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Tässä lehdessä mm.

• Kiropraktikko pidentää lyöntiä
• Kesän golftapahtumat varattavissa
• Seuraohjaajakoulutuksessa paikkoja vapaana
• Kauden tapahtumakalenteri

Seuraa tiedotteita www.nurmijarvi-golf.fi
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Käyttämättä jääneiden, peruuttamattomien lähtöaikojen sanktiot:
1.kerta: kirjallinen huomautus
2. kerta: tariffin mukainen
greenfee ja kirjallinen varoitus
3.kerta: tariffin mukainen
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etukäteen lähtöaikoja.
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Kiropraktikko pidentää lyöntiä
Kun selkärangan liikerata on kunnossa, pallo lentää pidemmälle.

Tiger Woodsilla ei ole kiropraktikko tourilla mukana vahingossa tai maisemia ihmettelemässä. Eikä
Söderstamilla, tietää kiropraktikko Tero Nikulainen. Jenkeissä kiropraktiikka on luonnollinen osa
joka päiväistä terveyden- ja hyvinvointia.
Woodsilla kaikki osa-alueet ovat huippukunnossa, siis myös selkäranka.
– Rangan pitää kiertyä oikein. Kaikkien 24 nikaman pitää tehdä yhteistyötä, jotta ranka pääsee
kiertymään oikein, Nikulainen sanoo. Jos jostain
kohdasta nappaa kiinni, keho kompensoi ja hakee
liikkeen jostain muualta. Silloin tulee ongelmia.
Ja kun pää nousee kriittisellä hetkellä sen sentin
sadasosan, lyöntiosuma on huono.
Kiropraktikko on selkärangan hoitaja, joka pitää
huolta rangan liikkuvuudesta ja korjaa sen virheasentoja.
Rangan liikkuvuus on tälle istuvalle sukupolvelle
tärkeä asia.

Golf on toispuoleinen laji

Golf on toispuoleinen laji, kun palloa hakataan aina
samalta puolelta. Kesä-heinäkuun vaiheessa Nikulaisen vastaanotolle alkavat valua ensimmäiset
golfarit. Silloin on tarpeeksi monta kierrosta kierretty ja tuhansia lyöntejä on takanapäin. Se tuntuu
selässä.
Olisi tärkeää harjoittaa myös sitä toista puolta.
– Olen vitsinä sanonut, että lyö molemmilta
puolilta niin selkävaivat häviävät, Nikulainen kertoo.
Ennen kierrosta pitäisi lämmitellä lihakset hyvin.
Muutama riuhtaisu ei riitä lihasten lämmittämiseksi
pelikuntoon.
Pelikauden ulkopuolella pitäisi tehdä lihaskuntoharjoitteita ja pitää ranka kunnossa. Himogolfaajan
pitäisi säännöllisesti käydä rangan hoidossa.
Varsinkin syvät lihakset pitää olla hyvässä kunnossa, jolloin liike pysyy hallittuna.

Naksahduksia ei tarvitse pelätä

Kiropraktikon kolme neuvoa
golfareille
1.
2.
3.

Moni kiropraktikon hoidossa kammoksuu pauketta
ja naksahduksia. Ei siinä rustot tai nivelet pauku,
vaan kahden nikaman välisessä nivelnestekapselissa muuttuu paine, kun tehdään nopea liike. Siitä
napsahdus.
– Tämä on suht hellä hoitomuoto, hoidammehan
lapsiakin. Naksahduksella ei ole mitään tekemistä
hoidon onnistumisen kanssa, Nikulainen sanoo.

Lämmittele kunnolla ennen kierosta
Lämmittele kunnolla ennen kierosta
Harjoita myös toista puolta, tee reiluja
swingejä ”väärälle puolelle”.

KRISTIINA SAHAKANGAS
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Haluaisitko osallistua
seuraohjaajakoulutukseen?

S

euraohjaajan koulutuksessa pääset tutustumaan
joukkoon muita innokkaita golfareita, jotka haluavat tehdä muutakin kuin pelata. Koulutuksesta
voisi olla iloa esimerkiksi junnutoiminnan vetäjänä,
joukkueenjohtajana, harjoittelu- tai teemailtojen valvojana sekä pron avustajana. Junnujen vanhempia kannustetaan erityisesti mukaan! Kurssi soveltuu hyvin
myös aikuisryhmien vetäjille.
Uusia kursseja järjestetään tänä keväänä Kuortaneella
14.–15.3. sekä Lohjalla 21.–22.3. Kurssi kestää yhden
viikonlopun ja voidaan järjestää myös oman seuran puitteissa, mikäli 10 henkilöä ilmoittautuu mukaan. Seura
vastaa osallistumismaksusta ja tarjoaa mahdollisuuksia
erilaisiin ohjaustilanteisiin.
Aiemmin peruskurssin suorittaneille on Golfliitolla tarjolla kausittain golfohjaajan koulutusta (2-taso). Nämä
kurssit kestävät neljän viikonlopun ajan. Tänä keväänä
kurssit ovat Lohjalla 6.2.2009 alkaen. Uusien kurssien
aikatauluja voi seurata Golfliiton sivuilta.
Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan ohjaajakoulutukseen, ilmoittaudu sähköpostilla osoitteeseen
johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi.

Sähly tuo sopivasti hien pintaan
ennen treenejä.

Takarivi: Jarmo Hokkinen, Valtteri Tulokas,
Miia Henriksson, Juha Laakso, Miki Kuronen
ja Mikael Jämsä
Eturivi: Joonas Karvonen, Pipsa Purhonen,
Johanna Laakso ja Minna Ikävalko

Johanna Purhonen palvelupäälliköksi

H

ead caddiemasterin tehtäviä
aikaisemmin hoitanut Johanna Purhonen aloitti vuoden
alusta lukien NGK:n palvelupäällikkö-

nä. Toimiston ja vastaanoton tehtävien järjestelyihin liittyen Johannan
vastuulle on siirtynyt mm. caddiemastereiden esimiestehtävät (rekrytointi,

koulutus, työvuorojen suunnittelu),
tapahtumapalvelujen
osavastuut
(myynti, suunnittelu ja toteutustehtäviä) sekä klubin sihteerin tehtävät.

Joka neljäskymmenes
suomalainen harrastaa
golfia

ajan saamista ei ole koettu ongelmalliseksi.

järvellä pidetään kentän osakkaita ja
vuosipelioikeuden haltijoita. Tämä
ryhmä on parhaiten sitoutunut Nurmijärven Golfyhteisöön, joten on
luonnollista, että heille suunnataan
myös parhaat edut.
Etuina ovat mm. joko kokonaan ilmaiset tai hyvin edulliset pelimahdollisuudet monille vieraskentille. Lisäksi
klubi järjestää jäsenistölleen monenlaisia tapahtumia, pelimatkoja, koulutustilaisuuksia, seuraotteluita ja kilpailuita.

Golfarien määrä edelleen kasvussa
Golfin harrastajien määrä kasvoi viime vuonna runsaalla seitsemällä tuhannella ja yhteensä Suomen Golfliiton seuroissa on nyt yli 132 000 jäsentä.
Nurmijärven Golfklubin jäsenmäärä
on viime vuosina ollut noin 1600, mikä on nykyiselle kentällemme ihan
sopiva määrä. Tätä vahvistaa myös
jäsenkyselymme, jonka mukaan peli-

Vastinetta
jäsenmaksulle

Nurmijärven Golfklubi ei ole tarkoituksena haalia uusia jäseniä pelkästään halvalla jäsenmaksulla, vaan periaatteemme on tarjota parasta hinta-laatusuhdetta jäsenmaksun vastikkeeksi.
Erityisen tärkeänä ryhmänä Nurmi-

4

Vieraspelioikeus Nevas –

Kurk – Suur Helsingin Golf
-kentiltä edullisesti

Yllä mainitut kentät tarjoavat nimetyllä pelioikeudella pelaaville
NGK Oy:n osakkaille mahdollisuuden lunastaa koko kesän 2009
voimassa oleva vieraspelioikeus edullisesti. Hinta on 100 euroa
/ kenttä tai 240 euroa / kaikki 3 kenttää.
Tämä vieraspelioikeus on nimetty ja oikeuttaa vieraspelaajan
statukseen ko. kenttien ajanvarauksessa. Tiedustelut, varaukset ja pelioikeuksien lunastukset NGK:n omasta toimistosta.

Osakkaat pelaavat
puoleen hintaan
sopimuskentillä

Osakkaan
vieraat pelaavat
halvalla

NGK:n osakkaille ja varsinaisten pelioikeuksien haltijat
saavat kevään aikana Suomen Golfkenttien Yhdistys ry:n
(SGKY) etukortin, joka oikeuttaa yhteen -50% alennukseen greenfeestä kortin hyväksyvillä kentillä. Kentät ja
kenttien myöntämät muut edut täsmentyvät kevään aikana, Niistä saa lisätietoja SGKY:n kotisivuilla
(www.sgky.org) ja mm. omilta internet-sivuiltamme sekä
Lähipelistä.

Säännöt ja tasoitusmääräykset ennallaan

Golfin säännöissä ja tasoitusmääräyksissä ei tule mainittavia muutoksia alkaneen vuoden aikana.
Pelaajien tasoituksia seurataan edelleen entistä tarkemmin ja käytännössä
tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien jäsentemme tulee pelikauden aikana palauttaa vähintään neljä tasoituskorttia.
Mikäli neljää tasoituskorttia ei palauteta, pelaajalla ei ole jatkossa ns. aktiivista tasoitusta.
Ei-aktiivisella tasoituksella ei Golfliiton
ohjeiden mukaan voi osallistua kilpailuun silloin, kun osallistujilta edellyte-

O

sakas saa tuoda kauden aikana 20 vierasta
pelaamaan samassa lähdössä itsensä kanssa vain 25 euron greenfee -hintaan (norm.
55 euroa). Vieraan saa tuoda ale-hintaan myös
kysytyimpinä peliaikoina viikonloppuisin.

tään EGA-tasoitusta. Tasoitusta voidaan kuitenkin käyttää sosiaalisissa ja
vastaavissa peleissä.

Kapteenin kevennys

Pikku-Kalle oli päässyt vanhempiensa
kanssa ravintolaan syömään. Annokset
olivat niin mahtavia, että jokaiselle jäi
jotakin lautaselle. Äiti, joka oli kovin
nuuka, sanoi tarjoilijalle: ”Voisitteko
tuoda minulle muovipussin, niin viemme ruuantähteet koirallemme?
”Jippii”, Kalle hihkaisi. ”Mä saan koiran”!
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Oikein hyvää alkanutta
golfvuotta 2009 kaikille !
ANTTI SARJAMO

Klubitalo ja P-paikka
vaativat kunnostusta
Kuluvan vuoden aikana yhtiön hallitus tarkistaa pitkän
tähtäimen taloussuunnitelmaa. Tiedossa on kenttien korjaamisen lisäksi myös parkkipaikan ja klubitalon kunnostustarpeet. Myös puuttuvat lähipelialueet ovat toteutuslistalla.

Huoltokeskuksen laajennus- ja
saneeraustyöt aikataulussa

P-paikkakin parannuslistalla

Visio 2020 peruskorjaussuunnitelma tulee ohjaamaan
kenttien korjauksia ja parantamista seuraavina vuosina.
Kohteiden toteutusjärjestystä ja ajoitusta pohditaan
suunnitelman toteutumista seuraamaan asetetussa työryhmässä.
– Kassavirta ohjaa yhtiön toimintaa, NGK Oy:n hallituksen
puheenjohtaja Juuso Jokela sanoo.
Sekä kentän peruskorjaus- ja parannusinvestoinnit ja kalustoinvestoinnit katetaan käyttötuloilla.
Suuremmat talonrakennushankkeet tai maanhankinnat
katetaan tapauskohtaisesti päätettävillä erillisellä rahoitusvastikkeella.

Uusi pumppaamo
vanhan viereen

Tutustumistilaisuus 28.5. osakasillan yhteydessä.

Vanhan huoltohallin saneeraus ja laajennustyöt päästiin käynnistämään suunnitellusti marraskuun alkupuolella. Työt ovat edistyneet aivan tavoiteaikataulun ja
budjetin mukaisesti siten, että vanhan osan saneeraustyöt valmistuvat maaliskuun loppuun mennessä ja laajennusosa huhtikuun puoliväliin mennessä.
Yhtiön osakkaille järjestetään mahdollisuus tutustua
huoltokeskukseen töiden valmistuttua ja kun huoltohallin laitteet ja kalustus on saatu asennettua ja käyttöön. Tutustumistilaisuus järjestetään osakasillan yhteydessä torstaina 28.5.

P

umppaamon uusiminen liittyy kentän kastelujärjestelmän kunnostukseen, jonka erityissuunnittelu
valmistuu tämän kevään aikana. Nykyisen pumppaamon kapasiteetti ei riitä kattavan kastelun varmistamiseen siten, että kastelu toimisi riittävän nopeasti ja
riittävän laajalle osalle kenttää yhtaikaa. Uusi pumppaamo rakennetaan nykyisen viereen.

Reilussa etukenossa,
nenä kohti tulevaa

K

lubimme toiminta on hyvässä
myötätuulessa. Toimikuntiin on
tullut uutta verta vilkastuttamaan
tulevan pelikauden toimintaa. Syyskokouksessa hyväksytty toimintasuunnitelma tarkentuu ja tapahtumille on nimetty
jo tässä vaiheessa vastuuhenkilö toimikuntien toimenkuvien mukaisesti. Odotan vilkasta ja toiminnallista pelikautta
2009.

Omistajien edut
laajenevat

Golfin aloittamisen kynnys on madaltu-
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nut, kun golfia pääsee pelaamaan hankkimatta omistukseensa pelioikeuden vain
greenfeen maksamalla. Tässä lienee yksi
syy golfkenttien osakkeiden kysyntään ja
hintojen alentumiseen viime vuosina.
Kenttäyhtiöt ovat miettineet erilaisia ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi ja miten
pelioikeuden omistaminen tulisi mielekkääksi. Ensi askeleita on tällä polulla jo
otettu ja tulevana pelikautena omistajajäsentemme edut tulevat laajenemaan.
Kiitän kuluneesta vuodesta 2008 ja toivotan pelaajille menestyksellistä pelikautta 2009.

ERKKI OILA

Mainetta ja
kunniaa

H

enkilökohtaiset SM-mitalit sekä seurajoukkueiden miesten sarjan voitto 2008 ovat
osoituksia siitä, että NGK:n rakentama valmennusstrategia on oikealla kurssilla.
Valmennustieto ja -osaaminen yhdistettynä pitkällä
jänteellä rakennettuun, tavoitteelliseen valmennuskokonaisuuteen, on tuottanut laajalti tunnustettua tulosta. NGK:n omista kasvateista on viime
kesänä ensimmäinen pelaaja – Mikael Jämsä – siirtynyt ammattilaiseksi, kolme omaa kasvattia on
mukana maajoukkueringeissä (Henri Satama, Ossi
Mikkola ja Elina Ikävalko) ja näiden pelaajien ”takana” on kasvamassa tukku potentiaalisia menestyjiä. Niin ikään seuran omia kasvatteja.
Ollaan tästä ylpeitä. Tätä työtä on miellyttävä jatkaa ja kehittää valmennustoimintaa edelleen. Organisoinnin päävastuun tulee kantamaan klubin
valmennustoimikunta ja lajivalmennuksen osalta
vastuu on tulevinakin vuosina Petsku Hagströmin
harteilla.

ESA MERILÄINEN

Kesän
golftapahtumat
nyt varattavissa

Elina Ikävalko pelasi NGK:n kartalle reikäpelin SM-kisoissa kotikentällä
sijoittumalla kolmanneksi. Kuva: Jore Puusa

Tarjoamme NGK:n kenttiä golftapahtumanne paikaksi.
Räätälöimme tapahtuman ryhmän tarpeita vastaavaksi.
Tapahtuma-aikoja on rajallinen määrä ja ne ovat nyt
varattavissa.

Meillä onnistuvat:

• Perinteiset kutsukilpailut
• Golf tutuksi -paketit ryhmille
Työporukat, avainasiakkaat, taloyhtiöt, yhdistykset,
kaveriporukat
Paketti sisältää 1,5 tunnin opetuksen pron johdolla,
9-reiän pelikierroksen normaali- tai harjoitusradalla
(par-3 rata), välineet ja pallot, saunat ja päivän lounaan klubiravintolassamme
• Kokous ja golf -paketit
Viihtyisä kokoustila henkilöstön viikkopalaverille,
myyntipalaverille ja asiakastapaamiseen
* neuvottelupöytä asettelu max 16 henk
* luentoasettelu max 30 henk

Kokoustilan varustelu
* dataheitin * piirtoheitin
* valokuvaheitin * white bord tussitaulu
* fläppitaulu * monistuspalvelu
* ilmastointi

Tarjoilut
Greenside Cafe & Restaurant tarjoaa maittavia
ruokailuvaihtoehtoja A-oikeuksin. Tarjoilu voidaan
tilata myös kokoustiloihin.
Kokouksen jälkeen on tarjolla rentouttavia hetkiä
golfin parissa.
* normaali 18 reiän tai 9 reiän pelikierros
* golftaitojen syventämistä pron opastuksella
* Golfin tutustumispaketti
Tiedustelut ja varaukset
Esa Meriläinen, puh 0400 -885 775 tai
tj@nurmijarvi-golf.fi
Johanna Purhonen, puh 045 -7731 3145 tai
johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi
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Vuoden
Herramiespelaaja
viihtyy
naisseurassa
Loistelias kausi päättyi
palkintosateeseen.

Silinteri päässä ja ällikällä lyöty. Näin voisi kuvata ladyjen
valitsemaa vuoden harrasmiespalaajaa Matti Kilpeläistä.
– Naisten ryhmässä on tosi mukava pelata, toteaa palkittu.
Samaan hengenvetoon vaatimaton herrasmies heittää hymyssä suin, että itseä hän ei peliseuraksi kelpuuttaisi.
Nurmijärven ykkösurheilulla golfilla menee hyvin. Viime
kesänä kilpapelaajat niittivät mainetta ja kunniaa niin kotimaan kuin ulkomaidenkin viheriöillä.
Nurmijärven Golfkeskuksen toimitusjohtaja Esa Meriläisellä olikin ilo ojentaa kauden päättäjäisissä pronssiset
ansiomerkit Henri Satamalle ja Elina Ikävalkolle.
– Nämä ovat muuten ensimmäiset seuran historiassa, mitkä ovat tulleet pelillisillä ansioilla, toteaa Meriläinen hymyssä suin.

Illan yksi kohokohta oli upea noutopöytä.
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James Bond vai vuoden Herramiespelaaja?
Vastaus: Kuvassa on sittenkin herramiespelaaja
Matti Kilpeläinen.

Nitroja, vettä ja uusia jäseniä

Satama järjestikin kesällä varsinaisen nitrokisan kotikentällään. Reikäpelin SM-kulta ratkesi
viimeisellä reiällä. Hyvät otteet kotimaassa veivät Sataman aina Australiaan asti pelaamaan.

Henri Satama viihtyi kilpailemassa
myös kengurujen maassa.

Taikuri Janne Raudaskoski teki temppuja joka lähtöön. Yleiso oli haltioissaan.
Kuvat: Pekka Mommo

Golf ei ole vain kilpailua. Suurin osa pelaajista tekee
sitä rakkaudesta lajiin. Golf on myös oivaa kuntoilua. Se näkyykin seuran toiminnassa.
– Meille tuli viime vuonna 200 uutta jäsentä, sanoo
seuran puheenjohtaja Erkki Oila.
Kaikkiaan Nurmijärven Golfklubissa on jäseniä 1
600.
Mikä vetää uusia pelaajia Nurmijärvelle?
– Kyllä se on tämä seuran hyvä henki. Tänne on
helppo tulla. Uusi jäsen ei tunne oloaan ulkopuoliseksi, pohtii Oila.

Vieraat kiittivät kenttää

Kenttä onkin vieraspelaajien suosiossa. Yksi syy on
se, että kentälle pääsevät pelaamaan kaiken tasoiset pelaajat. Myös kaikille avoin par-3 kenttä on koko maan parhaita.
Viime kesänä kentän loistava kunto keräsi erityisen
paljon kiitosta niin omilta kuin vierailijoilta. Viheriöt
olivat samettisen pehmeitä ja tasaisia läpi kauden.
Ilmojen puolesta kausi oli kaksijakoinen. Alkukausi
oli kuivaa. Sitten kenttämestari Tapio Lehto tanssi
niin railakan sadetanssin, että vettä oli vaivaksi asti. Tuskin kukaan pelaaja pääsi viime kaudella kierrosta läpi kastumatta.

PEKKA MOMMO

Elina Ikävalko pokkasi myös pronssisen ansiomerkin yhdessä
Henri Sataman kanssa.

9

Pääosissa osakkaat
ja jäsenistö
Uskomme valittuun strategiaan
kehittää kentästä jäsenten tarpeita
vastaava.
NGK:n pitkän tähtäimen suunnitelmat ja valittu strategia tähtäävät voimakkaasti profiloimaan golfyhteisöämme ns. klubikentän muottiin, jossa on piirteitä myös ”semi-private” kentän
profiilista.
Klubikentän profiilin määrittäminen voidaan tiivistää siten, että
pyrimme järjestämään jäsenistöllemme miellyttävät, nautittavat peliolosuhteet sekä toimivat oheispalvelut. Pääasiallinen
kohderyhmä on siis golfyhteisömme jäsenistö sekä näiden kutsumat vieraat, ei niinkään pelkästään vieras- eli greenfee-pelaajat.
Jäsenistömme lukumääräiseksi tavoitteeksi asetetaan noin
2000 jäsentä.
Semi-private profiilin omaava kenttäyhteisö on selkeästi varannut palvelunsa pääasiassa jäsenille ja rajoittamalla ulkopuolisten mahdollisuuksia käyttää palveluita. Esimerkiksi vieraspelaaminen on sallittua vain tiettyinä arkipäivinä.

ESA MERILÄINEN

Ensi vuonna
20 vuotta
mittariin

V

uonna 2010 Nurmijärven golfyhteisö
täyttää jo 20 vuotta. Pyöreitä juhlistetaan erilaisilla tapahtumilla, joita on jo
alettu suunnitella. Juhlavuoden ohjelmaan tulee sisältymään sekä kenttään liittyviä rakennus- ja muutostoimia että yksittäisiä golftapahtumia klubin eri toimikuntien tuottamina.

Pallorännin suosio kasvaa

J

oka pelikausi joukkoomme tupsahtaa uusia ja innokkaita golfareita ja joku heistä hurahtaa lajiin
niin tosissaan, että saa tasoitustaan
alenemaan muita enemmän. Viime
kaudella näin kävi Tiina Hurttalalle.
Ladykapteeni palkitsee pienellä huomionosoituksella joka vuosi eniten tasoitustaan tiputtaneen naispelaajan.
Tiina kertoo, että golfinnostuksestaan
voi "syyttää" NGK:ssa jäseninä olevia
ystäviään. Aikaisemmin lentopalloa
pelannut Tiina toteaa, että lentopalloa
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olisi kuulemma helpompi suunnata kuin
golfpalloa, (onkohan niin?)
Tiina suoritti greencardin kesällä 2007 ja
asetti itselleen tavoitteeksi taitojensa kehittämisen ja tasoituksen alentamisen.
Keväällä alkoivat sisähalliharjoitukset, jotka auttoivat pelitaitojen kohentumisen lisäksi myös hermojen hallinnassa kesän n.
20 - 30 kierrosta pelatessa.
Tiina kehuu Nurmijärven pallorännisysteemiä, joka on erinomainen pienten lasten

Kentälle kehuja

Kyllä C3:n griini kesti läheisenkin tarkastelun. Sileää, nopeaa – niin nopeaa.

NGK:n kentät saivat pelaajatyytyväisyyskyselyssä hienon
palautteen kunnostaan. Viheriöt olivat tasaiset ja riittävän
nopeat ja muu pelialustakin hienossa kunnossa. Kentälle
tehdyt pienet peruskorjaukset olivat osuneet oikeisiin kohteisiin (B-radan tiiauspaikat ja C5 uudet väyläbunkkerit).
Kentän erinomaiseen kuntoon vaikuttaa voimakkaasti
myös kentänhoidon vastuullisten osaaminen sekä kentänhoidon organisaation terävöittäminen. Uudet vastuut
kenttämestarin ja apulaiskenttämestarien sekä puutarhurin kesken mahdollistivat näiden avainhenkilöiden keskittymisen voimakkaammin omiin vastuualueisiinsa. Ja tämän työn tulos on havaittavissa kentällä pelaajien hyväksi. Ollaan yhdessä ylpeitä kentästämme!

Kenttämestari Tapio Lehto esikuntineen ylsi viime
kaudella parhaimpaansa. Kenttä sai kehuja.

vanhemmille, sillä aika on aina kortilla. Tiinan työ vie häntä eri puolille Suomea ja
hän onkin käyttänyt vapaa-ajat hotellissa
oleskelun sijasta uusiin kenttiin tutumiseen muualla Suomessa.
Alkavan kauden Tiina on luvannut aloittaa
sisähalliharjoituksilla ja tähtäimessä on
jälleen tasoituksen alentaminen. Onnea
viime kauden saavutuksesta ( 54->36) ja
innostusta alkavalle kaudelle!

ASTA PELTONIEMI

Ladykapteeni
puh. 050-501 4331

Tiina Hurttala laski reilusti tasoitustaan viime kesänä.
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NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY

Kilpailu- ja tapahtumakalenteri 2009
(alustava)
Maaliskuu
la
la

7.3.
7.3.

10:00 Kevätkokous
11:00 Ulkoilupäivä

Huhtikuu
ti
la
su

7.4. 8:00 Pelimatka Turkki Belek (7.-14.4.)
18.4. 10:00 Kevättalkoot
19.4.
Leiri- ja pelimatka Skåne (19.-26.4.)

Toukokuu
pe
su
la
ke
la
su
ke
to
su

1.5.
10.5.
16.5.
20.5.
23.5.
24.5.
27.5.
28.5.
31.5.

13:00 Vappukilpailu
12:00 Äitienpäivälounas
8:00 Lippukilpailu
1. vko kilpailu
12:00 Ekatii Scramble
9:00 Ladies Day kk-kisa
2. vko kilpailu
18:00 Osakasilta
9:00 Seniorisunnuntai

Kesäkuu
ma
ke
la
ma
ke
la
su
ma
ti
ke
su
ke
la
ma

1.6.
3.6.
6.6.
8.6.
10.6.
13.6.
14.6.
15.6.
16.6.
17.6.
21.6.
24.6.
27.6.
29.6.

10:00 Lasten 1. golfkoulu (ma-pe klo 10-14)
3. vko kilpailu
7:30 Altti Maraton
10:00 Lasten 2. golfkoulu (ma-pe klo 10-14)
4. vko kilpailu (kk-kilpailu)
8:00 Lions Golf OPEN; hyväntekokisa
13:00 Ladies Day kk-kisa
10:00 Lasten 3. golfkoulu (ma-pe klo 10-14)
8:00 Junioreiden Aluetour
5. vko kilpailu
11:00 Juhannus Open - SGL greensome
6. vko kilpailu
8:00 Greensiden Cafe klubikisa
6:00 Pelimatka Niitvälja

Heinäkuu
ke
su
ma
ke
la
ke
ke
la
su
ke

1.7.
5.7.
6.7.
8.7.
11.7.
15.7.
22.7.
25.7.
26.7.
29.7.

7. vko kilpailu
12:30 Perhemalja klubikisa
6:00 Pelimatka Estonia Golf
8. vko kilpailu (kk-kilpailu)
9:00 2 generations
9. vko kilpailu
10. vko kilpailu
8:00 LP-mestaruus; vet, sen, mid, jun
8:00 LP-mestaruus; vet, sen, mid, jun
11. vko kilpailu

la
ma
ke
la
la
la
la
su
la
su

1.8.
3.8.
5.8.
8.8.
15.8.
15.8.
22.8.
23.8.
29.8.
30.8.

12:00 Seniorit vs Ladyt
10:00 Lasten 4. golfkoulu (ma-pe klo 10-14)
12. vko kilpailu (kk-kilpailu)
8:30 4-pelimestaruus
14:00 Ladies Day kk-kisa
8:30 NGK Isä-poika Open
7:30 LP MESTARUUSKILPAILU
8:00 LP MESTARUUSKILPAILU
12:30 VIKING LINE OPEN
Pelimatka Baltiaan (30.8.-3.9.)

la
ke
to
la
to
la
to
su

5.9.
9.9.
10.9.
12.9.
17.9.
19.9.
24.9.
27.9.

8:30
10:00
10:00
8:30
10:00
12:30
10:00
13:00

la
la

17.10. 10:00 Syystalkoot
24.10. 11:00 Cross Country

pe
pe

6.11. 19:00 Klubin syyskokous
6.11. 20:00 Kauden 2009 päättäjäiset

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Hella Scrmble klubikisa semi-open
NGK Sponsors Invitational
Syyskuun seniorisarja 1. kisa
Senioreiden D-Cup
Syyskuun seniorisarja 2. kisa
Kyläottelu
Syyskuun seniorisarja finaali
Everybody's

