksella juuri työasioista puhutakaan.
Kuinka tärkeää golf
on sinulle ja miksi?
– Golf on koko meidän perheemme harrastus. Laji on minulle oikeastaan ainoa
säännöllinen liikuntamuoto ja myös tehokas painonvartija. Olen mukana NGK:n
valmennustoimikunnassa. Kilpapelaajiemme valmennuksen koordinointi yhdessä
muiden toimikunnan jäsenten kanssa ja
kilpailukauden järjestelyt pitävät minut
tiiviisti mukana valtakunnan kilpagolfissa
läpi kauden. Itse kilpailen kuitenkin vain
klubin järjestämissä kisoissa ja joissakin
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yritystapahtumissa. Valtaosan kesän kierroksista kierrän vaimoni Päivin kanssa,
mutta lajista voi nauttia yhtä hyvin ventovieraiden, kuin hyvien tuttujen seurassa.
Mitä tavoitteita omalla ”golfuralla”?
– En ole enää asettanut omalle ”golfuralle”
varsinaisesti tavoitteita. Joskus se oli singeli-tasoitus ja sielläkin käytiin. Sen tason
säilyttäminen vaatii kuitenkin harjoittelua,
enkä ole koskaan ollut niin kunnianhimoinen, että harjoittelisin tavoitteellisesti. Nykyisin haaveilen siitä, että voisin harrastaa
tätä lajia ainakin 80-vuotiaaksi. Ainakin toivon, että saan joskus tuoda myös seuraavan sukupolven Kurosia tämän lajin pariin.
Hauskin golfmuistosi?
– Hauskinta golfissa on ollut ihmiset ja klubimme välitön, huumoripitoinen ilmapiiri
golfpersoonineen. Päällimmäisenä omista onnistumisista on kolme holaria, joista
kaksi on syntynyt Lähimmäksi lippua -väyläkilpailuissa.
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SUURIN
Pudottaja
2014

Pudota tasoitustasi kesän aikana
ja voita matka Turkin Belekiin
Jokaisen SGKY:n jäsenyhtiön neljä parasta tasoituksen
pudottajaa saa kutsun semifinaaliin syyskuussa 2014.
Semifinaalin kolme parasta pääsee finaaliin Belekiin.
KYSY OHJEET JA LISÄTIEDOT CADDIEMASTERILTA
www.sgky.fi
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GOLFAAJAN
KOLME KOVAA
Kultakori

Hopeakori

Kortin hinta150 €

Kortin hinta 60 €

Kultakortilla pelioikeus
21:lle kentälle

Hopeakortilla 25 €/kierros
kolme kertaa/kenttä.

Etukori

Etukortilla green fee -50 %
pelioikeuden haltijalle kerran
kauden aikana
Kortin hinta 30 €

LUE EHDOT JA SÄÄNNÖT

WWW.SGKY.FI
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Mikä on HTJ
Rakennuttajatoimisto?
Kysymyksiin vastasi HTJ Rakennuttajatoimiston toimitusjohtaja Martti Reijonen.
– Rakennuttajatoimisto HTJ Oy on
rakennuttamista, työmaavalvontaa,
projektinjohto-palvelua, projekti- ja
kiinteistökehitystä, energia- ja ympäristökonsultointia sekä muita alaan liittyviä konsultti- ja edunvalvontapalveluita suorittava rakennuttajatoimisto.
– Yrityksen vuoden 2014 laskutusennuste
on noin 10 miljoonaa euroa. Henkilökuntamme määrä on yli 80 henkilöä. Päätoimipaikkamme sijaitsevat Vantaalla, aluetoimistot Tampereella ja Hämeenlinnassa.
Asiakkainamme ovat sekä julkiset hankintayksiköt (kaupungit, kunnat, seurakuntayhtymät, yliopistot, sairaanhoitopiirit) että
yksityiset kesto- ja ammattirakennuttajat.
Merkittäviä käynnissä olevia hankkeita
ovat muun muassa Tampereen yliopistollisen sairaalan Uudistamisohjelma 2020,
Matinkylän metrokeskus ja kauppakeskus Iso Omenan laajennus. Eri vaiheissa
(suunnittelu- tai rakentamisvaihe) meillä
on käynnissä noin 150 eri projektia.

NURMIJÄRVI GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 1-2014

Miten golf on mukana
yrityksen toiminnassa?
– HTJ:n työntekijöistä löytyy reilut kymmenen golfaria ja pidämme vuosittain HTJ
INSIDE GOLF -Tournamentin, joka sisältää viisi eri kentillä pelattavaa osakilpailua.
Eräs merkittävimmistä asiakastilaisuuksistamme on varhain keväällä järjestettävä
kaksipäiväinen kilpailu, jonka paikaksi on
vakiintunut Rönnäs Golf.
Miten olet yhdistänyt työn ja
”huvin” eli golfin?
– Pelikierrosteni määrä on viime vuosina
vakiintunut välille 60–70 ja niistä puolet
liittyy tavalla tai toisella työhön. Asiakaskunnassamme on lähes sata golfaria ja
pyrin omalta osaltani pelaamaan avainasiakkaittemme kanssa. Eli työstä se käy!
Miten itse päädyit golfin pariin?
– Keväällä 2001 pidimme nuoremman
poikamme jääkiekkojoukkueen päättäjäiset Nurmijärven golfkentällä. Olin silloin
ensimmäistä kertaa golfkenttämaisemissa.
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– Poikani Elias ja Joel ottivat klubilta esitteitä mukaan ja saivat houkuteltua minutkin alkeiskurssille ja se kesä meni poikien
kanssa NGK:n par 3 -radalla. Ensimmäisen täysmittaisen kierroksen pelasin maailmaa järkyttäneenä päivänä 11.9.2001
Mäntsälässä.
Miksi valitsit Nurmijärvi Golfin?
– Asumme Klaukkalassa ja paikkakuntalaisuus vaikutti päätökseen. Tunsin myös
siihen aikoihin Meriläisen Esan. Lähimpänä ajallisesti olisi toki ollut usea kenttä,
mutta kotikunnan kenttä on kuitenkin se
luonteva valinta, jota en todellakaan ole
katunut.
Ikimuistoisin golfkokemuksesi tai
mieleenpainuvin muisto golfkentällä
– Ikimuistoisin golfkokemukseni on holari väylällä C2, joka upposi C5-väylän reikään. Vuosilta 2004 - 2006 löytyy hienoja
muistoja pelatessani hyvää golfia singelinä voittaen muun muassa MID:ien seuran
reikäpelimestaruuden. Muutamat alle 80
lyönnin kierrokset tuntuvat myös hienoilta
muistoilta, joihin ei enää ole paluuta.

Mikä on

Finca?
– 70-luvulta lähtien Finca on maahantuonut Suomeen
pieniä kodinkoneita ja erilaisia tarvikkeita. Tuotteisiin
kuuluu muun muassa pöytägrillejä, lämpörullia, herätyskelloja, seinäkelloja ja tehosekoittimia. Lisäksi
Finca maahantuo Amerikasta hius-, parta- ja lemmikkitrimmereitä.
– Fincan asiakkaita ovat eri keskusliikkeet, kuten S-ryhmä, K-ryhmä, Stockmann, Kesko ja yksityiset kauppiaat.
Fincalla on varasto ja toimistotilat Nurmijärven Kuusimäessä. Finca on tällä hetkellä yhden miehen yritys ja toiminta on kotimaista. Suunnitteilla on kuitenkin laajentaa
Fincan toimintaa myös Moskovaan ja Pietariin, jolloin
myyntiinkin tulisi lisävoimia.
Oletko yhdistänyt työn ja golfin?
Miten?
– Olen järjestänyt muun muassa asiakastilaisuuksia ja
kutsukilpailuja golfin parissa. Golfkierroksilla voi tutustua uusiin ihmisiin, joten pelatessa tulee samalla tehtyä
pientä myyntipuhetta yrityksen toiminnasta. Golfkierrosten avulla on myös hyvä ylläpitää olemassa olevaa asiakassuhdetta. Finca on tänä vuonna mukana Nurmijärvi
Golfissa kilpailusponsorina.
Miten päädyit Nurmijärvi Golfiin?
– Aloitin golfin 20 vuotta sitten. Kaveriani oli puraissut
golfkärpänen ja sitä kautta päädyin lajin pariin. Asun
Klaukkalassa, joten valitsimme Nurmijärvi Golfin muun
muassa hyvän sijainnin vuoksi. Kävimme pelaamassa
par 3 -harjoitusradan ja seuraavana vuonna ostimme kaverini kanssa osakkeet Nurmijärvi Golfiin.
Ikimuistoisin golflyöntisi?
– Noloin golflyöntini tapahtui ensimmäisellä golfmatkallani Espanjassa. Olimme kentän viimeisellä väylällä ja
svingasin kylkkärin. Pallo kopsahti näyttävästi caddiemasterin toimiston oveen. Siitä jäi aluksi hieman kammo
ulkomaan golfreissuihin. Mukava muisto golfkentiltä on
muun muassa se, kun pelasimme kaveriporukalla Portugalissa PGA-kentällä ja teimme kaikki ensimmäisellä väylällä par-tulokset. Siihen se sitten jäikin, sillä loppukierros
oli hieman erilaista!

Kysymyksiin vastasi Fincan toimitusjohtaja
Kent Lindholm.
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Sinun firmastako seuraava
Maailmanmestari?!
Kesällä 2014 pelataan jälleen Suomen yritysgolfin
mestaruuksista World Corporate Golf Challenge kiertueella.
Kotimaisen kiertueen voittaja pari haastaa muun maailman
parhaat WCGC maailman finaalissa.
Haasta siis ystäväsi firma ja lähde mukaan!
WCGC -kilpailu on parikilpailu, missä vähintään toisen pelaajan on edustettava
yritystä, minkä nimen alla kilpailijat pelaavat. Kilpailutulokseen lasketaan
molempien parien yhteenlaskettu pistebogey tulos.

Haasta kaverisi mukaan!
www.sgky.fi
www.worldcorporategolfchallenge.com

WORLD CORPORATE GOLF CHALLENGE
”BRINGING THE WORLD
OF BUSINESS TOGETHER”
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Uudenmaan alueen
tuomarikouluttaja
Kimmo Helaskoski
opetti kurssilaiset
käyttämään sääntökirjaa.

Seuratuomari ei ole
ryppyotsainen pilkunviilaaja
saavat seuratuomarikortin ja voivat aikanaan jatkaa
seuraavalle tasolle eli aluetuomarikoulutukseen, mikäli tuomarin tehtävät kiinnostavat. Klubin järjestämistä omista kilpailuista voi hakea kokemusta tuoSääntöjen opiskelu sujui rennolla fiiliksellä, kun Uu- maroinnista.
denmaan alueen tuomarikouluttaja Kimmo Helaskoski oli saapunut vetämään seuratuomarikurssia. Kurssille osallistuivat kaikki NGK:n kilpailutoimikunKurssin päätavoite oli opettaa kurssilaiset käyttä- nan jäsenet. Myös kilpa- ja edustuspelaajiamme
mään sääntökirjaa. Ja kuten jokainen golfari tietää, oli päässyt paikalle 7 henkilöä. Nuoret pelurimme
päivässä ei koko sääntökirjan tarkka läpikäyminen näkivätkin sääntökoulutuksen positiivisena mahdolole mahdollista, saati tulkitseminen. Sääntöjä käy- lisuutena oman pelin kehittämiseen eikä ryppyotsaitiin läpi kuitenkin mahdollisimman paljon videoesi- sena pilkunviilaamisena. Mukana oli myös edustajia
merkein ja vuorovaikutteisesti. Kurssilaisille olikin Hillside Golfista, Hyvinkäältä ja Messilästä.
sattunut omakohtaisia tapauksia yllättävän paljon,
mutta visaisiin kysymyksiin saatiin Kimmolta selkeät Kiitos kaikille osallistujille ja ehkäpä päivän aikana
vastaukset.
saatiin uusia tuttavuuksia, joiden kanssa keskustellaan säännöistä ja sääntötilanteista tulevana kesäKoulutuksessa käytiin läpi myös tuomarikoulutus- nä.
järjestelmä ja tuomarina toimimisen perusteita.
Päivä huipentui tuomaritestiin, johon osallistui 23 Johanna Purhonen
henkilöä ja hyväksytyn testin suoritti 19. Hyväksytyt
Nurmijärven klubitalolla istui lauantaina 15.3.
peräti 30 kurssilaista ”nenä kiinni” sääntökirjassa. No ei sentään!

Kiitos kaikille yrityksille ja yhteisöille yhteistyöstänne
Nurmijärvi Golfin kanssa. Yhdessä saamme enemmän aikaan!
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Greenside Café & Restaurant Oy

Terveellisistä, kotimaisista raakaaineista valmistettua ruokaa
Tämäkin talvi on aherrettu lounasravintoloiden keittiöissä ja asiakkaiden parissa.
Lounasravintolamme Ukkohauki, Ruokasali ja Paletti Café & Grill ruokkivat päivittäin keskimäärin 600 asiakasta. Haasteita
ovat tuoneet jo kilpailtuun lounaskauppaan talouden yleinen alamäki, joka on
johtanut asiakasyritysten henkilöstövähennyksiin.
Kilpailu asiakkaista on kovaa. Kovassa kilpailussa olemme kuitenkin pärjänneet keskittymällä ydinosaamiseemme eli maistuvan
kotiruoan valmistamiseen. Keittiötiimimme esimiehet ovat vahvistaneet osaamistaan johtamiskoulutuksessa, mikä on omalta osaltaan innoittanut miettimään todellista kilpailuetuamme yrityksessämme.
Kiteytimme Greenside Café & Restaurantin ruokakonseptia seuraavasti:
”Valmistamme ruoat mahdollisimman pitkälti
itse tehden tuoreista, kotimaisista ja terveellistä raaka-aineista. Merkitsemme päivän
terveellisen ja kevyen vaihtoehdon. Gluteeniton, maidoton ja laktoositon vaihtoehto on
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huomioituna päivittäin listalla. Jauhamme
lounaskahvin tuoreista pavuista.”
Näillä eväillä ja ajatuksilla olemme lähteneet
suunnittelemaan myös tulevan kauden golfravintolatarjontaamme. Tutut pääyhteistyökumppanimme, Kespro ja Hartwall, jatkavat tavarantoimittajina. Heidän lisäkseen
aloitamme yhteistyön muutaman paikallisen
tuottajan kanssa. Hyvinkääläinen H-hetki toimittaa Harjattulan tilalta Hereford-häränlihaa
uuteen Beef Premium -hampurilaiseen ja
heidän valikoimistaan saamme myös laatumakkaraa Hot Dogiin. Uudenmaan leipomon
yhteistyöllä haemme piristystä ja vaihtelua
kahvileipätarjontaan. Pitkäaikaisen päätoimittajamme Kespron valikoimasta pyrimme
käyttämään mahdollisuuksien mukaan kotimaisia vihanneksia, kasviksia ja lihaa. Yksityinen suomalainen viinin maahantuoja NorexSpirits Oy on mukana yhteistyössä tuotteillaan ravintolan toukokuussa sponsoroiman Lippukilpailun järjestelyissä. Hartwallin
pienpanimotuotteet edustavat kotimaista
oluttuotantoa ja Luomu Lapin Kultaa tarjoillaan viimevuoden tapaan hanasta.
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Nurmijärvi Golfin osakkeenomistaja-strategiaa tuemme tarjoamalla osakkeen omistajille
erikoisetuja: Kahvi/tee ja pulla/pasteija pakettihintaan 4,00 euroa ja Kotiruokabuffet
sisältäen kahvin/teen hintaan 11,00 euroa.
Tämän lehden sivuilla löydät Vapunja Äitienpäivän ruokalistat sekä
Cafen ruokalistan.
Toivon, että näillä toimenpiteillä saamme
edelleen Nurmijärvi Golfin jäsenet ja kentänkäyttäjät nauttimaan ravintolapalveluista ensi
kesänä. Kuulemme mielellämme palautetta
toiminnastamme. Sitä voi antaa suoraan
henkilökunnalle, ravintolassa Risuja-ruusuja
-kirjasen sivuille tai kotisivujemme palautteen kautta. Kuulen mielelläni palautteenne
myös henkilökohtaisesti.
Toivotan kaikille nautinnollista pelikesää,
Hannele Heikura
Greenside Café & Restaurant Oy
ravintoloitsija, 040-7613 770

Greenside Café & Restaurant Oy

MENU

Buffet, klo 11-16 (ma-pe), klo 11-18 (la-su)

Hampurilaiset/Clubsandwich

Kotiruokabuffet
- valikoima salaatteja, tuoretta leipää ja levitettä............ 10,00
- päivän keitto ja kotiruoka

Hampurilainen ............................................................. 8,60
- jauhettu naudanpihvi, cheddar-juustoa,
talon majoneesia, maalaisranskalaiset

Päivänkeitto buffetista................................................ 8,90
- valikoima salaatteja, tuoretta leipää ja levitettä

Clubsandwich ............................................................. 9,50
- broilerinfilettä, pekonia, coleslaw, cheddar-juustoa,
talonmajoneesia

Salaattibuffet................................................................ 8,50
- tuoretta leipää ja levitettä

Pekoni-BBQ-hampurilainen........................................ 9,60
- lisänä paahdettua pekonia, BBQ-kastiketta, cheddarjuustoa

Päivän keitto (lautasellinen) ja leipä............................... 6,90

Tarjoilemme kaikki hampurilaiset maalaisranskalaisten kanssa.
Hampurilaisten perunatchipsit voi vaihtaa vihersalaattiin tilausvaiheessa. Teemme hampurilaiset myös gluteenittomalle leivälle.

Päivän suositteluannokset .............................päivän hinta

Café á la carte

Vitriinituotteet

Talon ruokaisat salaatit
- erikoissalaatteja, avokadosalsa, kirsikkatomaatteja, melonia
tarjoilemme tuoreen leivän kanssa

Tortut ja kakut vitriinistä.................................. 3,80 - 4,50
Tuoreet marjat / tuorehedelmäcocktail / smoothie........... 3,80		

-valitse pääraaka-aine kastikkeineen
- pariloitua halloumia, hedelmä-vinaigrette.................... 13,50
- halstrattua kirjolohta, yritti-vinaigrette.......................... 13,50
- grillattua häränfilettä, seesami-inkiväärikastike ........... 13,50

Kahvi vastajauhetuista pavuista
- pieni kahvi.................................................................... 1,80
- iso kahvi, sisältää santsikupin....................................... 2,20

Chicken wings..................................................9,50/ 14,50		
-chipotlekastike ja blue cheesekastike
Queasadillas................................................................ 8,50
- kotimaista broilerinfilettä, mozzarella,
ranskankerma- ja chilikastike

Nespresso-erikoiskahvit
- Espresso...................................................................... 2,80
- Cappuccino................................................................. 3,20
- Caffe Latte................................................................... 3,80
Haudutettu tee............................................................. 2,50
Valkoviinit...............................................12 cl............... 75 cl
Savia Via Xarel-lo
- Bares Palta, Penedes, Katalonia............. 4,20............. 26,00
Punto Nino Sauvignon Blanc
- Laroche Valle de Casabalca, Chile.......... 4,65............. 29,00
Wolfberger (W)3, AC Alsace, Ranska........ 4,65............. 29,00

Tuorepastaa Pappardelle
- savoijinkaalia, kirsikkatomaateja, parmesan
- valitse makusi mukaan
- bufalamozzarella......................................................... 13,50
- halstrattua kirjolohta................................................... 14,50
- kotimaista marinoitua broilerinfilettä............................ 14,50

Punaviinit................................................12 cl............... 75 cl
Mas Petit, Parés Baltà, Katalonia, Espanja... 4,65............. 29,00
Carmene by Vina Laroche
- Laroche, Valle de Colhagua, Chile.......... 5,00............. 31,00

Pippuripihvi Rosvo-Kalle Högdahlin tapaan........... 20,00
- pippurikermakastike 180 g
- tarjoillaan vihersalaatti tai lämmin kasvissalaatti
tai lämmin perunasalaatti

Hanaoluet (4,5 %)................................. 0,25 l............... 0,5 l
Karjala III................................................... 3,00............... 5,50
Lapin Kulta Luomu III................................ 3,20............... 5,80

Premium Burgerit
Halloumi Premium Burger Vege............................... 10,90
- pariloitua halloumia, tuoretta ananasta ja paprikaa,
talon majoneesia, viikunahilloke

Pullo-oluet ........................................... 0,33 l
Karjala IV 5,2 %........................................ 4,80
Hartwall Aura III 4,5 %.............................. 3,90
Marsalkka, tumma luomuolut (4,6 %) ....... 4,80
Marsalkka, luomu vehnä (4,6 %)............... 4,80
Fosters Radler (2,0 %).............................. 4,20
Lapin Kulta I (2,7 %)................................. 2,70
Lapin Kulta Artic Malt, alkoholiton............. 3,50

Chicken Premium Burger......................................... 12,90
- pariloitua broilerinfilettä, sinihomejuustoa, tuoretta ananasta,
viikunahilloke, majoneesia
Hereford Beef Premium Burger .............................. 16,90
- Hattulan Hereford-häränpihviä (200 g),
pekonia, cheddar-juustoa, sipulirenkaita, talonmajoneesi

Ruokalista on voimassa kokonaisuudessaan 27.5.24.8. välisenä aikana ja keittiön aukioloaikoina mape klo 11-22.30 ja la-su klo 12-21.30.

Pulled Pork Burger.................................................... 12,90
- kotimaista revittyä possua, inkiväärimajoneesi, salsaa,
savujuusto
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TERVETULOA KAUDEN 2014 AVAUKSEEN!
Vappukisa + lounas tai vain pelkkä Vappulounas pelikavereiden tai perheen kanssa yhdessä

Perinteinen Vappukisa ja Vappulounas
ke 1.5.2014 klo 13.00
Klo 13.00
Klo 13.15
Klo 13.30

Klo 15.15

Lipunnosto, kapteenien tervehdys ja malja Vapulle
Kauden avauslyönnit (kapteenit)
Vappukisa (9 reikää). Sarjat: miehet ja naiset
Kilpailumääräykset kotisivuilla Vappuviikolla
Ei erillistä kilpailumaksua
Vappulounas pelaajille ja palkintojenjako

Ilmoittautumiset ma 28.4.2014 mennessä.
Vappulounas á 30,- Vappukisaan osallistuvilta.

Tervetuloa avaamaan uutta golfkautta!
Vappulounas niille, jotka eivät osallistu
Vappukisaan 1.5.2014 klo 13.00 -15.00
Pöytävaraukset: restaurant@greensidecafe.fi
VAPUNPÄIVÄN BUFFET KLO 13 ALKAEN
Pöytävaraukset ravintolaan p. 09-2766 23 25
Katkarapu-avokadoskagenit
Seesamleivitetty lohipastrami itämaisin maustein,
wasabisalsa
Miniburgeri, luomutilsitjuusto ja punasipulihilloke
- luomuperuna- ja juureslastut
Tomaatti-basilikasalaatti
Tuorehedelmä-rucolasalaatti
Vihersalaatti
- talon salaattikastike
Tuoretta leipää ja levite
***
Dijon-pippurilohi
- lime-tuoreyrttivaahto ja varhaisperunat
Tuoreyrtti-himalajasuola-öljyseoksella marinoitua
härän kuvetta
- ratatouille
***
Minidonitseja ja simaa
Vadelma-rahkakermakakku (L)
Mansikka-kookossmoothie (M,G)
Kahvi/ tee
Aikuiset 33,00
lapset alle 14 v. 13,00
alle 4 v. veloituksetta aikuisten seurassa

