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Nurmijärven Golfklubi ry:n
jäsenlehti 1/2008

Seuraa tiedotteita nettisivuiltamme osoittessa: www.nurmijarvi-golf.fi
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Viime vuosi oli menestystarina
uosi 2007 oli klubimme historian
menestyksellisin vuosi mitattuna
edustuspelaajien SM-tason kilpailuissa menestymisessä. Myös rankingissa olimme kuluneena vuonna kolmannella sijalla. Oma kilpailutoimintamme oli viime kaudella kiitettävää.
Klubin kilpailut ja tapahtumat hoidettiin suunnitelmien mukaan ja hyvin.
Kiitos kaikille, jotka edesauttoivat niiden onnistumista.

V

haasteita. Kilpailu- ja tapahtumakalenteri sisältää perinteisiä kilpailuja sekä
klubitapahtumia. Uuttakin on tiedossa:
koko kesäajan kestävät Petskun johdolla
kokoontuvat nais-, seniori- ja valmennustoimikuntien harjoitusryhmät aikaisempien vuosien golfklinikoiden sijaan. Myös tyttöjunnut tulevat saamaan
oman harjoitusryhmänsä. Nuorimmille
golfin harrastajille järjestetään sekä golfkouluja kesäkuussa että Swingiä jengissä -tapahtumia par 3 -radalla.
Eittämättä suurin haaste on reikäpelin
SM-kilpailu, joka on myönnetty klubillemme. Siihen pitää tsempata koko klu-

bin voimin. Jotta kaikki sujuisi jouhevasti, kilpailun johtoryhmä tulee kääntymään jäsenistön puoleen tarvittavien
toimihenkilöiden saamiseksi. Tarvitsemme starttereita, fore-caddieitä ja
mm. henkilöitä tulospalveluun.

Jäsenetuina mm. matkoja

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 14 §:ssä määrätyt asiat.

Mitä jäsenemme saavat tulevan kautena
jäsenmaksunsa vastineeksi tasoituskorttien ylläpidon lisäksi? Tapahtumakalenteria selatessa sieltä löytyy muutakin
mukavaa kuin kilpailut. Erilaiset kilpailut kuuluvat olennaisena osana urheiluseuran toimintaan. Eri toimikunnat järjestävät golfiin liittyviä tapahtumia klubin jäsenille. Talviaikana on järjestetty
tulevaa pelikautta varten ohjattua kuntoharjoittelua, pelikautena pron ohjauksella golfin harjoittelua, seuraotteluja eri
toimikuntien järjestäminä ja edullisia
pelimatkoja mielenkiintoisille kentille
sekä kotimaassa että lähinaapurimaihin.
Varsinaisen pelikauden ulkopuolella
klubi järjestää pelimatkoja kauemmaksikin.
Kannattaa osallistua! Lisätietoja mm.
nettisivuillamme.

Nurmijärven Golfklubi ry / hallitus

Erkki Oila

Ja haasteita riittää
Alkanut vuosi tuo klubillemme uusia

KOKOUSKUTSU

Nurmijärven Golfklubi ry:n
kevätkokous 2008
Yhdistyksen jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen kevätkokoukseen,
joka pidetään lauantaina 8.3.2008 klo 10:00 Nurmijärven
Golfkeskuksen klubirakennuksessa.

Julkaisija: Nurmijärven Golfklubi ry.
Päätoimittaja: Esa Meriläinen tj@nurmijarvi-golf.fi
Taitto: Liisa Suonpää
Painopaikka: Forssan Kirjapaino
Painosmäärä: 1500 kpl
Nurmijärven Golfklubi ry., Ratasillantie 70, 05100 Röykkä
Puh: 09-2766 230, fax 27662330,
internet: www.nurmijarvi-golf.fi
Puheenjohtaja: Erkki Oila, puh. 050-566 4401
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Kentän parantaminen
hyvässä alussa
Golfarkkitehti Lassi-Pekka
Tilander, mitä ihmettä olet
suunnitellut meidän päämme
menoksi? – Toivottavasti
miellyttävämmän kentän, jossa on
myös uusia pelillisiä haasteita.
uten lähes kaikilla 90-luvulla rakennetuilla kentillä, myös Nurmijärvellä on kentän perusparantamisen aika. Rakentamisen aikaan golfkentän rakentamistietämys oli Suomessa
vielä lasten kengissä. Ja koska välineet ja
pelaajat ovat myös kehittyneet, ei kentän
nykyinen lay-out enää vastaa tarvetta.
– Lähtökohtana on uudistaa tuttuja väyliä niin, että peliin saadaan uutta pohdittavaa ja uusia haasteita, Tilander kertoo.
Nyt valmistuneen suunnitelman mukaan
korjataan perusrakenteita ja muutetaan
lay-outtia. Bunkkereita lisätään ja griinialueita sekä tiiauspaikkoja korjataan.

K

Väyläbunkkereita lisää
– Ei ole järkeä, että väyläbunkkerit ovat
180 metrissä, kun yhä useamman pelaajan pallo ottaa siinä vaiheessa vasta lisää happea ja lentää ilmassa yli.
Tilander kertoo, että häneltä on tilattu
ennen kaikkea golfillista ja pelistrategista näkemystä. Yhtiö haluaa kasvavalle
kokeneiden pelaajien joukolle haastetta
miettiä lyöntiään mm. bunkkereiden
mukaan. Siksi väyläbunkkerien sijoittamista pitää lähteä pohtimaan keskimääräistä paremman pelaajan näkökulmasta.
Tulevana kautena pelaajat huomaavat
muutoksen C 5:lla, johon on jo rakennettu lisäbunkkereita. Väyläkoivu jää,
mutta griinin edestä on kaadettu leppä
(kiitos Tilander, kenttätoimikunta ja
kentänhoitajat!).
– Griinien lähellä ei pitäisi olla lainkaan
puita, koska ne varjostavat ja roskaavat,
imevät ravinteita sekä vaikeuttavat
muutenkin hoitoa.

Näkymäesteitä tarkoitus
poistaa
B7:n näkymäeste on lähivuosina poistumassa, kun lyöntipaikkaa muutetaan ja
väylää levennetään Par 3-kentän suun-
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Lassi-Pekka Tilander on suunnitellut juhannuksena avattavan Saare-Golfin Kuressaaren
kaupungin kupeeseen Saarenmaalle. – Kannattaa käydä bongaamassa se.
taan. Silloin saadaan myös luontevampi
alastulo draiville eikä pallo enää liu’u
niin helposti Par 3-radan vesiesteeseen.
Nykyinen B7:n lyöntipaikka muuttuu
C3:n lyöntipaikaksi, jolloin väylälle saadaan parempi näkyvyys, kun kaadetaan
lisäksi vähän puita ja räjäytetään hieman kalliota.
– Sokkolyönnit eivät kerta kaikkiaan ole
hyviä, Tilander toteaa.

Yhteistyöllä paras lopputulos
Tiedossa on reilun 10 vuoden uurastus,
joka rahoitetaan yhtiön hallituksen
suunnitelmien mukaan pääosin tulorahoituksella.
– Malttia siis pelaajat, Tilander kehottaa. Kenttä ei muutu hetkessä, ja hyvää
kannattaa aina odottaa. Lopussa kiitos
seisoo, kun griinialueet ovat yhdenmukaisia ja kentän pelattavuus lisääntynyt
huimasti.
Iso projekti vaatii hyvää yhteistyötä tilaajan ja arkkitehdin välillä.
– Nurmijärvellä onneksi ymmärretään,
että kannattaa tehdä kerralla hyvin ja
kestävästi, Tilander sanoo.

Kommentti
Kellot romukoppaan
Hienoa, että yhtiö ja klubi ovat toden
teolla tarttuneet kentän uudistamiseen.
Peruskorjauksesta hyötyvät
kaikentasoiset pelaajat, kun esimerkiksi
näkymäesteitä poistetaan. Jokainen
tietää, että kellonsoittoa odottavan aika
on pitkä. Ja jos ne onnettomat
edessäpelaajat unohtavat soittaa kelloa,
menee väylä luultavasti pieleen, kun
harmittaa ja seuraava ryhmä jo
huohottaa niskaan tiiauspaikalla.
Golf on siitä herkkä laji, ettei se kestä
suuria tunnekuohahduksia. Lyönti
kärsii. Seli, seli, mutta monelle niin
totta.
Green fee -tuloja tarvitaan joka kentällä
kipeästi. Niiden tulo varmaan kasvaa,
kun sana kiirii, että Nurmijärvellä on
ryhdytty tuumasta toimeen.
Kristiina Sahakangas

Kristiina Sahakangas
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VISIO 2020 –
kentän parannus- ja
peruskorjaussuunnitelma
Lähtötilanteen kertausta
"Kertaus on opintojen äiti", sanotaan. Ja
näin se on tässäkin VISIO 2020 suunnitelma selostuksessa.
Seuraavassa on luettelo erittäin tiivistetyssä muodossa niistä perusteista ja lähtökohdista, joihin nyt laaditun suunnitelman aloittamine perustui:
* Kentän heikot tai vaurioituneet kohdat joka tapauksessa korjattava, ja
kun korjataan, on eduksi tehdä työ
huolella, kukin kohde toteutettuna
yhteisesti hyväksytyn linjan mukaisesti
* Kentän avartaminen muuttanut pelilinjoja
* Lyöntipituudet kasvaneet viimeisten
15 vuoden aikana siten, että kaikki esteet eivät enää vaikuta pelistrategian
valintaan suunnitellulla tavalla tai tietyt par-4 reiät ovat jääneet auttamattomasti lyhyiksi
* Kentän pitkäjänteinen kunnossapito
ja kehittäminen edellyttää yhtä, yhteistä visiota

Hyväksytty yleissuunnitelma
toimenpiteiden pohjana
Ennen toimeksiannon antamista
golfarkkitehti Lassi-Pekka Tilanderille, on NGK:n omana, sisäisenä työnä suoritettu erittäin
perusteellinen ja laaja valmistelu. Tätä valmistelua on suoritettu vahvassa yhteishengessä klubin kenttätoimikunnan, kenttämestarin ja yhtiön hallituksen
kanssa. Voidaan todeta, että Tilanderin toimeksiannossa oli jo
mukana selkeät tavoitteet, miten ratoja halutaan kehittää – toki Tilander on tuonut omia näkemyksiään mukaan suunnitelmaan.
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Tilanderin kädenjälki tulee näkymään
yksityiskohtien suunnittelussa ja viimeistelyssä: väyläbunkkereiden profiiliohje, tiiauspaikkojen sijoitukset ja korkeuksien määrittely ja erityisesti viheriöalueiden työpiirustukset (viheriöiden
muodot ja bunkkereiden sijoittelu) tulevat olemaan arkkitehdin kädenjälkiä.
Yhtiökokoukselle 21.1.2008 esitelty VISIO 2020 suunnitelma on ennen esittelyä käsitelty laajasti. Siihen ovat lausuntonsa antaneet yhtiön hallitus, kenttämestari ja apulaiskenttämestari sekä
klubin kenttätoimikunta. Yleissuunnitelmaa korjattiin 2 kertaa, mainituilta tahoilta saatujen lausuntojen perusteella.
Yhtiökokoukselle esitelty suunnitelma
on NGK:n golfyhteisön yhteinen visio
kentän lay out’ista.

Toteutus vuosittain – pieninä
osina
Suunnitelmaa ryhdytään toteuttamaan
vuotuisina toimenpiteinä, pieni pala
kerrallaan siten, että rakennustyöt eivät

Högdalin vanha torppa väistyy C7 griinin tieltä.
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pääsisi juurikaan haittaamaan varsinaista pelikautta. Suuremmat muutostyöt
pyritään ajoittamaan pelikausien loppupäähän. Periaatteessa kentän kehittämistä ja korjaamista jatketaan aikaisempien vuosien malliin – kohde kohteelta.

Kustannukset katetaan
kassavirralla
VISIO 2020 suunnitelman mukaiset
kohteet on tarkoitus rahoittaa pääasiassa yhtiön kassavirralla siten, ettei yhtiövastikkeen korottamiseen syntyisi tämän johdosta ylimääräisiä paineita. Yhtiön kassavirralla on tähän asti pystytty
rahoittamaan n. 200.000 euron vuotuiset
investoinnit. Tästä summasta on vuosittain noin 70.000 euroa kohdistunut
kenttien korjaamiseen ja rakentamiseen,
loppuosuus kalusto- ja konehankintoihin, maanhankintoihin sekä rakennusten ja rakennelmien tekemiseen.
Klubitalon rakennuslainan maksaminen
päättyy vuonna 2009, ja tuon lainan
maksaminen on hoidettu sisäisten
vuokrien maksamisella (NGK Oy on
maksanut Kiinteistö Oy Nurmijärven Golfille vuotuista
vuokraa klubitalosta).
Samaan aikaan päättyy myös lisämaiden hankintaan otetun
lainan maksaminen, ja näiden
kahden lainan maksut on
hoidettu vuotuisen yhtiövastikkeen puitteissa. Lainojen
yhtaikainen
päättyminen
merkitsee
mahdollisuutta
osoittaa noin 90.000 euron
suuruinen lisäpanostus VISIO 2020 suunnitelman toteuttamiseen,
yhtiövastikkeen säilyessä nykyisellä tasolla.
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Klubin toimintasuunnitelman 2008
tiivistelmä
Yleistä
Yhdistys järjestää sääntöjensä mukaisesti
golfpeliin liittyviä kilpailuja, koulutusta
ja valmennusta sekä illanviettoja ja muita tapahtumia jäsenistölleen. Käytännön
toimintaa ohjaavat hallituksen lisäksi toiminnanjohtaja ja jäsenistön valitsemat
toimikunnat:
• kenttätoimikunta
• kilpailutoimikunta
• naistoimikunta
• senioritoimikunta
• tasoitustoimikunta
• valmennustoimikunta
• sekä yhdistyksen syyskokouksen
valitsemat kapteenit
Kullakin toimikunnalla on edustaja hallituksessa, ja kukin toimikunta on laatinut
yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman
talousarvioineen omalta vas-tuu-alueeltaan vuodeksi 2008. Aikaisempiin vuosiin nähden on klubitoimikunnan tehtävät siirretty toimikuntien tai suoraan
hallituksen tehtäviksi. Samoin tiedotustoiminta on siirretty suoraan hallituksen
alaisuuteen.

Jäsenkriteerit
Klubi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka
yhdistyksen hallitus hakemuksen perusteella hyväksyy. Klubin vuosijäsenyys
on periaatteessa avoin kaikille, mutta
tässä on huomattava ettei jäsenyys vielä
oikeuta pelaamaan yhtiön kentällä.

Talous
Klubin jäsenmäärä arvioidaan vuonna
2008 olevan samalla tasolla edelliseen
vuoteen nähden, ja näin ollen taloussuunnittelu pohjautuu 1.560 jäseneen.
Jäsen- ja liittymismaksut muodostavat
seuran tuloista n. 72%.
Jäsenmaksut 2008: varsinaiset jäsenet aikuiset 60 euroa ja juniorit 40 euroa; vuosijäsenet aikuiset 90 euroa ja juniorit 45
euroa.
Liittymismaksut 2008: varsinaiset jäsenet aikuiset 70 euroa ja juniorit 40 euroa;
vuosijäsenet aikuiset 45 euroa ja juniorit
20 euroa.
Budjetin 2008 loppusumma on 145.675
euroa, ja tuosta summasta suurimmat
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kuluerät muodostuvat klubi valmennustoiminnasta (29%), joka sisältää myös
edustuspelaajien kilpailu- ja matkakulut,
sekä Golfliiton jäsenmaksusta (25%), joka perustuu klubin jäsenmäärään.

• toimihenkilö- ja sääntökoulutuskoulutus jäsenistölle ja caddie-mastereille.
Lisäksi toimikunta päivittää kilpailukäsikirjan ja värvää aktiivisesti kilpailuihin toimihenkilöitä. Kaikki mestaruuskilpailut järjestetään maksuttomina.

Sitovat tavoitteet v. 2008:

Klubitoiminta

Hallitus
• NGK:n golfyhteisön yhteisen strategian vahvistaminen
• toimikuntien tehtäväluettelon päivitys
• kilpailu- ja tapahtumakalenterin vahvistaminen
• tiedotustoiminnan organisointi hallituksen alaisuuteen
Kapteenit
• kapteenien luennot uusille NGK : n jäsenille
• green cardin suorittaneiden, uusien jäsenten pakollinen pelikierros kokeneen pelaajan kanssa: kierrättäjien värvääminen, koulutus ja ohjeistus
• kentän valvojatoiminnan kehittäminen
yhdessä toiminnanjohtajan kanssa
• aktiivinen tiedottaminen etiketti- ja
sääntöasioista kaikissa klubin tiedotuskanavissa
• seuraottelut Nevas – NGK ja
Hill Side – NGK
• klubin jäsenten informointi tasoituksen ylläpitoon liittyvistä pelaajavelvoitteista jäsenten tasoituksen kehityksen seuraaminen
Kenttätoimikunta
• Paikallissääntöjen laatiminen ja julkaisu Lähipeli-vuosikirjassa
• Kenttämerkintöjen oikeellisuuden tarkistaminen ja ylläpitäminen yhdessä
kenttämestarin ja kilpailutoimikunnan
kanssa koko pelikauden ajan
• Talkootoiminnan järjestäminen, ohjaaminen ja siitä tiedottaminen
• Kentän kehittämisohjelman ylläpito
yhdessä kenttäyhtiön kanssa
• Lausunnon antaminen peruskorjauskohteiden toteuttamisesta Oy:n hallitukselle
Kilpailutoimikunta
• 2–4 avointa kilpailua
• 12 viikkokilpailua, joista 3 erityispalkinnoin kuukausikilpailuina
• klubin jäsenille sekä näiden vieraille
suunnattuja kilpailuja
• mestaruuskilpailut

•
•
•
•
•
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pelimatka Skåneen 20.-27.4.2008
kauden avajaiset 1.5.2008
NGK:n avoimet ovet 25.5.2008
pelimatka Niitväljaan 30.6.2008
pelimatka Estonia Golf & Country
Clubille 7.7.2008
• pelimatka Otepää–Riika–Pärnu
31.8.–4.9.2008
• kauden päättäjäisjuhla 7.11.2008
Naistoimikunta
• Ladies’ Day – kilpailut touko-, kesä- ja
elokuussa
• naisten oman harjoitusryhmän käynnistäminen yhdessä pron kanssa
• Eclectic -kilpailu koko kauden kestävänä
• herrasmiesgolfarin 2008 valinta
• eniten tasoitustaan kauden aikana pudottavien naispelaajien palkitseminen
• ottelujärjestelyt Ladyt vastaan miesseniorit kilpailun osalta
• naisten seuraotteluiden järjestäminen
yhteistyössä Ladykapteenin kanssa
• naisten pelimatkan järjestäminen heinäkuussa jollekin kotimaan kentälle
Senioritoimikunta
• järjestää koulutusta ja valmennusta
erillisen suunnitelman mukaan, mm.
senioreiden oman harjoitusryhmän
käynnistäminen
• aktivoi senioreja osallistumaan seniorien seuraotteluihin Keimolaa, Tuusulaa ja Hyvinkäätä sekä Tawast Golfia vastaan
• osallistuu Uudenmaan alueen joukkuereikäpeli-mestaruuskilpailuun
• avustaa NGK:n lyöntipelimestaruuskilpailun järjestelyissä
• järjestää senioreille D-radan mestaruuskilpailut syksyllä
Valmennustoimikunta
• säännöllistä valmennusta eri tasoisissa
ryhmissä
• aikuisten alkeis- ja jatkokursseja viikoittain seuran pron toimesta
• junioreiden golfkoulut seuran pron ja
NGK Oy:n toimesta
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Oli synkkä, sateinen, tuulinen
ja myrskyinen päivä...
• Swingiä jengissä – junioreiden harrasteryhmän toiminnan kehittäminen
• talvikaudella juniori- ja edustusryhmien valmennusta (laji ja fyysinen)
• seuraohjaajien koulutuksen käynnistäminen
Tiedotustointa
• toimittaa neljä tai viisi Lähipeli -lehteä
ja muita tiedotteita tarvittaessa
• julkaisee Lähipelilehden myös verkkolehtenä
• toimittaa Lähipeli – vuosikirjan ennen
pelikauden alkua
• tukee toimikuntien markkinointitoimenpiteitä
• uusien www-kotisivujen käyttöönotto
talvella 2008

KLUBIN SYYSKOKOUKSEN
VALINTOJA
Erkki OIla jatkaa puheenjohtajana
Klubin syyskokous valitsi Erkki Oilan
seuran puheenjohtajaksi edelleen vuoseksi 2008. Valinta oli yksimielinen, ja
vastaehdokkaita ei Erkki Oilalle esitetty.
Klubin hallitus 2008
Klubin hallituksessa tapahtui pientä
muutosta: seuran pitkäaikainen sihteeri
Timo Rantanen ja klubitoimikunnan vetäjä Irmeli Kangasniemi jättivät hallituspaikkansa. Hallituksen jäsenmäärää supistettiin yhdellä jäsenellä, ja eronneiden
tilalle valittiin Johanna Mustjoki-Purhonen.
Tässä hallituksen 2008 kokoonpano vastuualueittain:
Veijo Salo (kenttätmk), Matti Kilpeläinen
(senioritmk), Jouni Maijala (kilpailutmk),
Asta Peltoniemi (ladykapteeni), Johanna
Purhonen (sihteeri 2008), Marita Tuomisto (naistmk), Matti Satama (valmennustmk), Antti Sarjamo (kapteeni)
Kapteenit 2008
Kapteeneina jatkavat Antti Sarjamo ja
Asta Peltoniemi.
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… kun ajelin valtakunnallisen Ladykapteenien ja naistoimikunnan puheenjohtajien tapaamiseen.
Tänä vuonna ohjelma olikin varsin monipuolinen. Useita luennoitsijoita oli kertomassa meille 85:lle golfin ajankohtaisista asioista.

Etiketti kunniaan
Golfliiton uusi toiminnanjohtaja Risto
Korpela aloitti ajankohtaiskatsauksella
liiton toiminnasta ja kertoi liiton painopistealueet vuodelle 2008. Yhtenä tärkeänä asiana tulee olemaan golfetiketin esille nostaminen ja seurojen aktiivisen toiminnan kehittäminen tällä alueella. Golfliiton vuosikokouksessa helmikuussa
kapteenien workshopissa tullaan käsittelemään mm. etikettiasioiden vahvistamista.

Tunarointia, sääntöjä ja
sääntötunarointia
Golfliiton kilpailukoordinaattori Mika
Wikström kertoi säännöistä ja kyllä vain,
tunaroinneista! Eli ne suusta suuhun
liikkuvat tarinat säännöistä saattavat
matkalla kääntyä vaikka mihin suuntaan. Jälleen kerran on hyvä muistaa ne
oikeat säännöt, sillä sääntöjen tuntemisella saattaa säästyä turhilta rangaistuslyönneiltä eikä mene pelatessa turhaa aikaa säännöistä kinaamiseen.
Sääntökirjan lukeminenhan on helppoa,
sillä se etenee loogisesti määritelmistä
pallon pelaamiseen. Määritelmät on hyvä opetella ensin.

Älä lyö esteessä väärää palloa
Sääntömuutoksia on tullut jonkin verran
ja tulemme Antti Sarjamon kanssa järjestämään jäsenille keväällä sääntökoulutuksen, jossa käymme läpi uudet sääntömuutokset ja kentällämme olevia pelitilanteita, joissa useimmiten tulee ns.
pähkinä purtavaksi.
Yksi tärkeimmistä mieleen painettavista
asioista uusissa säännöissä on esteestä
tunnistettavan pallon sääntömuutos. Pallo pitää tunnistaa esteestä lyödessä. Jos
et tunnista ja lyöt väärää palloa, saat ran-
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gaistuksen. Tässä siis sääntömuutos entiseen nähden – tarkkana siis pallojen
kanssa.

Gloria-Cup’ia
Tänä vuonna järjestettävä Gloria Ladycup on jo yhdeksäs kilpailu Uudenmaan
ja Muun Suomen joukkueiden välillä.
Varsin pitkät perinteet siis suomalaisessa
naisgolfissa tällä Rydercup-tyyppisellä
aikuisten naisten golfkisalla. Finaali pelataan 8-9.8.2008 Espoon Golfseuran kentällä. Uudenmaan karsintakilpailujen
ajankohdat löydät www.golf.fi sivuilta.
Eila Koutuaniemi kertoi pelaajattaren
kokemuksia Gloria Ladycupin osalta. Eila on päässyt Uudenmaan joukkueeseen
joka vuosi, mikä on upea saavutus. Eila
kilpailee muutenkin paljon ja tämä on
yksi innostavimmista kisoista, joissa hän
on ollut mukana. Hyvä henki ja haastava
kilpailu joukkuereikäpelinä.

Vähän mailavalinnoista
Mailavalinnathan ovat naisille usein se
vaikea paikka. Tommi Mäkinen Golfbalancesta kertoi naisille sopivista hybridieli rescue-mailoista sekä niiden käytöstä.
Hybridimaila on rauta-ja puumailan sekoitus ja tavallaan pitkien rautojen korvaaja ja tuo helpotusta raffilyönteihin.
Varsi ei ole yhtä pitkä kuin puumailassa.
Mitä leveämpi pohja, sitä helpompi maila. Varren laatuun pitää kiinnittää huomioita, alle sadan euron hybridissä saattaa olla liian periksi antava varsi. Naisten kannattaa hankkia kiertojäykkyydeltään 4-5 asteen mailoja. Aloittelijoille on
helpompi saada hybridillä pallo "nousemaan". Alkuun voi olla vaikea tottua
hybridiin, mutta kokeilemalla löytyy se
oma merkki. Eli tässä muutama vinkki
näistä ihmeellisistä hybrideistä. Petriltä
saa omassa golfshopissamme hyviä neuvoja näissä mailaostosten mysteereissä.
Mukavaa kevättä ja pelejä odotellessa: ei
muuta kuin liikkumaan ja venyttelemään kesää varten. Ettei kesä ja kankeat
lihakset sitten yllätä!
Asta Peltoniemi
Ladykapteeni
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KAPTEENIN PALSTA

Talvi tuli kuin tulikin,
mutta meinaten
uosi on taas vaihtunut varsin
kosteissa merkeissä ja ainakaan
vielä ei Nurmijärven maisemissa
ole lumikolaa taikka suksia suuremmin
tarvinnut esille kaivaa.
Nyt on kuitenkin mitä parahin aika rakentaa peruskuntoa vaikkapa Johannan
treeneissä Perttulan ammattikoululla.
Uskon kyllä, että vielä niitä hiihtokelejäkin meille tulee ennen kuin annamme
kyytiä golfpalloille kotikentällämme.

V

Sääntöihin pieniä muutoksia
Golfin sääntöjä päivitetään normaalisti
neljän vuoden välein, joten sääntömuutokset tulivat voimaan vuoden 2008
alussa. Muutokset eivät ole kovin merkittäviä. Seuraavassa lyhyt koonti muutoksista.
1. Sääntöjen vastaisen mailan kantamisesta bägissä ei jatkossa seuraa enää diskausta, vaan kaksi rangaistuslyöntiä pelattua reikää kohti, ja kuitenkin enimmillään neljä lyöntiä kierrosta kohti.
Reikäpelissä seurauksena on reiän menetys. Kyseisen säännön vuoksi pelaaja
voi kuitenkin menettää enintään kaksi
reikää kierrosta kohti. Mikäli pelaaja
kuitenkin on käyttänyt kierroksen aikana sääntöjen vastaista mailaansa, seurauksena on edelleen diskaus.
2. Pelaajan osuessa omalla pallollaan

vahingossa itseensä, pelikaveriinsa,
caddieensä tai omiin varusteisiinsa seurauksena on jatkossa yksi rangaistuslyönti aiemman kahden lyönnin sijaan.
3. Pelaajien on jatkossa tunnistettava
pallonsa myös vesiesteissä ja bunkkereissa. Pallon saa nostaa tunnistamistarkoituksessa rangaistuksetta.
Kyseisen
sääntömuutoksen
vuoksi
muuttuu myös väärän pallon pelaamista koskeva sääntö 15-3. Väärän pallon
pelaaminen esteestä poikii jatkossa kaksi rangaistuslyöntiä.
Amatöörisäänöihin tulee lisäksi tiettyjä
lievennyksiä ja tarkennuksia, mutta ne
eivät meitä klubipelaajia paljon hetkauta.
Vuodenvaihteessa tulee voimaan myös
draivereiden lyöntipinnan suurinta sallittua kimmoisuutta koskeva sääntö.
Oman draiverin sääntöjenmukaisuus
kannattaa tarkistaa ennen kauden alkua.
Vanhalla draiverilla pelaavan on hyvä
tietää, että ennen vuotta 1999 valmistettujen draivereiden katsotaan oletusarvoisesti olevan kimmoisuudeltaan sääntöjen mukaisia. Tosin harvalla pelaajalla
taitaa enää olla viime vuosituhannen
mailoja?
Lisäksi kannattaa muistaa, että jousivaikutuksen ohella draivereiden pelikelpoisuutta rajoittaa myös lavan suurin

sallittu tilavuus, joka saa maksimissaan
olla 460 cm3 (+ 10 kuutiosentin toleranssi).
Oman ykköstykkisi laillisuuden voit
tarkistaa vaikkapa Suomen Golfliiton
kotisivujen uutisarkistosta.

Kapteenin kevennys
Pekka tulee töistä ja näkee pihalla kauhukseen naapurin lemmikkikanin roikkuvan kuolleena koiransa suussa. Hän
ottaa kanin koiralta, vie raadon kotiinsa
ja pesee sen.
Sitten hän vie sen salaa takaisin häkkiinsä naapurin takapihalle, jotta nämä
luulisivat sen kuolleen luonnollisella tavalla. Parin päivän päästä hän tapaa
naapurinsa:
– Oletko kuullut, että meidän Pupu
kuoli viime viikolla, kysyy naapuri.
– Ei kai, vastaa kaveri viattomana, mihin se kuoli?
– En tiedä me löysimme sen kuolleena
häkistään ja hautasimme sen.
– No voi surkeutta, kaikkea sitä sattuu.
– Outoa vain, että joku oli kaivanut sen
haudastaan, kylvettänyt sen, ja kantanut takaisin häkkiinsä.
Oikein hyvää alkanutta golfvuotta 2008
kaikille!
ANTTI SARJAMO

TÄSSÄ LUETTELOA SÄÄNTÖJEN VASTAISISTA DRAIVEREISTA
Esimerkkejä vuodenvaihteessa sääntöjen vastaisiksi tulleista draivereista:
4D DT 893
Callaway E.R.C. II Forged Titanium
Callaway ERC+ Fusion
Callaway Great Big Bertha II+
Callaway Great Big Bertha II+ 415
Callaway X-18
King Cobra Unlimited SS 370
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King Cobra 400 SZ Hi-Cor
King Cobra SS 430
King Cobra 454 Comp Unlimited
Mizuno BlueFire
Mizuno MP-001 C.O.R.
Mizuno T-Zoid
Nike Ignite 410+
Nike Ignite 460+
Srixon W-403 AD
TaylorMade Burner 860

8

TaylorMade R580 XD
TaylorMade R 580
TaylorMade r7 Quad Max
Titleist 983K HCR
Titleist 975 LFE/JVS
Wilson Deep Red Forged Ti 400
Täydellinen luettelo sääntöjen vastaisista draivereista löytyy R&A:n kotisivuilta.
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Tähti viihdytti kauden päättäjäisissä

Tommi
Metsäketo veti
talon täyteen
ihailijoitaan.

Mauritius! Golfia paratiisisaarella
oulukuun alun lyhyt, A-luokan, lomanpätkä tuli vietettyä golfin ja
auringonoton
merkeissä,
kun
minulla oli mahdollisuus vierailla
Mauritiuksen saarella.
Mauritius on nykyään täysin itsenäinen saarivaltio, aikaisemmin se on ollut Ranskan siirtomaana ja sittemmin
kuulunut Brittein kansainyhteisöön.
Pienehkö Mauritiuksen saari sijaitsee
Intian valtameressä n. 1.100 km Madagaskarista itään. Matka Suomesta
Mauritiukselle on siis melko pitkä,
pelkkä lentoaika Pariisin kautta kestää 14,5 tuntia.
Saaren ilmasto on mahtava golfin
pelaamisen kannalta. Päivälämpötilat
ovat loka–maaliskuussa 25–35 astetta
ja huhti–syyskuussa 18–28 astetta,
turkoosin sinisen meren lämpötila
pysyy tasaisena koko vuoden, n. 25
astetta. Aurinkoisia päiviä riittää,
mutta saaren pienuuden ansiosta,

J
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tuuli vilvoittaa pahimman helteen.
Mauritiuksella on useita golfkenttiä.
Pääsin pelaamaan hotelli Belle Mare
Plagen yhteydessä olevia kahta kenttää: Links ja Legends kenttiä. Molemmat kentät olivat erinomaisessa kunnossa, väylät ja raffit viimeisteltyjä,
virheettömiä ja viheriöt nopeita ja
haastavia. Links kenttä on pitkä ja
avara, ja jossa kaikki par-4 ja par-5
reiät voi huoletta avata draiverilla.
Hyvin sijoitetut bunkkeritkaan eivät
näin tarkkalyöntistä haittaa.
Kenttien hyvä kunto perustuu todella
edulliseen työvoimaan, kummallakin
kentällä oli pelkästään kentänhoitotöitä tekemässä 60 kentänhoitajaa
(vertaa: NGK:ssa n. 20 kentänhoitajaa /36 reikää). Henkilökuntaa on
muissakin tehtävissä samalla mitalla,
ja se takaa kyllä palvelujen toimimisen, kun siihen vielä liitetään erittäin
hyvä asenne työn tekemiseen.

9

Arviointi kohteesta: suositeltava kohde. Plussana ilmasto, hyvät golfkentät, edullinen hintataso saarella, vain
2 tunnin aikaero Suomeen. Miinuksena pitkät lennot.
Esa Meriläinen
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Huoltohallista huoltokeskus
iime vuosisadalla Nurmijärvellä
pelanneet muistavat vielä ajan
ennen nykyisen klubitalon valmistumista. Tuolloin kentän toimisto,
caddiemaster- ja ravintolatilat sijaitsivat
nykyisen huoltohallin sosiaalitiloissa ja
niiden kylkeen rakennetussa "Samin
Baarissa". Tilat olivat jo silloin ahtaat, ja
mitä ne olisivatkaan nykyiseen kävijämäärään suhteutettuna!
Vuodesta 2000 lukien nämä kyseiset tilat ovat sitten olleet kenttämestarin toimistona ja kentänhoidon työntekijöiden
sosiaalitiloina. Muutosta ennen kyseinen henkilöstö majaili huoltopihan irtoparakeissa.

V

Sosiaalitilat ahtaat
Nykyiset sosiaalitilat ovat kuitenkin
osoittautuneet puutteellisiksi monelta
osalta Työturvallisuuslain 10§:n säännöksien
perusteella
tarkasteltuna.

Puutteet kärjistyvät pukuhuonetilojen
ahtauteen ja riittämättömyyteen (esim
miehille ja naisille ei ole erillisiä tiloja)
sekä ruokailu- ja taukotilan pienuuteen
– ja sen varustetason puutteellisuuteen.
Oheinen kuva kertoo karua kieltään siitä, että kentänhoitajan työn luonteeseen
liittyvä työ- ja suojavaatteiden kuivatus
ja säilytys on jouduttu ratkaisemaan
suihkutilojen kustannuksella.

Koneiden huoltotila
epäkäytännöllinen
Kentän kunnossapitoon liittyvien koneiden ja lisälaitteiden sekä varusteiden
huolto- ja kunnossapitotyöt suoritetaan
pääasiassa omana työnä – erityisesti
huoltonopeuden ja -varmuuden johdosta. Pääosin huoltotyöt suoritetaan korjaamohallissa, jossa nyt samassa tilassa
suoritetaan normaalit öljyn- ja suodattimien vaihdot, muuta myös leikkuuyksi-

Uusi huoltotila ja vanhasta
lisäys sosiaalitiloihin
Nykyisen huoltohallin saneeraus- ja laajennus on tarkoitus suorittaa loppusyksystä 2008 siten, että nykyiseen huoltotilaan siirtyvät kenttämestarin ja apulaiskenttämestareiden toimistot, ja sinne rakennetaan 2 uutta puku- ja pesutilaa sekä työvaatteiden huolto- ja varastotilat.
"Samin Baarin" tilalle rakennetaan uusi
huoltotila, jossa on erikseen teroitus- ja
tulityötila sekä pienet varastotilat ja
huoltokorjaajan toimistotila. Hankkeen
on määrä olla valmis talven 2009 alussa.

Samin baari väistyy uuden lisärakennuksen tieltä.

Nykyiset puutteelliset sosiaalitilat uusitaan.
Myös koneiden korjaus ja huolto saa asianmukaiset tilat.

LähiPeli 1/2008

köiden teroitukset, korjauksiin liittyvät
metallisorvaukset ja tulityöt. Ahdasta
on ja välillä tosi "sottaista".
Koneiden huollon tehokkuus edellyttää
hieman lisätiloja, mutta erityisesti edellä
mainittujen erikoistöiden suorittamiseen omia, asiallisesti varusteltuja tiloja.
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Klubin ladut hyvässä kunnossa
Ikävalkot kehuvat kentän latuja lumitilanteeseen nähden hyviksi.
arkku ja Riitta Ikävalko käyvät säännöllisesti hiihtämässä
klubin maille tehdyillä noin 6
ja 3 km laduilla.
– Täällä on paremmat ladut kuin esimerkiksi Kehityksen ladut, jotka ovat risuisia ja roskaisia metsässä kun sijaitsevat.
Röykässä asuville Ikävalkoille klubin
hiihtomahdollisuus on hyvä asia, lähin
liikuntapalvelupaikka sekä kesäisin että
talvisin.
– Rata tulee kierrettyä useimmin sukset
jalassa kuin mailat mukana, Markku sanoo.

M

Huonoja hiihtotalvia
Ikävalkot ovat pelanneet Nurmijärvellä
vuodesta 1992.
– Hiihto on golfin lisäksi tärkeä liikuntamuoto, Riitta kertoo. Kesällä golfia ja
talvella hiihtoa.
Hiihdon harrastajille viime talvet ovat
olleet huonoja. Mutta aina kun kelit sallivat pitää päästä laskettelemaan C8:n
huoltotietä C9:lle johtavaa latua. Parhailla luistoilla pääsee kepeästi mutkaan saakka, jos selvittää mutkaisen
mäen kaatumatta.
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Riitta ja Markku Ikävalko ovat klubin latujen ahkeria käyttäjiä.
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Edustusjoukkue haki
kisatuntumaa Korfulla
Chippitekniikka uusiksi
urmijärven Golfklubi pääsi
edustamaan Suomea seuraTorstaiaamuna oli odottava ja hieman
joukkueiden
EM-kisoihin
jännittynyt tunnelma eli hyvä lähtökohKreikkaan. Kisat pelattiin 11.–3.11. Korta kierrokselle. Pelimuoto oli sellainen,
fun saarella. Mukana oli 28 joukkuetta
että kaikki kolme pelaajaa pelaavat sineri puolilta Eurooppaa.
geleitä, ja kaksi parasta tuRyhmämme oli sama millä
losta lasketaan.
NGK:n
voitimme seurajoukkueiden
Henkka lähti matkaan enSM-kultaa kesällä. Siihen kuu- edustusjoukkue simmäisenä, tulos 74 oli
luivat valmentaja Peter Hagihan tyydyttävä tähän aiström, pelaajat Henri Satama, rentoutui pelien kaan vuodesta, vaikka putti
Ossi Mikkola, Mikael Jämsä, välissä nukkuen ja ei uponnutkaan kesän taElias Reijonen ja Juha Kolari.
paan.
Koska pelimuoto oli erilainen pokeria pelaten. Mikaelin 77 ja Ossin 76 tukuin SM-kisoissa ja vain kollokset tiesivät 9. sijaa enme pelaajaa sai pelata, päätimme että
simmäisen päivän jälkeen. Petsku hääHenkka, Ossi ja Mikael saavat kunnian
räsi ympäri kenttää ja seurasi jokaisen
voittaa tämän kisan.
peliä.
Pidimme palaverin ennen illallista ja
päädyimme siihen tulokseen, että lähiNuotteja ja pehmeitä griinejä
peli ratkaisee sijoituksen näissäkin kisoissa. Griinit olivat niin erilaiset kuin
Koska kausi oli Suomessa loppu jo palmihin olemme tottuneet, että ennen
jon ennen tätä matkaa, piti kaikkien enkaikkea chippitekniikkaa piti hieman
sin hakea pelituntumaa ja keskiviikon
ruuvailla näihin olosuhteisiin.
harkkapäivä oli omiaan tähän tarkoitukseen Samalla kun nuotitimme kenttää, oli tietenkin skinit pystyssä ja nau"Tästä vielä noustaan"
timme taas pelaamisesta parinkymmenen asteen lämmössä. Saarella oli sataPerjantaina lähdimme parantamaan sinut viime aikoina paljon vettä, mistä
joitusta edellisen päivän virheistä viijohtui että kenttä oli hyvin pehmeä ja
sastuneena. Ossi ja Mikael pystyivätkin
varsinkin griineille sai lähestyä aivan liparantamaan tulostaan, mutta Henkalla
pulle tai jopa lipun taakse ilmassa
oli huonompi päivä. Samalla lyöntimää-

N

rällä kuin torstaina putosimme sijalle
11., mutta odotimme vielä itsevarmoina
nousua jopa mitaleille seuraavan päivän
hyvillä kierroksilla.

Aggressiivinen peli kostautui
Lauantain kierros lähti kaikilta hyvin
käyntiin ja etuysin jälkeen jokainen oli
alle par- tuloksessa. Ehkä liika into ja
aggressiivinen peli kostautui vaikeammalla ja ahtaalla takaysillä, koska maalissa scoreboard näytti tuloksia: Henkka
+4, Ossi +4 ja Mikael +3 eli 15. sija.
29 lyönnin ero voittaja Ranskaan ei tyydyttänyt ketään ja kaikille jäi tunne, että
tänne pitää päästä uudestaan ensi vuonna. Toiseksi tuli huonosti pokeria, mutta hyvin golfia pelanneet slovenialaiset
6 lyöntiä hävinneenä voittajalle, ja kolmanneksi Saksa 11 lyöntiä Ranskan perässä.
Kiitos joukkueelle hyvästä pelimatkasta. Kaikilta pelaajilta erityiskiitos Petskulle, joka jaksaa auttaa ja motivoida
meitä. Koko NGK:n edustusryhmä haluaa antaa ison kiitoksen Nurmijärven
Golfklubille, Nurmijärven kunnalle sekä Suomen Golfliitolle että saimme osallistua kisaan. Hyvää talviharjoituskautta kaikille!
Juha Kolari

LÄHDE ULKOILEMAAN TAI HIIHTÄMÄÄN !
Varaa lauantai 8.3.2008 jo kalenteristasi

Klubin jäsenille ja näiden perheenjäsenille tarkoitettu, perinteinen ulkoilu- ja
liikuntapäivä järjestetään jälleen kevätkokouksen kanssa samana päivänä eli
lauantaina 8.3.2008 klo 11:00 alkaen
Ulkoilemaan voi tulla oman aikataulun mukaan;
palvelut pelaavat klo 11–15 välisen ajan: Tuttujen tapaamisia. Ulkoilua,
sauvakävelyä. Hiihtoa, retkiluistelua, pulkkamäkeä (kelien salliessa)
Makkaranpaistoa uudella laavulla (makkarat ja sinapit klubin puolesta, omat
juomat mukaan) Saunat lämpimänä klo 12–16
Ulkoilupäivä on maksuton. Ennakkoilmoittautumiset tarjoilun mitoittamiseksi
kentän toimistoon to 6.3. mennessä.
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NICE NÄKÖKULMAA

Alkavan golfkauden toiminnan päätavoitteeksi olemme asettaneet naispelaajien pelillisten ja kilpailullisten taitojen
kehittämisen ja valmennuksen aloittamisen. Olemme jo sopineet pro Petskun
kanssa säännöllisten naisten valmennusiltojen aloittamisesta heti toukokuusta lähtien.
Valmennuksella pyrimme myös voimakkaasti kannustamaan naisia osallistumaan seuran mestaruuskisoihin ja
muihin klubin järjestämiin kilpailuihin.

Vuoden herrasmiesgolfari
HERRASMIESGOLFARIT
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Pelataan kilpaillen
Ladies´Day kuukausikilpailut järjestetään tulevalla kaudella kolme kertaa: 25.
toukokuuta, 15. kesäkuuta ja 16. elokuuta ja ne pelataan pitkillä väylillä.
Heinäkuussa on suunnitteilla naisten
peliretki ja osallistuminen johonkin
naisten open -kilpailuun Suomessa.
Ladyt vastaan SeniOrit ottelu mitellään
2. elokuuta ja naiset ovat tämän tapahtuman järjestelyvuorossa.

Uusi sääntökirja ostoslistalle
Uusi sääntökirja ilmestyy kevään aikana ja suosittelen jokaiselle sen hankintaa.
Sääntöjä on tarkistettu ja muutoksiakin
on tehty mm. pallon tunnistamiseen es-

teessä, kadonneen pallon toteamiseen ja
neuvomiseen pelin aikana.
Yksi merkittävä selvennys koskee tasoitusmääräyksiä.
Jatkossa pelaajalla voi olla ns. aktiivinen
tai ei-aktiivinen tasoitus riippuen siitä
onko pelaaja edellisellä kaudella tai kuluvan kauden aikana jättänyt vähintään
neljä tasoitusta tarkistavaa tuloskorttia.
Jos pelaajalla on ns. ei-aktiivinen tasoitus eli hän on jättänyt alle neljä tasoitusta tarkistavaa tuloskorttia, hän voi osallistua kilpailuihin ja pelata normaalisti,
mutta ei voi voittaa palkintoja tasoitus-

Katajamäki Veikko
Mertjärvi Matti
Mertjärvi Matti
Koliseva Ensio
Hagström Peter
Hellgren Taisto
Nevalainen Tuomo
Oila Erkki
Hiltunen Juha
Sarjamo Antti
Laaksonen Pekka
Koivisto Juha
paikka haussa

sarjoissa.
Tämä on seikka, jota tulemme painottamaan erityisesti naispelaajien keskuudessa ja kannustamme heitä jättämään
ainakin nuo vaaditut neljä korttia heti
kauden alussa.
Toivotan kaikille mukavaa pelikauden
odottelua ja sitä odotellessa kunnon kohottamista kesän koitoksia varten.
Nähdään kentällä
Marita Tuomisto
naistoimikunnan puheenjohtaja

Talvellakin tapahtuu

Talkoolaisia.
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Laavunrakentajia.
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Korvatunturi-golf

Nyt itseä
hakkaamaan!
Tänä vuonna voimaan tulleet uudet golfsäännöt ovat poikineet myös kukkasia.
Omaa itseä kohti (?) tai omaa caddieta kohti
(??) pelaamisesta saa enää yhden rankkarin!
Jees, tätäpä onkin odotettu kieli pitkällä.
Välineiden kehitys on niin nopeaa, että
sääntöjäkin on pakko muuttaa. Suurin sallittu draiverin lavan tilavuus on määritelty,
koska joka toinen jo mäiskii par-4:llä suoraan griinille. Pitää varmaan siellä Nurmijärvelläkin alkaa hankkia lisämaata, että pallot pysyvät kentällä eikä peliä tarvitse jatkaa
naapurin mailla.

Ilman backswingiä?
Pukki on kiinnostuneena seurannut "tieteellistä" keskustelua swingistä ilman backswingiä golf.fi -sivuilla. On kuulemma täysin mahdollista, ettei backswingi olekaan
tarpeellinen vaan peräti haitallinen.
Yli 3/4 mailan nosto aiheuttaa kineettistä
sotkua. Minusta se aiheuttaa lähinnä gineettistä sotkua. Heh heh, sallittakoon vanhalle miehelle, jolla on verenkiertoa enää lähinnä nenässä, tällainen tahditon sutkaus.
Ilman backswingiä lyöty lyönti on kuulemma tarkempi. Mennään siis sankoin joukoin
minigolfradalle harjoittelemaan.
Ilman backswingiä tarkkuus tarkentuu,
mutta lyönnin pituus vähenee about 10
prossaa.
Summa summarum: kapealla väylällä ei
kannattaisi tehdä täyttä backswingiä – vai?
Iloisiin (se on siinä ja siinä) näkemiin ja
kuulemiin!
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UUTISIA

Yhtiön hallituksessa
muutoksia

Pelioikeussääntö lähes
ennallaan

21.1.2008 pidetyssä yhtiökokouksessa
valittiin NGK Oy:n hallitukseen ’vanhoina jäseninä’ Juuso Jokela, Jarmo
Niemi ja Jyrki Oesch. Uusina tulivat
valituksi Marita Tuomisto ja Martti
Reijonen.
Vanhoista jäsenistä Tuomo Nevalainen ja Satu Raiski luopuivat tehtävistään – luopumiseen ei liity mitään
dramatiikkaa: Satu on siirtynyt Arla
Foods’in Norjan toimitusjohtajaksi
Osloon ja Tuomo katsoi, että on hänen aika siirtyä rivipelaajaksi, 7-vuotisen puheenjohtajakauden jälkeen.

Pelioikeussääntöön on tullut pieniä
täsmennyksiä, pääasiallisesti sääntö
noudattelee aikaisempia vuosia.
Pelilippujen käytöstä peritään vaihtomaksu – ei kuitenkaan osakkaalta
Kun varsinaisen pelioikeuden haltija
haluaa vaihtaa pelioikeuden pelilipuiksi, hän voi valita seuraavista vaihtoehdoista:
• peliliput korttina; ei vaihtomaksua
- pelioikeuden haltijan pelattava itse, myös vieraittensa kanssa
• pelilippuvihko, josta vaihtomaksut
(yht. 100 €) maksettu etukäteen
- pelioikeuden haltija voi luovuttaa
lipun toiselle, lipun käytöstä ei peritä enää maksua
• pelilippuvihko, josta vaihtomaksut
maksetaan vasta käytön yhteydessä
(a’ 5 €)

(Tässä yhteydessä välitän vielä kerran
parhaat kiitokset Tuomolle yhtiön hyväksi hallitustyöskentelyllä ja puheenjohtajuudella tehdystä työstäsi. On todella ollut ilo työskennellä kanssasi. Esa)

Yhtiövastike 640 euroa
Yhtiökokous vahvisti vuoden 2008
yhtiövastikkeeksi 640 euroa kultakin
varsinaiselta pelioikeudelta. Yhtiövastike on laskutettu viikolla 4 ja
maksun eräpäivä on 15.2.2008

Yhtiön investointeja
2008
Kentän peruskorjauksia ja -parannuksia tehdään mm. uusimalla par-3 radan 2. 3. ja 6. reikien tiiauspaikat ja
kunnostamalla väylien välipolkuja,
viimeistelemällä A6 väylän oikean
reunan raffialueen laajennus ja viimeistelemällä C5 väylän tiiausalueita
ja raffeja sekä rekentamalla C5 väylälle 2 väyläbunkkeria.
Kone- ja laitehankinnoissa keskitytään hoitokoneiden lisälaitteiden
hankkimiseen.
Talonrakennusinvestointi tulee kohdistumaan huoltohallin saneeraukseen ja laajennukseen, ja tätä kohdetta
on selostettu toisaalla tässä lehdessä.
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Internet ajanvarausoikeuksiin tarkennuksia
Klubin jäsenyyden avautuessa kaikille,
tulee jäseniksi ryhmä "greenfee-jäseniä", joilla ei ole kausipelioikeutta yhtiön kentälle. Nämä jäsenet ovat yhtiön nähden greenfee-pelaajia, eivät
näin ollen saa täysiä ajanvarausoikeuksia.
Osakas ja pelioikeuden jäsen-haltija:
ajanvarausoikeus 7 vrk etukäteen itselle + 3 vieraalle
Pelioikeuden vuokraaja: ajanvarausoikeus 7 vrk etukäteen itselle + 1 vieraalle
Nimeämättömän pelioikeuden käyttäjä – vuosijäsen: ajanvaraus 7 vrk etukäteen + 1 vieras
Nimeämättömän pelioikeuden käyttäjä – ei jäsen: 7 vrk etukäteen
Pelioikeudeton jäsen: 2 vrk etukäteen
+ 1 vieras

NGK
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On se talvi, koska
kalenteri niin sanoo
uten kaikki olemme huomanneet, meillä on kalenterin mukaan talvi. Sataa vettä, pelataan
golfia kesägreeneillä ja matkustellaan
etelään sekä haaveillaan hiihtokeleistä.
Varmaa on kuitenkin, että jos harrastaa
jotain kuntoilun tapaista kuten golfia tai
vaan F1 ajelua, omastakin kunnosta on
pidettävä huolta. Edellytyksenä on tietenkin, että ottaa itseään tai kaveriaan
niskasta ja matkaan...

K

Ykköstii kuntosalilla
NKG:n senioritoimikunta on katsonut
tarpeelliseksi olla mukana seniorien pelikunnon ylläpitämisessä. Jo 2% meistä
(joista 90% veteraaneja) on ollut mukana saamassa kuntosaliohjausta Rajamäen uimahallilla perjantaiaamuisin. Var-

LähiPeli 1/2008

sinainen treenaminen on tapahtunut
muodikkaasti vertaistukiharjoitteluna,
mutta Johanna Purhonen on käynyt
meitä ojentamassa ja kehittänyt venyttelyohjelmamme lähes huippupelaajien
tasolle.
Kuntosalille saavutaan kuten 1. teelle eli
ajallaan klo 9.00 ja lämmittelyvaiheen (10
min) jälkeen alkavatkin laiteet kolista.

Sauna ja uinti ryydittävät
treenejä
Aikamme notkisteltuamme ja muutamaan tonnin rautakilon nostelun jälkeen on saunomisen ja uinnin vuoro.
Terassiharjoittelu suoritetaan kahviossa
asianmukaisen seurustelun merkeissä.
Tässäkin lajissa lienemme kesällä ykkösluokkaa.
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SENIORIPALSTA

Vaikka me kotimaassa viihtyneet olemmekin omasta mielestämme kunnon
golffareita, annettakoon arvoa myöskin
muualla treenanneille, jos siitä tykkäävät.
Kuka tahansa on tervetullut mukaan
treeneihin. Varsinainen tarkoitushan on
kuntosalin antamat mahdollisuuden
fyysisen (ja henkisenkin) kunnon ylläpitämiseksi. On selvästi käynyt ilmi, että
kuntosalilaisten tasoituskin on kehittynyt parempaan suuntaan, huumorintajusta puhumattakaan.
Lisää seniorien suunnitelmista kevään
kuluessa. Hiihdellään ja luistellaan ja
matkustellaan, kuka mitäkin... ja luetaan netistä klubin infoa.
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