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Tästä se alkaa makeasti

20. juhlavuosi!

FIRST TEE

Sydämelliset
kiitokseni
kaikille, jotka
muistivat
minua 13.12.2009
80-vuotispäivänäni!
Taisto Hellgren

kiLpaiLukutSu

hYväntekeväiSYYSGOLF
Lauantaina
19.6.2010

nUrMiJÄrVen Golfkeskus Oy:n hallitus 2010. Vasemmalta Jyrki Oesch (varapj),
Marita Tuomisto, Juuso Jokela (pj), Jarmo Niemi ja Martti Reijonen

pelimuoto:
Hcp <18: tasoituksellinen
lyöntipeli, miehet/naiset
Hcp >=18: pistebogeykilpailu, miehet/naiset
pelataan klubitiiltä,
osallistumiselle ei
tasoitusrajoitusta.
Max. pelitasoitus 36
Lisäksi palkitaan:Paras
scratch, Lähimmäs lippua,
Pisin avaus (miehet/naiset)
ilmoittautumiset:
Caddiemasterille
Lähdöt klo 8:00 alkaen 1 ja
10 tiiltä
Kilpailun tuotto käytetään
Pohjois-Nurmijärven
nuorison ja vanhusten
hyväksi.

Juhlavuosi näkyy
kauden 2010
tapahtumissa
Esa MEriläinEn, TOiMiTUsJOHTaJa, nUrMiJärVi GOlF

N

GOlFKOUlUn lyöntikatos on kovaa vauhtia valmistumassa kevään ensimmäisiin

golfkouluihin.

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
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Toimituskunta: Antti Sarjamo, Asta Peltoniemi, Johanna
Purhonen, Kristiina Sahakangas ja Esa Meriläinen pj.
Taitto: Anne Rautvuori
Painopaikka: Forssan Kirjapaino
Painosmäärä: 1500 kpl

Yhteistyökumppanit kutsutaan
omaan juhlatapahtumaan

urmijärven Golfklubi viettää tulevan pelikauden aikana
20-vuotis juhlavuottaan. Seuran perustamisasiakirja allekirjoitettiin 31.1.1990, ja merkittiin yhdistysrekisteriin 8.6.1990. Seura viettää juhlavuottaan pelikauden 2010 aikana perinteisten tapahtumiensa yhteydessä sekä tiettyinä erityisesti juhlavuoteen liittyvinä tapahtumina. Seuran eri toimikuntien toiminnoissa ja omissa tapahtumissa juhlavuoden
teemat ovat esillä.

Juhlavuoteen sisältyy myös yhteistyökumppanien erityinen muistaminen. Nurmijärvi Golfin yhteistyökumppanit, naapuriklubit- ja kentät sekä Golfliiton edustus kutsutaan omaan tapahtumaansa tiistaina 24.8.
Tervehdysten vastaanotto, kutsukilpailu ja
ruokailu ovat tämän ’virallisluonteisen’ päivätapahtuman teemoina.

20-v juhlavuoden ja pelikauden
päättäjäiset pe 5.11.2010

Juhlavuosi käyntiin
Vappukisan
ja -lounaan merkeissä

Juhlavuosi päätetään kauden 2010 päättäjäisissä perinteisesti marraskuun ensimmäisenä perjantaina.
Päättäjäisten ohjelma rakennetaan hieman totutusta, perinteisestä poikkeavaksi – lähinnä juhlavuoden teemaan liittyvien
huomionosoitusten johdosta. Mutta tästäkin enemmän tulevissa Lähipelilehdissä ja
kuukausitiedotteissa.

Perinteinen Vappukisa pelataan lauantaina
1.5. klo 13:00 alkaen jossain muodossa. Pelimuodon ratkaisee kevään eteneminen ja
kenttien saaminen pelikuntoon. Mutta joka tapauksessa Vappuna pelataan ja nautitaan runsas ja maittava lounas klubilla. Tapahtuman rituaaleihin kuuluu myös klubin
lipunnosto.

Juhlajulkaisu jäsenille kesäkuussa
Kesäkuun Lähipelilehden yhteydessä toimitetaan Nurmijärvi Golfin 20-vuotishistoriikki. Historiikin materiaalia kootaan parhaillaan Juha Koiviston ja häntä tukevan
työryhmän voimin. Historiikki tulee sisältämään sekä seuran että yhtiön asioita samoin kuin joitakin henkilökuvauksia sekä
seuran toimikuntien tarinoita.

Jäsenistön 20-v. juhlakisa ja
iltatapahtuma klubilla
lauantaina 12.6.2010
Jo nyt kannattaa varata kalenterista tilaa
tälle kaikille jäsenille tarkoitetulle tapahtumalle, joka jakaantuu kahteen osaan: juhlakilpailuun ja illanviettoon. Juhlakilpailussa tullaan pelaamaan kaikkia NGK:n ratoja
yhteislähtönä noin klo 13, ja pelimuodok-

KULMAHUONEESTA

Stipendirahasto perustettu

Juhlavuottaan viettävän
Nurmijärvi Golﬁn 10-vuotias klubitalo on 20-vuotisjuhlavuoden keskus.

si ollaan kaavailtu rentoa eclectic-kilpailua.
Iltatapahtuma jatkaa sopivasti juhlakilpailua ruokailulla, palkintojenjaolla, musiikkiesityksillä, pihapeleillä ja muilla ohjelmilla.
Ja jos ei päivällä ehdi tai mahdu mukaan
juhlakilpailuun, voi tähän iltajuhlaan ilmoittautua erikseenkin.

Nurmijärvi Golfin yhteyteen on perustettu stipendirahasto, jonka tarkoituksena on
tukea kyvykkäitä Nurmijärven Golfklubi
ry:n nuoria golfinpelaajia sekä seuran yhteydessä toimivaan Team NGK:n valittuja pelaajia. Tähän rahastoon ohjataan mm.
20-vuotisjuhlavuoden aikana saadut lahjoitukset ja huomionosoitukset.
Stipendirahaston hoidosta vastaamaan
on nimetty seuran entinen puheenjohtaja
Erkki Oila.

Juhlavuosi näkyy myös kentällä
20-vuotista taivalta juhlistetaan pienillä toimilla myös itse peliareenalla, mm. reikäliput uusitaan juhlavuoden teemaan sopiviksi, kenttämestarille ja puutarhurille on annettu tehtäväksi miettiä istutusten järjestely
juhlavuoden teemaan.
LähiPeli 1/2010
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JOhanna Laakso.

WilSOnin hUiPPUMailaT näkyvät
ja kuuluva Nurmijärven kentällä tulevasta
kaudesta lähtien. Mailat ja varusteet tulevat
näkymään niin golfkoulussa, vuokramailoissa kuin NGK:n edustuspelaajien käsissäkin.
Tämän mahdollistaa yhteistyösopimus,
jonka NGK ja Amer Sports Oyj ovat solmineet.
Klubin ykkösnyrkki Henri Satama pelaa
Wilson-tallissa ja testailee parhaillaan itselleen sopivaa kalustoa.
– Haluamme toimia hyvien
nuorten kilpapelaajien
kanssa yhteistyössä. Nurmijärvi on vuodesta toiseen ollut The
Golfseura Suomessa, joten sen luonnollisempaa yhteistyöklubia on vaikea löytää, Toni Peltovako Amer Sports’sta
sanoo.
Peltovako kuvaa Satamaa
nuoreksi pelaajaksi, jolla arvot on kohdallaan.
– Hän on edustava ja kypsä nuori pelaaja, jonka kanssa

Mia Henriksson Peter ”Petsku”
Hagströmin opissa.

MarraSKUUSTa lähtien on jo yli 120
NGK:laista osallistunut ohjattuun talviharjoitteluun Espoon Golf Areenalla. Koko jäsenistölle on ollut tarjolla mahdollisuus säännölliseen ja ohjattuun talviharjoitteluun Vuoden golfvalmentajaksi juuri valitun Peter ”Petskun” Hagströmin johdolla.
Kilpa- ja edustuspelaajamme harjoittelevat
Golf Areenalla kaksi kertaa viikossa ja sunnuntaisin vuorottelevat seniori-, juniori- ja
yleisryhmät.
Senioriryhmässä mukana oleva Jukka
Saari sanoo, että hänellä tähän talviharjoitteluun oli aito tilaus. Lyöntiin tullutta virhettä on Petskun johdolla selvitetty ja laitettu
kuntoon.
– Joka neljäs viikko on sitten yhteisissä
harjoituksissa johdonmukaisesti käyty läpi lyöntiin liittyviä tekijöitä, välillä ryhmässä muiden kanssa ja välillä keskittyen puhtaasti omaan tekemiseen, hän kertoo. Viiden
lyönnin välein vaihdetaan lyöjää, jolloin keskittyminen säilyy hyvin joka lyöntiin ja samalla tulee juteltua kaverin kanssa annetun
tehtävän suorittamisesta.
PeTSKUlla kyllä pitää kiirettä käydä koko
ryhmä läpi tunnissa, mutta Saaren mielestä hän on kuitenkin onnistunut hyvin. Hän
odottaa mielenkiinnolla tulevaa kesää, miten lyönnit silloin onnistuvat. Saari kehuu
myös hyvää ja rentoa fiilistä, mikä ryhmässä
on ollut koko ajan.
Golf Areena on Espoon Kivenlahdessa
viime vuonna avattu golfin sisäharjoittelutila. Paikka on viihtyisä, lämmin ja valoisa.
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Wilson rantautuu
Nurmijärvelle
haluamme olla
yhteistyössä.
KlUBi On satsannut junioreihinsa ja se
tuottaa vuosi vuodelta yhä enemmän hedelmää.
Tosiasia on, että Wilsonin rautamailoilla
on voitettu ylivoimaisesti eniten Majoreita.
– Kokonaisuuden kannalta meille on
tärkeää, että toiminta on Nurmijärvellä niin hyvin organisoitua. Avainihmiset ovat kybällä mukana, se on
meille tärkeää
Myös golfkoulussa oppilaat harjoittelevat Wilsoneilla ja voivat tutustua mailoihin golfkoulun esittelypisteessä, josta heille opettajien avulla löytyvät sopivat mailat.
Ja kun me klubipelaajat käymme rangella ennen kierrosta ja
ehkä kierroksen jälkeenkin, mailat pamahtavat Wilson-rangepallojen kylkeen ja leeeeeeentävät kaaaaaaaauas.

KrisTiina saHaKanGas

Talviharjoittelua
Golf Areenalla
Lyöntimatka seinään on lyhyehkö ja lyöntipaikat ovat hieman ahtaat, mutta sisätilaksi
hyvä harjoituspaikka. Puttiharjoituksia voi
tehdä lyöntipaikkojen vieressä saumatto-

malla ja sopivasti kaltevalla viheriöllä.
Golf Areenalla on varattu NGK:n käyttöön kahdeksan lyöntipaikkaa ja kaksi jakaa yhden lyöntipaikan kerrallaan. Senio-

riryhmiä on kaksi, junioriryhmiä yksi ja yleisryhmiä neljä. Paikat täyttyivät
nopeasti ja vain muutamia paikkoja on
enää jäljellä.

WilSOn on voimakkaasti mukana NGK:n menestyksessä tästä kaudesta lähtien,
Toni Peltovako Amer Sportista sanoo.

LähiPeli 1/2010

5

Kuva: Jore Puusa

Elinalle golﬁsta
tuli ammatti

Hyvä
me!

Lähipelin kysymykset taalakentille siirtyvälle Elina Ikävalkolle.
Mitkä ovat ﬁilikset tulevaan kauteen?
– Hyvät ja samalla odottavat fiilikset, mitä kausi
tuo tullessaan. Haluan nauttia tekemisestä, uusista kokemuksista ja mahdollisuuksista, joita
ammattilaisuus tuo mukanaan.
Siirryit ammattilaiseksi.
Mikä vaikutti päätökseen?
– Jäin marraskuun alussa pois vakituisesta työstä, mutta ammattilaiseksi siirryin virallisesti vasta helmikuun alussa.
Täysipäiväinen työssäkäynti ja harjoittelu eivät
vain mene yksiin. Tavoitteet ovat olleet korkealla, mutta tekemisen laatu on vaikea saada tavoitteiden mukaiselle tasolle, kun koko ajan joutuu kamppailemaan jaksamisen kanssa. Ja kun
kroppa ja mieli eivät ole virkeinä, on kehittyminen vaikeampaa. Halusin antaa itselleni mahdollisuuden kerrankin panostaa golfiin täysillä.
Olit harjoittelemassa Jenkeissä. Missä?
– Olin seitsemään viikkoa Floridassa, West
Palm Beachin alueella.
Miten talviharjoittelu on muuten sujunut?
– Harjoittelu on mennyt kokolailla suunnitelmien mukaisesti. Euroopan tourin karsintojen
jälkeen olin kipeänä muutaman viikon, mutta
muuten olen päässyt harjoittelemaan terveenä.
Varsinkin Floridassa pääsin harjoittelemaan hyvissä olosuhteissa niin tekniikka- kuin fysiikkaharjoittelua, vaikka sielläkin oli poikkeuksellisen kylmää.
Oliko ajatus ammattilaisuudesta
kypsynyt pitkään?
– Toki ajatustyötä on täytynyt käydä jo pidemmän aikaa, koska vaihdos ei tapahdu vain statusmuutoksella. Ensinnäkin on mietittävä onko
valmis matkalaukkuelämään, onko valmis jättämään vakituisen työn ja tulonlähteen. Ja tämän jälkeen on paljon hommaa, että saa hoidettua tausta-asiat kuntoon, ellei ole ulkopuolista
tahoa, joka hoitaa. Taloudellinen pärjääminen
on ollut isoin asia mietittävänä, etenkin näinä
aikoina. Joten potentiaaliset tukijaehdokkkaat,
saa ottaa yhteyttä :)
Mitkä ovat ekan kauden tavoitteet?
– Ensimmäisen kauden tavoitteena on lähinnä

löytää säännöllisen, laadukkaamman harjoittelun kautta tasaisuutta pelin eri osa-alueisiin ja
samalla fysiikkaominaisuuksien kehittäminen
ja ylläpitö läpi kauden. Haluan mahdollisimman hyviä ja laadukkaita kisoja ja sitä kautta jatkaa kohti isompia haasteita ja unelmia.
Onko ammattilaisuus muuttanut
asennetasi golﬁin?
– Vielä ehkä aikaista sanoa, onko asenne muuttunut. Aina olen halunnut tehdä asioita
kokonaisvaltaisesti ja ammattimaisesti. Nyt siihen on oikeasti ensimmäisen kerran mahdollisuus.
Kuinka tärkeä seuran tuki on ollut?
– Seuran tuki on ollut juniorivuosista asti todella tärkeä ja seurassa on annettu tunnustusta menestymisestä. On hienoa, että kilpagolfiin
on satsattu paljon ja tekeminen on kokonaisvaltaista. Ja tämä on huomattu viime vuosina
myös seuran ulkopuolella erilaisten tunnustusten muodossa. Myös jäsenten tuki ja kannustus
on tärkeää. On kiva huomata, että meidän kilpapelaajien edesottamuksia seurataan ja meidän tekemisistä ollaan kiinnostuneita. Yhteishenki on tärkeä asia, kiitos siitä kaikille!
Missä kaikkialla tulet pelaamaan?
– Pelaan oikeastaan vain ulkomailla, koska Suomessa naisille ei ole kiertuetta, josta voisi ansaita rahaa. Pelaan näillä näkymin kesän Ruotsissa Nordea Touria ja pari kisaa Ranskassa LETAS-touria (Ladies European Tour Access Serie). LETAS on naisten Euroopan tourin haastajakiertue.
Mitä pelissäsi pitää parantaa eniten,
että menestyt?
– Hyvien ja huonojen lyöntien/päivien ero täytyisi saada pienemmäksi. Myös lähipeli ja putti
sillä niillä viimekädessä tehdään tulosta. Nämä
asiat vaativat pitkäjänteistä ja maltilllista työtä.
Mitkä ovat vahvuutesi pelaajana nyt?
– Tekniset valmiudet, tunnollinen harjoittelija,
halu tehdä asiat oikein ja kunnolla

PEKKa MOMMO

urheilun
moniottelija
eLina ikävaLkO

ikä: 32v.
Syntymäaika: 7.1.1982
asuinpaikka: Hyvinkää
pelivuodet: 1992->,
greencard 1994
paras kilpailukierros:
67 (-5)
kotiseura: NGK
valmentajat: Peter
Hagström (Laji), Pie
Hagström (Menttaali), Terhi
Beilinson & Matti Santtila
(Fysiikka)
Harrastanut aikaisemmin
mm. pesäpalloa ja hiihtoa

S

KAPTEENIN KYNÄSTÄ

euramme täyttää tänä vuonna 20 vuotta. NGK valittiin Vuoden 2008 golfseuraksi. Toimitusjohtaja Esa Meriläinen valittiin kaikkien aikojen ensimmäiseksi Vuoden golfjohtajaksi. Seuran pro Petsku Hagström valittiin Vuoden valmentajaksi. Seura voitti kaksi kertaa peräkkäin joukkue-SM-kultaa
miesten sarjassa vuonna 2007 ja 2008. SM-mitaleita on saavutettu viime vuosina
säkkitolkulla. Ei pöllömmin yhdeltä seuralta, vai mitä? Hyvä me!
Nurmijärvellä myös kapteenitoiminta on ollut parasta ykkösluokkaa. Missään
muualla uudet ja aloittelevat jäsenet eivät saa yhtä kattavaa koulutuspakettia seuran
toimintaan kapteeninluentojen ja -kierrosten muodossa kuin meillä. Myös seurahenki on ollut loistava, mistä tietysti kapteenit osaltaan vastaavat.
iTSe aSTUin kapteenin saappaisiin viime syksynä yhdistyksemme syyskokouksessa. Edellinen kapteeni, nykyinen puheenjohtaja Antti Sarjamo kysyi minulta
syyskuussa kiinnostusta tehtävään. Hallituksessamme oli havaittu, että toimikunnissa ja muutoinkin aktiivisessa yhdistystoiminnassa mukana olevat miesjäsenet
alkavat jo hiukan ikääntyä. Tarvetta oli siis nuorennusleikkaukselle. Nuorennustarve koski vain miespuolisia seura-aktiiveja eikä ikinuoria ladyjämme, sillä esimerkiksi hallituksen naispuolisten jäsenten keski-ikä taitaa juuri ja juuri ylittää vasta
kolmenkymmenen ikävuoden paalun.
Jouduin kuitenkin tarkkaan harkitsemaan olisinko kykenevä hoitamaan tehtävää. Toisaalta egoa hivelevä kapteenin pesti houkutteli, mutta toisaalta epäsäännöllinen työni, kotona perheessä kaksi pientä lasta ja maailman ihanin, mutta välillä vaativa vaimo panivat epäilemään, miten oma aikani riittää. En halunnut lähteä parkkivaloilla hoitamaan menestyneen seuran asioita. Antti Sarjamo sai minut
kuitenkin vakuuttuneeksi, ettei työmäärä ole mahdoton ja seurahenkeä saa pidettyä yllä parhaiten istumalla klubin terassilla.
anTille Ja ladykapteeni Astalle suuret kiitokset hyvin hoidetuista kapteeninsaappaista. Yhdistyksen toiminta on hyvin dokumentoituna ja kapteenin materiaalit vaativat päivityksenä lähinnä vain vuosiluvun muuttamisen.
nGk-läisyys verissä
Toistaiseksi Antti siis on ollut oikeassa työmäärän suhteen. KlubiveSa “veSku” hiLtunen
hengen hoitamista terassilla en ole
ikä: 32v.
vielä päässyt kokeilemaan, mutta
Aloittanut golﬁn Tuusulan
eiköhän sekin onnistu jo Wappuna.
Golfklubissa 1988
Tähän ollaan siis tultu seuramLiittynyt Nurmijärven Golfklubiin
me toimittua vasta kahdenkymme1992
nen vuoden ajan. Toivon ja ainakin
hcp: 0,2
itse teen parhaani, että menestys jatperhe: vaimo Anne ( hcp 36 ),
kuisi niin, että seuran 100-vuotis0tytär 5v. ja poika 3v.
juhlissa voidaan todeta NGK:n oleIsä Juha (NGK:n pitkäaikainen
van vaikkapa Pohjoismaiden paras
talkooporukan vetäjä), äiti
seura. Toivon myös, että seuran nuoMarketta (NGK:n aktiivipelaaja),
rennusleikkaus jatkuu ja 100-vuotispikkuveli Antti (Kullo Golﬁn
kaudella tätä kapteeninpalstaa kirtoimitusjohtaja), pikkuveli Pikkis
joittaa joku muu kuin minä.
(golfkeskuksen kaikkien aikojen
suurin greenkeeper)

KEVäTTä ODOTEllEssa,
VEsKU
LähiPeli 1/2010
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Satama jatkaa
amatöörinä
tämän vuoden

NICE-ASIAA

N

PUHEENJOHTAJALTA

T

urmijärven golfklubin jäsenistöstä kolmasosa on naisia
muodostaen aktiivisen, iloisen ja harrastavan pelaajaryhmän. Naisten toiminnan kulmakiviä ovat pelitaitojen kehittäminen, kentällä viihtyminen, seuratoimintaan osallistuminen sekä hauskanpito.
Kun pelitaidot, varmuus ja sääntötuntemus kehittyvät niin peliilo ja golfkierroksesta nauttiminen lisääntyvät ja voi iloita golfin sosiaalisesta puolesta ja rentoutua hyvässä peliseurassa.
Naisten pelitaitoja on hiottu ja kehitetty jo useita vuosia pro Petskun ohjauksessa ja tuloksia on syntynyt. Myös alkavalla pelikaudella
naisten valmennusillat jatkuvat ja järjestämme lisäksi kaksi iltaklinikkaa, joissa pureudumme lähipeliin ja
golflyönnin hiomiseen.
Pelillisiä ja sosiaalisia taitojaan voi
kukin testata huoletta kaikille seuran
naisille avoimissa
Ladies´Day kilpailuissa, joita järjestetään kaudella kolme.
LähimatkailuseerO Hovi hatutettiin Vuoden herrasta ja golfin pelaami- miesgolfariksi.
sesta hyvässä seurassa nauttiville on heinäkuussa tarjolla naisten oma viikonloppuretki
sopivaan ja vaatimukset täyttävään pelikohteeseen.
KlUBin juhlavuoden kunniaksi olemme yhdessä senioreiden kanssa suunnitelleet Ladyt vastaan Seniorit ottelusta hieman aiempaa
suuremman tapahtuman. Tämä, jo legendaariseksi muodostunut,
kisatapahtuma on ollut ohjelmassa lähestulkoon seuran perustamisesta alkaen.
Muutaman kauden ohjelmassa olleen naisten Eclectic -kisan lisäksi naisilla on tällä kaudella mahdollisuus tavoitella birdiepuun
korkeinta oksaa. Näistä koko pelikauden kestävistä kisailuista löytyvät tarkemmat ohjeet naisten pukuhuoneen ilmoitustaululta.
Viime vuoden herrasmieheksi valittiin todellinen tyylitaituri Eero Hovi. Juhlavuonna ”Herrasmies golﬀaria” etsitään varmasti entistäkin tarkkaavaisemmin.
Naisten kesäohjelmaan kuuluvat myös seuraottelut ja heinäkuussa pelattava Casall Open, joka on samalla karsintakilpailu niille, jotka pyrkivät Gloria LadyCupin Etelä-Suomen joukkueeseen.
Kesä tulee ja golfkentät heräävät talviuniltaan häikäisevän lumivaipan alta. Toivon näkeväni kesällä monia uusia osallistujia naisten
iloisissa golftapahtumissa .
Mahtavaa juhlavuotta, nähdään kentällä!

MariTa TUOMisTO
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untuipa taas tosi hyvältä, kun kävimme läpi klubin kevätkokouksessa vuoden 2009 toimintakertomusta. Toiminta
on laadukasta ja monipuolista, tunnustuksia ja kunnianosoituksia tulee valtakunnan tasolla vuodesta toiseen, talous on kunnossa, SM-mitaleita on tullut eri ikäryhmissä ja jäsenistökin tuntuu kohtuullisen tyytyväiseltä.
Näillä aatoksilla on mukava käynnistää 20-vuotisjuhlavuotemme.
On kuitenkin muistettava, että rattaiden pitää pyöriä ja hyvääkin toimintaa on syytä kehittää ja tarvittaessa muuttaa ajan hengen ja jäsenistön tarpeiden mukaan. Ei pidä tuudittautua siihen, että asiat hoituvat omalla, vanhalla painollaan, vaan koko ajan on seurattava herkällä korvalla, mitä ympärillä tapahtuu.
halUan laUSUa lämpimät onnittelut ja kiitokset ansiokkaasta
työstä Meriläisen Esalle ja Hagströmin Peterille klubin hallituksen
ja omasta puolestani ja uskon että näihin onnitteluihin on koko jäsenistömme helppo yhtyä. Onnittelun syyt on kerrottu tarkemmin
tässä lehdessä.
Erityiskiitoksen monivuotisesta ja tuloksellisesta työstä ansaitsee
Petskun lisäksi myös koko valmennus- ja junioritoimikunta. Toimikunnassa on mukana monen alan sitoutuneita huippuosaajia, jotka
varsinaisen valmennustyön lisäksi ovat luoneet pelaajillemme mahdollisuuden edistyä juniorista aina ammattilaiseksi saakka. Erityisen ylpeitä voimme olla siitä, että kaikki tämän päivän menestyneet
huippupelaajamme ovat oman seuran kasvatteja. Valmennustyömme on noteerattu myös Suomen Golfliiton taholta ja käyttämäämme toimintamallia on esitelty mm. erilaisissa valtakunnallisissa tilaisuuksissa.
Emmeköhän aseta tulevaisuuden tavoitteeksi, että nyt kun golfkin on jatkossa virallinen olympialaji, niin ensimmäinen suomalainen olympiamitalisti on NGK:n pelaaja.
Varsinaisten edustuspelaajien lisäksi valmennus- ja koulutustyötä
on yhä enemmän laajennettu myös tavallisten klubipelaajien suuntaan.

nGK:n Henri Satama reissaa talven harjoittelumatkoilla hakemassa iskua tulevan kauden kisoihin. Ammattilaiskentät siintänevät
ensi vuonna.
nUrMiJÄrVi golfin suuri golflupaus Henri Satama jatkaa
amatöörinä vielä kauden 2010. Hän pelaa mm. Vanajanlinnassa elokuun alussa henkilökohtaisesta Euroopan mestaruudesta, joka on yksi Sataman päätavoitteista kuluvana kautena.
Kauden toinen päätavoite hänellä on menestyä syksyn MMkisoissa Argentiinassa.
Talvi on kulunut Floridan harjoitusleirillä ja Espanjassa
Suomen maajoukkueleirillä. Alkuvuodesta hän hioi Floridassa uusia Wilson-mailojansa huippukuntoon. Sataman mai-

lat vaihtuivat Wilsoneihin Nurmijärvi golfin ja Amersportsin
mittavan yhteistyösopimuksen johdosta.
– Mailat sopivat hänen lyöntiinsä erittäin hyvin, Sataman
valmentaja Peter Hagström kertoo.
– Harjoittelussa on tälle kaudelle lisätty fyysisyyttä ja tehoa. Myös lyöntipuolella tehdään pientä korjausta swingiin,
että saadaan eliminoitua viime kaudella ajoittain peliä häirinneitä ongelmia, hän kertoo.

KrisTiina saHaKanGas

TOiMiKUnTaTyÖMMe kokonaisuudessaan ansaitsee myös suuret kiitokset monipuolisesta ja sitoutuneesta työstä. Monivuotisen
kapteeniurani aikana olen todennut, että harvassa seurassa, jos missään, on yhtä aktiivista ja runsaslukuista vapaaehtoisväkeä kuin
meillä.
Tämän vuoden tärkeitä tehtäviä tulee olemaan koko golfyhteisömme yhteisen strategian vahvistaminen ja siinä yhteydessä mietitään myös, miten toimikuntatyötä voidaan edelleen kehittää palvelemaan yhä laajemmin koko jäsenistömme tarpeita.
Tämän vuoden toiminnassa ja tapahtumissa näkyy monilta osin
myös 20-vuotisjuhlavuotemme.
Rattoisaa kevään odotusta kaikille, toivottavasti lumet sulavat Vapuksi!

anTTi sarJaMO
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Torey Pines harjoitusviheriö ja proshop.

Johtajaoppeja
rapakon takaa
CMAA:n 83. World Conference on Club
Management and Golf Industry Show.

”

tä rahaa ja sitten kehittää ja raOli hieno kokemus saahoittaa koulutusta ja konfeda osallistua helmikuun
rensseja, myöntää stipendejä
alussa San Diegossa KaliSanonta
ja palkintoja. Eräs CMAA:n ja
forniassa järjestettyyn kanClub Foundationin toiminnan
sainväliseen golfalan kon”Amerikassa
näkyvimmistä tuloksista on
ferenssiin. Mahdollisuus
kaikki on
CMAA University, joka koulutosallistumiseeni avautui
suurta” piti
taa yliopistotasoisesti klubien
FGMA:n eli Finnish Golf
tälläkin kerralla
johtajia ja keskijohtoa.
Managers Association’in
myöntämän Vuoden Golfpaikkansa. San
johtaja tunnustuksen myöDiegon maailman Euroopassa on vastaavia
tä.
toimijoita
konferenssiin
CMAA eli Club Managers
Association of America on
CMAE Club Managers Assoosallistui
toiminut vuodesta 1964 ja
ciation of Europe on toimiyhteensä noin
siinä on noin 7000 jäsentä.
nut muutamia vuosia, ja sen
2500 edustajaa
Jäseninä on muitakin
toiminta on vasta organisoikuin golfkenttien johtatumassa todellisiin uomiin26 eri maasta.
jia (noin 90%): cityklubit,
sa. CMAE:ta ennen Euroopan
tennisklubit, krikettiklugolfjohtajien asioita on domibit (noin 10%).
noinut brittien oma yhdistys GCMA Golf
CMAA:n tehtävänä on kaikin puoClub Managers Association. CMAE pyrkii
lin edistää USA:n vapaa-aikateollisuuteen
toiminnoissaan samaan laajuuteen kuin sen
kiinteästi luetun klubitoiminnan edellytyk’esikuva’ CMAA.
siä. CMAA:n ohessa toimii Club FoundaNäiden järjestöjen jäseninä ovat kantion, jonka tehtävänä on pääasiassa keräsalliset yhdistykset, kuten FGMA Suomes-

ta, DGSF Tanskasta, GAF Ruotsista, GAF
Norjasta ja GMVD Saksasta.

San Diegon konferenssin puitteet

San Diegon näkymiä.
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Sanonta ”Amerikassa kaikki on suurta” piti tälläkin kerralla paikkansa. San Diegon
maailman konferenssiin osallistui yhteensä
noin 2500 edustajaa 26 eri maasta, pääasiassa USA:sta. Osallistujamäärän suuruus on
selitettävissä sillä, että tapahtumassa olivat
mukana myös USA:n golfkenttien omistajien yhdistys NGCOA sekä USA:n kenttämestareiden yhdistys GCAA. Jokaisella yhdistyksellä oli omat ohjelmansa ja koulutuksensa
yhteisten tapahtumien ja koulutusten lisäksi.
Konferenssin yhteydessä oli todella laajat ammattimessut – Golf Industry Show.
Näytteilleasettajia oli laskujeni mukaan reilusti yli 500. Kaksipäiväisten messujen aikana ehdin tutustua mm. kentänhoitokoneuutuuksiin, uusiin kenttätarvikkeisiin ja

-varusteisiin. Erityisesti ryhmäämme säväyttivät ’tuunatut’ golfautot, joita oli esillä useilla golfautovalmistajilla. Autot ovat
tarkoitettu pääasiassa USA:n markkinoille
resort-kentille.
CMAA:n konferenssi ylitti odotukset
Luentojen ja alustusten määrä kuuden päivän aikana: 54 eri tilaisuutta kestoltaan
1-3 tuntia. Valinta oli välillä vaikeata: useita mielenkiintoisia aiheita samanaikaisesti johtamisesta, itsensä kehittämisestä, klubitalojen uudistamisesta, talousasioista ja
taantuman vaikutuksista. Osa luennoista oli ulkopuolisten huippuasiantuntijoiden esiintymisiä, osa jonkun klubin case’n
esittelynä.
Kansainvälisille vieraille oli järjestetty
näiden lisäksi omat organisoidut tapaamiset (round table; open forum, promootiot,
vastaanotot, ”run with the president”)
Kaiken kaikkiaan konferenssista vastasi

Omia huomioita, havaintoja,
johtopäätöksiä ja vinkkejä
Seminaarin suurin havainto oli
koulutuksen tärkeys CMAA:n toiminnassa: toimessa olevien johtajien täydennyskoulutus ja näiden seuraajien kouluttaminen. Eli kuten CMAA:n puheenjohtaja Michel Leemhuis totesi yhdistyksen
tärkeimmistä tehtävistä: ”Education,
education, education.”
Konferenssin laajuus ja onnistuminen olivat hieno näyte yhteistyöstä kolerittäin korkeatasoisesti organisoitu ja toimiva koneisto, asiat olivat loppuun asti ajateltuja, kaikki sujui kitkatta.
Luentojen ja esitelmien lisäksi pidettiin
erilaisten koostumusten organisoituja lou-

men eri yhdistyksen välillä. Samankaltaista yhteistyötä tullaan tarvitsemaan
Suomi-golfin eteenpäin viemisessä: yhdistämällä pienet resurssit saadaan
enemmän aikaan ”Kun annat, niin saat
”-periaate toimii yksilötasolla sekä yhdistystasolla.
Tässä tarkoitan Golfliiton, FGMA:n
SGKY:n Suomen PGA:n ja FGA:n yhteistyötä.
nas-, päivällis- ja cocktailtapaamisia, kuten
aikaisemmat puheenjohtajat, kansainväliset
tapaamiset, Viiniseuran kokoontumiset ja
opiskelijoiden jutut.

Esa Meriläinen
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PiiKiT pohjissa kesät talvet. Taabermannit,
Teivaalat ja Martti Venhola testasivat lumikenkiä.
Hyvin niillä pysyi hangen päällä C4:llä.

a puoleensa.
ää kummasti porukoit

stunut laavu vet
kevään ensimmäinen
TalKOOTyÖnÄ valmi
istoi. Ulkoilupäivä oli
rinko pa
Makkara maistui ja au
myös puheenaiheita.
mitti sekä kehoa että
läm
jo
ko
rin
au
loin
jol
päivä,
ksia.
ti kesää ja uusia kierro
Kaikilla oli jo nenä koh

Sää helli
ennÄTySMÄÄrÄ klubin jäseniä tuli nauttimaan perinteisestä ulkoilupäivästä, jota
saatiin viettää mahtavassa auringonpaisteessa ja pikku pakkasessa. Päivän aloitti yhdistyksen kevätkokous ja sitten eiku ulos. Suurin osa veti hiihtokamat päälle ja lähti hyvil-
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ulkoilupäivää
le ja auringossa hohtaville latu-urille.
Kyllä kenttä on kaunis kaikkina vuodenaikoina! Oikein silmiä hivelee sen kauneus
niin lumisena talvena kuin keskikesän helteessä.
Linnutkin puhkesivat kevätkonserttiin

ja harakat räkättämään. Tällä kertaa ne eivät räkättäneet epäonnisille lyönneille, kuten yleensä. Nyt ne näyttivät odottelevan, että makkaranpaistajat häipyvät niiden lihatiskiltä.

KrisTiina saHaKanGas
LähiPeli 1/2010
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Nurmijärvi g lf on

THE GOLFSEURA SUOMESSA

nGK:n JÄSeneT ovat saaneet seurata klubin voittokulkua viime aikoina. Vuonna 2007 Matti Satama valittiin Vuoden nuoriso-ohjaajaksi. Saimme reikäpelin SM-kisat, meidät valittiin
Vuoden 2008 golfseuraksi. Promme Peter Hagström valittiin Vuoden 2009 valmentajaksi ja Esa Meriläinen Vuoden
2009 golftoimitusjohtajaksi.

Mistä näitä mainintoja
oikein tulee?
Ehkä vastaus löytyy tästä: NGK:n kasvatit Ossi Mikkola ja Henri Satama kuuluvat Suomen golfmaajoukkueeseen, niin
ikään omat kasvatit Mikael Jämsä ja Elina Ikävalko siirtyivät ammattilaisiksi, junioreiden Suomen mestaruuskisoissa sijoituimme kolmannelle sijalle, Miki Kuronen voitti FJT:n Tammer-Golfin osakilpailun ja oli aluetourin kokonaiskilpailuissa toinen ja liiton aluevalmennettaviin kuuluivat vuonna 2009 Kuronen ja
Valtteri Tulokas.
Meidän ei tarvitse itse nostaa häntäämme, sen tekevät ulkopuoliset golfvaikuttajat, jotka ovat nimenneet NGK:n
The Golfseuraksi Suomessa. Siis isoilla
alkukirjaimilla.

KrisTiina saHaKanGas

PGa valitsi Vuoden 2009
valmentajaksi NGK:n Peter
Hagströmin. Klubi palkitsi hänet
ja toimitusjohtaja Esa Meriläisen
NKG:n kultaisilla ansiomerkeillä
ansoistaan Nurmijärven golfyhteisön
hyväksi tekemästään työstä.

Senioritoimikunnallakin on juhlavuosi

O

n aika toivottaa kaikille golfareille hyvää kevättä ja kauden
20. juhlavuotta. Matkailukauden
jälkeen useimmilla pelikausi alkaa lumien sulettua mutta viimeistään toukokuun puolella. Kuten muistanemme, tarkoitushan on jälleen saada kierroksen aikana se
pallo mailavalikoiman ja pelitaktiikan valintojen avulla greenille ja reikään. Varmaan pelikierroksiin mahtuu taas paljon kaikenlaisia
muisteltavia tapahtumia.
Syksyllä muodostettuun senioritoimikuntaan kuuluvat vetäjänä Matti Kilpeläinen, sihteerinä Ritva Kilpi, jäseninä Eero Hovi, Markku Kangasluoma, Jorma Laakso, Anneli Lind-

fors, Unto Salminen, Osmo Vatanen sekä Eero Lösönen. Jokaiselle meistä voi tehdä ehdotuksia toimintamme piristämiseksi.
Senioritoimikunnan ensi kesän toimintaa ja tapahtumia käsittelevässä kokouksessa suunniteltiin aikataulut kesän tapahtumille ja muille puuhasteluille, mutta niistä tarkemmin sitten myöhemmin. Kuten mainittu, vinkkejä otetaan vastaan, jotta kaikki seniori- /veteraanijäsenet saisivat halutessaan
meiltäkin virikkeitä harrastukselleen ja toivottavasti muukin NGK:n jäsenistö olisi toimintaamme tyytyväisiä. Uudet seniorit tervetuloa mukaan ja toivomme voivamme tutustua pelien merkeissä.

SUOMen GOlFliiTOn Senioreiden (SGS)
ja Uudenmaan Alueen Seniorien (UAS) kokouksissa on jo käsitelty kauden kilpailuja ja tapahtumia, mutta nekin vielä tarkentuvat keväämmällä. Kuitenkin on jo sovittu meillä pelattava seniorien seuraottelu Hyvinkään seniorien kanssa (19.8.) Hill Siden ja Tawast Golfin seuraotteluihin menemme vieraina. Kauden tärkeimpiin kuulunevat Seniorisunnuntai 30.toukokuuta ja Ladyt vastaan Seniorit
1.elokuuta.
NGK:n tapahtumapalstaa kannattaa seurata koko vuoden ja kesällä vielä tarkemmin.
Kutsut tapahtumiin löytyvät entiseen tapaan
ilmoitustaululta.

Pitäkäämme edelleen huolta kunnostamme.

MaTTi
KilPEläinEn
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KILPAILUTOIMIKUNNASTA

len aina ollut kiinnostunut golfin säännöistä. Niihin liittyvä suurin haaveeni toteutui viime helmikuussa, kun Suomen Golfliitto lähetti minut Skotlantiin golfin syntypaikalle St Andrewsiin.
Golfin sääntöjä ylläpitävä R&A (The Royal and Ancient Golf Club of
St Andrews) järjestää kerran vuodessa kotipaikallaan golftuomarikoulun, johon jokaisella jäsenmaalla on oikeus lähettää kaksi oppilasta. Tarkoituksena on kouluttaa kansainvälisiä tuomareita, jotka testin läpäistyään kelpaavat jakamaan oikeutta European
Tourillekin. Paikalla oli 76 oppilasta 32 eri maasta. Kaukaisimmat tulivat Australiasta,
Japanista, Kiinasta ja Afrikasta.
Suomesta oli minun lisäkseni salolainen Kari Bastman Salosta ja kotkalainen Ville
Karhu, joka oli PGA of Europen lähettämänä.
Koulu oli nelipäiväinen, ja ohjelma oli tiivis. Luentojen lisäksi yli 70-päinen joukko jaettiin harjoitusryhmiin, joissa jokainen joutui toimimaan tuomarina erilaisissa tilanteissa. Koulu toimi St Andrewsin lähellä olevassa Fairmont Hotellissa, ja sen juhlasaliin oli rakennettu golfkenttä, josta löytyivät mm. viheriö, vesieste, hiekkabunkkeri,
korjauksen alaista maata, tie ja kentän ulkoraja (out of bounds).
Koulutuksessa korostettiin oikean tuomion löytämisen lisäksi tapaa, miten tuomari tilanteessa toimii.
— Tuomari on kentällä auttamassa. Ole kohtelias ja ystävällinen, mutta toimi tyynesti ja jämäkästi, koulun johtaja Alan Holmes painotti.
European Tourin seniorituomarin Andy McFeen ja videoitten avulla opiskeltiin erilaisia tilanteita, joita on sattunut Europa Tourilla. Siinä oli monessa esimerkissä pointtina, että juttu ei olekaan aina niin selvä kuin ensi näkemältä vaikuttaa. Tuomarin pitää
yrittää perehtyä kuhunkin tapaukseen niin hyvin, kuin tilanne antaa mahdollisuuden.
Ja jos ei ole varma, aina voi kysyä neuvoa ja apua. Jos pelaaja epäilee tuomarin päätöstä, hänelläkin pitäisi olla mahdollisuus toiseen mielipiteeseen.
TUOMariKOe oli 2,5-tuntinen koitos, jossa oli viisi erilaista tehtävää. Niistä kolme
ensimmäistä piti selvittää ilman sääntökirjan apua. Kaksi viimeistä oli työläämpiä, ja
niissä sai käyttää sääntökirjaa, decisions-opusta ja omia muistiinpanoja.
Ensimmäisessä tehtävässä piti tietää tilanteeseen soveltuva sääntö ja sen alakohta.
Esimerkiksi pelaaja haluaa pelata varapallon. Silloin kyseessä on sääntö 27-2. Seuraavassa piti tietää, onko väittämä totta ja tarua. Sitä voi jokainen harjoitella R&A:n kotisivuillakin (randa.org). Kolmannessa piti valita tilanteessa oikea vaihtoehto, esimerkiksi rangaistulyöntien määrä.
Materiaalin avulla tehtävissä ongelmissa piti löytää kirjasta vastaava tulkinta ja sen
mukainen tuomio. Aikaa ei ollut yhtään liikaa.
Tiukka päiväohjelma antoi valitettavasti vain niukasti aikaa tutustua ikivanhaan yliopistokaupunkiin St Andrewsiin ja sen seitsemään golfkenttään. Kuuluisa Old Course oli suljettuna, kun sen bunkkereita laitetaan kuntoon ensi kesän The Openia varten. Kävelemään sinne sai mennä, ja tietysti piti ottaa kuva kuululla 18. väylän sillalla. Ja olisi sinne päässyt pelaamaankin koulun loputtua, mutta lentoaikataulu ei antanut siihen mahdollisuutta. Koko St Andrews teki kuitenkin niin vahvan vaikutuksen,
että kyllä sinne pitää päästä joskus oikein ajan kanssa. Kenttien lisäksi St Andrewsissa
on mm. golfmuseo, jossa on tavaraa ja muistoja pelin kaukaisista alkuajoista lähtien.
Tuomarikoulun päätösiltana oli ikimuistoinen illanvietto ja päivällinen R&A:n
146-vuotta vanhassa klubitalossa. Old Course, joka aikaisemmin tunnettiin nimellä Links, on oikeastaan yli 600 vuotta vanha. Niin kauan sillä rannalla on palloa lyöty. Vieressä oleva Tom Morrisin suunnittelema New Course on vain 115 vuotta vanha.

OsMO VaTanEn

SENIORI-ASIAA
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Tuomarikoulussa
Skotlannissa

Klubilaiset onnittelevat Osmoa lämpimästi. Ei muuta kuin kättä lippaan, Osmo on nyt
St Andrewsin mies!
LähiPeli 1/2010
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TAPAHTUMAKALENTERI 2010
HUHTIKUU
la

24.4. 10:00

ELOKUU
Kevättalkoot

TOUKOKUU
la
su
ma
ti
la
su
ke
ke
la
su
ti
ke
su
ma
ma

1.5.
9.5.
10.5.
11.5.
15.5.
16.5.
19.5.
19.5.
22.5.
23.5.
25.5.
26.5.
30.5.
31.5.
31.5.

13:00
12:00
17:30
18:00
08:00
11:00
08:00
09:00
18:00
16:00
18:00

Kauden avaus ja Vappukisa
Äitienpäivälounas
Kapteenin keirrokset alkavat
Kapteenin luento
Lippukilpailu
NGK Avoimet Ovet
1. vko kilpailu
Ikäluokkien RP-mestaruussarja käynnistyy
Peter Scott Scramble (1+10 tiit)
Ladies Day
Kapteenin luento
2. vko kilpailu
Seniorisunnuntai
Seuraottelu NGK-SHG naiseten ottelu
Kapteenin luento

KESÄKUU
ke
la
ma
ti
ke
la
la
ma
ke
la
su
ma
ke
su
ke

2.6.
5.6.
7.6.
8.6.
9.6.
12.6.
12.6.
14.6.
16.6.
19.6.
20.6.
21.6.
23.6.
27.6.
30.6.

3. vko kilpailu
Altti Maraton
Lasten Golfkoulu 1. (ma–pe 10–14)
Kapteenin luento
4. vko kilpailu
13:00
20-v juhlakilpailu (yhteislähtö)
18:00
20-v jäsentapahtuma
10:00
Lasten Golfkoulu 2. (ma–pe 10–14)
5. vko kilpailu
08:00
Lions Golf Open Hyväntekokisa (1+10 tiit)
12:00
Ladies Day
10:00
Lasten Golfkoulu 3. (ma–to 10–14)
6. vko kilpailu
9–18:00 Juhannus Open
7. vko kilpailu
8:00
10:00
18:00

HEINÄKUU
su
ma
ke
la
su
ma
ke
la
la
ke
la
su
ti
ke

4.7.
5.7.
7.7.
10.7.
11.7.
12.7.
14.7.
17.7.
17.7.
21.7.
24.7.
25.7.
27.7.
28.7.

18:30
10:00
08:30
08:00
08:00
08:00
14:00

Air Finland Perhemalja Open
Päivän pelimatka Estonia Golf
8. vko kilpailu
2 generations klubikisa
Casall Ladies Open
Päivän pelimatka Niitvälja Golf
9. vko kilpailu
4-pelimestaruus, miehet
Naisten pelimatka 17.–18.7.
10. vko kilpailu
LP-mest ikäluokat
LP-mest ikäluokat
Seuraottelu NGK – NG – HSGC
11. vko kilpailu

su
ma
ke
la
su
la
la
su
to
la
su
ti
la

1.8.
2.8.
4.8.
7.8.
8.8.
14.8.
14.8.
15.8.
19.8.
21.8.
22.8.
24.8.
28.8.

08:00
08:00
08:00
08:00
09:00
10:00
12:00
08:00
08:00
10:00
12:30

Ladyt vs Seniorit juhlakisa
Senioreiden aluetour
12. vko kisa
RP-mestaruus yleinen; 1-päivä
RP-mestaruus yleinen; 2-päivä
4-pelimestaruus; naiset
Wilson Isä-poika Open
Ladies Day
Seuraottelu NGK – HyG seniorit
LP-mestaruus
LP-mestaruus
NGK 20-v ; kutsukilpailu
Viking Line Open

SYYSKUU
la
to
to
la
to
su

4.9. 08:30
9.9.
16.9.
18.9. 12:30
23.9.
26.9. 13:00

Hella Scramble
Syyskuun eclectic 1
Syyskuun eclectic 2
Kyläottelu (1+10 tiit)
Syyskuun eclectic 3
Everybody's

LOKAKUU
la

23.10. 11:00

Cross Country

MARRASKUU
pe
pe

5.11. 18:00
5.11. 19:15

Syyskokous
Kauden 2010 päättäjäiset

HARJOITUSRYHMÄT – KLUBIPELAAJAT
ma 3.5. 16:00
Seniorit (ma 16:00–17:30) 12 viikkoa
ti
4.5. 19:30
Naiset (ti 19:30–21:00) 12 viikkoa
to
6.5. 19:00
Yleinen (to 19:00–20:30) 12 viikkoa
to
6.5. 20:30
Yleinen (to 20:30–22:00) 12 viikkoa
la
8.5. 09:30
Yleinen (la 9:30–11:00) 12 viikkoa
Harjoitusryhmät ovat tarkoitettu pääasiassa aikuisille klubipelaajille

KILPAVALMENNUSRYHMÄT
ma 3.5. 17:30
Tyttöryhmä (maanantaisin 17:30–19:00)
ma 3.5. 19:00
Edustusryhmä (maanantaisin 19:00–21:00)
ti
4.5. 18:00
Edustusryhmä (tiistaisin 18:00–19:30)
ke 5.5. 17:30
Tiikeritiimi (keskiviikot 17:30–19)
ke 5.5. 19:00
Edustusryhmä (keskiviikot 19:00–20:30)
to
6.5. 17:30
Kilparyhmä (torstaisin 17:30–19:00)
pe 7.5. 18:00
Kilparyhmä (perjantait 18:00–19:30)
Kilpavalmennusryhmät ovat tarkoitettu seuran junioreille
sekä tavoitteellisesti harjoitteleville kilpapelaajille

