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FIRST TEE

TOIMISTO TIEDOTTAA
Osoitteet ja yhteystiedot kuntoon
Nurmijärvi Golfin tiedotus on siirtynyt pääasiassa sähköiseen muotoon
NGK:n kotisivuille ja sähköpostitiedotteisiin. Näin ollen on tärkeää, että
jäsenistön yhteystiedot ovat ajan tasalla.
Tiedot voi käydä itse päivittämässä NexGolf-ohjelmistossa omilla ”ajanvaraustunnuksilla”.
Talviharjoittelua tarjolla – tehotreenejä lisätty!
Kaikille klubipelaajille tarkoitetut kk-treenien ensimmäiset ryhmät aloittivat marraskuun alussa, ja kaikki ryhmät saadaan käyntiin marraskuun
aikana. Treeniryhmien toimintaa on hieman muokattu eli nyt on tarjolla
myös tehotreenejä, joissa kullakin osallistujalla on oma lyöntipaikka
käytössään koko harjoituksen ajan. Perustunneilla lyöntipaikka jaetaan
toisen oppilaan kanssa.
Opettajina toimivat tänä talvena Tommi Ruissalo ja Jokeri Mikkola.
Molemmat ovat tuttuja kasvoja NGK:n toiminnassa. Jokeri jo viime kesän opettajana ja Tommi ehkäpä enemmän kilpapelaajana ja mm. Minnea Blomqvist-Kakon caddiena US LPGA -kiertueelta.
Katso kurssiesite NGK:n kotisivuilta ja tule mukaan pitämään golflyöntisi
kuosissa – tai jopa kehittämään sitä!
Tiikeritiimin harjoitukset talvella
NGK:n junioreille on myös tarjolla talvikauden toimintaa. Juniorit eli
Tiikeritiimi harjoittelee joka toinen sunnuntai niinikään Espoon GolfAreenalla. Mukaan mahtuu vielä muutama juniori. Katso esite NGK:n
kotisivuilta.
Pelioikeuksia kesäksi 2013 – tee ennakkovaraus
Varaa pelioikeutesi kesäksi 2013 jo nyt! Ennakkovaraajan hinta kauden 2013 nimetylle pelioikeudelle on 800 euroa. Kun teet varauksen
31.12.2012 mennessä, saat SGKY:n Etukortin veloituksetta! Vuokran
voit maksaa kahdessa erässä helmi-huhtikuussa.
Varaukset kentän toimistosta: kirsi.mantynen@nurmijarvi-golf.fi
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P U H E E N J O H TA J A N PA L S TA

Pelaajamäärät
lievässä kasvussa

kunnalle, jotka tekivät mahdolliseksi hyvien kisojen toteuttamisen. Laajaa kiitosta
hyvin järjestetystä tapahtumasta saatiin
myös Golfliitolta ja pelaajilta.
Seurajoukkueiden mestaruuspokaali palautettiin taas muutaman vuoden tauon
jälkeen takaisin Nurmijärvelle. Joukkueessa pelasivat Ossi Mikkola, Henri Satama, Miki Kuronen ja Matias Meriläinen.
Sydämelliset onnittelut upeasta suorituksesta.
Kilpagolfissa saavutettiin muutenkin hyviä tuloksia kaikissa ikäryhmissä junioreista senioreihin.

Suomen Golfliiton elokuun tilastojen mukaan pelaajien määrä lisääntyi
Suomessa noin kolmellasadalla henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna.
Kasvua toki vielä oli, mutta enää ei olla lähelläkään aikaisempia vuosia, jolloin pelaajamäärä lisääntyi parhaimmillaan jopa 10 000 pelaajalla.
Euroopassa on pelaajamäärä ollut laskussa jo muutaman viime vuoden ajan ja
aistittavissa on, että näin tulee käymään
myös Suomessa. Nurmijärven Golfklubissa oli jäseniä elokuun lopussa 1801
kpl, missä on kasvua edelliseen vuoteen
verrattuna 24 pelaajaa.
Jäsenmäärällä mitattuna olemme Suomen Golfliiton seuroista suurimpien joukossa ja mikä parasta, niin valtaosa jäsenistämme pelaa aktiivisesti omalla kotikentällään.
Kiitokset kuluneesta kaudesta
Golfvuosi 2012 sujui hallitun kasvun ja aktiivisen toiminnan merkeissä. Painopistealueita kuluneelle vuodelle olivat mm. jäsenmäärän kasvun ja sitä kautta vakaan
talouden turvaaminen sekä tapahtumien
ja monipuolisen toiminnan tarjoaminen
mahdollisimman laajoille kohderyhmille.
Vuoden alusta eriytettiin ”Junioritoimikunta” omaksi kokonaisuudeksi. Tämä
on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi ja
lämmin kiitos uuden toimikunnan jäsenille hyvästä ja aktiivisesta toiminnasta.
Lähipeli-lehtien määrää vähennettiin ja
päivittäistä tiedotusta suunnattiin entistä
enemmän seuran kotisivuille sekä sähköpostin kautta toimitettuihin jäsentiedotteisiin. Sähköposti kattaa jo varsin suuren

NGK ry:n puheenjohtaja
Antti Sarjamo.

osan seuramme jäsenistä ja tätä kautta
tieto saadaan jaettua nopeasti kaikille.
Lämmin kiitos Teille kaikille NGK:n jäsenille, jotka olette omalta osaltanne olleet
mukana tekemässä tästä vuodesta onnistunutta golfvuotta. Erityiskiitoksen ansaitsevat kaikki toimikuntatyössä ja erilaisissa talkootöissä mukana olleet henkilöt. Suuri kiitos kuuluu myös kentän, ravintolan ja golfkoulun väelle sekä caddiemastereille.
Seurajoukkueiden SM-kisat
Nurmijärven Golfklubi oli järjestäjänä
seurajoukkueiden SM-kisoissa. Tämän
tason kisojen järjestäminen on seuralle
aina suuri haaste ja edellyttää runsasta ja
sitoutunutta talkoojoukkoa. Suuri kiitos
kaikille yli kuudellekymmenelle vapaaehtoiselle henkilölle sekä kenttähenkilö| 3 |

Mideille oma toimikunta
NGK:n jäsenistä yli kuusisataa on midiikäisiä (naiset 35-49 v. ja miehet 35-54
v.) eli he edustavat noin kolmasosaa koko jäsenistöstämme. Ensi vuoden alusta
perustetaan Midi-toimikunta, joka keskittyy järjestämään toimintaa ja tapahtumia
nimenomaan tämän ikäryhmän näkökulmasta. Kerromme asiasta tarkemmin,
kun toiminta saadaan kunnolla käynnistettyä.
Muilta osin toimintaa on tarkoitus jatkaa
pääosin samoilla linjoilla kuin ennenkin,
mutta kilpailuita ja muita tapahtumia on
tarkoitus käydä läpi niin, että jotain entistä poistetaan ja uutta kehitetään tilalle.
Olkaa tässä asiassa aktiivisia ja kertokaa
asiasta omat toiveenne ja ehdotuksenne.
Kilpailu- ja tapahtumakalenteria ollaan
vasta rakentamassa.
Toivotan hyvää syksyn jatkoa ja talven alkua kaikille jäsenillemme!
Antti Sarjamo
NURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 2-2012

Pikahaastattelu
Aktiivisina senioritalkoolaisina Raija Lampiselkä ja Kari Tuukkanen vastasivat muutamaan seniorien maanantaitalkoisiin liittyvään kysymykseen.
Raija; kerro jotain itsestäsi
Olen jo toistakymmentä vuotta golfannut, mutta minulla ei
ole riittävästi motivaatiota systemaattiseen harjoitteluun ja
tason parantamiseen, vaan minulle golf on pääasiassa ulkoilua ja liikuntaa ja ystävien tapaamista.

Kari; kerro jotain itsestäsi
Olen eläkkeellä oleva 67 vuotias ja aloittanut golfin pari
vuotta  sitten. Ennen harrastin liikuntana lenkkeilyä ja pyöräilyä, sekä talvisin hiihtoa kotiseudulla ja Lapissa. Nyt siis
minulle tuli uusi liikuntaharrastus golfista, joka vie kesällä
melkein kaiken vapaa-ajan muilta harrastuksilta.

Raija; miksi pelaat golfia?
Ehdottomasti mielenkiintoisin tapa liikkua ja ulkoilla. Minkään muun urheilun parissa en jaksa viettää 4-5 tuntia kerrallaan.

Kari; miksi pelaat golfia?
Kiinnostuksen golfiin sain ystävieni innostuksen perusteella.
Halusin tutustua golfin saloihin suorittamalla green cardin,
ja totesin sen haastavaksi lajiksi. Pelaamalla golfia saan liikuntoa ja raitista ilmaa mukavassa peliseurassa.

Raija; miksi olet mukana talkoissa?
Yhdessä tekeminen on aina mukavaa ja työ sujuu huomaamatta.

Kari; miksi olet mukana talkoissa?
Yhteinen tekeminen mukavassa seurassa on hauskaa ja
rattoisaa, samalla saa aikaiseksi jotain hyödyllistä.

Raija; oletko tyytyväinen panokseesi talkoissa?
Usein on sattunut saman aikaisesti tärkeä meno, joten panokseni ei ole ollut mielestäni riittävä.

Kari; oletko tyytyväinen panokseesi talkoissa?
Olen yrittänyt antaa täyden panoksen niissä tehtävissä, joita olen saanut.

Raija; mitä toivot järjestelyiltä?
Olen ollut järjestelyihin erittäin tyytyväinen, en nyt keksi toivomuksia.

Kari, mitä toivoisit järjestelyiltä?
Talkoissa on hyvä, kun niissä on sekä hyöty että huvi. Järjestelyt toimivat mielestäni hyvin.

Järjestykseen talkoomielessä sanat:
1. Hyödyllinen 2. Hauska 3. Harrastus 4. Hyvä

Järjestykseen talkoomielessä sanat:
1. Hyödyllinen 2. Hyvä 3. Hauska. 4. Harrastus
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Gentleman

Trophy
2012

Klubimme ladyt ovat valinneet vuodesta 1996 alkaen vuosittain herrasmiesgolfarin. Herrasmiehiä on valittu kaikkiaan 15. Vuonna 2000 alkoi
herrasmiesten keskinäinen mestaruuskilpailu, joka nimettiin Gentleman
Trophyksi ja joka on jatkunut siitä lähtien vuosittaisena merkkitapahtumana. Vuoden 2012 kisaan, joka oli järjestyksessään kolmastoista, osallistui
kaksitoista pelaajaa.
Tämän vuotinen kisa pelattiin sunnuntaina 19.8. radoilla B ja A. Peli pelattiin lyöntipelinä täysin tasoituksin ja vieläpä niin, että pelaaja sai valita
aloituslyöntipaikaksi joko keltaisen tai punaisen tiin. Voittaja palkittiin kiertopalkinnolla ja hän sai lisäksi vastuulleen seuraavan vuoden kisajärjestelyn. Lisäksi kolme parasta palkittiin herrasmiesjuomalla.
Kilpailun voiton vei viime vuotiseen tapaan Tuomo Nevalainen 70 nettolyönnillä. Toisen sijan saavutti Pekka Laaksonen 72 nettolyönnillä. Kolmanneksi sijoittui Antti Sarjamo 73 nettolyönnillä. Kuvassa voittajat palkintojen jaon jälkeen.
Toivottavasti ensi vuonna saadaan jälleen mukaan vähintään yhtä monta
herrasmiestä ja jälleen yksi uusi tänä vuonna valittu!

| 5 |
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Merja Iiskola:

GLORIA LADY CUP 2012

Nurmijärvellä
Gloria Lady Cupin finaali pelattiin 10.11.8.2012 Nurmijärven Golfklubilla. Gloria Lady Cupia on pelattu vuodesta 2000,
vuoteen 2007 saakka kisa tunnettiin nimellä Nice Cup.
Kisa pelataan joukkuekilpailuna Uusimaa
vastaan Muu Suomi. Kesän aikana eri puolilla Suomea oli pidetty karsintakilpailuja, joista
parhaat scratch-tuloksen tehneet valittiin 16
henkisiin joukkueisiin.
Perjantaiaamuna 10.8. lämpötila näytti 9 astetta, kun iloinen joukko naisgolfareita kerääntyi Nurmijärven Golfklubille. Ensimmäisen finaalipäivän pelimuotona oli Four Ball
Best Ball, jossa kaksi pelaajaa pelasi reikäpeliä parhaalla pallollaan kahden muun toiseen joukkueeseen kuuluvan parasta palloa vastaan. Joukkueiden kapteenit Kirsi
Eräkangas, Uusimaa ja Tiina Kesälä, Muu
Suomi, olivat muodostaneet lähtöluettelon,
jossa parhaat taisteluparit kohtasivat toisensa. Kilpailu pelattiin sinisiltä tiiltä. Kisan suojelija, diplomisellisti Helena Hiilivirta, seurasi
ensimmäistä kisapäivää paikan päällä pelaamalla itse kierroksen heti kisailijoiden perässä NGK Oy:n toimitusjohtajan Esa Meriläisen seurassa.

Lähestymislyönti A9:lle.

Kilpailijat kohtasivat ajoittain koviakin haasteita Nurmijärven kentällä. Väylän A7 kalliomutka osoittautui joillekin yllätykselliseksi ja
palloa jouduttiin etsimään kallion päältä puiden keskeltä. Samoin väylän B2 aloituslyönti
sinisiltä tiiauspaikoilta ei kaikilla yltänytkään
kallion yli. Ensimmäinen kisapäivä päättyi
Uudenmaan johtoasemaan 6,5 pistettä vastaan 1,5 pistettä.
Toinen pelipäivä, lauantai, koitti aurinkoisena
ja ensimmäistä pelipäivää lämpimämpänä.
Lauantain pelimuotona oli Foursome, jossa
kaksi pelaajaa muodostivat jälleen joukkueen. Joukkue pelasi yhtä palloa lyöden sitä
vuorotellen reikään saakka kamppaillen reiän voitosta. Joukkueet ja lähtöjärjestys oli
muutettu edellisestä päivästä joukkueiden
kapteenien strategian mukaisiksi. Finaalin
voittajaksi selviytyi Uudenmaan joukkue kokonaispistein 12,5 vastaan 3,5.
Kentän hyvä kunto ja liukkaat greenit saivat kiitosta pelaajilta. Samoin kiitoksia saivat
iloiset vapaaehtoiset, jotka auttoivat lyödyn
pallon laskeutumiskohdan löytämisessä. Tulospalvelu pelasi molempina päivinä ensin
9 reiän jälkeen ja myös koko kierroksen jälkeen, joten klubilla liikkuneet pystyivät seuraamaan pelin kulkua koko kilpailun ajan.

Puttauslinjoja haettiin tarkasti.
NURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 2-2012
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Kapteenin kannu

– tapahtuma uusille jäsenille
Uusille jäsenillemme, jotka olivat suorittaneet green cardin tänä tai viime vuonna, tarkoitettu Kapteenin kannu -kilpailu
pelattiin pe 17.8. upeassa kesäsäässä.
Myös tunnelma oli upea, kun 33 uutta jäsentä ja 16 kapteenin kokenutta kierrättäjää
starttasi illansuussa yhteislähdöllä kilpailuun.
Kyseessä oli kolmen hengen joukkuein pelattava 9-reiän best ball pistebogey. Jokaisessa joukkueessa oli yksi kapteenin kierrättäjä ja kaksi uutta jäsentä. Kierroksen aikana
käytiin läpi sääntöjä ja etikettiä. Useimmat
saivatkin paljon hyödyllisiä ohjeita tulevia pelejä varten.
Vaikka tärkeintä antia kapteenien kisassa oli
tietysti uusille jäsenille tarjottu henkilökohtainen opastus kentällä kierrättäjien toimesta,
saatiin samalla ratkottua myös Kapteenin
kannun voittajajoukkue. Ikuisesti kiertävään
kiertopalkintoon kaiverretaan tänä vuonna
Jarna Matinheikin ja Samuli Niemen nimet.
Kierrättäjänä tässä joukkueessa pelasi Eira
Niemi.

Kapteenin kannu 2012 joukkueiden kapteenit yhteiskuvassa.

Kilpailu oli äärimmäisen tiukka, sillä kaikilla
kolmella ensimmäisellä joukkueella oli täsmälleen sama tulos eli 28 pistebogeypistettä. Tasoituksellisessa kilpailussa voiton vei
pienimmällä tasoituksella pelannut joukkue.
Onnittelut voittajille! Onnittelut myös kaikille muille uusille jäsenille; olette tehneet onnistuneen valinnan liittyessänne Nurmijärven
Golfklubiin!
Kapteenin kierrättäjiäkin tarvittiin suuri määrä, sillä kapteenitkin hiukan yllätettiin suurella
osallistujien määrällä. Kiitos kaikille mukana
olleille kierrättäjille, teette Tärkeää työtä!
Voittajajoukkue 2012.
| 7 |
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Ladyjen pitkä odotus päättyi

voittoon Senioreista

Ladyt ja Seniorit kilpailun jälkeen yhteiskuvassa.

Perinteiseen ja koko kesän odotettuun
Ladyt vastaan SeniOrit -otteluun lähdettiin vaihtelevin tuntein sunnuntaina
29.7.12. Pelimuodoksi Ladyt olivat valinneet mukaellun Bloodsomen (scramble),
jossa vastajoukkue sai valita reikään asti
pallon, jolla toinen joukkue peliään jatkoi.
Miehiä neuvottiin muistamaan myös meneillä oleva Herrasmiesgolfarin äänestys...
Kuten pelinhenkeen kuuluu, niin kaikki lyönnit eivät menneet käsikirjan mukaan, vaan
osa niistä lähti ei-toivottuun suuntaan tai pahimmassa tapauksessa jopa hävisi metsän
siimekseen! Silloin oli hyödyllistä, että vastapelureilla oli tuoreessa muistissa pari armeliasta tulkintaa ;-). Elämä on kaupankäyntiä,
ja haasteet virkistävät mieltä. Siihen uskoen
ja luottaen annettiin ja vastaan otettiin myös
pieniä haasteita – hyvässä hengessä ja peliripeys huomioon ottaen. Oman peliryhmäni miehet olivat kauaskantoisesti varanneet
myös Herrasmiesgolfarin äänestyskaavakkeita bägiin mukaan :D.
Kaiken kaikkiaan peli sujui hyvässä hengessä, mutta ajallisesti jotkut pelituumailut kestivät turhan pitkään... Totesimmekin sittemmin tarkempien peliohjeiden olevan tarpeellisia.

Upea palkintopokaali odottaa noutajaansa.

to oli tärkeä. Kehon toimintakyky on tärkeä,
ja kuntoilua pitäisi harrastaa, jotta voisi vielä
vanhanakin golfata.
Merja ja Eero sekä voittopatsas jännityksen tihentyessä.

Ja kisan jälkeen
PGA Pro Jokeri Mikkola teki pelaajille kierroksen jälkeen pari kehon toimintakyvyn
mittausta (lantion pyöritys ja syväkyykky) sekä luennoi aiheesta palkintojenjaon jälkeen.
Testatuista vain yksi ylsi haluttuun tulokseen.
Lantion pyörityksessä Lambada ei purrut,
vaan liikkeen olisi pitänyt tapahtua vaakatasossa, ja syväkyykyssä ylösnousuasenNURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 2-2012
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Lopullista tulosta jännittyneenä odottaessamme Merja jakoi SeniOreille aina niin tarpeellisen banaaninsäilytyskotelon. Naiset
saivat karkausvuoden kunniaksi – ei hamekangasta – vaan (suklaa)patukan. Mittelö
päättyi niin, että Ladyt voittivat pitkän tauon jälkeen SeniOrit 20 pisteen erolla! Edellinen voitto oli ollut vuonna 2006. Eero Lösönen luovutti täten Merja Iiskolalle miesten
aikanaan hankkiman komean ”mies-nainen”
-pystin.
Ensi vuonna on Seniorien vuoro järjestää
golfmittelö, eivätkä Ladyt varmaan helpolla pääse, mutta nautitaan makeasta Voitosta sitä odotellessa! Kisailu on leikkimielistä
seurapeliä, ja kaikki mahtuivat odotetusti samaan yhteiskuvaan. Hyvä Ladyt ja Seniorit!
Anneli Hämäläinen
Naistoimikunta

Ladykapteenskan
kesän kuulumisia
Viiime vuotiseen tapaan NGK:n naiset
voittivat molemmat seuraottelunsa.
Kapteenska on syystäkin ylpeä hienoista pelisuorituksista, joilla päihitimme Suur-Helsingin Golfin sekä St Laurence Golfin daamit heti alkukesästä.
Ritva Väre edusti myös loistavasti seuraamme ja otti upean pronssimitalin
senioreiden SM-reikäpelimestaruuskisoissa ja samalla voiton Finnish Senior Tourin Order of Merritissä. Onnitelut Ritvalle!
Kauden aikana on järjestetty useita tapahtumia ja kilpailuja. Naisten omassa
sääntökoulutuksessa ja 9-reiän peli-illassa oli edellisvuotta huomattavasti vähemmän osallistujia ja tämä tapahtuma
”lepääkin” ensi kaudella.
Kapteenska seuraa kauden aikana naispelaajien tasoitusten kehittymistä ja palkitsee vuosittain ahkerimmin harjoitelleita
aikaväliltä 1.5. - 25.9. Tällä kertaa huomionosoitus lahjakortin muodossa lähtee
neljälle pelaajalle. Tyttöjunnuissa palkitaan Kaisa Uusitalo (tasoitus 48-> 30,7)
ja lisäksi kolme ladypelaajaa Marja Halme, Neea Jokinen sekä Marita Vilkman,
jotka ovat kaikki pudottaneet kesän aikana tasoitustaan 54:stä
36:een. Onnittelut kaikille. Pienellä harjoittelulla ja pelaamalla taidot
kehittyvät ja mitä useammalla pelaajalla on
pienempi tasoitus, sitä
enemmän pelaajia mahtuu kentälle.

Asta Peltoniemi, Ladykapteeni

Kiitos menneestä kaudesta, kiitos kaikille mukavasta peliseurasta ja
muistakaahan harjoitella
talven aikana, jotta kunto pysyy vähintään yhtä
hyvänä kuin tänäkin kesänä!

Lohjan seuraottelun
jälkeen pelinaiset
yhteiskuvassa.
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”Mä katsoin aim pointin
väärän stimpin mukaan.”

KESKI-IKÄISTEN
PELIKAUSI PAKETISSA
Mid-ikäiset, nuo ikäluokkien väliinputoajat, virittelivät tällä kaudella toimintaansa. Ohjelmaa järjestettiin tänä vuonna parin kymmenen pelaajan porukalle
testimielessä. Ensi kaudella on tarkoitus
tuoda tapahtumat ja kisat koko mid-kansalle. Tässä kuitenkin maistiaisena hiukan menneen kauden tapahtumia.
Marko Julin järjesti kaksiosaisen seuraottelun Vuosaaren midejä vastaan. Pelimuotona otteluissa oli Ryder cup -hengessä scr-

singel-reikäpeli valkoiselta tiiltä 6 miehisin
joukkuein. Ensimmäinen osa pelattiin Vuosaaressa jo toukokuussa, jolloin pääsimme
korkkaamaan kauden hyvissä ajoin Vuosaaren ajankohtaan nähden hyväkuntoisella kentällä. Nurmijärveä vietiin kuin märkää
rättiä lukemin 5-1. Toinen osa pelattiinkin sitten Nurmijärvellä heinäkuun puolivälissä. Siinä näytimme Helsingin herroille kaapin paikan voittaen ottelun samoin lukemin 5-1.
Näin ollen midien ensimmäisessä seuraotteluparissa päädyttiin tänä vuonna tasatu-

lokseen 6-6. Oli hienoa havaita, etteivät perinteisen mid-toimintaa harjoittavan Vuosaari
Golf Helsingin midi-pelaajat sen kummempia olleet kuin mekään ja aivan samaa ohrapirtelöä hekin nauttivat. Otteluihin osallistui Nurmijärveltä Vesku Hiltunen, Marko ”Big
Easy” Julin, Jarmo Lapiolahti, Mikko Nieminen, Kari Santonen ja Tommi Turunen.
Midien oma kesäliiga
Midit pelasivat omaa, koko kauden kestävää, kesäliigaa, jossa osallistujat saivat ilmoittaa kisaan mukaan yhden pistebogeytuloksen per viikko. Viikottain sijoitusten mukaan jaettiin sarjapisteitä ja liiga huipentui Ismo Eskolan järjestämään Kytäjän kilpailuun
syyskuun alussa. Kesäliigan voiton nappasi
Timo Hyvättinen yhden pisteen erolla Antti
Romppaiseen. Palkinnoksi Timo sai peliviikonlopun Vierumäellä muiden kesäliigalaisten seurassa.
Antti Vaalaksen puttikoulu
Midit kävivät kesällä Kytäjällä Aim Pointgurun Antti Vaalaksen puttikoulussa. Vaalas antoi erittäin mielenkiintoisen tunnin Aim
Point -tekniikasta. Monelta tuntuivatkin silmät aukenevan, kuinka yksinkertainen asia
griinin luku loppujen lopuksi on. Saimme
myös perinteisten ”mistä se oikein pomppasi sivuun” ja ”onpa huonot reiänreunat” -selitysten lisäksi valikoimaan hiukan ammattimaisemmalta kuulostavan selityksen ”Mä
katsoin aim pointin väärän stimpin mukaan”.
Ensi kaudeksi on suunnitteilla perustaa midtoimikunta, jolloin toiminnasta saadaan laajempaa, kaikille avointa ja virallisempaa,
muttei vakavampaa.

Midien Jamo puttaa ohi.
NURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 2-2012
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Terveisiä harjoitusleiriltä

Espanjan Almerimarista!

Edustus- ja kilparyhmäläisten kevään harjoitusleiri toteutettiin 3.-10.4. Sää oli osittain todella tuulinen, mutta myös aurinkoinen ja lämmin.

Aamupäivät etenivät nopeasti kierroksella, ja iltapäivät
treenattiin Petskun johdolla. Pienistä vastoinkäymisistä
huolimatta leiri sujui mukavasti.

Hotellille tullessa kaikki olivat väsyneitä, mutta myös innoissaan,
sillä seuraavana päivänä pääsisi pelaamaan kauden ensimmäisen kierroksen. Lyönnit olivat aluksi hankalia pitkän talven jäljiltä,
mutta olosuhteisiin totuttiin varsin nopeasti. Ensimmäisenä päivänä kenttä oli hieman talvisessa kunnossa. Viikon mittaan se
parani kuitenkin huomattavasti. Ensimmäisenä päivänä nähtiin
myös Eemeli Järvisen tekemä eagle.

Viikko kului liiankin nopeasti, eikä kukaan olisi halunnut
palata koti-Suomeen varsinkaan kenttien ollessa vielä
kiinni.
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Leirille osallistuneet junnut:
Eemeli Järvinen, Teemu Järvinen, Patrik Eskola, Oskari
Almgren, Miia Henriksson, Johanna Laakso.
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Tiikeritrophyn 2012 osallistuja yhteispotretissa.
Lisää kuvia tapahtumasta kotisivujen kuvagalleriassa.

Tiikeri Trophy

kruunaa junioreiden kesän!
13.8. pelattuun perinteiseen kisaan osallistui
29 innokasta junioripelaaja kesän valmennusryhmistä. Sarjat olivat tytöt, pojat keltaisilta ja pojat punaisilta tiiltä. Pikku-Tiikereille
väyliä oli hieman lyhennetty. Pelaajien iloksi
kisa käytiin B-radalla, jota kesän peli-illoissa
päästiin kokeilemaan vain pari kertaa. Juniorit ovat harjoitelleet pelaamista koko kesän maanantai-iltaisin kiertäen palloränniä ja
Par-3 rataa.
Innokkaat kisaajat kokoontuivat klubin terassille, jossa ryhmät jaettiin. Jokaiseen peliryhmään lähti vanhempi mukaan seuraamaan
peliä ja auttamaan lyöntien laskemisessa.
Kuudelta lähdettiin kiertämään yhteislähdöllä. Saimme nauttia upeasta loppukesän
säästä. Lämpimässä kesäillassa oli mukava kiertää loistokunnossa olevaa kenttää ja
vaikka kaikki lyönnit eivät aivan menneet haluttuun osoitteeseen, se ei haitannut menoa.
Hienoja onnistumisiakin nähtiin roppakaupalla. Kierroksen lopuksi syötiin tortilloja ja
odoteltiin jännittyneenä kisan tuloksia. Klubin täytti iloinen puheensorina ja kaikki olivat hyvällä mielellä. Kilpailuun oli järjestynyt
sarjakuva-aiheisia tavarapalkintoja ja jokainen osallistuja palkittiin omalla tuotekassilla.
NURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 2-2012

Sarjojen kolme parasta olivat:
Tytöt: Helmi Viitakangas 19 p, Kaisa Uusitalo 17 p, Emmi-Julia Manninen 12 p.
Pojat keltaiselta tiiltä: Jonni Laakso 22 p,
Olli Jauhiainen 18 p, Kasperi Tiusanen 15 p.
Pojat punaiselta tiiltä: Joel Meriläinen 19 p,
Lauri Tikka 18 p, Elias Saari 17 p.
Tiikeri Trophy -kisaan oli mukava lopettaa
kesän peli-illat, koulu kun alkoi seuraavana
päivänä. Lajiharjoituksia jatkettiin vielä 2 viikkoa, joista viimeisellä kerralla pelattiin lähipelikisa vanhemmat vastaan junnut. Kisassa
otettiin mittaa lyhyessä ja pitkässä putissa,
lyhyessä chipissä sekä bunkkeri- ja pitchilyönnissä. Tällä kertaa voiton vei vanhemmat. Kisan päätteeksi vietettiin lettukestit.
Näin kesän harjoittelukausi saatiin mukavasti päätökseen ja jäämme odottamaan ensi
kesän treenejä. Talvella harjoitellaan Espoo
Areenan hallissa.
Kiitos kaikille kesän junioritoimintaan osallistuneille seuraohjaajille ja vanhemmille.
Virpi Järvinen
Junioritoimikunnan pj.
| 12 |

Uusi juniorigolfohjelma painottaa

MONIPUOLISTA JA YMPÄRIVUOTISTA HARJOITTELUA
Tehokkain golftreeni ei välttämättä ole loputonta pallon lätkimistä.
Juniorit tarvitsevat lajitaitojen pohjaksi monipuolisia perusliikuntataitoja. Liikuntasalit ja talvikausi ovatkin juniorien harjoittelussa hyödyntämätön voimavara. Teksti: Katri Syvärinen

Tunti toisensa perään rangella, ja sen jälkeen
lähipeliharjoittelua? Se on monen mielikuva tyypillisestä golfharjoituksesta. Ihanteellinen svingi ei kuitenkaan kehity pelkästään
mailan varressa heilumalla. Erityisesti juniorit hyötyvät monipuolisesta harjoittelusta.
Hyväksi pelaajaksi on helppo kehittyä, kun
pohjalla on vahvat perusliikuntataidot.
Suomen Golfliiton Juniorigolfohjelmassa on
tuotettu seurojen käyttöön harjoittelumallit,
jotka tarjoavat teoriatietoa sekä käytännön
ohjeita tehokkaan juniorien harjoittelun toteuttamiseksi. Erityisesti ohjelmassa painotetaan ympärivuotista, monipuolista harjoittelua.
Monipuolisia harjoituksia
Ohjelman kehittämisessä mukana ollut, äskettäin liikuntapedagogiikasta tohtoriksi väitellyt Sami Kalaja muistuttaa, että laadukas urheiluharjoittelu kattaa eri osa-alueet
voimasta nopeuteen ja liikkuvuudesta kestävyyteen – sekä tietenkin lajitaidot. Myös
osa-alueiden sisällä harjoittelun tulee vaihdella: tasapaksu treeni on paras tapa tasoittaa kehityskäyrää.
Monipuolinen harjoittelu lapsuus- ja nuoruusaikana on terveydelle kaikin puolin hyväksi, sillä silloin rakenteellisia muutoksia tapahtuu elimistössä helpommin.
Epäsymmetrisessä lajissa on tärkeää huomioida kehon tasapuolinen kuormitus. Jatkuvasti olisi hyvä tehdä harjoituksia myös
”väärältä” puolelta. Ylä- ja alavartaloa on
syytä kuormittaa tasapuolisesti. Monipuolisuutta tarvitaan taitoharjoittelussakin: hyvällä svingillä ei tee mitään, jos ei osaa lukea
väylää ja tehdä harkittuja ratkaisuja.
Hyvä fiilis tuo tuloksia
Oppimisen kannalta on erityisen tärkeää
huolehtia psyykkisestä monipuolisuudesta –
varsinkin hyvästä fiiliksestä! Juniorigolfohjelman harjoitukset onkin suunniteltu niin, että
ne ovat lapsille hauskaa leikkiä, peliä ja kisailua.

Kun harjoituksissa viihdytään, oppiminen on
tehokkainta, sillä silloin aivoihin muodostuu
helpommin uusia hermosoluyhteyksiä. Negatiiviset tunnetilat harjoittelun aikana puolestaan saavat aikaan stressiä. Stressihormoni kortisoli huuhtelee hermosolujen välisiä
yhteyksiä pois ja ehkäisee näin oppimista.
Juniorigolfohjelmassa on huomioitu sekä
harrastamiseen että huippu-urheiluun tähtäävät nuoret. Monipuolinen treeni tukee tulevien huippu-urheilijoiden kasvattamista.
– Kannustaisin nuoria golfareita pitämään
rinnalla muitakin lajeja. Yhteinen nimittäjä
huippu-urheilijoilla lajista riippumatta on vahva urheilutausta useasta lajista. Liian aikaisin
erikoistuminen ei ole hyvä juttu. Juniorigolfohjelman harjoittelumallien avulla voidaan
siirtää kauemmas sitä kohtaa, jossa oppimisen raja tulee vastaan, Sami Kalaja sanoo.
Oppimaan oppiminen vai omatoimisia
harjoituksia vai molempia
Yksi ohjelman ulottuvuuksista on oppimaan
oppiminen. Kalaja neuvoo, että nuoren golfarin ohjaamisessa on hyvä kannustaa kokeilemaan monenlaisia lyöntejä – niitäkin joita on perinteisesti ajateltu vääränlaisina.

Virheitä ei kannata pelätä, ne ovat oppimisen edellytys. Kokeilun kautta syntyy laaja
työkalupakki eri tilanteisiin, mikä on yksi taitavuuden mittari.
Tavoitteita
Juniorigolfohjelman avulla halutaan kehittää
harjoittelukulttuuria siihen suuntaan, että liikunta muodostuu luonnolliseksi osaksi lasten ja nuorten elämää. Niille, jotka eivät harrasta mitään talvilajia, ympärivuotinen harjoittelu golfseurassa varmistaa riittävän kokonaisliikunnan määrän. Näin terveysvaikutuksetkin lisääntyvät.
Ympärivuotinen harjoittelu lisää sitoutumista
lajiin ja yhteiseen tekemiseen. Ero harjoituskavereista talvitauon aikana saattaa muodostaa ujommalle lapselle kynnyksen palata
ryhmään keväällä.
Treeniryhmän koossa pysyminen ympäri
vuoden helpottaa ryhmädynamiikkaa ja on
myös sosiaalisten suhteiden kannalta tärkeää. Näin yksilön ja koko ryhmän kehittymisen edellytykset paranevat. Pitkällä tähtäimellä se tarkoittaa hyvää myös seuran kehittymisen kannalta.

Juniorigolfohjelma
Kolmivuotisen kansallisen Juniorigolfohjelman tavoitteena on kasvattaa
lasten ja nuorten harrastajamäärää golfseuroissa sekä kehittää seurojen
ohjaus- ja valmennustoimintaa tukemaan sekä huippu-urheiluun tähtäävää että aktiiviseen harrastamiseen kannustavaa harjoittelua. Samalla halutaan vahvistaa golfseurojen toimintaa urheiluseuroina.
Harjoitusmalleja voidaan alkaa toteuttaa seuroissa sellaisenaan tai soveltaa ohjaajaresurssien ja juniorien määrän mukaan.
Harjoitusmallit on jaettu ikäryhmiin: alle 7-vuotiaat (Aktiivinen alku),
7–9-vuotiaat (Pelaajan perusteet), 10–12-vuotiaat (Opetellaan pelaamaan), 13–16-vuotiaat (Golfia läpi elämän) ja 13–16-vuotiaat (huipulle
tähtäävä nuori).
Kullekin ikäryhmälle on suunniteltu harjoitusmalli, jota voidaan toteuttaa missä tahansa olosuhteissa
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Kirjoittaja on Pekka
Laaksonen, yksi kahdeksasta,
Nurmijärven Golfkeskus Oy:n
valtuuttamasta kenttävalvoja
-henkilöstä vuonna 2012.

VALVOJAN VINKKELISTÄ
Kuluvan ja muutaman aiemmankin kauden valvojakokemukseni pohjalta haluan
valottaa muutamia asioita valvojaporukan kannalta katsottuna, toivottavasti ette tästä(kään) pahastu.
Yleensä valvojan kausi alkaa tilaisuudessa, missä valvojaksi ilmoittautuneet henkilöt kokoontuvat toimitusjohtajan, kapteenin
ja seuramme puheenjohtajan johdolla keskustelemaan ja sopimaan kyseisen kauden,
mm. painopistealueista ja toimintatavoista.
Viimeisten vuosien aikana tämä tilaisuus on
useasti päättynyt toteamukseen: Me olemme asiakaspalvelijoita, tavoitteena auttaa
pelaajiamme viihtymään kentällä hyvin sujuvalla ja turvallisella kierroksella.
Raportoituja kierroksia yli 100
Meillä ei ole palkattuja valvojia, vaan valvonta toimii talkoopohjaisesti. Näin ollen valvojat
valitsevat itse työaikansa, toki mahdollisimman hyvin pyrkien kattamaan ennakoidut
kriittisimmät tarpeet, kuten vko-kilpailupäiNURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 2-2012

vät, viikonloput ja asiakastilaisuudet. Valvontakerran (yleensä 4-7 tuntia) päätteeksi
valvoja tekee raportin, joka jätetään toimitusjohtajamme pöydälle. Valvontaraporttiin
kirjataan havaintoja esim. pelin sujuvuudesta, vaaratilanteista, ”no show” -pelaajista,
mahd. häiriötilanteista, kentän kuntoon liittyvistä asioista, yms. ylipäätään asioista, mitkä estivät päivää olemasta hyvä ja kaipaavat
parannusta.
Kokemukseni mukaan raportin havainnot
johtavat hyvinkin nopeasti korjaaviin toimenpiteisiin. Kuluvana pelikautena raportoituja valvontakierroksia on tähän mennessä yli
100 kpl.
Kuulostaa helpolta
NGK Oy:n valvojan tehtävänä on siis auttaa
pelaajia viihtymään kentällä, sujuvasti ja turvallisesti etenevän pelikierroksen aikana, samalla yrittäen varmistaa, että kenttää kohdellaan mahdollisimman hyvin. Pyrkimyksemme on lisäksi tietenkin, että meidät koettaisiin ennen kaikkea asiakaspalvelijoina ei| 14 |

kä pelinautintoa hankaloittavina ”kyylääjinä”.
Tehtävä saattaa kuulostaa jopa helpolta,
mutta, voin vakuuttaa, että se ei todellakaan
ole sitä. Kentällämme on 3 x 9 reikää + 9 reikäinen par3, joten yhden valvojan mahdollisuus kattaa koko alue on aika lailla rajallinen. Varsinkin kun aina ennen mahdolliseen
tilanteeseen puuttumista valvojalla pitäisi olla
hyvä käsitys siitä, mitä on tapahtunut myös
muutamaa hetkeä aiemmin. Valitettavasti
esim. maan mainion par3-kenttämme valvonta on jäänyt ainakin minulta aivan liian
usein puutteelliseksi, mikä on tietenkin erittäin huono asia. Tämä erityisesti siksi, että siellä kiertää pelaajia, jotka maistelevat,
olisiko golf myös heille tuleva, ehkä pysyvä harrastus. Lisäksi tietenkin, siellä valvojakin useimmiten pääsee pätemään olemalla opastajan ja auttajan roolissa ja lähes aina vastaanotto on ollut kiittävän positiivinen.
Esimerkkejä valvojan ja asiakkaan
väliseen kanssakäymiseen
Pelaaja luonnollisesti tarkastelee tilantei-

ta oman, sekä edellä ja ehkä takana kulkevan ryhmän kannalta. Valvoja kiertää useimmiten kenttää pelisuuntaa vastaan, näin pyrkien varmistamaan näkemyksen koko pelaajaketjun kannalta ja ikävän
usein nämä kaksi näkökulmaa ovat erilaisia.
Eräs jatkuvasti joillekin mielipahaa aiheuttava ilmiö esiintyy, kun pelaajaryhmät ovat
eri kokoisia, eli täydellä kentällä on 4 pelaajan ryhmien keskellä esim. 2 pelaajan ryhmiä, joista osa haluaa päästä edellä menevän hitaammin menevän ryhmän ohi. Valvoja
saatetaan pyytää paikalle, toivoen ohituslupaa, mutta eipä sitä valvojalta näissä tilanteista yleensä heru, mikäli kenttä on täynnä.
Kentänhoitoa lyhintä reittiä pitkin
“Miksi leikkajat ovat aina edessämme, eivätkö he voisi kulkea vastapäivään, ettei tarvitsisi joka väylällä jonotella, kun he kulkevat joka reiällä edellämme?” Em. kysymyksen valvoja kuulee useammankin kerran aamupäivisin, jolloin kentänhoitajamme suorittavat
meille kaikille pelaajille niin tärkeää kentän
huolto- ja ylläpitotyötä. Olen luotettavalta taholta saanut tietoa, että kentänhoitajat pyrkivät kulkemaan heille “lyhintä” reittiä, elikkä
ainakin osakkeenomistajan näkövinkkelistä
kannatettavaa tehokkuutta.
FORE-huuto lisää turvallisuutta
Itsekin pelaajana pidän kenttäämme hyvinkin turvallisena, rinnakkain tai ristikkäin meneviä väyliä on moneen muuhun kenttään
verrattuna erittäin vähän. Kuitenkin, meilläkin tapahtuu vaaratilanteita aina silloin tällöin. Tuskinpa kukaan pelaaja haluaa aiheuttaa kollegalleen terveydellistä uhkaa, niinpä
hämmästyttääkin se, miksi se FORE-huuto
unohtuu kuitenkin meilläkin liian usein. Sen
sijaan, että joutuu pyytämään anteeksi tai
sepittelemään, ettei ole koskaan lyönyt ao.
mailalla niin pitkälle tai, ettei havainnut lainkaan mihin pallo lähti, eikö olisi kuitenkin helpompaa ja reilumpaa huutaa, mieluummin
jopa karjaista ja kerrankin luvan kanssa. Sitä
paitsi jos ei ole havaintoa, mihin pallo lähti,
niin eikö juuri sen pitäisi olla käynnistäjä äänijänteiden käyttämiseen.

omalla pallollaan, ei vielä ole ajatellut mikä
maila tulee olla, eipä ehkä edes muista missä taskussa hanska on.
Taukokioski tavoiteajassa
Yksi tulevana vuonna opettelua vaativa asia
on puolivälin taukomme. Tarkoitushan oli se,
että mikäli peliryhmä on kenttämme tavoiteajassa, sillä on mahdollisuus pitää yhdeksän
reiän jälkeen max. 8 min. tauko. Ikävän usein
kävi niin, että välittämättä tavoiteajassa pysymisestä, tauko pidettiin ja aika monesti silti jopa ylipitkänä. Muutaman kerran pelaajia
hoputtaneena, kuulin mm. ”Ei meillä ole hätää, me otamme ne hetkessä kiinni”. En sitä
epäillytkään, mutta täydellä kentällä tällainen
toiminta aiheuttaa aina aikamoista haitaria.
Toivottavasti otamme opiksemme ja hanskaamme taukoasian ensi vuonna paremmin.
Joskus jopa lähettinä
Vaikka haluammekin olla asiakaspalvelijoita, niin ”kokonaisedun” kannalta ei tietenkään ole järkevää, että toimimme lähetteinä. Voin toki sanoa, että parhaimmat kicksit valvojahommassa olen kokenut noutamalla mailan, mailahupun, täyttämällä tyhjän
hiekkapullon, jopa hakemalla kentän toiseen
päätyyn unohtuneet eväät, ihan kaikkea en
edes kehtaa julkistaa. Näitäkin tehtäviä aion
hoitaa jatkossakin, eikä vähintään siksi, että useimmiten kiitokseksi tulee vilpittömän
iloinen kiitos, joskus jopa kunnon halikin.
Lyöntijälkien korjaaminen
Lopuksi vielä muutama sana, minulle ja toivon, että meille kaikille yhdestä tärkeimmästä asiasta, eli kentänhoidosta. Kukapa meistä ei nauttisi hyväkuntoisella kentällä pelaa-

misesta. Viimeiset 3-4 vuotta kenttämme viheriöt ovat olleet aivan huippuluokkaa, jopa alkaen heti alkukaudesta. Tänä vuonna
myös väylät, raffit, jopa ”risukot” ovat olleet loistokunnossa. Tämä ei selittyne viime
vuonna tehdyn sadetusjärjestelmäuudistuksemme kautta, vaan sen on mahdollistanut
kenttähenkilökuntamme ammattitaitoinen ja
uuttera puurtaminen.
Tätä taustaa vasten onkin vaikea ymmärtää, miksi me pelaajat emme riittävästi huolla kenttäämme niin, että saisimme jatkuvasti
pelata parhaissa mahdollisissa olosuhteissa.
Valvojan on yllättävänkin vaikea havaita pelaajia, jotka eivät korjaa lyöntijälkiä tai pallon
alastulojälkiä viheriöillä. Tätä varmaan auttaisi se, että valvoja ”kyttäilisi” esim. kiikareiden kanssa loitommalla, mutta tämä ei sovi
meidän pirtaamme. Ajattelen näin siksi, että koen tilanteen olevan sellainen, että kun
valvoja on näköpiirissä, niin ao. hoitotoimenpiteet suoritetaan melkoisella varmuudella.
Vetoankin tässä lopuksi kaikkiin kentällämme käyviin pelaajiin, pls pitäkäämme huolta upeasta kentästämme, korjatkaamme aina tinkimättömästi lyöntijälkemme ja pallon
alastulojäljet. Täysi hiekkapullo mukaan ja
jatkuvaan käyttöön niille, joilla on kärrybägi ja
kantobägillä pelaajat, olkaa erityisen valppaita väylillä, vaikkapa lainatkaa kaverin hiekkapulloa.
Kuulaita loppukauden pelikelejä vielä kaikille toivottaen, valvojiemme puolesta, parahin
kiitos pelikaudesta 2012.
Pekka Laaksonen,
palvelijanne

Ole valmiina lyömään
Lähes kaikille meille pelaajille eräs viihtyvyyden varmistava asia on ripeästi etenevä peli.
Golfkierroksen ei tietenkään tule olla mikään
juoksukilpailu, mutta ei myöskään kokemus,
missä jonotamme jatkuvasti ja kierrosaika
on lähellä 5 tuntia, pahimmillaan jopa enemmän. Monasti olen kuullut hitaan pelin johtuvan pallojen etsimisestä, hitaasta kävelemisestä tai liian monesta harjoituslyönnistä.
Oman valvojakokemukseni mukaan, vähän
yleistäen, hitaan pelin perussyy on se, että
pelaaja ei ole valmiina omaan suoritukseensa silloin, kun hänen pitäisi olla. Pelaaja ei ole
| 15 |
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Nurmijärven Golfkl
Nurmijärven Golfkentällä pelattiin juuri ennen juhannusta ti
19.6. – to 21.6. seurajoukkueiden Suomenmestaruuskilpailut
sekä naisten että miesten sarjoissa. Kilpailuun oli ilmoittautunut 21 miesten- ja 8 naisten joukkuetta. Miesten joukkueissa pelasi neljä pelaajaa, joista kaksi sai olla ammattilaisia ja
naisten joukkueissa kolme pelaajaa, joista yksi sai olla ammattilainen.
Nurmijärven Golfklubi (NGK) asetti iskukykyiset joukkueet molempiin sarjoihin. Miesten joukkueessa pelasivat ammattilaisina Henri
Satama ja Ossi Mikkola sekä amatööristatuksella Miki Kuronen ja
Matias Meriläinen. Naisten joukkueen ammattilaisena Elina Ikävalko
ja amatööristatuksella Ritva Väre ja Johanna Laakso.
Karsinnan kautta kilpailuun
Nurmijärven miehet selvittivät tiistaina pelatun karsinnan kautta
tiensä selkeästi jatkoon. Karsinnan jaettu kolmas sija vain kolme
lyöntiä karsinnan voittaneen Pirkkala Golfin joukkueen jälkeen antoi
jo vinkkiä mahdollisuuksista.
Naisten sarjassa ei tänä vuonna tarvittu karsintoja, kun kaikki 8
joukkuetta hyväksyttiin suoraan kilpailuun.
Kilpailussa kolme jännittävää kisapäivää
Molemmissa sarjoissa pelattiin kolmen kierroksen kilpailu; keskiviikkona foursome ja fourball kahden pelaajan joukkueilla ja torstain finaalipäivänä pelattiin henkilökohtainen lyöntipelikilpailu. Ennen torstain finaalipelejä miesten sarjan tilanne oli todella tiukan tasainen: Nurmijärvi, Kymen Golf Kotkasta ja Espoon Golfseura olivat tasapisteissä ja vain pisteen näistä kärkkyi Suur-Helsingin Golf.
Nurmijärven miesten joukkue otti lopulta tyylikkään kotikenttävoiton
finaalipäivän onnistumisillaan, jolloin joukkueen tulokseen laskettiin
kolmen parhaan pelaajan tulos: Ossi Mikkola 71 (-1), Henri Satama
74 (+2) ja Miki Kuronen 76 (+4) lyöntiä.
Nurmijärven naiset sijoittuivat omassa sarjassaan kuudenneksi Nordcenter Golf & Country Clubin joukkueen viedessä voiton.
NGK:n naisten joukkue taisteli kokemuksen ja nuoruuden yhdistelmällä jääden harmittavasti 7 lyöntiä kolmannesta sijasta.
Kisajärjestelyt ja kenttä saivat kiitosta
Naisten sarjan voittajajoukkueen kapteeni, kokenut ammattilaispelaaja Pia Koivuranta, antoi kisajärjestäjille, toimitsijoille ja kentälle
suuret kiitokset voittopuheessaan. Koivuranta kehui Nurmijärvi Golfin kentän ja erityisesti sen viheriöt: ”Jos näillä saisi koko kesän pelata, en muuta toivoisikaan.”
Kolmas kerta
Tämän vuoden voitto oli NGK:n miehille jo kolmas Suomen mestaruus seurajoukkueiden välisessä kilpailussa. Aikaisemmat ovat
vuosilta 2007 ja 2008.
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Nurmijärven Golfklubin uudet Suomen mestarit (vasemmalta): Henri Satama, Miki Kuronen, Matias Meriläinen,
ja Ossi Mikkola. Kaikki NGK:n omia kasvatteja!
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lubi SM-voittoon!
Lopputulokset, miehet
Nurmijärven Golfklubi

509

(+5)

Suur-Helsingin Golf

513

(+9)

Espoon Golfseura

520

(+16)

Kymen Golf

522

(+18)

Golf Pirkkala

524

(+20)

Golf Talma

524

(+20)

Nordcenter Golf Club

300

(+12)

Espoon Golfseura

302

(+14)

St Laurence Golf Lohja

326

(+38)

Keimola Golf Vantaa

331

(+43)

HillSide Golf Vihti

332

(+44)

Nurmijärven Golfklubi

333

(+45)

Lopputulokset, naiset

Palkintojenjako huipentui kuohujuoman suihkutteluun.
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Nurmijärven Golfkeskus oy – Asiakastyytyväisyyskyselyn raportointi
Mittausviikko

2002

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

kesä

elo

heinä

heinä

heinä

heinä

heinä

elo

heinä

elo

elo

2012
elo

vko 24

vko 35

vko 29

vko 30

vko 29

vko 31

vko 31

vko 32

vko 31

vko 31

vko 31

vko 32

Kontakti ennen pelaamista
puhelinlinjojen ruuhkat

7,4

7,6

7,3

8,1

8,1

7,6

7,9

7,6

7,7

7,7

7,8

8,0

vastaamisnopeus puheluihin

7,8

7,7

7,6

8,1

8,4

7,9

8,1

8,1

8,0

8,2

8,1

8,4

puhelinpalvelun asiantuntevuus

8,8

8,8

8,7

8,7

8,9

8,7

8,8

8,8

8,5

8,8

8,7

8,7

internet ajanv. toimivuus

8,4

8,2

8,7

8,9

9,1

8,6

8,6

9,0

9,0

9,3

9,3

9,3

8,1

8,1

8,5

8,6

8,2

8,3

8,4

8,3

8,5

8,5

8,6

8,1

Saapuminen palveluun
maantieopasteet

8,5

8,5

8,3

8,5

8,1

8,4

8,6

8,2

8,0

8,4

8,5

8,5

parkkipaikka

8,5

8,4

8,1

8,2

8,2

8,8

9,0

8,6

8,4

8,7

8,7

8,7

sisäiset opasteet ja ilmoitustaulu

8,6

8,3

8,4

8,6

8,5

8,6

8,7

8,6

8,2

8,4

8,4

8,6

mailakärryjen riittävyys

8,8

8,7

8,8

9,3

9,5

9,5

9,4

9,6

8,9

9,2

9,2

9,2

8,6

8,5

8,4

8,7

8,6

8,8

8,9

8,8

8,4

8,7

8,7

8,7

Caddiemasterin palvelut
ystävällisyys

9,1

9,1

9

9,2

9,2

9,2

9,2

9,1

8,7

9,0

8,9

9,0

täsmällisyys

8,9

9,0

8,8

9,0

9,2

9,1

9,1

9,0

8,6

8,9

8,8

8,9

nopeus

8,8

8,5

8,6

9,0

9,1

8,9

8,9

8,8

8,6

8,8

8,8

8,8

vastaanoton viihtyisyys

8,9

8,5

8,7

8,8

8,8

8,8

8,8

8,5

8,3

8,4

8,4

8,5

8,9

8,8

8,8

9,0

9,1

9,0

9,0

8,8

8,6

8,8

8,7

8,8

toiminnan tiedottaminen

8,6

8,4

8,2

8,2

8,4

8,0

8,4

8,2

7,9

8,2

8,4

8,6

palvelujen laajuus

8,6

8,5

8,4

8,5

8,8

8,4

8,8

8,7

8,2

8,6

8,8

8,9

8,7

8,6

8,5

8,5

8,9

8,5

8,9

8,8

8,3

8,7

8,9

9,0

8,6

8,5

8,4

8,4

8,7

8,3

8,7

8,6

8,1

8,5

8,7

8,8

valikoiman laajuus

8,3

8,2

8,1

8,2

8,3

8,3

7,9

7,5

7,5

7,6

7,5

7,5

hintataso

7,3

7,5

7,3

7,2

7,5

7,3

7,2

7,0

6,9

6,8

6,9

6,7

palvelun asiantuntevuus

8,4

8,5

8,5

8,6

8,6

8,3

7,6

6,8

6,9

6,8

6,9

6,9

8,1

8,0

8,0

8,1

8,0

7,6

7,1

7,1

7,0

7,1

7,0

Pron toiminta

palvelujen saatavuus
yleisarvosana

8,7

Pro shop

8,0

Ravintolatoiminta
valikoiman laajuus

8,4

8,5

8,4

8,5

8,4

8,3

8,4

7,8

7,6

7,8

7,9

8,0

palvelun nopeus

8,5

8,4

8,2

8,6

8,6

8,3

8,4

8,3

8,0

8,1

8,0

8,2

palvelun ystävällisyys

8,8

8,7

8,8

8,9

8,9

8,8

8,8

8,7

8,4

8,4

8,4

8,6

hinta / laatutaso

8,0

7,8

7,8

8,1

8,1

8,0

8,1

7,6

7,7

7,7

7,5

7,6

ravintolan viihtyisyys

8,5

8,4

8,4

8,4

8,4

8,5

8,5

7,9

8,1

8,4

8,5

8,5

8,4

8,4

8,3

8,5

8,5

8,4

8,4

8,1

8,0

8,1

8,1

8,2

tiiauspaikat

8,1

7,8

7,5

8,0

8,1

7,8

8,0

8,2

8,2

8,1

8,1

8,3

väylät

8,4

8,4

8

8,4

8,6

8,3

8,2

8,8

8,5

7,4

8,2

8,6

raffit

8,1

7,8

7,7

8,2

8,3

8,2

8,1

8,3

8,2

7,9

8,1

8,5

Kentän kunto

välialueet

7,7

7,8

7,4

8,0

7,9

8,0

7,9

7,9

8,0

7,7

7,9

8,2

foregreenit

8,4

8,4

8,3

8,6

8,6

8,5

8,5

8,6

8,6

8,4

8,7

8,8

greenit

8,9

8,6

8,5

8,8

9,0

8,9

8,9

9,1

8,9

9,0

9,2

9,3

bunkkerit

8,1

7,8

7,9

8,0

8,2

8,1

8,2

8,5

8,1

8,2

8,2

8,4

väyläopasteet

8,4

8,2

8,1

8,2

8,2

8,3

8,3

8,7

8,4

8,3

8,3

8,5

range

8,6

8,6

8,4

8,2

8,2

8,4

8,3

8,1

7,9

8,0

7,9

8,0

8,3

8,2

8,0

8,3

8,3

8,3

8,2

8,5

8,3

8,1

8,3

8,5

lähtöjen sujuvuus

8,6

8,5

8,6

8,6

9,0

8,6

8,8

8,9

8,7

8,8

8,8

9,0

pelin eteneminen

8,1

7,8

7,6

7,8

8,3

8,1

8,4

8,0

8,0

8,0

8,1

8,1

yleistunnelma keskuksessa

8,8

8,7

8,7

8,8

8,9

8,9

8,8

8,8

8,7

8,8

8,8

9,0

Yleistä

Yleisarvosana
Tyytyväisyysindeksi
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8,5

8,3

8,3

8,4

8,7

8,5

8,7

8,5

8,5

8,6

8,5

8,7

8,8

8,6

8,7

8,8

8,8

8,8

8,8

8,8

8,6

8,7

8,8

9,0

8,48

8,37

8,33

8,50

8,62

8,48

8,52

8,38

8,19

8,33

8,37

8,48
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Osmo Vatanen, NGK:n kansainvälinen tuomari.

SÄÄNNÖT HALTUUN!
Seuramme sääntöexpertti ja liittotuomari Osmo Vatanen piti kapteenien avustuksella
sääntöluennon huhtikuun 18. päivä klubilla. Sääntökirjaan oli tullut kaudeksi 2012
pieniä muutoksia ja luento painottuikin näiden muuttuneiden kohtien läpikäyntiin. Toki
luennolla käsiteltiin myös muita sääntöjä ja yleisö saikin vapaasti kysellä säännöistä.
Luento oli hyvin suosittu ja paikalle saapui yli 40 kuulijaa. Kuulijoita tuntui kovasti säännöt
kiinnostavan eikä suosion syynä ollut pelkästään ilmainen kahvitarjoilu.
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Lyöntipelimestaruuksista
tiukkoja kamppailuja

Bunkkerista voi tulla pois näinkin …

Miesten avoimen sarjan mitalistit Miki Kuronen (2.), Henri Satama ja Mikael Jämsä (3.).

Ikäluokkien lyöntipelimestaruus
Ikäluokkien lyöntipelimestaruudesta pelattiin
21.-22.7. Kilpailut pelattiin klubitiiltä kaksipäiväisenä scratch-pelinä. Sarjoja oli kaikkiaan 14, mutta valitettavasti kaikkiin sarjoihin ei saatu osallistujia. Tällaisia sarjoja oli
T18, T14 ja T12 sekä P16. Johanna Laakso
edusti yksin sarjaa T16, eikä se yhtään vähennä hänen suoritustaan. Poikien sarjojen
osallistujamäärä vaihteli 2-4, joka on sekin
hälyttävän alhainen.
Myös naisten sarjojen osallistujamäärät ovat
liian alhaiset, esim. MID-naisia oli vain kaksi. Seniori- ja MID-miesten osalla jouduttiin
käyttämään leikkuria toisen päivän osalta,
kun kustakin sarjasta pääsi jatkoon 18 parasta.
Kuinka saataisiin lisää osallistujia nuorten
sarjoihin, siinäpä pohdittavaa sekä terassille että kilpailutoimikunnalle. Mestaruuskilpailut kuuluvat klubin ohjelmaan, eikä niitä tulisi lakkauttaa osallistujien vähäisyyden vuoksi
vaan on löydettävä ratkaisu kiinnostavuuden
lisäämiseksi.
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Jännittävimmäksi muodostui miesten seniori-sarjan voitto, kun Esa Meriläinen ja Rauno
Heinonen kisasivat jatkorei`illä. Esa oli tällä
kerralla parempi. Tulokset on julkaistu toisaalla tässä lehdessä.
Lyöntipelimestaruus
Seuran miesten ja naisten lyöntipelimestaruuksista kisattiin 25.-26.8. Samaan aikaan
pelattiin myös NGK Classic, jota myös Bmestaruudeksi kutsutaan. Ilahduttavaa oli
saada kisaan kaikki seuran parhaat pelaajat, kun myös ammattilaiset olivat mukana.
Kilpailu oli 2-päiväinen 36-reiän scr-kilpailu.
Kahden kierroksen kilpailu sai pelaajilta sekä puoltavia lausuntoja että kielteistä palautetta. Moni kokee, että mestaruus pitää
ratkaista kolmen kierroksen kisana. Ongelmaksi tulee mahduttaa kaikki kahden päivän
sisälle.
Classic-kisaan pääsivät mukaan pelaajat,
jos miehillä tasoitus oli 12,0 tai suurempi ja
naisilla 24,0 tai suurempi. Miesten kisa olikin suosittu, kun osallistujia oli 52 ja mukaan
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pääsivät kaikki halukkaat, koska naisia oli
vain 5. Classic-kisan toiselle päivälle pääsi
27 miespelaajaa tasatulosten vuoksi. Voittajaksi selviytyi Arto Saari tuloksella 172. Naisten sarjan voittaja oli Helena Silojärvi tuloksella 207 lyöntiä.
Miesten mestaruuskisassa oli mukana 49
pelaajaa, joista 30 pääsi kisaamaan toiselle
päivälle. Naisia oli mukana 10. Ensimmäisenä päivänä pelattiin kenttäyhdistelmä AB ja
kierroksen parhaan tuloksen teki Henri Satama 65 lyönnillään, joka sivuaa kenttäennätystä. Toisena päivänä pelattiin CB-yhdistelmä. Onnistuneeksi ratkaisuksi osoittautui,
kun naisten sarjan ensimmäisen päivän parhaat pantiin toisena päivänä pelaamaan
miesten ryhmien väliin. Näin saatiin jännitys
huipentumaan kisan loppuun saakka, etenkin, kun Johanna Laakso ja Asta Peltoniemi
ratkaisivat paremmuutensa vasta kolmannella jatkoreiällä. Tällä kertaa kokemus osoittautui paremmaksi Astan voittaessa.
Miesten mestaruuden voitti Henri Satama
kansainvälisellä tuloksella 137 ( 65+72). Toiseksi pelasi Miki Kuronen ja kolmanneksi Mikael Jämsä. Nämä ovat tuttuja nimiä jo
usean vuoden ajalta mestaruuslautasen kaiverruksissa.
Ensi vuodeksi jäi pohdittavaksi mm. 2 vai 3
kierrosta mestaruuskisaan, mitkä ovat oikeat tasoitusrajat A- ja B-kisojen välillä, miten
saadaan naisia enemmän mukaan, saadaanko enemmän yleisöä loppuhuipentumaan ja voidaanko tulospalvelua kehittää.
Onnea voittajille!
Tulokset ovat viereisellä sivulla.
Reikäpelitulokset sivulla 25.

Klubin mestaruuskilpailujen
2012 mitalistit
LYÖNTIPELIT
Miehet, avoin sarja
Henri Satama.................................. 135
Miki Kuronen................................... 141
Mikael Jämsä.................................. 149
Naiset, avoin sarja
Asta Peltoniemi................................ 174
Johanna Laakso.............................. 174
Johanna Mustjoki-Purhonen............ 182
Mid-miehet
Marko Julin...................................... 161
Vesa Hiltunen ................................. 162
Antti Romppainen............................ 162
Mid-naiset
Birgit Kaskinen................................ 206
Teea Lahdenperä-Tarkkanen............ 244
Pojat 12
Ville Valkama................................... 201
Teemu Järvinen............................... 204
Pojat 14
Eemeli Järvinen............................... 164
Casper Ahtola.................................. 164
Waltter Ahtola.................................. 205
Pojat 18
Patrik Eskola.................................... 163
Jere Laine........................................ 166
Niko Nurminen................................. 177

Midien mestarin, Marko Julin’in, varmaa puttityöskentelyä.

Seniorimiehet
Esa Meriläinen................................. 168
Rauno Heinonen.............................. 168
Markku Kangasluoma...................... 169
Seniorinaiset
Ritva Väre........................................ 161
Asta Peltoniemi................................ 164
Marja Mikkola.................................. 190
Tytöt 16
Johanna Laakso.............................. 181
Veteraanimiehet
Tuomo Nevalainen........................... 168
Eero Hovi......................................... 180
Erkki Oila......................................... 181
Veteraaninaiset
Leena Koivisto................................. 173
Ritva Kilpi........................................ 188
Kirsti Romppainen........................... 188
NELINPELIMESTARUUS
Miehet
Vesa Hiltunen, Juha Laakso............... 82
Mikko Malin, Mikko Nieminen............ 87
Johan Laaksonen,
Tuukka Saarelainen . ......................... 87

Naisten avoimen sarjan mitalikolmikko ennen toisen päivän starttia.
Asta Peltoniemi (1.), Johanna Laakso (2. )ja Johanna Purhonen (3.).
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Naiset
Leena Koivisto, Asta Peltoniemi......... 93
Aulikki Mäkelä, Kirsti Romppainen... 103
Ritva Kilpi, Tarja Rikman................... 109
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Firmaliigaa on pelattu
Nurmijärvellä jo16 vuotta
Parina viime vuonna olen päässyt pelaamaan Nurmijärven Golfseuran onnistunutta Firmaliigaa, jossa kaksihenkiset joukkueet mittelevät varsin
mittavista matkapalkinnoista. Kun viime vuonna onnistuimme Teivon Petrin
kanssa voittamaan koko liigan ja pääsimme nauttimaan Turkin Belekissä
nurmijärveläisten seuramatkasta, niin
olihan hieno kokemus koko Firmaliiga.
Tänä kesänä jäimme Petrin kanssa liigassa ilman suurempia palkintoja, mutta
se ei yhtään himmentänyt koko Firmaliigasta saamaani hienoa kokemusta. Tiukkoja kamppailuja jo alkusarjassa ja viimeisten väylien jopa dramaattisia ratkaisuja saatiin melkein jokaisessa ottelussa.
Varsinaisen pelaamisen ohessa olen saanut tutustua uusiin ihmisiin ja hieman
enemmän koko Nurmijärven Golfseuran
toimintaan. Sen verran usein olen Nurmijärvellä vieraillut, että jokunen kysäisi jo
meikäläisen liittyneen NGK:n riveihin. Ei
ollenkaan paha ajatus, mutta matka Porvoosta on turhan pitkä.
Hieman taustoja
Mikä sitten Firmaliigasta tekee vuodes-
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ta toiseen varsin suositun? Jo 16 vuoden ajan pyörinyt, alunperin par3-kentän markkinointiin perustettu, joukkuekisa on kehittynyt sellaiseksi, että siihen
tulevat mukaan niin harrastelijat kuin jopa ammattilaisetkin. Alkusarjojen 9 reiän
kierrokset antavat hyvät mahdollisuudet
mojoviin yllätyksiin, joskin loppupeleissä
ja etenkin finaalin täydellä kierroksella tulevat kyllä ammatti-iskijät esiin.
Finnair, Finnmatkat ja nykyisin MatkaVekka ovat olleet Firmaliigan tukijoina ja
mahdollistaneet hienot matkapalkinnot.
Varmasti nuo seuramatkojen yhteyteen
luodut palkinnot ovat osaltaan tekemässä Nurmijärven Golfklubia tunnetuksi
laajemminkin. Ainakin omalta osalta koin
paljon hyviä hetkiä Belekissä nurmijärveläisten joukossa.
Alkuvuosina pelattiin Firmaliigaa par3kentällä, josta siirryttiin kuitenkin isolle
kentälle jo vuosia sitten. Etenkin C-kenttä on osoittautunut mainiosti reikäpeliin
sopivaksi ja lukuisia kertoja ysiväylällä on
nähty todellisia draamoja.
Joukkuemäärät ovat vaihdelleet vuosittain. Suurimmillaan päästiin yli 40 joukkueen määrään, mutta viime vuodet on
pelattu reilun parinkymmenen joukku-
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een voimin. Mukaan mahtuisi enemmänkin. Toimitusjohtaja Esa Meriläinen onkin
käynnistänyt neuvottelut Firmaliigan laajentamiseksi 2-3 lähikentän kanssa. Joten muutoksia siihen suuntaan saattaa
tulla jo ensi vuonna.
NGK:n oma joukkue voittoon
Tämän vuoden voitto jäi ”kotiin”, kun
NGK:n Johanna Purhonen ja Ossi Mikkola kukistivat dramaattisesti pituuslyöjänä
mainetta niittäneen Janos Uotilan johtaman kaksikon viimeisen väylän jäätävillä
ratkaisuilla; eagle puttaamalla. Viimeisen
väylän avauksissa NGK:n kaksikko oli 3
jäljessä, mutta sieltäkin se pystyi nousemaan voittoon. Tosin osin vastustajien
epäonnistumisten avittamana.
Firmaliiga antaa Nurmijärven Golfklubin
toiminnalle lisää monipuolisuutta ja varmasti se kannattaa pitää hengissä edelleenkin. Hieman lisää julkisuutta kisalle,
niin helposti palataan takavuosien suurempiin joukkuemääriin.
Hyviä hetkiä Nurmijärvellä kokenut
Seppo Jolkkonen

Kapteenin kesäisen

alastulojälkiselityskilpailun tulokset
Klubin kapteeni Vesku
Hiltunen halusi kesällä klubin
viikkotiedotteessa selityksiä
siihen, miksi kentällä oli
niin paljon korjaamattomia
alastulojälkiä. Veskun
oma veikkaus oli,
että griinihaarukoista
olivat patterit päässeet
loppumaan. Yleisöltä tuli
mm. seuraavia selityksiä:

• korjaamattomat alastulojäljet vieraspelaajien aikaansaamia
• pelaaja häkeltynyt hyvästä tuloksestaan ja unohtaa korjauksen
• pelaaja häkeltynyt huonosta tuloksestaan ja unohtaa korjauksen
• ne saakutin hannuhanhet varasti mun pallon ja p**koi sitä siihen
greeniin niin äkäisesti, että siirryin suoraan seuraavalle väylälle
• jollain tyhjentyny birdiepullo ja kännissä erehtyny luulemaan
B8:ia rangeksi
• paikallinen raekuuro osui greenin päälle ja lämmin ilma
sulatti todistusaineiston
Muutamassa vastauksessa ei annettu selityksiä, vaan hyviä
ideoita, miten ongelmaa ratkottaisiin:
• jokainen korjaa griiniltä kolme alastulojälkeä riippumatta siitä
aiheuttiko itse yhtään
• kehitetään palkitsemisjärjestelmä, jolloin riittävän monta alastulojäljen
korjausta oikeuttaa rangepolettiin, pelilippuihin tai ruokailuun klubilla
Parhaat selittäjät ja ideoiden antajat palkittiin Pro shopin Petri Teivon
lahjoittamilla NGK:n logogriinihaarukoilla. Palkitut selittäjät olivat Timo
Niemi, Lauri Kokko, Petri Veilo, Veikko Anttila, Joonas Ahonen sekä
Tomi Vuori.

Klubin kapteeni Vesku Hiltunen

Kapteeni itse on seurannut omaa ja pelikavereiden käyttäytymistä
alastulojälkiin liittyen. Alastulojälki unohtuu helpoiten, kun lähestymislyönti on tullut griinillä alas, mutta päätynyt griinin ulkopuolelle. Alastulojälki unohtuu myös silloin helposti, kun puttaa ensin peliä nopeuttaakseen ja ajattelee sen jälkeen korjaavansa jäljen. Unohtaminen on
hyvin inhimillistä ja näissä tapauksissa auttaa, kun kaikki pyrkivät korjaamaan kaikki griinillä vastaantulevat alastulojäljet. Myös Vesku on
luvannut korjata tästä eteenpäin ne 68 alastulojälkeä B8:n viheriöltä
hermojaan menettämättä!
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Kova kilpailija,

Ritva Väre

henkilöesittelyssä

Ritva Väre on pitkäaikainen NGK-lainen, hän liittyi jäseneksi vuonna 1994. Klubilaisten keskuudessa Ritva on tunnettu
hyvänä golfarina ja kovana kilpailijana. Viime vuosina Ritva
on noussut senioreiden kilpagolfissa huipulle ja edustanut
Suomea kahdesti senioreiden EM-joukkuekisoissa. Vuonna 2012 Ritva voitti lyöntipelin avoimen Suomen mestaruuden, saavutti pronssia senioreiden reikäpelin SM-kisoissa
ja voitti Finnish Senior Tourin Order of Merit’n (vuosiranking). Onkin aika kysellä yhden kärkipelaajamme kuulumisia.
Milloin aloitit golfin ja miksi?
1985 lähdin huvikseni Harry Safon golfkurssille
etelään.
Kuinka nopeasti saavutit hcp:n 18,
entä miten sen jälkeen?
Suoritin green cardin NGK:lla 11.8.1994. Seuraavana päivänä tasoitukseni oli 33. Vuonna 1998
tasoitukseni laski alle 18 ja singelitasolle pääsin
vuonna 2002.
Milloin ryhdyit kilpailemaan golfissa ja miksi?
Kun liityin jäseneksi, en tuntenut klubilta ketään, joten lähdin
mukaan Ladies’ Day- ja viikkokisoihin tutustuakseni klubilaisiin.
Olen myös kilpailuhenkinen, vaikka nykyinen taso jo hengästyttää.

liselle huipulle. Monet hienot saavutukset – varsinkin junioreiden – ovat nostaneet kaikkien itsetuntoa. Tärkeintä on ehkä
kuitenkin vahva klubihenki, vanhat ja uudet tutut ja sekin että
tervehdimme kaikki toisiamme. Jatkossa on kuitenkin panostettava kehittämiseen entistäkin enemmän jos haluamme pitää
NGK:n huipulla.
Mitkä ovat NGK:n kentän vahvuudet ja heikkoudet?
Vahvuuksia ovat griinien ja viime vuosina myös väylien hyvä
kunto. Väylien sijainti uusmaalaisessa maisemassa on myös silmää miellyttävä ja luo edellytykset monipuoliselle pelaamiselle.
Tarvitsisimme laajan harjoittelualueen lähipeliin bunkkereineen.
Myös punaiset lyöntipaikat ovat paikoin heikossa
kunnossa. Pitemmällä aikavälillä meidän on parannettava (vaikeutettava) griinejämme, ne ovat liian
helpot kansainväliseen tasoon verrattuna.
Naisia on miehiä vähemmän golfareina, myös
NGK:ssa. Erityisesti seuran kilpailuja vaivaa
naisosanottajien vähäisyys. Mistä tämä mielestäsi johtuu?
Naiset eivät ehkä ole niin kilpailuhenkisiä kuin miehet. Golfissa on kuitenkin mahdollista pelata itseään vastaan ja parantaa omaa suoritustaan, se on
meille kaikille hyväksi. Kilpailuissa tulee paremmin keskityttyä
lyönteihin. Sekin opettaa, että ei läheskään aina onnistu haluamallaan tavalla.

Miksi liityit NGK:iin?
Asun Vihdissä, joten NGK taisi silloin olla lähinnä sijaitseva golfkerho. Nyt golftarjontaa on jo runsaasti, minullakin lähes takapihalla Hillside Golf & Country Club.

Mikä on aikuisille paras tapa
tutustua kilpagolfiin NGK:ssa?
Ehdottomasti viikkokilpailut. Niissä on juuri sopiva sekoitus yksityisyyttä ja julkisuutta. Peliajan ja -seuran voi valita itse, tulokset merkkaa pelikaveri ja tilaisuuksia on monta kesän aikana. Tutustuin itsekin niissä kilpagolfiin, koetan ehtiä pelata niitä
edelleenkin ja suosittelen niitä kaikille.

Mitä NGK sinulle merkitsee, uusia golfkenttiä
on tullut 20 vuodessa runsaasti?
NGK on kehittynyt valtavasti jäsenyysaikanani. Jäsenmäärän
kasvaminen, klubitalo, toiminnan kehittäminen ja systemaattiset kentän perusparannukset ovat nostaneet kerhon kansal-

Mitkä ovat vahvuutesi golfarina, entä heikkoudet?
Pitkät ja joskus suoratkin avauslyönnit, harkitsevaisuus, tilanteenarviointikyky ja hyvät kilpailuhermot lienevät vahvuuksia.
Kehitettävää on lähipelissä, erityisesti chipeissä ja niiden sukulaisissa.
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Lyöt usein lähes 200 metrin avauksia, nähty on jopa
240 metriä tuulettomissa olosuhteissa. Pakko kysyä,
miten se on mahdollista?
En tiedä. En ole koskaan opiskellut draivia tai muitakaan lyöntejä systemaattisesti. Oletan, että hyvä rytmi ja ajoitus ovat pitkän lyönnin tekijöitä.
Voitit Finnish Senior Tourilla tänä vuonna 4 kilpailua 8:sta,
kaikki enintään 2 lyönnin erolla. Mitä ajattelet pelatessasi
voitosta noin pienillä marginaaleilla?
Keskityn vaan seuraavaan lyöntiin, olosuhteisiin ja siihen, miten
ennen olen pelannut samalla väylällä. En ajattele pelin tilannetta, luulen että se on hyvä strategia. Reikäpeli on tietysti eri asia.

Seuran reikäpelimitalistit 2012
MIEHET, AVOIN SARJA

SENIORIT, MIEHET

1. Eskola Patrik
2. Hiltunen Vesa
3. Laakso Juha

1.
2.
3.
4.

NAISET, AVOIN SARJAN

1. Peltoniemi Asta
2. Laakso Johanna
VETERAANIT, MIEHET

Senioreiden EM-joukkuekisoissa syyskuussa 2012 Luganossa Suomi sijoittui sijalle 12 (16 joukkuetta). Voitit kaksi reikäpeliä kolmesta, mm. voitit skotti Fiona de
Vriesin (hcp 2,5) ja hävisit Tanskan Else Kalstadille (hcp
3,5). Missä suomalainen huippuseniori jää jälkeen Euroopan parhaista?
Ensinnäkin Luganon kentän väylät olivat erityisen kapeat ja
bunkkeroidut greenit mielestäni vaikeat. Yleensäkin näissä kisoissa naisten taso on erittäinen kova. Tasoituksella 1-2 pelaavia naisia on paljon, ja on jopa plus-tasoituksella pelaavia.
Suomalaisittain pitäisi lisätä lyöntien monipuolisuutta. Esimerkiksi rullaavat chipit ja punchit, niitä pitäisi osata enemmän; samoin yleistä kenttätaktiikkaa. Tässä on paljolti kyse resursseista. Pääsy Euroopan huipulle edellyttää pelaamista Euroopan
kentillä. Peruspelissä olemme Euroopan parhaiden tasolla.
Olet monelle NGK-laiselle, ja nyt myös Finnish
Senior Tourilla, tunnettu harvinaisen rauhallisena
pelaajana. Kiehuuko joskus kuitenkin sisällä?
Joskus kiehuu, varsinkin typerien virheiden jälkeen. Kaipa rauhallisuus on luonteenpiirre, mutta kilpailuissa on myös tärkeää,
että ”pokka pitää” kaikissa tilanteissa. Luulen, että siinä on monelle golfarille opittavaa.
Kiroilitko golfkentällä vuonna 2012?
Olen yrittänyt opetella olemaan kommentoimatta lyöntejäni ääneen.
Oletko koskaan kyllästynyt golfiin?
Usein, varsinkin kun pelejä ja kilpailuja on tullut putkeen paljon.
Minulle on tärkeää ripustaa ”bagi naulaan” loka-marraskuussa.
Keväällä, kun päivä pitenee, golfmailat tulevat mieleen. Viime
vuosina olen usein aloittanut kauden maalis-huhtikuussa Pohjois-Espanjan hienoilla kentillä.
Mikä golfissa kiinnostaa niin,
että ajatukset kääntyvät peliin keväällä?
Mahdollisuus tehdä jokainen asia paremmin kuin ennen. Holari,
joka edelleenkin antaa odotuttaa itseään, on tietenkin yhdenlainen ”täydellinen suoritus”, mutta se on vain yhden osa-alueen
peliä. ”Täydellistä draivia” ei tilastoida, niitäkin jokainen voi hakea. Hyvä peliseura kauniissa luonnossa kruunaa aina golfkierroksen.
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Heinonen Rauno
Teivo Petri
Tähtinen Kari
Koskenpää Jaakko

1.
2.
3.
4.

Nevalainen Tuomo
Kokko Lauri
Kilpeläinen Matti
Salminen Unto

VETERAANIT, NAISET

1.
2.
3.
4.

Koivisto Leena
Romppainen Kirsti
Niemi Eira
Mäkelä Aulikki

SENIORIT, NAISET

1.
2.
3.
4.

Väre Ritva
Peltoniemi Asta
Tiainen Kirsi
Iiskola Merja

MIDIT, MIEHET

1. Santonen Kari
2. Lapiolahti Jarmo
3. ottelu vielä pelaamatta
MIDIT, NAISET

1. Santonen Tiina
2. Purhonen Johanna
3. Sahlström Anne

Rajamäki voitti Nurmijärven kyläottelun
Nurmijärvi löi Muun Maailman
Perinteinen Nurmijärven ”kylien” välinen ottelu pelattiin
loistavassa syyssäässä lauantaina 15.9. Ottelun joukkueet muodostetaan pelaajien postinumeroiden perusteella siten, että muodostuu Klaukkalan, Kirkonkylän ja
Rajamäki-Röykän joukkueet. Lisäksi neljännen joukkueen muodostaa Nurmijärven ulkopuolelta tulevat pelaajat Muun Maailman joukkueena, joka pelaa Nurmijärven
yhdistelmää vastaan.
Nurmijärvi voitti Muun Maailman
Nurmijärveläisten yhdistelmäjoukkueen pelitulos oli tänä
vuonna huippuluokkaa: 6 parasta pb-tulosta ja 2 parasta lyöntitulosta laskettiin joukkueen tulokseksi. Näin Nurmijärven tulokseksi saatiin 278 pistettä ja Muun Maailman joukkueelle 269 pistettä.
Rajamäki-Röykkä kolmannen kerran
peräkkäin Nurmijärven paras ”golfkylä”
Varsinainen Nurmijärven kyläottelu oli perinteiseen tyyliin erittäin tiukka. Rajamäen-Röykän joukkue piti kuitenkin vielä pintansa Klaukkalan kovaa hyökkäystä vastaan
lyöden tämän 6 pisteen erolla 265 – 259. Kolmanneksi
jätettiin tällä kerralla Kirkonkylä 180 pisteellään.
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Hallituksen syysseminaarista 2012

Seuran
toimintasuunnitelman
2013 linjauksia
Teksti: Antti Sarjamo
Nurmijärven golfklubin hallitus kävi
syysseminaarissaan läpi kuluneen
kauden toimintaa laaditun toimintasuunnitelman näkökulmasta. Mietittiin, miten on onnistuttu asetettujen
tavoitteiden toteuttamisessa ja missä
kohdin on parannettavaa.
Päälinjat vuoden 2013 toiminnassa säilyvät ennallaan, mutta muutoksia tehdään
saadun jäsenpalautteen sekä toimikuntien omien kokemusten perusteella.
Toimikunnat 2013
Toimikuntajako säilyy muuten ennallaan,
mutta uutuutena käynnistetään vuoden
alussa midtoimikunta, jonka puheenjohtajana aloittaa nykyinen kapteenimme Vesa Hiltunen.
Muut toimikunnat ovat junioritoimikunta,
tasoitustoimikunta, kenttätoimikunta, kilpailutoimikunta, naistoimikunta, senioritoimikunta ja valmennustoimikunta.
Seuran toimintasuunnitelman koonti on
tätä kirjoitettaessa vielä hieman kesken,
mutta vahvistetaan syyskokouksessa
20.10.2012. Materiaali on tämän jälkeen
pian luettavissa kotisivujen materiaalisalkusta.
POIMINTOJA TOIMINTASUUNNITELMISTA
Junioritoimikunta
Uutuutena junnuille järjestetään kuukausittain lähipelikilpailu, jolloin voidaan helposti seurata pelitaidon kehitystä. Lisäksi junioritoimikunta järjestää Ryder Cup
-tyyppiset haastekisat vanhempia, ladyja ja senioreita vastaan. Juniorien peli-iltoihin tarvitaan vanhemmilta talkooapua,
jotta tapahtumat voidaan joustavasti toteuttaa.
Kapteenit ja tasoitustoimikunta
Kapteenien luentoja elävöitetään ja sisältöä muokataan entistä käytännönläheiNURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 2-2012

semmäksi. Alkeiskurssin suorittaneille ja
uusille golfin harrastajille tehdään materiaalia, jonka avulla on entistä helpompi
päästä sisään golfin saloihin. Kapteenin
kannu ylitti suosiossaan kaikki odotukset ja tapahtumaa on tarkoitus jatkaa ensi
kaudella pienin muutoksin. Ensi vuodelle
ei ole valittu erillistä pääteemaa.
Kenttätoimikunta
Kenttätoimikunnan haasteena on talkootoiminnan piristäminen. Talkooväen määrä on ollut pikku hiljaa vähenemässä ja
mukaan pitäisi saada uusia ja nuorempia
toimijoita, jotta toiminta ei pyörisi pelkästään seniorien varassa.
Kilpailutoimikunta
Reikäpelimestaruudet pelataan entiseen
tapaan koko kauden aikana, koska yhden viikonlopun aikana ei pelaajia ole saatu kovinkaan paljoa mukaan. Tasoituksellisen reikäpeli cupin tasoitusjärjestelmää
muutetaan hieman.
Kaiken kaikkiaan kilpailutapahtumia hieman karsitaan ja yhdistetään, ja tilalle kehitellään kokonaan uusia tapahtumia.
Naistoimikunta
Naisten peli-iltoja kehitetään niin, että mukaan saadaan entistä enemmän pelaajia. Naisten pelimatkoja järjestetään sellaisille kentille, joilla voi hyödyntää osakkeenomistajien kultakorttia. Naisten toiminnassa järjestetään tapahtumia, joihin
kutsutaan mukaan tyttöjunioreita ja jopa
miespelaajia.
Senioritoimikunta
Seniorit ovat ymmärrettävästi aktiivisin
ryhmä klubimme kaikessa toiminnassa.
Ehkäpä heillä on koko joukosta eniten vapaata aikaa vaikkapa golfin pelaamiseen?
Hyvin sujuneita senioritalkoita kehitetään
jatkossa vieläkin paremmin toimiviksi.
| 26 |

Valmennustoimikunta
Petskun vetäytyessä valmennuksen,
opetuksen ja golfkoulun kokonaisvastuusta, mietitään koko valmennustoiminta uudesta näkökulmasta sekä vastuunjaon että toteutuksen osalta. Jatkossa voi
olla useampia vastuuvalmentajia, jotka
edustuspelaaja voi sovittavien pelisääntöjen puitteissa valita omaksi henkilökohtaiseksi valmentajakseen. Tähän asiaan palataan vielä tarkemmin seuran syyskokouksessa.
Harjoitusten seurantaa ja raportointia
sekä palautteen antamista tehostetaan
ja jatkossa pitää pelaajien ottaa entistä
enemmän vastuuta omasta harjoittelustaan myös ohjattujen harjoitusaikojen ulkopuolella.
Miditoimikunta
Miditoimikunnan toimintasuunnitelmaan
palataan tarkemmin seuran vuosikokouksessa, mutta tarkoitus on ainakin järjestää
midien koko kesän kestävä kesäliiga sekä
kannustaa midejä osallistumaan Golfliiton
Toureille. Lisäksi järjestetään pelimatkoja
ja omia seuraotteluita muille kentille.
Tiedottaminen
Lähipeli-lehtiä julkaistaan entiseen tapaan
kaksi kappaletta sekä vuosikirja. Tiedottamisen pääpaino tulee edelleen olemaan
klubin kotisivut ja sähköpostitiedotteet.
Tässäkin asiassa huomioimme mielellään
jäsenistöltä saatavan palautteen.
Toimikuntatyöhön kaivataan uutta verta ja
kaikki uudet jäsenet ovat tervetulleita kehittämään klubimme toimintaa. Töitä riittää varmasti kaikille. Kertokaa myös rohkeasti, millaista toimintaa haluaisitte klubin toimintaan otettavan. Nämä asiat hoituvat parhaiten kun otat yhteyttä allekirjoittaneeseen, toiminnanjohtajaan tai palvelupäällikköön.

Pelimatkat Turkin Belek’iin
22.3. – 29.3.2013 tai 29.3. – 5.4.2013
Matkan kuvaus – 1 viikko
Lähtö pe 22.3. tai pe 29.3.2013 klo 12:30 (->16:20)
Paluu pe 29.3. tai pe 5.4.2013 klo 07:30 (->11:30)
Lennot: Onur Air
Majoitus: Sirene Golf Hotel FFFFF
Ensiluokkainen, perheystävällinen hotelli vehreässä ympäristössä aivan rannalla.
Golfkentille ei ole pitkä matka (Shuttle Bus -kuljetukset) ja hotellissa on kaikki
toivottava. All Inclusive -hotelli. Hotellissa useita eri ravintoloita.
Golf peruspaketti:
6 päivän green feet 3 eri golfkentälle (Antalya Golf Club; Pasha x 3 ja
Sultan x 2 kentät sekä National Golf x 1).
Hinta (ALL INCLUSIVE)
1.535 euroa/henkilö (Villa-majoitus)
1.435 euroa/henkilö (päärakennuksen 2-hh majoitus)
Hintoihin sisältyvät lennot Helsingistä, peruutusturvamaksu, kuljetukset hotelliin,
majoitus ALL INCLUSIVE, green feet 6 kpl sekä baginkuljetusmaksu.
Hintaan lisätään mahdollinen polttoainelisämaksu.
Tiedustelut ja varaukset
Esa Meriläinen (tj@nurmijarvi-golf.fi), puh 0400 – 885 775
Ilmoittautumisen yhteydessä myös ilmoitus majoitusvalinnasta.
Sitovat varaukset 20.12.-12 mennessä.
Ryhmien koot:
22.3. lähtö – 24 henk
29.3. lähtö – 32 henk
Matkan vastuullinen matkanjärjestäjä: Lomamatkat Oy / Matka-Vekka
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ISOT INVESTOINNIT
JÄRJESTYKSEEN
Nurmijärven Golfkeskus Oy:n hallitus on suunnittelukokouksissaan priorisoinut tulevien vuosien suurempia kehityskohteita ja näiden vaatimia
investointeja. Yhtiön hallitus käsittelee luonnollisesti koko golfkeskuksen
kehittämistä kokonaisvaltaisesti, eikä
pelkästään pelialueen osalta.

ojan ruoppauksella ja A2-lammessa olevan – settipadon – peruskorjauksella, jossa tavoitteena on tulva-ajan juoksutuskapasiteetin kasvattaminen.

Oy:n hallituksen linjaus esitellään yhtiökokouksessa tammikuussa 2013, mutta tässä seuraavassa suurempien kohteiden luettelo esitettävässä tärkeysjärjestyksessä. On huomattava, että näiden
isojen kohteiden lisäksi tullaan tekemään
pienempiäkin peruskorjauksia ja -parannuksia.

Mikäli nämä toimenpiteet eivät riitä tulvaongelman poistamiseen, jatketaan suunnittelua väylän profiilin muuttamiseksi eli
vaihtoehtoisen viheriön rakentamiseksi.

Väylän C9 kosteusongelmien
määritys ja ratkaisuehdotuksen teko
Ongelmana on hulevesien (valumavedet)
poistuminen liian hitaasti golfkentän alueelta, ja erityisesti C9 lammesta. Kesän
2012 aikana suoritettiin ongelma-alueella
korkomittaukset ja purkuputkien kapasiteettimääritys. Saatujen tulosten perusteella ongelmaa ryhdytään purkamaan
golfkentän alueen ulkopuolella olevan
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Toisessa vaiheessa suunnitellaan ja toteutetaan virtauksen selvä lisääminen
C9-lammesta A1-lampeen.

Väylien A5-A6 muutostyöt VISIO 2020
-suunnitelman perusteella
Ongelmana on pelin hidastuminen, jopa
pysähtyminen A5-tiiauspaikalle, koska
yhä useampi pelaaja odottaa viheriön vapautumista ennen avauslyöntiään. Yleissuunnitelman mukaan A5 viheriö siirretään nykyisen A6 valkoisen tiiauspaikan
tuntumaan tai sen taakse. Samalla A6
tiiauspaikat rakennetaan uusiksi tiiauspaikkojen vieressä olevaan maastoon.
Näin saadaan myös A6 väylään hieman lisää pituutta. Tämän kohteen suunnittelu| 28 |

työ tehdään keväällä 2013 ja rakentaminen mahdollisesti jopa jo syksyllä 2013.
Klubirakennuksen saneeraus; erityisesti WC- ja tstotilat huomioiden
Klubitalon kunnossapitoon, tilojen järjestelyyn ja yleiseen viihtyisyyteen liittyvä selvitys arkkitehtityönä. Arkkitehtisuunnittelu
saneerauksesta ja mahdollisesta pienestä laajennuksesta tehdään vuoden 2013
aikana. Suunnittelussa tarkastellaan useita, käytännössä havaittuja saneeraus- ja
muutostarpeita.
Toteutuksen laajuudesta ja aikataulusta
sekä rahoituksesta päätetään erikseen
suunnitelmavaihtoehtojen perusteella.
Väylän C3 näkemäesteen poistaminen
Turvallisuuden parantamiseen kohdistuva hanke, jossa tavoitteena on näkyvyyden parantaminen tiiauspaikalta väylälle. Ensisijainen toimenpide on madaltaa
nyt näkemäesteenä olevaa kalliota, toisena toimenpiteenä harkitaan sinisen, keltaisen ja valkoisen tiiauspaikan siirtämistä
B7 tiiauspaikan tuntumaan. Toteutus aikaisintaan syksyllä 2014 (arvio).

Hiekkapintaisen paikoitusalueen
peruskorjaus, lähipelialueen
rakentaminen
Paikoitusalueen loppuosan korjaus, asfaltointi ja varustelu jo olemassa olevan
suunnitelman mukaan selkeyttävät pysäköintiä ja parantavat golfkeskuksen yleisvaikutelmaa. Paikoitusalueen välittömään
tuntumaan rakennetaan samanaikaisesti pieni lähipelialue. Toteutus aikaisintaan
syksyllä 2015 (arvio).
Väylien C7-C8 muutostyöt
VISIO 2020 -suunnitelmien pohjalta
Suunnitelmassa on tavoitteeksi asetettu
C8 näkemäesteen poistaminen siten, että nykyisen C8-väylän loppuosasta tulee
par-3-väylä ja nykyinen C7- ja C8-väylän
alkuosa muodostavat par-4-väylän. Toteutus voisi ajoittua vuosille 2017-18.
Väylän C6 muutostyöt VISIO
2020 -suunnitelman pohjalta
Tavoitteena nykyisen väylän pelillinen parannus siten, että nykyinen dog-leg oikenisi ja väylä pitenisi. Toteutus väylien C7C8 muutostöiden kanssa samanaikaisesti tai seuraavina vuosina.

Rahoitus
Kentän kokonaisvaltainen kehittäminen
edellyttää myös talousstrategian tarkastelua, jollakin tavalla tämäkin omaisuuden
kunnossapito ja kehittäminen on rahoitettava. Yhtiön hallituksen laatima talousstrategia pohjautuu edelleen siihen, ettei
erillisiä rahoitusvastikkeita tarvitsisi asettaa ja että hoitovastike voitaisiin pitää kilpailukykyisellä tasolla. Toki on seurattava
golfin toimialan kehittymistä ja yleisiä talousnäkymiä. Ja jos on tarvetta muuttaa
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yhtiön koko toimintaprofiilia, on tietenkin
talousstrategiaakin muutettava.
Näistä enemmän yhtiökokouksessa.
Esa Meriläinen
toimitusjohtaja
Nurmijärven Golfkeskus Oy
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BRUCE JAMIESON VIERAILI
MYÖS NURMIJÄRVELLÄ
Bruce Jamieson Golf Advisors Limited
on englantilainen yritys, joka tarjoaa
golfkenttäkonsultointia ympäri maailmaa. Itse Bruce Jamieson on toiminut
golfalalla yli 30 vuotta eripuolilla Brittein saarta. Hän on aloittanut uransa
Turnberryn kentällä, joka on varmaan
monille tuttu British Openista (The
Open). Ansiolista on muutenkin hyvin
vakuuttava, mainiten esim. toimimisen
European PGA-tourin pääagronomina vuosina 1989-1995 ja ollut mukana
järjestämässä Ryder Cupia Belfryssä
vuosina 1989 ja 1993.
Vuodesta 1995 alkaen Bruce on toiminut
kenttäkonsulttina oman yrityksen kautta,
konsultoiden useita Euroopan sekä muun
maailman kenttiä. Kenttien joukossa on
esimerkiksi tällaisia kaikille tuttuja kenttiä: St. Andrews, The Belfry, Wentworth,
Turnberry, Quinta do lago, Vilamoura ja
The Emirates Golf Club (Dubai). Tuossa
vain muutamia mainitakseni!
Keskusteltuani hänen kanssaan ennen
kauden 2012 alkua, tarjoutui hän konsultoimaan myös meidän kenttäämme Nurmijärvellä. Jo pelkän meriittilistan näkeminen riitti siihen, että tarjouksesta ei halunnut kieltäytyä. Ei Brucen konsulttikäynnistä ainakaan haittaa luulisi olevan, aina voi
oppia jotain uutta siitä, mitä maailmalla
tehdään toisin kuin täällä Suomessa.
Kenttäkäynti elokuun lopussa
Nurmijärvi Golfissa
Ennen fyysistä kenttäkäyntiä Bruce halusi paljon dokumenttejä siitä mitä on tehty: lannoitukset, kastelumäärät, mahdollisimman tarkat säätiedot, hiekoitukset ja
ilmastoinnit.
Kenttäkäynti jaettiin neljään osioon. Päivä alkoi keskustelutuokiolla, johon saivat osallistua toimitusjohtaja, hallituksen
edustaja, kenttämestari sekä kenttätoimikunnan jäsen. Keskustelimme kaikkien
osapuolien odotusarvoista, huolenaiheista ja kaikesta muusta kenttään liittyvästä, jotta löydettäisiin yhteinen linja kentänNURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 2-2012

Bruce Jamieson (oik.) vieraili myös Virpiniemi Golfin kentällä
Oulussa kenttämestari Pasi Voutilaisen apuna.

hoidolle kaikki resurssit huomioiden. Aikaa käytettiin noin tunti.
Toisessa osiossa kävimme Brucen kanssa koko kentän läpi väylä kerrallaan lyöntipaikalta viheriölle. Keskustelimme väyläkohtaisesti ongelmista ja kairasimme
useita näytteitä joka väylältä. Tähän kului meidän 27-reikäisellä kentällä 6 tuntia.
Kolmannessa osiossa istuimme pöydän
ääreen ja keskustelimme tämän hetken
hoito-ohjelmasta ja aloimme suunnitella
yhdessä tulevaisuuden hoito-ohjelmaa.
Tavoitteena nimenomaan hoito-ohjelma,
jonka sitten kaikki hyväksyvät ja sitoutuvat ohjelmaan. Aikaa meni noin kaksi tuntia.
Neljäs osio piti sisällään selonteon toimitusjohtajalle, hallitukselle ja kaikille asiasta
kiinnostuneille.

Kaikilta viheriöiltä otettiin näytteitä.
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Raportti käynnistä
Kaksi viikkoa käynnin jälkeen Brucelta tuli
hyvin yksityiskohtainen raportti kuvineen.
Raportti piti sisällään selonteot ongelmista, ratkaisut ongelmiin sekä jatkossa tehtävät hoitotoimenpiteet. Tarvittaessa hän
myös avustaa lannoiteohjelmien tekemisissä. Konekanta katsottiin myös läpi ja
hänen kanssaan keskusteltiin myös sen
puolen mahdollisista puutteista ym.
Raportti oli 20-sivuinen ja tietenkin englanninkielinen.
Elokuun käynti oli ensimmäinen, joten on
vielä hyvin vaikea vetää pitkälle johtavia
johtopäätöksiä, mutta olemme varmaankin huomattavan paljon viisaampia ensi
keväällä, kun Bruce tulee uudelleen vierailemaan kentällä. Hän nimenomaan haluaa nähdä Suomen keväiset ongelmat,
ymmärtääkseen paremmin juuri meidän
kentällämme vallitsevat olosuhteet. Kaiken kaikkiaan olen itse jo yhden kenttäkäynnin perusteella hyvin vakuuttunut
Bruce Jamiesonin ammattitaidosta ja hänen sitoutumisestaan työhönsä.
Tommi Turunen
apulaiskenttämestari
Nurmijärvi-Golf

SATUSEPELI
TOIMITTAA MAAJA KIVIAINEKSET
Satusepeli Oy toimittaa tehokkaasti ja vaivattomasti eri vuodenaikoina tarvitsemanne maa- ja kiviainekset. Meiltä saat niin sepelin, murskeen kuin täytemaankin sekä tietysti kivituhkan, mullan, hiekoitussiilot ja -laatikot jne.
Välittämämme tavaran erittäin korkea laatu, nopeat toimitukset ja asiakkaidemme tarpeisiin paneutuminen on meille kunnia-asia, jolle koko liiketoimintamme – ja sen myötä menestyksemme – perustuu.
Talvikaudella toimitamme Lemminkäinen Oyj:n murskaamaa ja tarkoin laatuvalvottua hiekoitussepeliä. Talvisin saat kätevästi kauttamme myös lumen
poiskuljetukset. Keväällä ja kesällä taas toimitamme mm. seuraavia maa- ja
kiviaineksia: mursketta, erilaisia hiekkoja, multaa, täytemaata ja -soraa. Kuljetamme tarvittaessa myös risut ja kannot pois pihapiiristäsi sekä vuokraamme vaihtolavoja.
HIHNA-AUTOT Tehokas hihna-auto kuljettaa ja siirtää monenlaiset materiaalit sekä mahdollistaa työskentelyn hankalissakin paikoissa!
800 LITRAN SUURSÄKIT Nyt meiltä suursäkit multaa, kuoriketta,
hiekkaa, turvahiekkaa, sepeliä ja kivituhkaa.
KOURA-AUTOT Supertehokkaat koura-automme kuljettavat ja siirtävät
tilaamasi tavaran nopeasti ja vaivattomasti.
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Tulevien vuosien menestyjät

ALUETOURILTA?
Tämän kauden osalta golfkausi alkaa
vääjäämättä kääntyä loppusuoralle.
On siis hyvä aika katsoa vielä kerran
taaksepäin menneeseen kilpagolfkauteen ja tehdä pieni yhteenveto AlueTourin ja Haastajakiertueen osalta.

kinen Miikka ja Eskola Patrik. Tytöissä Johanna Laakso ylsi sijalle 6.
18.6. oli vuorossa Lohja. Nurmijärven pelaajista parhaiten sijoittui Jere Laine, ollen
6. Tytöissä ei ollut Lohjalla edustusta.
17.7. pelattiin Hyvinkäällä. Nurmijärveltä

Mikä ihmeen AlueTour?
AlueTour (kuten myös TsemppiTour) on osa golfin alueellista kilpailutoimintaa, jossa Suomi on maantieteellisesti jaettu 5
eri alueeseen. Nurmijärvi kuuluu
alueeseen Etelä-Länsi. Voidaan
kai sanoa, että AlueTour on ensimmäinen ”vakavampi” kiertue.
Se on tarkoitettu 12-21 vuotiaille pelaajille, niin pojille kuin tytöillekin. Osakilpailuihin pääsee
mukaan tasoituksen perusteella. Kiertueelta on mahdollisuus
päästä, menestyksen mukaan,
seuraavalle tasolle, eli Finnair
Junior Tourille.
AlueTourilla pelataan 5 osakilpailua ja se huipentuu valtakunnalliseen finaaliin, johon pääsee
rankingin perusteella tietty määrä pelaajia kultakin alueelta.
Nurmijärvi Golfin pelaajia AlueTourin kilpailuihin osallistui 5-7
pelaajaa per osakilpailu. Ainoana tyttönä kiertueella Nurmijärveltä pelasi tällä kaudella Johanna Laakso. Toivottavasti saamme tyttöjen puolelle mahdollisimman pian Johannalle seuraa eri
toureja kiertämään.
NGK:n pelaajien sijoituksia
Tänä vuonna kilpailukausi AlueTourin
osalta alkoi Nordcenterissä 20.5. Nurmijärveltä pelaajia osakilpailussa oli 6 poikaa ja 1 tyttö. Parhaiten sijoittui Patrik Eskola ollen jaetulla 22. sijalla.
Seuraava osakilpailu pelattiin 5.6. Vihdin
Hill Siden Valley -kentällä. 5 poikaa ja yksi
tyttö lähtivät jahtaamaan hyviä sijoituksia.
Parhaiten pelasivat jaetulle 12 sijalle KasNURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 2-2012

Eemeli Järvinen harjoittelemassa.

kisaan ilmoittautuneita oli 4 poikaa ja yksi tyttö. Pojissa parhaiten sijoittui Miikka
Kaskinen ollen jaetulla sijalla 9.
Viimeinen osakilpailu pelattiin Ruukki Golfin kentällä 18.8. Tähän kisaan osallistui
Nurmijärveltä 3 pelaajaa. Parhaana Nurmijärvi Golfista oli Patrik Eskola sijalla 12.
Viimeisenä vuorossa oli AlueTourin ja
FJT:n yhteinen finaali 15.–16.9. Alastarossa. Sinne osallistui vain Patrik Eskola
ollen sijalla 59.
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Haastajakiertue –
luonnollinen tie Finnish Tourille
Haastajakiertueelta (HK) on mahdollisuus
saada osallistumisoikeus pääkiertueelle,
eli Finnish Tourille (FT). Haastajakiertueella on kesän aikana 6 osakilpailua. Niissä
pärjäämällä on mahdollisuus päästä osallistumaan aina seuraavalle FT:lle tai saada
kategoria seuraavan vuoden FT:lle. HK:n
osakilpailussa pelataan saman päivän
aikana kaksi kierrosta, joten kyseessä on
aika vaativa rypistys
yhden päivän aikana.
Paikka FT:lle aukenee
vain todellisella onnistumisella.
Tänä vuonna Haastajakiertueelle osallistui
1-5 Nurmijärven pelaajaa per osakilpailu.
Ihan kärkisijoja eivät
Nurmijärven pelaajat
Johanna Laakso
hätyytelleet
missään
tositoimissa.
osakilpailussa, joten
paikat FT:lle jäivät tällä kaudella lunastamatta.

Kaiken kaikkiaan yhteenvetona AlueTourilta ja Haastajakiertueelta voidaan
sanoa, että vaikka ihan kärkisijat tänä
vuonna jäivät saavuttamatta, niin kokonaisuutena kausi oli kohtuullisen hyvä.
Vaikka ei kai golfari liene koskaan tyytyväinen, jos joka kierros ei mene alle parin
ja joka kisaa ei voita.
Pikkuhiljaa on varmasti hyvä pitää pieni tauko golfista ja ajatella jotain muuta.
Lienee aika suunnata ajatukset vähäksi
aikaa johonkin muuhun ja kerätä voimia
hyvään talviharjoitteluun ja sitä kautta jo
muutaman kuukauden päässä siintävään
uuteen kauteen.

Kuvassa entinen tenniksen
maailman ranking ykkönen
Jevgeni Kafelnikov ja
kaksi tulevaa golffin
maailmanlistan huipua.

Ossi Mikkola ja Henri Satama kävivät Italiassa karsimassa

EUROOPPA TOUR’ILLE
Sunnuntaina 23.9. ”NGK:n joukkue”,
Peter Hagström, pro, Matti Santtila,
caddie, Matti Satama, autonkuljettaja/huoltaja ja Ossi Mikkola sekä Henri Satama, matkusti Milanoon ET-karsintoihin.
Olosuhteet Italian syksyssä olivat lähes
”kotimaiset”: oli satanut paljon ja satoi
edelleenkin kuuroluonteisesti karsinnan
alkupäivinäkin.
Pojat pelasivat harjoituskierroksen tenniksen entisen huippupelaajan Kafelnikovin kanssa. Kafelnikov ei selvittänyt tietään cutista viimeiseen päivään eli taakse
jätettiin maailman huippuja.

Ossi ja Henkka.

Ossi ja Henri olivat liikkeellä hyvällä asenteella ja tekemisellä. Kaksi ensimmäistä
kierrosta mentiin ihan kärjen tuntumassa,
mutta Henrille kolmas päivä (+6) oli tuskainen, sillä peliin tuli pieni tekniikkahäiriö
ja lyönti katosi. Ossin kohdalla neljäs päivä (+4) pudotti miehen jatkosta. Kovuutta paineen sietoon sekä harjoitusmäärien
nostoa tarvitaan lisää. Valmentajan arvio
on kuitenkin, ettei kuitenkaan enää olla
kaukana jatkopaikoista.
Karsiutuminen tiesi kilpailukauden päättymistä, ja nyt Ossi ja Henri pitävät pientä breikkiä ennen uuden harjoittelukauden alkua.

Petsku ja Henkka tulossa rangelta ja lähdössä kierrokselle.
| 33 |

NURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 2-2012

Naiset pelasivat
			terveellisesti,
			
villisti ja 		
					tarkasti

Elokuun yksilökilpailun
voittajan, Oili Askin
komea avauslyönti A9:llä

Tarja Rikman ja Aulikki
Mäkelä kesäkuun kilpailuun
lähdössä.

Kolme Ladies’ Day -kilpailua järjestettiin kesän aikana, ja niihin osallistui yhteensä 81 ladyä. Ensikertalaisia
tuli mukaan 7, ja heitä naistoimikunta
muisti pienillä golftarvikkeilla.
Ladies’ Day -tapahtumien tarkoituksena
on rohkaista naisia mukaan leikkimielisiin
kilpailuihin ja tutustuttaa heitä erilaisiin
pelimuotoihin. Useimmiten tapahtumissa pelataan joukkuepelejä, mutta myös
yksilötuloksen teko on mahdollista eli tasoituksen tiputtaminen onnistuu ainakin
kahdessa tapahtumassa. Naistoimikunta
miettii jatkuvasti uusia näkökulmia ja ottaa mielellään vastaan vinkkejä tapahtumien kehittämiseksi
1. Ladies’ Day
Toukokuun lopussa päivän teemana oli
”terveellinen golf”. Pelaajat saivat mukaansa terveellisen eväspaketin ja saivat
tutustua FitLine-tuote-esittelyyn. Pelimuotona oli joukkuekisa, jossa huomioitiin kaksi parasta pistebogeytulosta/
väylä. 3 parasta ryhmää palkittiin. Erikoiskilpailuna oli lähimmäs lippua -kilpailu.
31 pelaajaa kiersi kentän aurinkoisessa
säässä, ja heistä kolme oli uusia pelaajia. Marita Tuomisto ja Johanna Purhonen
toimivat tapahtuman emäntinä, ja Merja
Iiskola kertoi naisille kesällä suunnatusta
tarjonnasta sekä mm. elokuisesta Gloria Lady Cup -loppukilpailusta (Uusimaa
vastaan Muu Suomi).
2. Ladies’ Day
Kesäkuun Ladies’ Day:ssä pelattiin joukkueina ”Villeillä korteilla” ja tehtiin samalNURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 2-2012

la
henkilökohtainen
pistebogeytulos. Villit
kortit -pelimuoto on
saavuttanut
suuren
suosion naisten keskuudessa. Siinä kortit
määräävät, mitkä kaksi tulosta joukkueelle
merkitään. Paras ryhmä sekä kolme parasta PB-tulosta palkittiin. Mukana oli 23
pelaajaa, joista yksi oli
mukana ensimmäistä
kertaa. Pelaajille tarjottiin pelin päätteeksi
keittolounas. Ennusteesta huolimatta aurinko suosi ladyja. Järjestäjinä olivat Tarja
Rikman ja Minni Raitio.
3. Ladies’ Day
Elokuussa pelattiin sekä yksilötaitoja koetellen että joukkueina kilpaillen. Palkinnon
sai noutaa myös osoittamalla lähipelitaitoja. Mukaan kesän viimeiseen Ladies’
Day -kilpailuun oli lähtenyt 27 naista, joista ensikertalaisia oli kolme ja heistä kaksi
tyttöjunnua, jotka Virpi Järvinen oli houkutellut mukaan. Toivottavasti ensi kesänä saamme heitä lisää! Erikoiskilpailuita
olivat: lähimmäksi lippua, lähimmäksi lippua toisella lyönnillä sekä vähiten putteja.
Yksilökilpailussa palkittiin kolme parasta
PB-tulosta ja joukkuekilpailussa kolme
parasta joukkuetta. Kaksi parasta tulosta/väylä huomioitiin (best ball). Tuloksia
odoteltiin keittolounasta nauttien, ja palkintoja myös arvottiin päivän päätteeksi.
Vetovastuussa olivat Anneli Hämäläinen
ja Merja Iiskola.
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Elokuun voittajajoukkueen
hymyä: Asta Peltoniemi ja junnut
Kaisa Uusitalo sekä Emmi-Julia
Manninen.

Infoa lady-toiminnasta
Golfklubin kotisivuilta, naistoimikunnan
kansiosta löytyy aikanaan lisätietoa myös
muista kesän kilpailuista kuten Eclectic
-kisa ja Birdie-puu. Osallistumisohjeet
löytyivät naisten pukuhuoneen ilmoitustaululta samoin kuin Ladygolfari-esite.
Pukuhuoneessa kannattaakin piipahtaa
aina silloin tällöin, jottei mikään tärkeä tiedote jää näkemättä.
Sieltä löytyy myös paljon puhuttu ”Herrasmies-golfarin”
äänestyslaatikko!
Myös kevään treenipäivistä ilmoitetaan
siellä. Olkaa uteliaita :D
Naistoimikunnan puolesta
Anneli Hämäläinen

TAMMIKUUSSA 2013
Turusta Tukholmaan
M/S VIKING GRACE

vikingline.fi I vikinggrace.com

Ryhmä kokoontuneena Kaktuspuistoon.

RUÅTSIN PELIMATKA
Mauritzberg panostaa golfiin
NGK:n syksyinen pelimatka suuntautui tällä kertaa Ruotsiin itäiselle Götanmaalle. Kohteeksi Erkki Oila oli valinnut lähellä Norrköpingiä sijaitsevan
Mauritzbergin linnan. Siellä uutena liikeideana on golfmatkailu.
Mauritzbergin linnan historia ulottuu
1500-luvulle ja Grip-perheen vaiheisiin.
Venäläisten poltettua linnan suuren Pohjan sodan eli meikäläisittäin Ison vihan aikana vuonna 1719, rakennettiin muutamaa vuotta myöhemmin nykyinen komea
linna.
Sittemmin linna on vaihtanut omistajaa melko tiuhaan tahtiin, kunnes vuonna 1990 Liisa Lipsanen osti linnan. Hänen johdollaan linna on kunnostettu matkailu- ja konferenssihotelliksi. Muutama
vuosi sitten linnan maille alettiin rakentaa myös golfkenttää. Kanadalainen Robert Kains on suunnitellut Ruotsiin useita
kenttiä, ja hänen käsialaansa on myös nyt
Mauritzbergin pari vuotta sitten valmistunut 18-reikäinen.
Kenttä on suunniteltu siten, että se kelpaa
myös isompien kilpailujen näyttämöksi.
Takatiiltä pituutta löytyy yli 6573 metriä ja
klubitiiltäkin lähes kuusi kilometriä.
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Talvikauden tavallista ankarammat säät
eivät olleet suosineet nuorta kenttää.
Ruoho ei vielä kasvanut kunnolla joka
paikassa, mutta isot viheriöt olivat jo lähes moitteettomia. Muutaman vuoden
kuluttua kentällä pelataan varmasti muitakin kisoja kuin klubin omia mestaruuksia.
Upeat illalliset
NGK:n linja-autollinen joukkue suuntasi
Turusta Tukholmaan sunnuntai-iltana ja
ehti pelaamaan ensimmäisen kierroksen
jo maanantaina iltapäivällä. Vastassa oli
myös linnan emäntä Liisa Lipsanen (o.s.
Seppälä), jonka monet muistavat laulaja
Dannyn entisenä puolisona. Myöhemmin
hän myös esitteli pieteetillä kunnostettua
linnaa ja kertoi sen historiasta.
Majapaikka löytyi onnekkaimmille itse linnan upeista huoneista ja muille joko eteläisestä siivestä tai golfkentän viereen rakennetuista huviloista. Linnan eteläisessä
siivessä oli ruokailutilat, missä juhlallisesti
tarjoiltiin molempina päivinä kolmen ruokalajin illallinen. Kun aamiainenkin oli runsas ja makoisa, ei huoltopuolessa ollut
kuin kehumista.
Tasokas syöminen jatkui sitten vielä pa-
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luumatkalla laivalla, jossa loppubanketti
hoideltiin yhteisellä illallisella.
Neljän yön reissussa yövyttiin kahdesti laivalla ja kaksi yötä vietettiin Mauritzbergissa. Kolmesta pelikierroksesta kaksi lyötiin linnan kentällä, ja yksi läheisellä ”kaimakentällä” eli Norrköping
Golfklubb’illa. Sen lyhennyshän on NGK
kuten meilläkin.
Ruotsin NGK:n historia on aika lailla pidempi kuin meidän Nurmijärvemme. Klubi on perustettu jo vuonna 1928. Jäseniä
klubissa on noin 1500. Kaupungin kasvaessa pelipaikkaa on jouduttu vaihtamaan
kahdesti. Nykyinen 18-reikäinen par 73
kenttä on vuodelta 1967 ja sijoitettu luonnonläheisesti kumpuilevaan tammimetsään. Satoja vuosia vanhat tammet suojaavat montaa viheriötä niin, että tarkka
sijoituspeli pääsee oikeuksiinsa.
Norrköpingin ympäristössä on kaikkiaan
viisi golfkenttää, joten Mauritzbergissä pidempäänkin viihtyvien ei tarvitse joka päivä putata samoilla viheriöillä.
Matkalaisten yksimielinen arvio uudesta
kohteesta oli, että sinne palataan. Hinta/
laatu-suhde oli Ruotsin kruunun vahvistumisestakin huolimatta erinomainen.

Liisa Lipsanen kertoo Mauritzbergin linnan historiasta.

Lähestyminen kakkosväylän griinille.
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GOLFHARRASTUS
ALKOI AUSTRALIASSA
Aiempi liikunta- ja urheiluharrastukseni on kulminoitunut lumikolantyönnön maailmanennätykseen ja ajanottotehtäviin useissa SM-uinneissa. Nämä ovat tietenkin kunnioitettavia saavutuksia. Ennätystenkirjaan
1982 kirjattu ME on edelleen rikkomatta, ja samalla vuosikymmenellä Rajamäen uimahallissa oli usein Jani Sievinenkin altaassa Nurmijärven Kunnon järjestämissä kisoissa.
Urheilutaustani ei oikeastaan enää vaikuta fyysiseen kuntooni, vaan sen terveyttä edistävä vaikutus lienee kumoutunut.
Niinpä golfille oli kohdallani selvä tilaus.
Useimmat ajautuvat golfkentälle jonkun
tuttavan huokuttelemina. Minulle se tapahtui viime marraskuussa, kun kävin
poikien kanssa tutustumassa Australian
talouteen, politiikkaan ja mediaympäristöön.
Brisbane Marketing oli ystävällisesti järjestänyt tee-ajan heti ensimmäisen vierailupäivän aluksi. Siitä ei paljon myöhästytty, vaikka matkalla lentokentältä pysähdyttiin vaihtamaan vaatteet hotellissa.
Mitään green cardeja ei Victoria Parkin
kentällä tietenkään kyselty, mutta pelialueelle ei saanut mennä ilman omaa bägiä.
Seurueemme toiseen golfautoon lastattiin siis mailasetti minullekin. En ollut yhdeksän tunnin yölennolla Hong Kongista saanut nukutuksi, joten olo oli urheilusuoritukseen sopivan ylivireä. 29 asteen
paisteessa kierros olisi kyllä jäänyt kesken ilman autoa.
Pidin golfmailaa kädessäni ensimmäistä
kertaa sen jälkeen, kun olin paikallislehden toimittajana tekemässä juttua Nurmijärven kentän perustamisesta. Jo muutaman draiveriavauksen jälkeen kolme
matkakumppaniani julistivat uusimmaksi
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lempinimekseni Happy Gilmore sennimisen elokuvan mukaan, vaikka en juoksuvauhtia lyönteihini ottanutkaan.
Harrastus joululahjaksi
Jouluna lahjoitin perheelle golfharrastuksen. Lahjakortti koskee kuluvaa vuotta,
mutta arvaahan sen, miten voimassaolon
osalta käy. Siksi ryhdyin jo viime vuoden
puolella NGK:n omistajaksi. Laskin sen
järkevimmäksi vaihtoehdoksi, jos tytärkin
innostuu lajista.
Järkevyyslaskelma täytyi keväällä tarkistaa oikein laskimella, kun kolmihenkisen perheen pelioikeuksiin, varusteisiin ja
kurssimaksuihin oli palanut jo lähes kolme tonnia ilman, että kukaan oli varsinaisesti osunut mailalla palloon. Tähän
ei lasketa huhtikuista kierrostani Rooman
liepeillä Marco Simonen kentällä, missä
ei tietenkään mitään tasoituskortteja kyselty.
Niin kuin laskelmani yleensä, tämäkin
osoittautui pitäväksi. Osaketta ei tarvitse
ostaa toiseen kertaan, eikä jatkossa hankita koko perheelle uusia varusteita kerralla. Vaimon pelioikeuden hankintatavasta riippuen harrastuksen vuosikustannus
on jatkossa tonnin ja kahden välillä.
Se on vähemmän kuin tyttären jalkapalloiluun olisi pitänyt sijoittaa, jos hän olisi
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jatkanut harrastusta Rajamäeltä Hyvinkäälle muuttaneessa joukkueessa. Kaikki harrastukset ovat kalliita, mutta golf ei
siis ole ihan niin kallista kuin jalkapalloilu.
NGK:n kentät kunnossa
Alkukesän green card -kokeen jälkeen
tasoitukseni putosi aika nopeasti 36:een.
NGK:n erinomaisen par 3 -radan kiersin
kesän aikana ainakin 15 kertaa.
Pitkillä radoilla olen pelannut muualla yhtä
paljon kuin kotikentällä. Pelikutsuja tulee
tietenkin paljon, kun tieto uudesta golfarista leviää Facebookissa.
Pickala, Hill Side, Kytäjä, Vierumäki ja
Imatran Golf ovat kaikki hyviä kenttiä,
mutta kentän kunnon osalta NGK:n ei
tarvitse niiden rinnalla hävetä. Muilla kentillä on tullut eteen liian hiekkaisia griinejä,
kunnostustöiden takia matolle siirrettyjä
tiiauspaikkoja ja kuoppaisia väyliä, Nurmijärvellä ei kertaakaan.
Pickalan kentillä kiertävä kahviauto ja Kytäjän välietapin hodarikioski ovat tietysti mukavia. NGK:lla sellaiset korvaa ysien päättyminen takaisin klubille, missä on
kaikki tarvittavat palvelut.
Juha Peltonen
Kirjoittaja on NGK:n jäsen 6731 ja Demokraatti-lehden päätoimittaja Nurmijärveltä.

Yhteistyökumppanimme
kaudella 2012 mm.

SGKY:n
kuulumisia
Suomen Golfkenttien Yhdistys SGKY on golfkenttien omistajien asialla!
Uusi lehti golfin toimialalle
SGKY-Honour -lehti tuo osakkeenomistajan vahvan mielipiteen suomalaisen
golfyhteisön keskusteluun. Suomen Golfkenttien Yhdistys (SGKY) ryhtyy
julkaisemaan omaa lehteä tästä syksystä alkaen. Yhdistys osallistuu lehden
avulla keskusteluun suomalaista golfyhteisöä kiinnostavista aiheista ja tuo
siihen golfosakkeenomistajan vahvan mielipiteen.
– Osakkeenomistajien ja golfyhtiöiden on syytä nostaa profiiliaan, sanoo
SGKY:n puheenjohtaja Hans Weckman. – Golfin kiinnostavuutta on lisättävä
ja golfosakkeen omistamisen tulee olla aktiivipelaajan tavoite. – Kenttien
peruskorjauksia on odotettavissa, mutta miten ne tullaan rahoittamaan?
Siinä yksi pulma yhtiöiden johdolle ja hallitukselle – ja tietysti myös
yksittäiselle osakkaalle. Mm. näitä aiheita lehti käsittelee.
Suomen Golfkenttien Yhdistyksessä on tällä hetkellä 36 jäsentä (golfyhtiötä)
ja ne edustavat noin 24 000 golfosakkeenomistajaa. Lähivuosina
jäsenmäärää on tarkoitus kasvattaa selvästi. Painosmäärältään lehdestä
tuleekin Suomen toiseksi suurin golflehti.

MIKSI SITOUTUISIN?
TÄSSÄ MERKITTÄVIÄ PERUSTEITA!
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.
Kultakortti – ylivoimainen etukortti golfosakkeen omistajalle!
Kultakortilla 2012 sai koko kauden vapaan pelioikeuden 18 kentälle,
oman kentän lisäksi. Kultakortin lunastushinta pelioikeuttaan nimettynä
käyttävälle osakkaalle oli 150,-. Kultakortti sisälsi lisäksi kaikki Etukortin edut.
Kaudelle 2013 on luvassa vähintään samat edut kuin tänä vuonna, lisäksi
neuvotellaan uusien kenttien liittymisestä Kultakorttiin.
Etukortilla green fee 50 % alennuksella pelioikeuden haltijalle
SGKY:n Etukortilla pelioikeuden haltija voi vierailla kaikilla Etukorttikentillä
50 % alennuksella normaalista green feestä. Etukortti lunastetaan omalta
kotikentältä. Etu on voimassa kerran kauden aikana ja kentät voivat tarjota
Etukorttilaisille lisäalennuksia.
Kulta- ja Etukorteilla kestäviä etuja mukana olevilta kentiltä
Suomessa ja muualla Euroopassa. Tarkista edut ja ohjeet
SGKY:n kotisivuilta www.sgky.fi !
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Kauden 2012 tunnelmissa
– UUTTA KESÄÄ KOHTI!

