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Kiroilukassa
Klubilla otettiin jälleen käyttöön usean vuoden tauon jälkeen kiroilukassa. Kiroilukassalipas jouduttiin valitettavasti uusimaan, koska aikaisemmin lippaana toiminut puhuva peltitynnyri katosi klubin varastosta. Virkavalta tutkii asiaa.
Kiroilukassaan, joka sijaitsee caddiemasterin tiskillä, tulee maksaa
kierroksen aikana päästetyistä kirosanoista seuraavan hinnaston mukaan:
a) Kirosana (http://fi.wikipedia.
org/wiki/Suomen_kielen_kirosanat) á 0,50€
b) Vihaisesti lausuttu lievä
kirosana (esim. ”himskatti”,
”perskutti”) á 0,20€
c) Kiukuksissaan kovaan ääneen huudettu parahdus (esim.
”Noh!”, ”Hmph!”, ”Äh!”) á 0,10€

Huom. b) ja c) –kohdan sanoista ei tule sakkoa, mikäli ne lausutaan
hymy kasvoilla ja vain kohtuullista
äänenvoimakkuutta käyttäen.
Huudettaessa sakko tuplaantuu.
Happy hour -hintoja ei ole eikä tukkualennuksia myönnetä.
Kiroilukassaan voi maksaa kaiken
kokoisilla kolikoilla ja seteleillä, luottokortilla maksettaessa ota yhteyttä
caddiemasteriin.
Jokaisen pelaajan omatunto on
vastuussa kiroilukassaan maksetun sakon suuruudesta. Peliryhmän
muut pelaajat voivat kuitenkin opastaa ja kannustaa sakon suorittamiseen, mikäli aihetta ilmenee. Tämä
kannustaminen ei ole golfsääntöjen
tarkoittamaa neuvomista ja siitä ei
tule rangaistusta. (Sääntö 8-1)
Kiroilukassan tuotto käytetään juniorityöhön.

Esa Meriläinen, toimitusjohtaja, Nurmijärvi Golf

G

olfkauden alku yllätti taas niin
kuin talven tulo yllättää aina autoilijat. Kausi 2011 saatiin käyntiin hieman keskiarvoa aikaisemmin eli pääsimme NGK:n kentillä pelaamaan jo Vappuviikolla.

”Osta puhdas omatunto
– käytä kiroilukassaa!”

Naisilla
onnistunut
kuntoilupäivä
Nurmijärvi Golfin naisille
oli huhtikuisena lauantaina tarjolla palloilullinen iltapäivä. Klaukkalan tennishallille uskaltautui 12
aktiivista ladya.
Lajeina olivat tennis ja sulkapallo sekä treenien jälkeen lihaskuntoharjoitusta ja venyttely. Tenniksessä Sari Laihonen opetti alkeita, sulkapalloa pelattiin omatoimisesti ja lihaskunto-venyttelyosion piti Johanna Purhonen.
Hauskaa oli, ja opittiinkin uusia
asioita!

Kauden alussa on aina samat hallinnolliset rutiinit pelioikeuksien kirjaamisen
ja erilaisten korttien tilausten kanssa. Samoin kauden alkuun pukkaa tulla tusinoittain erilaisia pelaaja- tai jäsenkohtaisia tarpeita. Nämä ovat tarpeita säätää yhteisesti

Julkaisija: Nurmijärven Golfklubi ry:
Päätoimittaja: Esa Meriläinen • tj@nurmijarvi-golf.fi
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Nurmijärven Golfklubi ry:n
jäsenlehti 2/2011

2

LähiPeli 2/2011

Kentän pelialue talvehti melko mukavasti, varsinkin viheriöt ovat jälleen heti kauden alusta alkaen olleet erinomaisessa kunnossa. Väyläruohon kanssa sitten ongelmat jatkuvatkin edellisvuoden kaltaisina,
mutta ne korjaavat toimet, joita ryhdyttiin
tekemään syksyllä 2010, ovat tuomassa parannusta tilanteeseen. Väyläruohon kattavuuden lisäys vaatii kuitenkin pitkäjänteistä
ja sitkeää työtä. Eväät eli koneet, laitteet ja
resurssit siihen nyt ovat olemassa. Nyt tarvitaan vaan näiden lisäksi hieman onnea ja
suotuisia säitä.

Toimituskunta: Antti Sarjamo, Asta Peltoniemi, Johanna
Purhonen, Kristiina Sahakangas ja Esa Meriläinen pj.
Taitto: Anne Rautvuori
Painopaikka: Forssa Print 2011
Painosmäärä: 1500 kpl

”

Tuokaa, arvoisat
jäsenet, vieraita ja tuttuja
tutustumaan Nurmijärvi
Golfiin. Tuokaa yksittäisiä
kavereita, tuokaa
kaveriporukoitanne.
sovittuja pelisääntöjä yksilölle sopivammaksi. Pyrimme tietenkin näissä esitetyissä tarpeissa joustamaan mahdollisuuksien rajoissa ja etsimään tyydyttävää ratkaisua. Mutta
kyllä tässä on siteerattava NGK Oy:n hallituksen edellisen puheenjohtajan toteamusta: ”Aina ei yksilön etu tai tarve voi mennä
yhteisön edun edelle.”
Kentällä on alkukesän aikana suoritettu
muutamia korjaustöitä: A1, B9 ja C1 tiiausalueilla on tehty korjaus- ja maisemointitöitä. Tiiauspaikkojen korjaukset tulevat vielä
kesän aikana jatkumaan siten, että tietyt punaiset tiiauspaikat korjataan, näitä ovat mm.
A1, B9 ja C2. pinnat oikaistaan ja sadetti-

Kulmahuoneesta
met asennetaan uusiin paikkoihin. Malttakaa odottaa, sillä nämä korjaustyöt tehdään
omana työnä – rutiinitöiden lomassa.
NGK:n mittasuhteissa iso remontti tulee
käynnistymään heinäkuussa, kun kastelujärjestelmän peruskorjaustyöt käynnistyvät.
Kiivaimman pelikauden aikana suoritetaan
korjaustöitä, jotka eivät oleellisesti häiritse
kentän käytön suunnittelua ja pelaamista.
Suosittelijoita tarvitaan aina.
On osoittautunut, että erityisesti golf
aloitetaan tutun kaverin kanssa tai kaverin
suosittelemassa paikassa.
Hyvin harva lähtee uuteen lajiin yksin, itsenäisesti, ilman kaveria tai tämän vinkkiä.
Vedetään tässä asiassa nyt kotiinpäin ihan
täysillä eli tuokaa, arvoisat jäsenet, vieraita
ja tuttuja tutustumaan Nurmijärvi Golfiin.
Tuokaa yksittäisiä kavereita, tuokaa kaveriporukoitanne. Tuokaa heidät tutustumaan
kurssitarjontaan, par-3 rataan ja muuhunkin pelaamiseen. Juuri te olette parhaita
mainoksia kentällemme – suosittelijoina!

Hauskaa ja nautinnollista pelikautta
kaikille NGK:n jäsenille.

Tasoituksen pudottaminen
par-3 radalla mahdollista,
kun tasoitus on välillä 37-54

Nurmijärven Golfklubin hallitus
on päättänyt hyväksyä tasoituksen pudotukseen oikeuttaviksi tuloksiksi myös par-3
radalla pelatut kierrokset. Sama käytäntö
on nyt otettu käyttöön ainakin Peuramaalla, Talmassa, Lohjalla ja Vihdissa. Ja ennakkotiedon mukaan myös Golfliiton ao. elimet
ovat menettelyn omalta osaltaan siunanneet. Mahdollisuus koskee ainoastaan tasoitusryhmää 6, jossa tasoitus on välillä 3754 eli ns. seuratasoituksen omaavia pelaajia.
Par-3 radan väylät on tuloskortissa nu-

meroitu jo aikaisemmin vaikeutensa mukaan eli HCP-indeksoitu. HCP-lukujen perusteella lasketaan pelaajan pistebogeytulos. Tasoituskierroksen voi pelata 9-reikäisenä tai 18-reikäisenä. Toivomme tämän
uudistuksen kannustavan seuratasoituksella pelaavia hienoihin suorituksiin. Tasoituslaskenta tapahtuu vielä toistaiseksi manuaalisesti eli perinteiseen tapaan tuloskorttiin pisteet merkiten, mutta jatkossa pyrimme saamaan laskennan liitetyksi Nex Golfohjelmistoon.
LähiPeli 2/2011
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Vappukisalla
pelikausi käyntiin

kapteeniEN KULMA

Kapteeneilla
on asiaa

G
Perinteinen
kauden
avaustapahtuma Vappukisa pelattiin jälleen Vapunpäivänä, keväisen koleassa säässä.
Sääennusteiden mukaiset
sateet kuitenkin kiersivät Nurmijärvi Golfin ja pelit saatiin
pelattua ilman sateen ropinaa.
Tapahtumassa oli mukana tasan 100 pelaajaa.
Ennen kisaa suoritettiin pe-

reen card–uudistus
Green card -koe on uudistunut
täksi vuodeksi. Uudistuksella halutaan painottaa enemmän pelaamista ja sujuvaa etenemistä kentällä. Aikaisemmat lyönti- ja lähipelikokeet poistuvat kokonaan ja ne korvataan pelikokeella. Green card–kokelaalla on oltavariittävät tiedot ja taidot olennaisimmista sääntöja etikettiasioista sekä riittävä pelitaito, joiden turvin pelaaja kykenee itsenäisesti pelaamaan golfkenttää sujuvasti ja turvallisesti. Green card–suoritus rekisteröidään Golfliiton tietokantoihin ja suorittaja saa sarjanumeroidun luottokortin kokoisen virallisen greencard’n. Nurmijärven Golfklubissa tervehditään ilolla greencard –uudistusta!

rinteiset rituaalit eli kapteenit nostivat klubin lipun salkoon liehumaan koko pelikauden 2011 ajaksi. Kauden 2011
avauslyönnit lyötiin myös onnistuneesti väylän B1 upealta tiiauspaikalta. Kapteeni oli
onnistuneesti sonnustautunut
pienellä hiuslisäkkeellä suorituksiinsa.

Tasoituskierrokset
par 3 –radalla
Nurmijärven Golfklubissa aloitettiin tämän
kauden alusta lukien kokeilu, jossa seuratasoituksella (hcp 37–54) pelaavat jäsenemme
voivat tiputtaa tasoitustaan myös par 3 -radallamme. Näin haluamme kannustaa aloittavia golffareita hyödyntämään erinomaista
par 3 -kenttäämme. Jopa omat pelaavat ammattilaisemme pitävät D-rataa hyvänä paikkana harjoitella lähipeliä. Tarkemmat ohjeet
tasoituskierrosten pelaamiseen löydät kotisivuilta sekä klubilta.

Kevään sääntökoulutukset
Kilpailutoimikunta järjesti yhdessä klubin kapteenien kanssa sääntökoulutuksen27.-28.4. Koulutuksesta vastasi pääosin
Nurmijärven Golfklubin Osmo Vatanen. Vatanen toimii liittotuomarina ja hän osallistui
viime vuonna kansainväliseen tuomarikoulutukseen St.Andrews’ssa Skotlannissa, joten
osaamista sääntöjen osalta löytyy.
Ensimmäisenä päivänä ohjelmassa oli Vatasen pitämä parin tunnin sääntöluento. Osallistujia oli lähes 30. Luennon ensimmäisellä
puoliskolla Osmo kävi läpi säännöt hyvin havainnollisen diashown avulla. Luennon toisella puoliskolla katseltiin videoclippejäpääkiertueilla sattuneista kommelluksista ja sääntöjen kannalta mielenkiintoisista tapahtumista.
Toisena päivänä halukkaat saivat kiertää
kentälle rakennetunsääntörastireitin. Rasteilla kysymyksetkoskivat kotikentällämme vastaan tulevia tilanteita, joissa vaaditaan hiukan
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sääntötuntemusta. Tämän jälkeen Vatanen piti sääntöluennon reilulle 30 kuulijalle. Luennoilla käytetty videomateriaali aidoista tilanteista auttoi tehokkaasti ymmärtämään golfin sääntöjä.
Ladykapteeni Asta Peltoniemi järjesti
naisille oman sääntökoulutuksen sunnuntaina 15.5. ja sen jälkeen pelattiin 9 reiän kierros pallorännissä. Tilaisuuteen osallistui 25 in-

nokasta naisjäsentä. Sääntökertauksessa käytiin läpi tärkeimpiä sääntöjä ja tarkennettiin
niiden hyödyntämistä tietyillä väylillä omalla kentällä.
Lähin vapauttava paikka tuntuu olevan
joskus vaikea hahmottaa, mutta hieman kun
tutkii vaikkapa Golfin säännöt Pikaopasta kuvien avulla, esim. piirros sivulla 17, oppii hahmottamaan yhden mailan mitan säteen lä-

Poiminta sääntökoulutuksesta:

Vatanen näytti videon The Players Championship -turnauksesta, jossa Englannin Ian Poulter
saapuu greenille. Poulter kumartuu merkkaamaan palloaan ja noustessaan ylös onnistuu sähläämään pallonsa kädestään greenin vieressä olevaan lampeen. Poulter olisi saanut kahden
lyönnin rangaistuksen, mikäli olisi ottanut uuden pallon eli vaihtanut pallon kesken väylän (sääntö 15-2). Poulterin fysiikkavalmentaja sattui kuitenkin seisomaan yleisössä ja hän riisuutui alushoususilleen ja kävi kahlaamassa pallon vesiesteestä takaisin Poulterille.
Taisi Ianille järjestyä seuraaviin fysiikkatreeneihin hiukan tavallista tiukempi kuntopiiri!

himmästä vapauttavasta paikasta mihin
pallon voi pudottaa. Vesiesteeseen menneen avauslyönnin jälkeen pallon pudottaminen järkevään paikkaan esim. väylällä C9 kannattaa miettiä tarkkaan. Pääset hyötymään mahdollisesti paremmasta lyöntialustasta jos voit pudottaa pallosi väylälle linjalle lipusta pallon esteeseen
menokohdan kautta taaksepäin.
Sääntöjen lyhyenkin oppimäärän tuntemisella voi tehdä pelistään helpommin
kestettävän! Kannattaa siis opetella vähintään perussäännöt perusteellisesti. Sääntökirjan pänttääminen unilukemisena ei
ehkä ole paras oppimisessa, mutta kentällä oikeissa tilanteissa kirjaan vilkaisu auttaa sääntöjen muistamisessa huomattavasti paremmin.

Kapteenit Vesa Hiltunen ja
Asta Peltoniemi

Kapteenin vartit
Järjestämme kesän kuluessa muutamia
”kapteenin vartteja”. Tällöin kapteenit ovat
tavattavissa klubilla ennakkoon ilmoitettuna aikana ja olette tervetulleita juttelemaan
mistä tahansa aiheesta kanssamme. Kapteenithan toimivat linkkinä jäsenistön ja seuran hallituksen välillä ja viemme jäsenistön
viestiä tarvittaessa eteenpäin. Toki kapteenit
ovat muutoinkin aina klubilla olleessaan juttutuulella, joten tulkaa rohkeasti keskustelemaan. Kapteenin varteista ilmoitetaan kotisivuilla.
Kapteenin koivunvitsa
Muistakaa kiinnittää huomiota pelinopeuteen. On äärimmäisen tärkeää varsinkin täydellä kentällä, että ryhmä pysyy edellä menevän ryhmän tahdissa. Pelaa pistebogey’a,
nosta pallo ajoissa taskuun, palloa ei ole
pakko aina etsiä täyttä viittä minuuttia, pe-

laa varapallo, ole valmis lyömään, aloita väylä vaikka puolesta välistä ellet pelaa tasoituskierrosta, tee kaikkesi pysyäksesi tahdissa!
Kapteenin luunappi
Golfkentällä sattuu aika ajoin vaaratilanteita,
jossa takana tuleva ryhmä lyö pallonsa edellä pelaavien nilkoille. Näitä ei tietysti pitäisi sattua. Jos kuitenkin vahingossa tulee lyötyä toisten päälle, käy pyytämässä anteeksi,
sopikaa tilanne paikan päällä ja ota opiksesi.
Jälkeenpäin tilanteiden selvittäminen ja tuomarina toimiminen on melko vaikeaa, ellei
jopa mahdotonta. Jos konflikti on niin vakava, ettei sitä pystytä kentällä selvittämään,
niin ilmoittakaa caddiemasterille. Caddiemasterit ottavat yhteyttä kapteeniin, joka alkaa selvittämään tilannetta.
Kapteenin korvapuusti
Viime kaudella sattui valitettavan paljon tapauksia, joissa oli ilmoittauduttu kilpailuun,
mutta jätetty tulematta syytä ilmoittamatta.
Toivoisimme, että ko. taiteilijat ajattelisivat
myös hiukan niitä pelaajia, jotka eivät mahdu mukaan näihin loppuunmyytyihin kilpailuihin. Älkää siis viekö paikkaa joltakin
muulta, ellette ole varmoja osallistumisestanne. Kilpailuja ei myöskään ole lupa jättää kesken siitä syystä, että peli ei kulje, suksi
ei luista tai sauva katkeaa jyrkässä laskussa.

Näihin iloisiin ja
aurinkoisiin tunnelmiin,
Kapteenit Vesa Hiltunen
ja Asta Peltoniemi
LähiPeli 2/2011
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Henri Satama

1. Päätavoitteenani on 2016 Olympialaiset Rio de Janeirossa, kaikki tekeminen tähtää
sinne. Sekä kausikohtaiset tavoitteet, johon
kuuluvat niin tilastotavoitteet (kierros keskiarvo väyläosumat, putit jne..) kuin myös tavoite
seuraavan vuoden “isomman” kiertueen paikasta. Kolmen vuoden päästä tavoite on olla
Euroopan Tourilla.
2. Kaudella 2011 pelaan Nordic Leagueta,

Ruotsissa, Tanskassa sekä Suomessa. Tavoitteet ovat tilasto puolella (greeni/väyläosuma,
up/down, sandsave prosentit, putit per kierros
ja kierros keskiarvo), eli kun tilastot paranevat
suunnitelman mukaan niin tulostakin syntyy
ja päätavoite lähenee. Kauden päätavoite syksyllä ET karsinnat joiden kautta kategoria vähintään CT:lle kaudelle 2012.

3.

Kilpailut heinäkuussa
6.7.–8.7. Katrineholm Open Katrineholms
GK (SWE)
14.7.–16.7. Finnish Open Hirsala (FIN)
21.7.–23.7. PGA Mestaruus Linna Golf
(FIN)
29.7.–31.7. Gant Open Aura Golf (FIN)

NKG:n
ammattipelurit
tentissä

1. Vakiinnuttaa paikka Euroopan Tourilla 3-5 vuoden sisällä.

2. Kauden 2011 päätavoite: saada pelioikeus karsintojen kautta
Euroopan Tourille

Pelaan pääasiassa Nordea Tour’in
osakilpailuja, jossa tavoitteenani
on sijoittua Top 20 joukkoon.
West (Nordea + Banesto Tour),
Top 20 Ladies European Tour Acces Series (LETAS), Top 10 (Top
10:lle suora pääsy ET-karsintojen
finaaliin)

3. Kilpailut kesäkuun lopulla
– heinäkuussa
10.–12.6. Nordea Tour,
Aura Golf
29.6.–1.7. Nordea Tour,
Botkyrka GK, Ruotsi tai
30.6.–2.7. Finnair Masters,
Tali
7.–9.7. Nordea Tour,
Nynäshamns GK, Ruotsi
26.–28.7. Nordea Tour,
Smådalarö, Ruotsi

Ellun kotisivujen osoite
www.elinaikavalko.fi

Valmennustoimikunta

K

evään harjoittelukausi on sujunut hyvin. Pelaajat ovat
olleet motivoituneita harjoittelemaan ja näin ollen menestystä tulevista kisoista odotellaan innolla. Golfliiton harjoitusryhmissäkin on jälleen meidän junioreitamme saamassa laajempaa kokemusta harjoittelusta, joka kehittää heistä yhä parempia pelaajia. Ilahduttava keväinen ja uusi asia
seurassamme on myös se, että ammattilaisemmekin ovat jo ensimmäiset palkintoeuronsa tienanneet.

Nurmijärvi Golfilla on tänä vuonna neljä pelaavaa ammattilaista, ja he ovat kaikki seuran omia kasvatteja. Kysyimme omilta ammattipelureiltamme muutaman tulevaisuutta koskevan kysymyksen.

1. Ammattilaisurasi tavoite ja suunniteltu
aikataulu uralla etenemiseen?
2. Kauden 2011 tavoitteet ja
millä tour’eilla pelaat?
3. Seuraavat kilpailut?

Mikael Jämsä
Elina
Ikävalko

Valmennusja junioritoimikunnan
kuulumisia

1. Pitkän tähtäimen tavoitteena am-

mattilaisurallani on pelata yhdysvalloissa
PGA Tourilla. Tavoitteena on major-voitto, ja jonain päivänä olla maailman ykkönen. Ennen PGATouria tarkoituksena
on kuitenkin pelata pari vuotta Euroopan-kiertueella, jonne pyrin jo tänä syksynä karsinnoista. Tavoitteenani on, että kortti Euroopan-kiertueelle olisi hallussa kolmen vuoden sisällä, eli viimeistään 2014.

2. Kaudella 2011 tulen pelaamaan

useimmat FT:n osakilpailut Suomessa, samoin kuin NordicTouriin kuuluvat
Finnish Openin ja Gant Openin. Loppukaudesta tavoitteena on pelata enemmän ulkomailla, pari kilpailua SaksassaEPD-kiertueella, ja mahdollisesti muutama kilpailu Englannissa. Tavoitteena
on FT:lla yltää rankingissa kolmen parhaan joukkoon, sekä voittaa vähintään
yksi osakilpailu. Kauden päätavoitteena
on kuitenkin Euroopan-kiertueen karsinnat syksyllä, jota kautta toivon saavani
kortin vähintään Challenge Tourille kaudeksi 2012

3. Kilpailut heinäkuussa:

30.6.–2.7. FT 4 , Pickala Golf Club
14.7.–16.7. Finnish Open,
Hirsala Golf
29.7.–31.7. Gant Open, Aura Golf
mahdollisesti:
25.7.–26.7. Jamega Pro Tour
The Shropshire, Englanti

Ossi Mikkola
1.

Ammattilaisurani tavoite on nousta European Tourin (ET) kärkipelaajaksi. Tavoite European Tourille nousuun on kolme-viisi vuotta, ensin mahdollisesti Challenge tourille ja sieltä sitten pikakyytiä ET:lle. European tourilla on
tarkoitus nousta huipulle mahdollisimman nopeasti, tarkemmat tavoitteet katsotaan uudestaan kolmen vuoden päästä, kun on saatu pari
täyttä kautta alle ammattilaisena.

2. Kauden 2011 tavoitteet kohdistuvat Nordic

liigan rankingiin. Koitan pelata mahdollisimman usean kilpailun ja sitä kautta uskon saavani hyvän sijoituksen rankingissä, josta 5 parasta saavat pelioikeuden Challenge tourille. Näillä näkymin pelaan n.13 kilpailua, mutta jos ja
kun voittoja tulee antaa se rahallisesti mahdollisuuksia useampaan kilpailuun. Päätavoite on
kuitenkin kahden vuoden sisällä olla top5 kyseisessä rankingissä ja sitä kautta nousta askeleen
lähemmäksi European touria.

3. Kilpailut kesäkuun lopulla

– heinäkuussa
30.6.–2.7. Finnish Tour Pickala.
6.–8.7. Katrineholm Open,
Hosted by Robert Karlsson
14.–16.7. Finnish Open, Presented by Mikko Ilonen.
21.–23.7. PGA Mestaruuskilpailut,
Vanajanlinna
29.–31.7. Gant Open, Aura Golf

Kesän tärkeimpiä kilpailuja ovat tietysti joukkue SM-kilpailut, josta olemme aiemminkin saaneet menestystä, niin juniorikuin aikuistenkin sarjassa. Henkilökohtaiset SM-kisat ovat monelle kauden päätavoite ja toivottavasti pelaajien "kuntohuippu"
osuu niissä kohdalleen. Tavoitteena kaikilla pitää olla kuitenkin
oman pelin kehittäminen pitkäjänteisesti, ei niinkään yksittäinen
kisamenestys. Menestys tulee varmuudella pitkäjänteisen, määrätietoisen ja laadukkaan harjoittelun myötä.
Oman noin kymmenvuotisen valmennustoimikunnassa oloni
aikana olemme onnistuneet tekemään hyvää työtä valmennuksen
saralla, kun katsomme vaikka pelaajiemme saavuttamaa menestystä kilpailurintamalla.
Toimintamme laadusta osoituksena on saamamme huomionosoitukset; vuoden nuoriso-ohjaaja, vuoden golfseura ja vuoden
golfvalmentaja -tittelit. Menestys on ollut hyvää! Olemme kasvattaneet neljä pelaajaa, jotka ovat valinneet haasteellisen golfammattilaisen uran. Varmasti lisää kasvaa nuoremmistakin pelaajistamme.
Junioritoiminnan laajentuessa tarvitaan oma oma toimikunta
Nykytilanteesta on hyvä jatkaa NGK:n valmennuksen ja junioritoiminnan kehittämistä. Jatkossa on tarkoitus tehostaa toimintaa eriyttämällä junioritoiminta ja valmennustoiminta, jotta kaikille pelaajille taataan eri kehitysvaiheissa oikeanlainen valmennus sekä harjoittelu. Unohtamatta myöskään ns harrastajapelaajia.
Tämän uudistamisen tiimoilta onkin perustettu ryhmä työstämään toimintamallia. Työryhmän ehdotus esitellään seuran syysseminaarissa, josta asia etenee seuran hallituksen mahdolliseen
hyväksyntään.
Haluamme näin seuramme tavoitteiden mukaisesti turvata pelaajillemme, jotka panostavat harjoitteluun, nousujohteisen kehityksen.
Pelaajiemme kilpailumenestystä voitte seurata golf.fi sivuilta.
Ammattilaisemme pelaavat pääsääntöisesti Nordic liigaa, Eccotouria ja Finnish Tour-kilpailuja. Näistä pyrimme saamaan pelaajien kommentteja myös kotisivuillemme.
Nautinnollista sekä menestyksekästä golfkesää kaikille!

Matti Satama
valmennustoimikunnan puheenjohtaja
LähiPeli 2/2011
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Kevään klubimatkoilla paistoi aurinko!
Upeat aurinkoiset säät hemmottelivat klubimatkalaisia sekä Portugalissa
19.3.–26.3. että Turkin Belekissä 17.4.–24.4. Aurinkoa ja lämpöä
ja vain yksi pieni sateen ripaus molemmilla matkoilla.

P

ortugalissa Atlantin rannikolla Praia del Reyn ja Azoreiden yhdistelmämatkalla matkalaisia oli 23 ja Belekissä 42
henkilöä. Molemmilla matkoilla pelasimme kuutena
peräkkäisenä päivänä ja eihän siinä kovin
jää aikaa nähtävyyksien tutkimiseen. Näillä
matkoilla keskitytään pelaamiseen ja mukavaan yhdessäoloon. Iloista ja aurinkoista po-

rukkaa vaikka pelit eivät vielä ihan timmissä
kunnossa joka päivä olleetkaan. Kausi alussa ja pelit laitetaan kuntoon kotimaassa sitten. Moni huomasikin, että lähipeli ratkaisee
ja sitä tarvitsee harjoitella. Pelasimme molemmilla matkoilla perinteisen viikon kestävän pistebogey-turnauksen sekä Ladykapteenskan järjestämän joukkuekisan. Voittajat saatiin selville ja hauskaa oli, varsinkin
kun keltaisia pääsiäispalloja yritettiin tuo-

da maaliin saakka Belekissä. Joku sanoi, että keltaiset pallot olisivat olleet jopa kovia??

Upea yhdistelmä
manner Portugali - Azorit
Praia del Reyn lomakohteessa on kolme
kenttää, joista pelasimme kaksi: Praia del
Rey, joka on se kaikissa alueen mainoskuvissa oleva hieno Atlantin rantaviivaa myötäilevä kenttä, sekä Bom Sucesso, 20 minuu-

tin ajomatkan päässä sijaitseva mäkisempi
kenttä. Bom Sucesson kahdesta viimeisestä, hyvin erikoisesta, väylästä ei moni tykännyt; ehkäpä jos saisi vielä kerran pelata niin osaisiko silloin sijoittaa pallon eri
tavalla? Tiedä häntä kun ei edes hyvä suora pitkä hieno avaus pysy väylällä vaan valuu rotkoon. Sellaista tämä peli taitaa olla!
Majoituimme alueen huviloissa ja aamiaiset nautimme Marriot- hotellissa. Iltaisin ruokailimme pääasiassa golfklubin
viihtyisässä ravintolassa. Neljän pelipäivän
jälkeen siirryimme 2,5 tunnin lennolla Lissabonista Azoreille, Sao Miguelin saarelle.
Majoituimme saaren pääkaupungissa Ponta Delgadassa kaksi yötä ja pelasimme saaren molemmilla kentillä. Batalhan kenttä

on pitkä ja kohtuullisen vaikea, mutta kaunis. Saari on todella kaunis ja vihreän vehreä joka puolelta ja uskoisin, että kun kaikki kukat ovat kesäkaudella kukassa, vieläkin viehättävämpi. Toinen kenttä, Furnas,
sijaitsi pääkaupungista vajaan tunnin ajomatkan päässä ja oli tasaisempi ja tällä kertaa yöllisen sateen jälkeen likomärkä. Sanotaan, että Azoreilla sataa päivittäin yllättäviä kuuroja, mutta me säästyimme
näiltä. Azoreiden saariryhmään kuuluu 10
saarta ja pääsaaren kahden golfkentän lisäksi Terceiran saarella on yksi golfkenttä.
Azoreilla voi harrastaa golfin lisäksi pyöräilyä, patikointia, ratsastusta sekä valasseikkailuja ja ihailla uskomattoman kauniita maisemia sekä 124 000:tta lehmää,

joita saarilla on enemmän kuin asukkaita!
Azorit tunnetaan myös herkullisista ananaksista ja juustoistaan. Ehdottomasti vierailun arvoinen saariryhmä!

Takuuvarma keväinen Belek
Belekissä oli tutut kuviot ja Sirene-hotellin all inclusive-paketti on aina hintansa väärtti. Kuusi pelipäivää National, Pasha sekä Sultan kentillä. Mukavaa ja iloista porukkaa ja muutama ensikertalainen
matkalla mukana.
Kiitos kaikille molemmilla matkoilla mukana olleille, kausi on kiva avata keväällä aurinkoisissa ja iloisissa merkeissä!

Asta Peltoniemi
Ladykapteeni

Kuvassa kapteenskan kisan Praia Del Reissä voittanut joukkue.
Vasemmalta Ulla Konttinen, Esa Meriläinen, Mikko Heilimo ja Helena Oesch.

Kentän valvoja on
avustamassa pelaajia,
ei jakelemassa turhia
huomautuksia
Valvoja, marshall, kenttäisäntä, peliavustaja … mm. näitä nimikkeitä käytetään golfkentän pelitoimintaa tarkkailevista ja ohjaavista henkilöistä. Yleisin nimike
on kuitenkin edelleen VALVOJA.

Kentän valvoja osana
pelin sujuvuutta

Golfkentillä
on
eroja!

Valvojien
toiminnan
kulmakivet
30 valvojaa 13 eri kentältä kokoontui toukokuun alussa Nurmijärvi Golfin tiloihin oppimaan,
kertaamaan ja vaihtamaan kokemuksia valvontatehtävistä. Tilaisuuden aluksi osallistujat priorisoivat omiin näkemyksiinsä pohjautuen valvojan tärkeimmäksi
tehtäväksi pelin sujuvuuden edistämisen asiakaspalvelijan roolissa.
Pelin sujuvuudella tarkoitetaan
kentän rullaamista, jossa valvojan
rooli korostuu 1) kentän pelirytmin seuraamisessa 2) ruuhkautumisten purkamisessa ja kentän
rytmistä perässä olevien ohjaamisessa sekä 3) annettujen lähtöaikojen noudattamisen tarkkailussa – ei ’varaslähtöjä’
Toisena merkittävänä
kokonaisuutena nähtiin golfetiketin noudattamisen seuranta, jossa erityisesti korostuu kentän kunnosta huolehtiminen sekä turvallisuusriskien kontrollointi (näkemäesteiden taakse lyönnit).
Tietenkin näiden pääkohtien
ohella kentän valvoja kontrolloi
lähtölistojen pitävyyttä, pelilupia
ja pelimaksujen suorittamista eli
sitä, ettei kentällä ole luvatta pelaavia. Valvojan rooliin liittyy tietenkin vielä useita muita pienempiä pelimukavuuden takaavia tekijöitä.
Valvojat haluavat kokea itsensä
kentän organisaatioon kuuluviksi
PR-henkilöiksi, jotka ovat omalta
osaltaan varmistamassa golfarin
elämysketjun toteutumista.
Miellyttävien pelikierrosten syntymiseksi
valvoja:
– seuraa, että golfetikettiä noudatetaan
–   tarkistaa, että jokaisella pelaajalla on pelioikeus
–  voi tehdä pelaajille pieniä palveluksia, kuten noutaa unohtu-
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puheenjohtajalta

otiseuran valinta. Golfyhteisöjen jäsenyyksistä ja osakkuuksista käydään tällä hetkellä kilpailua, jossa ainoana kilpailukriteerinä tuntuu usein olevan vain
hinta. Ennen lopullista valintapäätöstä kannattaa kuitenkin hieman selvittää, mitä vastinetta rahoilleen saa ja millaista
toimintaa tuleva golfyhteisö tarjoaa. Seurojen vuosimaksujen erot
ovat kuitenkin melko pieniä, jolloin sisältö ratkaisee.
Puhun tässä yhteydessä golfyhteisöstä, joka pitää sisällään Nurmijärven Golfklubi Ry:n ja Nurmijärven Golfkeskus Oy:n. Nurmijärvi Golfissa yhteistyö on kautta aikojen sujunut erinomaisesti yhteisesti sovittuja periaatteita noudattaen.

Seuraavassa yhteenveto siitä kuinka
”tehokasta golfia ”tai ”valmista golfia” pelataan:

Ole valmiina lyömään
Täytä tuloskorttia, kun
Jos pelikaverisi anheti kun on sinun vuorosiirryt seuraavalle lyöntitaa ns. ”gimmen”, älä
1
8
14
si lyödä.
paikalle, ei viheriöllä.
enää yritä putata.
puttilinjasi ennen kuin
Anna muille ohjeita ranon sinun vuorosi putata.
gella tai harjoitusviheriöl2 Lue
9
lä, älä kentällä.
Päätä miten aiot pelata
seuraavan lyönnin jo en3
Jätä kärrysi ja bägisi
nen kuin olet pallon luona.
viheriön viereen seu10
raavan lyöntipaikan suuntaan.
mailasi
lähestyessäsi palloa.
4 Valitse
Hukkuneen pallon etsinnän kestäessä yli 2
11
Pidä AINA varapallo tasminuuttia, päästä perässä tu5 kussasi! Jos olet vähän- leva ryhmä ohi.
kin epävarma pallon löytymisestä, pelaa varapalloa.
Etsi kateissa olevaa
palloasi yksin. An12
Keskustelu minimiin
na pelikaverisi valmistautua
6 viheriöllä.
omaan lyöntiinsä.
Älä enää harjoittele
Lyöntipaikalla anne7 kun olet lopettanut
taan sen pelaajan lyö13
dä, joka on valmis.

Vähennä tai lopeta
harjoituslyönnit ennen
15
jokaista lyöntiä.
Upota mieluummin
”viimeinen” lyhyt putti
16
kun merkkaat ja odotat.
Älä käytä matkapuhelinta kentällä pelin ai17
kana.

Seuraa muiden lyöntejä, niin pystyt autta18
maan pallon löytämisessä.

Kävele reippaasti, älä
laukkaa. Se on hyvää
19
terveydellesi ja usko tai älä,
peli nopeutuu

neen mailan tai auttaa palon
etsimisessä
–  starttilistojen avulla seuraa, että peli etenee viivytyksittä ja
siksi valvoja voi:
– kehottaa nopeuttamaan peliä
– kehottaa antamaan ohitusluvan
jakaa ryhmän tai yhdistää ryhmiä
–  kehottaa siirtymään pelaamatta seuraavalle tiiauspaikalle
–  kehottaa pudottamaan pallon
lähelle katoamispaikkaa ja jatkamaan siitä, ellei kysymyksessä ole tasoituskierros
* seuraa että lyöntijäljet korjataan väylillä ja hiekkaesteissä
* pyrkii ratkaisemaan syntyneet
ongelmat mahdollisimman nopeasti
* keskeyttää pelin ukonilmalla ja
rankkasateella
* antaa tarvittaessa huomautuksen ja kirjaa merkittävän etikettitai käyttäytymisrikkeen
* on yksi kentän PR-henkilöistä

Nurmijärvi Golfin kenttävalvojat 2011
Omalla kentällämme tällä pelikaudella valvojina toimivat:
Pekka Laaksonen, Osmo Vatanen, Kalevi Hytti, Kaj Åström,
Erkki Oila, Markku Kangasluoma, Tuomo Nevalainen ja VeliMatti Kiiski. Nurmijärvi Golfin
valvonta hoidetaan talkootyöperiaatteella.
Nurmijärvi Golfissa valvojan
tunnistaa golfautossa olevasta
viiristä ja valvojan nimikyltistä.
Hitaus on hyvää
backswingille,
ei pelikierrokselle!
Hidas peli ei ole peritty tapa.
Se on opittu ja se voidaan unohtaa. Monet lukijat ja golfista kirjoittavat ovat ehdottaneet, että
ratkaisu hitaaseen peliin ei ole
”nopea peli” vaan ”tehokas golf ”
tai ”valmis golf ”.

Vastinetta maksuille. Nurmijärvi Golfilla ei ole tarkoituksena haalia uusia jäseniä tai osakkaita valtakunnan halvimmilla
maksuilla, vaan periaatteemme on tarjota parasta hinta-laatusuhdetta maksujen vastikkeeksi.
Erityisen tärkeänä ryhmänä Nurmijärvellä pidetään kentän
osakkaita ja vuosipelioikeuden haltijoita, jotka ovat parhaiten sitoutuneet Nurmijärven Golfyhteisöön, jolloin on luonnollista,
että heille suunnataan myös parhaat edut. Tämän ryhmän osakaseduista saat tarkempaa tietoa edellisestä Lähipeli-lehdestä tai
kotisivuiltamme.
Nurmijärven Golfklubi Ry tarjoaa uusille jäsenilleen heti seuraan tullessa laadukkaan perehdyttämiskoulutuksen kapteenien
luennon ja kapteenin kierroksen muodossa. Tämä helpottaa paljon aloittelevan golffarin alkutaivalta uuden lajin pariin.
Jäsenistölle järjestetään eri toimikuntien toimesta useita seuraotteluita, joka on hyvä tapa päästä myös tutustumaan muihin golfkenttiin ja niiden palaajiin edullisesti. Lisäksi järjestämme mukavia pelimatkoja moniin eri kohteisiin sekä kotimaassa että ulkomailla.
Koulutus- ja valmennustoimintaa on laajennettu nyt myös varsin monille eri kohderyhmille, joista jokainen varmasti löytää sopivan ryhmän itselleen. Toiminnan piirin on otettu myös mahdollisuus osallistua ohjattuun talviharjoitteluun sisähallissa.
Järjestämme myös sääntöihin ja pelaamiseen liittyviä koulutustilaisuuksia sekä muita leppoisampia klubitapahtumia, joissa on
oivallinen tilaisuus tutustua klubimme muihin jäseniin.
Tietysti tärkeä tekijä on myös klubissamme vallitseva hyvä
henki, jonka jokainen voi aistia kuunnellessaan iloista, välillä jopa äänekästäkin puheensorinaa klubimme terassilla.
Nurmijärven klubille on kiva tulla ja sen ovat myös monet vieraspelaajat huomanneet.
Nämä asiat kannattaa muistaa kotiseuraa valitessaan.

Oikein hyvää pelikautta Teille kaikille!

ANTTI SARJAMO
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Kentän kunnossapito

Seniorien
säpinät

on myös pelaajien asia

Talkoot. Suuresta lumimäärästä johtuen jäivät kohdetalkoot
edellistalvena hyvin vähäisiksi,
mutta kun lumet sulivat hyökkäsivät innokkaat talkoolaiset kentän risukoiden kimppuun. Tänä keväänä suurimmat yksittäiset
talkookohteet olivat C6 väylän oikeanpuoleinen metsikkö sekä B8
väylää ympäröivät metsäalueet.
Tänä vuonna kevättalkoot
järjestettiin Pääsiäisestä johtuen jo 16.4 lauantaina. Hetken aikaa saimme keväällä jännittää ehtivätkö lumet suurimmalta osalta
sulaa talkoisiin mennessä. Yleisissä talkoissa hoidettiin loppuun C6
ja B8 risukot. Risukoita oli katkomassa, kantamassa ja polttamassa
yhteensä n.25 innokasta talkoolaista. Kiitos ja kumarrus kaikille
mukana olleille!
Itselleni on ollut kuitenkin pieni pettymys viime aikojen pienet
osallistujamäärät talkoisiin. Toivonkin, että tuleviin syystalkoisiin saavuttaisiin sankoin joukoin.
Teidän apu varsinkin metsiköiden
raivaustöissä on korvaamatonta,
koska kentän henkilöstö ei vaan
kerkeä tekemään kaikkea.
Pallojen alastulojäljet
viheriöillä. Ihan pieni muistutus meille kaikille alastulojälkien korjaamisesta viheriöllä. Kyseinen toimenpide pitäisi olla automaattisesti ensimmäinen toimenpide saavuttaessa viheriölle. Ha-

luaisin, ettei tästä asiasta tarvitse
kentän valvojien tai henkilökunnan liiemmin huomautella. Ohessa kuvasarja oikeaoppisesta alastulojäljen paikkauksesta.
Hiekkapullot bägikärryissä. Kaikkiin bägikärryihin
on talven aikana vaihdettu hihnat, vaihdettu kulutuspalat sekä
lisätty pieni paino, jotta kärryt eivät tyhjänä kaadu. Lisäksi kaikissa kärryissä on vakiovarusteena
hiekkapullo lyöntijälkien korjauk-

seen. Hiekkapullosi saat täytettyä
ensimmäisillä tiiauspaikoilla, sekä kärryparkkien vieressä sijaitsevista harmaista laatikoista. On se
vaan niin epämiellyttävää koettaa
lyödä palloa syvästä divotin jäljestä, että suosittelen kaikkien käyttävän korjauksessa myös hiekkaa.
Eli turve takaisin paikalleen ja
viimeistely hiekalla.

T

Tommi Turunen
kenttätoimikunnan
puheenjohtaja
apulaiskenttämestari

Putoamisjäljen korjaus viheriöllä

1) Käytä griinihaarukkaa, tiitä tai veistä.

2) Pistä haarukka jäljen reunaan, ei kuopan keskelle

3) Työnnä nurmea jäljen reunalta kevyellä
kiertoliikkeellä keskellepäin, mutta älä nosta
keskikohtaa ylös, älä yritä repiä nurmea.

4) Tasoita pinta mailalla tai jalalla. Korjaus on
valmis, kun se kelpaa sinun puttialustaksesi!

Kastelujärjestelmän korjaus alkaa jo heinäkuussa
Nurmijärvi Golfin kastelujärjestelmän uudistaminen ja
parantaminen aloitetaan jo tämän kesän aikana.
Suunnittelu- ja tarjouskierros saatiin päätökseen huhtikuun aikana ja urakkasopimusten viimeistely toukokuun aikana. Tuleva peruskorjaus ja -parannus tulee käsittämään sadettimien uusimisen, viheriö- ja
tiiauspaikkojen putkitusten uusimisen, kastelun ohjauskaapeloinnin uusimisen sekä pumppaamon uusimisen.
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Tekniikaksi
valittiin
Rain Bird IC -järjestelmä, jonka
plussaksi laskettiin mm. yksilöohjatut sadettimet eli jokaiselle
erilliselle sadettimelle tai suunnitellulle ryhmälle voidaan ohjelmoida optimaalinen sadetusaika helppo muunneltavuus eli
järjestelmän muutokset ja laajennukset on helposti toteutettavissa.
Tarviketoimituksen ja asennustyön tulee tekemään Schetelig-konserniin kuuluva Habitec
Oy. Maanrakennustyöt on tilat-

tu Masiineri Oy:ltä, joka on tuttu urakoitsija Nurmijärvi Golfissa jo vuodesta 1992 alkaen.
Kastelujärjestelmän
korjaustyöt käynnistyvät heinäkuun puolivälissä tiiauspaikkojen putkitusten ja sadettimien
uusimisella. Tavoitteena on korjata yksi tiiauspaikka kerrallaan,
siten että töistä aiheutuu pelaajille mahdollisimman vähän
haittaa. Putkistot ja kaapelointi
asennetaan pääasiassa ns. aurausmenetelmällä, joka on nopea

asennusmenetelmä ja joka jättää
huomattavasti pienemmät jäljet
kuin avokaivannot. Joissakin
paikoissa on kuitenkin suoritettava avokaivuuta, esim vanhojen magneettiventtiilikaivojen
kohdalla. Syyskuussa käynnistetään ohjauskaapelin asennustyöt väylien osalla, ja tällöin työtä suoritetaan palloränni käytössä olevalla radalla – väylä kerrallaan. Eli pyrimme pitämään aina 18-reiän kokonaisuuden pelattavana.

seniori-asiaa

alvi 2011 on nyt historiaa samoin seniorien talven tapahtumat (kuntosaliharjoittelu, lyöntiharjoittelu halleissa, teatteri jne). Isolla osalla senioreista on jo kotikentälläkin tehtyjä pelikierroksia merkittynä kalentereihin, muistivihkoihin. Onpa Iso-Herttuan Pekka
jo ehtinyt läpäistä karsinnat ja saanut pelioikeuden Finnish Senior
Tourille. Muut kilpailevat miesseniorit joutuvat hakemaan menestystä
Haastajatourilta, jota kautta myös
on mahdollisuus saada maajoukkuepaikka. Ladyille karsintaa ei ole
vaan heidät otetaan Senior Tourille
tasoitusjärjestyksessä.
Meille klubigolfareille tärkeämpiä ovat normaalien golfkierrosten
lisäksi erilaiset yhteiset tapahtumat
sekä omalla klubilla että muualla.
Ensimmäinen yhteinen tapahtuma kentällä on jo takana kun Hytin
Kalevin organisoima 18 senioria oli
9.5. talkoissa ja pelaamassa 1. kierroksen talkoiden yhteydessä pelattavaa eclectic –kisaa. Talkoita suosi hyvä sää ja muutenkin ne olivat
onnistuneet.
Tämän lehden ilmestyttyä on
myös jo toiset talkoot, seniorisunnuntai ja 1.seuraottelu Hillsidea
vastaan pidetty. Toivottavasti niissä on ollut runsas osanotto.

9.9. Seuraottelu Tawastia vastaan
Nurmijärvellä (16)

Ladyjen ja senioreiden
tulevat tapahtumat
kootusti:

Me seniorithan emme (emmehän?) sitten kartuta kiroilukassaa siksi, että kiroilisimme kentällä vaan siksi, että rahat menevätkin hyvään tarkoitukseen. Samoin
jätämme ilmaveivit variaatioineen
suosiolla jääkiekkoilijoille!

11.7. talkoot ja 3. 9-reiän eclectic
-kisa
19.7. Suomen Golfseniorien (SGS)
kesäpäivät Pori (mahdollisesti
edellisenä päivänä kierros
Raumalla)
14.7. Seuraottelu Tuusula &
Keimola & NGK, Keimolassa
(kenttää Saras) (mahtuu 16)
23. – 24.7. LP mestaruuskilpailut
31.7. Lady vs Seniorit
8.8. talkoot ja 4. 9-reiän eclectic
-kisa
18.8. Seuraottelu Hyvinkäätä
vastaan Hyvinkäällä (mahtuu 16)
2.9. D-kuppi

Tämän lisäksi me osallistumme
luonnollisesti aktiivisesti klubin
yhteisiin tapahtumiin ja matkoihin.
Valtakunnallisessa senioritoiminnassa keskeinen peluri
on ollut Suomen Golfliiton Seniorit, joka rekisteröityi omaksi yhdistykseksi ja muutti samalla nimensä
Suomen Golfseniorit ry:ksi. Nimilyhenne säilyi samana eli on edelleen SGS. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää seniori-ikäisten
henkilöiden golfpelin harrastamista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen kilpailutoimintaa, koulutustoimintaa,
valmennus- ja harjoitustoimintaa,
tiedotus- ja suhdetoimintaa, kuntoliikuntaa, kokouksia ja juhlia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Yhdistyksen jäseneksi pääsee 50 vuotta täyttänyt lady tai 55 vuotta täyttänyt herra, kun hän hyväksyy yhdistyksen säännöt ja on jäsen Golfliiton alaisessa seurassa. Meitä
Nurmijärveläisiä on SGS:n jäseninä noin 130 kpl. Jäsenmaksu on 25
euroa ja jäseneksi pääsee helposti
vaikka netissä, jossa senioreilla on
omat sivut (http://www.golf.fi/portal/golfliitto/seniorit).

Toivotan oikein hyviä ja (liiallisesta) mailasta puristamista vapaita
golfkierroksia kaikille!

NGK

Eero Lösönen
senioritoimikunnan
puheenjohtaja
jäsen 50, SGS jäsen
13501
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NGK saa Papyrukselta kiitosta
Lähipelin kysymykset
Papyrus Finland Oy:n
Rauno Lehtimäelle
Millaista yhteistyötä Papyrus Finland
tekee NGK:n kanssa?
Yhteistyötä on ollut lähinnä painomateriaalien sekä yrityskilpailujen yhteydessä.
Olemme tuoneet yhteistyökumppaneitamme kentälle pelaamaan ja nauttimaan
ravintolan antimista.
Miksi juuri NGK?
Toki aina kotiseuraa pitää kannattaa ja tukea, jos se on suinkin mahdollista. Lisäksi kaikki on toiminut moitteettomasti mukavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan
kanssa. Asiakkaamme ovat pitäneet kentästä ja hyvin järjestetyistä kilpailuista, johon
on merkittävä osuus juuri seurallamme.
Mikä yritys Papyrus Finland Oy on?
Papyrus Finland Oy kuuluu Papyrus- pape-
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ritukkuliikeketjuun ja toimii 22 maassa. Liikevaihto noin 1850 miljoonaa
euroa. Paperia myymme
vuosittain noin 1,8 miljoonaa tonnia. Papyrus Finland
Oy:n asiakkaana ovat mm. kirjapainot, mainostoimistot ja tulostusmateriaalien ostajat. Lisäksi merkittäviä yhteistyökumppaneita ovat Canon, jonka tulostusmateriaalien logistiikan hoidamme samoin
kuin ISS:n , Toimitilamme sijaitsevat Vantaan Varistossa.
Olette järjestäneet kutsukisoja NGK:ssa.
Millaiset kisoja ja keitä kutsutte
pelaamaan?
Kisat ovat kutsukilpailuja meidän yhteistyökumppaneillemme. Kilpailuun on osallistunut keskimäärin yli 60- pelaajaa.

Tehdäänkö golfkentällä bisnestä?
No, riippuu hieman miltä kannalta tätä katsotaan, mutta toki suhdetoimintaa tehdään
golfkierroksella ja suhteiden lujittaminen
onkin hyvinkin tärkeä osa liiketoimintaa.
Joskus mennään aivan neuvotteluasteellekin
golfkierroksen jälkeen. Yli neljä tuntia kestävällä kierroksella ja varsinkin jos siitä osa
tehdään työajalla, niin onhan se selvä juttu
ja työnantajaakin kohtaan reilua hieman puhua kaupankäynnistä ja sen kehittymisestä.
Lähetä terveisiä
Olen ylpeä NGK:n henkilökunnasta ja haluankin näin lehden välityksellä lausua kiitoksemme koko Papyrus Finlandin Oy:n puolesta heille, jotka olette pitäneet kentästä hyvää
huolta ja osaltaan auttaneet meitä onnistuneiden golfkisojemme järjestelyissä. Myös monet
NGK:n jäsenet ovat luomassa hyvää klubihenkeä omalla käytöksellään ja huulenheitollaan,
joista itsekin olen saanut nauttia ja ladannut
akkujani työelämän puristukseen.
Kiitos kaikille!

Kristiina Sahakangas

LähiPeli 2/2011

15

Golfarin
horoskooppi
Kaksoset 21.5.-20.6.

Spontaanisuutesi saa sinut hyvälle tuulelle ja inspiroi sinua tekemään tulosta. Varmista maaperä huolella. Jos
asia koskee työelämää valmistaudu huolella ja ota
selvää faktoista. Jos kyseessä on golf, ota selvää
onko Juhannus Openissa vielä tilaa.

Rapu 21.6.-22.7.

Vaikka et voikaan odottaa tekniikkasi loksahtavan paikoilleen helposti, sinnikkyytesi saa sinut yrittämään parastasi. Palkkio
tulee aikanaan, joten tarvitset kärsivällisyyttä, muista osallistua ahkerasti Matka-Vekka-Vikingline viikkokisoihin. Raha-asiat vievät huomiosi lähiviikkoina.

Leijona 23.7.-22.8.

Odotat puttipelisi kehittyvän nopeasti lähiaikoina, mutta ensin
sinun on hoidettava jotkin ikävät velvollisuudet pois alta; muistithan maksaa uuden putterisi pro shop’iin. Älä syytä itseäsi myöskään huonoista chipeistäsi, vika on kuitenkin kaverisi antamissa neuvoissa. Keskity sen sijaan suhteiden hoitamiseen sekä kotona että töissä.

Neitsyt 23.8.-22.9.

Kaikki näyttävät haluavan sinun ilmoittautuvan Vikingline
Open’iin. Kun olet tehnyt sen, voisit ottaa itsellesi omaa aikaa,
ja harjoitella sitä mistä eniten pidät, oli se sitten pelaamista, lukemista tai pihalla touhuamista. Pääasia että saat siitä voimia itsellesi.

Vaaka 23.9.-22.10.

Yritä vältellä kentän hankalia paikkoja parhaan mukaan, he tekevät van pelisi vaikeaksi. Planeetat suosivat pitkiä avauslyöntejä, joten pidä tämä mielessäsi välttääksesi turhautumista…. Koita pitää yllä hitaampaa tempoa, sillä ensi viikolla asiat sujuvat
helpommin.

Skorpioni 23.10.-22.11.

Tähän aikaan vuodesta katsot jo yleensä taaksepäin, huomataksesi, kuinka olet edistynyt. Etkö ole kovin vaikuttunut? Älä huolehdi, sillä asiat etenevät pian nopeammin. Tätä odotellessasi pidä mielessäsi, että pidemmän tähtäimen opit toimivat yleensä paremmin kuin pikakorjaukset. Käynti pron tunnilla helpottaa.

Jousimies 22.11.-20.12.

Valmistaudu olemaan huomion keskipisteenä, selviät Bmestaruuskisojen karsinnasta luonnollisen charmisi ja
energiasi avulla. Uusia ongelmia tulee tiellesi jatkokierroksilla huolimatta siitä, etsitkö niitä vai et. Peliryhmä edelläsi etenee hitaammin kuin toivoisit, mutta toisaalta saat lisäaikaa selvittää swingiisi liittyvän ongelman.

Kauris 21.12.-19.1.

Kun saat rangella kaveriltasi jonkin erikoisen neuvon, yritä pysyä rauhallisena , äläkä epäröi kysyä neuvoa asiantuntijoilta.
Ota huomioon, että jotkin korjaukset voivat olla hyödyllisempiä
toisille kuin sinulle. Myöhemmin tässä kuussa näkemyksesi asian suhteen osoittautuu oikeaksi.

Vesimies 20.1.-18.2.

Nyt ei kannata tehdä mitään äkkinäisiä muutoksia pelityylisi suhteen, sillä myöhemmin tässä kuussa tehdyt päätökset kantavat pidempään. Pienet asiat voivat tuoda iloa peliisi; kävely metsässä
palloa etsimässä uusi pelikaveri rinnallasi.

Kalat 19.2.-19.3.

Ole realistinen talousasioissa. Olet realisti myös golfissa. Haluaisit kiirehtiä jonkin pitkään mieltäsi askarruttaneen päätöksen
tekemistä, mutta muutaman viikon päästä tilanne on parempi.
Yritä hillitä itsekästä haluasi. Kannustavan ja iloisen pelikaverin
seura tekisi sinulle hyvää.

Oinas 20.3.-19.4.

Pistä toimeksi ja saata päätökseen kaikki keskeneräiset asiat lähipelissäsi. Tämä koskee myös yhtä hyvin yksityiselämääsi. Nauti elämän hyvistä puolista, flirttaile caddiemastereille täysin siemauksin. Seuraa vaistojesi ääntä nauttiaksesi enemmän pelistä
ja koko elämästä.

Härkä 20.4.-20.5.

Tällä jaksolla keräät huomiota ja ihailua etenkin vastakkaisen
sukupuolen taholta. Päästä vapaampi minäsi valloilleen, nauti
toisten vihjeistä Herrasmies golfarin äänestyksen suhteen. Yritä
unohtaa pikku huolet jotka vaivaavat mieltäsi.
Golfastrologisi ennustaa sinulle menestystä, etenkin NGK:n
omissa tapahtumissa ja kisoissa.

