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Tässä lehdessä mm.
• Reikäpelin SM-kisat testaa kentän
• Vaihtopelaamiseen uusi kenttä
• Näin kesytät draiverin
• Avoimet ovet kiinnosti
Seuraa tiedotteita www.nurmijarvi-golf.fi

Kaikkien aikojen
golfmaraton myös
Nurmijärvelle
Markku”Näppis” Leinonen aikoo pelata kaikki Suomen
golfkentät kesän aikana. Maraton alkoi Talista 20.5. ja
päättyy Kytäjälle 31.7. Näppis kiertää matkailuautollaan
kovaa vauhtia ympäri Suomea aina Ahvenanmaalta Kittilään asti.
Näppis Leinonen on viimeisen 20 vuoden aikana käyttänyt aikaansa golfiin enemmän kuin kukaan muu suomalainen. 48-vuotias paltamolainen poikamies on pelannut
"oikeilla kentillä" noin 5000 kierrosta, käytännössä joka
päivä. Harjoittelu ja pelaaminen jatkuvat talvella omalla
kotitilalla, jossa Näppis isännöi omaa lumikenttäänsä.

Jääkiekkoilijan kesä

Yhden miehen villi unelma

NGK:n omat kasvatit Suomen jääkiekolle Jani Nieminen ja Janne Keränen
saivat liigasopimukset kaudeksi 2008-2009 Helsingin
IFK:n liigamiehistöön.
Kesätreenien välissä pojat ehtivät välillä myös golfkentälle.

Näppis pelaa kentät miesten klubitiiltä lyöntipelinä reiän
loppuun saakka. Pelikavereiksi ovat lupautuneet mm.
Mikko Ilonen, Mikael Piltz, Minea Blomqvist ja monet
muut lajin harrastajat. Nurmijärvellä Näppis pelaa 30.
heinäkuuta klo 16 alkaen.
Näppiksen retkellä ei kuitenkaan ensisijaisesti pyritä ennätysten kirjaan. Perimmäinen tavoite on täyttää yhden
miehen villi unelma sekä samalla markkinoida lajia ympäri Suomea ja esitellä kotimaisia kenttiä.
Kiertuetta voi seurata golfpiste.com -sivuilla.

Uusia seuraohjaajia klubiin
Reilut kymmenen aktiivijäsentä osallistui Golfliiton
järjestämään seuraohjaajakoulutukseen maaliskuun
lopulla. Kurssin myötä seura hankki käyttöönsä Golfkoulukassin, jossa on sopivia välineitä esimerkiksi
puisto- ja saligolf -tapahtumien järjestämiseen.
Koulutuksessa ideoitiin myös toimikuntatyöskentelyn
monipuolistamista ja muuta seuratoiminnan kehittämistä.

Näppis The Golf Man. Kuva: Antti Luukkonen.

Julkaisija: Nurmijärven Golfklubi ry.
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Kotijoukkue terävänä reikäpelimestaruutta metsästämään!
Ossi Mikkola,
Mikael Jämsä,
Juha Kolari, Henri
Satama ja Elina
Ikävalko
osallistuvat tällä
tietämällä
kotikentällään
pidettäviin
reikäpelin
SM-kisoihin
25.6.–27.6.

NGK:n omat pojat

NGK:n joukkue on hionut kisaterävyyttä ulkomailla mm. Skånessa ja Espanjassa.
Satama pelasi itsensä toukokuun alussa Iris Amateur Openissa sijalle 15.
Hän sai villin kortin, Euroopan kiertueen jälkeen maanosan merkittävin golfin ammattilaiskiertueen, Challenge
Tourin Suomen osakilpailuun, joka pelataan St. Laurence Golfissa Lohjalla
12.–15. kesäkuuta.
Elina Ikävalko on puolestaan harjoitellut mm. naisten maajoukkueen kanssa
kotimaan leireillä Vierumäen urheiluopistolla ja aloittanut kilpailukautensa
Saksassa sijoittumalla sijalle 32.
– Elina on kärsinyt jonkun verran loukkaantumisista, mutta nyt kauden alkaessa näyttää kuitenkin hyvältä ja häneltäkin odotetaan menestystä, NGK:n

... ja oma tyttö.
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valmennustoimikunnan puheenjohtaja
Matti Satama kertoo.
Ossi Mikkola ja Henri Satama sekä Elina Ikävalko kuuluvat mies/ naismaajoukkueisiin, mikä kertoo NGK:n kovasta pelaajatasosta. Samoin Mikael
Jämsä on juniorivuosina kuulunut liittovalmennusryhmiin. Kolarin Juha oli
viimevuoden Haastajakiertueen kärkipelaajia.
Pitkäjänteinen ja määrätietoinen harjoittelu on alkanut tuottaa tulosta ja
sen myötä miehet voittivatkin joukkuekultaa viime vuoden golfin Suomen
mestaruuskisoissa.
– Kaikki klubilaiset tulevat tietenkin
katsomaan kisaa ja kannustamaan
omia pelaajia voittoon, reikäpeli on
muutenkin seurattavana yksi parhaista
pelimuodoista, Satama toteaa.

Reikäpelin SM-kisat 2008
Nurmijärven Golfklubi on saanut järjestettäväkseen historiansa ensimmäiset yleisten sarjojen SM-kisat, kun reikäpelin SM-kisojen 2008 järjestelyoikeus annettiin NGK:n vastuulle. Aikaisemmin kentällämme on pelattu senioreiden ja
junioreiden reikäpelien SM-kisat.
Reikäpelin SM-kisa 2008 on myös Finnish Golf Tourin (FGT)
osakilpailuna, ja kun FGT:n osakilpailut ovat avoinna myös
ammattilaisille, on myös Nurmijärven kilpailu avoin myös
ammattilaisille – ainoana SM-kisana.

Suomen parhaista mukana 64 miestä
ja 16 naista
Reikäpelin SM-kisaan hyväksytään Suomen Golfliiton ja
FGT:n pelaaja-rankingjärjestelmän perusteella 62 mies- ja
15 naispelaajaa. Näiden lisäksi järjestävä seura saa käyttöönsä 2 ”villiä korttia” miesten sarjaan ja 1 kortin naisten
sarjaan. Miehet pelaavat 3-päiväisen kilpailun, joka alkaa
keskiviikkona 25.6.2008 klo 7:30
1. kierroksen peleillä. Naiset aloittavat torstaina 26.6.2008
klo 8:00 ensimmäisen kierroksen pelinsä.
Molempien sarjojen mitalipelit pelataan sitten perjantai-iltapäivän 27.6.2008 aikana, klo 12:30 alkaen.

Koko tapahtuman päiväkohtainen
aikataulu
Ti 24.6. klo 10:00
klo 16:00
Ke 25.6. klo 07:30 alk
klo 13:00 alk
To 26.6. klo 08:00 alk
klo 09:30 alk
klo 12:30 alk
klo 13:30 alk
Pe 27.6. klo 08:00 alk
klo 08:30 alk
klo 11:30
klo 12:30 alk
klo 13:00 alk
klo 17:30

Lähipeli ratkaisee. Mikael Jämsä chippiä
harjoittelemassa.
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Proam-tapahtuma, yhteislähtö radat B+C
virallinen harjoituskierros, yhteislähtö radat B+C
Miehet 1. rp-kierros, 64 pelaajaa / 32 paria
Miehet 2. rp-kierros, 32 pelaajaa / 16 paria
Naiset 1. rp-kierros, 16 pelaajaa / 8 paria
Miehet 3. rp-kierros, 16 pelaajaa / 8 paria
Naiset 2. rp-kierros, 8 pelaajaa / 4 paria
Miehet 4. rp-kierros, 8 pelaajaa / 4 paria
Naiset semifinaalipelit, 4 pelaajaa / 2 paria
Miehet semifinaalipelit, 4 pelaajaa / 2 paria
Kutsuvierastilaisuuden avaus
Naisten mitalipelit, 4 pelaajaa / 2 lähtöä
Miesten mitalipelit, 4 pelaajaa / 2 lähtöä
Palkintojenjako
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25.–27
Nurmijärven Golfkeskuksessa
Pelaaminen NGK:n kentillä SMkisojen aikana

Kutsuvierastapahtuma pe 27.6.
SM-kisojen päätöspäivänä järjestetään mitalipelien alkamisen myötä pienimuotoinen kutsuvierastapahtuma, jonka aikana kutsuvierailla on mahdollisuus käydä golfopetuksessa, tutustua Suomen parhaimpiin lukeutuvaan par3 harjoitusrataan sekä tietenkin seurata mitalipelien ratkaisuhetkiä. Kutsuttujen listalla on mm. Nurmijärven
kunnan sekä Suomen Golfliiton ylintä johtoa, oman seuramme kansanedustaja-jäsenet Outi Mäkelä ja Pertti Salolainen, ja onhan kutsu esitetty tietenkin myös pääministeri Matti Vanhaselle.

Reikäpelin SM-kisat aiheuttavat kentän käyttöön huomattavia rajoituksia etenkin 25.–26.6. Tällöin 18-reiän kierrokset ovat mahdollisia ainoastaan illalla. A-rata (9-reikää) toimii koko tapahtuman ajan ’palloränninä’ mutta siten, että
sinne on mahdollista varata lähtöajat 7 vrk etukäteen joko
internetin kautta tai suoraan caddiemasterilta.
NGK:n jäsenille onkin näitä pieninä haittoja korvaamaan
sovittu ns. vaihtopelaamisoikeus Lohjalle St. Laurence
Golfiin 25.–27.6. ajaksi. Tällöin NGK:n jäsen voi pelata
St.Laurencen kentillä 15 euron greenfeellä, ja peliajan varaus on tehtävissä 3 vrk etukäteen.
Tämän mahdollisuuden lisäksi kehotetaan käyttämään
SGKY:n etukortin etuja hyväksi – korvaavaa pelipaikkaa etsittäessä.

NGK:n omat pelaajat kisassa
Nurmijärven Golfklubin omilla kilpapelaajilla saattaa hyvinkin olla vahva edustus reikäpelin SM-kisoissa:
Ranking- ja kategoriasijoitusten perusteella tyrkyllä ovat:
* Ossi Mikkola; nuorten SM-mitaleita lyönti- ja reikäpeleistä, sekä maajoukkue edustuksia. Joukkue SM
kulta 2007
* Mikael Jämsä; joukkue SM kulta 2007, nuorten maajoukkue edustuksia
* Juha Kolari; haastajakiertueen ranking 5. vuonna
2007, joukkue SM kulta 2007
* Henri Satama; joukkue SM kulta 2007, Iris Amatour
Open 15. 2008, maajoukkue edustuksia
* Elina Ikävalko; maajoukkue edustuksia, SM-mitalisijoituksia

Talkootyötä tarjolla
SM-kisojen järjestelyjen onnistuminen edellyttää ilman
muuta myös mittavaa talkootyötä. Kisapäivien aikana on
tarjolla erilaisia pieniä tehtäviä mm. forecaddiena, tulospalvelun avustajina, starttereina jne. Talkooväen tarve on
suurin keskiviikkona ja torstaina, jolloin molempina päivinä
tarvitaan n. 25 henkilöä eri tehtäviin sekä aamupäivän että
iltapäivän kierrosten ajaksi.
Talkoisiin osallistuvat saavat vaivannäöstään muodolliseksi
palkkioksi ”virallisen” SM-kisapaidan sekä ruokailut talkoopäivinään. Lisäksi tehtäviin osallistuneille järjestetään yhden päivän pelimatka Koski Golfiin torstaina 21.7.2008.
Talkoohenkilöstön koordinoinnista vastaa Juha Hiltunen ja
vapaaehtoiset voivat ilmoittautua joko Juhalle suoraan tai
kentän toimistoon caddiemasterille.

Järjestävän seuran pelaajien osallistumisen turvaksi on
”takaporttina” käytettävissä ns. Villejä kortteja, kaksi
miehille ja yksi naisille. Toivottavasti nämä kortit tulevat
käyttöön edellä mainittujen 5 pelaajan lisäksi.

Proam tapahtuma
Toimihenkilöitä tarvitaan

Tapahtumaa edeltävänä tiistaina, joka on SM-kisan virallinen harjoituspäivä, järjestetään NGK:n ensimmäinen, varsinainen proam kutsukilpailu. Proam tapahtumaan on tätä
kirjoitettaessa ilmoittautunut jo 17 joukkuetta. Tapahtumaan voidaan ottaa max 24 joukkuetta, joten vielä on
muutama lähtöryhmä myytävänä. Proam-tapahtuman
tuotto käytetään NGK:n nuorten valmennustoiminnan hyväksi.

Talkoohenkilöstön koordinoinnista vastaa Juha Hiltunen ja vapaaehtoiset voivat ilmoittautua joko Juhalle suoraan tai kentän toimistoon caddiemasterille.
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Klubin avoimet ovet vetivät paikalle hyvän määrän golfista kiinnostuneita ihmisiä. Klubialue
täyttyi uusista lajista kiinnostuneista perheistä. Pieniä ja vähän
isompiakin pelaajanalkuja risteili
rangella, puttigriineillä ja klubilla.

Golf kiinnostaa
Avoimet ovet veti klubialueen täyteen väkeä
Sää, sää, sää on kentälle lähdön
tärkein houkutin tai sen este.
Jos sataa ja vihmoo, pelaajat
kaikkoavat. Jos paistaa, kenttä
on täynnä. Näin kävi myös NGK:n
avoimilla päivillä, kun hyvä sää
sai golfista kiinnostuneet ihmiset
sankoin joukoin liikkeelle.
Lyöntinäytöksiä ja
grillimakkaraa
Seuran edustuspelaajat Elina Ikävalko, Henri Satama ja Mikael Jämsä näyttivät rangella miten golfpalloa lyödään. Puttialueella järjestettiin kaiken kansan
puttikisa. Grillimakkara houkutteli jonon verran nälkäisiä grillin ääreen.

Caddiemasterit valmiina uuteen kauteen

Lotta Lybeck

Joonas Virtanen

Minna Ikävalko
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Anne Nieminen, Sirpa
Katajamäki ja Tarja
Rikman eivät työtä pelkää.

Leidien pelikausi alkoi
riuskasti risusavotalla
aisiin voi aina luottaa, varsinkin
kun puhutaan talkoista. Pirteät
leidigolfarit laittoivat risua siihen malliin pinoon, että meillä herroilla
olisi oppimista.
Sirpa Katajamäelle, Anne Niemiselle ja
Tarja Rikmanille kevättalkoot ovat perinne.
– Täällä tapaa tuttuja ja voi vaihtaa
kuulumisia, kolmikko sanoo.
Naisten mielestä risusavotta on kevään
ensimmäinen golfkierros.
Hieman etäämmällä Lauri Ellillän haketin sylkee kitusista kaaressa lastuja.
Työn tahti on sen verran kova, että
Lauri huikkaa kädellä tervehdyksen kuvaajalle.

N

Risto Rinta-Joupille kevättalkoot ovat
jo perinne.
– Sujuu peli paremmin kun purkaa agressiot tänne, naurahtaa mies ja koppaa karahkan syliin.
Golfkierroksia miehelle kertyy kaudessa 50. Enemmänkin kuulemma voisi
pelata.
Kysyn talkoogurulta, onko mikään
muuttunut talkoissa vuosien varrella.
– Kun ennen leikeltiin varpuja klubin
ympäriltä, niin nyt raivataan kokonaisia väyliä.
Yksi asia on kuitenkin pysynyt.
– Olutta ja limsaa on yhtä paljon, heittää Rinta-Jouppi velmuillen.

PEKKA MOMMO

Kristiina Hytti

Risto Rinta-Jouppi ja Pauli Huotari toivovat, että kesällä tästä risukosta ei tarvitsisi omaa palloa hakea.

Iida Mannonen

Maria Oila
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Lauri Ellilän haketin laulaa.

Minna Valkonen

Natural golf onnistuu
parhaiten tyylille
tehdyillä mailoilla.
Otteesta johtuen
grippi on tasapaksu.

Talkootyön jäljet näkyvät
ausi avattiin vanhojen perinteiden
mukaisesti
Vappukisan
merkeissä. Kapteenien näkökulmasta kauden avaus onnistui erinomaisesti. Klubin lippu saatiin oikein
päin salkoon ja avauslyönnitkin lähtivät kauniisti viheriölle tai ainakin sitä
kohden.
On ilo tulla keväällä kentälle ja nähdä
talvisen talkootyön tuloksia. Viime talven aikanakin monien väylien reunoja
on harvennettu, raivattu ja siistitty sekä C 3 väylän reunalle on nuotiopaikalle rakennettu komea laavu. Talkooväelle lämmin kiitos upeasta työstä
koko jäsenkunnan puolesta. Näin mit-

K
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tavia talkootöitä ja näin runsaslukuista
talkooväkeä ei varmasti muilla golfkentillä ole, mikä on myös hyvä osoitus
aktiivisesta ja toimivasta klubihengestämme.

Kapteenin kierrokset ja
luennot
Kapteenin kierrokset ja luennot ovat
pyörähtäneet käyntiin toukokuun puolivälissä. Uusien tulokkaiden kannattaa
tarkistaa menettelytavat ja ajankohdat
klubimme kotisivuilta tai caddiemasterilta.

Näin kesytät draiverin
Draiveri, moukku, mopontankki on
pelin sielu. Jos draivi kulkee, kulkee
pelikin. Monen käsissä se kuitenkin
muuttuu paholaiseksi, pelin tuhoajaksi, varsinaiseksi kauhukepiksi.

Ei hätää, sillä jokainen voi oppia lyömään kelvollisia
avauksia. Tässä pro Peter ”Petsku” Hagströmin vinkit
villikissan kesyttämiseksi.
1 Hanki omalle svingille sopiva maila. Kokeile erilaisia mailoja. Älä osta sokkona. Usein nostokulma on
liian pieni. Katso myös, että varsi ei ole liian jäykkä, eikä liian pitkä. Lyhyt varsi, tarkkuus kasvaa.
2 Oikea lavan muoto on tärkeä. Joskus offset auttaa.
Iso lapa antaa anteeksi.
3 Muista tempo svingatessa. Mailan nopeuden pitää
olla sama taakse- ja eteenviennissä. Näin lyönti ei
hajoa. Vältä vartalon sivuttaisliikettä.
4 Pallo oikeaan paikkaa on miehillä vasemman
kainalon kohdalla ja naisilla vasemman rinnan kohdalla.
5 Löydä sopiva pallo. Varo liian kovia palloja. Miehet,
jos ego kestää, niin ladypallot ovat oiva valinta.
Käytä aina saman tyyppisiä palloja. Näin tuntuma
on aina sama.
6 Älä purista mailaa. Puristus aiheuttaa slicea.
7 Svingaa, älä lyö palloa.

Seuraottelut
Yleisten seuraotteluiden päivämäärät
on varmistettu. Nevas Golfin pelipäivä
on torstai 17.7. ja Hill Side Golfia vastaan pelataan tiistaina 5.8. Jos olet
kiinnostunut lähtemään mukaan pelimatkalle, ilmoittaudu klubin ilmoitustaululla.

Kapteenin kevennys
Paavo oli kyllästynyt tylsään arkielämäänsä, ja päätti hankkia itselleen uuden harrastuksen.
Pitkään harkittuaan hän päätti hakeu-
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Aloittelijankin kannattaa ottaa draiveri heti mukaan harjoituksiin.
Käänny rohkeasti pron apuun.

PEKKA MOMMO

tua laskuvarjohyppyjen alkeiskurssille.
Kurssia oli jo kulunut hyvän tovin ja
kuivaharjoitukset paikallisella jalkapallostadionilla sujuivat hyvin.
Viimein koitti SUURI päivä. Oli aika
suorittaa Paavon kautta aikojen ensimmäinen laskuvarjohyppy.
Kaikki muut hyppääjäkandidaatit olivat
jo astuneet alas koneesta ja Paavoa
jännitti suunnattomasti. Onneksi koneen perämies antoi rehellisen potkun
takapuoleen ja Paavo pääsi onnellisesti matkaan.
Paavo vetäisi varjon vapautusnarusta,
mutta voi; naru juuttui kiinni ja varjo ei
auennut.
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Ei hätää, vielä on jäljellä varavarjo.
Aargh! Varavarjon naru katkesi!
Maanpinta alkoi jo uhkaavasti lähestyä, kun Paavo näki miehen lähestyvän huimaa vauhtia alhaalta ylöspäin
häntä kohti.
Toivon kipinä syttyi:"Hei! Tieksä mitään laskuvarjoista?", huusi Paavo.
Mies vastasi: "En! Tieksä mitään kaasuhelloista?"
Oikein hyvää alkanutta kesää ja pelikautta kaikille!

ANTTI SARJAMO

Huoltohallista huoltokeskus

Huoltokeskus
muotoutumassa.

uunnittelu huoltohallin saneeraamiseksi ja laajentamiseksi
huoltokeskukseksi on edennyt
erikoissuunnittelun vaiheeseen. Pääsuunnittelijaksi valittiin arkkitehtitoimisto Juha Heino, joka on työstänyt
suunnitelmat jo rakennuslupavaiheeseen. Rakennuslupahakemus on tar-

S

koitus jättää sisään kesäkuun ensimmäisellä viikolla.
Erikoissuunnitelmat saadaan valmiiksi
siten, että urakkakyselyt on mahdollista tehdä elokuun aikana.
Rakennustöihin voidaan sitten ryhtyä
(mikäli sopiva urakoitsija löytyy) välittömästi golfkauden 2008 päättyes-

sä, ja optimistisen arvion mukaan
kohteen pitäisi olla valmiina maaliskuun 2009 alkupuolella.
Erikoissuunnitelmiin perustuva kustannusarvio on laadittavissa ja esitettävissä kesäkuun lopulla, jonka jälkeen osakkaita informoidaan asiasta.

Seurassamme kolme liittovalmennettavaa
iime syksynä valittiin NGK:sta
kolme pelaajaa Golfliiton valmennusryhmiin: naisten joukkueeseen Elina Ikävalko ja miesten joukkueeseen Henri Satama ja Ossi Mikkola.
Naisten ja tyttöjen joukkuetta valmentaa Heini Haapala ja miesten ja poikien
joukkuetta valmentavat Pasi Purhonen
ja Timo Rauhala.
Talvikaudella on ollut useita viikonloppuleirejä Vierumäellä ja päivän leirejä Liikuntamyllyssä. On tehty fyysisiä testejä
ja mm. 3D-analyysejä John Hellströmin
avustuksella Ruotsissa. Pelikaudella on
harjoiteltu muutama kerta Kytäjällä ja
talviharjoittelua on vahvistettu leireillä
Espanjassa, lähinnä Costa Ballenassa.

V

Liitto tarjoaa pelaajille mahdollisuuksia
edustaa Suomea myös ulkomailla. Aiemmin talvella miehet pelasivat nelimaaottelun Englannin, Espanjan ja Saksan kanssa. Suomi sijoittui kolmanneksi
kaataen Saksan. Henri ja Ossi pelasivat
hienosti eivätkä hävinneet yhtään singel-otteluaan. Henri oli mukana myös
Copa Sotograndessa, sijoitus henkilökohtaisissa 30. Englannissa Lytham
Trophyssa ei ollut menestystä. Irish
Amateur Openissa Henrin sijoitus oli
upeasti 15. Ossilla oli toukokuussa kahdet kisat Walesissa. Welsh Open Championshipissä ei tullut jatkopaikkaa finaalikierrokselle, mutta Welsh Open Youths
Championshipissä sijoitus oli 13.

Elinan kisakausi alkoi toukokuussa
Düsseldorfissa Saksassa ja sijoitus oli
hienosti 32.
FGT alkoi kuunvaihteessa Meri-Teijossa.
Henrin sijoitus oli kolmas ja Elinan kuudes.
Kilpailujen kuulumisia ja tuloksia voi
seurata seuran kotisivuilta toimikuntien
tiedotteet -sivuston valmennustoimikunnan palstalta. Linkin kisojen tulossivuille löytää usein myös www.golf.fi -sivujen kautta.
Toivomme pelaajille intoa harjoitella ja
menestystä kisoihin!

VALMENNUSTOIMIKUNTA / MARJA MIKKOLA

Tervehdys NGK:n naisjäsenet !
euramme reikäpelimestaruuskisojen ilmoittautuminen on
parhaillaan menossa. Koska
jokaiseen sarjaan hyväksytään 32
pelajaa niin kaikki halukkaat naispelaajat varmasti mahtuvat mukaan.
Ilmoittaudu nyt, mitä enemmän pelaajia sarjoissa on, sitä mielenkiintoisempaa kisaaminen myös on.
Kilpailuihin osallistuminen kehittää
pelitaitoja! Jokaisella reiällä kisataan

S
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kilpakumppanin kanssa voitosta ja
nimenomaan reikäpeli on golfia parhaimmillaan, yllätyksellistä ja jännittävää.
Sarjoja on naisille neljä: Naiset, Midit, Seniorit ja Veteraanit.

TERVEISIN
ASTA PELTONIEMI
NAISTEN KAPTEENI

Peruskuntoa ja sosiaalisuutta
– Golf on erinomaista peruskuntoharjoittelua. Samalla se antaa tilaisuuden
sosiaalisen kanssa käymiseen; hienon harrastuksen
ohella tapaa hienoja ihmisiä.
Näin määrittelee golfin antoisuutta toimistokalusteita valmistavan EFG Toimistokalusteet Oy:n toimitusjohtaja
Tero Boman.
Hänelle itselleen sosiaalisuus, kiva pelin kulku ja mukavat pelikaverit merkitsevät enemmän ”kuin saada hampaat
irvessä tasoitusta tipahtamaan”.
– Joskus muutama hyvä putti kierroksella riittää antamaan tyydytystä.
Boman aloitti pelaamisen 90-luvu alkupuolella, mutta kymmenkunta vuotta
myöhemmin eteen tuli valinnan paik-

ka: pelatako golfia enemmänkin vai
keskittyäkö työn tekemiseen. Hän
valitsi jälkimmäisen.
– Jostain piti luopua. Mutta nyt kun
pääsee kentälle, siitä nauttii kaksin
verroin.
Nurmijärven kenttää Boman pitää
vaihtelevana, joskin ”kavereiden mukaan sillä ei ole helppo tehdä tulosta”.
– Itse olen sitä mieltä, että kenttä on
muuttunut koko ajan mukavammaksi
pelata. Se ei suinkaan ole vaikeimpia
kenttiä, sanoo Boman, jonka golfin
peluu liittyy jonkin verran myös bisnekseen.
Mitä sille rintamalle kuuluu?
– Kiitos hyvää, nyt eletään nousun aikaa.
Sanoille löytyy katetta, sillä EFG (European Furniture Group) on kasvanut
nopeammin kuin markkinat keskimäärin. Yhtiön ydinmarkkina-aluetta
edustavat Pohjoismaat, missä se on

kasvattanut rajusti liikevaihtoaan.
Pohjoismaissa tutkitaan parhaillaan
laajalla rintamalla työn tekemistä ja
siihen liittyvää toimistorakentamista.
– Aihetta lähestytään monelta suunnalta. Nyt kysellään, miten työtä tehdään tulevaisuudessa tai voisiko toimisto ollakin tuottava yksikkö eikä
pelkkä kulutekijä? Uskon, että yritykset, jotka haluavat nähdä toimistoympäristön menestystekijänä menestyvät itsekin jatkossa.
– Nyt lähdetään siitä, että työ on liikkuvaa, se tehdään muualla kuin
omassa työpisteessä, joka on pikemminkin paikka dokumentaation tekoon. Varsinainen duuni tehdään
kohtaamispaikoilla, sanoo Boman ja
kehuu toisenlaista kohtaamispaikkaa,
jossa työasiat unohtuvat.
– Klubilla Nurmijärvellä on aina kiva
käydä. Siellä on loistavat fasiliteetit
ja mahtava henkilökunta.

Yritysasiakkaita
viedään yhä useammin
golfkentälle

Kalervo Kailaheimo ja Pekka Virta ottavat oppia Peter
Hagströmiltä.

– Golf on paras tapa tutustua asiakkaisiin. Viiden tunnin kierroksen jälkeen sitä on jo kuin vanha ystävä, toteaa Pekka Virta Käpylä Print oy:stä.
Nurmijärven Golfkeskus piti yritysasiakkaille aamiaistilaisuuden missä tutustuttiin klubin asiakastiloihin. Ensimmäiseen
aamubrunssiin oli saapunut muutama aamuvirkku.
– Tänne voi tuoda omia yritysasiakkaita, esittelee toimitusjohtaja Esa Meriläinen uusittua kokoustilaa.
Aamiaisen jälkeen oli vuorossa tekniikkatunti Peter ”Petsku”
Hagströmin opastuksella.
Matkatoimisto Matka-Vekan myyntijohtaja Kalervo Kailaheimo
korjaakin otetta pron opastukella.
Golfmatkat ovat kasvava tuote matkatoimistoissa. Se vaatiikin
matkoja myyviltä erikoisosaamista.
– Myyjän pitää tietää muun muassa golftermit, että osaa myydä matkoja.
Matka-Vekka järjestää myös työntekijöilleen alkeiskursseja.
Työntekijöiden kiinnostus golfia kohtaan on Kailaheimon mukaan suurta.

PEKKA MOMMO
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ämän pelikauden uutuus klubipalveluihin on säännöllisesti
kokoontuvat
harjoitusryhmät
aikuisille pelaajille. harjoitusryhmät
kokoontuvat viikoittain vakiopäivänä
ja vakioaikana pelikauden 2008 kuluessa yhteensä 12 kertaa. Näihin
kolmeen erilliseen ryhmään otettiin
15 pelaajaa kuhunkin.
Aluksi naistoimikunnan aloitteesta
lähtenyt ajatus vakio 'harkkaryhmän'
perustamiseksi laajennettiin käsittämään myös seniorit sekä ns. yleinen
ryhmä. Laajennus oli onnistunut, sillä paikat näihin ryhmiin varattiin
muutamassa päivässä. Harjoitusten
vetämisestä vastaa aina pro.

T

Aikuisten 'harkkaryhmät'
todella suosittuja
Senioriryhmä harjoittelemassa NGK:n head pro Peter Hagströmin johdolla.

Vaihtopelaaminen 2008
urmijärven Golfkeskus Oy:n
pelioikeuden haltijoille (pelioikeuttaan käyttävä osakas- tai
nimetyn pelioikeuden vuokrannut) on
tarjolla merkittäviä etuja vaihtopelaamiseen Nevaksessa, Kurk Golfissa sekä Tuusulan Golfklubilla.

N

Uutena vaihtopelaamiskenttänä Kurk Golf
NGK Oy:n pelioikeduen haltijalla on oikeus lunastaa 100 euron hintainen,
koko pelikauden 2008 kattava, henkilökohtainen kausipelioikeus Kurk Gol-

fin kentille. Pelioikeus sisältää rajoittamattoman määrän kierroksia kuitenkin siten, että lähtöajat on varattavissa vieraspelaajan varausaikojen mukaisesti.
NGK Oy:llä ja Nevasgolfilla on myös
vastaava vaihtosopimus voimassa.
NGK:n pelioikeuden haltijat voivat
tehdä näiden vaihtopelioikeuksien varaamisen NGK:n omasta toimistosta.

SGKY:n etukortilla
pelaat edullisesti

kortin haltija voi vierailla 21 eri kentällä yhden kerran 20 euron greenfeellä.
Listaus näistä kentistä löytyy osoitteesta www.sgky.org. Nurmijärven
Golfkeskus on mukana tässä etukortissa, ja se annetaan NGK Oy:n nimetyn pelioikeuden haltijalle veloituksetta.
Tuusulan Golfklubin kanssa on sovittu,
että SGKY:n etukortin etu (greenfee
20 eur) on voimassa koko pelikauden
2008 rajoittamattomasti eli useammankin kerran.

Suomen Golfkenttien Yhdistyksen etu-

Tule talkootöihin SM-kisoihin
Ammattilaisten mukanaolo tuo oman
painoarvonsa kisan arvostukselle. Kisojen järjestelyt tulevat olemaan haaste
klubillemme. Tarvitsemme joukon vapaaehtoisia forecaddieitä, tulospalveluun ja muihin kisan vaativiin tehtäviin.
Kiitettävästi vapaaehtoisia on jo ilmoittautunut, mutta lisää tarvitsemme apua
em. tehtäviin. Tuothan sinäkin kortesi
kekoon. Ota yhteys Juha Hiltuseen tai ilmoittaudu caddiemastereille.
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Kenttä on ja pysyy
kunnossa, jos niin
haluamme
Meille on myönnetty arvostettu SM -tasoinen kisa. Kisaan osallistuvat Suomen parhaimmat golfarit. Toivon, että
pystyisimme tarjoamaan heille mitä
parhaimmat puitteet. Me pystymme
vaikuttamaan siihen myös omalta osaltamme.
Meillä on hyvät puitteet järjestää SM -

Riemuhetkiä Slovenian Bledissä
Kaksikymmentä innokasta ja
kevään riivaamaa golffaria
osallistui huhtikuun puolivälissä neljän päivän golfturnaukseen Bledissä Sloveniassa. Bled on kuuluisa kauniista maisemistaan ja järvestään. Alue elääkin voimakkaasti turismista. Golf on
myöskin vahvasti mukana
erilaisissa alueen aktiviteeteissa.

tasoiset kisat. Kenttä on ollut erinomaisessa kunnossa sekä väylien että
griinien osalta. Kenttä ei pysy tässä
kunnossa vain kentänhoitajien toimesta. Meillä pelaajilla on oma vastuumme
niin lyöntijälkien että griinillä alastulojälkien korjaamisessa.

ää ei todellakaan suosinut kahtena ensimmäisenä päivänä,
vaan sadetta tuli taivaan täydeltä. Tämä ei kuitenkaan lannistanut urhoollisia pelaajia, jotka olivat varautuneet olosuhteisiin ennakkotietojen perusteella. Onneksi kaksi jälkimmäistä
päivää olivat erilaiset ja varsinkin viimeisen päivän aurinko kuivasi loputkin
sateen aiheuttamat tuskat.

S

Meriläinen teki holarin

"MATKALLA

MUKANA OLLUT"

Vaikka turnauksen aikana ei ollut mitään varsinaista kilpailua, oheiskilpai-

kapullo ja hiekkapulloissa hiekkaa
lyöntijälkien korjausta varten. Tyhjät
pullot on mahdollisuus täyttää jokaisen
aloitustiin luona ja myös kierroksen
varrelta löytyy hiekkalaatikoita pullon
täydennykseen.
Korjaus: Plätty paikoilleen ja hiekkaa
päälle!

Plätty paikoilleen

havainnut erittäin hienoja griiniosumia. Ymmärrän hyvänolontunteen hienosta lähestymisestä lipulle. Pitäisikö
kuitenkin antaa arvostus perässä tuleville pelaajille niin, että heilläkin on
käytössään korjattu hyväkuntoinen
griini?
Menestyksellistä pelikautta kaikille!

Griiniosumia
Bägikärryissämme on teline hiekkapulloja varten. Telineissä pitäisi olla hiek-

luja oli niin paljon ettei tahtonut mukana pysyä: skinit, snaket, jne. Joutuipa kapteenimme sadepäivän jälkeen
pesemään huonetoverinsa peliasun
jäätyään kisassaan toiseksi.
Pelaamisen kruunasi kuitenkin Esa Meriläinen, joka täräytti potin tekemällä
holarin heti ensimmäisenä päivänä
väylällä 10. Se on 135 m pitkä par 3,
jonka Esa selätti rauta 6:lla.

Kevään kierroksilla olen valitettavasti
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ERKKI OILA

Kentän parannustyöt jatkuvat
entällä on tehty pieniä, mutta
näkyviä korjaustöitä huhti-toukokuun aikana. B1 ja B2 väylien
avauslyöntipaikkojen pintakorjaustyöt
ovat menossa. Vastaava korjaus tehdään myös 6C tiiauspaikalla.

K

B9 viheriöbunkkeri
B9 viheriön edessä olevaa pikku-bunkkeria on myös korjattu. Pelaajia ilahduttanut pystysuora turveseinä on purettu pois ja bunkkerin reunat luiskattu
ja ruohotettu loivemmiksi – ja helpommin hoidettaviksi.

Terassia laajennettu

B1 keltainnen ja valkoinen tiiauspaikka saamassa uuden pinnan. Siirtonurmen
asennuksen jälkeen tiiauspaikat voidaan ottaa käyttöön 4-5 viikon kuluttua.

Klubitalon terassia on laajennettu,
muutaman vuoden odottelun jälkeen.
Terassin laajennuksen yhteyteen rakennetaan vielä kiinteä seinämä, joka
tulee palvelemaan kiinteänä palkintojenjakopaikkana, ja tämä osuus tehdään talkootyönä.

Uudet bunkkerit
valmistumassa
C5 uudet väyläbunkkerit ovat valmiit
eli bunkkerihiekka on ajettu paikalle ja
bunkkereita ympäröivä siirtonurmi on
asennettu. Bunkkerit otetaan pelikäyttöön juhannuksen tienoilla.

Alkukesän kuivuus
näkyy kentällä
Tätä kirjoittaessa lähes sateeton jakso
on jo kestänyt reilut kolme viikkoa –
eikä sääennuste vieläkään lupaile sadepäiviä. Kentän kastelujärjestelmä
toimii täydellä kapasiteetilla, mutta valitettavasti se ei riitä pitämään koko
pelialuetta tasaisen vihreänä. Sadetus
on ohjelmoitu tapahtuvaksi pääasiassa
yöaikaan ja turhiksi osoittautuneista
keskipäivän viilennyskasteluista on jo
luovuttu – osittain myös vesivarojen
säästämiseksi varsinaista yöaikaista
sadetusta varten.
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Pelimatka Agadir’iin
marraskuussa 2008

Nurmijärven Golfklubin jäsenille – ja näiden ystäville – järjestetään perinteinen
syksyn pelimatka Marokkoon, Agadiriin to 20.11. – to 27.11.2008.
Matkan pituus on 1 viikko, lähtö to 20.11.2008 klo 8:30 (12:05) ja
paluu to 27.11.2008 klo 13:15. (-> 20:50)
Majoitus jälleen tutussa hotellissa: Riu Tikida Dunas ”AAAA” . All Inclusive majoitus
Hotelli Riu Tikida Dunas sijaitsee hienolla hiekkarannalla n. 1,5 km Agadirin keskustan ulkopuolella.
Useista rakennuksista koostuvassa hotellissa on ulkouima-allas, lämmitetty sisäuima-allas, pikkukauppoja, internetkahvila, pöytätennis, lentopallokenttä, 2 tenniskenttää ja kuntosali. Lisäksi kauneussalonki, turkkilainen sauna ja mahdollisuus hierontaan. Viihdeohjelmaa järjestetään päivisin ja iltaisin
muutaman kerran viikossa.. Lisämaksusta huone merinäköalalla. Hotelli järjestää ilmaiset kuljetukset
Golf du Soleilin ja Dunesin golfkentille (6 km)
Peruspakettiin sisältyy golfia 5 päivänä (Golf Soleil x 3 ja Golf Dunes x 2). Mahdollisuus extrakierrokseen välipäivänä.

Hinta

1.170 euroa / henkilö

(1.225 euroa merinäköala)

Hintaan sisältyy Finnairin lennot Helsingistä, peruutusturvamaksu, kuljetukset hotelliin, majoitus ja
hotellin All Inclusive palvelut, greenfeet 5 kpl sekä Finnarin baginkuljetusmaksu. Hintaan lisätään
mahdollinen polttoainelisämaksu.
Ryhmälle varattu 10 kpl perushuoneita ja 5 kpl huoneita merinäköalalla.
Ryhmän koko max 30 henkilöä.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Vekka / Aurinkomatkat
Ennakkovaraajan etu
Kun teet varauksesi 10.8.2008 mennessä, saat –30 euron alennuksen matkan kokonaishinnasta
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Esa Meriläinen (tj@nurmijarvi-golf.fi) puh 0400 – 885 775
Erkki Oila (oilae@kolumbus.fi) puh 050 – 566 4401

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pelimatka Belekiin

huhtikuussa 2009

Huhtikuun 2009 alkuun (vko 15) tullaan järjestämään perinteinen ”pelikauden avausmatka”, ja kohteena erinomaiseksi golfalueeksi osoittautunut Belek Turkissa.
Matkasta tullaan tiedottamaan heti, kun matkatoimisto pystyy vahvistamaan yksityiskohdat ja hinnat.
Ennakkovarauksia voi jo kuitenkin tehdä : Esa Meriläinen (tj@nurmijarvi-golf.fi) puh 0400 – 885 775.
Ryhmän koko max 40 pelaajaa.

