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TERVETULOA
UUTEEN KAUTEEN 2015!

FIRST TEE

Tarkista Nexgolfissa seuraavat asiat: Yhteystietosi – osoite, puhelinnumero
ja sähköpostiosoite. Varmistat, että saat viestit ja vielä ajallaan. Moni jäsen hämmästelee keväällä, kun ei pääse varaamaan lähtöaikoja netin kautta. Todennäköisesti jäsentiedoistasi puuttuu pelioikeus. Varmista, että olet ilmoittanut pelioikeuden käytöstä. Osakkaat voivat tehdä sen suoraan Nexgolf-ohjelmassa. Muutoin
ole yhteydessä toimistoon, niin korjataan tilanne.
Jäsenkortit, pelilippukortit ja peliliput: Jäsenkortit, pelilippukortit ja peliliput
ovat kuitenkin edelleen noudettavissa klubilta heti kentän avaamisesta lähtien.
Bägilätkästä luovutaan! Vuosipelioikeus näkyy järjestelmästä. Olemme
siirtymässä yhä enenevässä määrin sähköiseen hallintaan korttien kanssa. Pelioikeudet on merkitty golfohjelmaan valmiiksi ja fyysistä lätkää ei enää tarvita.

Kultakortti – osakkaan mahtava lisäetu. Osakkeenomistaja, joka käyttää nimettyä pelioikeutta itse, voi tilata Kultakortin 150 eurolla ja pelata 24 eri kentällä. Kortin tilaus toimistosta ja se laskutetaan
KULTA
erikseen. Vaikka puhutaan Kultakortista, niin fyysistä korttia ei enää
tarvita, vaan Nexgolf-ohjelmassa on tästä merkinnät ja henkilön valokuva.
Kultakorttiin ei sisälly vuonna 2015 SGKY:n Etukorttia.
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SGKY Etukortti mahdollistaa pelaamisen yhden kerran puoleen hintaan 35
eri kentällä. Kortin voivat lunastaa kaikki nimetyn pelioikeuden haltijat 10 euroa/
osakkeenomistaja ja 30 euroa/muut jäsenet. Etukortin voi lunastaa suoraan caddiemasterilta kauden alusta lähtien.
Kilpailuihin ja tapahtumiin ilmoittautuminen sekä tasoituskierrosten
syöttäminen. Suosittelemme käyttämään Nexgolfia. Jäsenen omilla sivuilla voi
ilmoittautua vaikka koko kesän kilpailuihin ja tapahtumiin. Tasoituskierrosten
syöttäminen onnistuu samalla tavoin jäsenen tiedoissa paitsi poikkeukset: tasoitusryhmässä 1 pelaavat (Hcp alle 4,5) tai tasoitusryhmässä 6 pelaavat (Hcp >36),
juniori-ikäiset, ulkomailla pelatut kierrokset ja par 3 -radan kierrokset. Näissä tapauksissa tuloskortit toimitetaan caddiemasterille tasoituksen päivitystä varten.
Bägikaappeja vuokrattavissa. Klubitalon bägivarastosta on vapaana joitakin
isoja kaappeja hintaan 85 euroa (2-3 bägille) tai pieniä kaappeja 40 euroa (1 bägille). 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 johanna.
purhonen@nurmijarvi-golf.fi.

JÄSENKATEGORIOISSA
MUUTOKSIA
Nurmijärven Golfklubi ry:n kevätkokous hyväksyi sääntömuutoksen,
jonka mukaan varsinainen jäsen on
jatkossa osakasjäsen, ja vuosijäsen on jatkossa klubijäsen. Uudet
säännöt on kokonaisuudessaan luettavissa Vuosikirjasta tai kotisivuilta.

INFOA
PÄHKINÄNKUORESSA!
Tiesitkö, että

• NGK Oy:n pelioikeuteen sisältyy
junioripelioikeus alle 24 v. perheen jäsenelle tai alenevassa polvessa lapsen lapselle. Ja tämä
juniorin pelioikeus sisältyy osakkeen vastikemaksuun!

• Golfautoja voi vuokrata 35 €/
kerta. Osakkaan hinta 25 €/kerta
tai 250 € koko kausi
• Klubilla on vuokrattavana myös
sähkökäyttöisiä golfkärryjä
– vuokrahinta 5 €/kerta

• Jäsenenä voit tuoda yhden kerran pelikauden 2015 aikana vieraitasi (max 3 henk.) tutustumaan
golfkeskukseen ja vaikkapa pelaamaan samalla kerralla par 3
-radalle.

• Klubilla on hyvin varusteltu kokoushuone vuokrattavissa

Klubiravintolan ruokalista 2015. Tutustu klubiravintolan ruokalistaan 2015, lista on julkaistu ravintolan uusituilla kotisivuilla. Muista! Vappulounas pe 1.5. sekä
myös Äitienpäivän Buffet su 10.5. klubiravintolassa.

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
Nro 1 – huhtikuu 2015
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Ulkoasu: Markkinointi-Viestintä JR
Painopaikka: Forssa Print 2015
Painosmäärä: 1500 kpl

2015
Caddiemasterit
esittelyssä

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

Taitaa olla jo kevät

Miia Henriksson
Hcp 14,4.
Toisen vuoden kauppatieteiden opiskelija.
Caddiemasterina
alkaa 1. vuosi.

Aloitan golfaiheisen kirjoituksen jälleen
katsauksella menneeseen hiihtokauteen.
Vuosi sitten manailin hiihtokauden lyhyyttä golfkentän alueella; hiihtokertoja
kertyi tasan yksi. Tänä talvena meni

Liisa Heikkilä
Liikuntaneuvoja.
Caddiemasterina
alkaa 4. vuosi.

huomattavasti paremmin; hiihtokertoja
kertyi peräti kolme. Innokkuutta olisi ollut
useampaankin, mutta ne säät. Nyt täytyy
toivoa, että leuto talvi ja aikaisin alkanut
kevät hellivät kenttää niin, että golfkausi

Minna Ikävalko
Hcp 5,3
Caddiemasterina
alkaa 5. vuosi, mutta
NGK:n maisemissa
kesällä tulossa 22
vuotta täyteen.

päästäisiin aloittamaan aikaisin hyväkuntoisella kentällä.
Joitakin korjauksia tai kohennuksia kentäl-

NGK Oy:n puheenjohtaja
Juuso Jokela.

lä ollaan jo syksyn ja talven aikana tehty ja
vielä ehditään tehdä ennen kauden alkua. C4-lyöntipaikka otetaan uusittuna käyttöön varmaankin kesäkuun aikana ja B2-väylällä muutetaan vesieste 150 metrin mittapaalun kohdalla bunkkeriksi. Muita uudistuksia kentälle

Neea Jokinen

ei nyt ole tehty. Nämä hillityt kentän kehittämiskohteet ovat yhtiössä valitun

Hcp 8,6
Golfin pelaaminen
alkanut kolme vuotta
sitten. Caddiemasterina alkaa 3. vuosi.

strategian mukaisia ”vähän kerrallaan” -kohteita. Pitäen mielessä yhtiön
tärkeä arvo, tasapainoinen talous, kenttää kuitenkin kehitetään niin, ettei
korjausvelkaa pääsisi syntymään.
Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa tiedotettiin yhtiön hallituksen val-

CADDIEMASTERHARJOITTELIJAT
Johanna Laakso
Hcp 4.7
Opiskelija NGK:n
kilpapelaaja.
Caddiemasterina
alkaa 1. vuosi.

mistelemasta suunnitelmasta klubirakennuksen remontoinnista. Yhtiön
hallituksen näkemyksen mukaan rakennus vaatii joitakin välttämättömiä
korjauksia esim. keittiössä. Tämän lisäksi suunnitelmia on tehty myös hieman laajemmasta remontista, jossa rakennusta laajennetaan hieman sen
toimivuuden ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Näitä suunnitelmia korjauksista
ja muista investoinneista tehdään ja kohteita myös toteutetaan, jotta tulevaisuudessa ei jouduttaisi tilanteeseen, jossa korjausvelkaa on syntynyt
hallitsemattomasti. Yhtiön hallituksella on toki tieto golfalalla käytävästä
keskustelusta golfin pelaamisen erilaisista muodoista ja pelaamisen rahoittamisesta. Hallitus ei näe mahdollisuutta sille, että käytävä keskustelu

Pipsa Purhonen
Hcp 45
Caddiemasterina
alkaa 1. vuosi.

halvaannuttaisi yhtiön toiminnan niin, ettei kenttää ja sen fasiliteetteja kehitettäsi.
Juuso Jokela, puheenjohtaja, Nurmijärven Golfkeskus Oy
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Hymy kasvoilla, hyvässä
hengessä jo 25 vuotta
Vastuu on meillä kaikilla
Ladykapteenimme Merja Iiskolan kanssa haluammekin omalta osaltamme rohkaista kaikkia
jäseniämme vaalimaan seuramme 25 toimintavuoden aikana
syntyneitä perinteitä sekä olemaan mukana uusien perinteiden synnyttämisessä.

Nurmijärven Golfklubin syyskokous valitsee vuosittain kapteenin ja ladykapteenin. Kapteenien tehtävänä on mm. kehittää
ja ylläpitää hyvää seurahenkeä
sekä vaalia golfkulttuuria ja -etikettiä. Lisäksi kapteenit opastavat ja valmentavat jäsenistöä
peliturvallisuudesta, pelin sujuvuudesta sekä kentän kunnon
vaalimisesta. Heillä on myös
tärkeä rooli uusien golfareiden
opastamisessa ja mukaan ottamisessa golfyhteisöömme.
Uusi kesä ja uusi kapteeni
Syyskokouksessa
monivuotinen ja erittäin pidetty kapteenimme Vesa Hiltunen antoi ymmärtää, että on aika
uusien tuulien ja ajatusten. Näin
syyskokouksemme tehtäväksi tuli valita seurallemme uusi kapteeni. Tuo kyseinen valinta ja kunniatehtävä kohdistui allekirjoittaneeseen.
Tämä jäsenistön puolelta osoitettu luottamus seuramme perinteiden ja seurahengen vaalijaksi on talven aikana saanut yhä
monivivahteisempia piirteitä ja merkityksellisyyttä omissa ajatuksissani
Hienot perinteet ja isot saappaat
Kun tutkii seuramme perinteitä ja historiaa en henkilökohtaisesti ihmettele miksi seurastamme ja sen ”klubihengestä”
kuulee puhuttavan niin paljon hyvää sekä
oman jäsenistön että nimenomaan vieraspelaajien osalta. Ei ole yksi tai kaksi kertaa
kun vieraspelaajien suusta on kuullut sanat ”Nurmijärven klubille on niin helppo tulla. Siellä on kodinomainen ja ystävällinen
tunnelma”. Siihen kun vielä lisää kunnioitusta herättävän seuramme aikaisempien
kapteenien nimilistan ei uutena kapteenina
voi kuin ottaa hatun pois päästä ja kumartaa syvään. Vahvan historiamme ja aikaisempien kapteeniemme ansioista koen-
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Haluamme myös jo näin etukäteen kiittää kaikkia toimikuntiemme aktiivijäseniä siitä mahtavasta työstä, jota olette jälleen
tulevana kesänä tekemässä koko jäsenistömme ja yhteisömme eteen. Jäsenistöä taas rohkaisemme osallistumaan näihin
tapahtumiin. Tiedämme, että
paras kiitos näille toimikuntiemme aktiivisille jäsenille on nähdä
Teidät mukana erilaisissa tapahtumissa hymy kasvoilla.
Kapteenit Pasi Theman ja Merja Iiskola
yhteiskuvassa.

kin roolini todellisena kunniatehtävänä olla
vaalimassa ja kehittämässä näitä perinteitä
yhdessä Teidän kanssanne.
Mistä hyvä seurahenki syntyy?
Työelämässä puhumme, että yrityksen toimintakulttuuri syntyy ihmisten näkemyksestä siitä, mikä on paras tapa toimia ja
pärjätä tämän päivän markkinoilla. Mielestäni golfyhteisömme osalta puhutaan samasta asiasta. Hyvä seurahenki – esim. aikaisemmin mainitsemani kodinomainen ja
ystävällinen tunnelma – syntyy siitä, mikä
on jäsenistömme näkemys hyvästä käyttäytymisestä niin omalla kuin vieraskentällä, toisten huomioon ottamisesta, pelikaverin kunnioituksesta jne. Voikin sanoa,
että seurahenkemme on tulema meidän
kaikkien tavasta toimia.
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Näin loppuun haluan vielä kirjoittaa ladykapteenimme oman artikkelinsa lopetussanat vuoden 2014 Lähipeli-lehdestä, sillä
ne tiivistävät mielestäni erinomaisesti koko artikkelin kahteen lauseeseen. ”Minulle
golfkierroksen paras tarkoitus on nauttia pelistä. Nautitaan yhdessä tulevana
golfkautena loistavasta kentästämme
ja upeasta golfklubistamme, jonka me
muodostamme.”

Nähdään ensi kesänä, klubilla tai kentällä,
Hymy kasvoilla ja Hyvällä mielellä!
Pasi Theman, kapteeni

KULMA-

HUONEESTA

Minne menet NGK?
Suomen golfkentät toimivat pääasiassa
yhteisöinä, jotka muodostuvat kenttäyhtiöstä ja golfseurasta. Ja kaikki ovat vielä
toistaiseksi hyvin samankaltaisia vapaaajan palvelujen tuottajina. Toiminta pohjautuu toisaalta yhtiöjärjestyksen määräyksiin
pelioikeuksista ja toisaalta golfseuran toimintaan tai toimimattomuuteen. Vanhemmissa, kehittyneemmissä golfkulttuureissa
kentät ovat profiloituneet voimakkaammin
kuin Suomessa. Profiloituminen voidaan
karkeasti jakaa seuraaviin määritelmiin:

• Pay&Play – kaikille avoin kenttä
• Resort-kenttä – osana muita vapaaajan palveluja, kaikille avoin

• Golf & Country Club – pääasiassa jäsenistönsä tarpeisiin, myös vieraspelaajat tervetulleita
• Business-kenttä – erilaiset kutsukilpailut ja -tapahtumat leimaavat toimintaa
• Private-kenttä – vain omistajille ja näiden vieraille tarkoitettu
Mihin profiiliin NGK mielestäsi kuuluu, ja
mihin suuntaan toimintaa tulisi kehittää?
Kerro näkemyksistäsi tulevana kesänä –
uudistettavaan jäsenkyselyyn vastaamalla.
Helppo tulla – mukava olla
Tavoite, johon NGK:n toiminnassa on pyritty, voitaisiin kiteyttää tuohon otsikkoon.
Tunnetusti matala aloituskynnys par 3 -radan ansiosta, aloittelijoille on tarjolla uudistetut ja tehokkaat ”Pelaamalla opit”-alkeiskurssit, seuran uusille jäsenille tarjotaan
mahdollisuus tutustua kenttään ja toimintoihin mm. kapteenien infoissa ja -kierroksilla, toimintaa on tarjolla kaikenikäisille ja
kaikentasoisille harrastajille. Yhteisöllisyyden tavoite leimaa koko NGK:n golfyhteisön toimintaa.
Viihtyminen – ilmapiiri – imago
Eri tutkimusten perusteella näitä 3 asiakokonaisuutta voidaan pitää yhteisöllisyyden
kulmakivinä. Amerikkalaisen Williamsonin
tutkimuksen mukaan golftarjonnan määrän lisääntyessä olisi entistä tärkeämpää
tutkia myös aineettomia arvostustekijöitä,

jotka motivoivat jäsenistöä
pysymään uskollisena golfyhteisölleen. Tällaisia arvoja
ovat mm. golfyhteisön maine, ylpeys omasta golfyhteisöstä, jäsenistön tapaamiset
ja tutustumismahdollisuudet
eli yhteisöllisyys.
Uudistumisen on
oltava jatkuvaa
Sukupolvet vaihtuvat, tottumukset ja tavat muuttuvat,
yhteiskunta uudistuu, digitalisoituminen
voimistuu. Myös NGK:n jäsenistön arvostukset, tarpeet ja odotukset golfyhteisöään kohtaan muuttuvat – itse peli pysyy
kuitenkin edelleen samanlaisena. Edelleen
tulevaisuudessa pyritään pallo saamaan
aloituspaikalta reikään mahdollisimman
vähillä lyönneillä. Mutta fyysinen ympäristö
ja palvelut, jotka tukevat tätä onnistumista
ja ovat vaikuttamassa miellyttäviin hetkiin
golfkentällä, vaativat suunnitelmallista ja
jatkuvaa uudistumista. Joskus isoja satsauksia, joskus vanhojen tottumusten radikaaliakin muuttamista.
Osakkuus ja sitoutuneisuus eivät ole
kriisissä – niihin haetaan vain uusia
muotoja!
Kevättalven aikana on golfosakkeiden hämäräkaupoista kirjoitettu runsaasti ja saatu jopa aihe TV-ohjelmaan. Mielestäni tässä on kärpäsestä tehty härkänen, media
on hakenut jälleen jotain sensaatiouutisten aiheeksi. Kuitenkin hämäräkauppojen
kohteina olleet osakkeet näyttelevät vain
erittäin pientä murto-osaa Suomigolfin koko yhteisestä osakekannasta. Nämä hämäräkaupat ovat kohdistuneet merkittävällä volyymillä vain muutamaan golfyhtiöön. Terveitä osakekauppoja, joissa ostaja
ostaa osakkeen pelatakseen golfia sitoutuneena, tehdään edelleen tasaiseen tahtiin, edellisvuosien tasolla ja monikymmenkertainen määrä tähän hämärätoimintaan
nähden.
Toki on tiedostettava osakkeiden tarjonnan kasvu, myyntiaikojen pidentyminen
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sekä hintatason madaltuminen. Suurimmassa osassa
eri golfyhtiöitä johto ja hallitukset pohtivat ja valmistelevat kenttäkohtaisia ja yhteisiä ratkaisuja golfin murrokseen ja tulevaisuuteen.
Näin on myös Nurmijärvi
Golfissa. Golfosakkeiden ja
kausipelioikeuksien vuokrauksen kysyntään golfyhtiöt
ovat rakentamassa uusia
toimintamalleja ja tuotteita, yhtiöjärjestystensä puitteissa tai yhtiöjärjestyksiä muuttamalla. Helpottaakseen
mm. kuolinpesiin tulleiden osakkeiden
saattamista uusille omistajille. Nämä muutokset eivät aina synny taikatemppuina
esitettyjen ideoiden pohjalta, vaan vaativat
analyyttistä ja monitahoista tarkastelua,
jotta muutokset ja uudistukset tulee tehtyä
oikein. Kenenkään oikeuksia loukkaamatta. Nurmijärven Golfkeskus Oy:n hallitus
esittelee oman ehdotuksensa ylimääräiselle yhtiökokoukselle toukokuun lopulla.
Pelataan golfia ja nautitaan kesästä
Eipä kuitenkaan anneta näiden hallinnollisten asioiden liiemmin häiritä alkavan
golfkauden nautintoja. Mennään kentälle,
osallistutaan tapahtumiin, lyödään palloa
ja nautitaan kesästä ja mukavasta peliseurasta.
Nautinnollista kesää kaikille
Esa Meriläinen
toimitusjohtaja
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Kenttämestarin
kevätraportti 24.3.2015
Viheriöiden tilanne 24.3.2015 on hyvä.
Vaikka talvi ei ollut lähelläkään optimaalista viheriöiden talvehtimista ajatellen,
ei viheriöillä ole lumihomelaikkuja. Syksyn ruiskutukset onnistuivat ja olivat siis
riittävät ja kattavat.
Jäätä muodostui pääosalle viheriöitä, mutta jääpoltteesta ei ole merkkejä. Jäät tulivat
meidän kentällemme vasta tammikuun loppupuolella, joten liian pitkään eivät viheriöt
jään alla edes olleet. Muutama viheriö otettiin lingolla auki ja jää poistettiin, koska niillä
oli paksu 7 cm:n teräsjää. Myöskään näillä
viheriöillä ei ongelmia ole. Tätä kirjoitettaessa lunta/jäätä on vielä viidellä viheriöllä ja
nekin paljastunevat ensi viikon aikana. Väylilläkään ei suurempia tuhoja näy. Jonkun
verran lumihometta on, mutta väylien ruohopinnan hyvä syyskunto ja jo neljä vuotta
kestänyt määrätietoinen väylien parannusohjelma alkavat nähtävästi tuottaa tulosta.
Luonnollisesti väylien leikkuukorkeus on
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noin 12 mm korkeampi kuin viheriöillä. Mitä
pidempi heinä, sitä paremmin se talvehtii.
Konekanta
Kentänhoidon koneista uusitaan tänä keväänä vain yksi, mutta se on tärkeällä alueella työskentelevä karheikkoleikkuri. Tehoja saadaan lisää ja toivottavasti varmemmin
ja useammin lyhyempi heinä siellä, minne
monet pallot päätyvät.
Henkilökunta
Tänä vuonna on hyvä tilanne henkilöstöpuolella: kahta lukuun ottamatta kausitöitään jatkaa vanha hoitoryhmä ja se tarkoittaa helppoa ja nopeaa kentänhoidon
käynnistystä ilman perehdytysjaksoja tai
väärään paikkaan eksyneiden kentänhoitajien etsintöjä.
Rakennuskohteet
Keväällä uusitaan 4C-väylän huonokuntoinen lyöntipaikka. Siitä tulee isompi ja se
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Kuvassa oleva bunkkerialue
väylän B2 oikeassa reunassa,
n. 130 m viheriöltä. Vesieste
muuttuu bunkkeriksi.

rakennetaan yhteen tasoon. Kauden aikana rakennetaan 2B-väylälle bunkkeri sinne
mihin kakkos/kolmoslyönti usein suuntautuu. Korjauskohde on oikean reunan
vesiestealue, jota on jouduttu hoitamaan
siimauslaitteella. Alue yritetään saada kuivemmaksi ja konehoidon piiriin. Lisäksi iso
hiekkaparkkialue saa faceliftin alkukesän
aikana. Mailakärryt on korjattu laakerointien
ja vöiden osalta, ja löystyneet vetokahvat
on jäykistetty uuden veroisiksi. Kärryjen
käyttöikä lisääntyi muutamalla vuodella.
Kaikki näyttää siis hyvältä, ja rohkea arvaus
on, että epävirallinen peli alkaa joillain väylillä jo ennen Vappua.
Hauskaa ja rentoa golfkautta 2015 toivottaa kenttämestari Tapio Lehto sekä
muu kentänhoitoporukka
ps. Lämpöinen kesä ja lempeitä yösateita
tilattu, tilausvahvistusta ei ole vielä tullut.

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

Golfyhteisöillä on eroja
siin sekä kotimaassa että ulkomailla.
Tietysti tärkeä tekijä on myös klubissamme vallitseva
hyvä henki, jonka jokainen voi aistia kuunnellessaan
iloista, välillä jopa äänekästäkin puheensorinaa klubimme terassilla.
Nurmijärven klubille on kiva tulla ja sen ovat myös
monet vieraspelaajat huomanneet. Nämäkin asiat
kannattaa muistaa kotiseuraa valitessaan.

Kotiseuran valintaperusteet
Golfyhteisöjen jäsenyyksistä ja osakkuuksista käydään keväällä kovaa kilpailua, jossa valitettavan
usein kilpailukriteerinä tuntuu olevan pelkästään hinta. Ennen lopullista valintapäätöstä kannattaa kuitenkin selvittää, mitä vastinetta rahoilleen saa ja millaista toimintaa tuleva golfyhteisö tarjoaa. Seurojen
vuosimaksujen erot ovat kuitenkin melko pieniä, jolloin sisältö ja saatavat palvelut ratkaisevat.
Puhun tässä yhteydessä golfyhteisöstä, joka pitää
sisällään sekä Nurmijärven Golfklubi Ry:n että Nurmijärven Golfkeskus Oy:n. Nurmijärvi Golfissa yhteistyö on kautta aikojen sujunut erinomaisesti yhteisesti
sovittuja periaatteita noudattaen.

Yhteisöllisyys
Nykyisin korostetaan myös kaikessa vapaa-ajan toiminnassa paljon yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyydellä
tarkoitetaan sujuvaa yhdessä tekemistä ja toimimisNGK ry:n puheenjohtaja
ta, jonka tuloksena syntyy jotain uutta. Hyvin toimiAntti Sarjamo
vaan yhteisöön pääsee uusikin tulokas helposti mukaan. Talkootyö on ollut vanha, hyvä tapa tehdä yhteistyötä ja sitä
Mitä rahalla saa?
tehdään edelleen monissa muissakin yhteisöissä kuin Nurmijärvi
Nurmijärvi Golfilla ei ole tarkoituksena haalia uusia jäseniä tai
Golfissa. Yhdessä saadaan usein tehtyä isojakin asioita.
osakkaita valtakunnan halvimmilla maksuilla, vaan periaatteemKeskeisiä yhteisöllisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat ainakin viihtyme on tarjota parasta hinta-laatusuhdetta maksujen vastikkeeksi.
minen, ilmapiiri, imago, sitoutuminen, odotukset ja se, miten koErityisen tärkeänä ryhmänä Nurmijärvellä pidetään kentän osakemme asioiden olevan omalla kotiklubillamme.
kaita ja vuosipelioikeuden haltijoita, jotka ovat parhaiten sitoutuneet Nurmijärven golfyhteisöön, jolloin on luonnollista, että heille
Nurmijärvi Golfin yhteinen missio
suunnataan myös parhaat edut.
Nurmijärvi Golf on pääkaupunkiseudulla toimiva laadukas ja dyNurmijärven Golfklubi Ry tarjoaa uusille jäsenilleen heti seuraan
naamisesti kehittyvä perheystävällinen golfkeskus, jonka toimintullessa laadukkaan perehdyttämiskoulutuksen kapteenien luennassa painotetaan pelaajien viihtyvyyttä, kodikasta ja välitöntä ilnon ja perehdyttämiskierroksen muodossa. Tämä helpottaa palmapiiriä, perhekeskeisyyttä, matalaa aloituskynnystä, juniori- ja
jon aloittelevan golfarin alkutaivalta uuden lajin pariin.
nuorisogolfin kehittämistä ja tavoitteellista valmennustoimintaa.
Kilpailuhenkisille pelaajille järjestetään lukuisia, sekä klubin sisäiHaluamme myös, että Nurmijärvi Golf on jäsenistönsä arvostama
siä että avoimia kilpailutapahtumia, joissa voi hyvin mitata omia
ja valtakunnallisesti arvostettu golfyhteisö, joka tarjoaa kilpailukypelitaitojaan. Lisäksi olemme toimineet isäntänä ja järjestelijänä
kyiset puitteet ja palvelut kaikille pelaajille iästä, sukupuolesta ja
useissa SM-tason kisoissa.
pelitaidosta riippumatta. Viestinnässä haluamme olla avoimia jäKilpapelaajien valmennuksen lisäksi koulutus- ja valmennustoisenistön suuntaan.
mintaa on laajennettu nyt myös varsin monille eri kohderyhmilJäsenistöltä saadun palautteen ja oman kokemukseni mukaan
le, joista jokainen varmasti löytää sopivan ryhmän itselleen. Toiolemme onnistuneet näissä asioissa kohtuullisen hyvin.
minnan piiriin on otettu myös mahdollisuus osallistua ohjattuun
talviharjoitteluun sisähallissa. Esimerkiksi seniorit kokoontuvat läToivotan oikein hyvää golfkauden 2015
hes läpi talvikauden viikoittain halliharjoituksiin ja kuntosaliharjoiodotusta kaikille jäsenillemme!
tuksiin.
Järjestämme myös sääntöihin ja pelaamiseen liittyviä koulutustilaisuuksia sekä muita leppoisampia klubitapahtumia, joissa on oivallinen tilaisuus tutustua klubimme muihin jäseniin. Erityisen suosittuja ovat olleet klubin järjestämät pelimatkat moniin eri kohtei-

”Hyvin toimivaan yhteisöön pääsee uusikin tulokas helposti mukaan.”
| 7 |
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Pelaamisen kustannukset
puhuttavat – aina!
Varsinkin näin keväisin golfarit käyvät keskustelua
pelaamisensa kustannuksista. Verrataan vastikemaksuja, pelioikeuksien vuokraushintoja, jäsenmaksuja. Varusteiden ja mailojen uusiminen puhuttaa
myös, kun naama vihreänä kateudesta tutkitaan kaverin uutta mailasettiä. Kaikki tämä kuuluu golfarin
arkeen.
Tässä seuraavassa taulukossa, joka esiteltiin NGK
Oy:n yhtiökokouksessakin, on vertailua osakaspe-

VUODEN 2014 HERRASMIESGOLFARI ON MATTI MÄKINEN

laajan vuotuisista pelaamiskustannuksista. NGK:n
kustannuksia arvioitaessa on huomioitava B- ja Csarjojen sisältämät lisä- eli junioripelioikeudet alle
24-vuotiaille perheenjäsenille (lapsille tai lapsenlap-

Vuoden 2014 Herrasmiesgolfari Matti Mäkinen juhlii tänä vuotta 20-vuotista taipalettaan golfin parissa. Hän on
kahdeksastoista (18.) tämän Nurmijärven naispelaajien
myöntämän kunniatittelin saanut miespelaaja. Vuonna
1995 hän liittyi jäseneksi Puijon Golfseuraan ja sieltä tie
on tuonut hänet Nurmijärvi Golfin jäseneksi ja osakkeenomistajaksi. Matti muistelee Klaukkalan Varastovalinnan
ystävällisiä poikia, jotka saivat hänet ostamaan Nurmijärven golfosakkeen iloisella ”Hyvää Päivää” -asenteellaan.
Ensimmäistä kertaa Matti on ottanut golfmailan käteensä
jo 1960-luvulla, mutta siitä vierähti vielä tovi, ennen kuin
golfkärpänen puraisi.
Matti pelaa yli 100 kierrosta vuosittain, eli hän on todellinen golfin suurkuluttaja. Kierrokset kuluvat ystävien
kanssa, sillä vaimoaan hän ei ole vielä kentälle saanut,
useista yrityksistä huolimatta. Matti kehuu Nurmijärven
klubimatkoja sekä osakkeenomistajien hankittavissa olevaa Kultakorttia, joka mahdollistaa useilla kentillä pelaamisen kauden aikana.
Nurmijärvi Golfin naiset perustelivat Matin valintaa Herrasmiesgolfariksi hänen iloisella, ystävällisellä ja kannustavalla asenteellaan. Matti ottaa aina naisgolffarit huomioon kentällä, sekä auttaa näitä kierroksen aikana. Lisäksi
MERILÄINEN
VUODEN
2012 terhän onESA
aina hyvällä
tuulella, eikä
unohda ystävällistä
HERRASMIESGOLFARIKSI
vehdystä koskaan.
Matti ylistää
golfia
harrastuksena,
Nurmijärven
Ladyt
ovathienona,
valinneet elinikäisenä
miesgolfareiden
parista Herrasmiesgolfarin
jo vuodesta
1996
lähtien.paljon
Vuodenhyviä
2012 päättäjäisissä
jonka kautta
hänkin on
saanut
ystäviä. Aisilinterihatun
sai päähänsä
Esa peliseuraa.
Meriläinen sarjassaan
16. Herrasna on löytynyt
erinomaista
”Nurmijärvelle
tumiesgolfari. Ladyjen toimesta suoritettavassa äänestyksessä Esa
len aina mielelläni sen hyvän klubihengen ansiosta, minkä
keräsi 25 prosenttia kaikista annetuista äänistä. Esa keräsi äänet
seura on
onnistunut luomaan”,
kiteyttää Matti tunnelmihillityllä
huomaavaisuudellaan
ja kohteliaisuudellaan.
Naiset araan
kotiklubistaan.
vostivat Esan avuliaisuutta kentällä; ladygolfarin pallo ei koskaan

sille), jotka sisältyvät ilman lisäveloitusta varsinaisten pelioikeuksien vastikkeisiin.

Osakaspelaajan vuoden 2015 pelaamiskustannusten vertailua (sis. ALV)
Vastikkeet
Hoito Rahoitus

Jäsenmaksu

Yhteensä

NGK

780

0

88

868

Kurk Golf

960

100

85

1145

HillSide

860

346

100

1306

HyviGolf

630

0

85

715

St.Laurence

790

30

110

930

Tuusula

788

100

82

970

Masters

950

0

90

1040

Nevas

700

0

170

870

SHG

744

50

115

909

KulloGolf

1080

70

1150
velaton

KulloGolf

1080

360

70

1510
velkaosuus

GolfTalma

860

0

97

957

Keimolagolf

748

107

95

950
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kadonnut Esan peliseurassa. Lisäksi hän on osoittanut hyvää huumorintajua
ja pitkäjänteistä
otetta mukavampia
lajiin nimeltä pelikierroksia
Herrasmiesgolf.
Toivotamme
Matille entistäkin
Ladyjen lahjoittama NGK:n logolla varustettu Birdie-pullo on Esalla
nyt myös upeiden Herrasmiesgolfareiden joukossa.
varmaan kovassa käytössä, sillä tämä single-tasoituksella pelaava
Merja
Iiskola,
Ladykapteeni
herrasmies
tehtailee
Birdien kierroksella kuin kierroksella.
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Naisten kesä 2015
Tulevana golfkautena naistoimikunta ja ladykapteeni kannustavat naisgolfareita rohkeasti päivittämään omaa tasoitustaan. Kauden aikana pitäisi jättää vähintään neljä tasoitukseen vaikuttavaa tuloskorttia; olivat ne
sitten tasoitusta laskevia tai nostavia kortteja.
Oman kehityksen seuraaminen
Birdie-puun oksille kiipeämistä harjoitetaan
myös tulevana kesänä, samoin Eclectic
-taulukon avulla voi seurata omien pelitaitojensa kehittymistä kauden aikana. Ohjeet
näihin klubikisoihin löytyvät naisten pukuhuoneen seinältä. Perinteiseen tapaan Ladykapteeni palkitsee kauden aikana eniten tasoitustaan pudottaneen naispelaajan
lahjakortilla.

Tähän tarjoaa uusi klubikisa Mimmiliiga oivan houkutuksen; jättämällä joka kuukausi tasoitukseen vaikuttavan kortin ja raportoimalla sen Mimmiliigaan osallistuu
koko kesän kestävään kisaan. Tässä kisassa annetaan pisteitä myös jokaisesta
osallistumisesta naisten tapahtumiin, joten olemalla aktiivinen kerää lisäpisteitä.
Syyskuussa pelattavassa Sadonkorjuu-kisassa jaetaan Mimmiliigan viimeiset pisteet
ja voittaja palkitaan tässä naisten kauden
päätöstilaisuudessa.
Tapahtumissa tutustuu toisiin
Kesän aikana järjestetään perinteiset Ladies’ Day -tapahtumat touko-, kesä- ja
elokuussa. Näissä tapahtumissa pidetään
hauskaa ja pelataan erilaisia pelimuotoja,
osittain leikkimuotoisia, joten kaikki naispelaajat voivat rohkeasti tulla mukaan. Tapahtumat ovat oiva tilaisuus uudelle golfarille tutustua muihin klubin naispelaajiin
sekä löytää uutta peliseuraa. Jaamme tilaisuuksissa pieniä palkintoja, mutta voitto
ei ole tärkeintä vaan mukana olo. Toki Ladies’ Day -tapahtumissa saa pientä esimakua kilpailemisesta ja mahdollisuuden oppia lisää säännöistä.

Tapahtumaesite tulossa
Naisten kauden tapahtumista tehdään erillinen Ladygolfari-esite, joka jaetaan kaikille naispelaajille sähköpostitse. Siihen on
koottu informaatio kesän tapahtumista ja
siitä löytää Naistoimikunnan jäsenten yhteystiedot helposti. Päivitetyt ja yksityiskohtaisemmat tiedot tapahtumista löytyvät
klubin nettisivuilta, jonne pyrimme laittamaan myös hauskoja juttuja kesän aikana
tapahtuneista asioista.

Tapahtumarikasta
golfkesää odotellen
Merja Iiskola
Ladykapteeni ja Naistoimikunnan pj.

NAISTEN TAPAHTUMAKALENTERI 2015
Huhtikuu

Toukokuu

Naisten peli-ilta ja opetus

28.4. Lähipeli-opetusta ja 9 reiän peli

Ladies’ Day

17.5. Leikkimielinen kisa

Mimmiliiga alkaa

1.5.- 31.8. Mimmiliiga-klubikisa, kerää pisteitä koko kesän

Birdiepuu-kisa alkaa

1.5.- 31.8. Kiipeä birdie-puun ylimmälle oksalle

Eclectic-kisa alkaa

1.5.- 31.8. Kerää teoreettinen ihannetulos

Herrasmiesgolfarin etsintä alkaa

1.5.-26.9. Äänestä tittelin ansainnutta miespelaajaa

Kansallinen Naisten Sunnuntai, Ladies’ Day
Kesäkuu

7.6. Leikkimielinen kisa

Ystävyysottelu Talma-Nevas-NGK
Nelikantaottelu Hill, Vihti, StLawrence, NGK

25.6. Pelataan Talmassa
pvm auki Pelataan Vihdissä

Heinäkuu

Ladyt & Seniorit

Elokuu

Ladies’ Day

9.8. Leikkimielinen kisa

Sadonkorjuu -kisa

6.9. Mimmiliigan päätöskisa

Syyskuu

26.7. Seniorit järjestelyvuorossa

Klubikisojen palkintojenjako
| 9 |
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VALMENNUS
TOIMINTA 2015

Nurmijärvellä on panostettu useita vuosia
golfvalmennukseen ja sen kehittämiseen. Tavoitteena on tarjota laadukasta valmennusta
kaikille sitä haluaville, junioreista senioreihin.
Valmennustoimintaa kehitetään jatkuvasti ja
siinä pyritään olemaan muita askeleen edellä. Tärkeänä tavoitteena on ollut saada mukaan ammattimaiset vetäjät, jotka ovat motivoineet pelaajia ja taanneet laadukkaan sekä
monipuolisen valmennuksen toteutuksen.
Valmennustoimintaa kehitetään jatkuvasti,
jotta hyvää ja laadukasta valmennusta voidaan tarjota kaiken tasoisille pelaajille.
Seuran luomassa kodikkaassa, välittömässä
ilmapiirissä ja perhekeskeisyyttä arvostavassa yhteisössä on kaikkien valmennustoiminnasta kiinnostuneiden helppo tulla mukaan ja
viihtyä. Varmasti sen vuoksi niin veljet, siskot
ja kaveritkin ovat vuosien aikana olleet mukana toiminnassa.
Pitkälle viety valmennustoiminta on taannut
pelaajillemme runsaasti menestystä SM-kisoissa ja kansainvälisilläkin kentillä. Pelaajiamme on viimeisen kymmenen vuoden
aikana ollut säännöllisesti mukana maajoukkueiden harjoitusringeissä, se myös osoittaa
arvostusta valmennusosaamistamme kohtaan.
Pelaajistamme on pitkäjänteisen harjoittelun
myötä jo neljä siirtynyt ammattilaiseksi. Tämäkin kertonee systemaattisen toiminnan
laadukkuudesta.
NURMIJÄRVI GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 1-2015

Tulevana kesänä nähdään taas innokkaita
juniori- ja muitakin golfareita hiomassa taitojaan rangella ja pelaamassa erinomaisilla
väylillämme nautittavaa golfia.
Mikäli olet kiinnostunut valmennusryhmien toiminnasta, niin harjoitusryhmät ja -ajat
löytyvät nettisivuiltamme.
Olen palannut valmennustoimikunnan puheenjohtajaksi muutaman vuoden poissaolon jälkeen. Laakson Juha on tehnyt hyvää
työtä toimikunnan vetäjänä ja on ollut helppo
astua toimivaan järjestelmään takaisin. Koen
tärkeäksi valmennus- ja junioritoiminnan seurassamme ja kun minua pyydettiin mukaan,
lupauduin toistaiseksi.

Kun omaamme kolmen iii:n teesin
ILO
INNOSTUS
INTOHIMO
saavutamme unelmamme ja
tavoitteemme sekä kasvatamme pelaajiamme arvostamaan niin etikettiä kuin
sääntöjäkin.
| 10 |

Tämän kauden teemoina ovat valmennuksen tehostaminen ja yksilöiden voimakkaampi henkilökohtainen ohjaus. Samoin olemme
ottaneet mukaan uusia erilaisia harjoittelumuotoja, kuten telinevoimistelua ja käymme
kokeilemassa seinäkiipeilyäkin. Näillä uusilla
oheisharjoitteilla haetaan monipuolisuutta
fyysisiin valmiuksiin. Talven aikana on ollut
innostunut harjoitteluilmapiiri, tämä varmasti
näkyy kesällä kaikkien tekemisessä niin harjoituksissa kuin kilpailuissakin.
Kentille pääsyä odotetaan!
Matti Satama, Valmennustoimikunnan pj.

NAISET HCP TOP 50

MIEHET HCP TOP 100
1 Satama

Henri

-3,1

52 Liimatta

Esko

6,5

1 Ikävalko

Elina

0,2

2 Kuronen

Miki

-3,0

52 Almgren

Oskari

6,5

2 Laakso

Johanna

4,7

3 Mikkola

Ossi

-2,0

54 Huhtapelto

Aleksi

6,6

3 Väre

Ritva

4,8

4 Jämsä

Mikael

-1,8

54 Koliseva

Osku

6,6

4 Ikävalko

Minna

5,3

5 Järvinen

Eemeli

0,3

54 Romppainen

Matti

6,6

5 Jokinen

Neea

8,6

6 Meriläinen

Matias

0,6

57 Salmi

Kosti

6,7

6 Perhoniemi

Paula

8,9

7 Ruissalo

Tommi

1,1

57 Silventoinen

Keijo

6,7

7 Peltoniemi

Asta

9,3

8 Koivisto

Mikko

1,2

57 Laakso

Juha

6,7

8 Santonen

Tiina

9,4

Kolari

Juha

1,2

60 Korkia-Aho

Ari

6,8

10 Hiltunen

Vesa

1,6

61 Woodward

John

6,9

10 Nieminen

Jenna

9,5

11 Reijonen

Elias

1,9

62 Nick

Timo

7,0

11 Rask

Jaana

11,5

12 Kaskinen

Miikka

2,0

62 Piiparinen

Niko

7,0

12 Heikura

Hannele

11,8

Sami

2,0

64 Skog

Timo

7,2

13 Rosimo

Johanna

12,2

14 Eskola

Patrik

2,7

65 Iso-Herttua

Pekka

7,4

14 Tiainen

Kirsi

12,3

15 Mikkola

Jaakko

3,0

66 Salo

Nuutti

7,5

15 Koivisto

Leena

12,6

16 Tuloisela

Antti

3,2

66 Kaskinen

Pasi

7,5

16 Sahlström

Anne

12,7

17 Haapala

Aleksi

3,5

68 Sirviö

Tomi

7,7

17 Tuomisto

Marita

13,1

18 Salo

Juhani

3,7

68 Eskola

Ismo

7,7

18 Romppainen

Kirsti

13,6

19 Piitulainen

Henri

3,8

68 Nurmi

Jarmo

7,7

19 Mäkelä

Aulikki

13,9

20 Ahtola

Casper

3,9

68 Pulkkinen

Jukka

7,7

20 Molin

Julia

14,1

20 Järvinen

Simo

3,9

72 Merentie

Eino

7,8

21 Böckerman

Susanna

14,2

20 Lehtonen

Kai

3,9

73 Salonen

Heikki

8,0

22 Henriksson

Miia

14,4

23 Salo

Veijo

4,0

73 Santonen

Mika

8,0

23 Kuronen

Päivi

14,5

23 Huotari

Esa

4,0

75 Salmi

Arno

8,1

24 Permala

Kiia

14,7

25 Niku-Paavo

Lauri

4,1

75 Harmanen

Repe

8,1

25 Salminen

Arja

14,8

26 Nieminen

Jani

4,2

75 Malin

Mikko

8,1

26 Ask

Oili

15,2

27 Rinne

Jesse

4,3

78 Pietikäinen

Paavo

8,2

26 Kaskinen

Birgit

15,2

27 Hokkinen

Jani

4,3

78 Beilinson

Joni

8,2

28 Toivonen

Anneli

15,6

27 Julin

Marko

4,3

78 Laine

Petri

8,2

29 Hyvättinen

Leena

15,7

30 Rask

Martti

4,5

81 Theman

Pasi

8,3

30 Aromäki

Hillevi

15,8

30 Tikkanen

Miika

4,5

82 Järvinen

Timo

8,4

31 Åström

Nella

16,0

32 Nurminen

Niko

4,7

82 Hurme

Jari

8,4

32 Weber

Raija

16,2

33 Kotiluoto

Roni

4,8

84 Santtila

Aleksi

8,5

33 Gerkman

Ghita

16,4

33 Romppainen

Antti

4,8

85 Laaksonen

Johan

8,6

34 Antila

Marianne

16,6

35 Salo

Jere

4,9

85 Laine

Mikko

8,6

35 Mikkola

Marja

16,7

36 Witting

Kristian

5,1

87 Bergström

Tuomas

8,7

36 Autio

Eve

17,0

36 Hyvättinen

Timo

5,1

88 Kaarmila

Janne

8,8

36 Kuronen

Sini

17,0

36 Salonen

Petri

5,1

88 Virta

Samuli

8,8

36 Nikula

Jonna

17,0

39 Alava

Nico

5,2

88 Åström

Kaj

8,8

36 Pirhonen

Airi

17,0

40 Nieminen

Mikko

5,4

91 Tuomaala

Lauri

8,9

40 Kilpi

Ritva

17,1

40 Santonen

Kari

5,4

92 Heinonen

Tommi J.

9,0

41 Pihlajamäki

Jarna

17,3

42 Laine

Jere

5,5

92 Nikkola

Mikko

9,0

42 Beilinson

Terhi

17,6

43 Allén

Jere

5,6

92 Teivo

Petri

9,0

42 Heinonen

Pirkko

17,6

44 Sinisalo

Janne

5,7

95 Reijonen

Joel

9,1

42 Suomalainen

Marja

17,6

45 Pyykkö

Patrik

5,8

96 Heinonen

Rauno

9,2

45 Tuhkanen

Tia

17,8

45 Salonen

Tomi

5,8

96 Meriläinen

Esa

9,2

46 Manninen

Emmi-Julia

17,9

45 Lapiolahti

Jarmo

5,8

96 Myllyoja

Juha

9,2

47 Perätalo

Jenni

17,9

48 Myyrä

Janne

5,9

96 Yli-Ojanperä

Ilkka

9,2

48 Iiskola

Merja

18,0

49 Mäkinen

Ari

6,0

100 Jokela

Juuso

9,3

48 Nylund

Outi

18,0

50 Koskinen

Jaakko

6,2

100 Moilanen

Juha

9,3

48 Sandström

Eija

18,0

51 Ikävalko

Juha

6,3

100 Purhonen

Kai-Petteri

9,3

Salminen
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9 Mustjoki-Purhonen Johanna

9,5
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Suomen paras
par 3-kenttä on nyt myös
frisbee- ja futisgolfrata!

Suomen paras pikkukenttä, nyt vieläkin monipuolisempi!
Golflehden lukijaäänestyksessä Nurmijärvi Golfin par 3
-kenttä äänestettiin ”Suomen parhaaksi pikkukentäksi”.
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 kenttä on edelleen avoin
kaikille. Kentän kävijämäärä on vaihdellut
vuosittain 10.000 startin molemmin puolin,
säistä ja kauden pituudesta riippuen. Tällä
kentällä moni golfari on saanut ensikosketuksensa lajiin.
Par 3 -kenttää on edelleen kehitetty vuosien saatossa. Sen rakenteita (lyöntipaikkoja ja polkuja) on kunnostettu ja uusittu,
ympäröivää maastoa on raivattu ja opasteita päivitetty. Kentän viihtyisyyttä on parannettu suunnitelmallisesti ja nyt, kaudella
2015 kokeillaan jälleen uutta toimintaa radan yhteydessä.
Tuotteen uudistamista
tarvitaan myös golfissa!
Pelikaudelle 2014 rakennettiin lapsille ja lajia ensikertaa kokeileville lyhennetty kenttä
eli ns. Tiikerirata. Lisäksi NGK:ssa avattiin
NURMIJÄRVI GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 1-2015

Suomen ensimmäinen frisbeegolfrata, par
3- kentän yhteydessä. Nämä uudistukset
otettiin erinomaisesti vastaan.
Pelikauden 2015 alkupuolella par 3 -kentän yhteyteen tehdään kokeiluna täysin
uusi aluevaltaus: FUTISGOLF. Futisgolfia
harrastetaan jo muissa Pohjoismaissa ja
Keski-Euroopassa, sen sijaan Suomeen
laji on vasta rantautumassa. Tämänkin uutuuden kanssa NGK on ensimmäisten joukossa. Nurmijärvi Golfin par 3 -kenttää voidaankin markkinoida yhä laajemmin ”jokamiehen golfpuistona”.
GOLF
Tasoituskelpoinen 9-reikäinen par3-kenttä:
Pituus 1002 m, väylien pituudet 87–145 m,
upeat viheriöt.
Lapsille oma 9-reikäinen Tiikerirata. Pituus
684 m, väylien pituudet 60–87 m, omat
lyöntipaikat, upeat viheriöt
FRISBEEGOLF
9-väyläinen frisbeegolf-rata par 3 -kentän
yhteydessä, lapsille oma lyhennetty Tiike| 12 |

rirata. Radan pituudet 1046 m tai 748 m,
kiinteät korit, keinonurmipintaiset avausheittopaikat.
FUTISGOLF: UUTUUS 2015!
9-reikäinen, kiinteillä ”maaleilla” eli rei’illä
varustettu rata.
Par 3 -kenttä pysyy jatkossakin avoimena
kaikille. Kentällä voi pelata samaan aikaan
golfia, frisbeegolfia tai futisgolfia.
Varsinkin aloitteleville lapsille erinomaisesti sopiva Tiikerirata, jossa väylien pituudet
ovat keskimäärin n. 70 m. Näiltä etäisyyksiltä nuorimmatkin aloittelijat saavat lyöntinsä viheriön, heittonsa korin ja potkunsa
reiän tuntumaan ja saavat kaikki onnistumisen elämyksiä.

Sinulle ja kavereillesi!
Kun olet järjestämässä ”jotain kivaa” kavereiden kanssa, pidä mielessä oman kenttäsi tarjoamat mahdollisuudet! Nurmijärvi Golf tarjoaa koko jäsenistölleen erinomaisia
mahdollisuuksia harrastaa ja viettää vapaa-aikaa myös pienissä porukoissa. Olemme
päivittäneet ja paketoineet tarjontaamme tulevalle kaudelle.
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14 jälkeen.
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Hinta:

ÄIJÄGOLFIA kavereiden kesken
Äijäenergiaa golfpäivään räätälöitynä juuri Sinun kutsumallesi ryhmälle. Pienet porukat
(4-8 hlöä), lähtöajat vapaasti, isompien ryhmien osalta lähdöt arkisin ennen klo 16 tai
viikonloppuisin klo 14 jälkeen.
Äijägolfia-paketti sisältää
• Verryttelyt rangella ennen peliä
• Varatut lähdöt sovitusti. Mahdollisuus pelata 18 reikää, 9 reikää tai par 3 -rata
• Pelijärjestelyt: tulospalvelu ja sovitut erikoiskisat
• Saunan ja pyyhkeiden käytön pelin jälkeen
• Ruokailu omassa tilassa – grillibuffet sään salliessa terassilla tai vaikkapa laavulla
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TYKY-PÄIVÄ – Luonnon helmassa
NGK toteuttaa yrityksesi Tyky- ja virkistyspäivät ammattitaidolla. Golf, frisbeegolf,
futisgolf ja sauvakävely golfkentän ainutlaatuisissa puitteissa sopivat erinomaisesti
työyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Räätälöimme ohjelman juuri Teille
sopivaksi.
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Tyky-päivän esimerkkipaketit sisältävät:
Golfpaketti
• Opetus 1½ tuntia
• Välineet ja tarvikkeet harjoittelun ja pelaamisen ajaksi
• Pelikierros Suomen upeimmalla pikkukentällä (par 3 -rata) tai normaaliradoilla
• Saunat ja pyyhkeiden käytön
Frisbeegolf- tai futisgolf-paketti
• Opastus lajin pariin n. ½ tuntia
• Välineet ja tarvikkeet pelaamiseen
• Pelikierros frisbeetä tai futisgolfia upealla par 3 -radalla
• Saunat ja pyyhkeiden käytön

KUOHUVIINIÄ JA MANSIKOITA – ihanille naisille
Räätälöimme juuri Sinun kutsumallesi ryhmälle mieleenpainuvan golfpäivän. Pienet
porukat (4-8 hlöä), lähtöajat vapaasti, isompien ryhmien osalta lähdöt arkisin ennen
klo 16 tai viikonloppuisin klo 14 jälkeen.
Kuohuviiniä ja mansikoita -pelipaketti sisältää:
• Yhteisen lämmittelyn rangella ennen peliä. Ohjattu alkulämmittely ja rangepallot
• Varatut lähdöt sovitusti. Mahdollisuus pelata 18 reikää, 9 reikää tai par 3 -rata
• Kuohuviiniä ja mansikoita ennen tai jälkeen pelin sekä talon ruokaisa salaatti
tarjoiltuna omassa tilassa tai sään salliessa terassilla

(max 15 hlö)
+ 45 € lisähenkilöt (max 30 hlö)
400 €/8 hlöä
+ 40 € lisähenkilöt
750 €/16 hlöä
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Katso näiden ja muidenkin pakettien esittelyt kotisivuilta
www.nurmijarvi-golf.fi
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Yhteistyökumppanimme
kaudella 2013 mm.

KAUDEN 2015 OPEN- ja SEMI-OPEN-KILPAILUT
Alkavalla kaudella on jäsenistölle tarjolla klubikilpailujen ja -tapahtumien lisäksi OPEN- tai
semi-OPEN-kilpailuja. Kannattaa jo nyt varata aika kalenteriin ja pyytää kaveritkin muista
seuroista mukaan. Tässä näistä tiiviit esittelyt, lisää mm. Vuosikirjassa.
VIASAT OPEN la 6.6.
Tasoituksellinen lyöntipeli- tai pb-kilpailu tasoitusrajojen mukaan.
Palkintoina mm. VIASAT-kanavapaketteja.
FINCA PERHEKISA semi-open su 28.6.
Perhemalja ja 2-Generations-kisat yhdistettynä
TITLEIST RIO GOLF OPEN pe 3.7.
Pelaa tästä parikilpailusta paikka jatkoon, Suomen finaaliin ja edelleen Rion Olympialaisiin.
LIONS GOLF Hyväntekeväisyys-OPEN la 11.7.
Tasoituksellinen lyöntipeli- tai pb-kilpailu tasoitusrajojen mukaan. Rajamäen Lions Clubin
järjestämä tapahtuma, jonka tuotto käytetään sellaisenaan hyväntekeväisyyteen.
MATKA-VEKKA OPEN la 8.8.
Tasoituksellinen pb-kisa. Palkintoina mm. Matka-Vekan ja Lomamatkojen lahjakortteja.
WCGC kilpailu yritysjoukkueille – karsintakilpailu ma 10.8.
World Corporate Golf Challenge; firmajoukkueiden välinen karsinta Suomen finaaliin.
ON GOLF TOUR OPEN la 15.8.
Parikisa pb ¾-tasoituksin best ball vähintään 18-v. klubipelaajille.
Kilpailun voittajaparille 1 viikon OnGolf-pelimatka.
VIKING LINE OPEN la 29.8.
Tasoituksellinen lyöntipeli- tai pb-kilpailu tasoitusrajojen mukaan.
Palkintoina mm. Viking Line -pelipaketteja ja -risteilyjä.
AUTOASI semi-open la 5.9.
Tasoituksellinen scramble 2 pelaajan joukkueille. Hyvät palkinnot tässäkin kilpailussa!
NURMIJÄRVI GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 1-2015
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ongolf

Kilpailukesään
uusia sekä hyviksi
havaittuja tapahtumia
Millaista kautta ja millaisia kilpailuja kukin
meistä toivoo tulevalle kesälle? No, rentoa ja hauskaa pelaamista ja kohtuullista
henkilökohtaista menestystä kisoissa tietenkin.
Toimikunta on miettinyt ja tuumaillut talven
pimeinä iltoina tulevaa kautta ja ottanut huomioon jäsenistöltä tulleita toiveita. Mukavaa
on, että pitkäaikaiset yhteistyökumppanit
Greenside Cafe, Ekatii Pro Shop, Viasat, Viking Line, MatkaVekka, Autoasi ja Finca ovat
kaikki mukana.
Frisbee & Golf
Uutta tulevana kesänä on frisbeen ja golfin
yhdistelmäkisa. Laitapas jo kalenteriin ylös
tämä kisa, joka pelataan lauantaina 16.5.
Miltä tuntuisi olla ensimmäinen, joka tekee
samassa kisassa holarin sekä golfradalla että frisbeeradalla? Pelimaksuun sisältyy
frisbeekiekon heitto-opetusta sunnuntaina 10.5. sekä vähintään yksi kiekko lainaksi
pelin ajaksi, silläkin pärjää! Toki voit tuoda
omat heittovälineesi. Tiesitkö, että frisbeegolfissa on kiekkoja eri heitoille kuten gol-

fissa mailoja. On draiveri, erilaisia väyläkiekkoja ja tietysti putterikiekko. Mutta Pohjalaisen Juha kertoi, että yhdelläkin kiekolla
tulee hyvin toimeen. Juha on itse harrastanut frisbeegolfia jo vuosia ja hän opettaa halukkaille heittoja ja kertoo niksejä sunnuntaina 10.5. Yhdistelmäkisan voittajalle luvassa
oma kiekkosetti palkinnoksi.
Tuttuja tapahtumia
Tuttuun tapaan kilpailutoimikunta järjestää
jäsenille reikäpelicupin, reikäpelien ja lyöntipelien mestaruuskilpailut sekä viikkokilpailut.
Lokakuussa pelataan 9-reikäinen Kinkkukisa, jonka yhteydessä pidetään myös kauden päättäjäiset. Voittajalle on luvassa joulukinkku! Klubitalo menee remonttiin syksyllä, joten päättäjäiset juhlitaan hieman aikaisemmalla aikataululla kuin tavallisesti. Kisan
ja päättäjäisten ohjelmasta lisätietoa kauden
kuluessa.
Uudet mukaan
Toivomme, että kynnys osallistua erilaisiin
tapahtumiin ja kisoihin olisi erittäin matala.
Toivomme, että saamme mukaan sellaisia| 15 |

kin jäseniämme, jotka eivät vielä aikaisemmin ole osallistuneet em. kilpailuihin. Vaikka
olisit aloittelija, tule mukaan vaan rohkeasti. Pelaamalla opit ja säännöt tulevat samalla
tutuksi. Kaikki osaavat luonnollisesti perussäännöt ja mikäli kinkkisiä sääntötulkintoja
tulee pelin aikana, aina voi kysyä pelikaverilta neuvoa tilanteessa ja kilpailuissa tuomari
on paikalla juuri pelaajia varten. Häneltä saa
ne lopulliset ohjeet. Golf on sosiaalinen laji
myös tässä tapauksessa, kokeneet pelaajat
auttavat aina aloittelijoita.
Kaikki kilpailutoimikunnan järjestämät tapahtumat ja kisat on tarkoitettu juuri teille hyvät
jäsenet.
Kotisivuilta ja Nexgolfista löydät kilpailujen
tarkemmat selostukset. Kauden aikana kilpailutoiminnan sivulta löydät myös viikkokisojen ja reikäpelien ajankohtaiset tilannetaulukot.
Antoisaa peli- ja kisakautta toivottaen
koko kilpailutoimikunnan puolesta
Asta Peltoniemi
NURMIJÄRVI GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 1-2015

SGKY

CLOSED
Tarkoitettu kaikille SGKY:n
Etu- ja Kultakortin haltijoille
– pääpalkintona matka Belekiin
AJANKOHTA: perjantai 10.7.2015 alkaen klo 9 KENTTÄ: Hyvi Golf
LÄHDÖT: normaalit väliaikalähdöt, 4 pelaajaa 10 min välein
PELIMUOTO: henkilökohtainen pistebogey
MAKSUT: kilpailumaksu 45 € (sis. pelimaksu + keittolounas, salaatti ja kahvi)
ILMOITTAUTUMISET: mukaan otetaan enintään 120 pelaajaa, ilmoittautumisjärjestyksessä
Etukorttia ei voi käyttää kilpailumaksun maksamiseen

Lue ehdot ja säännöt www.sgky.ﬁ

Aktiiviset seniorit 2015
Nurmijärvi Golfin toiminnan perustana on yhteinen tavoite siitä, mitä
golfyhteisön tulisi tarjota ja antaa omille jäsenilleen sekä vieraileville pelaajille.
Tämän vision pohjana ovat arvot, ja yhtenä tärkeimmistä arvoista korostuu
yhteisöllisyys.
Yhteisöllisyys tulee esille joka kerta, kun
tulee NGK:n klubille, jossa on kiva ja lämminhenkinen tunnelma. Se on muodostunut vuosien mittaan aluksi varmaan aivan
itsestään, luontevasti jäsenien toimesta.
Sen varaan on ollut hyvä rakentaa visiota
siitä, kuinka golfyhteisö voi parhaiten toimia
jäsentensä hyväksi. He tuntevat oman klubinsa luotettavaksi ja turvalliseksi paikaksi,
jonne on mukava tulla ja jonne voi tuoda
kaikenikäisiä aloittelevia golffareita lajin pariin.
Nurmijärvi Golfin tunnettavuus on lisääntynyt merkittävästi muiden golfarien keskuudessa. Yhtenä syynä ovat olleet ne tapahtumat, joita NGK:ssa on järjestetty. Viime
kesän M55-ikäluokan SM-kilpailut toivat
mainetta hyvänä kilpailujen järjestäjänä ja
hyväkuntoisena kenttänä.
Tämä kaikki korostuu erinomaisesti senioritoiminnassa. Nurmijärvi Golfin seniorit ovat
aina olleet erittäin aktiivisia. Toimintaa on
paljon ympäri vuoden, ei vain pelikaudella.
Seniorit ovat osallistuneet ahkerasti klubin
yhteisille matkoille.

TAPAHTUMAKALENTERI
Toukokuu
Seniorisunnuntai 31.5.
Touko–elokuu
UAS:n reikäpelit
Seniorien värisuora
Kesäkuu
Ryder Cup -ottelu Tiikeritiimi vs. Seniorit
Heinäkuu
Ladyt vs. Seniorit
Seuraottelu Keimola – Tuusula – NGK
Elokuu
Ryder Cup -ottelu Veteraanit vs. Seniorit
Seuraottelu Hyvinkää – NGK

Kausi 2015 käynnistyi oikeastaan jo viime
vuoden puolella, kun talviharjoittelu Malmin
hallissa pyörähti käyntiin. Siellä on käynyt
viikoittain parisen kymmentä senioria harjoittelemassa.
Itse pelikauden ohjelma rakentuu ”perusrungon” ympärille, mutta on mukana uuttakin!
Uutena tapahtumana pelataan Seniorien
värisuora. Se on kerran kuussa käytävä kilpailu, jossa pelataan tiettynä viikkon arkipäivänä. Pelaaja voi pelata minä viikonpäivänä haluaa pelata. Toukokuussa pelataan
par 3 -radalla, kesäkuussa punaisilta, heinäkuussa sinisiltä ja elokuussa keltaisilta
kulloinkin pelattavalla radalla.
Kaikki NGK:n seniorit ovat tervetulleita mukaan tapahtumiin ja rentoon toimintaan.

Syyskuu
Seniorien D-Cup
Seuraottelu NGK – Tawast
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Midit tempaisevat

TAAS!

”NGK:n MID:it, nuo salskeat 1980 syntyneet ja sitä vanhemmat (ei kuitenkaan senioiri-ikää saavuttaneet) sisältään vielä lapsenomaiset, aikuisiän piiriin ajautuneet luonnonlapset tempaisevat jälleen kesällä 2015!” Syksyllä 2012 perustettu NGK:n MID-toimikunta aloittaa nyt kolmannen kesänsä MID-ikäisen jäsenistön aktivoijana ja aktiivisena ”golfliikuttajana”. Toimikunnan puolesta toivotammekin kaikki
”vanhat” ja ”uudet” MID-jäsenemme tervetulleiksi mukaan toimikunnan tapahtumiin
Kesään kuuluu perinteinen suuren suosion ja jopa valtakunnallista huomiota saanut Kesäliiga. Tästä johtuen kesäliigamme
ottaa tänä kesänä uuden askeleen kohti kansainvälisyyttä. Tunnettu FedEx-cup
tuleekin saamaan kesäliigasta pikkuveljen. Niinpä ensi syksynä pelataan kesäliigan huipennuksesi ns. ”Kesäliiga Cup” -kisa, josta lisäinfoa alempana. Toki kesään
mahtuu muitakin merkittäviä tapahtumia
kuten reikä- ja lyöntipelein mestaruuskisat,
syksyn pelimatka ja tietenkin 24H-tapahtuma seuramme junioritoiminnan tukemiseksi.
24H-junnugolf
tulee jälleen 22.-23.06.2015
Toukokuussa 2014, kevätauringon innoittamana 6 seuramme aktiivista MID:ä päätti haastaa toisensa ja ottaa vastaan kesän
suurimman haasteen sitten omien nuoruusvuosien ja kohdata Golfliiton esittämän ”Seuramme 24h junnugolfille” -haasteen.
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Mistä tässä haasteessa oli kyse?
Kyseisen tapahtuman tavoitteena oli pelata 24 tunnin aikana niin monta kierrosta
golfia kuin mahdollista ja pyrkiä tekemään
mahdollisimman monta par- tai sitä parempaa tulosta sekä kerättä tapahtumalle
yritys- ja henkilötukijoita, jotka lupautuivat
maksamaan pienen summan rahaa jokaisesta par- tai sitä paremmasta tuloksesta.
Mikä hienointa jokaisen klubin tempauksella kerätty tuotto tuli lyhentämättömänä oman seuran junioritoiminnan tukemiseen! Kokonaisuudessaan rahaa kertyikin
tapahtuman aikana 40 seuran ja vapaaehtoisten voimin valtakunnallisesti juniorityölle yhteensä yli 100 000 euroa. Tuosta
summasta oli NGK:n osuus noin 8500 euroa, joka oli valtakunnallisesti toiseksi suurin potti mukana olleista kentistä

vinen mukanaolonsa niin henkilötukijoina
kuin päivän aikana tapahtumaa seuranneina oli itse tapahtumassa mukana olleille
pelaajille todella suuri kunnianosoitus. Emme olisi unissammekaan alussa uskoneet,
että rakentamamme Live-seuranta saa
niin suuren suosion, että hetkittäin järjestelmä selkeästi hidastui/kaatui suuren kävijämäärän vuoksi.
Tämän kaiken innoittamana olemme jo talven aikana ideoineet ja suunnitelleet tulevaa kesää ja tavoitteita 24H-tapahtumallemme. Tulevalle kesälle olemmekin
toimikunnassa asettaneet kolme tavoitetta.

Tänä kesänä haluamme
laittaa vielä paremmaksi
Tästä kaikesta kuuluu tietenkin myös iso
kiitos koko jäsenistöllemme. Heidän aktii-

Luja uskomme on, että kun saavutamme
asettamamme tavoitteet olemme myös
valtakunnallisesti suurin varainkerääjä.
Haluammekin jo näin etukäteen kiittää jä-
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1. Pelata enemmän kierroksia
2. Tehdä enemmän partuloksia
3. Hukata vähemmän palloja

24H junnugolf -maratonin jälkeen tyytyväiset tuuletukset,
8500 euroa junnutoiminnalle.

senistöämme siitä tuesta, jonka tänä kesänä jälleen suotte näille urheille ja pelottomille MID-sankareille suuren ja hienon
haasteen edessä.
Midien Kesäliiga 2015
Midit jatkavat jälleen taivallustaan Kesäliigan merkeissä. Kesäliiga alkaa ma 4.5. jatkuen aina elokuun loppuun.
Kesäliigassa jokainen viikko muodostaa
oman osakilpailunsa. Osallistut viikoittaiseen osakilpailuun pelaamalla 18-reiän
pistebogey-tuloksen viikon aikana millä tahansa kentällä ja lähettämällä pistebogeytuloksen Ngk Midien nettisivujen kautta viimeistään seuraavan viikon tiistaina. Saat
Kesäliigan sarjapisteitä osakilpailukohtaisten sijoitusten perusteella. Sarjataulukkoon otetaan huomioon vain 10 parasta
tulostasi, joten ei haittaa vaikket joka viikko
pääsisi pelaamaan.
Palkintona Kesäliiigan voittaja saa haltuunsa hienon kiertopalkinnon. Hän saa pal-

kinnoksi myös midien viikonlopun syyspelimatkan kotimaiselle kentälle. Parhaat
palkitaan tavarapalkinnoin.
Uutuutena tänä vuonna on halukkaille oma
scratch-sarja. Voit halutessasi ilmoittaa aina pistebogey-tuloksesi yhteydessä myös
scr-tuloksen ja sinut huomioidaan myös
scr-sarjassa. Pääkilpailumuotona säilyy
kuitenkin edelleen pistebogeysarja, jonka
voittaja kruunataan Kesäliigan Mestariksi.
Toinen muutos aikaisempaan on Kesäliiga
Cup. Kesäliiga Cup on Kesäliigan elokuun
ajan kestävä loppuhuipennus. Heinäkuun
lopun pistebogey-sarjataulukon perusteella elokuulle pääsee jatkamaan parhaat 50
pelaajaa. Jokaisen elokuun viikon aikana n.
puolet pelaajista tippuu pois s.e. viimeiselle viikonlopulle selviytyy kahdeksan pelaajaa. Nämä kahdeksan pelaavat lauantaina
29.8. semifinaalin ja parhaat neljä jatkavat
30.8. Super Sunday -finaaliin, jonka voittaja kruunataan Kesäliigan Mestariksi.
Kesäliiga pitäytyy indeksikorotuksista ja
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maksaa edelleen vain 20 euroa koko kauden osalta. Voit osallistua Midien Kesäliigaan ilmoittautumalla Ngk:n Midien sivujen
kautta tai suoraan caddiemasterille. Osallistumismaksu tulee suorittaa caddiemasterille.
Aikaisempina vuosina on jonkin verran
keskustelua aiheuttanut Kesäliigan suhtautuminen yli-ikäisiin mideihin eli senioreihin. Kesäliigan sääntövaliokunta on tehnyt
tulkinnan asiasta ja tästä eteenpäin Kesäliigaan voivat osallistua myös senioreiksi
kasvaneet entiset midit. He eivät kuitenkaan voi voittaa Kesäliigaa eivätkä voi voittaa palkintoja.
Tarkemmat säännöt (The Rules of Kesäliiga)
ja niiden tulkinnat (Decisions on the Rules
of Kesäliiga) voi jokainen käydä lukemassa
NGK Midien sivuilta.
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Junioritoimikunta
koostuu äideistä ja isistä
Seuran junnutoiminnan suunnittelu ja organisointi perustuu aktiivisten
vanhempien varaan. He antavat yhteisellä panoksellaan mahdollisuuden
NGK:n aktiivisen junioritoiminnan onnistumiseen. Jos koet, että Sinullakin
olisi aikaa olla mukana lapsen tai lapsenlapsen toimintaa järjestelemässä, ota
kainostelematta yhteyttä toimikunnan jäseniin tai kentän toimistoon.
Kysyimme junioritoimikunnan jäseniltä muutamia kysymyksiä
1) Kauanko olet pelannut golfia? 2) Miten tulit toimikuntaan mukaan?
3) Mikä on parasta golfissa?
Virpi Järvinen (junioritoimikunnan puheenjohtaja)
1. Green cardin suoritin 2009 ja siitä lähtien olen pelannut.
2. Marja Mikkola pyysi aikoinaan Valmennus- ja
junioritoimikuntaan ja kun molemmat pojat ovat
juniorivalmennuksessa mukana, oli luonnollista että lähdin
mukaan talkoisiin.
3. Ulkoilu hienoissa maisemissa, hyvässä seurassa ja jos peli
kulkee niin se on extraa.
Jouni Jauhiainen
1. Ensi kerran koskin mailaan -89 ja kipinä syttyi. Kurssilla kävin
ehkä -02, mutta pelannut olen vasta 6 vuotta.
2. Olen aina ollut mukana lasteni harrastustoiminnassa jossakin
toimihenkilöroolissa. Lasten kanssa tekeminen on hauskaa ja
heidän nopeaa kehittymistään on hauska seurata ja tukea.
3. Golf on ulkoliikuntaa mitä upeimmissa maisemissa. Ne
harvat onnistumiset antavat niin paljon, että kierroksen
huonot lyönnit unohtuvat. Niitä ikimuistoisia lukuun ottamatta.
Yleensä kierrokselta lähtiessä miettii milloin on seuraava
MAHDOLLISUUS.
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Annamari Sovijärvi
1. Green cardin suoritin muistaakseni jo vuonna 2005, mutta
pelaamisen aloitin vasta 2012. Minulla on siis vielä paljon
opittavaa.
2. Tulin mukaan toimikuntaan Virpin ystävällisen houkuttelun
seurauksena. Näimme viime kesänä usein junnuharkoissa ja niin
se ajatus toimikuntaan liittymisestä pikku hiljaa kypsyi.
3. Parasta golfissa on lajin vaikeus. On ihanaa haastaa itseään
sekä fyysisesti että psyykkisesti. Nautin myös ulkona olemisesta
hyvin hoidetuilla kentillä kauniissa maisemissa.

Mika Kolehmainen
1. Vuodesta 1989 lähtien on golfmailan kanssa heiluttu.
2. Oma juniori innostui golfista ja on harjoitellut Pikkutiikereissä
kahtena kesänä. Oli luonnollinen polku ”ajautua” apujoukkoihin.
3. Auringon nousu hiljaisella kentällä kumpuilevan greenin takaa.
Junioritoimikuntaan kuluu edellisten lisäksi myös Mika
Valli. Junioreiden harjoittelusta vastaavat ammattiopettajat
pääasiassa Tommi Ruissalo ja Elina Ikävalko, mutta myös Toni
Korpihete ja Peter Hagström.
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NGK:n Junioreiden tapahtumakalenteri
4.5.2015

klo 18.00 INFO-tilaisuus ja lettukestit

6.5.2015
Lajiharjoitukset alkavat (joka keskiviikko):
		 • klo 17.30-19.00 Pikku-Tiikerit
		 • klo 19.00-20.30 Tsemppi-Tiikerit
11.5.2015
Peli-illat alkavat (joka maanantai):
		 • klo 18.00-20.00 harjoitusryhmissä pelaaville Pikku- ja Tsemppi-Tiikereille.
11.5.2015

1. Lähipelitesti

3.6.2015
klo 17.30 ja 19.00 Kaveripäivä
		 (voit tuoda kaverin mukaan harjoituksiin ja kiertää par 3 -rataa)
15.6.2015

2. Lähipelitesti

11.6.2015
Juniorit vs Seniorit -joukkuekisa
		 (juniorijoukkue muodostetaan harjoitusryhmissä pelaavista nuorista)
16.6.2015

Tsemppitourin osakilpailu Nurmijärvellä.

27.7.2015

3. Lähipelitesti

3.8.2015

TIIKERITROPHY (Junioreiden oma kisa palloränniradalla)

26.8.2015
Viimeiset harjoitukset ja samalla pieniä kisoja.
		 Vanhemmat voivat osallistua. Makkaranpaistoa laavulla.
14.9.2015

Kauden 2015 viimeinen peli-ilta.
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Kaikki golfvälineet edullisimmin omasta ProShopista!
Tarvitsitpa mailoja, palloja, bägejä, hanskoja, tiitä, lippiksiä,
pipoja, asusteita tai vaikkapa NGK-logotuotteita, ne löytyvät
edullisimmin ProShop Ekatiistä. Tule ja totea se itsekin!

SUURI PROSHOP
TAPAHTUMA 23.5.
Tällöin Nurmijärvellä tapahtuu, mm.:
Kilpailu ProShop Ekatii Scramble. Useiden merkkien Demo
-esittelyitä. Kovia tarjouksia ja tapahtumia.

Tilaa Taylor Maden parhaita Tour Prefferred (tai X)
palloja omalla personoinnilla. Saat 4 tusinaa kolmen
tusinan hinnalla. Painatuksesta ei lisäkuluja.
Palloon voidaan painaa max. 23 merkkiä (kirjain/numero), kolmeen riviin ja
joko mustalla, punaisella, sinisellä tai vihreällä, valintasi mukaan. Tilaus on
helppoa, lähetät vain haluamasi tekstin; info@ekatto.fi ja pallot voit noutaa
sovittuna aikana shopista. Maksat vain 165 euroa. Tarjous on voimassa
tilauksille 30.4.2015 saakka.
Personoituja BioGolf-tiitä on myös joustavasti saatavilla Shopista.
Pyydä tarjous!

GET
ONE

DOZEN
FREE

*

WHEN YOU BUY 3 DOZEN
PERSONALISED

© 2015 Taylor Made Golf Company Limited. *Terms and Conditions apply. Orders must be of the same ball type (Tour Preferred X or Tour Preferrred) and contain the same personalisation on all golf balls. Personalisation
is restricted to: one colour per four dozen order (Black, Red, Blue and Green). Maximum 23 characters, including spaces and punctuation marks. Logos are not available under this promotion. Available until 30th April 2015.

Uusia varusteita ja välineitä 2015
Monet välinevalmistajat, kuten mm. Taylor Made, Wilson, Cobra ovat lisänneet
mailojen ominaisuuksiin niiden säätömahdollisuuden. Nyt säädettävissä on
draivereita, väyläpuita ja jopa hybridejä, joissa voidaan säätää loftia ja liekulmaa 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.
ProShop Ekatii järjestää välinemitoitustilaisuuksia, tavoitellen sitä,
että mahdollisimman moni pystyisi parhaiten hyödyntämään omia
ominaisuuksiaan. Ota yhteys; Petri 0400 4503 93 tai info@ekatto.fi.
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Draiverit, raudat ja pallot
Tälle kaudelle Taylor Maden uutuus puusarjoja on kaksi; R 15 ja Aeroburner,
hieman eri ominaisuuksin ja säätömahdollisuuksin. Rautasarjoina; RSi, Aeroburner
ja Tour Preferred. Palloina; Tour Preferred, ja myös NGK logopallona saatava,
kolmiosaiset Taylor Made Project (a) ja Aeroburner Pro. Unohtamatta edullisia
Taylor Made Burner -palloja, joista löytyy myös Lady-pallo.
Mailasarjat ja wedget
Cobran uutuus mailasarja on nimeltään Fly-Z, joissa varsinkin värivaihtelu
herättää ihastusta, unohtamatta erinomaisia ominaisuuksia ja varsin hyviä
säätömahdollisuuksia. Myös suosittu ja uusiutunut Baffler-sarja jatkaa ja edelleen
löytyvät Big Trusty -wedget naisten grafiittivarrella.
Uutuuksia jokaiselle
Wilsonin uutuus kaudelle 2015 on D 200 -mailasarja. Puista rautoihin ja isolle
käyttäjäryhmälle sopivat. Unohtamatta aiempia FG Tour- ja C-sarjan välineitä.
Pallot, lippikset, hanskat ja sukat
Titleistin pallot ja lippikset sekä FootJoy-hanskat ja -sukat ovat laajasti ja
edullisesti saatavilla ProShop Ekatiistä.
Bägit
Bägeissä suositut Sun Mountain -bägit jatkavat vahvoilla uutuksillaan.
Vedenpitävät versiot lisäävät jatkuvasti suosiotaan. Myös Taylor Maden, Titleistin,
Wilsonin, Callawayn, Pingin, Cobran jne. erilasia bägejä on saatavilla.
NGK-logoasusteet
NGK logoasusteet ovat nyt monipuolisesti tarjolla myös kaikille halukkaille. Myös
2015 on saatavilla Taylor Made -hanskoja NGK-logolla. Ja tietenkin kannattaa
pelata hyvillä NGK logopalloilla.
Jalkineet
Jalkineissa keskitytään FootJoyn, Puman ja Adidaksen laatutuotteisiin.
Suositut FootJoyn Boa-pikakiinnityskengät löytyvät niin naisille kuin miehillekin.
Adidaksen uutuus – boost-sisus – tekee kengistä entistä mukavammat ja
energiatehokkaammat.
Junioreille kaikkea
Junioreille löytyy välineitä, asusteita ja kenkiä, aina pienemmistä suurempaan.
Jatkamme frisbeegolfin perustarvikkeiden myyntiä ProShopissa.
ProShop palvelee kaikissa golfiin liittyvissä välineasioissa, hankinnasta - huoltoon
ja tuotevalikoimassa on myös kaikki golfiin liittyvät logotuotteet ja palkinnot.
Ei kannata unohtaa myöskään ProShopin välinehuoltoa. Saahan mailojen gripit
vaihtamalla vanhoistakin uuden veroisia. Samoin kenkien ruusukkeiden vaihdolla
pidennetään niiden käyttöikää.
Tervetuloa klubille tutustumaan ProShopin palveluihin.
Tapahtumia ja tarjouksia löytyy kaikista tuoteryhmistä. Niistä tiedot löytyvät aina
nettisivuiltamme, kohdasta: tapahtumat/ajankohtaista
ProShop Ekatii: www.ekatto.fi
Ekatto Oy ProShop Ekatii /Petri Teivo 0400 450 393
Puh. 0207 418 000
Nurmijärvi 09-276 6230
e.mail: info@ekatto.fi
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TERVETULOA KAUDEN 2015 AVAUKSEEN!
Vappukisa + lounas tai vain pelkkä Vappulounas pelikavereiden tai perheen kanssa yhdessä

Perinteinen Vappukisa ja Vappulounas
ke 1.5.2015 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
Vappulounas pelaajille ja palkintojenjako

Ilmoittautumiset ma 27.4.2015 klo 12 mennessä.

Osallistumismaksu 35,-/20,- sis. Vappulounaan

Pöytävaraukset klo 13.00-15.00 kattaukseen
nurmijarvi@greensidecafe.fi – golfkaudella 09-2766 2325
(klo 15.00 jälkeen ravintola on varattu klubin Vappukilpailuun
osallistujille)

VAPUNPÄIVÄN BUFFET 1.5. klo 13-18
Sillikaviaari ja perinteinen perunasalaatti
Lohiceviche, fenkoli-punasipulipikkelsi
Katkarapucocktail ja juureslastuja
Miniburgeri
- savujuusto ja tomaattichutney
Pikkelöityä kukkakaalta ja kesäkurpitsaa
Tomaatti-kevätsipuli-salaatti
Punamangoldi-friseesalaatti
talon vinegrette
Tuoretta leipää ja levite
***
Kevyesti savustettua nieriää
- lime-hunajajogurtti
ja
Mureaksi haudutettua häränrintaa
- piparjuuri-dijonkastike
- tryffelillä maustetut perunakvenellit
***
Munkkeja ja simaa
Maca-mansikka-tuoreminttusmoothie (L,G)
Jäätelöä, kinuskikastike
Kahvi/tee

34,00 euroa
lapset alle 14 v. 10 euroa
alle 4 v. veloituksetta aikuisten seurassa

