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Ensi vuosi on klubin
20-vuotisjuhlavuosi

2010-juhlavuotta ollaan jo valmistelemassa. Historiikkia ja valokuvanäyttelyä varten pyydetäänkin jäsenistön apua! Tarvitsemme kuvia
ja juttuja kentän ja klubin historiasta. Jos Sinulla on kansioissasi
apua tähän tarpeeseen, ota yhteyttä Johanna Purhoseen tai Esa Meriläiseen. Kuvia voi toimittaa suoraan myös kentän toimistoon.

Kauden päätösjuhla
pe 6.11.2009 klo 19:00

Illan ohjelmassa mm. ammattinäyttelijöiden
esittämä ”Golfin minimusikaali” sekä muita
mukavia ja virkistäviä juttuja!
Varaa aika jo nyt kalenteriisi

NGK Isä-poika
Open sai tänä
vuonna suuren
suosion.
Kilpailussa oli
mukana 45 isäpoika joukkuetta.
Kilpailun palveluihin kuului miehekkäästi makkaranpaisto C-radan
laavulla.
Julkaisija: Nurmijärven Golfklubi ry.
Päätoimittaja: Esa Meriläinen tj@nurmijarvi-golf.fi
Nurmijärven Golfklubi ry.,
Ratasillantie 70, 05100 Röykkä
Puh: 09-2766 230, fax 2766 2330
internet: www.nurmijarvi-golf.fi
Toimituskunta: Antti Sarjamo, Asta Peltoniemi, Johanna
Purhonen, Kristiina Sahakangas ja Esa Meriläinen pj.
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Taitto: Liisa Suonpää
Painopaikka: Forssan Kirjapaino
Painosmäärä: 1500 kpl
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Kulmahuoneesta

K

esän kävijätilasto näyttää 20.9.
tilanteen mukaan reilusti +5 %
edelliseen vuoteen verrattuna.
Ennuste kauden kävijämääräksi on
tällä perusteella n. 48.000 kävijää.
Edellisenä vuonna NGK:n kentillä oli
46.300 käyntiä. Suoritettujen kyselyjen mukaan pelaajat ovat olleet pääasiassa hyvin tyytyväisiä kenttiin ja
palveluihin.
Lähes kaikki Etelä-Suomen kentät
ovat olleet tänä kesänä, otollisten olosuhteiden johdostakin, hyvässä kunnossa, mutta yhtään omaa kehua häpeämättä on todettava: oma kenttämme on ollut loistavassa kunnossa koko
kauden 2009. Tästä pitää antaa suuret kiitokset kentänhoidosta vastaaville rautaisille ammattilaisillemme.
Syyskuun alussa suoritetun jäsenkyselyn raportointi on lähes valmis. Tämä kyselyhän suoritettiin osana Tee-

mu Turusen opinnäytetyötä yhteistyössä Haaga-Helian ammattikorkeakoulun ja Suomen Golfliiton kanssa.
Tarkoituksena on kehittää golfseuroille
yksi vaihtoehtoinen malli ”balanced
score card’ksi”. Projektiin liittyy mittariston määrittäminen sekä varsinaisen
jäsenten tyytyväisyyskyselyn muodostaminen.
Nyt suoritettu kysely on siis valmistelevaa vaihetta, mutta silti raportista
on nostettavissa esiin tiettyjä arvostuksia. Seuraavassa lueteltu viisi tärkeimmäksi arvostettua, kysyttyä asiaa:
1. Kentän kunnossapidon ammattimainen osaaminen
2. Talouden hoidon osaaminen
3. Kentän kunto
4. Peliajan varaamisen helppous ja
toimivuus
5. Pelikierroksen virkistävyys, irtautuminen arjesta

Kyselyn raportti on jo tässä vaiheessa
ollut käsittelyssä NGK:n hallituksissa
Nurmijärvi Golfin yhteistä strategiaa
kirjattaessa. Teemu Turusen opinnäyte valmistuu vielä nyt alkusyksyn aikana, ja tulen kertomaan seuraavissa
Lähipelilehdissä työn lopputuloksista.
Mutta vielä ennen seuraavan kauden
suunnittelun aloittamista on syksyisen
raikkaita pelipäiviä tiedossa.
– Joten nautitaan kauden 2009 annista loppuun asti.

ESA MERILÄINEN

”Läheltä piti” tilanne klubilla
Klubitalon yläaulan valokatkaisija kärähti la 5.9. aamulla aiheuttaen todellisen
vaaratilanteen klubilla.
Henkilökunnan ja Arto Piiparisen ripeän toiminnan ansiosta vältyttiin suuremmilta
vahingoilta.
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Golfkoululle
uusi lyöntikatos
Golfkoulun vanha 4-paikkainen peltikatos puretaan ja
tilalle rakennetaan 14-paikkainen lautaverhoiltu lyöntikatos. Työ tullaan tekemään
ulkopuolisena urakointina ja
se rahoitetaan yhteishankkeena kentän pron kanssa.
Uusi katos tuo nykytilanteeseen verrattuna huomattavasti lisää turvallisuutta
golfkoulun oppilaille ja kurssilaisille. Katos ehkäisee
par-3 radan 2-väylältä tulevia palloja. Lisäksi katos takaa pron ryhmille miellyttävät, kuivat opetuspuitteet
sadekesinä.

Aktiivinen pelikausi

T

ämä pelikautemme on lopuillaan.
Olemme saaneet nauttia harvinaisen hyvän pelikauden aurinkoisista säistä ja loistavasta kenttämme väylien ja greenien kunnosta. Osallistuminen pelikierroksiin sekä klubin
järjestämiin eri tapahtumiin ja kilpailuihin on lisääntynyt kiitettävästi edellisiin vuosiin verrattuna. Edustuspelaajiemme menestys kilpakentillä on edelleen jatkunut kuluneena pelikautena.
Ilahduttavaa on todeta, että juniorivalmennus on jälleen tuottanut tulosta
valtakunnallisella tasolla.
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Tulevan kauden
suunnittelu alkanut

Tulevaa pelikauden suunnittelun on jo
käynnissä. Ensi vuonna klubimme
täyttää 20 vuotta ja juhlavuotta tulemme viettämään useiden eri kisojen ja
tapahtumien merkeissä. Tulemme jäsenistöllemme kertomaan syyskokouksessa juhlavuoden ohjelmarungon sekä eri toimikuntien omat juhlavuoteen
sisällytetyt omat tapahtumat.

Toimintamme
suuntaviivat

Klubillemme on yhdessä Oy:n kanssa
laadittu yhteinen strategia viitoittamaan tulevien vuosien toimintaa.
Golfyhteisömme yhteinen missio, visio
sekä arvot antavat toiminnallemme
kartan millainen golfyhteisömme on,
miten me toimimme ja mitä me arvostamme. Yhteinen strategia lujittaa
edelleenkin klubin ja yhtiön avointa
toimintaa tekemällä ei odottelemalla.

Hallintomenettely
Nurmijärven Golfklubi
Ry:ssä

Hallintomenettelyn tarkoituksena on
jämäköittää klubin toiminnan suunnittelua sekä toiminnan toteutuksen seurantaa sekä antaa avaimet toiminnan
suunnitteluun sekä hallituksen että eri
toimikuntien toimintaan. Tämä dokumentti päivittyy vuosittain tehtäessä
seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa ja talouden hallintaa. Vuosikello
sisältää vuosisuunnitelman tehtävät
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sekä
toteutusajankohdat.
Tällä
edistetään ja selkeyttää hallituksen
ja eri toimikuntien toiminnan seurantaa. Hallintomenettelyn tarkoituksena on lisäksi auttaa uusien toimintaamme
mukaan
tulevien
omaksumista hallitus- ja toimikuntatyöskentelyyn.
Menestyksellisen
toimintakauden
päättyessä haluan kiittää kaikkia
Teitä, jotka olette osallistuneet yhdistyksemme toimintaan henkilökohtaisella panoksellanne.

ERKKI OILA

Miesten sarjan mitalistit Ossi Mikkola (2.), Mikael Jämsä (1.) ja Juha Kolari (3.)

Uudet
mestarit
on leivottu

Mestikset kiinnostivat yleisöä
myös B9:n griinin ympärillä.
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Seuran lyöntipelimestaruudet ratkottiin elokuun lopulla 2-päiväisenä kilpailuna. Kuvassa naisten sarjan mitalistit Leena
Koivisto (3.), Elina Ikävalko (1.) ja Ritva Väre (2.).
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Syksyn 2009 rakennustöitä
1B:lle uusi tiiauspaikka,
2A:n bunkkerialueen viimeistely

Kentän korjaussuunnitelmaan sekä
oheisalueiden kehittämissuunnitelmiin perustuva väylän 1B muutosja korjaustyö aloitetaan vielä kuluvan syksyn aikana. Oleellisin muutos on tiiauspaikan siirtyminen kokonaan uuteen paikkaan eli klubirakennuksen alapuolelle. 1B väylän
pituus tulee aivan aavistuksen lyhenemään, mutta vastaavasti korkeusero tiiauspaikan ja alastuloalueen välillä madaltuu. Tiiauspaikan
muutoksella saadaan järjesteltyä tilaa tulevalle lähipelin harjoitusalueelle (P-alueen ja 1B:n välinen kulma), rakennettua riittävän suuret
tiiausalueet sekä pienettyä riskiä Palueelle eksyvien lyöntien suhteen.
Uusittu tiiausalue on tarkoitus ottaa
käyttöön
kesäkuun
puolivälissä
2010.
1B:n korjaus tulee jatkossa etenemään väylän mutkaan rakennettavan
bunkkerialueen
muodossa.

Bunkkerointi sijoitetaan ’ulkokaarteessa olevalle kummulle eliminoimaan pelilinjasta vasemmalle sivuun meneviä
lyöntejä.
2A väyläbunkkerialueen työt saatetaan
loppuun syksyn 2009 – kevään 2010
aikana. Ns. pumppukopin takana olevalle raffialueelle istutetaan esteeksi

puustoa ohjaamaan avauslyönnit nykyistä enemmän vasemmalle. Loppuasennossa ko. alue tulee muistuttamaan nykyistä 3C-väylän vasenta reunaa eli puusto on selkeä este, mutta
alusta hoidettavissa niin että pallot löytyvät.

Vielä on kesää jäljellä…
UUSIA JÄSENIÄ
RIITTÄÄ

Uusia jäseniä on tänäkin vuonna klubiimme tullut reippaasti, joten vaikuttaa siltä, että klubimme maine laadukkaana, aktiivisena ja kohtuuhintaisena
toimijana on levinnyt laajasti golffarien tietoisuuteen. Kesän aikana runsaat 50 kokonaan uutta lajin harrastajaa on osallistunut kapteenien luennolle ja kapteenin kierrokselle pelaamalla yhdeksän reikää kokeneen pelaajan kanssa.
Tässä yhteydessä lämmin kiitos Teille
kaikille, jotka olette olleet mukana talkoissa kapteenin kierrosten toteutuksessa.

Paljon on tullut myös jo aiemmin peliuransa alkaneita harrastajia, jotka
ovat valinneet NGK:n omaksi seurakseen.
Kaikille uusille jäsenille toivotan rattoisia pelejä ja antoisia kokemuksia hienon lajimme parissa.
Toivottavasti säät suosivat ja pääsemme vielä pitkään pelaaman syksyn aikana.

SEURAOTTELUT

Yleisiä seuraotteluita on pelattu tänä
kesänä kaksi kappaletta, molemmat
kotikentällä vieraskentillä. Ensimmäinen ottelu pelattiin Nevas Golfia vas-
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taan 16-henkisin joukkuein. Pelimuotona oli Irish Greensome reikäpeli. Kisa oli viimeiseen saakka todella tasainen, mutta NGK korjasi voiton hyvällä
loppukirillä.
Toinen ottelu pelattiin Hill Side Golf &
Country Clubia vastaan. Tässäkin taistossa pelimuotona oli Irish Greensome
reikäpeli. Molemmat joukkueeet olivat
muodostaneet peliparin junioreista,
senioreista, ladyista, miehistä ja yhden sekaparin sekä kapteeniparin.
Tämän ottelun NGK voitti selkeästi
pistein 62 – 46.
Kiitokset kaikille mukana olleille pelaajille osallistumisesta ja hyvistä pelisuorituksista.

A9 tiiauspaikalla
ihaillaan iltausvaa ja
mietitään: ”Voisko
tuonne lyödä?”

Ja sitten ratkaisu riittävän odotuksen jälkeen –
kova draivi usvan sekaan.
KAPTEENIN KEVENNYS

Kukaan ei voi väittää, että huoltohenkilökunnalta puuttuisi huumorintajua.
Lukekaa vaikka nämä aidot merkinnät,
jotka Finnairin lentäjät ovat tehneet
vioista ja mekaanikot niiden korjauksista.
(O: Lentäjän ilmoittama ongelma.
V: Mekaanikon vastaus)
O: Vasen sisäpyörä pitäisi melkeinpä
vaihtaa.
V: Vasen sisäpyörä melkeinpä vaihdettu.
O: Koelento sujui muuten hyvin, mutta automaattinen laskeutuminen oli
melko raju.
V: Tähän koneeseen ei ole asennettu
automaattista laskeutumisjärjestelmää.
O: Potkurin numero 2 voitelujärjestelmä on epäkunnossa.
V: Potkurin numero 2 voitelu toimii.

Potkurien 1, 3 ja 4 sen sijaan ei.
O: Jokin ohjaamossa on irti.
V: Jokin ohjaamossa kiinnitetty paikalleen
O: Tuulilasissa on kuolleita hyönteisiä.
V: Elävät hyönteiset olivat päässeet
loppumaan.
O: Vuodon merkkejä oikeassa laskeutumistelineessä.
V: Merkit poistettu.
O: Radiolaitteistossa uskomattoman
kova ääni.
V: Ääni laskettu uskottavalle tasolle.
O: Kitkalukko lukitsee kaasukahvan
paikalleen.
V: Ehkäpä lukko on olemassa juuri
siksi...
O: Arvelen, että tuulilasissa on särö.
V: Arvelen, että saatat olla oikeassa.
O: Moottori numero 3 puuttuu.
V: Moottori löydetty oikeasta siivestä
etsinnän jälkeen...
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Hyvää loppukesää ja syksyä kaikille,
pelikautta on toivottavasti vielä paljon jäljellä!

ANTTI SARJAMO

Jos hiihtäjät tehdään kesällä,
niin golffarit rakennetaan talvella

G

olffarin fyysisen kunnon tulee
olla riittävän korkea, jotta hän
toimintakykyisenä
selviytyisi
pitkäkestoisista ja matalatehoisista rasittavia kuormitushuippuja sisältävistä
fyysisistä ponnistuksista. Jotta fyysinen suorituskyky säilyisi pitkäkestoisen golf suorituksen aikana hyvänä, on
maksimisuorituskyvyn ja lihastyön aiheuttaman keskikuormituksen välillä
on oltava riittävä reservi.
Tutkimuksissa määritetyn perussäännön mukaisesti useita tunteja kestävässä dynaamis-staattisessa ja tauotetussa lihastyössä energeettinen
keskikuormitus ei saisi ylittää 50 prosenttia aineenvaihdunnallisesta (hapenkulutus, VO2max) maksimisuorituskyvystä. Huonokuntoisilla henkilöillä jo reipas useampituntinen tasamaakävely nousee edellisen kuormitustason yli ja uuvuttaa siten, että kävelyllä
on negatiivinen vaikutus golfsuoritukseen. Ylipaino nopeuttaa väsymistä.
Tämän vuoksi laadukkaalla ja monipuolisella fyysisellä harjoittelulla on
merkitystä golfpelaajalle ja hänen pelisuoritukselleen. Mitä korkeampi on
fyysisen suorituskyvyn reservi, sitä paremmin pelaaja jaksaa ja pelisuoritus

säilyy optimaalisella tasolla. Kansainvälisten huippupelaajien profiili onkin
muuttunut huimasti viimeisen 10 vuoden aikana. Menestyvät huippupelaajat, kuten esimerkiksi Tiger Woods, Camilo Villegas ja Padraig Harrington,
ovat hyvin atleettisia ja huippu-urheilijan näköisiä. Vastaavasti lyöntien pituudet ja lyöntitarkkuus ovat kasvaneet siinä määrin, että ne edellyttävät
pelaajilta valtavaa fyysistä ja lajiharjoittelua.

Golf riittävän usein ja säännöllisesti
harrastettuna ylläpitää sekä kehittää
aerobista kuntoa etenkin vähän liikkuvien ja iäkkäiden pelaajien kohdalla.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että golfin harrastamisella on positiivisia terveys- ja kuntovaikutuksia. Vaikka golf
onkin hyvä terveysliikuntamuoto, liittyy golfiin myös merkittäviä vammariskejä lähinnä ylikuormituksesta tai väärästä suoritustekniikasta johtuen. Tutkimusten mukaan suurin osa vammoista kohdistuu yläraajoihin sekä selkärankaan. Laadukkaalla voimaharjoittelulla sekä lihashuollolla on merkittävä rooli vammautumisen ennaltaehkäisyssä sekä oikean ja turvallisen svingitekniikan oppimisessa. Voimaharjoittelu lisää myös mailanpään nopeutta,
lyöntipituuksia sekä lyöntitarkkuutta.
Golffarin tulisikin käydä kuntosalilla
vähintään 2-3 kertaa viikossa sekä
tehdä lihashuoltoharjoituksia liikkuvuuden ylläpitämiseksi lähes päivittäin. Voimaharjoittelun tulisi olla monipuolista, mutta painottua nopeusvoiman harjoitteluun. Hidastempoinen 45 tunnin golf-suoritus vaikuttaa negatiivisesti juuri pelaajan nopeusvoimaominaisuuksien säilymiseen. Lisäksi
hyväkuntoisen nuoren tai aikuisen kilpapelaajan tulee tehdä viikoittain 2-3
erillistä ns. kovempitehoista kestävyysharjoitusta, jotta kehon maksimaalinen hapenottokyky säilyisi korkealla tasolla tai jopa nousisi harjoitusvuosien karttuessa. Tällaisia voivat olla
esimerkiksi 45–90 minuutin juoksulenkki, rullaluistelu, pyöräily, sauvakävely, hiihto tai uinti. Myös lyhytkestoinen, mutta korkea intensiteettinen
(4x4 minuutin suoritus, palautus 3 minuuttia, suoritusteho lähes täysivauhtinen 90–95% maksimista) kestävyysharjoitus kehittää tehokkaasti maksimaalista hapenottokykyä ja kestävyyttä.
Suunnitelmallisuus, pitkäjännitteisyys, systemaattisuus, tavoitteellisuus, kurinalaisuus, sosiaalinen roh-
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keus sekä joukkuehenkisyys ovat laadukkaan tekemisen elementtejä, jotka
liittyvät olennaisesti myös menestyvän
ja eteenpäin pyrkivän golf – pelaajan
elämään. Golf on urheilulaji, jossa harjoittelun tulee olla ympärivuotista
myös Suomessa, vaikka meillä on pitkä
talvikausi ilman vihertäviä pelikenttiä.
Pelaajat, jotka pystyvät pelaamaan
golfia lähes ympärivuotisesti, ovat
merkittävässä etulyöntiasemassa. Siksi suomalaisille pelaajille tulee luoda
mahdollisimman hyvät talviharjoittelumahdollisuudet. Niitä ovat esimerkiksi
lyöntihallit tai lähipeli- ja puttiharjoittelupaikat sisähalleihin tai jopa kotiin.
Menestyneiden 15–20 vuotiaiden pelaajien viikoittainen harjoittelumäärä
vaihtelee 15–30 tunnin välillä, jolloin
vuosittainen kokonaisharjoittelumäärä
on noin 750–1200 tuntia vuodessa.
Pääosa harjoittelusta eli noin 70–80
prosenttia on lajiharjoittelua ja vastaavasti 20–30 prosenttia on fyysistä harjoittelua. Tämän vuoksi nuorten pelaajien fyysisiä ja henkisiä ominaisuuksia
sekä lajitaitoja tulee kehittää suunnitelmallisesti
sekä
nousujohteisesti
vuosien tavoitteellisella ja systemaattisella harjoittelulla. Vain näin toimimalla ja asteittain harjoitusmääriä lisäämällä voidaan päästä edellä mainittuihin harjoittelutuntimääriin. Golf on
huippu-urheilua, jossa vain kovaa työtä tekevät urheilijat menestyvät tai ainakin saavat mahdollisuuden menestykseen. Laadukkaaseen harjoitteluun

liittyy olennaisesti levon ja rasituksen
tasapaino, johon kuuluu riittävä 9-10
tunnin uni, säännöllinen elämä sekä
laadukas monipuolinen ravinto. Harjoituspäiväkirjan ylläpitäminen, kunto- ja
lajitaitotestit sekä muut seurantamenetelmät, joilla edellä todettuja asioita
voidaan seurata, kuuluvat myös laadukkaan tekemiseen ja tulokselliseen
harjoitteluun. Ilman toimivaa seurantajärjestelmää on vaikeaa analysoida
mennyttä ja suunnitella tulevaa harjoittelua. Seurantajärjestelmän avulla
voidaan myös arvioida, miksi on menestytty tai epäonnistuttu. Analyysien
ja harjoituspalautteiden tekeminen ilman harjoituspäiväkirjaa ei ole mahdollista kokeneenkaan valmentajan
toimesta.
Golfissa korostuu suuresti pelaajan
henkinen suorituskyky. Viime kädessä
ratkaisut tehdään juuri henkisellä tasolla. Valmennuksen arvojen perustana tulisi olla myönteinen ja yksilön kehitysmahdollisuuksia korostava ihmiskäsitys. Arvot ilmenevät aktiivisena
vuorovaikutuksena, avoimuutena ja
kannustamisena, jotka ovat keskeisiä
tekijöitä urheiluvalmennuksen johtamisprosessissa. Tulee muistaa, että urheilun ja liikunnan tavoitteena on tuottaa positiivisia elämyksiä ja kokemuksia, jotka vaikuttavat merkittävästi ihmisten elinikäisen liikunta- ja urheiluharrastuksen syntymiseen ja vahvistu-

miseen. Tiedolla ja hyvillä kokemuksilla vaikutetaan yksilön asenteisiin ja
arvoihin, jotka viime kädessä ohjaavat urheilijoita hyvinvointinsa kannalta oikeisiin valintoihin. Kilpaurheilu yleisellä tasolla edistää nuorten
fyysistä kuntoa, tavoitteellista liikunnan harrastusta ja antaa virikkeitä
terveiden elämäntapojen vaalimiseen. Kaikista pelaajista ei tule Tiger
Woodseja, mutta jokainen meistä voi
kasvaa ihmisenä ja pelaajana hienon
liikuntalajin, golfin kautta.
Nurmijärven golfseura on menestynyt, koska siellä valmennustoiminta on ollut jo useiden vuosien ajan
laadukasta ja suunnitelmallista. Vuoden 2008 golfseura titteli oli osoitus
siitä arvostuksesta, jonka Nurmijärvi
Golf ansaitsee. Kannettu vesi ei kuitenkaan pysy kaivossa. Siksi valmennusvaliokunnan tulee tehdä tulevinakin vuosina systemaattista kehitystyötä, jonka tavoitteena on laadukas
ja ammattitaitoinen valmennusjärjestelmä. Järjestelmä, joka tuottaa
menestyviä nuoria pelaajia suomalaiselle ja jopa kansainväliselle huipulle.
Käynnissä oleva pelikausi alkaa kohta
olla ohi ja edessä on mahdollisuuksien sekä harjoittelun täyteinen talvikausi. Jos hiihtäjät tehdään kesällä,
niin golffarit rakennetaan talvella!

VALMENNUSTOIMIKUNTA
MATTI SANTTILA

Urheilua vai ei?

Golfista ja sen urheilullisuudesta käydään usein kiivasta ja värikästä keskustelua. Ihmiset, jotka eivät ole harrastaneet golfia, pitävät lajia fyysisesti helppona ei kuntoa kehittävänä liikuntamuotona. Golf on kuitenkin vaativa taitolaji, jossa yhdistyvät motorinen osaaminen, nopeusvoima sekä pitkäkestoinen fyysinen suoritus. Golf voidaan jakaa osa-alueisiin, joita ovat
täysiswingi, lähi- ja puttipeli sekä kentänhallinta. Peliin kuuluvat lisäksi
psyykkinen ja fyysinen suorituskyky sekä motorinen taitavuus. Täysi 18reiän golfkierros kestää vähintään neljä tuntia. Kierros sisältää pelaajan tasosta riippuen noin 40–60 lyöntiswingiä ja noin 25–40 puttia. Golfkierroksen aikana kävellään keskimäärin 9–12 kilometriä noin 45–55 prosentin intensiteetillä maksimaalisesta aerobisesta kapasiteetista. Suorituksen aikainen keskisyke on noin 60–80 prosenttia maksimisykkeestä, johon vaikuttaa
olennaisesti pelaaja kuntotaso ja ikä. Pelikierroksen aikainen energian kulutus on miehillä noin 900 kcal/kierros ja naisilla noin 700 kcal/kierros.
Energiansaanti on 70–80 prosenttisesti rasvoista.
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Nice näkökulmaa
Olipa taas aktiivinen ja aurinkoinen golfkesä.
Kiitos teille kaikille ihanille naisille, jotka olette tehneet talkoita ja panostaneet vapaa-aikaanne onnistuneiden tapahtumien järjestämiseksi. Kiitos myös teille, jotka olette ottaneet osaa näihin tapahtumiin.

Ladies´ Day kilpailut ovat edelleen
suosittuja

Kesän aikana järjestimme kolme rentoa ja reipasta Ladies´Day kuukausikilpailua ja keskimäärin osallistujia oli 35
kussakin. Nämä kilpailut ovat monelle naispelaajalle ”ponnahduslauta” osallistua myös muihin klubitapahtumiin.

Valmennusillat ja klinikat ovat
tarpeellisia

Kesän aikana kuulin monen valmennusryhmissä mukana olleen kertovan, kuinka antoisaa säännöllinen harjoittelu pro
Petskun johdolla on ollut. Valmennustoiminnalle on ollut selvä tilaus ja niiden jatkamista ensi kaudella suunnitellaan jo.
Niille, jotka eivät osallistuneet valmennusryhmiin, naistoimikunta järjesti kaksi erillistä klinikkailtaa, joissa hiottiin
svingiä ja lähipeliä kuntoon.

Peliretki Naantaliin oli naisenergiaa
parhaimmillaan

Heinäkuun peliretken suuntasimme aurinkoiseen Naantaliin
13 naisen voimin.
Kultaranta Golfin saaristoluonnon maisemat ja upeat
puitteet siivittivät meidät hyviin yksilötuloksiin ja Aurinko
Golfin kotoisemman oloisessa ”omenatarhassa” kilvoittelimme joukkueina, Muumimammat, Pikku Myyt, Haisulit ja Hattivatit, Naantalin malliin.
Tanssilavakin löytyi naapurikunnan puolelta Raisiosta,
jossa Huvilinnun lavalla solisteina olivat ”se” Johanna Pakonen ja ihana Topi Sorsakoski.

Seniorit voittivat Ladyt – taas!

Elokuun alun Ladyt vastaan Seniorit -ottelu pelattiin sopuisasti 18. väylälle asti, jossa varsinainen kisa sitten käytiin.
Turnausvoitto meni kitkerästi jälleen selkeästi senioreille hyvän taktisen väsytysstrategian ansiosta. Kiitos senioreille
järjestelyistä.
Todettakoon myös, että ensi vuoden juhlakilpailun suunnittelu on jo aloitettu – kuten myös siihen harjoittelu.

Naantalin retkiporukka Kultaranta Golfin ykköstiillä.

Eclectic -kisa opettaa analysoimaan
omaa peliä

Eclectic -kisaan osallistui 29 naista kahdessa eri sarjassa ja
jälleen tehtiin uusia kenttäennätyksiä.
Tässä kisamuodossa voimme haastaa itseämme parempiin suorituksiin jokaisella kierroksella ja opimme analysoimaan oman pelimme heikkouksia ja vahvuuksia paremmin.
Molempien sarjojen viisi parasta palkittiin keittokirjalla.

Herramiestä on etsitty kuin neulaa
heinäsuovasta

Koko kauden jatkunut Herrasmiesgolfarin etsiminen ja äänestys ovat jo päättyneet.
Tiukasti vartioitu salaisuus silinterihatun uudesta haltijasta julkistetaan kauden päätöstilaisuudessa.
Hyvää ja aurinkoista
syksyä kaikille!

MARITA

Voittoisa ”Haisulien” joukkue Aurinko Golfin terassilla
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Seuraottelu Nevas - Nurmijärvi 2009 päättyi NGK:n voittoon.

Seuraottelun Hillside - Nurmijärvi lopputulos on juuri julistettu: voitto
NGK:lle. Kiertopalkinnon vastaanottajana kapteenimme Antti Sarjamo.
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SENIORIT SUUNTAAVAT
JUHLAVUOTEEN

K

auden virallinen osio saatiin
päätökseen jo perinteisen Dmestaruuskilpailun myötä.
Par-3:lla
pelattu
tasoitukseton
lyöntipeli aloitettiin aamu-usvaisen
syyskuisen aamun sarastaessa.
Parituntisen pelikierroksen aikana
selkenikin mitä loisteliain syyssää. Mukana kilpailussa olivat senioreista kaikista innokkaimmat kävijät. Tulokset
julkaistiin ja parhaat palkittiin kuohujuomalla.
Kilpailun jälkeen hörppäsimme aamupäiväkahvit ja katsoimme vielä
menneeseen kauteen sekä tutustuimme senioritoimikunnan toimintasuunnitelmiin kaudelle 2010.
Uuden (vanhan) senioritoimikunnan kohtaaminen tapahtui tänä vuonna tutustumisella Hirsalan golfkenttään
ja varsinainen kokous pidettiin klubin
viihtyisissä tiloissa.

Senioritoimikunta jatkanee entisenlaisena joten senioritoimikunta vuodelle 2010 on menneen vuoden kaltainen.
Toimikunnan vetäjänä toiminee edelleen Matti Kilpeläinen ja sihteerinä tulevalla kaudella on luvannut jatkaa Ritva Kilpi. Tässä ohessa kiitokset toimintaamme osallistuneille ja kesän mukaville pelikavereille.
Ensi kesän tapahtumiakin on suunniteltu, mutta niistä lisää kunhan suunnitelmat ovat saaneet siunauksen. Hieman ”isommin” kuitenkin on tarkoitus
tulevana juhlavuotena toimia. Valmennustoimikunnallakin lienee jotain meille tavallisille ”kilpaileville” pelureille.
Tarkoitus kun on osallistua isommalla
joukolla Seniorien- ja Veteraanien SM
kilpailuihinkin. Kesään valmistauduttaessa esimerkiksi kuntosalitoimintaa
kannattaa edelleenkin harrastella. Sitten vaan kuntoilemaan tavalla tai toi-

sella, eli pidetään huolta itsestämme ja
toisistamme.
Sen verran vielä menneistä, että
kesän aikana osallistuimme menestyksekkäästi neljään seniorien seuraotteluun, joista Hill Siden, Tuusulan Golfklubin ja Keimola Golf Vantaan sekä
Tawast Golfin voitimme kotikenttä
eduin, Hyvinkäällä hieman hävisimme.
Osallistuimme myöskin useaan Uudenmaan alueen ja koko Suomen senioreille tarkoitettuihin tapahtumiin ja Ladyt vastaan seniorit kilpailun voittoa
emme unohda...
Kausi kuitenkin jatkunee vielä kauankin syksyisissä (lähes kesäisissä)
merkeissä entiseen tapaan
Tätä kirjoitettaessa kauden virallinen osuus oli vielä muutamaa tapahtumaa vaille ja sitten kauden päättäjäisiin juhlamielellä kohden klubimme 20
vuotisjuhlavuotta.

Birdie-purkkaa ja banaania. Ladyt vastaan seniOrit ottelussa 2009 oli omaperäiset palkinnot. Ottelu päättyi mielenkiintoisten
vaiheiden jälkeen senioreiden voittoon.
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Golfia Saarenmaalla

S

aare Golf, joka sijaitsee aivan
Kuresaaren kaupungin vieressä,
avattiin viime vuoden elokuussa.
Pääsin vierailemaan kentällä toukokuun alkupuolella ja yllätyin kentän
erinomaisesta valmiusasteesta ja etenkin sen upeasta kunnosta. Saare Golfin
on suunnitellut myös NGK:n kentän
lay-out’in modernisoinut Lassi-Pekka
Tilander, ja on todella todettava Tilanderin onnistuneen kenttäarkkitehtinä
erinomaisesti. Kenttä on harmoninen
ja selkeä kokonaisuus, jossa hyvin sijoitetut ja runsaat vesiesteet ohjaavat
pelistrategiaa.
Suurehkot bunkkerit
ja ajoittain voimakas tuuli tuovat oman
lisänsä peliin. Kentällä ei juurikaan
ole korkeuseroja ja avaruudestaan
huolimatta väylät kulkevat hienosti
erillään toisistaan.

Klubilta löytyy kaikki oleelliset palvelut ja klubitalo upeine ravintoloineen
on hienosti suunniteltu ja rakennettu.
Matka Saarenmaalle golfaamaan on
helpoin tehdä joko omalla autolla tai
esim.
Matka-Vekan
valmismatkoja
käyttäen. Itse menin omalla autolla:
Tallinnasta n. 1,5 tuntia ajoa Virtsuun,
lautalla 1/2-tuntia Kuivastuun Muhun
saarelle, josta sillan yli Saarenmaalle
ja vielä 45 min ajomatka Kuresaaren
kaupunkiin. Lauttapaikat kannattaa
varata etukäteen – jonottamisen välttämiseksi. Hieman vaivalloinen matka,
mutta mielestäni kannattava kokemus
– varsinkin jos on aikaa olla Saarenmaalla vähintään pari yötä.
Saarenmaa saattaisi olla hyvä klubimatkojemme kohde.
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