NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY:N LEHTI JÄSENILLE JA SIDOSRYHMILLE

Nro: 1 – Huhtikuu 2016

TERVETULOA
PELIKAUSI 2016!

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 Nexgolfohjelmassa. Muutoin ole yhteydessä toimistoon, niin korjataan tilanne.

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

Jäsenkortit, pelilippukortit ja peliliput ovat edelleen noudettavissa klubilta heti kentän avaamisesta lähtien.

Klubiravintolan ruokalista 2016. Tutustu klubiravintolan
uudistettuun ruokalistaan 2016, lista on julkaistu ravintolan
kotisivuilla. Klubitalolla talvella sattuneen tulipalon johdosta
ravintolasali saadaan käyttöön vasta kesäkuussa, ja siihen
asti ravintolan myynti ja tarjoilu hoidetaan tilapäisjärjestelyin.

Bägilätkää ei enää tarvita! Vuosipelioikeus näkyy järjestelmästä. Olemme siirtyneet sähköiseen pelioikeuksien
hallintaan. Pelioikeudet on merkitty golfohjelmaan valmiiksi
joten fyysistä lätkää ei enää tarvita.
Kultakortti – osakkaan mahtava lisäetu. Osakkeenomistaja, joka käyttää nimettyä pelioikeuttaan itse, voi tilata
Kultakortin 165 eurolla ja pelata 24 eri kentällä (max 7 kertaa/kenttä) veloituksetta. Kortin tilaus NGK:n
toimistosta ja se laskutetaan erikseen. Fyysistä Kultakorttia ei enää tarvita sillä Nexgolfohjelmassa on omistajasta merkintä ja henkilön valokuva. Kultakorttiin ei vuonna 2016
sisälly SGKY:n Etukorttia, vaan se on tilattava erikseen.
SGKY Etukortti mahdollistaa pelaamisen yhden kerran 50
%:n alennuksella yli 30 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 pystyy ilmoittautumaan vaikka koko kesän kilpailuihin ja tapahtumiin.
Tasoituskierrosten syöttäminen onnistuu samalla tavoin jäsenen tiedoissa paitsi poikkeukset: 1. tasoitusryhmässä pelaavat (Hcp alle 4,5) tai 6. tasoitusryhmässä 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

Caddiemasterin toimisto ja shop-tilat uudistuvat. Klubitalon remontin yhteydessä caddiemasterin aula avartuu ja
shop laajenee. Palvelutiski siirtyy siten, että toimistot, caddiemasterin tiski ja shop voidaan sulkea rullaverkolla pois
asiakasalueista, kun caddiemasterin palvelut
päivittäin suljetaan. Illalla toimistoon palautettaville vuokravälineille, muille tavaroille ja pelilätkille tullaan osoittamaan uusi palautuspiste.
Varauksen vahvistaminen – ”ohituskaistalla” nimetyn pelioikeuden käyttäjille
Pyrimme saamaan kauden alkupuolella käyttöön mahdollisuuden vahvistaa oma lähtöajan varaus itsepalveluna caddiemasterin aulaan asennettavan päätteen kautta. Tämä
pikalinja – ohituskaista tulee palvelemaan NGK:n omia pelaajia, joilla on nimetty pelioikeus käytössään. Asiasta lisää
infoa jäsentiedotteissa, kun palvelu on asennettu.

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!

• Jäsenenä voit tuoda yhden kerran pelikauden 2016
aikana vieraitasi (max 3 henk.) tutustumaan golfkeskukseen ja vaikkapa pelaamaan samalla kerralla par 3 -radalle.

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 2016
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Ulkoasu: Markkinointi-Viestintä JR
Painopaikka: Forssa Print 2016
Painosmäärä: 1500 kpl

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

Yhtiön PT-suunnittelu
pohjana tulevaisuudelle
Yhtiön hallituksen tehtävä on, laissa ja
yhtiöjärjestyksessä nimenomaan sille annettujen tehtävien lisäksi, suunnitella itse
tai ohjata yhtiön pitkän aikavälin suunnit-

2016
Caddiemasterit
esittelyssä

telua. Tätä tehdään juhlallisesti strategian
laadinnan nimissä tai arkipäiväisemmin
miettimällä yhtiön toimintaa pitemmälle
kuin kuluvan vuoden tai seuraavan vuoden ajanjaksolla.
Yhtiön hallitus on kuluvan vuoden aikana
tarkastamassa yhtiön nykyistä strategi-

NGK Oy:n puheenjohtaja
Juuso Jokela

aa. Strategiatyöhön pyritään ottamaan
mukaan myös yhtiön osakkaat erilaisin kyselyin. Klubitalossa tapahtunut
tulipalo tulee siirtämään strategiatyön aloitusta toimitusjohtajan joutuessa
luonnollisesti käyttämään remonttiin odotettua enemmän aikaa.
Muussa PT-suunnittelussa hallitus tulee kuluvan vuoden aikana pohtimaan
osakkaan maksuvelvollisuuteen ja yleensä osakkaan asemaan liittyviä kysymyksiä. Miten suhtautua pakolliseen hoitovastikkeen maksuun; mitä siitä
luopuminen tarkoittaisi Nurmijärven Golfklubille? Mitä keskustelu osakkeen
omistamisen ja pelaamisen erottelusta merkitsisi meille? Mitä golfmarkkinoiden muutos tai murros vaikuttaa meihin? Kaikki nämä ja monet muut
Neea, Pipsa, Liisa, Miia, Minna ja
Johanna toivottavat kaikki pelaajat
tervetulleiksi uuteen kauteen.

kysymyksiä, joihin tulee ainakin yrittää miettiä vastauksia, vaikka sellaisia ei

NGK:n caddiemasterit
vuosimallia 2016

Tiedän, että klubitalossa sattunut tulipalo on kiroiluttanut monia ja itket-

NGK:n iloiset ja ystävälliset caddiemasterit ovat jälleen valmiina uuteen
pelikauteen. Caddiemaster-palvelut
tullaan hoitamaan tuttuun tapaan
luotettavasti ja ammattitaidolla. Siitä
vastaavat tänä vuonna Liisa Heikkilä,
Miia Henriksson, Minna Ikävalko, Neea
Jokinen, Johanna Laakso ja Pipsa
Purhonen.

ehkä löydetäkään.

tänytkin joitakin. Lienee varmaa, että se tulee jollakin tavoin vaikuttamaan
myös yhtiön budjetin toteutumiseen mahdollisesti tuloja vähentämällä.
Siitäkin huolimatta ja ehkä jopa sen johdosta uskon, että golfyhteisömme
tästä vuodesta tulee positiivisessa mielessä mieleenpainuva.
Ja loppuun pakollinen hiihtokatsaus. Tätä kirjoitettaessa takana noin 50
km golfkentän laduilla. Suosikkilatuni, juuri sopivan vaihteleva omasta mielestään hyväkuntoiselle seniorille.
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Uusi klubitalo ja
entistä vahvempi seurahenki
Hyvä golfystävä! Jälleen on uusi kesä
ja aina yhtä yllätykselliset golfkierrokset edessä, niin nykyisten kuin kesän
mukanaan tuomien uusien ystävien kanssa. Tämä lajiin liittyvä ja meille harrastajille sen mukanaan tuoma,
vahva sosiaalinen, yhteisöllisyyteen
liittyvä näkökulma, on mitä suurimmalla todennäköisyydellä yksi suurimmistä tekijöistä – itse pelin lisäksi – meille
kaikille.
Siksi, näin alkukevään aurinkoisina hetkinä, odotammekin malttamattomasti uuden
kauden alkua, ystävien tapaamista klubilla ja ensimmäisiä kierroksia omalla kentällä. Vahva seurahenki, sen ylläpitäminen ja
vaaliminen, on myös meidän kapteenien
yksi tärkeimmistä tehtävistä, johon myös
tänä kesänä tulemme omalta osaltamme
panostamaan.

vasti kylän hyvää henkeä ja yhteisöllisyyttä sekä yhteisön merkitystä yksittäiselle kyläläiselle.
Klubina Nurmijärvi on jo pitkään ollut ihmisten silmissä lämminhenkinen kyläyhteisö
kauniissa maalaismaisemassa, jonka kyläkaupassa on aina ollut ovet avoinna kaikille.
Sinne on ollut sekä omien kyläläisten että
vieraiden aina helppo tulla ja viihtyä. Tämä positiivinen ”juoru” on liikkunut golfyhteisössä jo vuosia ja tuli esille myös positiivisena palautteena viime kesänä tehdyssä
Pelaaja ensin -kyselyssä. Tänä kesänä, uuden kyläkauppamme myötä, kiinnostus kyläyhteisöämme kohtaan tulee varmasti yhä
kasvamaan, on kyse sitten uusista jäsenistä tai vieraspelaajista. Meille nykyisille jäsenille tämä merkitsee suurta mahdollisuutta
ja vastuuta, viedä eteenpäin oman kyläyhteisömme perinteitä ja toiset huomioon ottavaa ”kyläkauppa”-kulttuuriamme. Tähän

Klubitalo on golfarille
kuin kyläkauppa
Satu Eckhardt kirjoitti blogissaan – Uuden kapteenin
ajatuksia – klubista ja seurahengestä seuraavaa ”Minusta klubi on kuin hyvä kyläkauppa, sinne on mukava
mennä ja siellä sinut tunnetaan ja huomioidaan”. Hienoja sanoja ja erinomainen
mielikuva, varsinkin klubin
vertaaminen kyläkauppaan,
vai mitä? Muistan yhä itsekin omat lapsuusvuoteni
ja kesät maalla – jossa nimenomaan kyläkauppa oli
se paikka, missä kokoonnuttiin ja tavattiin niin tuttuja
kuin tuntemattomia, jaettiin
yhteiset ilot ja surut, sekä
tarvittaessa myös pakolliset
juorut. Tämä jos mikä ku-

vastuuseen ja mahdollisuuteen on meidän
kaikkien helppo tarttua, kun muistamme
esimerkiksi seuraavat asiat:

• Tervehdimme toisiamme!
• Hymyilemme ja nauramme!
• Kunnioitamme kanssapelaajia ja iloitsemme heidän onnistumisistaan!

• Näytämme esimerkkiä ja korjaamme jälkemme, niin bunkkerissa, griinillä, väylällä kuin klubilla ja kentän alueella!

• Neuvomme ja autamme avun tarvitsijaa
sekä annamme tilaa nopeammille!

• Ylipäätänsä, huomioimme toisiamme!
Tule rohkeasti mukaan!
Yksi iso asia vahvan ja erinomaisen ”kyläyhteisön” takana on aktiiviset toimikuntamme ja niissä toimivat jäsenemme. Myös
tänä kesänä nämä toimikunnat järjestävät
klubillamme mitä erilaisimpia tapahtumia,
joista tässä lehdessä toimikunnat myös tarkemmin kertovat. Haluammekin omalta
osaltamme jo tässä vaiheessa kiittää kaikkia toimikuntalaisia omasta panoksestaan
”kyläyhteisömme” viihtyvyyden eteen.
Samalla haastammekin kaikki
jäsenemme kantamaan oman
kortensa kekoon ja rohkeasti osallistumaan kesän tapahtumiin.
Tämä jos mikä on helppo ja
samalla hauska tapa tutustua
uusiin ihmisiin, saada uusia
ystäviä ja pelikavereita sekä
olla mukana rakentamassa ja
ylläpitämässä ”kyläyhteisömme” perinteitä ja tulevaisuutta.
Nähdään kesällä; kentällä,
klubilla, tapahtumissa!

Kapteenit Pasi Theman ja Merja Iiskola yhteiskuvassa.
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Pasi ja Merja!

KULMA-

Täydellisen
poikkeuksellinen kevät
Mutta tällä kerralla poikkeusta ei aiheuttanutkaan kevätsää vaan aivan muut
tekijät. Piti suunnitella upeat tapahtumat kauden alkuun, uudistetun klubitalon käyttöönotto. Mutta aika onkin nyt
mennyt palosaneerauksen merkeissä
sekä palossa tuhoutuneen irtaimiston
luetteloinnissa ja jälleenhankinnoissa.
Klubirakennus saadaan osittain käyttöön
kyllä pelikauden alussa, ja kokonaan sitten
kesäkuun loppupuolella. Hyvä näinkin.
Golfin markkinatilanne
murroksessa – edelleen
Golfareita suorastaan pelotellaan tänä päivänä sitoutumisesta golfosakkeen omistamiseen tai jopa yhteen kenttään. Tätä
puhetta tuntuvat chattti-palstoilla ylläpitävän tahot ja henkilöt, jotka eivät koskaan
ole sitoutuneet mihinkään golfyhteisöön tai
edes golfseuraan, vaan hakevat vuosittain
edullisimman mahdollisen tavan pelaamiseensa. Tämä on luonnollisesti hyväksyttävää, yksittäisen golfarin kannalta, mutta
raju tarjouskilpailu ja ALE-myynnit saattavat
rapauttaa koko golfin toimialaa. Arveluttavinta tässä keskustelussa ja julkisuudessa
on Suomen Golfliiton ylläpitämän ja tukeman median erään toimittajan jatkuva
osakkaiden ja osakekenttien mollaaminen.
Toivotan tämän toimittajan tervetulleeksi
kertomaan avoimelle forumille, miten Suomi-Golfin tulisi toimia. Pelkkä räksyttäminen
ei johda mihinkään, hämmentää vaan lisää
murroksessa olevaa golfmarkkinaa.
Osakepelaaminen on ja pysyy
Golfosakkeiden tulevaisuutta voi arvailla,
jopa ennustaa siten, että osakkeet tulevat
kyllä säilymään, omistajuus vaan saattaa
muuttua: keskittyä ja ketjuuntua. Ilmiö on
jo nähtävissä Euroopassa, ja jopa Ruotsissa Tukholman alueella. Suomessa kehitys
tulee menemään samaan suuntaan, mutta
kenttäyhtiöiden vapaaehtoisin sopimuksin
– yhteiskäytön mahdollistaen. Kenttäyhtiöt
tulevat tekemään riittävän houkuttelevissa
ryhmissä sopimuksia, joissa esim. 5-6 samankaltaista ja samassa kehitysvaiheessa
olevaa kenttää liittoutuu tarjoten osakkailleen tai pelioikeuden vuokranneille vapaan
pelioikeuden myös toistensa kentiltä. Saa

HUONEESTA

nähdä, tuoko jo vuosi 2017
tällaisia alliansseja.
Kausi alkaa – nautitaan
kesästä ja golfista
Golfin ympärillä käytävästä
keskustelusta huolimatta pelikausi käynnistyy toden teolla
toukokuun alussa.
NGK:n kentillä on tehty pieniä
parannus- ja korjaustöitä syksyn ja talven aikana. Etenkin
B-rataa on paranneltu, B4
– B6 – B9 -väylien reunoilla olleita ojia on
putkitettu ja alueet kunnostetaan raffeiksi.
C3-väylän soittokello on pian historiaa, sillä
kello korvataan aurinkoenergialla toimivalla
”liikennevalolla”.

Puustoakin tullaan vielä kauden alussa poistamaan,
mm. B4-väylän alussa oleva
avauslyöntejä ”syövä” haapa
on saanut kaatotuomionsa.
Näillä uudistuksilla pyritään
kentän pelattavuuden parantamiseen ja takaamaan kaikille NGK:n pelaajille entistä
nautinnollisempia hetkiä golfin parissa.

Nautitaan pelikaudesta 2016
hymyssä suin.
Esa Meriläinen, toimitusjohtaja

KLUBIRAKENNUS UUDISTUU
Kertauksena vielä perusteet rakennuksen saneeraus-laajennukselle. Tarve pohjalla,
mutta rakennustekniset ratkaisut ohjasivat klubirakennuksen remontin suunnittelua.
Klubirakennus toimii 3 kerroksessa, joka tuli huomioitavaksi laajennusosan suunnittelussa. Keittiön saneeraus suunniteltiin siten, että tilat täyttävät terveysviranomaisten määräykset. Samalla keittiön valmistus- ja takatilojen järjestely suunniteltiin toimivammaksi.
Naisten WC-tilojen ongelmana ollut epäkäytännöllisyys ja ahtaus saatiin poistettua ainoastaan lisätilalla. Lisätilan rakentaminen vanhojen WC-tilojen yhteyteen oli mahdotonta, joten ainoa toimiva ratkaisu ongelmaan oli WC-tilojen rakentaminen toisaalle. Suunnittelussa
päädyttiin tilojen rakentamiseen kellarikerrokseen – laajennusosana. Samalla nykyiset naisten WC-tilat saneerattiin keittiön tehokkaampaan käyttöön. Kun WC-tilat siirrettiin kellarikerrokseen laajennusosaan, oli luonnollista rakentaa koko klubirakennuksen pääty myös 1. ja
2. kerroksen osalta. Tällä laajennuksella ratkaistiin samalla pro shopin ahtaus, caddiemaster
aulan ahtaus ja 2. kerroksen kokoustila saatiin n. 30 hengen kabinetiksi. Kokouskabinetti
tulee näin ollen palvelemaan samalla myös pienemmissä tapahtumissa ja yksityistilaisuuksissa.
Vanha, klubirakennuksen päädyssä ollut sadekatos on purettu ja tilalle rakennettu uusi rakennuksen kulmaa kiertävä katos. Lisäksi ravintolasalin jatkeena, ”takkakulmaan” on rakennettu katettu ja lasitettu kesäterassi, joka on yhdistettävissä isoissa tapahtumissa nykyiseen
ravintolasaliin. Tai on käytettävissä omana tilanaan erilaisissa tapahtumissa, jolloin nykyinen
ravintolasali jää muiden kuin tapahtuma-asiakkaitten käyttöön. Molempien ryhmien viihtyvyys paranee.
Rakennustyön aikana sattuneen tulipalon vahinkojen korjaamisen yhteydessä on ravintolasalin takka purettu, ja sali saadaan tehokkaammin käytettäväksi. Kaikki ravintolasalin pinnat
uusitaan, katosta lattiaan asti. Mäntypanelointi säilyy seinissä ja katossa, mutta lattia uusitaan laattalattiaksi. Ravintolasalin sähkötekniikka joudutaan myös uusimaan täydellisesti, ja
samalla sekin osa voidaan modernisoida nykystandardeille. Ravintolakalusteetkin vaurioituivat palossa ja sammutustöissä käyttökelvottomiksi, joten salin koko kalustuskin uusitaan.
Uskomme vahvasti, että meillä on kesällä 2016 käytettävissämme entistä toimivampi ja
viihtyisämpi klubirakennus – tukikohdaksi ennen pelejä ja jälkipelien areenaksi.
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Ovatko vakuutuksenne varmasti kunnossa?

NGK:n vakuutukset
olivat ja ovat edelleen
Esa Meriläinen sai dramaattisen tekstarin ollessaan lomamatkalla Australiassa – klubitalolla on
tulipalo. Nurmijärven Golfkeskuksen toimitusjohtaja ei hypännyt seuraavaan lentokoneeseen,
sillä hän tiesi vakuutusten olevan kunnossa. Huoli oli silti suuri, olihan klubitalon remontti ajoitettu valmistumaan ennen pelikauden avausta ja nyt siitä varmasti myöhästyttäisiin. Mihin kaikkeen
tulipalolla olisikaan vaikutusta, sitä ei toimitusjohtajakaan osannut tuolloin arvioida.
Nurmijärven Golfkeskuksen klubitalon
laajennusta alettiin rakentaa lokakuun
2015 lopulla. Helmikuussa hitsattiin viimeistä teräskannaketta, joka yhdistäisi uuden osan kattorakenteen vanhan
osan runkopalkkiin. Jostain syystä vanha palkki ylikuumeni ja siinä kiinni oleva
puurunko alkoi kyteä ja leimahti lopulta
liekkeihin.
Työtä suorittanut hitsari ja tulityösuunnitelman edellytysten mukaan paikalla ollut vahti
tarttuivat jauhesammuttimiin ja soittivat palokunnan paikalle. Ensimmäinen palolaitoksen 10 sammutusyksiköstä saapui paikalle
18 minuutissa. Tuli sammui, mutta leimahti
taas toisaalla. Palo vahingoitti eniten ravintolasalin vanhan puolen kattoa, joka joudutaan kokonaan nyt uusimaan. Myös 14 m3
sammutusvettä sisätiloihin johti mittaviin
kuivatustöihin. Tapahtuneesta huolimatta
rakennus saadaan osittain käyttöön huhtikuun puoliväliin mennessä. ”Ravintolasali ei
toimi vielä silloin täysillä, mutta jotakin tarjoilua voidaan järjestää – oluttakin saa”, lupaa
Esa Meriläinen.
Mitä vakuutuksia tarvitaan?
Tulipalouutinen levisi nopeasti alan ihmisten
keskuudessa ja Esa Meriläinen sai useita
soittoja, lähes jokainen kysyi – olihan vakuutukset kunnossa. Ja olihan ne, kiitos ulkopuolisen rakennuttajakonsultin, joka kävi
urakoitsijan ja aliurakoitsijan kanssa rakennusurakointiin kuuluvat vastuuvakuutukset
läpi ennen töiden aloittamista. Ihan yksinkerNURMIJÄRVI GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 1-2016

tainen asia tuo vakuutusten miettiminen ei
ollut, sillä rakennusurakoitsijan vastuuvakuutus kattaa ainoastaan sovittuun urakkaan
kohdistuneet vahingot. Urakkaan kuulumattomien osuuksien vahingot tulivatkin klubirakennuksen kiinteistövakuutuksesta katettaviksi. Klubitalon omistaa oma kiinteistöyhtiö, jonka omistajia puolestaan ovat kenttäyhtiö ja seura. Kiinteistö Oy:llä on oma vakuutus jälleenhankinta-arvosta. On erillinen
irtaimistovakuutus, joka korvaa irtaimistoa
tiettyyn arvoon asti ja siinäkin on useita eriteltyjä alakohtia. Kenttäyhtiöllä on oma yritysvakuutus, joka huomioi sen irtaimiston,
toimistokoneet ja tarvikkeet, jotka olivat sijoitettuna klubirakennukseen. Klubitalossa
on vuokralaisena ravintoloitsija omine vakuutuksineen jne.
Kuka aiheutti vahingon?
Korvauksia pohditaan myös sen perusteella, kuka aiheutti vahingon. Rakennuttaja oli
varmistanut, että urakoitsijalla ja myös heidän käyttämillään aliurakoitsijoilla oli rakennettavan kohteen kattava vastuuvakuutus.
Rakennushan on remontin ajaksi luovutettu
urakoitsijalle ja sen aliurakoitsija aiheutti vahingon. Kun vahinko sattui rakennusurakan
aliurakan töistä, jääkin vakuutusyhtiöiden
kesken selvitettäväksi kustannusten lopullinen kirjautuminen, mutta ensisijaisesti vahingonkorvaukset hoidetaan kiinteistöyhtiön
vakuutusten kautta.
Keskeytys- ja katevakuutus
Ison vahingon sattuessa on pohdittava, mi| 6 |

tä tuloja saatetaan sen johdosta menettää. Nurmijärven tapauksessa Kiinteistö Oy
saa tulonsa kenttäyhtiöltä eikä siihen tule keskeytystä. Kenttäyhtiö saattaa menettää jonkin verran vuokratuottoja ja tapahtumatuottoja. Niiden korvaamiseksi tarvitaan
keskeytysvakuutus eli ns. katevakuutus, joka korvaa todistettavat tulonmenetykset.
Keskeytysvakuutuksen ottaminen golfyhtiön
vakuutussopimuksiin on syytä harkita riskianalyysin avulla ja vakuutusyhtiön kanssa
keskustelemalla. Ovatko mahdolliset myynnin menetykset suhteessa vakuutusmaksuihin ja mitkä ovat ne todelliset riskit. Vahinko
aiheuttaa aina myös välillisiä lisätöitä ja jos
niitä halutaan korvattavaksi saatetaan tarvita
vielä erillinen lisäturvavakuutus.
Ulkopuolisten vakuutukset
Vakuutussopimuksen merkinnät jälleenhankinta-arvosta kannattaa myös tarkistaa
sopimuskohtaisesti, onko se aina 100 %
korvaava vai onko vakuutuksessa omavastuuosuus, joka muuttuu vahingon laajuuden
tai vahingon syyn myötä. Samoin kaikilta ulkopuolisilta urakoitsijoilta tulee aina tarkastaa niiden vastuuvakuutuksen voimassaolo
ja kattavuus.
Kiinteistöyhtiön ja Nurmijärven Golfkeskus
Oy:n vakuutukset ovat Fenniassa. Esa Meriläinen kiittelee Fennian hoitaneen asiansa
hienosti, samoin hän on tyytyväinen käyttämänsä rakennuttajakonsulttien osaamiseen
rakentamisen säädösten, valvonnan ja koko
dokumentaation osalta. JR

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

Suomessa on runsaat 143 000
rekisteröityä golfinharrastajaa
Pelaajamäärä Suomessa kasvoi viime vuonna vain

lometriä ja viittä miljardia poltettua kilokaloria. Kes-

muutamalla sadalla edelliseen vuoteen verrattuna.

kivertogolfari pelasi viime vuonna 20 täyttä pelikier-

Nurmijärven Golfklubin jäsenmäärä väheni muuta-

rosta.

malla kymmenellä pelaajalla. Huolestuttavinta asias-

Mielestäni liian vähän tuodaan esiin golfin liikunnallis-

sa on se, että niin Nurmijärvellä kuin koko Suomes-

ta puolta. Tutkimusten mukaan pelaaja kävelee täy-

sakin nuorten pelaajien määrä on ollut jo muutaman

den golfkierroksen aikana noin 8,5 kilometriä ja kier-

vuoden laskusuunnassa. Yksi iso ongelma niin gol-

roksen keskimääräinen kestoaika on noin 4,5 tuntia.

fissa kuin muussakin urheilussa on tällä hetkellä me-

Tänä aikana energiaa kuluu pelaajan painosta ja

nestyvien esikuvien puute. Myös yhä kasvava kilpailu

olosuhteista riippuen 1200-2000 kilokaloria. Sydä-

nuorten ja varttuneempienkin henkilöiden vapaa-

men syke liikkuu välillä 60-160, keskisykkeen ollessa

ajasta asettaa omat haasteensa lajin harrastajien lisääntymiselle.

NGK ry:n puheenjohtaja
Antti Sarjamo

104 lyöntiä minuutissa, mikä on nykyisten terveysliikunnasta annettujen suositusten mukainen. Tätä
liikunnallistakin sanomaa kannattaa kaikkien viedä

Nurmijärvellä on tänä vuonna tarkoitus selkeästi lisätä nuorten

eteenpäin. On myös muistettava, että moni henkilö ei harrastaisi

aktivointia golfin suuntaan. Järjestämme kevään ja kesän aikana

liikuntaa ilman golfia ollenkaan.

koululaisille ja urheiluseuroille suunnattuja ohjattuja tapahtumia
golfin saloihin. Menemme kouluihin kertomaan itsestämme ja

Vuoden juniorikisojen kilpailujärjestäjä

tuomme oppilaat kentälle tutustumaan lajiimme ja pelaamiseen.

Suomen Golfliitto palkitsi Jyväskylässä järjestetyssä Suomen

Toivon myös koko osakaskuntamme muistavan ja käyttävän hy-

Golfgaalassa ansioituneita toimijoita golfalalla. Nurmijärven Golf-

väkseen pelioikeutemme, jolla lapsemme tai lastenlapsemme

klubi palkittiin ”Vuoden juniorikisojen kilpailujärjestäjä” -palkinnol-

saavat pelata samalla pelioikeudella vanhempien kanssa. OL-

la. Kiitokset kaikille tapahtumassa ja järjestelyissä mukana olleille.

KAA AKTIIVISIA.
Pelikausi 2016
Tulemme suuntaamaan voimavarojamme myös senioriryhmien

Klubitalon palovahingosta huolimatta kesän tapahtumat pysty-

suuntaan, sillä heillä on aikaa ja halua viettää aikaa liikunnalli-

tään varmaankin toteuttamaan suunnitelmien mukaisesti. Alku-

sen harrasteen ja hyvien ystävien seurassa. Myös näiden ryh-

kesän ravintolapalveluiden suhteen joutunemme käyttämään

mien kokouksiin menemme kertomaan lajistamme ja tarjoamme

hieman mielikuvitusta, mutta sitten meillä onkin käytössämme

heille mahdollisuutta tulla kentälle tutustumaan.

entistä ehompi uusi klubitalo.

Golf on myös hyvää liikuntaa
Pelattujen golfkierrosten määrä lisääntyi Suomessa noin kolmella prosentilla ja kierroksia pelattiin yhteensä noin 3,1 miljoonaa

Toivotan kaikille jäsenillemme oikein hyvää ja
nautinnollista golfkesää 2016!

kappaletta. Kävelymatkana tämä tarkoittaa noin 30 miljoonaa ki-

”On myös muistettava, että moni henkilö ei harrastaisi liikuntaa ilman golfia ollenkaan.”
| 7 |
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AKTIIVINEN OSAKAS SAA ETUJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kentän ensisijainen käyttäjä
Lähtöaikojen varausoikeus 7 vrk etukäteen
Varausoikeus netin kautta koko lähtöryhmälle
Prime-time -ajat ensisijaisille käyttäjille
Edullisemmat maksut
Seuran jäsenmaksut 88,- (aik.) ja 56,- (jun.), myös kaikilta
seuran jäseninä olevilta perheenjäseniltä
Alennukset rangepoleteista, golfauton käytöstä ja klubirakennuksen vuokrista sekä etuja klubiravintolasta
Alennukset golfopetuksesta ja -kursseista
Edullista pelaamista muillakin kentillä
Kultakortti 165,- ja pelaat 25 muulla kentällä ilman lisäveloitusta
SGKY:n Etukortti 10,- ja saat n. 30 eri kentältä 50 %:n edun
green feestä
Kauden 2016 lisäpelioikeudet Nevasgolfiin ja Suur-Helsingin
Golfiin: 130,-/kenttä ja pelaat rajoittamattoman määrän ao.
kentällä

VUODEN 2015 HERRASMIESGOLFARI ON PASI KASKINEN
Kauden 2015 päättäjäisissä vuoden Herrasmiesgolfarin silinterihatun sai painaa päähänsä aktiivigolfari vuodesta 1992, Pasi
Kaskinen. Pasi pelaa paljon perheenjäsentensä kanssa; vaimonsa ja poikansa, joka on herättänyt myös Pasissa kiinnostuksen kilpailutoimintaan. Hän toimii NGK:n kilpailutoimikunnan
jäsenenä ja on toiminut valmennustoimikunnassakin.
Pasille liikunnan parissa toimiminen erilaisten vapaaehtoistehtävien kautta lienee elämäntapa. Jääkiekon parissa hän on toiminut yli 15 vuotta, tällä hetkellä nurmijärveläisen seuran Kurran
Hockey:n toiminnanjohtajana. Pasi kokee kertomansa mukaan
vapaaehtoistoiminnan hyvin antoisaksi; voi jakaa liikunnan iloa
muille ja kannustaa muitakin mukaan. Lisäksi harrastustoiminnan jakaantuminen kahden eri lajin välillä, kesä- ja talvilajin, jakaa kiireitä mukavasti vuoden aikana.
Pasi kuvailee golfia hyvin haasteelliseksi lajiksi. Kehittyminen
lajissa on pitkäjänteinen prosessi, ja Pasi kertoo käyvänsä harjoittelemassa klubin tarjoamissa harjoitusryhmissä aina tilaisuuksien mukaan. Alle 10 tasoituksella pelaava herrasmiesgolfari korostaa myös golfin henkistä puolta; pääkopan sisäinen
toimivuus on yhtä tärkeää kuin itse lyönti. Talvikauden 20152016 Midien viikoittaisissa kuntoharjoituksissa treenannut Pasi luottaa, että kauden koittaessa lyönti on saavuttanut huimasti lisää pituutta ja lihastasapainon ollessa kunnossa myös
lyöntien suoruus on kohdallaan. Taitoja on mukava käydä testaamassa myös vieraskentillä ja Pasi kehuu osakkeenomistajilESA MERILÄINEN
VUODEN
le suunnattua
Kultakortti-etua loistavaksi
tavaksi2012
tuoda pelaamiseen vaihtelua.
HERRASMIESGOLFARIKSI
Vuoden
2015
Herrasmiesgolffari
on tehnyt itselleen
lupauksen
Nurmijärven
Ladyt
ovat valinneet miesgolfareiden
parista
Herraspelata aina hymyssä
suin.
Tämän
ovat
Nurmijärven
naisgolfamiesgolfarin
jo vuodesta
1996
lähtien.
Vuoden
2012 päättäjäisissä
silinterihatun
sai antaessaan
päähänsä Esa
Meriläinen
sarjassaan 16. Pasi
Herrasrit huomanneet
Pasille
tuon kunniatittelin.
on
miesgolfari.
Ladyjen toimesta
suoritettavassa
äänestyksessä
Esa
koettu miellyttäväksi
ja avuliaaksi
peliseuraksi,
joka ei koskaan
keräsi 25 prosenttia kaikista annetuista äänistä. Esa keräsi äänet
menetä malttiaan kentällä. Hän ottaa naispelaajat kentällä huohillityllä huomaavaisuudellaan ja kohteliaisuudellaan. Naiset armioon
kannustaa
ja rohkaisee
naisia
heidän pelissään.
vostivatjaEsan
avuliaisuutta
kentällä;
ladygolfarin
pallo ei koskaan
Toivotamme
loistavia
pelikierroksia
ja onnittelemme
kadonnut
EsanPasille
peliseurassa.
Lisäksi
hän on osoittanut
hyvää huumorintajua
pitkäjänteistä
otetta
lajiin nimeltä Herrasmiesgolf.
lämpimästi jaNGK:n
virallisten
Herrasmiesgolfareiden
joukkoon
Ladyjen
lahjoittama NGK:n logolla varustettu Birdie-pullo on Esalla
pääsystä!

NURMIJÄRVEN GOLFKESKUS OY:N
PELIOIKEUKSIEN KÄYTTÖ
Muistutuksena ja infona kertaus NGK Oy:n osakkeiden
tuottamien pelioikeuksien käytöstä
OSAKELAJIT
• A-osake – 4 varsinaista pelioikeutta, jotka voi käyttää
nimettyinä tai nimeämättöminä eli siirrettävinä pelioikeuksina
• B-osake – 2 varsinaista ja 2 lisä- eli junioripelioikeutta, jotka
kaikki voi käyttää nimettyinä pelioikeuksina
• C-osake – 1 varsinainen ja 1 lisä- eli junioripelioikeus, jotka
molemmat voi käyttää nimettyinä pelioikeuksina
VARSINAISET PELIOIKEUDET
Vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet:
Kaikki varsinaiset pelioikeudet voi siis käyttää nimettyinä jollekin
henkilölle. Pelioikeuden käyttö on nimettävä vuosittain ennen
sen käyttöönottoa. Lisäksi varsinaisen pelioikeuden voi vaihtaa
PELILIPPUKORTIKSI, joka oikeuttaa 22:een 18 reiän kierrokseen tai 44:ään 9 reiän kierrokseen. Korttia ei nimetä, ja sitä
voi käyttää myös muiden hyväksi, esim. vieraiden tuomiseen.
Tämä vaihto on maksuton.
Kortin voi myös vaihtaa irrallisiksi PELILIPUIKSI, joita saa 22
kpl. Kukin pelilippu oikeuttaa yhteen 18-reiän tai kahteen 9
reiän kierrokseen. Vaihdosta peritään 100 euron vaihtomaksu.
LISÄ- eli JUNIORIPELIOIKEUS
Junioripelioikeudet on nimettävä vuosittain ennen niiden käyttöönottoa. Junioripelioikeutta ei ole voinut vaihtaa kortiksi tai
lipuiksi. Junioripelioikeuden voi käyttää alenevassa polvessa
joko lapsen tai lapsenlapsen hyväksi. Junioripelioikeuden käytöstä ei peritä erillistä maksua eli se on käytettävissä veloituksetta varsinaisen pelioikeuden käyttäjän hyväksi.

varmaan kovassa käytössä, sillä tämä single-tasoituksella pelaava
Merja
Iiskola, tehtailee
Ladykapteeni
herrasmies
Birdien kierroksella kuin kierroksella.
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Naisten ja tyttöjen golfkesä 2016

– jotain uutta ja jotain vanhaa
Naistoimikunta on jälleen talven aikana ideoinut naisjäsenillemme
paljon hauskaa toimintaa koko kesän ajaksi. Luvassa on monia aiemmista vuosista tuttuja tapahtumia, mutta myös jotain uutta.
Viime vuonna naisten golfkausi avattiin
treeni-illan ja leikkimielisen par 3 -kisan
merkeissä jo ennen vappua. Tällä positiivista palautetta saaneella tapahtumalla on
tarkoitus aloittaa tämä tulevakin golfkausi.
Mikäpä sen parempi tapa virittäytyä tulevaan kauteen kuin ottaa pientä vinkkiä golfopettajalta ja nauttia orastavasta keväästä
rennossa naisporukassa.
Myös sääntöjä on hyvä muistutella mieleen
alkukaudesta. Siihen hyvän tilaisuuden tarjoaa vain naispuolisille jäsenillemme suunnattu sääntöilta toukokuun alussa, jonne
olemme saaneet Suomen Golfliiton sääntöasiantuntijan meitä kouluttamaan. Tilaisuus pidetään vuorovaikutteisena, joten
tule rohkeasti mukaan ja kysymään mielessäsi olevia kysymyksiä säännöistä!

reiän sarja golfuraansa aloitteleville ladyille.
Tämä tullaan järjestämään tänäkin vuonna, joten rohkeasti mukaan kokeilemaan
kisaamista vaikkei pelikokemusta olisikaan
vielä kovin montaa kuukautta kertynyt!
Naisten tapahtumakauden päättää 9-reikäinen Sadonkorjuutapahtuma syyskuussa, jonka yhteydessä jaetaan myös koko
kauden kestäneiden kilpailujen palkinnot.

teissa. Naisten ja tyttöjen golfkesä -esite ilmestyy toukokuun alkuun mennessä, mutta sitä odotellessa voit jo merkitä tärkeät
päivämäärät kalenteriisi oheisesta taulukosta.
NGK:n naistoimikunta toivottaa kaikille
upeille golfladyille hyvää alkavaa golfkautta
ja toivoo näkevänsä kaikki sankoin joukoin
kesän tapahtumissa!

Lisää infoa tulossa – seuraa tiedotusta
Edellisten lisäksi luvassa on myös muita tapahtumia naisille, mm. ystävyysotteluita lähiseurojen kanssa ja mahdollinen peliretki
jollekin Etelä-Suomen vieraskentälle kesäheinäkuun vaihteessa. Näistä tullaan tiedottamaan tarkemmin internetissä, naisten
ilmoitustaululla ja klubin sähköpostitiedot-

NGK naistoimikunta 2016:
Merja Iiskola (ladykapteeni)
Tiina Santonen (naistoimikunnan pj.)
Eira Niemi, Kirsi Tiainen, Ghita Gerkman,
Tiina Jokela ja Sarri Saarenkylä.
Merja Iiskola

Putit ylös!
Oletko koskaan merkannut ylös kuinka
monta puttia olet kierroksen aikana tehnyt? Jos et, niin nyt siihen tarjoaa hyvän
kannusteen puttihissi, joka ilmestyy naisten pukuhuoneeseen kauden alussa. Parantamalla kierroskohtaista puttitulostasi
pääset kiipeämään puttihississä ylöspäin.
Kiinnittämällä huomiota puttaamiseen
saattaa myös kierroskohtainen tulos – ja
vaikka tasoituskin – siinä kesän kuluessa
huomaamatta parantua.
Vähintään yhden kuukausittaisen tasoituskortin jättämällä puolestaan osallistut Mimmiliigaan, jossa kerätään pisteitä hyvistä
tasoituskierroksista ja osallistumisista naisten tapahtumiin. Myös perinteiset Eclectictaulukot ja Birdiepuu löytyvät ensi kesän
ohjelmasta.
Rohkeasti mukaan
Ladies’ day -tapahtumiin
Naisten ja tyttöjen omat Ladies’ day -kilpailut ovat olleet Nurmijärvi Golfin suosituimpia naisten tapahtumia jo usean
vuoden ajan. Myös tänä kautena tullaan
järjestämään kolme Ladies’ day -tapahtumaa vaihtelevilla teemoilla ja pelimuodoilla.
Mukana tulee olemaan pientä yllätystäkin!
Kahtena viime vuotena kevään ensimmäisessä Ladies’ day:ssä on ollut mukana 9

NAISTEN TAPAHTUMAKALENTERI 2016
Vk 17 Naisten pelikauden avaus (opetus ja par 3 -kierros)
1.5.2016 Mimmiliiga, Puttihissi-, Birdiepuu- ja Eclectic-kisat alkavat
10.5.2016 Sääntöilta
22.5.2016 Ladies’ day
12.6.2016 Ladies’ day
31.7.2016 Ladyt vs. SeniOrit
14.8.2016 Ladies’ day
18.9.2016 Sadonkorjuukilpailu
| 9 |
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Ammattilaisten
KUULUMISIA

Nurmijärvi Golfilla on 4 pelaavaa ammattilaista tulevan kesän kiertueilla:
Henri Satama, Mikael Jämsä, Ossi Mikkola ja Miki Kuronen. Heitimme pojille
muutaman kysymyksen vielä ennen
Suomen pelikauden alkua.
1. Millä kiertueella pääasiassa
pelaat kaudella 2016?
2. Kauden 2016 tavoitteesi
3. Viestisi NGK:n j2unnupelaajille
4. Missä some-osoitteessa sinua
voi seurata?

Miki Kuronen
1. Pelaan Nordic Leaguen kisoja sekä
Finnish Tourin kisoja. Mahdollisesti saan
muutaman villin kortin Challenge Tourille.
2. Tämä kausi on ensimmäinen ammattilaiskauteni, joten pyrin saamaan tasaisen
hyvän kauden tuloksellisesti, jos Nordic
Leagueta tulee pelattua enemmän, niin
top-5 rankingissa toisi Challenge Tour
-kortin ensi kaudeksi.
3. Nauttikaa golfista pelaamalla, kisailemalla ja vaikka kikkailemalla pallolla.
Kavereiden kanssa saa hyviä treenejä ja
pelejä aikaiseksi, golfia oppii pelaamaan
pelaamalla ja kokeilemalla uusia juttuja
rohkeasti myös kentällä!
4. Twitter: @KuronenMiki, Facebook: Miki
Kuronen, Instagram: mikikuronen
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Henri Satama
1. Finnish Tourilla.
2. Oman pelin kehittäminen, ja tietysti
menestyminen FT:lla.
3. Muistakaa perusasiat, sen jälkee kisatkaa ja pelatkaa paljon. Vain pelaamalla
oppii pelaamaan!
4. www.henrisatama.com / Instagramissa @henri100ma / Facebookissa Henri
Satama.

Ossi Mikkola
1. FinnishTour.
2. Vähintään 3 voittoa.
3. Nauttikaa elämästä..
4. www.ossimikkola.fi
| 10 |

Mikael Jämsä
1. Kaudella 2016 pääkiertueeni on Finnish
Tour. Tämän lisäksi pelaan myös yksittäisiä
Nordic Leaguen kisoja.
2. Tavoitteena kaudella 2016 on kehittyä
pelin jokaisella osa-alueella, ja tilastojen
osalta olen asettanut itselleni tarkat tavoitteet. Erityisesti kauteen 2015 verrattuna
kehitettävää on väyläosumien määrässä,
jota kautta myös jatkolyönnit tulevat olemaan helpompia. Kilpailullisesti tavoitteena
on sijoittua FT-rankingissa viiden parhaan
joukkoon, sekä osallistua Vierumäen Challenge Tour -kisaan.
3. Pelatkaa mahdollisimman paljon ja
harjoitelkaa erilaisia lyöntejä kaikilla mailoilla. Ja ennen kaikkea, pitäkää hauskaa
kentällä!
4. Kuulumisiani voi seurata osoitteessa
www.mikaeljamsa.blogspot.fi
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81

30

Nurminen Niko

4,7

82

31

Gerkman Elmo

4,9

83

Laine Petri

8,4

Salmi Arno
Pietikäinen Paavo

8,1
8,2

32

Järvinen Teemu

4,9

84

Rask Martti

8,4

33

Kotiluoto Roni

4,9

85

Järvinen Timo

8,5

34

Salo Jere

4,9

86

Kavonius Juha

35

Skog Timo

4,9

87

36

Purhonen Kai-Petteri

5,0

88

37

Tikkanen Miika

5,0

38

Witting Kristian

5,1

39

Salonen Petri

5,2

40

Ikävalko Juha

5,3

41

Laine Jere

5,3

42

Ripatti Timo

5,3

43

Nieminen Mikko

12,6

70
72

Julin Marko

11,8
12,3

3,5

4,0

27

Mäkelä Aulikki

5,4

44

Romppainen Matti

5,4

45

Eskola Ismo

5,5

46

Allén Jere

47
48

22

Sahlström Anne

11,4
11,5

3,8

Hokkinen Jani

Niku-Paavo Lauri

Heikura Hannele
Tuomisto Marita

11,0
11,3

18

20

24

Rask Jaana

9,7
10,3

Koivisto Leena

14,1
14,2

14,6

23

Gerkman Ghita

14,8

24

Romppainen Kirsti

14,9

25

Kuronen Päivi

15,2

26

Salminen Arja

15,3

27

Manninen Emmi-Julia

15,4

28
29

Autio Eve
Hyvättinen Leena

15,6
15,8

30

Iiskola Merja

15,9

31

Ikävalko Maria

15,9

32

Permala Kiia

16,1

33

Toivonen Anneli

16,2

34

Mäkelä Marketta

16,3

35

Soisalo Mari

16,7

8,5

36

Mikkola Marja

16,8

Laaksonen Johan

8,5

37

Weber Raija

16,8

Santtila Aleksi

8,5

38
39

Antila Marianne
Mertjärvi Annikki

16,9
16,9

89

Santonen Mika

8,6

90

Kaskinen Pasi

8,7

39

Kuronen Sini

17,0

8,8

40

Pirhonen Airi

17,0

41

Pihlajamäki Jarna

17,3

42

Kaskinen Birgit

17,6

91
92

Virta Samuli
Bergström Tuomas

8,9

93

Korkia-Aho Ari

8,9

94

Mäkinen Ari

8,9

95

Sedergren Jani

8,9

96

Tuomaala Lauri

8,9

5,6

97

Heinonen Tommi Juhani

9,0

Liimatta Esko

5,8

98

Lapiolahti Jarmo

5,9

99

Reijonen Joel

49

Lehtonen Kai

6,0

100

50

Lindström Mika

6,1

100

Kaarmila Janne

43
44
45
46
47

Nikula Jonna
Tuhkanen Tia
Perätalo Jenni
Ask Oili
Hietaniemi Sylva

17,6
17,8
17,9
18,0
18,0

9,0

48

Nylund Outi

18,0

Beilinson Joni

9,1

49

Beilinson Terhi

18,1

Gerkman Kari

9,1

50

9,1

50

| 11 |

Mero Suvi
Suomalainen Marja

18,3
18,3
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GOLFIA JUNIOREILLE
kesällä 2016

Pikku-Tiikerit & Tsemppi-Tiikerit

Pikku-Tiikerit on tarkoitettu aloitteleville 5-10 v. lapsille, jotka haluavat aloittaa golfin ja tulla
mukaan ohjattuun toimintaan. Sopii erinomaisesti mm. lasten golfleirin jatkeeksi säännöllisen
harrastuksen aloittamiseksi.
Tsemppi-Tiikerit on tarkoitettu kaikille n. 10-15 v. junioreille, jotka haluavat kehittää omia
taitojaan ja pelaamista ohjatusti.

Harjoitukset ja peli-illat:
 Lajiharjoitukset keskiviikkoisin 4.5-31.8
Pikku-Tiikerit
klo 17:30 – 19:00
Tsemppi-Tiikerit klo 19:00 – 20:30


Peli-illat maanantaisin 9.5 – 12.9
ryhmien yhteinen peli-ilta klo 18:00-20:00

Kesän muut tapahtumat:
ma 2.5 klo 18 Lettukestit junioreille ja Infotilaisuus vanhemmille
ke 1.6 Kaveripäivä. Ota kaveri mukaan ilmaiseksi!
ti 7.6. TsemppiTour- osakilpailu Nurmijärvellä
la-su 11-12.6 Juniorien oma kesäleiri. Kesän hauskin
tapahtuma!
ma 20.6 klo 18 Lähipelitesti nro 1.
ma 8.8 klo 18 Tiikeri Trophy 9-reiän junnukisa.
Kaikki palkitaan!
ma 29.8 klo 18 Lähipelitesti nro 2.
ke 31.8 klo 17:30 Kauden päätöstapahtuma

Ohjauksesta vastaavat:
Tommi Ruissalo ja Elina Ikävalko.
Apuna toimivat NGK:n omat seuraohjaajat ja vanhemmat junioripelaajat.
Kausimaksut:
140 € tai 35 €/kk NGK:n pelioikeuden haltija ja 240 € tai 60 €/kk muut.
Hinta sisältää harjoitukset, peli-illat, lettukestit ja kauden päätöstapahtuman.
Tiikeritiimin toimintaan voi liittyä kesken kaudenkin!
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi tai NGK:n jäsenet voivat ilmoittautua myös Nexgolfin kautta

Toiminta on avoin kaikille junioreille - Tervetuloa mukaan!
NURMIJÄRVI GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 1-2016
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Kilpailutoimikunnan

TEHTÄVÄT
Aina välillä törmää kysymykseen, mitä
kilpailutoimikunta tekee. Lyhyesti ja ytimekkäästi kerrottuna toimikunnan vastuulla on huolehtia siitä, että seuran järjestämät kisat onnistuvat niin järjestelyiltään kuin myös toteutukseltaan parhaalla
mahdollisella tavalla.
Oli sitten kyseessä seuran sisäiset tai Open
-kisat. Jokseenkin jokaisen kisan vastuuhenkilönä, kilpailun johtajana, on joku kilpailutoimikunnan jäsen. Osalla toimikunnan jäsenistä on myös suoritettuna seuratuomarikortti, joka antaa mahdollisuuden toimia
myös tuomarina klubin kisoissa.
Kilpailutoimikunta
Kilpailutoimikunnan kokoonpanossa tapahtuu muutoksia aika ajoin. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu tällä hetkellä 8 jäsentä. Vuoden 2016 alussa Asta Peltoniemi
luovutti toimikunnan puheenjohtajan nuijan
Kari Haapaniemen heiluteltavaksi. Muina
jäseninä mukana hääräävät Kaskinen Pasi (siht.), Tiilikka Kari, Autio Eve, Sedergren
Martti, Kiiski Veli-Matti, Laakso Kimmo, Pohjalainen Juha ja Kinnunen Ari.

toina tulevaa kautta miettien ja kauden alkamista odotellen. Kilpailukalenteri on käyty läpi ja jokaiselle kilpailulle on pyritty löytämään
vastuuhenkilö jo tässä vaiheessa.

eli sijoittua palkinnoille. Kisan starttiaika on
nimittäin kesäkuisena lauantaiaamuna klo
04.00. Kisa on yhteislähtönä pelattava joukkuekisa, jossa pelimuoto on Bestball.

Uusiakin kisoja
Liekö sitten syynä liian lämmin myssy näin
leutoon talveen vai jokin muu aivotoimintaa
lamauttava tuntematon tekijä, mutta näyttää pahasti siltä, että suurin osa tulevan pelikauden kisoista mennään jokseenkin samoilla kuvioilla kuin ennenkin. Vai voisiko se
olla niin, että hyvää ei vaan kerta kaikkiaan
ole mahdollista saada paremmaksi, mene ja
tiedä.
Toki muutama uutuus on saanut jalansijan
tulevan pelikauden kilpailukalenterista. Ensimmäisenä tulee mieleen ”palloränni”-viikkokisa, eli 9 reiän kisa. Se on aivan oma kisansa perinteisen viikkokisan ohella. Tässä
kisassa on vain yksi pistebogeysarja.
Toinen uusi kisa on EarlyBird-joukkuekisa.
Nimensä mukaisesti osallistujien on herättävä suhteellisen aikaisin, jotta olisi edes mahdollisuus yrittää napata se kuuluisa mato,

Tule mukaan kilpailutoimintaan
Tarkemmat tiedot eri kisoista ja pelimuodoista päivitetään kotisivuille kevään aikana.
Kilpailutoimikunta ottaa mielellään vastaan
ehdotuksia ja ideoita erilaisista uusista kilpailuista ja kilpailumuodoista. Ja jos sinulla on
kiinnostusta ja halukkuutta auttaa toimikunnan jäseniä kilpailujen vetämisessä tai vaikka unelmoit tuomarina toimimisesta (seuratuomarikurssin käyminen), ei muuta kuin
rohkeasti yhteyttä Kariin tai Johannaan. Toki
muitakin toimikunnan jäseniä on lupa häiritä
näiden asioiden tiimoilta.
NGK:n kilpailutoimikunta toivottaa kaikille tuloksellista golfkautta, olivat ne tavoitteet tulevalla kaudella sitten pelillisiä, kilpailullisia tai
joidenkin muiden sykähdyttävien golfkokemusten tavoittelua.
Muistakaahan osallistua aktiivisesti
kilpailuihin. Nähdään kentällä.

Suunnittelujakso
Kilpailutoimikunnan osalta mietintämyssyä
kiskotaan syvemmälle ja seuraavaa pelikautta aletaan suunnitella jo edellisenä syksynä.
Uuden kisakauden suunnittelu alkaa edellisen kauden kisojen yhteenvedolla. Jokaisen
kilpailun vastuuhenkilön tehtävänä on tehdä
lyhyt yhteenveto kisasta, mahdolliset plussat, miinukset ja palautteet. Toimikunnassa
nämä käydään läpi ja yritetään ottaa seuraavalla pelikaudella huomioon ja opiksi. Uusia ideoitakin yritetään kehitellä. Seuraavan
kauden kilpailukalenterin alustava versio kasataan kokoon myös edellisenä syksynä, siinä päätyön tekevät Esa ja Johanna. Lopulliseksi se varmistuu kevään korvalla.
Maaliskuun alussa tätä kirjoitettaessa, toimikunta on jo pikkuisen hivuttanut mietintämyssyä silmiltä, jotta voisi tarkastella mitä
kaikkia ideoita ja uutuuksia on tullut talven
aikana keksittyä kokouksissa ja pimeinä il| 13 |
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SENIOR

TOUR
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O N G O L F

KILPAILUT
9.5.

Vihti

30.5.

Nurmijärvi

13.6.

SHG Lakisto

4.7.

Vihti

1.8.

Nurmijärvi

29.8.

SHG Luukki

PELIMUODOT
M55

lyöntipeli 18r hcp

M65

18r pb

N50

lyöntipeli 18r hcp

N60

18r pb

&

A N D A L U C I A

Jokaisen sarjan voittajat palkitaan SRIXON tuotepalkinnoin. Jokaisessa osakilpailussa arvotaan 2 x 200 €
OnGolf-matkalahjakortti. Viimeisen osakilpailun
yhteydessä arvotaan kaikkien tourille osallistuneiden
kesken yhden hengen viikon golfmatka.
Osallistumalla osakilpailuihin saat
yhden arpalipukkeen/osakilpailu.
Osallistumismaksut:
• 19 € pelattavan kentän pelioikeuden haltijat
• 39 € vieraspelaajat
Lähtöajat:
Klo 10.00 alkaen.
Ilmoittautumiset:
Suoraan pelattavan kentän caddiemasterille/
toimistoon kilpailua edeltävänä perjantaina
klo 15.00 mennessä.

Aktiiviset seniorit 2016

Viime kaudella pelattiin ensimmäistä kertaa Värisuora
(pelataan pistebogeyna), jossa kuukausittain kahden viikon aikana pelataan pelit eri tiiauspaikoilta. Näin omista
tutuista väylistä saadaan esiin uusia näkökulmia.

Tiiauspaikat ja peliviikot ovat: par 3 (19-20),
punainen (23-24), sininen (27-28) ja keltainen (32-33). Jos edellä mainituilla viikoilla ei
pysty pelaamaan, niin ei hätää, sillä viikko
36 on ’paikkausviikko’, jolloin voi vielä pelata pelaamattomat tiiauspaikat. Pelipäivän
voi itse valita vapaasti kyseisinä viikkoina.

Jännittävä Ryder cup Juniorit vs Seniorit
pidetään alustavan suunnitelman mukaan
kesäkuussa.

Perinteinen Seniorisunnuntai järjestetään 5.6., jolloin 60 nopeinta ilmoittautunutta pääsevät pelaamaan joukkuepeliä.
Pelimuoto ilmoitetaan ennen starttia.

Kesään kuuluvat luonnollisesti myös viikko- ja mestaruuskilpailut, klubimatkat ja sekä Uudenmaan seniorien (www.uasgolf.fi)
että Suomen Golfseniorien (www.suomengolfseniorit.fi) järjestämät kilpailut ja tapahtumat.

Kausi päättyy perinteiseen D-kuppiin (par
3 -peli), jonka yhteydessä pidetään myös
seniorien kokous.

Seuraotteluista on tänä vuonna kotikentällä elokuussa ottelu Hyvinkään kanssa.
Tuusula ja Keimola kohdataan heinäkuussa Tuusulassa ja syyskuussa matkustetaan
Hämeenlinnaan Tawastin vieraaksi.
Uudenmaan seniorien reikäpelicupissa
(joukkueissa 2 miestä ja 1 nainen) lohkon
muut joukkueet ovat Hangon Golf, Helsingin Golfklubi ja Vihti. Joukkueeseen halukkaat voivat ilmoittautua joukkueen kapteenille Kirsi Tiaiselle (kikka.tiainen@pp.inet.
fi).
Yksi kauden kohokohdista on heinäkuun
Ladyt vs Seniorit -tapahtuma, jonka järjestelyvastuu on nyt ladyillä.

Ilmoittautuminen omiin tapahtumiin hoituu Nexgolfin kautta.
Olipa sitten joko järjestetty tapahtuma tai
normaali pelikierros, niin muistetaan ennen
kaikkea nauttia tästä hienosta pelistä sekä
itse kierroksen aikana että terassilla jälkipelin merkeissä!
Seniorit haluavat myös pitää huolta kentästä ja niinpä Hiltusen Juhan johdolla pidetään aina kuukauden 2. maanantai talkoot, jonka yhteydessä pelataan myös
Talkoo eclectic.
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’Golfia ikä kaikki’ -terveisin
Senioritoimikunta Eero Lösönen
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NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY
Tapahtumakalenteri kesä 2016
MAALISKUU

HEINÄKUU
su

HUHTIKUU

ma
ke

20.4. Kumppanipäivä klubilla

ke

20.4. NGK ry kevätkokous + jäsenilta

la

23.4. NGK Frisbee Open

TOUKOKUU
ma
la

la

16.7. LP-mestaruus ikäluokat

su

17.7. LP-mestaruus ikäluokat

ke

20.7. 11. vko kisa

la 23.7.

On Golf Tour Open

7.5. Greenside Cafe Lippukisa

pe

29.7. Kenya Open

su

31.7. Ladyt vs Seniorit -ottelu

9.5. Senioritalkoot + Eclectic-kisa

ma

13.7. 10. vko kisa

27.7. 12. vko kisa

9.5. Junnujen ma peli-illat alkavat

la

11.7. Senioritalkoot + Eclectic-kisa

ke

ma

ke

ke

9. vko kisa

2.5. Junnuinfo, vanhempainkokoukset

ma
ti

3.7. FINCA Perhemalja semi Open

ke 6.7.

ELOKUU

10.5. Naisten sääntöilta

ma

1.8. Lasten 4. Golfkoulu

11.5. 1. vko kisa

ma

1.8. Senior Tour by OnGolf & Andalucia

14.5. Golf & Frisbeegolf -klubikisa
16.5. RP-mestaruus + RP cup alkavat

ke

3.8. 13. vko kisa

la

6.8. LP-mestaruuskisa, avoin
7.8. LP-mestaruuskisa, avoin

ke

18.5. 2. vko kisa

su

su

22.5. Ladies’ Day

ma

8.8. Senioritalkoot + Eclectic-kisa

23.5. Matka-Vekka Firmaliiga alkaa

ma

8.8. Tiikeritrophy-junnukisa

ma
ke
la
ma

25.5. 3. vko kisa
28.5. Ekatii Scramble
30.5. Senior Tour by OnGolf & Andalucia

KESÄKUU

ti
ke
la
su

9.8. NGK - HyG sen ottelu
10.8. 14. vko kisa
13.8. VIASAT OPEN
14.8. Ladies’ Day

ke

1.6. 4. vko kisa

ma

15.8. World Corporate Golf WCGC (alustava)

su

5.6. Seniorisunnuntai

pe

19.8. Kapteenin kannu

ma

6.6. Lasten 1. Golfkoulu

ma
ti
ke
ke
la
su
ma
ti

la

20.8. FJT 9

6.6. Senioritalkoot + Eclectic-kisa

su

20.8. FJT 9

7.6. Tsemppi Tour 2. Etelä-Itä

ke

24.8. Junnukauden päätöstapahtuma

8.6. 5. vko kisa

pe

26.8. Toimikuntien peli-ilta

la

27.8. VIKING LINE OPEN

8.6. Junnujen kaveripäivä
11.6. Early Bird -kisa
12.6. Ladies’ Day
13.6. Lasten 2. Golfkoulu
14.6. Seniorit vs juniorit Ryder Cup

ke

15.6. 6. vko kisa

pe

17.6. Alue Tour 3. Etelä-Itä

la

18.6. LIONS GOLF OPEN

ma

20.6. Lasten 3. Golfkoulu

ke
ma
ke

22.6. 7. vko kisa
27.6. Mid 24-h junnuille
29.6. 8. vko kisa

SYYSKUU
la
pe

9.9. Senioreiden D-cup

la

13.8. MATKA-VEKKA OPEN

su

18.9. Ladyt, sadonkorjuukisa

la

24.9. Everybody’s

LOKAKUU
la
ma
la

1.10. K-Citymarket Klaukkala Kinkkukisa
17.10. Lähipelilehti
22.10. Cross Country -klubikisa

MARRASKUU
pe
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3.9. TEKNOS-Scramble, Open
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25.11. NGK ry syyskokous
Kauden 2016 päättäjäiset

Nyt kannattaa olla

KULTAKORTTIPELAAJA
tilla*
r
o
k
a
t
l
u
K
an
pelaama

lle
ä
t
n
e
k
5
2
KULTA

2016

165 €
KULTAKORTTIKENTÄT 2016
Alastaro Golf
Archipelagia Golf Club
Gumböle Golf
Hartola Golf
HillSide Golf & Country Club
Hirvihaaran Golf
Hyvinkään Golf
Iitti Golf
Kankaisten Golf

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

Rauma Golf
RuukkiGolf
SeaGolf Rönnäs
St. Laurence Golf
Suur-Helsingin Golf
Tarina Golf
Tuusulan Golfklubi

SÄÄNNÖT
• Kultakortin voi lunastaa osakas, joka käyttää omaa nimettyä pelioikeuttaan.
• Pelaaja on oikeutettu pelaamaan kaikilla Kultakortti-järjestelmässä mukana olevilla kentillä 7 kierrosta/kenttä
• Peliajan voi varata 3 vuorokautta ennen haluttua aikaa ja kortista on ilmoitettava jo peliaikaa varattaessa
• Kentillä on oikeus rajoittaa Kultakortti-pelaajien määrää tarvittaessa 30 pelaajaan/päivä/kenttä
• Pelioikeus ei ole voimassa kilpailuissa tai muissa tapahtumissa
• Korttin etuja ei voi hyödyntää omalla kotikentällä
• Varatessaan peliaikaa, pelaaja voi varata ainoastaan yhden lähdön kerrallaan
• Kultakortti ostetaan omalta kotikentältä

* Kultakorttia ei ole fyysisenä korttina.

Lue ehdot ja säännöt: www.sgky.fi

MID:en kesä 2016

Kesäliiga&gaala
Kesä 2016 on NGK:n MID-toimikunnalle neljäs MID-ikäisen jäsenistön aktivoijana ja aktiivisena ”golfliikuttajana”. Toimikunnan
puolesta toivotammekin kaikki ”vanhat” ja ”uudet” MID-jäsenemme tervetulleiksi mukaan toimikunnan tapahtumiin

MID:en kesään kuuluu jälleen, perinteinen, suuren suosion ja jopa valtakunnallista huomiota saanut Kesäliiga. Suuresta suosiosta ja julkisuusarvosta johtuen
on MID-toimikunta päättänyt ottaa Kesäliigan kanssa uuden askeleen kohti
kansainvälisyyttä. Elokuussa, Kesäliigan
finaalien jälkeen järjestetään varmasti kesän ”kuumin” terassitapahtuma, historian
ensimmäinen – KESÄLIIGA-GAALA – klubimme uudella terassilla. Itse illan ohjelma
on yllätys. Varmaa on vain se, että gaalan
aikana jaetaan Kesäliigan palkinnot, juhlapuheiden ja selitysten kera. Muusta illan sisällöstä vastaa MID-toimikunta, Sami ”Showman” Salmisen johdolla – joten
on aivan varmaa, että myös illan muu ohjelma on gaalan arvoista. Tule siis mukaan
itse Kesäliigaan ja -gaalaan. Lisäinfoa Kesäliigasta saat tämän Lähipelilehden sivuilta, erillisestä Kesäliiga-infosta. Kesäliiga- gaalasta informoimme lisää kesällä,
mutta merkitse jo nyt kalenteriisi päivämäärä 27.08.2016.
Mestaruuskisat ja
seuraotteluita kesällä 2016
Kesään 2016 mahtuu myös jokavuotiset, kesän tärkeimmät mestaruuskisat,
eli taistot MID-ikäryhmän omista reikäja lyöntipelimestaruuksista. Näistä ensin
mainittu pelataan kesän aikana toukoelokuussa ja jälkimmäinen jo perinteen
mukaisesti heinäkuussa, muiden ikäryhmämestaruuksien kanssa samanaikaisesti. Tiedossa on siis jälleen kerran nauruntäyteinen viikonloppu ystävien ja golfin
parissa.
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Kesän aikana pelaamme myös kaksi seuraottelua. Toinen näistä on jo perinteeksi muodostunut seuraottelu Vuosaaren
MID:ejä vastaan. Uutena tulee tänä vuonna aloitettavat seuraottelut Messilä Golfin
MID:en kanssa.
Seuraotteluiden pelaajat valitaan Kesäliigalaisista ja MID:en reikäpeli- ja lyöntipelimestaruuskisoihin osallistuvista sekä muuten aktiivisista MID-toiminnassa
mukana olevista jäsenistämme. Tule siis
rohkeasti mukaan toimintaan, osallistu tapahtumiin ja muista pitää puhelin auki.
Seuramme
24h junnugolfille 27.-28.06.
Kahtena edellisenä kesänä kuudesta seuramme aktiivisesta MID:stä on muodostettu kaksi erillistä kolmehenkistä joukkuetta, jotka ovat ottaneet vastaan kesän
suurimman haasteen sitten omien nuoruusvuosien ja tarttuneet Golfliiton esittämään ”Seuramme 24h junnugolfille”
-haasteeseen.
Joukkueista on ollut aina kentällä 2 pelaajaa kerrallaan. Molempien joukkueiden tavoitteena on ollut pelata 24 tunnin aikana
niin monta kierrosta golfia kuin mahdollista ja pyrkiä tekemään mahdollisimman
monta par- tai sitä parempaa tulosta. Tapahtumia tukemaan on kerätty yritys- ja
henkilötukijoita, jotka ovat lupautuneet
maksamaan pienen summan rahaa jokaisesta par- tai sitä paremmasta tuloksesta. Tukijoiden ja urheiden pelaajien avulla
onkin kesien 2014 ja 2015 aikana kerätty seuramme junnutoiminnan tueksi yli
17 000 euroa.
| 18 |

Näiden kahden kesän onnistumisien innoittamana on MID:it päättänyt myös tänä kesänä olla tempauksessa mukana ja
laittaa haasteen itselleen asteen kovemmaksi. Tulevana kesänä mukana on jälleen kuusi aktiivista MID-ikäistä golfaria,
joista muodostetaan kolme kaksihenkistä
joukkuetta. Tämä tarkoittaa sitä, että kesäkuussa, heti juhannuksen jälkeen 27.28. kesäkuuta, on näillä kuudella urhealla MID:illä edessään 24 tuntia, aidosti
yhtämittaista golfia. Itse Seuramme 24h
junnugolfille -tapahtumasta ja jo kertyneiden varojen käytöstä saat lisäinfoa tässä
Lähipeli-lehdessä olevasta erillisestä 24hartikkelista.
MID-naiset mukana SM-kisoissa
Todennäköisesti koko viime kesän MID
-ikäryhmän yllättävimmästä ja samalla kovimmasta suorituksesta vastasivat
naiset, osallistumalla ensimmäistä kertaa MID:ien SM-joukkuekilpailuihin. Kaikkiaan kilpailuun osallistui 20 joukkuetta ja
NGK:n joukkue pelasi hienosti sijalle 9.
Vahva klubilla kiertävä huhu kertoo, että
myös tulevana kesänä arvon Ladymme
ovat osallistumassa SM-joukkuekisoihin.
Koska kyseinen osallistuminen tuli viime
kesänä myös MID toimitukselle todellisena yllätyksenä, emme ehtineet saada
paikalle vierailevaa ja lentävää reportteriamme. Tästä viisastuneena myös MID
toimittaja on kirjannut tulevan kesän kisatapahtuman omaan kalenteriinsa ollakseen paikan päällä aistimassa suuren urheilujuhlan tuntua sekä kannustamassa
Ladyjamme yhä parempaan.

NGK:n mid-toimikunnan 24h juniori-stipendit
Kuka stipendit myöntää?
Stipendit myöntää Nurmijärven Golfklubin mid-toimikunta stipendirahastostaan. Varat stipendirahastoon on pääasiassa kerätty vuosina 2014 ja 2015
järjestettyjen 24h junnugolfille -tapahtumien avulla (http://golf.fi/24h-junnugolfille). Myös jatkossa, kesällä 2016 ja sen jälkeen toteuttavien 24h junnugolfille
-tapahtumien aikana kerätyistä varoista tullaan osa ohjaamaan kyseiseen
stipendirahastoon. Stipendeillä MID-toimikunta haluaa osaltaan tukea golfklubin nuoria jäseniä golfharrastuksessaan.
Kuka voi hakea stipendiä?
Stipendiä voivat hakea kaikki alle 21-vuotiaat Nurmijärven Golfklubin jäsenet.
Stipendejä ei ole tarkoitettu vain kilpagolfin harrastajille, vaan hakija voi myös
olla harrastuksessaan vielä alkutaipaleella. Hakemuksen voi jättää lapsen tai
nuoren puolesta myös esim. hänen vanhempansa.
Kuinka suuri myönnettävä stipendi on?
Myönnettävien stipendien lukumäärää ja kokonaisarvoa ei ole etukäteen
päätetty. Ne päätetään tapauskohtaisesti mm. kulloinkin saapuneiden hakemusten määrän perusteella ja hakemuksissa esitettyjen käyttötarkoitusten
perusteella. Kunkin myönnettävän stipendin arvo voi poiketa haettavasta.   
Midit ne pelaa sateellakin!
Syksyn pelimatka, Pärnu 20.-21.09.
MID-toimikunnan kesän viimeinen tapahtuma on perinteisen syyspelimatkan järjestäminen. Toimikunnassa on talven aikana päätetty, viime syksyn kokemusten
pohjalta, että jatkamme MID-ikäisten golfareiden maailmankatsomusta ja suunnata syksyn pelimatka myös tänä vuonna rajojemme ulkopuolelle. Syksyn 2015
pelimatka suuntautuikin lahden taakse
Pärnuun. Viikonlopun aikana vierailimme
sekä Pärnu Bay Golfin että White Beach
Golfin hienoilla ja haastavilla kentillä. Laita
siis loma-anomus vetämään ja päivämäärät kalenteriisi – lisäinfoa itse matkasta laitamme kesän aikana.
T. MID-toimikunta

Tapahtumia 2016
• Seuraottelu NGK – VGH
Vuosaari/huhtikuu
Nurmijärvi/heinäkuu
• Seuraottelu NGK – MeG
Nurmijärvi/ 27.05.
Messilä/19.08.
• Kesäliiga 16.05. – 27.08.
• Seuramme 24h junnugolfille
27.-28.06.
• Kesäliiga-gaala 27.08.
• Syksyn pelimatka 20.-21.09.

Millä kriteereillä stipendit myönnetään?
Stipendien saajat valitaan toimitettujen hakemusten perusteella. Hakemuksessa on perusteltava, miksi hakijalle pitäisi stipendi myöntää ja miten stipendi voisi auttaa hakijaa harrastuksessaan. Perusteluita voivat olla mm. hakijan
ja hänen perheensä taloudellinen tilanne, hakijan aktiivisuus ja motivaatio
golfin harrastamiseen, mahdolliset saavutukset golfissa ja tulevaisuuden
suunnitelmat. Hakemukseen voi myös halutessaan liittää mahdollisen suosittelijan lausunnon.
Hakemuksessa on myös ilmoitettava, mihin tarkoitukseen stipendi on tarkoitus käyttää. Myönnettävä stipendi on käytettävä suoraan lapsen tai nuoren
golfharrastusta edistäviin tarkoituksiin. Stipendin voi käyttää esimerkiksi harjoitus- tai leirimaksuihin, matkakuluihin tai varusteiden hankintaan.
Miten stipendiä haetaan?
Stipendiä voi hakea kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Keväällä
hakuaika päättyy 30.04. ja syksyllä 31.10.
Stipendiä haetaan kirjallisesti Nurmijärven Golfklubin mid-toimikunnalta. Hakemus toimitetaan sähköpostitse erikseen, MID-toimikunnan ilmoittamaan
osoitteeseen viimeistään hakuajan päättymispäivänä. Hakemus on sisällöltään vapaamuotoinen.
Sama henkilö voi hakea stipendiä peräkkäisillä hakukierroksilla, riippumatta
siitä, onko hänelle aiemmin myönnetty stipendiä vai ei. Stipendejä myönnettäessä etusijalla ovat kuitenkin hakijat, joille ei ole aiemmin myönnetty stipendiä.
Miten stipendien myöntämisestä ilmoitetaan?
Stipendin saajiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä mahdollisimman pian
hakuajan päätyttyä. Stipendin saajien nimet ja myönnetyjen stipedien arvot
voidaan julkistaa (hakijan suostumuksella) Nurmijärven Golfklubin Internetsivuilla ja Lähipeli-lehdessä.
Mistä voi kysyä lisätietoja?
Lisätietoja stipendin hakemisesta voit kysyä NGK:n mid-toimikunnan puheenjohtajalta. Puheenjohtajan yhteystiedot löytyvät seuramme kotisivuilta,
seuran hallituksen jäsenten yhteystiedoista sekä MID-toimikunnan omilta
sivuilta.
Kevään 2016 stipendit on haettavissa 30.04.2016 mennessä.
Lähetä hakemuksesi osoitteeseen theman.pasi@gmail.com
Lisätietoja tarvittaessa
Pasi Theman 050 366 1006 tai theman.pasi@gmail.com
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Me Nurmijärven MID:it kannamme huolta
jälkikasvustamme, noista elämämme silmäteristä ja tulevista ”MID-määritteiden”
täyttävistä varttuneista nuorista miehistä ja naisista. Siksi olemmekin jo kahtena
edellisenä kesänä, kevätauringon innoittamina (kuin nuoret varsat) päättäneet ottaa
vastaan elämämme suurimman haasteen
sitten omien nuoruusvuosien ja kohdata Golfliiton esittämän ”Seuramme 24h
junnugolfille”-haasteen.

Syksyllä 2013 kävimme MID:en kauden
päättäjäismatkan yhteydessä keskusteluja siitä, kuinka MID:it pystyisivät tukemaan seuramme junioreiden toimintaa.
Kuin sattumalta luimme kevään 2014
Golf-lehdestä artikkelin kesällä 2013 toteutetusta 24h-golftapahtumasta Lakeside Golfissa ja ajattelimme, että miksi
mekin emme voisi toteuttaa kyseistä tapahtumaa MID:ien voimin.
Kiinnitimme artikkelissa huomiota siihen, että Golflitto oli lähdössä tapahtuman järjestelyihin mukaan ja kyseinen
tapahtuma tultaisiin toteuttamaan Golfliton avustuksella kesällä 2014 uudestaan,
laajemmassa mittakaavassa ja valtakunnallisena tapahtumana.
Huhti-toukokuussa 2014 kävimme asian osalta alustavia keskusteluja muutaman seuramme aktiivisen MID:in kanssa ”Mitä jos mekin lähtisimme mukaan
ja keräisimme rahaa junnuille” ja heidän
suhtautumisensa asiaan on ollut erittäin
positiivinen. Lisäksi tiedustelimme epävirallisesti asiasta muutamalta tutulta, niin
henkilöiltä kuin yritysmaailmasta koskien tukijaksi lähtemistä ja saimme heiltä
asian osalta erittäin positiivisia vastauksia, eli ”Mukaan oli jo lähtemässä porukkaa”. Saamastamme hyvästä ja positiivisesta palautteesta rohkaistuneena
totesimme, että tässä on tapahtuma –
nimenomaan seuramme MID:lle – joka kannattaisi polkaista käyntiin, vaikka
pienimuotoisempana ja jatkojalostaa sitä sitten eteenpäin. Pidimmekin ensimmäisen virallisen suunnittelupalaverimme
maanantaina 12.05.2014 ja asetimme
NURMIJÄRVI GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 1-2016

omalta osaltamme ”Seuramme 24h junnugolfille” -tapahtumalle toiminta-ajatukset ja tavoitteet. Näin oli saanut alkunsa
MID:emme 24h junnugolfille alkunsa.
Mistä haasteessa on kyse?
Kyseisen ”Seuramme 24h junnugolfille”
-tapahtuman tavoitteena on pelata 24
tunnin aikana niin monta kierrosta golfia kuin mahdollista ja pyrkiä tekemään
mahdollisimman monta par- tai sitä parempaa tulosta sekä kerätä 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!
Kesät 2014 ja 2015
Seuramme 24 junnugolfille on nyt pelattu kahtena kesänä. Mukana on ollut yhteensä 173 henkilötukijaa ja 38 yritystukijaa, jotka ovat maksaneet erikseen
sovitun tukisumman jokaisesta tiimien
tekemästä par- tai sitä paremmasta tuloksesta. Vuosien 2014 ja -15 aikana onkin pelattu yhteensä 30 kierrosta golfia,
eli 1080 väylää kahden tiimin voimin. Näiden kierrosten aikana tiimit ovat tehneet
yhteensä 455 par- tai sitä parempaa tulosta ja keränneet seuramme junnugolfille
rahaa yli 17 000 euroa.
Mihin varoja on käytetty?
Ensimmäinen tapahtuma, joka hankituilla varoilla on seuramme junioreille to| 20 |

teutettu, oli viikonloppuleiri kesällä 2015.
Kyseinen leiri saikin omien junioripelaajiemme osalta erinomaisen vastaanoton
ja sille toivottiinkin jatkoa. Lisäksi kerätyillä varoilla on tuettu junioreidemme talviharjoittelua talvikaudella 2015-16.
Kesä 2016 tuo tulleessaan ”uuden”
viikonloppuleirin ja koulugolfin
Kesällä 2016 Junioritoimikuntamme toteuttaa 24h-varoilla viimekesän tapaan
viikonloppuleirin noin 20-25 juniorillemme ja tarjoaa seuran kanssa 700 lapselle
ilmaisen tutustumisen golfiin.
Mikä koulugolf?
NGK on aloittamassa uudenlaisen golfkerhotoiminnan yhteistyössä neljän Nurmijärven kunnan koulun kanssa. Röykän,
Rajamäen, Syrjälän ja Harjulan koulujen
4-6 luokan oppilaille järjestetään ensin tutustumistilaisuudet kouluilla, jonka jälkeen
toiminnasta kiinnostuneet ja ilmoittautuneet kuljetetaan kuusi kertaa bussilla kentälle. Toukokuussa alkaa sitten varsinainen
golfkerhotoiminta, jonka aikana bussillinen
lapsia kuljetetaan kentälle harjoittelemaan
ja pelaamaan. Iältään 10-12-vuotiaita lapsia kertyy näistä neljästä koulusta yhteensä noin 700. Tavoitteena on saada 5-10 %
heistä kiinnostumaan golfkerhotoiminnasta. Koulujen tutustumispäivän ohjelmasta
vastaavat Henri Satama ja Miki Kuronen,
joten eiköhän tuo tavoite ole helposti saavutettavissa.
Lajeinahan golf, frisbeegolf ja futisgolf sopivat kaikille ikään, sukupuoleen tai kuntotasoon katsomatta.

Vielä kerran legendaarinen kuva
24 h -kierroksen jälkeisestä tunnelmasta!

Golfkerhotoiminta perustuukin näiden
kolmen lajin ympärille ja toimintaa on
tarkoitus jatkaa kesällä, mikäli osallistujia saadaan riittävästi. Enemmän golfista
kiinnostuneet ohjataan lasten golfleireille
ja tiikeriharjoitusten pariin. Ryppyotsaisuus on kuitenkin kaukana tästä toiminnasta.
Mahdollisesti seuraavana vuonna yhteistyötä aloitetaan muiden Nurmijärven koulujen kanssa.
Kouluissa järjestettävät tutustumistilaisuudet ja kentällä toteutettava golfkerhotoiminta on koululaisille täysin ilmaista.
Tämä kaikki on siis mahdollista seuramme MID:en ansiokkaan toiminnan ja 24
h junnugolfin myötä keräämiensä varojen
ansiosta.
Junioritoimikunta ja seuran hallitus yhdessä ovat päättäneet panostaa tänä
vuonna juniorien määrän lisäämiseen
yhteisössämme. Junioritoimintaa halutaankin nyt kehittää monelta eri kantilta.
Ei pelkästään uusien harrastajien saamiseksi lajin pariin, vaan myös laadullisten
tavoitteiden kautta. Uskomme vahvasti,

että kiinnostus frisbeegolfia ja futisgolfia
kohtaan lisää kiinnostusta myös golfia ja
nimenomaan Nurmijärvi Golfin toimintaa
kohtaan.
Seuramme ”24h-junioristipendi”
1/3 osa kerätyistä varoista on varattu
MID toimikunnan jaettavaksi ”24h-junioristipendien” muodossa. Kyseisen stipendin myöntää seuran MID toimikunta
ja sen tarkoituksena on tukea seuramme
junioreiden golfharrastusta. Seuran jakamista stipendeistä MID toimikunnan jakamat stipendit eroavat siten, että niiden
jakoperusteina ovat myös muut kuin pelkät ”kilpaurheilulliset perusteet”. Stipendien jakamisesta ja hakemisesta lisäinfoa
tässä Lähipelilehdessä sekä seuramme
kotisivuilla – MID toimikunnan sivuilla.
Ei kahta ilman kolmatta.
Seuramme 24h junnugolfille
tulee jälleen 27.-28.06.
Kesä 2016 tuo jälleen tullessaan ”Seuramme 24h junnugolfin”. Kuten jo MID
-toimikunnan artikkelissa kerroimme,
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kahden edellisen kesän onnistumisien innoittamana on MID:it päättänyt myös tänä kesän olla tempauksessa mukana ja
laittaa haasteen itselleen asteen kovemmaksi.
Tulevana kesänä mukana on jälleen kuusi
aktiivista MID-ikäistä golfaria, joista muodostetaan kolme kaksihenkistä joukkuetta. Tämä tarkoittaa sitä, että kesäkuussa,
heti juhannuksen jälkeen 27.-28. kesäkuuta, on näillä kuudella urhealla MID:illä
edessään 24 tuntia, aidosti yhtämittaista golfia. Tulevana kesänä myös Junioritoimikuntamme on vahvasti mukana
järjestelyissä ja näin tukemassa tapahtuman onnistumista. Seuraa siis aktiivisesti seuramme kotisivuja, jäsenpostitusta
ja klubimme ilmoitustauluja, sillä lisäinfoa
kesän tapahtumasta on tulossa jo toukokuun aikana.
Ystävällisin terveisin!
MID- ja Junioritoimikunta
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MIDIEN
KESÄLIIGA
2016

Kesäliiga tulee kuumempana kuin
koskaan! Kesäliiga alkaa toukokuun
toisella viikolla 16.5. ja kestää läpi kesän päättyen 27.8. Viking Line Openin yhteydessä pelattavaan Grande
Finaleen. Kesäliigan voittaja kruunataan Kesäliigan Mestariksi. Hän saa
oman nimensä aidosta muovista valmistettuun Kesäliigan Pokaaliin. Kesäliigan Pokaali on kiertopalkinto, joka on ikuisesti kiertävä, ellei se katoa
ennen sitä.
Jokainen kesän viikko muodostaa oman
osakilpailunsa. Osakilpailuista jaetaan
sarjataulukkoon pisteitä sijoituksen mukaan. Kesäliiga muodostuu 16 osakilpailusta, mutta vain 8 parasta sijoitusta otetaan huomioon sarjataulukkoon.
Näin ollen ei haittaa, vaikka pystyisi pelaamaan vain harvakseltaan.
Osakilpailuun osallistut pelaamalla viikon
aikana pistebogey-tuloksen millä kentällä tahansa, mihin aikaan tahansa ja kenen kanssa tahansa. Syötät tuloksen
netin välityksellä Kesäliigan keskustietokoneelle ja jäät odottamaan viikon viralliNURMIJÄRVI GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 1-2016

sia tuloksia hengitystä pidätellen. Fleksiibeliä, eikö totta?
Kesäliigassa halukkaat voivat osallistua
myös scr-sarjaan. Kesäliigan Mestarin
arvonimen saa kuitenkin vain pistebogey-sarjan voittaja.
Kesäliiga on herättänyt suurta mielenkiintoa ja kateutta myös mid-ikäisten
ulkopuolella. Aikaisempina vuosina Kesäliigaan onkin päässyt vahingossa lipsahtamaan pikkusiskolta lainatuilla henkilöpapereilla myös mid-iän ylittäneitä
henkilöitä. Kesäliiga haluaa mahdollistaa
hauskanpidon myös näille Wannabemideille, joten Kesäliigaan saavat tänä
vuonna osallistua kaikki halukkaat! Wannabe-midit eivät voi voittaa Kesäliigaa
eikä myöskään voittaa mideille varattuja
palkintoja. Paras Wannabe-mid huomioidaan palkintojenjako gaalassa ”Wannabe Kesäliiga Mestari”-trophyllä.
Palkintopöydän arvoa on tuntuvasti korotettu edellisistä vuosista. Kesäliigan
pääsarjassa eli pistebogey-sarjassa palkitaan 5 parasta. Scr-sarjan kolme pa| 22 |

rasta saavat palkinnon. Sen lisäksi paras
nainen ja paras Wannabe-mid palkitaan.
Palkintopöytä notkuu tänä vuonna loistavia palkintoja: viikonlopun pelimatka
Mestarille, runsaasti huippugolfvälineitä,
lahjakortteja yms. Palkintojenjakogaala
on heti Kesäliigan Grande Finalen eli Viking Line Openin jälkeen klubilla.
Jottei tarvitse kahlata koko internettiä
läpi, niin kerrottakoon, että Kesäliigaportaali löytyy Ngk:n kotisivuilta midien
sivujen kautta. Kesäliiga-portaalin kautta pystyt ilmoittautumaan Kesäliigaan,
syöttämään tuloksia ja seuraamaan sarjataulukon kehittymistä.
Kesäliigan osallistumismaksu on tasan
25 euroa, joka kattaa koko kesän. Tämä
maksu tulee suorittaa caddiemasterille.
Seuraa seuramme sivuja ja sähköpostia – sillä lisäinfoa Kesäliigasta on vielä
tulossa!

T. MID-toimikunta ja
Kesäliiga-mies

Aktiivista junnutoimintaa
ympäri vuoden!
Lasten uudistetut golfleirit kesällä 2016
Golfleirit ovat tarkoitettu n. 7-14 v. lapsille ja ne ovat
avoimia kaikille!
Golfleirin aikana opetetaan golfin perusteita lyönneistä,
pelaamisesta sekä säännöistä. Myös frisbeegolfia ja
futisgolfia pelataan leirin aikana.

•
•
•
•
•
•
•

saat huippuopetusta golfopettajiltamme
harjoitusryhmistä löytyy erilaisia vaihtoehtoja
junnutoiminnan mukana saat hyviä golfkavereita
järjestämme junnujen oman kesäleirin ennen juhannusta
erilaisia kisoja ja tapahtumia koko pelikauden ajan
junioripelioikeus kuuluu Nurmijärven osakkeeseen ja sitä
voi käyttää 24 ikävuoteen saakka ilman lisäkustannuksia
NGK on koko perheen yhteinen liikuntapaikka,
suosittele kaverillekin!

Golfleirit järjestetään
kesäkuussa 6.-10.6., 13.-17.6.
ja 20.-23.6. elokuussa 1.-5.8.
Golfleiri pidetään viitenä
päivänä peräkkäin:
ma – pe klo 9.30 – 14.30
(juhannusviikolla vain 4 päivää ma – to)
Jokainen päivä sisältää opetusta ja pelaamista
par 3 -radalla sekä ruokailun.

Junnujen toimintaa kesällä 2016:
ma 2.5. klo 18 Infotilaisuus ja lettukestit.
Infotilaisuus on tarkoitettu sekä vanhemmille että junioreille
ke 4.5. - 31.8. Lajiharjoitukset keskiviikkoisin
klo 17.30 Pikku-Tiikerit ja klo 19.00 Tsemppi-Tiikerit
ma 9.5. - 12.9. Peli-illat maanantaisin klo 18-20
ke 1.6. Kaveripäivä. Tuo kaveri mukaan harjoituksiin ja
käykää yhdessä pelaamassa. Kokeilu ei maksa mitään.
ti 7.6. TsemppiTour -osakilpailu Nurmijärvellä
la-su 11.-12.6. NGK junnujen kesäleiri. Varaa jo nyt tämä
viikonloppu kesän hauskimpaan tapahtumaan!
ma 20.6. klo 18 Lähipelitesti nro 1.
ma 8.8. klo 18 Tiikeri Trophy 9 reiän junnukisa.
Kaikki osallistujat palkitaan!
ma 29.8. klo 18 Lähipelitesti nro 2.
ke 31.8. klo 17.30 Kauden päätöstapahtuma viimeisten
lajiharjoitusten yhteydessä

Mahdollisuus suorittaa green card
Golfleirin viimeisen päivän aikana on mahdollisuus
suorittaa golfin taitokokeita ja jopa lasten green card!
Hinta
Leirin hinta on 190 e/vko, juhannusviikko 175 e
Hintaan sisältyy: opetus, ruokailut, pelipaita ja koko
loppukesän pelioikeus par 3 -radalle sekä uusille
1. vuoden jäsenyys Nurmijärvi Golfissa.
Lasten kuljettajille on tarjolla edullinen green fee
leiripäivinä (9 reikää 20 e ja 18 reikää 30 e).
Tiedustelut: johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi
tai 045-7731 3145
Ilmoittautuminen www.nurmijarvi-golf.fi /kurssit, opetus

Tervetuloa mukaan tutut ja uudet junnut – ystävän saa
mielellään pyytää mukaan kokeilemaan lajia!
Lisätietoja junioreiden toiminnasta antaa junioritoimikunnan pj. Annamari Sovijärvi p. 040-842 3074

PS. Tule kokeilemaan 2 kertaa ilmaiseksi jo toukokuussa
NGK:n Tiikeritiimin harjoituksia keskiviikkoisin klo 17.30-19
Junioritoiminnan infoilta ja lettukestit ma 2.5. klo 18
tule mukaan vanhempien kanssa.
| 23 |
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Nurmijärvi Golf tarjoaa 700 lapselle
ILMAISEN TUTUSTUMISEN GOLFIIN
NGK on aloittamassa uudenlaisen golfkerhotoiminnan yhteistyössä neljän Nurmijärven kunnan koulun kanssa. Röykän,
Rajamäen, Syrjälän ja Harjulan koulujen
4-6 luokan oppilaille järjestetään ensin
tutustumistilaisuudet kouluilla, jonka jälkeen toiminnasta kiinnostuneet ja ilmoittautuneet kuljetetaan kuusi kertaa bussilla kentälle.
Toukokuussa alkaa sitten varsinainen golfkerhotoiminta, jonka aikana bussillinen lapsia kuljetetaan kentälle harjoittelemaan ja
pelaamaan. Iältään 10-12-vuotiaita lapsia
kertyy näistä neljästä koulusta yhteensä noin
700. Tavoitteena on saada 5-10 % heistä
kiinnostumaan golfkerhotoiminnasta. Koulujen tutustumispäivän ohjelmasta vastaavat
Henri Satama ja Miki Kuronen, joten eiköhän
tuo tavoite ole helposti saavutettavissa.

Lajeinahan golf, frisbeegolf ja futisgolf sopivat kaikille ikään, sukupuoleen tai kuntotasoon katsomatta.
Golfkerhotoiminta perustuukin näiden kolmen lajin ympärille ja toimintaa on tarkoitus
jatkaa kesällä, mikäli osallistujia saadaan riittävästi. Enemmän golfista kiinnostuneet ohjataan lasten golfleireille ja tiikeriharjoitusten
pariin. Ryppyotsaisuus on kuitenkin kaukana tästä toiminnasta.
Mahdollisesti seuraavana vuonna yhteistyötä aloitetaan muiden Nurmijärven koulujen
kanssa.
Kouluissa järjestettävät tutustumistilaisuudet
ja kentällä toteutettava golfkerhotoiminta on
koululaisille täysin ilmaista. Tämä kaikki on
mahdollista seuramme midien ansiokkaan

HOLE IN ONE 2015

13.5.2015 Teea Lahdenperä-Tarkkanen, NGK.......A8 puu-1
16.6.2015 Sanni Tolvanen, StLG...........................A3 r-7
25.6.2015 Raili Peltonen, HyG..............................A3 r-6
2.7.2015

Jouko Rinne, MGC..............................B8 W

15.7.2015 Merja Laakso, YSG..............................B8 r-8
9.9.2015

Veli-Matti Kiiski, NGK...........................B5 hybr

17.9.2015 Liisa Salomaa, NGK.............................B8 r-9
4.10.2015 Marja Mikkola, NGK.............................A3 hybr
1.11.2015 Marina Penttinen, NGK........................B8 r-6
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toiminnan johdosta. Jo parin vuoden ajan
midit ovat keränneet pelaamalla 24 h junnugolf tapahtumassa varoja NGK:n junioritoiminnalle. Nyt näitä varoja käytetään koulugolfprojektin toteuttamiseksi mm. valmentajien ja ohjaajien palkkioihin, bussikuljetuksiin
ja tarvikkeisiin.
Junioritoimikunta ja seuran hallitus yhdessä ovat päättäneet panostaa tänä vuonna
juniorien määrän lisäämiseen yhteisössämme. Junioritoimintaa halutaankin nyt kehittää monelta eri kantilta. Ei pelkästään uusien harrastajien saamiseksi lajin pariin, mutta myös laadullisten tavoitteiden kautta. Uskomme vahvasti, että kiinnostus frisbeegolfia ja futisgolfia kohtaan, lisää kiinnostusta
myös golfia ja nimenomaan Nurmijärvi Golfin
toimintaa kohtaan.

Harvinaisuuksia: 				
9/4/1997 Risto Iivonen teki 2 Hole In Onea
samana päivänä, samalla kierroksella, peräkkäisillä
par-3:lla, B5/rauta-7 ja B8/rauta-9.
9/15/1997 Väinö Jaakola teki Hole In Onen ollessaan 78-vuotias, B8/rauta-7.
6/8/2013 Teemu Järvinen teki Hole In Onen
ollessaan 12-vuotias, B8/rauta-9.
			
Eniten saman pelaajan tekemiä Hole In Oneja
NGK:n kentillä, Leena Koivisto 5 kpl.

Nurmijärven Golfkoulun opetusjärjestelyitä

ON UUDISTETTU
Toni Korpihete, 40 v., on ottanut vetovastuun golfkoulun toiminnasta viime syksystä alkaen. Toni on
opettanut Nurmijärvellä jo vuodesta 2001 lähtien
Peter ”Petsku” Hagströmin mentoroinnissa Assistant Prona. PGA Proksi Toni valmistui viime vuonna. Koulutukseltaan Toni on liikunnanohjaaja (LOT)
sekä ammattivalmentaja (AmVT).

Tapani Saarentola, 58 v., on uusi vahvistus NGK:n opetustiimissä. Suomen PGA myönsi joulukuussa Tapsalle
Teaching professional of the year 2015 -palkinnon. Koulutukseltaan Tapsa on liikunnanohjaaja, golfvalmentaja ja
certifikoitu Aim Point -kouluttaja.
Tapsalla on yleisurheilutausta ja
mm. alle 18 v. Suomen mestaruus 10-ottelussa suomenennätystuloksella. Tapsa kilpailee
edelleen aktiivisesti, mutta nyt
golfissa. Taskuun on kertynyt
muutama PGA-seniorimestaruus ja pronssia vuoden 2015
Senior Tourilta.
Ura lähti tenniksen kautta golfin pariin vuonna 1990 ja
PGA:n jäsenenä hän on ollut vuodesta 1991 lähtien. Tapsa on opettanut golfia Vierumäellä, Pickalassa ja Virroilla.
Virroilla hän toimi samanaikaisesti myös toimitus- ja toiminnanjohtajan tehtävissä. Nykyään Tapsa valmentaa Espanjan Laurossa talvisin 40 – 50 junioria ja järjestää harjoitteluolosuhteet yli 70 suomalaiselle pelaajalle vuosittain.
Tapsalla on vankka kokemus kaikentasoisista pelaajista
aloittelijoista maajoukkuepelaajiin, mm. Lauri Ruuska, Miki
Kuronen, Petra Salko ja Oona Vartiainen.
Tapsan erikoisosaaminen liittyy griinin lukemisen opettamiseen eli AIM POINT -metodiin, jota opettaa vain muutama sata valmentajaa maailmassa.

Tonin lähtökohtana opetuksessa on se, että jokainen golfari on fyysisiltä ominaisuuksiltaan erilainen. Tästä johtuen myös jokaisen swingitekniikka on yksilöllinen. Kun nämä
fyysiset tekijät otetaan huomioon, niin vältetään erilaiset vaivat ja loukkaantumiset. Näin
golfin pelaaminen on turvallista,
tehokasta ja nautinnollista. Opetustoiminnan kantavana ajatuksena onkin se, että golfari kehittyy sellaisten harjoitteiden avulla,
joiden avulla golfari oivaltaa asioita itse ja oppii ymmärtämään
sen, kuinka pallo saadaan sinne
mihin se halutaan.Toni vaihtaa
mielellään ajatuksia muiden kanssa lajista riippumatta, ja
pyrkii jatkuvasti kehittämään omaa osaamistaan avoimin
mielin.

NURMIJÄRVEN GOLFKESKUS OY 12/31/2015

NURMIJÄRVEN GOLFKESKUS OY 12/31/2015

Hole In One vuositilastot, keskiarvo 10 kpl / vuosi

Hole In Onet rei’ittäin vuosina 1992 - 2012

vuosi

kpl

vuosi

kpl

vuosi

kpl

reikä

kpl

reikä

kpl

reikä

kpl

1992

4

2002

13

2012

13

A1

1

B5

65

C4

3

1993

4

2003

7

2013

12

A3

46

B8

102

C7

25

1994

2

2004

16

2014

15

A8

11

1995

7

2005

22

2015

9

Huom! A1 on par 4

1996

6

2006

11

1997

8

2007

11

1998

4

2008

13

1999

17

2009

17

2000

12

2010

12

2001

11

2011

7

Kaikki yht 253
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Klubipelaajien harjoitusryhmät touko-kesäkuu 2016
Klubipelaajien suositut harjoitusryhmät käynnistyvät jälleen toukokuussa maanantaina 9.5 alkaen
Alkukesän harjoitukset kestävät 6 viikkoa (viikot 19-24). Tulevalle kaudelle on tarjolla jälleen tehoryhmiä
pienille ryhmille sekä edellisten vuosien kaltaisia isompia ryhmiä. Tarjoamme myös mahdollisuuden
osallistua tasoituksen mukaiseen ryhmään tai erikoisryhmään rauta- ja lähestymislyönnit alle 120 m
parantamiseksi. Yleisryhmään ovat kaikki tervetulleita!
Tehoryhmät Ryhmien koko max 7 henkilöä. Yksilöpainotteista opetusta. 1½ tuntia viikossa.
Isot ryhmät Ryhmien koko max 13 henkilöä. Ryhmäpainotteista opetusta. 1½ tuntia viikossa.
Harjoitusryhmien ohjelmassa on mm. rautapelin parantaminen ja draivin pituuden lisääminen.
Hybridit/väyläpuut, bunkkeri/lyönnit paksusta raffista ja kaltevalta alustalta.
Erikoisteemaisilla ryhmillä lisäksi kaikenlaiset lyönnit alle 120 m: putti, chippi, wedgepeli ja erikoislyönnit.

Tehoryhmät:
ti klo 17:00 – 18:30
ti klo 18:00 – 19:30
ti klo 19:30 – 21:00
to klo 17:00 – 18:30
to klo 18:30 – 20:00
Hinta

yleinen
Hcp <20
rautaryhmä
yleinen
rautaryhmä

150 €
160 €
170 €

Isot ryhmät:
ma klo 15.00 – 16:30
ma klo 16:30 – 18:00
pe klo 16:15 – 17:45

Toni
Tapsa
Tapsa
Tapsa
Tapsa

Hinta

NGK osakas-jäsen
NGK:n jäsen
muut

60 €
75 €
90 €

Seniorit
Naiset
yleinen

Toni
Toni
Toni

NGK osakas-jäsen
NGK:n jäsen
muut

Opetuksesta vastaavat Nurmijärven Golfkoulun opettajat Toni Korpihete ja Tapani Saarentola.
Molemmat opettajat ovat PGA Pro´ta ja olleet pitkään opetustoiminnassa mukana. Tapsa aloittaa nyt
ensimmäistä kautta Nurmijärvellä, hänet valittiin vuoden valmentajaksi 2015 ja hän on myös certifikoitu
Aim Point- puttimenetelmän kouluttaja.
Varaa oma paikkasi nopeasti, sillä paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
NGK:n jäsenten ilmoittautuminen NexGolfin kautta
Lisätietoa johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi
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Lasten uudistetut golfleirit
kesällä 2016
Golfleirit ovat tarkoitettu n. 7-14v. lapsille ja ne ovat avoimia kaikille!
Golfleirin aikana opetetaan golfin perusteita lyönneistä, pelaamisesta sekä säännöistä. Myös
frisbeegolfia ja futisgolfia pelataan leirin aikana.
Golfleirit järjestetään
kesäkuussa (6.-10.6.), (13.-17.6.) ja (20.-23.6.)
elokuussa (1.-5.8.)
Golfleiri pidetään viitenä päivänä peräkkäin:
ma - pe
klo 9:30 – 14:30
(juhannusviikolla vain 4 päivää ma – to)
Jokainen päivä sisältää opetusta ja pelaamista par 3radalla sekä ruokailun.

Mahdollisuus suorittaa green card
Golfleirin viimeisen päivän aikana on mahdollisuus
suorittaa golfin taitokokeita ja jopa lasten green card!

Hinta
Leirin hinta on 190 €/vko , juhannusviikko 175 €
Hintaan sisältyy: opetus, ruokailut, pelipaita ja koko
loppukesän pelioikeus par 3- radalle sekä uusille 1. vuoden jäsenyys Nurmijärvi Golfissa.
Lasten kuljettajille on tarjolla edullinen greenfee leiripäivinä (9-reikää 20 € ja 18-reikää 30 €).
Tiedustelut: johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi tai 045-7731 3145
Ilmoittautuminen www.nurmijarvi-golf.fi /kurssit, opetus

PS. Tule kokeilemaan 2 kertaa ilmaiseksi jo toukokuussa NGK:n
Tiikeritiimin harjoituksia keskiviikkoisin klo 17.30-19
Junioritoiminnan infoilta ja lettukestit ma 2.5 klo 18
tule mukaan vanhempien kanssa.
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Tervemenoa
maailmalle
golffari!
Sopiva-liittymällä käytät
puhelintasi vapaasti ilman
lisäkuluja reissatessasi
Pohjolassa ja Baltiassa.
Ota roamingedustamme
kaikki ilo irti.
Viheriöt odottavat.

#koskamävoin
NURMIJÄRVI GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 1-2016
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HUIPPUGOLFIA
VIASATILLA

Suunnittelu | Myynti | Valmistus | Urakointi

www.stofix.com
VIASAT.FI

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

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

| 29 |
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Kaikki johtavat golftuotemerkit

KOTIMAISIA LASITUSRATKAISUJA
JO 30 VUOTTA
CoverGlobal Oy on kotimainen parveke- ja terassilasitusvalmistaja.
Suomalaiseen osaamiseen pohjautuvia COVER-lasitusratkaisuja
on toimitettu 30 toimintavuoden aikana lähes kaikkiin maanosiin.
Kattavasta mallistostamme löydät:
•
•
•
•

Cover terassi- ja parvekelasitukset
Cover terassirungot ja lasikatot
Cover lasi-alumiinikaiteet
Cover-Copal liukulasitukset

SUUNNITELMAT TOTEEN NYT COVER-RAHOITUKSELLA
Joustorahoituksella voit rahoittaa suuretkin hankinnat
heti ja maksaa takaisin itsellesi sopivissa kuukausierissä.

Varaa nyt ilmainen arviointikäynti osoitteesta
www.cover.fi tai soita 010 666 4622
Myös välinehuolto, logotuotteet

Lasitusratkaisut

CoverGlobal Oy
Yrittäjäntie 16 B4, 01800 Klaukkala
P. 010 666 4622
info@cover.fi

ja tapahtumien palkinnot
www.ekatto.fi

Remontit jopa 24 tunnissa

KAIKKI PINNAT
KOTIIN.

Meiltä löydät kattavat palvelut
ja ratkaisut toimistoja tuotantotulostusratkaisuihin,
asiakirjahallintajärjestelmiin,
verkkolaitteisiin ja IT-palveluihin.

Me Neliöremontilla haluamme
pitää huolta suomalaisista kodeista.
Remonttipalveluistamme löytyy
sopivia vaihtoehtoja pienistä
pintaremonteista kattaviin
huoneistoremontteihin.
Ei enää pitkittyneitä aikatauluja, jaloissa pyöriviä
remonttimiehiä ja epäselviä hintoja!
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info@ekatto.fi

Kattavat informaatioja viestintäratkaisumme tehostavat
asiakkaidemme toimintaa ja
parantavat kustannustehokkuutta.
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Lomamatka
Lomamatkat Golf

Tervetuloa Lomamatkojen golfm
turvallinen ja kokenut matkakum
kokemus golflomien järjestämise

on nyt laajempi
Tervetuloa Lomamatkojen golfmatkalle! Lomamatkat Golf Ohjelmistomme
on
13 hienoa golfkohdetta. Valiko
turvallinen
ja
kokenut
matkakumppani,
jolla
on
lähes
10
vuoden
BullRam Finland Oy on suomalainen, suomalaisten toimijoiden
entisestään talvikaudella 2014–2
kokemus golflomien järjestämisessä.
kokonaan omistama yritys, jonka tarkoituksena on tuottaa
Uusien golfkenttien bongareille
markkinoille laadultaan ja soveltuvuudeltaan ensiluokkaisia,
Ohjelmistomme
on nyt laajempi kuin koskaan sisältäen Azoreilla ja Aurinkorannikon helm
kohtuuhintaisia lisäravinteita ja eritysruokavaliovalmisteita
liikhienoa golfkohdetta. Valikoima monipuolistuu vielä
kuvalle kansalle ikään, sukupuoleen tai urheilulajiin13
katsomatCosta de Almeria itäisessä Anda
entisestään
ta. Sohvaperunasta himoliikkujaan, tyttärentyttärestä
esi-isään, talvikaudella 2014–2015.
ja. Sekä Almerimarissa että Roqu
Uusien golfkenttien bongareille tarjoamme viheriöitä hurmaavilla
BullRam on tarkoitettu juuri teille.
on aivan hotelliemme tuntumass
Azoreilla ja Aurinkorannikon helmessä Costa de Almeriassa.
kohde myös kesälomagolfiin, sill
kuin aikuisillekin. Viiden kierroks
Costa de Almeria itäisessä Andalusiassa on golfarin toivepaikkoon kukkarolle sopiva 175 €.
ja. Sekä Almerimarissa että Roquetas de Marin kylässä golfkenttä
on aivan hotelliemme tuntumassa. Costa de Almeria on sopiva
Toinen uutuutemme on ruuhkat
kohde myös kesälomagolfiin, sillä tekemistä riittää niin lapsille
ta golfkenttää kohtuullisen lähel
kuin aikuisillekin. Viiden kierroksen greenfee-paketti kesäkaudella
Maisemat Azoreilla ovat sanoink
on kukkarolle sopiva 175 €.
näkyy myös molemmilla kentillä
kasvillisuutena. Gofkentillä on yle
Toinen uutuutemme on ruuhkaton Azorit ja sen kaksi hyvätasoiskunnossaGolf
rauhalliselle
golfviikoll
ta golfkenttää kohtuullisen
lähellä
Ponta
Delgadan
kaupunkia.
Tervetuloa Lomamatkojen golfmatkalle!
Lomamatkat
on
Tervetuloa
Lomamatkojen
golfmatkalle!
Lomamatkat G
turvallinen
ja kokenut matkakumppani,
jolla
on
lähesmatkakumppani,
10 vuoden
turvallinen
kokenut
jolla on lähes 1
Maisemat Azoreilla ovat
sanoinkuvaamattoman
kauniit
ja jatämä
Lue lisää
golfmatkoistamme
golflomien
järjestämisessä.
kokemus
golflomien
järjestämisessä.
näkyy myös molemmilla
kentillä
kukkaloistona
ja kokemus
runsaana
kasvillisuutena. Gofkentillä
on yleensä hyvin tilaa Ohjelmistomme
ja puitteet
ovat
on nyt laajempi kuin koskaan sisältäen
Ohjelmistomme on nyt laajempi kuin
koskaan sisältäen
13 hienoa golfkohdetta. Valikoima monipuolistuu vie
kunnossa rauhalliselle
golfviikolle.
13
hienoa golfkohdetta. Valikoima monipuolistuu vielä
Varaukset:

Lomamatkat
Golf
Lomamatkat
Golf

entisestään talvikaudella 2014–2015.

entisestään
talvikaudella 2014–2015.
www.lomamatkat.fi

Uusien golfkenttien bongareille tarjoamme viheriöitä h
Lue lisää golfmatkoistamme:
lomamatkat.fi/golfmatkat
Uusien
golfkenttien
tarjoamme
viheriöitä hurmaavilla
Azoreilla ja Aurinkorannikon
helmessä Costa de Almeri
puhelinpalvelu
puh.bongareille
020 120 4100,

BullRam Finland Oy:n ja Finca Ltd:n takana on Nurmijärvi Golfin
hyvä, pitkäaikainen yhteistyökumppani Kent Lindholm. NGK:n
kisoista FINCA-Perhe Open on Lindholmin yhtiöiden sponsoroima
Varaukset:
kisa. Käykää tutustumassa näiden yhtiöiden tarjontaan.
www.lomamatkat.fi
BullRam Finland
Oy, Finca Ltd
puhelinpalvelu puh. 020 120 4100,
KetunmäentieMatka-Vekan
2, 01820, KLAUKKALA
toimistot ja valtuutetut jälleenmyyjät
p. 040 860 19 81

Azoreilla
ja Aurinkorannikon
helmessä Costa
de Almeriassa.
Matka-Vekan
toimistot ja valtuutetut
jälleenmyyjät

Costa de Almeria itäisessä Andalusiassa on golfarin to
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on aivan hotelliemme tuntumassa.
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kuin aikuisillekin. Viiden kierroksen greenfee-paketti ke
kohde myös kesälomagolfiin, silläon
tekemistä
kukkarolleriittää
sopivaniin
175 lapsille
€.
kuin aikuisillekin. Viiden kierroksen greenfee-paketti kesäkaudella
Toinen uutuutemme on ruuhkaton Azorit ja sen kaksi h
on kukkarolle sopiva 175 €.
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Maisemat
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