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SGKY Kultakortti
vs. SGKY Etukortti?

Kevätkokous
ja ulkoilupäivä
aurinkoisissa merkeissä
Klubin kevätkokous lauantaina 5.3. kokoontui käsittelemään vuoden 2010 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Paikalle oli saapunut kolmisenkymmentä aktiivia. Kokous hyväksyi hallituksen esittämät asiakirjat
ja hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. asiakirjat on luettavissa
kotisivuilla.
Kokouksen jälkeen oli mahdollisuus
ulkoilla, hiihtäen, kävellen tai lumikenkäillen. Ja tietenkin siinä välillä käydä

tauolla NGK:n upealla laavulla, makkaranpaiston merkeissä. Reippaasti yli 50
jäsentä kävikin paikalla aurinkoisessa,
joskin hieman tuulisessa säässä.

Etukortti ja Kultakortti antavat mahtavia
etuja osakkeenomistajalle ja pelioikeuden
haltijalle
Suomen Golfkenttien yhdistys tarjoaa
jäsenkenttiensä osakkeenomistajille ja pelioikeuden haltijoille mahtavia etuja Etukortin ja Kultakortin avulla.
Korteilla saat koko kauden kestäviä
etuja mukana olevilta kentiltä Suomessa
ja muualla Euroopassa. Kultakortin hinta
150 euroa, ja sen jälkeen pelaat 19 eri kentällä veloituksetta, kuitenkin max 7 käyntiä / kenttä! Etukortilla saat -50% alennuksen yhden kerran 30 eri kentältä
Tarkista edut ja ohjeet SGKY:n sivuilta: www.sgky.fi !
Kultakorttien tilaukset kentän toimistosta sähköpostitse: kirsi.mantynen@nurmijarvi-golf.fi
Etukortti jaetaan automaattisesti kaikille niille osakkeenomistajille, jotka käyttävät pelioikeuttaan nimettyinä. Vuokrapelaaja voi tilata kortin kentän toimistosta (hinta 50 €).

Golfopetus.fi
Pääkaupunkiseudulla toimivat kentät Golf
Talma, Hill Side Golf, Nevas Golf, Nurmijärvi Golf, Peuramaa Golf, ja St. Laurence
Golf ovat 10.3.2011 avanneet Golfopetus.fi
palvelusivuston. Sivuston kautta tarjotaan
lajia aloitteleville mahdollisuus löytää laadukasta peruskurssitusta ja jatko-opetusta
pääkaupunkiseudulla. Osallistuvien seurojen golfopettajat ovat yhdessä suunnitelleet peruskurssien sisällön. Kurssin osallistuja voi olla varma siitä, että ryhmäkoko
on maltillinen ja opetuksen sisältö on tasokasta. Kaikki osallistuvat seurat ovat myös
sitoutuneet tarjoamaan peruskurssin suorittaneille sekä jatko-opetusta että edullisia pelimahdollisuuksia kurssin päätyttyä.
Käykää tutustumassa ja kertokaa kaverillekin!

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

Nurmijärven Golfklubi ry:n
jäsenlehti 1/2011
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Toimituskunta: Antti Sarjamo, Asta Peltoniemi, Johanna
Purhonen, Kristiina Sahakangas ja Esa Meriläinen pj.
Taitto: Anne Rautvuori
Painopaikka: Forssa Print 2011
Painosmäärä: 1500 kpl

Uusi
pelikausi
häämöttää jo
Esa Meriläinen, toimitusjohtaja, Nurmijärvi Golf

T

alven selkä on taittunut ja keväisten golfmatkojen kausi jo käynnissä. Olipa jälleen mukava perinteinen ja runsasluminen talvi
ja tulihan ne syksyllä lupaamani hiihtokilometritkin täyteen, ylittyikin reippaasti. Eli
ensi vuodeksi lisää tavoitetta (1000 km?).
Kenttä on ilmeisesti talvehtinut paremmin kuin edellisenä talvena ja tätä asiaa
kenttämestari Tapsa Lehto spekuloi toisaalla
tässä lehdessä. Samoin Tapsa kertoo omassa
jutussaan kentän pienistä remonteista, jotka pyritään saamaan valmiiksi vielä toukokuun aikana ja pelikuntoon kesäkuun alkuviikkoina. Visio 2020 peruskorjaussuunnitelmaan palaan seuraavassa Lähipelilehdes-

”

Kun klubipelaajien
harkkaryhmien
ilmoittautuminen avattiin,
oli yhden vuorokauden aikana
varattu jo peräti 81 paikkaa!!

sä, kun tämän työn seurantaryhmä on toukokuussa pitänyt kokouksensa ja tehnyt yhtiön hallitukselle ehdotuksen seuraavista
kohteista. Kastelujärjestelmän remontti on
edennyt urakkatarjousten vaiheeseen ja ratkaisut remontista tehdään huhti-toukokuun
vaihteessa. Remontin yksityiskohdat ja aikataulut selviävät tarjousten käsittelyn jälkeen,
ja niistä tiedotetaan jäsenistöä heti asioiden
varmistuttua.
Klubipelaajille tarjottu talviharjoittelu
Espoon Golfareenassa osoittautui edelleen
suosituksi. Toista sataa aktiivista ”rivipelaajaa” kävi Petskun opissa kuukausittain. Samoin ensimmäistä kertaa tarjottu junnupelaajien talviharjoittelu oli suosittua eli yli 20
junioria kävi säännöllisesti joka toinen viikko Petskun harkoissa. Tästä onkin hyvä siirtyä kesäkauden klubiharkkoihin ja tätä toimintaa on edelleen lisätty. Ensi kesänä on
tarjolla peräti 9 harkkaryhmää klubipelaajille, 6 golfkoulua junnuille sekä Tiikeritiimin
toimintaa kahdessa eri ikäluokassa. Lisäksi valmennustoimikunta on lisännyt edustus- ja kilpapelaajien harjoitusaikoja. Ja kun

Kulmahuoneesta
klubipelaajien harkkaryhmien ilmoittautuminen avattiin, oli yhden vuorokauden aikana varattu jo peräti 81 paikkaa!!!!
Muutenkin tulevan kesän tapahtumakalenteri tarjoaa jäsenistölle jälleen todella
runsaan määrän erilaisia tapahtumia; kilpailuja, demopäiviä, luentoja, Ladies Day -kisoja, pelimatkoja jne. Tarjonnasta ei liene pulaa, uskon kalenterista löytyvän jokaiselle jotain! Emmekä tietenkään unohda sitä tosiasiaa, että suurin osa pelikierroksista tullaan
edelleen pelaamaan omaksi virkistykseksi perheen tai kaverien kanssa. Tämä tarve
on huomioitu kentän käytön suunnittelussa.
Klubin eri toimikunnat ja molemmat hallitukset ovat talven aikana tehneet jälleen
merkittävää työtä valmistellen tulevaa pelikautta. Samoin yhtiön henkilökunta ja palvelujen tuottajat ovat lomien jälkeen uurastaneet kautta valmistellen. Tässä vaiheessa
pitää tälle porukalle antaa suuret kiitokset.
Taas on menty eteenpäin.

8 minuutin pysähdys klubilla
Yhtiön hallitus on päättänyt lisätä pelioikeussääntöön 2011 pakollisen, enintään 8 minuutin mittaisen tauon siirryttäessä 9. reiältä 10.tiille. Määräys on voimassa koko pelikauden ja koskee kaikkia lähtöryhmiä. Mikäli lähtöryhmä on jäljessä kentän pelirytmistä, tauko jätetään pitämättä tai sitä on lyhennettävä viiveen poistamiseksi. Tauon pitäminen mahdollistaa ’kiireettömän’ pysähtymisen klubilla – tarpeellisia huoltotoimia varten. Ja taukoa ei voi määrätä vapaaehtoiseksi,
koska tämä menettely aiheuttaisi epäselvyyksiä 10.tiillä Eli kaikki pitävät tauon.
Kentän pelijärjestys tullaan määräämään
siten, että yhdistelmää C-A peluutetaan
vain satunnaisesti. Tällöin taukoa ei pidetä,
ja tästä tiedotetaan aina erikseen. Näin menetellään kesän 2011 aikana, ja palautteiden
perusteella päätetään jatkosta.
LähiPeli 1/2011
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Miki Kuronen nuorten
maajoukkue-leirillä
Etelä-Afrikassa
Lähdimme 16.2. maajoukkueryhmien
kesken kohti Etelä-Afrikkaa harjoitusleirille. Kohteenamme oli Euphoria GolfEstate, joka sijaitsee n. 2 tunnin bussimatkan päässä Johannesburgista.
Saapuessamme Johannesburgiin vajaan vuorokauden matkustamisen jälkeen, kostea ja lämmin ilma sai hymyn
kasvoille ja mielen korkealle. Jo lähdettyämme kohti Euphoriaa, olin kokenut paljon sellaista mitä Suomessa ei voi kokea.
Ympäristö ja luonto oli juuri niin Afrikkalaista eläimineen ja kasveineen, kuin
olin osannut kuvitella. Ihmiset olivat ystävällisiä ja paikka loi itsessään jonkinlaista turvallisuuden tunnetta, vastoin ennakko-odotuksia. Siitä oli hyvä aloittaa.
Ensimmäinen päivä Euphoriassa oli
pientä ihmettelyä ja totuttelua uuteen ympäristöön, sekä täysin erilaiseen kenttään.
Ruohotyyppi oli Bermuda-ruohoa, mikä
on samanlaista jolla monissa ”isoissa kisoissa” pelataan. Bermuda-ruoho on paksua, ja sen pelialustan vaikeudet huomasi leirin mittaan, joten on arvokasta saa-

da kokemusta tuollaisistakin olosuhteista. Yleisesti kenttä oli hieno lay-outiltaan,
mutta kuivuudesta johtuen ruoho oli pääosin palanutta ja viheriöt olivat melko
huonossa kunnossa. Harjoittelualueet olivat kuitenkin hyvät ja monipuoliset, joten
pääpiirteittäin leirin antioli hyvä ja hyödyllinen.
Leirin teemana oli wedge- ja draivipeli.
Niitä tuli harjoiteltua runsaasti päivittäin leirin aikana ja kehityksen huomasi leirin edetessä. Täällä avauspelin tärkeydenkin huomasi, sillä jos ei osunut väylään, ei tiukasta

raffista päässyt välttämättä yrittämään lipulle.
Harjoittelimme päivittäin 4-6 tuntia
+ harjoituskierros päälle. Ilma oli ohutta ja lämpötilat 30-40 astetta varjossa, joten päivät olivat rankkoja, mutta hyvällä
tankkauksella siitäkin selvisi. Golfväylien varsilla näimme lukuisia Afrikan eläimiä: kirahveja, seeproja, antilooppeja jne.
Kerran, poistuessamme Legendsin kentältä, seisoi tiellä leijonapariskunta. Aika extremeä.
Samassa kohteessa oli myös Norjan
maajoukkueet. Pelasimme yhden reikäpe-

kapteeniEN KULMA

Hyvät
Käytöstavat
ja Etikettiasiat
kunniaan!

limaaottelun heitä vastaan, jonka me pojat voitimme 6-2. Itse pelasin sinä päivänä
leirin parasta peliä ja voitin sen avuin otteluni 3/1. Kyseinen Norjan poikien maajoukkue sijoittui viime kesän joukkue-EM
kisoissa toiseksi, joten vastus oli aika kova.
Oma pelini parani muutenkin leirin edetessä, joten oikeita asioita tehdään.
Pelasimme Euphorian lisäksi kaksi muuta kenttää, Koro Creekin sekä
Legends kentän. Legendsin on nimensä
mukaisesti suunniteltu 18 maailman huippupelaajien avulla, jotka ovat jokainen
saaneet suunnitella oman nimikkoväylänsä kentälle. Suunnittelijoiden listalla olivat mm. Luke Donald, Colin Montgomerieja Sergio Garcia.
Osa pelaajista kävi pelaamassa myös
Legendsin tunnetun Extreme 19:thHole, par 3 reiän, joka lyödään 430 metrin
korkeudesta vuoren huipulta 587 metrin
päässä olevalle Afrikan muotoiselle griinille. Teeboxiin pääsee vain helikopterikyydillä. Sekin oli varmasti ikimuistoinen
kokemus.

Miki Kuronen

Klubiravintolassa tavataan!
Nurmijärvi Golfin Klubiravintola palvelee tulevan sesongin aikana
jälleen aamuvarhaisesta yömyöhään (klo
8–23). Ravintolan keittiö on avoinna aktiivigolfkaudella päivittäin ma–pe klo 11–22 ja
la–su klo 11–21.30 välillä .
Ravintolapalvelut on suunniteltu golfpäivän erilaisiin asiakastarpeisiin sopiviksi.
Haluamme tarjota laadukkaita kahvila-,
ravintola- ja kokous-, sekä tilausravintolapalveluja viihtyisässä ympäristössä kauniin
golfkentän keskellä. Ravintoloitsijana jatkaa
Greenside Café & Restaurant Oy/Hannele
Heikura ja ravintolapäällikkönä Marianne
Tuominen.
RAVINTOLAN UUDISTUNUT ILME SAI
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HYVÄÄ PALAUTETTA. Ravintolasalin kalustus uudistettiin juuri ennen juhlavuoden
alkua – uudet, tummanruskeat kalusteet
toivat kaivattua pehmeyttä ja viihtyisyyttä
ravintolasaliin. Asiakkailta ei jäänyt huomaamatta ravintolasalissa tapahtunut muutos. Toivomme sen tänäkin vuonna houkuttelevan golffareita ruokailuun klubilla.
BUFFETIN SUOSIO JATKUU. Suosittu ja
runsas salaatti-keittobuffet on kiireisen pelaajan monipuolinen ja terveellinen ruokavaihtoehto. Pelaajien toiveesta hinnoittelemme erikseen salaattibuffetin, keiton ja lämminruokavaihtoehdon. Buffet on tarjolla
päivittäin klo 11 alkaen, arkisin klo 16 asti
ja viikonloppuisin klo 18 asti.

Cafen listalta tilattavat raikkaat salaattiannokset, sandwichit, pastat, pihvit ja pikkulämpimät täydentävät valikoimaa.
A la carte- pöytiintarjoilut ryhmille toimivat etukäteistilauksesta.
HK-MAKKARABAARI-KONSEPTI. Golfyhtiön uuden yhteystyönkumppanin myötä tarjoamme ravintolassa HK:n makkarabaarista höyrymakkaraa, hot dogeja ja makkarakuppeja. Uskomme makkaran olevan
suosittu välipalaa golfkierroksen puolivälissä ja tuovan vaihtelua kahvila tarjontaan.
www.greensidecafe.fi
Kotisivuiltamme löytyvät yritystapahtumien aamiais- ,eväs- ja buffet tarjonta, sekä

Cafen ruokalista, juomahinnastot sekä aukioloajat. Sivuiltamme voi tehdä yhteydenottopyynnön sekä antaa palautetta toiminnastamme.

Klubiravintolassa tavataan!

K

auden 2011 teema

Kapteenit ovat suuressa
viisaudessaan sekä saatujen vinkkien ja palautteiden perusteella päättäneet teemoittaa alkavan kauden käytöksen
ja etikettiasioiden kohentamiseen.
Aikuiset pelaajat näyttävät mallia nuoremmille. Kun me aikuiset
toimimme asiallisesti ja fiksusti,
voimme olettaa, että nuoret seuraavat esimerkkiä. Miehille opetetaan pikkupojasta lähtien, että hattu otetaan pois päästä sisälle tullessa. Ja lippis on myös hattu!
Ja klubitalo on sisätila. Tämä on
asia numero yksi, jonka pyydämme kaikkia huomioimaan. Auragolfissa on kuulemma tapana, että mikäli joku unohtaa ottaa lippiksen pois päästä klubille tullessaan, niin siitä seuraa juoksulenkki klubitalon ympäri. Seuraavalla
kerralla sitten muistaa. No, mehän
emme varmaankaan näin lähde irrottelemaan, mutta isot ja pienet
pojat, toivomme teidän kiinnittävän huomioita pääasiaan.
Kiroilukassa jälleen käyttöön!

Entäpä pelin tiimellyksessä päästetyt voimasanat? Hyvät käytöstavat edellyttävät toisten huomioimista ja otamme siksi käyttöön
entisvanhan kiroilukassan, joka
löytyi varastosta. Kenttäalueella päästetty kirosana maksaa 50
senttiä ja ”tuotot” menevät lyhentämättömänä junioritoiminnan
stipendirahastoon. Kukin sakottakoon itseään ja omatunto toimikoon tässä asiassa merkkarina. Alkukesästä kiroilukassa saattaa kilistä, mutta toivomme, että loppukesästä kuuluu vain kauniita sanoja. Tj antaa hyvää esimerkkiä kauniilla lausahduksellaan: ”Voi hitsin pimpula” tai ”Lempo soikoon,
tämä riivatun peli ei ota nyt oikein sujuakseen”. Huomatkaa, että
kiroilusakkoalue kattaa myös klu-

”

Tervetuloa kaikki
kohteliaisuus-, käytöstapaja etikettitalkoisiin.
bitalon, jossa viereisessä pöydässä saattaa perheen nuorimmaiset
kuunnella korvat höröllä sankarigolfarisedän tarinoita epäonnisista pompuista kierroksen aikana.
Kohteliaat käytöstavat ovat
myös kohteliaita sanoja. Jo valituilta herrasmiesgolfaajilta tämä ei tuota vaikeuksia sillä naiset
ovat sen valinnoillaan jo osoittaneet. Siispä kaikki, sekä miehet että naiset, nyt tsemppaamaan kanssapelaajia kohteliain sanoin ja innostavin elkein. Pelissä ja klubitalolla.
omalle klubille
hyvä ja arvostava, kohtelias ja hienon golfpelin mukainen henki!
Tämä henki kuuluu ja näkyy kauas, myös vieraillessamme muilla
klubeilla.
Tervetuloa kaikki kohteliaisuus-, käytöstapa- ja etikettitalkoisiin.
Luodaan meidän

Terveisin
kohteliaat kapteenit
Asta ja Vesku
LähiPeli 1/2011
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Golf vahvistaa
perhesiteitä
sukupolven yli

Tunnin sääntökävely 28.4.
Sääntökävely järjestetään to
28.4. klo 16-20 Nurmijärvellä.
Kentälle tehdään sääntörasteja,
joihin on rakennettu visaisia ja
vähemmän visaisia sääntötehtäviä. Kierrä rastit omatoimisesti
yksin tai kaverin kanssa. Tarkista
oikeat vastaukset klubilla kahvikupposen ääressä. Väittele
kapteenien kanssa rastien sääntötulkinnoista.
Kävelyn kesto n. 1 tunti vauhdista
riippuen.

Nurmijärvi golfin osakkeessa
olevaa junioripelioikeutta
ei tiettävästi muualla ole.
Espoolainen Kaj Karle on onnellinen
golf-muffe (pappa). Hän on saanut nauttia
pari kesää golfista seuranaan lapsenlapsi Robin (12).
– On todella kivaa harrastaa yhdessä. Yhteinen harrastus lujittaa perhesiteitä, Karle pohtii.
Karle itse aloitti golfin 90-luvun alussa.
Kaudessa kierroksia kertyy kuutisenkymmentä. Yleensä Karle palaa avovaimonsa
Marja-Riitta Mäkisen kanssa.
Nurmijärvi on ollut Karlen kotikenttä aina.
– Omistamme myös osakkeen Hartolasta, jossa meillä on mökki. Siellä tulee pelattua paljon varsinkin mökkikaudella.
Nurmijärvi golfin osake antaa yhden aikuisen lisäksi pelioikeuden yhdelle alle 24-vuotiaalle juniorille.
Toimitusjohtaja Esa Meriläinen kertoo,
että junioripelioikeuksia aktivoidaan vuosittain noin 250 kappaletta.
– Tiedossani ei ole NGK:n lisä- eli junioripelioikeutta vastaavaa osakkeisiin kuuluvaa oikeutta olisi muilla. Erilaisia maksullisia juniorioikeuksia toki löytyy muiltakin
kentiltä, Meriläinen sanoo.
Nurmijärvellä ei ole koskaan mitattu,
kuinka moni junnu käy pelaamassa isovanhemman osakkeen kylkiäisenä.

”

Paljon puhutaan sitä, että
lapset liikkuvat liian vähän.
Tässä sekin tulee korjattua.
6
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Ei osallistumismaksua,
ei ennakkoilmoittautumista.
Kahvitarjoilu!

– Pelioikeuden siirrosta yli sukupolven
on toki tiedotettu osakkaita, Meriläinen kertoo.

Kevään
sääntökoulutus
27.-28.4.

Karlen mielestä junioripelioikeus on
loistava etu. Hän kuitenkin arvelee, että kovinkaan moni ei käytä oikeutta hyväkseen.
– En ole kyllä kenenkään kuullut puhuvan, että kävisi pelaamassa esimerkiksi lapsenlapsen kanssa.
Karle rohkaiseekin kaikkia, varsinkin
eläkkeellä olevia golffareita, houkuttelemaan
jälkikasvun mukaan kentälle.
– Paljon puhutaan sitä, että lapset liikkuvat liian vähän. Tässä sekin tulee korjattua.

Tule syventämään
tietojasi säännöistä!
Koko jäsenistölle avoin sääntökoulutus järjestetään yhteistyössä
Hillside Golf & Country Club’n
kanssa 27.-28.4.
Kouluttajana toimii oma
liittotuomarimme Osmo Vatanen.
Ohjelma
ke 27.4. klo 18–20:30
sääntöluento Hillsidessa

Karlen mielestä Nurmijärven huikean monipuolinen kenttätarjonta antaa oivan
mahdollisuuden perhegolfiin. Par 3 kenttä
on hyvä paikka aloittaa harrastus, eikä lähipelin harjoitteleminen tee pahaa kokeneellekaan pelaajalle.
– Viime kesänä pelasimme paljon juuri
par 3 kenttää. Tulevalla kaudella on tarkoitus siirtyä isolle kentälle.
Karle muistuttaa, että lasten kanssa pitää
olla kärsivällinen ja kannustava.
– Kyllähän se pinna palaa lapsilla herkemmin kun peli ei suju.
Parin vuoden golf-muffe kokemuksella hän suosittelee kaikille osakkeen omistajille jälkikasvun tuomista hyvän lajin pariin.
– Kun on eläkkeellä, sitä aikaakin on paremmin.
Ja parhaimmillaan tästä saa elinikäisen
pelikaverin.
Mikäs sen parempaa.

Pekka Mommo

to 28.4. klo 16-18
halukkaat voivat suorittaa
sääntökävelyn Nurmijärvellä
klo 18-20:30
sääntöluento Nurmijärvellä
Sääntöluennon lopuksi mahdollisuus suorittaa kirjallinen
seuratuomarikoe
Ei osallistumismaksua.
Kahvitarjoilu!

Kaj Karle iloitsee golfista
lapsenlapsensa Robinin kanssa.

Ilmoittautuminen
26.4. mennessä palvelupäällikkö
Johanna Purhoselle.
s-posti: johanna.purhonen@
nurmijarvi-golf.fi tai
puh 045-7731 3145
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Seniorien
säpinät

Nurmijärvi Golfin
caddiemasterit
kesällä 2011

J

uhlavuoden jälkeinen euforia lienee jo
ainakin kaikilla senioreilla hellittänyt ja
golfinkin osalta on palattu perusasioiden
pariin. Osalla se on ollut aktiivista lajiharjoittelua joko klubin järjestämillä harjoitteluvuoroilla tai täysin omaehtoista toimintaa kotimaan sisäharjoittelupakoissa tai sitten on käyty pelimatkoilla siellä missä lämpötila on pikeminkin +20 astetta kuin -30 astetta.
Osalla senioreista(kin) talvikausi on ollut ’aktiivista’ lepoa golfista.

Minna Valkonen 22 v.
kauppatieteiden yo,
Hyvinkää

Aleksi Huhtapelto 18v,
lukiolainen, Klaukkala

Matias Meriläinen 23 v,
liikunnanohjaajaopiskelija,
Klaukkala

Lotta Lybeck 18 v. abi,
Nurmijärvi

Aleksi Sinkkonen 18v,
abi, Nurmijärvi
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seniori-asiaa

Senioritoimikunta 2011. Perinteiseen
tapaan senioritoimikunta järjestäytyi syksyllä
seuraavaa kautta varten ja kun Kilpeläisen Matti on jo muutaman vuoden halunnut luovuttaa
puheenjohtajan pestin jollekin nuoremmalle,
niin allekirjoittanut valittiin toimikunnan uudeksi puheenjohtajaksi (kiitoksia luottamuksesta!). Toimikunnan muut jäsenet ovat Ritva Kilpi, Arja Salminen, Kalevi Hytti, Markku Kangasluoma, Matti Kilpeläinen, Jorma Laakso,
Unto Salminen ja Osmo Vatanen.

Nurmijärven
Golfkeskus Oy
osakasedut 2011
Osakkuus
Nurmijärven
Golfkeskus oy:ssä takaa tulevaisuudessa kotikentän käytön
ohella yhä parempia ja laajempia etuja muuallekin. Tässä on
esitetty tiivistettynä tulevaa pelikautta koskevat NGK Oy:n
osakkaan edut, toki kauden aikana niitä saattaa vielä tulla lisää.
			
Ehdoton etuoikeus kentän käyttöön. Kentän ensisijaisia käyttäjiä ovat pelioikeuttaan
käyttävät osakkaat tai henkilöt,
joiden käyttöön osakas on pelioikeuden luovuttanut. Suurin
etu syntyy lähtöaikojen varausaikojen kautta. Varaukset voi tehdä 7 vrk etukäteen, myös osakkaan vieraalle

Kysytyimmät peliajat varataan vain osakkaiden käyttöön;
arkipäivät klo 14 jälkeen ja viikonloppuisin ennen klo 15 ajat
vain osakkaiden ja näiden vieraiden käytössä.
Osakkaalla on internet ajanvarauksissa laajat oikeudet eli oikeus varata ajat koko lähtöryhmälle, ei pelkästään itselleen, sekä oikeus 9-reiän kierrosten varaamiseen myös internetin kautta.
Palloränniajatkin osakas voi
varata 1 vrk etukäteen internetissä.
Greenfee
hinnoittelussa tarjotaan osakkaalle edullisia vaihtoehtoja vierai-

densa tuomiseen. Osakkaan vieras greenfee 18-reiän kierrokselle on 40 euroa ja 9-reiän kierrokselle 30 euroa.
Par-3 harjoitusradalle osakas
saa tuoda kaksi vierasta yhteensä 30 eurolla. Alennuksien ehtona on kuitenkin se, että osakas
pelaa itse vieraidensa mukana.
NGK:n omia oheispalveluja tarjotaan osakkaalle myös
edullisemmin. Golfauton vuokra
osakkaalta on 25 €, muilta 35 €.
Autot eivät ole kuitenkaan yleisesti vapaasti käytettävissä, auton käyttöluvan voi saada terveydellisistä syistä. Klubitalon
kellarissa sijaitsevat bagikaapit
on varattu ensisijaisesti osakkai-

den vuokrattavaksi.
Nurmijärven Golfklubi ry:n jäsenmaksuissa osakas eli varsinainen jäsen saa
etua, varsinaisen jäsenen maksu on 75 €,
vuosijäsenellä 110 €.
Vaihtopelaamisen etuudet ovat lisääntyneet jälleen. Pelioikeuttaan nimettynä käyttävälle osakkaalla on oikeus
– lunastaa SGKY:n Kultakortti (150 €),
jolla vapaa pelioikeus 20 kentällä, max 7
kertaa/kenttä, lähtövaraukset 3 vrk etukätten
– saada SGKY:n Etukortti veloituksetta
käyttöön! Kortilla saa -50% alennuksen
greenfeestä yhden kerran n. 30 eri kentällä
–lunastaa NGK Oy:n osakkaille tarjottu
kausipelioikeus NG, KuG, SHG (120 euroa / kenttä tai 300 euroa kaikki) pelata
vieraspelaajana 20 euron greenfeellä Peu-

ramaa Golfissa.
Junioripelioikeus veloituksetta
B- ja C-sarjan osakkeissa. Tämä NGK
Oy:n henkilöosakkeiden tarjoama mahdollisuus on ainutlaatuinen etu, jota ei aina muisteta huomioida! Alle 24-vuotiaalla perheenjäsenelle, olkoon sitten lapsi tai lapsen lapsi, on vapaa pelioikeus yhtiön henkilöosakkeissa. Edun voi käyttää
sukupolven yli – isovanhempana lapsenlapsen hyväksi!
Ja jos osakkeen junioripelioikeus on jo
käytössä, tarjotaan lisäetuna perheen pienimmille: (osakkaan alle 7-vuotiaille lapsille tai lapsenlapsille) par-3 harjoitusradan 10-kortti 30 eurolla.
Ja tätä vanhemmille junioreille on
mahdollista vuokrata yhtiöltä oma – edullinen kausipelioikeus.

Kesän 2011 linjat. Toimikunta on suunnitellut kautta 2011. Kausisuunnitelma noudattaa jo tuttua kaavaa tärkeimpien tapahtumien
ollessa kevään Seniorisununtai ja tietenkin Ladyt vastaan Seniorit ottelu, jossa järjestelyvastuu on nyt senioreilla. Kauteen mahtuu myös
muutama seuraottelu ja uutuutena talkoot kerran kuussa. Talkoiden yhteydessä on myös tarkoitus pelata kierros golfia (ensin työ - sitten
huvi!). Seniorien kilpagolfarit pääsevät mittamaan taitojaan klubin omien mestaruuskilpailujen lisäksi mm. Uudenmaan alueen joukkuereikäpeleissä (vastustajina Ekenäs, Hirvihaara
ja Kytäjä), seniorien omilla toureilla ja SM-kisoissa, joista Ritva Väreellä on puolustettavana
SM-mitali.
Perinteisesti seniorit ovat osallistuneet
innokkaasti klubin järjestämille matkoille ja ei
ole mitä syytä olettaa etteikö tänäkin vuonna
niin tapahtuisi. Suunnitelmissa on myös oma
kotimaan pelimatka.
Tapahtumien osalta pysyy ajan tasalla seuraamalla klubin (ja seniorien omia) kotisivuja,
tapahtumakalenteria, ilmoitustauluja ja lukemalla sähköpostitiedotteita.
Toimikunnan jäsenet ottavat mielellään vastaan ideoita toiminnan kehittämiseksi, joten ota
yhteyttä keneen tahansa meistä.
Oikein hyvää ja rattoisaa golfkautta kaikille!

Eero Lösönen
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Kenttä muhii
jo kesään
Runsasluminen talvi alkaa taittua alkukevään auringon
lämmön myötävaikutuksella.
Lunta on vielä kentällä runsaasti ja ruoho täydessä talvilevossa.
Oikeaan aikaan tehdyt syysruiskutukset ovat tehneet tehtävänsä
ja mitään katastrofaalista kevättä ei ole tulossa. Kentän talvehtiminen on siis sujunut odotetusti.

Konehankintoja
Lomat on vietetty ja materiaalihankinnat suoritettu. Kausityöntekijöiden rekrytointi on
saatu tehtyä ja perehdytys tapahtuu loppukevään aikana.
Muutamia konehankintoja tehtiin taas tälle kaudelle. Vanha
karheikkoleikkuri vaihdettiin
uuteen ja hieman tehokkaampaan. Kiinteistötraktori vaihdettiin hieman isompaan Kubota –
merkkiseen laitteeseen, jonka
avulla voidaan mm. ottaa käyttöön uusi puomimurskain, joka
on kuvassa oikealla. Sen avulla on tarkoitus pitää ojanreunat ja lammen rannat siistimpänä ja toivottavasti muutama en-

Golf
ennen ja
nyt

nen kadonneeksi tuomittu pallo
jää pelattavaksi. Kaislanpoistoprojekti jatkuu vielä tänä ja ensi
vuonna ja tarkoituksena on pitää lammet lampina jatkossakin
eikä rehevöityneinä lätäkköinä.

puheenjohtajalta

Kunnostustöitä ja
rakennuskohteita
Syksyllä panostettiin väylien
kuntoon reippaalla ilmastoinnilla ja kylvöillä. Työn tulos paljastuu keväällä kun itäminen alkaa. Tulevan kauden aikana päätetään kentän elinehdon eli kastelujärjestelmän sekä pumppaamon uusimisesta ja kunhan tarjoukset saadaan, niin päätetään
missä laajuudessa työhön ryhdytään.
Kaksi keltaista lyöntipaikkaa saa uuden ja paremman ilmeen kun 1C ja 9B teet suurenevat touko-kesäkuussa. Asfalttia jatketaan 1A:n ja 1C:n mäessä, jotta rankkasade ei vie käytävähiekkoja mennessään.
Osalle vanhempia pensas-istutuksia parkkialueilla tehdään
nuorennusleikkaus. Mailakärryt
ovat saaneet pienen mutta suuren parannuksen; painojakau-

kuvassa upouusi
puomimurskain.

man muutoksella kärryt pysyvät tyhjänäkin pystyssä paremmin. Vaikka lunta on tänä keväänä todella paljon, kuuluu fore-huudot kilpaa hanhien kiljunnan kanssa väylillä ihan pian.
Hyvää kevättä ja golfkesää
kaikille nähdään kentällä!

Tapio Lehto,
kenttämestari

nice-asiaa

S

ain vuodenvaihteessa
ottaa vastaan Nurmijärven golfklubin naistoimikunnan puheenjohtajan tehtävät. Suurella innostuksella lähden suunnittelemaan ja vetämään toimintaa, joka on suunnattu klubimme vajaalle 500:lle naisgolfarille.
Olen ollut mukana naistoimikunnan toiminnassa muutaman vuoden ja Tuomiston Maritan vakiinnuttama toiminta
ei mielestäni kaipaa suurempia
linjamuutoksia.
Golfia olen pelannut kymmenkunta vuotta. Viehätyin
alun alkaen Nurmijärven monipuolisesta kentästä ja rennos-
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ta ilmapiiristä, johon oli helppo
tulla mukaan. Toivottavasti voin
omalta osaltani olla luomassa
klubihenkeä, joka rohkaisee pelaajia mukaan yhteiseen toimintaan.
Tasoitukseni on näiden kymmenen pelivuoden aikana pudonnut hieman alle 20:een, joten pelillisesti golf ei ole ollut
minulle helppoa ja oppiminen
on tapahtunut sykäyksittäin.
Tasoituksellani uskaltaa jo kuitenkin lähteä vieraskentillekin
pelaamaan ja talvisin olen käynyt etelän lämmössä harjoittelemassa.
Naiset, nyt rohkeasti ja
reippaasti mukaan!

Pelillisten taitojen kehittämisen ja valmennuksellisen toiminnan lisäksi panostamme Nurmijärven naistoiminnassa golfin sosiaalisuuteen
ja klubilla viihtymiseen. Järjestämme kesän aikana kolme Ladies’ Day –tapahtumaa, joissa
kisaillaan leikillisissä merkeissä. Jokaisella päivällä on erilainen teema ja kisamuoto vaihtelee. Tarjoamme naisille golfopetusta pro Petskun vetämillä
iltaklinikoilla sekä sääntökoulutusta erillisessä tilaisuudessa
toukokuun aikana. Perinteiseksi muodostunut naisten kahden
päivän peliretki tehdään heinäkuussa jonnekin mukavaan peli-

kohteeseen. Birdiepuu ja Eclectic–kisailut jatkuvat tuttuun tapaan koko kesän ajan. Kannustamme naisia kehittämään pelillisiä valmiuksia palkitsemalla joka vuosi eniten tasoitustaan
pudottaneen.
Tiedotamme naisgolfareille
suunnatusta toiminnasta omalla Ladygolffari –esitteellä. Sen
saat klubilta joko Caddiemastereilta tai löydät sen naisten pukuhuoneesta. Esitteestä löydät
myös naistoimikunnan jäsenten
yhteystiedot ja heihin voit aina
ottaa yhteyttä naisgolfin merkeissä. Tiedotamme toiminnastamme myös klubin kotisivuilla, joten niitä kannattaa seurata

aktiivisesti.
Tervetuloa mukaan toimintaamme ja kentällä nähdään!

Merja Iiskola

Golfin historia. Golfin varhaishistoriaa ei
aivan tarkkaan tunneta ja lajin synnystä on useita erilaisia uskomuksia. Ensimmäiset varmat tiedot
ovat vuodelta 1457, jolloin Skotlannin parlamentti kielsi golfin pelaamisen. Syynä oli se, että golfin peluu vähensi nuorten jousiammuntaa ja se taas
heikensi alueen puolustusvalmiutta. Kielto loppui
vuonna 1502.
Huhujen mukaan golf on saanut alkunsa Skotlantilaisten lammaspaimenien pelinä, jolloin he
olisivat paimentaessaan ajankulukseen paimensauvallaan lyöneet pyöreitä kiviä johonkin maassa
olevaan esineeseen. Tämä todettiin kuitenkin myöhemmin huhuksi.
Yleinen mielipide lajin alkuperästä on myös se,
että golf on kehittynyt monista eri peleistä. Englantilaiset ja etenkin skotlantilaiset ovat sitä mieltä, että tämä kehitys on tapahtunut Skotlannissa, mutta
hollantilaiset ovat asiasta toista mieltä.
Skotlantilaisten huvina golf pysyi aina Englannin kuningas Jaakko VI asti, joka toi pelin mukanaan Skotlannista. Vuonna 1754 perustettiin St.
Andrewsin kaupunkiin maailman tunnetuin golfseura The Royal and Ancient Golf Club (alkuperäiseltä nimeltään the St Andrews Society of Golfers).
Ensimmäisiä suuria kilpailuja pelattiin vasta
1800-luvun loppupuolella. Samoihin aikoihin alettiin kehittää sääntöjä. Sääntöjen hoito ja kehittäminen annettiin myöhemmin 1897 St. Andrewsin golfklubille, joka hoitaa samaista asiaa vieläkin.
Tuosta lähtien golfilla on ollut samat säännöt ympäri maailman. Tällöin täyden golfkierroksen pituudeksi sovittiin myös 18 reikää, joka on voimassa edelleenkin.
Suurimpia asioita golfin historiassa on se, että
St. Andrewsin arkkipiispa antoi luvan pelata golfia oikeilla links-niityillä. Niistä on tullut myös nimi tämän tyyppisille kentille Skotlannissa. St. Andrews oli tuolloin Skotlannin uskonnollinen keskus. Näin ollen golf saa ”tukea” myös kirkon puolelta.
Manner-Eurooppaan golf tuli ranskalaisten
mukana, kun he perustivat ensimmäisen kenttänsä vuonna 1857.
Suomessa on 142 000 rekisteröityä
golfin harrastajaa. Suomen ensimmäi-

nen golfseura, Helsingin Golfklubi, perustettiin
vuonna 1932. Harrastajamäärät kasvoivat alussa kuitenkin melko hitaasti aina 1980-luvulle asti, jolloin rakennettiin todella paljon uusia kenttiä ja varsinainen ryntäys golfkentille alkoi. Tämän jälkeen seurojen määrä on tasaisesti lisääntynyt ja Golfin harrastajien määrä kasvoi vuonna
2010 noin viidellä tuhannella ja yhteensä Suomen
Golfliiton seuroissa on nyt yli 142 000 jäsentä. Joka
neljäskymmenes suomalainen harrastaa siis golfia.
Koko kansan peli. Golf on edelleen joidenkin mielestä eliittilaji, jota harrastavat varakkaat,
ruutuhousuiset vanhat herrat ajellen golfautoilla
pitkin golfkenttien väyliä. Totuus on kuitenkin aivan muuta. Golfin harrastajissa ovat tasapuolisesti edustettuina kaikki ammattiryhmät ja pelaajien
ikärakenne on reilusti alle kouluikäisistä jopa yli 90
vuotiaisiin. Myös naiset ovat ottaneet lajin hyvin
omakseen. Harrastajista noin kolmannes on naisia. Golfharrasteen aloittamisen esteenä ei ole ikä,
vaan monet ovat aloittaneet pelaamisen vasta eläkevuosinaan eli yli 60 vuotiaina.
Golf siitä harvinainen peli, että sitä voivat pelata tasapäisesti toisiaan vastaan pelitaidoiltaan ja
iältään hyvinkin erilaiset ja eritasoiset pelaajat. Tämän mahdollistaa golfissa käytettävä nerokas tasoitusjärjestelmä.
Golf on liikunnallisestikin hyvä laji.
Usein kuulee sanottavan, että golfissa ei liikunnallinen puoli ole kovin merkittävää. Tämä on varmasti ihan totta, mikäli golfia halutaan verrata vaikkapa maratonjuoksuun tai muihin huippukestävyyttä vaativiin lajeihin. Kansanterveyden kannalta on
kuitenkin merkittävää, että golf houkuttelee mukaan myös paljon sellaisia henkilöitä, jotka eivät
muuten hakeutuisi ollenkaan liikunnan pariin.
Tutkimusten mukaan pelaaja kävelee täyden
golfkierroksen aikana noin 8,5 kilometriä ja kierroksen keskimääräinen kestoaika on noin 4,5 tuntia. Tänä aikana energiaa kuluu pelaajan painosta
ja olosuhteista riippuen 1200-2000 kilokaloria. Sydämen syke liikkuu välillä 60-160, keskisykkeen ollessa 104 lyöntiä minuutissa, mikä on nykyisten terveysliikunnasta annettujen suositusten mukainen.
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Valmennusta ja oppia
koko jäsenistölle
NGK:n valmennus- ja
harjoitusryhmät kesällä 2011
Nurmijärven Golfklubin strategian tavoitteena on olla valmennuksellisesti ja kasvatuksellisesti yksi Suomen johtavista golfseuroista, joka luo edellytykset nuorten ja
aikuisten kehittymiselle golfin eri tavoitetasoilla. Tarjoamme korkealaatuista ympärivuotista opetus- ja valmennustoimintaa.
Toiminnalla pyritään mahdollistamaan kilpauralle tähtäävien pelaajien kehitys kansainväliselle tasolle asti sekä samalla kannustamaan klubipelaajia saamaan lisäsisältöä omassa harrastuksessa. Opetuksesta vastaavat ammattitason valmentajat ja
ohjaajat, jotka ovat sitoutuneet ”sydämellään” viemään pelaajia eteenpäin lajin parissa, pitkäjänteisesti ja luottamuksellisesti.
Lajivalmennuksesta vastaa vuoden valmentaja 2009, head pro Peter Hagström. Petskua avustavat assistant prot Toni Korpihete ja Mikko Korkalainen sekä NGK:n koulutetut seuraohjaajat.

Toiminta kesällä 2011
on järjestetty näin:

1) Lasten golfkoulut
2) Tiikeritiimi: Pikku-Tiikerit ja TsemppiTiikerit
3) Tyttöryhmä
4) Kilparyhmä
5) Edustusryhmä
6) Klubiryhmät: senioreille, naisille, yleiset ryhmät ja ryhmä Hcp alle 16 sekä ryhmä Hcp 37–54
Lasten golfkoulu on tarkoitettu golfia
aloitteleville 7–14 v. lapsille. Golfkouluja
järjestetään 6.–10.6, 13.-17.6, 20.–23.6, 11.–
15.7, 18.–22.7 ja 8.–12.8. Golfkoulu on 5 päivänä peräkkäin, maanantaista perjantaihin
4 tuntia kerrallaan. Kuhunkin päivään sisäl-

tyy opetusta, ohjattu pelaaminen par 3 radalla ja ruokailu. Hinta on 165 euroa, sisältäen pelipaidan. Golfkoulut ovat avoimia kaikille. Ilmoittautuminen www.nurmijarvengolfkoulu.fi
Pikku-Tiikerit on tarkoitettu aloitteleville, jo hieman golfiin tutustuneille, 7–10 v.
lapsille, jotka syventävät perusoppeja golfiin
ja haluavat tulla mukaan ohjattuun valmennukseen.
Tsemppi-Tiikerit on tarkoitettu alle 14 v.
junioreille, jotka jo pyrkivät aktiivisesti parantamaan tasoitustaan ja haluavat osallistua junioreiden kilpailutoimintaan
Tiikerien harjoitukset alkavat ke 11.5 klo
18 molempien ryhmien ja vanhempien yhteisellä infotilaisuudella. Harjoituksia pidetään kaksi kertaa viikossa siten, että keskiviikkoisin on lajiharjoitus: Pikku-Tiikerit
klo 17:30–19 ja Tsemppi-Tiikerit klo 19–
20:30. Perjantaisin klo 18:00 järjestetään
molempien ryhmien yhteinen peli-ilta par 3
radalla/pallorännillä. Kausimaksu on 140 €
NGK:n pelioikeudenhaltijalle ja 240 € muille. Hinta sisältää: opetuksen, peli-illat ja pelipaidan.
Toiminta on avoin kaikille ja Tiikeritiimin toimintaan voi liittyä kesken kaudenkin.
Ilmoittautuminen www.nurmijarvengolfkoulu.fi kautta.
Tyttöryhmään voivat liittyä tyttöpelaajat,
jotka haluavat mieluummin osallistua tyttöjen harjoituksiin tai, jotka haluavat lisäharjoitusta. Ryhmä harjoittelee golfia keskimäärin kerran viikossa. Kausimaksu on 140 euroa. Ryhmän harjoitukset alkavat 9.5 maanantaina klo 17.30–19.
Lisätietoa ryhmän toiminnasta peter@
nurmijarvengolfkoulu.fi ja johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi

Kilpa- ja edustusryhmä

Ryhmiin haetaan pelaajia, joilla on halu kehittyä vähintään kansallisen tason huippupelaajiksi. Heiltä edellytetään sitoutumista harjoitteluun sekä terveellisiin elämäntapoihin. Heidän tulee noudattaa seuran ja
golfin sääntöjä ja osoittaa hyviä käytöstapoja sekä esimerkkiä nuoremmille pelaajille. Edustuspelaajat edustavat kilpailuissa ja
muissa golftapahtumissa Nurmijärven Golfklubia edustusurheilijalle soveliaalla tavalla.
Ryhmät harjoittelevat ympärivuotisesti keskimäärin 15–20 tuntia viikossa. Harjoitusohjelman laadinnasta ja seurannasta sovitaan yhdessä head pron sekä valmennusjohdon kanssa. Oman harjoittelun lisäksi
on ohjattuja harjoituksia 2-3 x viikossa. Tämän lisäksi pelaajat osallistuvat kotimaan ja
ulkomaan valmennusleireille. Ympärivuotisesta fyysisestä ja psyykkisestä valmennuksesta, harjoitusohjelmien laadinnasta ja harjoitteluseurannasta sovitaan erikseen pelaajakohtaisesti. Ryhmäläiset osallistuvat myös
fyysisen suorituskyvyn ja lajitaitojen testeihin. Kilpa- ja edustuspelaajien kausimaksu
on 250 euroa.
Kilparyhmän harjoitukset ovat to klo
17.30–19 ja pe klo 18–19.30. Edustusryhmän harjoitukset ovat ma klo 19–20.30 ja ti
klo 19.30–21. Lisäksi valmennusta annetaan
erikseen sovittavissa pienryhmissä.
Lisätietoa ryhmän toiminnasta peter@
nurmijarvengolfkoulu.fi ja johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi

Klubiryhmät

Suuren suosion saavuttaneet klubipelaajien valmennusryhmät alkavat jälleen toukokuussa. Ryhmien lukumäärää on lisätty
edellisvuodesta, ja jopa varauduttu joidenkin lisäysten tekemiseen tarvittaessa.

Tutustumiskäynti kiropraktikolla
Valmennustoimikunta järjesti jäsenilleen,
valmennettaville sekä heidän vanhemmilleen mahdollisuuden tutustua Uudenmaan
Kiropraktikkokeskukseen
Klaukkalassa.
Maanantaina 24.tammikuuta kokoontui
joukko uteliaita kuulemaan luentoa, joka valotti kiropraktikoiden toimintaa. Kiropraktikot Tero Nikulainen ja Kalle Hietanen ker-
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toivat alansa terveydellisistä vaikutuksista
sekä havainnollistivat tutkimusmenetelmiä
ja hoitomuotoja. Yleisö oli kiinnostunut tietysti myös hoitojen positiivisesta vaikutuksesta golfsuorituksiin.

Marja Mikkola
valmennustoimikunta

Ryhmät ja näiden aikataulut löytyvät kotisivuilta.
Toiminta alkaa maanantaina 9.5 alkaen.
Kuhunkin ryhmään otetaan 13 henkilöä
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmät kokoontuvat 12 kertaa, ja Juhannuksen tienoilla pidetään kesätauko: viikot 25–26. Hinta
on osakkeenomistajajäsenille 115 euroa ja
muille NGK:n jäsenille 135 euroa. Valmennuksesta vastaa Nurmijärven Golfkoulun
opettajat: vuoden valmentaja 2009 Pro Peter
Hagström ja assistant prot Mikko Korkalainen ja Toni Korpihete.
Ilmoittautuminen on jo käynnissä. Toimi
nopeasti, sillä paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen onnistuu parhaiten Nexgolf-ohjelman kautta jäsenen pääsivulla/kilpailuilmoittautumiset,
niille jäsenille, jotka ovat pelioikeuden käytöstä meille ilmoittaneet. Muussa tapauksessa ilmoittautuminen puhelimitse kentän
toimistoon tai sähköpostitse johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi

ProShop Ekatii - oma
palveleva golfkauppa

Kaunis golfkenttä
koukuttaa katsojan
Lähipelin kysymykset Nelonen Median
urheilupäällikkö Jorma Paakkarille.
1. Mitä kuuluu urheilukanava
Nelonen Prolle?
– Kiitos oikein hyvää. Molemmat kanavamme Pro 1 ja Pro 2 ovat täynnä mielenkiintoista urheilua ja asiakkaat ovat
osoittaneet kiitettävästi kiinnostusta kanavia ohtaan.
2. Huippugolf on näkyvästi
kanavalla. Miten se on otettu
vastaan?
– Erittäin positiivisesti. Nelonen Pro on
suomalaisten golfkanava. Majorit, US
PGA, Eurotour, LPGA takaavat golffareiden viihtymisen Nelonen Prolla.
3. Tuleeko itse pelattua golfia?
– Parin-kolmen viime vuoden
aikana turhan vähän, reilut 10
kierrosta/kausi. Mutta ensi kesänä tarkoitus on palata “nor-

maaliin” määrään n. 30 kierrosta.
4. Tehdäänkö golfkentällä myös
urheilubisnestä? Eli pelaatteko
yhteistyökumppaneiden kanssa?
– Kyllä pelaamme yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi järjetämme muutamia tapahtumia golfin ympärillä vuosittain.
5. Unohtumaton golfkokemus?
– Eksoottisin on varmaan Malesiassa
Tiomanin saarella muutama vuosi sitten pelattu kierros, joka sisälsi tapaamisia orankien, apinoiden ja parimetristen liskojen kanssa. Ja tietysti ne muutamat händäriä pudottannet kierrokset lähinnä
Nurmijärvellä.
6. Monet katsovat golfia

telkkarista vaikka eivät pelaa.
Kerro mikä koukuttaa katsojan?
– Uskoisin, että golfin yksinkertaisuus
tv -lajina. Jos pallo menee kuppiin, se
on hyvä, jos ei, se on huono. Lisäksi
golfkentät ovat kauniita kuvausympäristöjä.
7. Kaipaatko suomalaisia kasvoja
huippugolfiin?
– Totta kai. Nythän on tulossa paras
vuosi, kun Eurotourilla pelaa kolme
suomalaista miestä ja Ruuttilan Kaisa
nousi naisten kiertueelle. Nyt vain menestystä niin hyvää tulee.
8. Anna Nelonen Pro kanavan
katsojalle vinkki mitä kisoja ei
kannata missata?
– Ehdottomasti Majorit, jotka näytämme kaikki sekä syksyn Solheim

Golfia ei voi pelata ilman välineitä, mutta
Nurmijärven klubitalolle asti voi kuitenkin
tulla ilmankin ja hankkia ProShopista vaikkapa kaikki välineet tai täydentää jo olemassa olevia.
ProShop palvelee kaikissa golfiin liittyvissä välineasioissa, aloittelijasta -ammattilaiseen, hankinnasta - huoltoon ja tuotevalikoimassa on myös kaikki golfiin liittyvät
logotuotteet ja palkinnot. Voit saada pallosi vaikkapa kuvallasi ja tiisi nimelläsi varustettuna.
Kausi 2011 tuo jälleen mukanaan niin
uusia tuotteita kuin tapahtumiakin. ProShop pitää sinut ajan tasalla välinekehityksessä ja alati uusiutuvassa golfmuodissa, tarjolla
kaikki tunnetuimmat tuotemerkit ja varmasti edulliseen hintaan.
Wilson tuotteet ovat näkyvästi esillä sekä
proshopissa että Nurmijärven Golfkoulun
kursseilla. Wilson mailoja pääset kokeilemaankin koko kauden ajan golfkoulun tiloisa, ja ’fittauksessa’ voit kysyä apua PGA pro
Petskulta. Jo ennestäänkin laajaan merkkivalikoimaan tulee kaudelle 2011 uutena Taylor Maden halutut mailat ja varusteet. Jo ennen kauden alkua on uusi R11 white draiveri ollut suuren mielenkiinnon kohteena. Tilaa ajoissa, ettet jää ilman ja anna ylimääräistä tasoitusta kaverillesi !
Asusteista uutuusmerkkeinä voisi mainita; Cutter & Buck, Puma, Adidas. kaikilta
trendikkäitä muoti uutuuksia. Uusia klubin
logoasusteita on myös tulossa.

Petri Teivo.

Parantaaksemme shopin palvelua, tulemme 2011 vaihtamaan tuotevalikoimaa ja
tarjouksia aikaisempaa useammin, pyrkien
näin myyntitilan tehokkaampaan hyödyntämiseen. Kaikki tämä tarkoittaa useampia ja
lyhempikestoisia tarjouksia. Myös esittely ja
demopäiviä lisätään ja niistä tiedotetaan aktiivisesti.
Seuraa siis tarjouksia ja tapahtuma ilmoituksia ProShop Ekatii: www.ekatto.fi

Nurmijärvi Golf mukaan Masuunipassin
myyntipisteeksi. Ostamalla passin,
tuet samalla NGK junioritoimintaa!
Tue Sinäkin suomalaista kilpagolfia ja hanki Masuunipassi, jolla saat greenfeestä 10
€ alennuksen useilla golfkentillä. Masuunipassin voit ostaa tästä myyntipisteestä hintaan 45 €. Myyntihinnasta ohjataan 15 € passin myyneen seuran juniorityölle ja 30
€ Golfmasuunisäätiölle suomalaisen kilpagolfin kehittämiseen.
Ostajan etu on 10 € alennus normaalihintaisesta greenfeestä toiminnassa mukana
olevilta yhteistyökentiltä,jotka on listattu osoitteessa www.golfmasuuni.fi.
Passin oikeuttaman 10 € alennuksen voi käyttää yhteensä 10 kertaa ja vain yhden
kerran yhdellä golfkentällä, ellei kentällä toisin mainita. Passi on henkilökohtainen
ja se on voimassa yhden vuoden sen ostopäivästä lukien.
Nostetaan yhdessä suomalainen golf menestykseen!
www.golfmasuuni.fi
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TERVETULOA
KAUDEN 2011 AVAUKSEEN!
Vappukisa + lounas tai vain pelkkä Vappulounas
pelikavereiden tai perheen kanssa yhdessä

Perinteinen Vappukisa ja Vappulounas
su 1.5.2011 klo 13:00
Klo 13:00 Lipunnosto, kapteenien tervehdys ja malja Vapulle
Klo 13:15 Kauden avauslyönnit (kapteenit)
Klo 13:30 Vappukisa (9-reikää) Sarjat: miehet ja naiset
Kilpailumääräykset kotisivuilla Vappuviikolla
Ei erillistä kilpailumaksua
Klo 15:15 Vappulounas pelaajille ja palkintojenjako
Ilmoittautumiset to 28.4.2011 mennessä.
Vappulounas á 25 € Vappukisaan osallistuvilta.
Tervetuloa avaamaan uutta golfkautta !
Vappulounas niille, jotka eivät osallistu Vappukisaan 1.5.2011 klo 13:00–15:00
Pöytävaraukset: restaurant@greensidecafe.fi

VAPUNPÄIVÄN
BUFFET
1.5. klo 13 alkaen
Gazpachoshotti
Sherrysilliä ja varhaisperunasalaattia
Katajanmarjamarinoituja silakkafileitä
Graavilohi-wasabituorejuustorullat
Katkaraputartar saaristolaisleivällä
Tomaatti-bufalamozzarellasalaatti
Vihersalaatti
Tuoretta leipää ja levitettä
                   ***
Paahdettua nieriää
-kirsikkatomaattibasilikakastike ja pestorisotto
Mureaksi haudutettua häränrintaa
- pippurikermakastike ja persiljavoiperunat
                  ***
Munkkeja ja simaa
Kinuskikermakakkua
Tuorehedelmäsalaatti
Kahvi

32,00 € – lapset alle 14 v. 13 €

alle 4v. veloituksetta aikuisten seurassa

