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FIRST TEE

TOIMISTO TIEDOTTAA
Kultakortti on tänä vuonna älykortti
NGK on mukana 19 Kultakortti-kentän joukossa. Kortin voi lunastaa 150 eurolla osakkeenomistaja, joka käyttää nimettyä pelioikeutta itse. Kortti tilataan
toimistosta ja se laskutetaan erikseen. Kortti on noudettavissa oman kentän
caddiemasterilta heti kauden alusta alkaen. Etukortti mahdollistaa pelaamisen yhden kerran puoleen hintaan 32 eri kentällä. Kortin voi lunastaa kaikki
nimetyn pelioikeuden haltijat, 10 euroa osakkeenomistajat, 30 euroa muut
jäsenet.

Jäsen- ja tasoituskortit, peliliput, pelioikeuslätkät sekä
SGKY:n Etu- ja Kultakortit ovat
saatavana caddiemasterilta heti
kauden alusta alkaen.

Kilpailuihin ilmoittautuminen
Suosittelemme käyttämään Nexgolfia. Jäsenen omilla sivuilla pystyy ilmoittautumaan koko kesän kilpailuihin. Viikkokisat ovat ainoat, joihin varataan
lähtöaika itse ja ilmoittaudutaan pelaamaan lähdettäessä.

Pelioikeuden käytön ilmoittaminen
ja varmistaminen ajoissa kentällämme takaa jäsenelle käyttöoikeudet
Nexgolf-ohjelmaan. Henkilöosakas
voi itse nimetä pelioikeuden käyttäjän suoraan Nexgolf-järjestelmään
seuraavasti:
• siirry osoitteeseen
www.nexgolf.fi/ngk
• kirjaudu sisään omilla tunnuksillasi (jäsennumero ja salasana;
etu- ja sukunimen kaksi ensimmäistä kirjainta sekä syntymäpäivä esim. Matti Meikäläinen synt.
2.1.2000 =MaMe02)
• valitse kohta omat osakkeet
• klikkaa oman osakkeesi numeroa
• jos nimeät osakkeen itsellesi,
klikkaa kohtaa lisää itselle
• jos nimeät pelioikeuden toiselle
NGK:n jäsenelle, kirjoita pelaajan
nimi tai jäsennumero ja paina hae
-> sivun alareunaan tulee tiedot
henkilöstä. Ruksaa valitse ja paina
kohtaa lisää.
Mikäli pelioikeuden haluaa käyttää
pelilippuina tai pelilippukorttina tulee
käyttöilmoitus tehdä erillisellä kaavakkeella, joka löytyy kotisivuiltamme. Mikäli yritys toimii osakkeenomistajana, pelioikeuden käyttöilmoitus tehdään aina erillisellä kaavakkeella.

Golfliiton pelaajavakuutus ja jäsenetuohjelma
Suomen Golfliitto lanseerasi maaliskuun alussa uuden jäsenetuohjelman, joka antaa pysyviä ja kuukausittain vaihtuvia etuuksia jäsenilleen. Tutustu asiaan tarkemmin www.golf.fi -sivuilla. Pysyvä Golfliiton jäsenetu on kattava vakuutusturva Pohjolassa, jota on parannettu vuodelle 2013 mm. seuraavasti:
Tapaturmavakuutus on liiton tai seurojen järjestämillä koulutus-, liikunta- ja
valmennusleireillä laajennettu koko leiriaikaa koskevaksi. Tapaturmissa ei ole
omavastuuta eikä yläikärajaa.
Vastuuvakuutuksessa vahingon aiheuttajan omavastuu on vain 100 euroa.
Ilmoita aina mahdollisesta vahingosta klubilla caddiemasterille ja voitte yhdessä hoitaa ilmoituksen eteenpäin.
Tuplaturva-vakuutukseen kuuluvat nyt kaikki vapaaehtoistyöntekijät, jotka on
vakuutettu erillisellä tapaturmavakuutuksella. Tässä ikärajaa on nostettu viidellä vuodella 80 vuoteen. Hole-In-One -vakuutus kattaa liiton ja seurojen
kilpailukalenterissa olevat kilpailut, mutta ei seurojen viikkokilpailuja. HIO-vakuutus korvaa saman päivän aikana holarista aiheutuneiden juomatarjoilujen
kustannukset 135 euroon asti. Kysy lisää caddiemasterilta.
Bägikaappeja vuokrattavissa
Klubitalon bägivarastosta on vapautunut joitakin kaappeja, sekä isoja
(2-3 bägille) että pieniä (1 bägille). Vuosivuokrat 85,- (iso) ja 60,- (pieni).
Tiedustelut ja varaukset kirsi.mantynen@nurmijarvi-golf.fi.
Golfautojen käyttö
Nurmijärvi Golfissa ei pääsääntöisesti käytetä pelaajien liikkumisessa golfautoja, koska niiden liikennöinti aiheuttaisi tietyissä paikoissa kentälle liikaa rasitusta. Kentällä on kuitenkin muutamia yleisesti vuokrattavia golfautoja, jotka
on tarkoitettu pääasiassa liikuntarajoitteisille. Osakkaille ja jäsenille on tarjolla
myös auton kausivaraus. Autojen vuokrahinnat kotisivuilla hinnastossa. Käyttöön liittyvät tiedustelut:
tj@nurmijarvi-golf.fi tai johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi.

MUISTA ILMOITTAA PELIOIKEUDEN KÄYTÖSTÄ AJOISSA
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Ulkoasu: Markkinointi-Viestintä JR
Painopaikka: Forssa Print 2013
Painosmäärä: 1500 kpl

2013
Caddiemastereiden
esittely

P U H E E N J O H TA J A N PA L S TA

Golfosakkeen
omistaminen
huomioidaan
Kentällämme talven aika hiihdelleet tai
siellä muuten liikkuneet ovat varmaankin huomanneet maisemassa muutoksia.
Puita on kaadettu ja maisemaa avarrettu

Liisa Heikkilä (s. -93),
Rajamäki, caddiemasterina
myös edellisenä kesänä.

useassakin paikassa. Erityisesti näin on
tehty A5 griinin ja A6 lyöntipaikan maastossa. Kenttää ollaan tässä kolkassa uudistamassa aikaisemmin hyväksytyn kentän kehittämisohjelman mukaisesti. Uudistuksella parannetaan turvallisuutta, pelattavuutta ja hieman myös haastavuutta.
Kun näin tehdään, suoritetaan kentän pe-

Kia Vilen (s. -93) Espoo,
golf on perheessä tuttua,
caddiemasterina myös
edellisenä kesänä.

rusparannusta ja -korjausta, investoidaan

NGK Oy:n puheenjohtaja
Juuso Jokela.

kenttään. Tällaisia kenttään tai sitten koneisiin tai laitteisiin suoritettavia investointeja tehdään kentällämme vuosittain n. 200.000 – 250.000 eurolla. Osa uudisinvestointeja – osa korjausinvestointeja. Näistä investoinneista kohdistuu vastikkeeseen vuosittain 150
- 200 euron maksurasite. Jos siis mitään ei investoitaisi, ja tehtäisiin vain ylläpidon kannalta välttämätön, voitaisiin hoitovastiketta alentaa. Yhtiön hallitus ei ole halunnut lähteä tällaiselle säästölinjalle, vaan on pitänyt tärkeänä
kentän kunnosta huolehtimisen myös siihen investoimalla. Kentän kehittä-

Lotta Lybeck (s. -92),
Nurmijärvi, golf on tuttua –
NGK:n caddiemasterina jo
5 vuotta, opiskelee media-alaa.

mättä jättämisen on nähty tarkoittavan taantumista.
Noudatettavan strategian mukaan investointeja pyritään tekemään syklisesti niin, että määräajoin kenttää kehitetään isommilla, näkyvillä kohteilla. Investoinnit on rahoitettu hoitovastikkeilla eikä erillisillä rahoitusvastikkeilla.
Kenttää on siis kehitetty myös golfalan meneillään olevan murroksen aikana.
Murroksella tarkoitan toimintaympäristöön muutosta, jossa osakkeen omistamiseen perustuvan pelaamisen lisäksi pelimahdollisuus aukeaa myös

Aleksi Sinkkonen (s. -92),
Nurmijärvi, caddiemasterina
NGK:ssa kesällä 2011.

muutoin. Ymmärrän monen golfosakkeen omistajan, ehkä myös Nurmijärven Golfkeskuksessa, ajattelevan itselleen jäävän maksajan roolin.
Tätä mielikuvaa on pyrittävä kaikin keinon oikomaan. NGK:ssa lähdetään
siitä, että golfosakkeen omistaminen huomioidaan. Kenttää ei toistaiseksi
muilta suljeta, mutta esim. lähtöaikojen varaamisen suhteen tai muiden etujen etsimisessä osakkaat ovat etusijalla. Me uskomme, että tulevina vuosina pitkäjänteinen työ palkitaan myös golfosakkeiden arvon korjautumisena

Neea Jokinen (s. -92),
Nurmijärvi, UUSI caddiemaster.
Neea toimii talvisin NGA-harjoitushallin toiminnanjohtajana.

oikealle tasolle.
Juuso Jokela, puheenjohtaja, Nurmijärven Golfkeskus Oy
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GOLFLIITON UUTISIA
Golfliitto siirtää pukeutumisohjeen
kenttien päätettäväksi
Golfliitto poistaa käytöstä pukeutumisvaatimukset-ohjeistuksen eli painetun tai sähköisen julisteen, jossa esitellään pukeutumisvaatimuksia. Samalla Golfliitto haluaa viestittää, että
liiton taholta ei esitetä yhtenäisiä pukeutumisvaatimuksia golfseuroille eikä golfin harrastajille. Jokainen golfyhteisö päättää
itse, millaista pukeutumista se edellyttää omalla kentällään.
Tämä antaa eri golfyhteisöille mahdollisuuden profiloitua eri
tavoin ja markkinoida golfia valitsemallaan tavalla. Golfliiton
kilpailujärjestelmän alaisissa kilpailuissa voi kuitenkin edelleen
olla kilpailukohtaisia rajoituksia pukeutumiseen liittyen.
Nurmijärvi Golfin pukeutumisohje noudattaa aikaisempaa
käytäntöä sekä Golfliiton aikaisempaa ohjetta. Pukeutumisohje on esitetty Vuosikirjassa, ja se löytyy myös NGK:n kotisivuilta.

Tutustumiseen on erinomainen mahdollisuus, sillä jokaisella NGK:n jäsenellä on oikeus yhden lähtöajan veloituksettomaan käyttöön par 3 -radalla – tutustujien hyväksi ja koko
pelikauden 2013 ajan.

Herra Hakkaraisen Junior Green Card saatavissa
Vuonna 2012 lanseerattu Junior Green Card on saanut rinnalleen Herra Hakkarainen -version. Junior Green Card on
tarkoitettu alle 10-vuotiaille. Tiedustelut kentän toimistosta
tai palvelupäälliköltä johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi
SuomiMies Seikkailee -rekkakiertue 2013
pysähtyy myös Nurmijärvellä
NURMIJÄRVI GOLF PÄIVÄN TAPAHTUMISSA MUKANA
Seuraavan kerran SuomiMies-testirekka kiertää Suomea
huhti-kesäkuussa 2013. Tilaisuus on paikallinen mahdollisuus golfyhteisöille esitellä toimintaansa lajidemon merkeissä ja houkutella klubille kävijöitä ja kursseille uusia pelureita.
Testirekka tarjoaa miehille maksutta helposti ja hikoilematta
tehtävät kuntotestit. SuomiMiehen kuntotestit ovat
• Polar-kuntotesti: mittaa leposykkeen vaihteluvälin
kautta kestävyyskuntoa.
• Puristusvoima: kertoo yläkropan lihasvoimasta
• InBody 720 -kehonkoostumusanalyysi: mittaa rasvan ja
lihasten määrää, lihastasapainoa ja sisäelinten ympärillä
olevaa rasvaa.
SuomiMies-testirekka Klaukkalassa Citymarketin
P-alueella maanantaina 22.4. lähes koko päivän.

Golfliiton
jäsenetuohjelma
Golfliiton sivuilla golf.fi
on jäsenetusivusto kaikille yli 144 000 rekisteröityneelle jäsenelleen.
Sivulla on jäsenille joka kuukausi uusi kilpailu, jossa kumppanimme
arpoo kaikkien kilpailuun ilmoittautuneiden kesken golfareille
merkityksellisiä ja elämyksellisiä laatupalkintoja. Jäsensivustollemme tulee lisäksi useita, golfareille hyödyllisiä, tarjouksia
vuodessa. Golfliitto on lähettänyt maaliskuussa 115 000 jäsenelle sähköpostiin e-kirjeen, joka ohjaa käyttäjän jäsenetusivuille. Lue lisää:
www.golf.fi/jasenedut
Golfin potentiaalitutkimus valmis
Erittäin odotettu golfin potentiaalitutkimus on valmis. IRO Research puhelinhaastatteli tuhatta 15-74 -vuotiasta suomalaista ja kyseli suhtautumista, kosketuspintaa sekä kiinnostusta
golfia kohtaan. Vastaukset edustavat yli neljän miljoonan suomalaisen mielipidettä. Tuloksista selviää mm.:
• lähes puolet suomalaisista suhtautuu myönteisesti golfiin,
ainoastaan 10 % kielteisesti
• golfin joko pysyvästi tai toistaiseksi lopettaneita on
lähes yhtä paljon kuin aktiivisia golfareita
• miljoona suomalaista on kokeillut golfia
• 1,7 miljoonaa suomalaista on kiinnostunut golfista
• 500 000 suomalaista on kiinnostunut aloittamaan golfin,
he suhtautuvat golfiin myönteisesti ja he voivat olla ketä
tahansa meistä
Tuttavat tutustumaan
Tässäpä potentiaalia kerrakseen. Toivottavasti kaikki NGK:n
jäsenet haarukoivat tuttavapiiristään nämä golfista kiinnostuneet ja tuovat heidät tutustumaan golfiin ja NGK:n palveluihin.

NURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 1-2013

| 4 |

KULMAHUONEESTA

GOLF
MURROKSESSA
Golfin valtakunnallisilla vaikuttajaforumeilla sekä golfmediassa on ollut voimakkaasti esillä spekulaatiot golfin tulevaisuudesta Suomessa. Keskustelusta välittyy
väistämättä viesti, jonka mukaan Suomigolf on mukana vähintään laajassa eurooppalaisessa murroksessa.
Ja tämän lisäksi Suomessa on oma, sisäinen murros.
Murroksen syvyydestä ollaankin sitten hyvin montaa
mieltä, sekä siitä miten tulevaisuuteen pitää edetä.
Tässä nyt muutamia faktoja Suomen golfista
• Suomessa on n. 145.000 rekisteröityä golfaria, ja Suomen
Golfliitto on jäsenmäärällä mitattuna Suomen suurin lajiliitto
• Harrastajamäärä on Euroopan 10. suurin
• Suomessa harrastajamäärä on toistaiseksi kasvanut
joka vuosi
• Potentiaalinen aloittelijamäärä on viimeisimmän
tutkimuksen mukaan huomattavan suuri eli n. 10.000 aiko
aloittaa golfin v. 2013 ja peräti n. 700.000 haluaisi kokeilla
golfin pelaamista tulevaisuudessa
Golfin yhteiskuntavastuu
• Golfarit ovat itse rahoittaneet maahamme kattavan liikuntapaikkaverkoston (n. 150 kenttää) joiden arvo yhteensä
on n. 450 miljoonaa euroa
• Golfarit vastaavat itse kenttiensä ylläpidosta, keskimäärin hoitovastike pelaaja kohti on 600 euroa/vuosi
(huomioiden kaikki kentät 9-reikäisistä 54-reikäisiin)
• Golfkentät työllistävät vuositasolla suoraan n. 1.300 henkeä
• Toimialalla on korkeat ympäristökriteerit
Green fee -pelaamisen osuus kentän taloudessa
Uudenmaan alueella muutama kenttä on sulkenut kenttänsä vieraspelaamiselta tai rajoittanut sitä merkittävästi, omien uusien strategioidensa mukaisesti. Joillakin forumeilla on
spekuloitu näiden toimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista. Seuraavassa sulkemisajatus peilattuna omaan, NGK-yhteisöömme
Pitkille radoille myydään vuosittain n. 2100 green feetä, joista ainoastaan n. 500 kpl on täyshintaisia (joko aikuinen tai
juniori), osakkaan vieraiden green fee -osuus on n. 550 kpl
ja 9 reiän kierrosten n. 750 kpl. Loppuosuus muodostuu junioreista, SGKY:n Etukortti- ja muista kampanjamyynneistä.
Euroiksi muutettuna 500 normaalihintaisen green feen myynti
tuo kassaan n. 30.000 euroa eli n. 25 euroa/yksi NGK Oy:n
osakkeen pelioikeus. Karkeasti ajateltuna tämä olisi se summa, joka menetettäisiin, jos NGK Oy päättäisi sulkea kent-

tänsä (pitkät radat) vieraspelaamiselta. Ja jos spekuloidaan
myös par 3 -harjoitusradan sulkemisella, pitäisi tuohon 25
euroon lisätä vielä n. 65 euroa.
Kenttien täydellinen sulkeminen vierailta ei ole kuitenkaan
NGK:n strategiassa – eikä varsinkaan par 3 -harjoitusradan
sulkeminen.
Nurmijärvi Golfin strategia
NGK Oy:n ja ry:n hallitukset rakentavat erinomaisen tiiviillä ja
pitkäjänteisellä yhteistyöllä Nurmijärvi Golfin strategiaa. Yhteistyö on sujunut hyvin, molemmat ovat seuranneet osaltaan golfin muutoksen merkkejä ja tehneet omalla sektorillaan vuosittain strategiansa tarkistuksia. Seuraavan kerran
hallitukset käsittelevät NGK:n yhteistä strategiaa nyt huhtikuun loppupuolella, ja työn tulokset pyritään huomioimaan
vuoden 2014 suunnittelun yhteydessä – mutta tarvittaessa
jopa välittömästi.
Peruskunto kohdallaan uuteen kauteen
Pelikauden 2013 valmistelut on pääosin tehty, sekä kentällä
että henkilökohtaisella tasolla.
Kentän osalla kausityöntekijät on rekrytoitu ja koulutettu, kiinteistöjen ja kaluston huollot suoritettu, tasoitukset saatettu
AHR:n mukaisiksi, jäsenkortit lajiteltu jne.
Henkilökohtaisella tasolla pitkä hiihtokausi ja reilut 1.100 km
sivakoituna. Eli ei se tulos nyt ainakaan peruskunnosta jää
kiinni.
Pelikausi alkakoon
Esa Meriläinen
Toimitus- ja toiminnanjohtaja

Luistavasti
uuteen kauteen!
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Kenttämestarin talviunilta !

Primo-Maxx – ihmeaine?
Kasvunsääteitä (CCC ja Moddus) on
käytetty viljojen viljelyksessä Suomessakin jo vuosikymmeniä. Kasvunsääteet estävät viljojen lakoamista ja vahvistavat juuristoa. Nyt on tullut markkinoille Primo-Maxx-niminen aine, joka
on tarkoitettu käytettäväksi urheilunurmien kasvunsäätöön.
Kokeissa on todettu, että aine todellakin saa
aikaan kompaktimman kasvin, vahvemman
juuriston ja tätä kautta vähentää leikkuujätteen määrää. Primo-Maxxilla käsitellyt ruohoalueet muuttuvat tummemman vihreäksi lisääntyneen klorofyllimäärän (lehtivihreä)
vuoksi ja samalla voidaan mahdollisesti vähentää leikkuukertoja tietyillä alueilla.

Jos dieseliä kuluu vähemmän ja leikkaaja
voi tehdä jotain muuta (katso kuva, copyright Syngenta) kentän alueella koneen päällä istumisen sijaan on syytä olla tyytyväinen.
Osakkaan kannalta kokeilu on myös järkevää, koska parhaassa tapauksessa on kyseessä huomattava säästö polttoainekustannuksissa ja ympäristöön menevät pakokaasut vähenevät eli maailmakin pelastuu.
Tämä onkin ympäristötyöryhmän tämän
vuoden pääseurantakohde, eli jos näette
jonkun keräävän leikkuujätettä pieneen pussiin ei kyse ole huonoista työmenetelmistä vaan leikkuujätteen määrän vertailututkimuksesta.
Samanaikaisesti tarkkailemme lannoitusmääriä ja vähennämme hallitusti liukenevilla
lannoitteilla kasvin rehumaista kasvua. Kokeilemme kasvunsäädettä väylillä ja viheriöillä ja kerron
tuloksista loppukaudesta.

vasti veden poistuminen tulva-alueelta (9C1A) nopeutuu ja alue näyttäisi edes etäisesti
golfkentältä eikä sorsien leikkipuistolta. 8Bväylän lampi on siistitty ja työ saatetaan loppuun lumien sulettua.
Lisäksi 5A-6A-väylien taustoilla on suoritettu
metsätöitä, harvennusta tiiauspaikkojen kasvuolosuhteiden parantamiseksi sekä pieni
avohakkuu tulevia väylämuutoksia ajatellen.
Kentän lumitilanne oli 22.3. se, että lunta on
viheriöiden päällä yli 50-60 cm. Kovia yöpakkasia on edelleen. Jäätä ei juurikaan ole viheriöiden pinnassa ja ruoho on edelleen vihreää. Mikäli sulaminen tapahtuu edellisvuosien
malliin ei suuria ongelmia ole odotettavissa.
Hyvää kevään odotusta toivottaa
Tapio Lehto, Kenttämestari

Talvella tehdyistä töistä
voi kertoa sen, että 2Aväylältä lähtevä oja on perattu ja patoava ojarumpu
painehuuhdeltu. Toivotta-

Primo-Maxxilla käsitellyt ruohoalueet muuttuvat tummemman vihreäksi lisääntyneen klorofyllimäärän (lehtivihreä) vuoksi ja samalla voidaan
mahdollisesti vähentää leikkuukertoja tietyillä alueilla.
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P U H E E N J O H TA J A N P O R I N AT

GOFKENTÄT PROFILOITUVAT
Joka toinen vuosi järjestettäviä golfin toimialapäiviä vietettiin maaliskuun ensimmäisellä viikolla Helsingissä. Mukana kaksipäiväisessä seminaarissa oli lähes kaksisataa golftoimialan keskeistä vaikuttajaa sekä golfseurojen ja -osakeyhtiöiden edustajaa ympäri Suomea.
Päivien yhtenä pääteemana oli nykyisten
pelaajien palvelutason pitäminen hyvällä tasolla sekä uusien pelaajien saaminen
golfkentille. Toisena teemana oli golfkenttien profiloituminen, jota sivuttiin monestakin eri näkökulmasta. Jotkut kentät ovat
profiloituneet tarjoamalla pelimahdollisuuden vain omille osakkeenomistajilleen, jotkut taas ovat täysin avoimia kaikille, jopa
ilman green cardia pelaaville harrastajille.

Tutkimuksen mukaan Suomessa on golfin pelaajiin
nähden moninkertainen määrä lajista kiinnostuneita.
Lähes 700 000 suomalaiseen aikuisväestöön (15–74
-vuotiaat) kuuluvaa henkilöä ilmoitti olevansa kiinnostunut kokeilemaan golfia.
Mieluisa uutinen on myös se, että lajiin suhtaudutaan
yhä voimakkaina elävistä ennakkoluuloista huolimatta
positiivisesti. Lähes puolet vastaajista
ilmoitti suhtautuvansa golfiin myönteisesti ja lähes yhtä moni neutraalisti.
Kielteisesti golfiin suhtautui vain noin
kymmenen prosenttia vastaajista.
Pelaajamäärän kasvuhan ei sinänsä
ole itsetarkoitus, mutta se on välttämätöntä, jotta golfin asema ja kehitys sekä golfkenttien rakentaminen ja
kunnossapito voidaan turvata myös
tulevaisuudessa. Etenkin kun suurten ikäluokkien pelaajat jossain vaiheessa vähenevät, on uusia harrastajia saatava, jotta kenttiä ylipäänsä
voidaan kunnialla ylläpitää.

Vaikka golf on lajina suurten haasteiden
edessä, golftoimialalla suhtaudutaan tulevaisuuteen pääosin myönteisesti. LaNGK ry:n puheenjohtaja
jin ympärillä on nyt myös paljon positiivisAntti Sarjamo.
ta värinää. Golfkenttien profiloitumisella ei
kuitenkaan tarkoiteta vain erilaisiin harrastamisen tapoiToki on iskettävä jäitä hattuun pelaajamäärän liiallisen
hin liittyvää erikoistumista. Kenttä voi yhtä hyvin profikasvun suhteen ja pidettävä huoli myös siitä, että uuloitua esimerkiksi asiakaspalvelun, pelin rakenteiden tai
det harrastajat saadaan sitoutettua golfyhteisöön osakjopa kentänhoidon kautta. Keskeistä on joka tapaukkeen omistamisen kautta, jotta voimme jatkossakin pesessa luoda asiakkaisiin pitkäaikaiseen harrastamiseen
lata hyväkuntoisilla kentillä.
ohjaava kestävä tunneside tai myönteinen, mieleenpainuva palvelukokemus.
Kohta pelataan Nurmijärvellä
Viime pelikausi oli Nurmijärven Golfklubin näkökulmasNurmijärven golfyhteisö haluaa tarjota parhaat jäsenta sekä toiminnallisesti että taloudellisesti varsin onnisedut omille osakkeenomistajilleen, toki muitakaan petunut. Haluamme tarjota tulevalle pelikaudelle vielä enlaajia unohtamatta. Mielestäni osakkeen omistamisesta
tistä enemmän toimintaa ja golfhenkisiä elämyksiä kaija täten sitoutumisesta omaan golfkenttään pitää saakille jäsenillemme.
da parhaat mahdolliset edut muihin pelaajaryhmiin verTätä kirjoitettaessa on lunta maassa vielä reippaasti,
rattuna.
mutta uskon että lehteä lukiessa pelikausi on tosi lähellä.
Harrastajapotentiaalia riittää
Toimialapäivillä esiteltiin myös tuore Golfliiton ja IRO Researchin tekemä tutkimus, jonka mukaan Suomessa
on yhä huomattavaa potentiaalia golfin harrastajamäärien ja siten myös koko golftoimialan merkittävälle kasvulle. Kiinnostusta lajia kohtaan riittää ja tarve yhä monimuotoisemman golfin harrastamiseen on toimialalla
selvästi tunnistettu.

Oikein hyvää kevään odotusta
sekä antoisaa pelikautta 2013!
Antti Sarjamo, puheenjohtaja
Nurmijärven Golfklubi ry
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Annetaanpa latua ja
tarjotaan laatua
Hyvä on hiihtäjän hiihdellä kirjoitti Eino Leino. Ja golfkentän ladulla hiihdellessä sitä tulee mietiskelleeksi hiihtämisen lisäksi tulevan golfkauden omia sekä koko seuratoiminnan tavoitteita.
Latuakin piti antaa miettimisen välissä, aina sieltä nimittäin joku
tulee lujempaa, ihan kuin liikenteessäkin, vai oliko se golfkentällä... Olihan nuo hiihtolatujen käyttäytymissäännöt ihan Hesarissa asti. Nurmijärvi Golfin ”järjestyssäännöt” sekä kapteenien tarkistamat käyttäytymisohjeet ovat
jälleen Vuosikirjassa. Kaikille luettavaksi kertauksen vuoksi, ei pelkästään uusien ja aloittelevien jäsenten ohjeiksi.
Laadukasta pukeutumista
On hyvä muistaa vaikkapa pukeutumisohjeet. Golfmuoti uudistuu ja rentoa pukeutumista
on kaikissa mallistoissa, mutta
pysyvää on aina muistaa toisten
huomiointi tarkistamalla omien vaatteiden kunto. Ei aina tarvitse
olla uutta, mutta siistiä, puhdasta ja ehjää pitää päällä olla. Joten on aika uusia paidat, jotka ovat hien läikittämät tai kaulukset
ovat hien rikki kuluttamat. Kulahtaneet housut mäkeen vaan,
hups ja sinne meni! Laatua se on tämäkin ja ennen kaikkea lajin
ja kanssapelaajien kunnioittamista.

NGK:n
Naistoimikunta
2013 esittäytyy
Nurmijärvi Golfin naistoimikunnan tehtävänä on aktivoida naisten
pelaamista, kehittää peli- ja kilpailuvalmiuksia sekä vastata viihtyvyydestä ja hyvästä yhteishengestä yhdessä Ladykapteenin kanssa.
Toimikunta järjestää kolme Ladies’ Day -tapahtumaa kesän aikana
sekä kokoontuu talvisin suunnittelemaan toimintaa, johon kuuluvat
mm. tutustumisretket vieraskentille. Jäseniä on toimikunnassa seitsemän. Hyvä naisjäsenemme, olet lämpimästi tervetullut kaikkiin
tapahtumiin. Ota myös rohkeasti yhteyttä meihin.
Toimikunnan sihteerinä toimii
Tarja Rikman, joka on golfannut
aktiivisesti 12 vuotta. Naistoimikunnan jäsenenä Tarja on ollut
10 vuotta. Tarja on juuri siirtynyt
eläkkeelle, ja päivät kuluvat rattoisasti liikunnan ja kahden lapsenlapsen parissa. Liikunta pai-

nottuu kuntosaliin, sauvakävelyyn ja keilaamiseen, iltaisin sukkapuikot saavat kyytiä ja aina välillä hän käy tanssimassa.
Naistoimikuntaa vetää Merja
Iiskola, joka on pelannut golfia 10 vuotta. Hän ollut mukana

Laadusta tinkimättä
Laatua on mietitty myös talven aikana kun toimikunnat ja kapteenit ovat suunnitelleet alkavan kauden tapahtumia. Aina pitäisi tehostaa, säästää, uudistua ja toimintamalleja tarkistella kuten meidän monen työpaikalla on kuluneen vuoden aikana tehty. Näin olemme toimikunnissa tehneet, mutta laadusta tinkimättä.
Kapteenit tarjoavat laadukasta palvelua tänäkin vuonna huolehtien jäsenistön viihtyvyydestä ja toimimalla jäsenien linkkinä
seuran hallitukseen päin. Olemme jälleen Veskun kanssa silmät
ja korvat laadukkaan tarkkana. Toivomme laadukasta kanssakäymistä teidän kanssanne ja teille itsellenne toisten pelaajien
kanssa. Olkaa kohteliaita toisillenne, älkää pilatko kenenkään
kierrosta kiroilemalla, selittämällä tai selostamalla omaa peliänne tai manailemalla ennen lyöntiä, että olen aina tuohon veteen
lyönyt ja sinne se varmaan nytkin menee. Ei kukaan halua sellaisia kuunnella, sillä tuommoiset vaikuttavat negatiivisesti toisten pelaamisen nautintoon. Olkaamme siis laadukkaita pelaajia
kaikin positiivisin tavoin.

ESA MERILÄINEN VUODEN 2012
HERRASMIESGOLFARIKSI
Nurmijärven Ladyt ovat valinneet miesgolfareiden parista Herrasmiesgolfarin jo vuodesta 1996 lähtien. Vuoden 2012 päättäjäisissä
silinterihatun sai päähänsä Esa Meriläinen sarjassaan 16. Herrasmiesgolfari. Ladyjen toimesta suoritettavassa äänestyksessä Esa
keräsi 25 prosenttia kaikista annetuista äänistä. Esa keräsi äänet
hillityllä huomaavaisuudellaan ja kohteliaisuudellaan. Naiset arvostivat Esan avuliaisuutta kentällä; ladygolfarin pallo ei koskaan
kadonnut Esan peliseurassa. Lisäksi hän on osoittanut hyvää huumorintajua ja pitkäjänteistä otetta lajiin nimeltä Herrasmiesgolf.
Ladyjen lahjoittama NGK:n logolla varustettu Birdie-pullo on Esalla
varmaan kovassa käytössä, sillä tämä single-tasoituksella pelaava
herrasmies tehtailee Birdien kierroksella kuin kierroksella.

Annetaan laadukkaasti ja reilusti ”latua” ja laatua myös kesän
golfkierroksilla itsellemme ja kanssapelaajillemme.
Asta Peltoniemi
Ladykapteeninne
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toimikunnassa viitisen vuotta,
joista puheenjohtajana kolme
vuotta. Merja aloittaa tänä keväänä Suomen Golfliiton Ladygolftoimikunnassa ja Gloria LadyCupin Länsi-Suomen kapteenina (lisätietoa http://www.
ladygolf.fi/ladycup/). Merja yhdistää golfin mielellään ulkomaanmatkailuun, ja eksoottisin kohde, missä hän on golfanut, on Vietnam. Talvisin Merja
pitää kuntoaan yllä hiihtämällä.
Ladykapteeni Asta Peltoniemellä on jo yli 20 golfvuotta
takana ja kapteenskana hän
on toiminut 8 vuotta ja saman
ajan myös Suomen Golfliiton
Ladygolftoimikunnassa. Asta
tykkää kilpailla ja haastaa itseään parempiin suorituksiin.
Hän harrastaa golfin lisäksi
hiihtoa, uintia, lenkkeilyä ja sienestystä.
Kirsi Tiainen aloitti pelaamisen kesällä 2009 ja tuli NGK:n
jäseneksi 2010. Naistoimikunnassa hänellä alkaa toinen
kausi ja senioritoimikunnassa
ensimmäinen kausi. Kirsi pelaa
mielellään kilpailuissa ja hänen
tavoitteenaan onkin parantaa
taitoja ja tasoitusta. Kirsin harrastuksiin kuuluu monipuolinen kuntoliikunta ja koiranpentu varmistaa emäntänsä liikkumisen.
Toimikunnan
tiedotuksesta
vastaa Anneli Hämäläinen,
joka on golfannut Nurmijärvellä
20 vuotta ja ollut naistoimikunnassa 15 vuotta. Ladykapteenina hän oli 4 vuotta. Eläkeläisen päivät ovat mukavan kiireisiä, sillä ne kuluvat kahdessa
kuorossa sekä keilaamisen,
kävelyn, uinnin ja tanssimisen
parissa. Anneli on aktiivisesti
mukana Vihdin UNICEF-ryhmässä.
Lastenlasten hoito piristää
myös päiviä, ja kuudennen
lapsenlapsen odotetaan syntyvän parin kuukauden päästä.
Kuvasta puuttuva toimikunnan jäsen Marita Tuomisto
on aloittanut golfin pelaamisen

Kuvassa vasemmalta lähtien on Tiina Santonen, joka on toimikunnan uusin jäsen. Hän on
pelannut golfia 20 vuotta, välillä enemmän ja välillä vähemmän. Tiina on 40 vuotias, kolmen
lapsen äiti (nuorin 3 v.), mutta hän haluaa välittää viestin, että golfia voi pelata ”ruuhkavuosinakin”. Tiina harrastaa hiihtoa ja luistelua – usein yhdessä perheen kanssa. Tiina kertoo,
että häneen saa ottaa yhteyttä, jos joku aloitteleva lady kaipaa peliseuraa.

Nurmijärvellä 1992 ja hän on
ollut alusta asti seuran jäsen
sekä naistoimikunnassa mukana 17 vuotta, joista 10 puheenjohtajana. NGK Oy:n hal-

lituksen jäsen Marita on ollut
vuodesta 2008. Marita on innokas pelaaja ja nauttii golfissa
erityisesti ulkoilusta, luonnossa
kuntoilusta ja sosiaalisuudes-

ta. Maritan harrastuksia ovat
myös tennis, jooga, kuntosali
ja ulkoiluliikunta. Hän on myös
aktiivisesti mukana Lions-toiminnassa.

Mukavia lady-tapahtumia
tulevana kesänä
Naistoimikunta on suunnitellut kesälle
2013 mukavia tapahtumia, joihin se toivottaa kaikki Nurmijärven ladygolfarit tervetulleiksi. Tapahtumissa pääsee sekä kisailemaan että pelaamaan leikkimielistä golfia. Erityisesti toivomme, että tapahtumiin
osallistuu myös sellaisia ladygolfareita, jotka eivät aiemmin ole tapahtumissa olleet
mukana. Huippugolfari ei tarvitse olla, positiivisella asenteella ja huumorintajulla pärjää.
Ladies’ Day -tapahtumia vietämme toukokuussa, kesäkuussa ja elokuussa. Toukokuun tapahtumaan on odotettavissa ”Euroviisut laulukilpailutähtiä” ja kesäkuussa kansallisena Ladygolfpäivänä teemme
”Reikäpeliä tutuksi”. Elokuun tapahtumassa joutuvat kesän aikana hiotut pelitaidot
koetukselle jännittävässä joukkuekilpailussa. Viime kesänä toteutimme ensimmäistä
kertaa Naisten peli-iltoja. Peli-illoille ideoidaan uusi toteutustapa. Tarkoituksena on
tutustuttaa ladygolfareita toisiinsa ja löytää uutta peliseuraa. Kierros naisporukassa voi olla virkistävä, mikäli yleensä pelaat
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vain kumppanisi ja tuttujesi kanssa; pelistä
voi oppia ihan uusia puolia.
Birdiepuu- ja Eclectic-kisailut jatkuvat tuttuun tapaan koko kesän ajan. Birdiepuun
ylimmälle oksalle kivunneet palkitaan,
Eclectic-kisassa sen sijaan voit tavoitella
omaa teoreettista huipputulostasi; millainen tuloskorttisi olisi, jos kaikki kesän onnistumiset sattuisivat samalla kierroksella.
Eclecticissä on hyvä, jos teet kesän kaikki
birdiet eri reiällä. Kauden aikana palkitaan
myös eniten tasoitustaan pudottanut Lady.
Seuraa Ladygolf-tiedotteita NGK:n nettisivuilla ja ilmoittaudu tapahtumiin kutsussa
ilmoitetulla tavalla. Julkaisemme myös tuttuun tapaan Ladygolfari-esitteen, jonka lähetämme Ladygolfareille myös sähköpostitse. Esitteestä löydät naistoimikunnan jäsenten yhteystiedot ja heihin voit aina ottaa
yhteyttä golfin merkeissä.
Pelikelejä odotellessa
Merja Iiskola
NURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 1-2013

Mid-toimikunnan

SYNTYTARINA
Viime vuoden syksyllä keski-ikäisten oma toimikunta, mid-toimikunta, näki päivänvalon. Klubin
kymmenhenkisen hallituksen viisijäseninen keskustapuolue (mid-puolue) runnoi tahtonsa läpi,
vaikka hallituksen toisessa siivessä oli vastassa viisi senioria. Pj. Sarjamo saatiin kuitenkin käännytettyä midien puolelle uskottelemalla, että mid-toimikunta ajaa myös eläkeläisten asioita.
Mid-toimikunnan puheenjohtajaksi kabinettipeleissä huijattiin klubin kapteeni Vesku Hiltunen. Hän oli ainoa ehdokkaista, jolta löytyi riittävästi naiivia uskoa, että tehtävä toisi
mukanaan ystäviä ja vaikutusvaltaa. Ikuisella
tulevaisuuden lupauksella Hiltusella (35 v.) oli
myös vankka puolen vuoden kokemus midikäisyydestä. Hiltunen valitsi toimikuntaan
useiden satojen hakijoiden joukosta eniten
maksaneet, joista tässä lyhyt esittely:
Marko ”Big Easy” Julin tuo toimikuntaan
uskomattoman kombinaation kokemusta
(fyysinen ikä lähes puolivuosisataa) ja dynaamista nuorekasta ajattelua (henkinen
ikä 13 v). Julin voitti viime kaudella seuran
mid-lyöntipelimestaruuden. Voiton salaisuus
oli Julinin järkähtämätön luottamus muiden
epäonnistumisiin. Suurimmat urheilumenestyksensä Julin saavutti kuitenkin jo nuoruudessaan Korson Palloseuran topparina 5.
divarissa.
Tuukka ”Big” Saarelainen on nykygolfarin
muotokuva. Kuntosalilla rakennettu teräksinen vartalo ja täydellisyyttä hipova tekniikka
muodostavat tappavan yhdistelmän, jollaisella golfkenttien kenttäennätykset murskaNURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 1-2013

taan. Tuukan sijoitus klubin mestiksissä 41.
(MC) tuloksella 90.
Sami ”Salami” Salminen teki näyttävän
come-back:n Nurmijärven Golfklubiin useiden vuosien harharetkien jälkeen selvittämällä seuran mestaruuskisoissa cutin. Toisen kierroksen upean pelin ansiosta Salminen kuittasi kisoista arvokkaan TOP 20-sijoituksen. Useat naapuriseurat kosiskelivat
Salmista alkukaudesta edustusjoukkueisiinsa, mutta lopulta Nurmijärven Golfklubi voitti tämänkin tyhjän arvan ja sai Salmisen riveihinsä.
Jarmo ”Painter” Lapiolahti (nimi muutettu) aloitti mideilyn reilut kymmenen vuotta sitten. Aluksi homma oli viatonta kokeilua,
mutta pian Lapiolahti huomasi vajonneensa
syvemmälle ja syvemmälle. Mideistä ei enää
päässyt eroon. Tavalliset ystävät olivat kaikonneet ja kaverit tulivat nyt midi-porukoista. Jarmolla on kuitenkin toivoa. Suurin osa
mideistä eheytyy 15 tai 20 vuoden kierteen
jälkeen. Edessä on tosin uudet houkutukset,
ja moni jääkin senioreiden uhriksi.

Juha ”XV/11/69” Laakso on mid-toimikunnan tietolähde. Stasin mid-osasto sai
värvättyä Laakson jo 60-luvulla hänen opiskeluaikoinaan. Hän kasvoi perheessä, jossa
myös äiti ja isä olivat mid-ikäisiä, joten värväys oli melko vaivatonta. Laakso vuotaa nykyään salaista valmennustietoa mideille, koska
keski-ikäisten menetettyjen toivojen menestys on Laaksolle sydämen asia. Muulla ei ole
väliä. Valitettavasti valmennusosaaminen ei
näy Laakson omassa pelissä.
Mikko ”Long John” Malin on toimikuntamme ehdoton selkäranka. Hän on säntillisyyden perikuva. Hänen itsekurinsa saa
Valamon munkit tuntemaan kateutta. Hänen ulkonäkönsä saa Valamon munkit tuntemaan mustasukkaisuutta. Muiden rynnätessä iltaisin paheiden teille vetäytyy Mikko
kammioonsa yhdeksältä nukkumaan, jatkaakseen aamulla varhain tinkimätöntä työtä toimikunnan eteen.
Mid-ikäiset työn orjat, sorron yöstä nouskaa
ja osallistukaa midien tapahtumiin!
Vesa Hiltunen, puheenjohtaja
Mid-toimikunta
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Nurmijärven Midien

Kesäliiga 2013

Kesäliiga on koko kesän kestävä sarja mid-ikäisille ajalla ma 6.5.pe 30.8. (17 viikkoa). Jokainen viikko muodostaa oman osakilpailun. Osallistut viikoittaiseen osakilpailuun pelaamalla 18 reiän
pistebogeytuloksen viikon aikana millä tahansa kentällä ja lähettämällä pistebogeytulos Kesäliigan kotisivujen kautta viimeistään
seuraavan viikon tiistaina. Voit pelata viikon aikana kuinka monta kierrosta tahansa ja valita niistä parhaimman, jonka ilmoitat
Kesäliigaan. Voit myös syöttää kaikki tulokset Kesäliigaan, jolloin Kesäliigan keskustietokone tekee parhaan kierroksen valinnan puolestasi. Säilytä kuitenkin merkkarin allekirjoittama tuloskortti itselläsi. Parhaiden osalta tuloskortit tarkastetaan kauden
päätyttyä.
Viikoittaisista osakilpailuista jaetaan sarjapisteitä siten, että voittajalle annetaan 100 pistettä ja viimeiselle sijalle sijoittunut saa 10
pistettä. Loput sarjapisteet jaetaan lineaarisesti osallistujamäärästä riippuen. Esim. 10 osallistujan osakilpailussa 1. sijasta saa
100 pistettä, 2. 90 pistettä, 3. 80 pistettä… 10. 10 pistettä. Kannattaa siis aina lähettää tulos, jolloin varmistat itsellesi vähintään
10 pistettä.
Sarjataulukkoon huomioidaan kunkin osalta 10 parasta sijoitusta, joten ei haittaa vaikket ehdi kaikkina viikkoina pelaamaan.
Miehet saavat kymmenen lisäpistettä pelatessaan valkoiselta tiiltä ja naiset pelatessaan sinisiltä tai keltaisilta. Vieraskentillä, missä ei ole tiipaikkoja merkattu värein vaan esim. kentän mitan mukaan numeroin (Kytäjä), jokainen käyttäköön asian suhteen omaa
harkintaansa.
Mikäli saat Kesäliigan kierrokselta yli 36 pb-pistettä, on tuloskortti palautettava caddiemasterille tasoitusta laskevana korttina.
Näin ehkäistään, ettei kukaan pelaa koko kesäliigaa liian suurella tasoituksella. Tämä sääntö ei koske tasoitusryhmän 1. pelaajia, joiden tasoitukseen eivät vaikuta kuin viralliset kilpailutulokset,
joihin Kesäliigaa varten pelatut kierrokset eivät lukeudu.
Kilpailuaika on 6.5.-30.8. eli yhteensä 17 viikkoa. Kesäliiga päättyy finaaliin, joka pelataan viikonloppuna 31.8. tai 1.9. Finaalista
tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. Finaalista saa sarjapisteet
1,5-kertaisena sarjataulukkoon.
Palkintojen jako ja kauden päättäjäiset pidetään la-su 5.6.10.2013 jollakin kotimaisella kentällä, jossa pelataan kierrokset molempina päivinä. Kesäliigan pääpalkintona voittajalle maksetaan tämä matka. Muut päättäjäisiin osallistuvat kustantavat
matkansa itse. Mikäli voittaja ei pääse matkalle, palkintomatka
maksetaan parhaiten sijoittuneelle matkalle osallistujalle. Kolmelle parhaalle on luvassa myös tavarapalkintoja.
Kesäliigaan voivat osallistua kaikki Nurmjärven Golfklubin midikäiset (syntymävuosi naisilla 1964-1978, miehillä 1959-1978).
Osallistumismaksu Kesäliigaan on 15,- joka kattaa koko kesän.
Viikoittaisista osakilpailuista ei siis peritä erillistä maksua.
Ilmoittautuminen Kesäliigaan tapahtuu NGK:n caddiemasterille,
joka veloittaa kilpailumaksun samassa yhteydessä. Voit ilmoittautua myös puhelimitse tai sähköpostilla. Tässä tapauksessa
muista maksaa osallistumismaksu, kun seuraavan kerran käyt
kentällä.
Lisätietoja antaa
Kesäliigavastaava Vesku Hiltunen
kesaliigamies@gmail.com, p. 040 5131377

Ismo Eskola taputteluputti.

Marko Julin kupittaa hieman kauempaa.

Mid-ikäisyys
Mid-ikäiseksi pääsee sinä vuonna, kun täyttää 35
vuotta. Tänä vuonna midejä ovat 1978 syntyneet ja sitä
vanhemmat. Mid-tittelistä joutuu luopumaan, kun siirtyy
senioreihin. Tämä tapahtuu naisilla 50 vuoden iässä
ja miehillä 55 vuoden iässä. Kaikki seuran mid-ikäiset
ovat tervetulleita osallistumaan mideille suunnattuihin
tapahtumiin.
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Kapteenin info ja
kummikierrokset
uusille jäsenille
Uusille jäsenillemme tarkoitettu kapteenin luento vaihtaa nimensä kapteenin infoksi. Sisällön painotus siirtyy enemmän
pelikäytäntöihin eli etikettiin. Infossa kerromme lyhyesti ensin klubin toiminnasta
ja käytännön asioista esim. lähtöajan varaamisesta netin kautta. Tämän jälkeen
sään salliessa siirrymme kentälle, jossa
neuvomme ja opetamme kentällä noudatettavia pelikäytäntöjä (golfetiketti).
Myös kapteenin kierrokset saavat uuden nimen. Kierroksia kutsutaan nyt kummikierroksiksi ja entiset kapteenin kierrättäjät saavat nimekseen kummipelaaja. Tämä kuvastaa ehkä paremmin kierroksen luonnetta;
kummipelaajat auttavat uusia pelaajia 9 reiän kierroksella pelin ohessa pelikäytännöissä ja sääntöasioissa.
Syksyllä pelataan jälleen Kapteenin kannu -kilpailu pe 16.8.2013 klo 17. Kapteenin
kannu on erittäin rento yhdeksän reiän joukkuekilpailu ruokailuineen tänä tai viime vuon-

na green cardin suorittaneille Nurmijärvi Golfin jäsenille. Jokaisessa peliryhmässä pelaa
kaksi uutta golfaria ja heitä opastamassa on
kummipelaaja.
Kapteenin infoja pidetään ti 21.5. klo 18.30,
to 30.5. klo 18.30, ti 11.6. klo 18.30 ja to
8.8. klo 18.30.
Kummikierroksia järjestetään pääasiallisesti
tiistai- ja torstai-iltaisin. Tarkemmat ajat kotisivuilta kapteenien osiosta tai caddiemasterilta.
Kevätterveisin Vesku ja Asta
Vesa Hiltunen
Kapteeni
p. 040 5131377
vesa.hiltunen@kotiportti.fi
Asta Peltoniemi
Ladykapteeni
p. 050 5014331
asta.peltoniemi@kesko.fi

Klubin kapteeni Vesa Hiltunen
sivupersoonansa kanssa.

Kiinnostaako ryhtyä
kummipelaajaksi?
Kummipelaajat pelaavat uusien jäsenten kanssa 9 reiän kierroksen
palloränniradalla. Kierroksen aikana kummipelaaja neuvoo ja opastaa
aloittelevia golfareita käyttäytymään
oikein golfkentällä. Ryhtyminen kummipelaajaksi ei velvoita mihinkään;
voit pelata kummikierroksia silloin,
kun sinulle itsellesi sopii. Mikäli homma kiinnostaa, ota yhteys kapteeneihin!

Il capitano on Tour – Inside the Ropes (tarina viime kaudelta)

Haastajakiertueen kausi
avattiin Harjattulassa 22.5.
Vapaapäivä töistä ja vaimolle olin unohtanut kertoa, joten ei kai sunnuntaipäivää voisi
enää huonommin tuhlata kuin 36 reiän haastajakiertueen kilpailuun parin sadan kilometrin ajomatkan päässä. Lähtöaika oli vasta
kymmeneltä, joten sain nukkua yön rauhassa kotona. Aamulla herätys, pari nappia ylähuuleen, tuubi mobilaattia ympäri kehoa
sekä lyhyt aamujumppa, jotta setä saatiin
taipumaan alkuasentoon. Huoli pois, parin
tunnin jäykistävä automatka Turkuun ja keho
tuntui jälleen omalta.

reunasta ja sijaitsee pelaajan linjalla, saa pelaaja vapautua haitasta rangaistuksetta. Totesin startterille, että näin ollen saan siis vapautuksen myös tilanteessa, jossa palloni
on 300 metrin päässä viheriöstä, mutta kastelulaitteen kansi on viheriön reunassa lyöntilinjallani. Paikallinen turkulainen lähettäjä
ei edes ymmärtänyt viisasteluani, liekö kielimuuri ollut esteenä vai mikä, mutta huomasin heti, että hän ei yllä lähellekään tasoani
pilkunviilaajana ja luovuin lyhyen yrittämisen
jälkeen leikistä.

Yritin ottaa aamulämmöt haastamalla startterin väittelyyn heidän paikallissäännöstään.
Paikallissäännöissä todetaan, että mikäli kastelulaitteen kansi on enintään kahden
mailan mitan päässä pelattavan viheriön

Peli lähti kivasti liikkeelle ja olin hetken alle ihannetuloksen. Alkukaudesta näin vähän pelanneena itseluottamus on kuitenkin
hauras kuin Pentti Matikaisen kuuluisa seitinohut iltapäiväkänni. Muutama huonompi
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putti ja heikompi lyönti ja aloin nähdä mörköjä asettuessani pallolle. Mainitsemisen arvoisena suorituksena mieleen jäi viiden putin
viheriö. Jesh.
Olihan siellä muitakin, Repe ja Pera ja Sepi,
mutta nurmijärveläisistä ainoa mainitsemisen arvoinen suoritus oli Valtteri Tulokkaalla, joka sijoittui kuudenneksi. Tulokset löytyvät netistä www.golf.fi. Netistä löytyy myös
paljon muuta. Ei kuitenkaan kannata lukea
sitä kaikkea yhdessä illassa, voi tulla silmät
kipeäksi.
Kootut selitykset: reiät oli väärissä paikoissa,
urissa oli hiekkaa ja gripit liukkaat.
Kapteeni Vesku

MIEHET TOP 100 HCP

Salonen

PÄIVITYS 15.3.2013
1 Satama
2 Kuronen
3 Jämsä

Henri
Miki

50 Koliseva

-3,3
-2,2

52 Salmi
Saarelainen
54 Malin

6,5

Petri

6,5

Kosti

6,7

1 Ikävalko

Elina

0,0

Tuukka

6,7

2 Väre

Ritva

4,3

Mikko

6,8

3 Ikävalko

Minna

5,3

Johan

6,8

4 Laakso

Johanna

7,5

5 MustjokiPurhonen

Johanna

8,5

6 Perhoniemi

Paula

8,6

7 Peltoniemi

Asta

9,3

8 Nieminen

Jenna

9,4

9 Koivisto

Leena

10,8

10 Heikura

Hannele

11,8

11 Rosimo

Johanna

12,4

12 Mertjärvi

Annikki

12,7

13 Salminen

Arja

12,8

14 Tuomisto

Marita

12,9

Mikael

-2,0

Ossi

-2,0

Laaksonen

5 Kolari

Juha

-0,9

56 Woodward

John

6,9

6 Mikkola

Jouko

0,0

57 Romppainen

Matti

7,0

Tulokas

Valtteri

0,0

Pakarinen

Janne

7,0

8 Ruissalo

Tommi

0,3

Hyvättinen

Timo

7,0

9 Meriläinen

Matias

0,8

Kari

Ville

7,0

10 Reijonen

Elias

1,3

61 Koskinen

Jaakko

7,5

11 Hiltunen

Vesa

1,7

62 Pulkkinen

Jukka

7,6

12 Järvinen

Simo

2,3

63 Konkola

Juhani

7,7

13 Mikkola

Jaakko

2,4

Ahtola

Casper

7,7

14 Salminen

Sami

2,5

65 Eklund

Kristian

7,9

66 Salonen

Tomi

8,0

Mikkola

NAISET TOP 50 HCP

Osku

PÄIVITYS 15.3.2013

15 Piitulainen

Henri

2,6

15 Romppainen

Kirsti

13,0

16 Tuloisela

Antti

3,0

Laine

Petri

8,0

16 Ask

Oili

13,1

3,2

Ask

Elis

8,0

17 Permala

Kiia

13,5

Arto

8,0

18 Toivonen

Anneli

13,9

17 Koivisto

Mikko

18 Kaskinen

Miikka

3,4

Sirviö

19 Salo

Juhani

3,5

70 Meriläinen

Esa

8,1

19 Santonen

Tiina

14,0

Kari

8,1

20 Böckerman

Susanna

14,2

Arno

8,1

Hyvättinen

Leena

14,2

Pasi

8,1

22 Henriksson

Miia

14,4

Timo

8,3

23 Aromäki

Hillevi

15,4

24 Ijäs

Kristiina

15,6

25 Sahlström

Anne

15,9

26 Antila

20 Eskola

Patrik

3,8

Tiilikka

21 Järvinen

Eemeli

3,9

Salmi

22 Salo

Veijo

4,0

Theman

23 Santonen

Kari

4,1

Niku-paavo

Lauri

4,1

Kaskinen

Pasi

8,3

Kotiluoto

Roni

4,1

Sinisalo

Janne

8,3

Laakso

Juha

4,1

77 Korkia-Aho

Ari

8,4

Jani

4,2

Merentie

Eino

8,4

Jesse

4,2

Sirviö

Tomi

8,4

29 Haapala

Aleksi

4,3

Järvinen

Timo

8,4

30 Turunen

Tommi

4,5

81 Hurme

Jari

8,5

31 Hokkinen

Jani

4,6

82 Liimatta

Esko

8,6

32 Huotari

Esa

4,8

Heinonen

Rauno

8,6

Paavo

8,6

Ari

8,6

Nico

27 Nieminen
Rinne

74 Nick

33 Julin

Marko

4,9

Pietikäinen

34 Lapiolahti

Jarmo

5,0

Mäkinen

35 Witting
Iso-Herttua

Kristian

5,1

86 Alava
Bergström

Marianne

16,0

Åström

Nella

16,0

28 Tiainen

Kirsi

16,8

Weber

Raija

16,8

30 Pirhonen

Airi

16,9

31 Kuronen

Sini

17,0

32 Mikkola

Marja

17,2

Terhi

17,2

34 Pihlajamäki

Jarna

17,3

35 Mäkelä

Aulikki

17,4

8,7

36 Kilpi

Ritva

17,7

Tuomas

8,7

37 Nylund

Outi

17,8

Tia

17,8

Beilinson

Pekka

5,1

Mikko

5,3

88 Laitinen

Jari

8,8

Tuhkanen

Max

5,3

Åström

Kaj

8,8

39 Kaskinen

Birgit

18,0

Timo

5,3

Santonen

Mika

8,8

40 Korolainen

Vera

18,2

40 Romppainen

Antti

5,6

Stubbe

Niklas

8,8

Perätalo

Jenni

18,2

41 Myyrä

Janne

5,8

92 Woodward

Samuel

8,9

Kuronen

Päivi

18,2

Pyykkö

Patrik

5,8

Similä

Jarkko

8,9

43 Mero

Suvi

18,3

43 Silventoinen

Keijo

6,0

Petri

9,0

44 Laakso

Anneli

18,4

44 Laine

Jere

6,1

Santtila

Aleksi

9,0

Merja

18,4

Juha

6,1

Pohjalainen

Juha

9,0

Satu

18,5

46 Jokela

Juuso

6,2

Nikkola

Mikko

9,0

47 Huhtapelto

Aleksi

6,3

Heinonen

Tommi

9,0

Laine

Mikko

6,3

Joel

Lehtonen

Kai

6,3

Mikko

37 Nieminen
Taivainen
Ripatti

Ikävalko

94 Teivo

99 Reijonen
Mälkki
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Iiskola
46 Airio

Pirkko

18,5

48 Mäkelä

Heinonen

MarjaLeena

18,6

9,1

49 Palm

Heidi

18,8

9,1

50 Nieminen

Anne

18,9
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Yhteistyökumppanimme
kaudella 2013 mm.

KESÄN 2013 OPEN-KILPAILUT

Yhteistyökumppanimme
kaudella 2013 mm.

Alkavalla kaudella on jäsenistölle tarjolla klubikilpailujen ja -tapahtumien
lisäksi 6 OPEN tai semi-OPEN -kilpailua. Kannattaa jo nyt varata kalenteriin
ja pyytää kaveritkin muista seuroista mukaan. Tässä näistä tiiviit esittelyt,
lisää mm. Vuosikirjassa
VIASAT OPEN la 8.6.
Tasoituksellinen lyöntipeli tai pb-kilpailu tasoitusrajojen mukaan. Palkintoina mm.
VIASAT-kanavapaketteja.
LIONS GOLF Hyväntekeväisyys OPEN la 15.6.
Tasoituksellinen lyöntipeli tai pb-kilpailu tasoitusrajojen mukaan. Rajamäen
Lions Clubin järjestämä tapahtuma, jonka tuotto käytetään sellaisenaan
hyväntekeväisyyteen.
ON GOLF TOUR OPEN su 14.7.
Parikisa pb ¾ tasoituksin best ball vähintään 18-v, klubipelaajille. Kilpailun
voittajaparille 1 viikon OnGolf-pelimatka.
MATKA-VEKKA OPEN la 17.8.
Tasoituksellinen pb-kisa. Palkintoina mm. Matka-Vekan ja Lomamatkojen lahjakortteja.
VIKINGLINE OPEN la 31.8.
Tasoituksellinen lyöntipeli tai pb-kilpailu tasoitusrajojen mukaan. Palkintoina mm.
Vikingline-pelipaketteja ja -risteilyjä.
AUTOASI semi-OPEN la 7.9.
Tasoituksellinen scramble 2 pelaajan joukkueille. Hyvät palkinnot tässäkin kilpailussa!
NURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 1-2013
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ongolf

Tasoitusasiaa
Otsikko tuo mieleen monelle rakennusliiton tiedotteen. ”Tasoitus” ja siitä johdettu verbi ”tasoittelu” muistuttaa taas mid-toimikuntalaisia syksyn pelimatkan sunnuntaipäivän luentoaiheesta. Tässä artikkelissa käsitellään kuitenkin muutamia viime vuosina käyttöön otettuja termejä, jotka liittyvät golftasoituksiin.

Tasoituskierrosten syöttäminen
Oletko huomannut, että voit syöttää pelaamasi tasoituskierroksen tuloksen itse Nexgolf-järjestelmän kautta? Näin saat heti uuden tasoituksen ja vähennät samalla caddiemastereiden työtaakkaa. Kirjaudu sisään
Nexgolf- eli ajanvarausjärjestelmään. Klikkaa
etusivulta ”Syötä ja tarkastele tuloskortteja”.
Etene ohjeiden mukaan. Tasoituskierrosten
omatoiminen syöttäminen ei ole mahdollista tasoituksilla 37-54 ja 1. tasoitusryhmän
(hcp alle 4,5) pelaajilla. Järjestelmän käyttö
saattaa myös herättää voimakkaita tunteita,
jonka takia sille on asetettu ikäraja K18. Nämä järjestelmän ulkopuolelle suljetut ryhmät
voivat kuitenkin laskettaa sen avulla pistebogeytuloksen, mutta se ei vaikuta suoraan tasoitukseen. Tuloskortti on tällöin palautettava caddiemasterille.
EGA (European Golf Association)
EGA on eurooppalainen golfin kattojärjestö.
EGA:n yhtenä tehtävänä on ylläpitää Euroopan yhtenäistä tasoitusjärjestelmää. Suurin
osa tasoituksiin liittyvistä määräyksistä on
lähtöisin EGA:sta ja paikallisesti emme voi
poiketa näistä määräyksistä.
Aktiivinen tasoitus
Tasoitus säilyy aktiivisena pelaamalla kauden aikana vähintään 4 tasoituskierrosta.
Aktiivinen tasoitus on merkitty tasoituskorttiin (jäsenkortti) tähdellä (*). Aktiivisella tasoituksella halutaan, että pelaajan tasoitus kuvastaisi hänen todellista pelitasoaan. Mikäli kauden aikana ei pelaa 4 tasoituskierrosta, muuttuu tasoitus ei-aktiiviseksi. Ei-aktiivisella tasoituksella voi osallistua kilpailuihin,
mutta palkintoja ei voi voittaa. Ei-aktiivisen
tasoituksen saa aktivoitua pelaamalla 4 tasoituskierrosta.
AHR (Annual Handicap Review)
eli tasoitusten vuositarkistus
Vuositarkistus tehdään pelaajille, joilla on aktiivinen EGA-tasoitus. Sen saaminen edellyttää vähintään kahdeksaa kirjattua tasoituskierrosta vuodessa kahden viime kauden
aikana niin, että vähintään neljä on pelattu
vuonna 2012. Nykytekniikka on mahdollista-

nut sen, että tasoitusjärjestelmässä huomioidaan erilaiset peliolosuhteet ja koko vuoden tulostaso, jotta kunkin pelaajan tasoitus
heijastaisi mahdollisimman tarkasti pelaajan
omaa pelitasoa. Tarkistuksen seurauksena
tasoitus laskee tai nousee 1 tai 2 lyöntiä tai
pysyy ennallaan. Nurmijärvellä vuositarkistus suoritettiin 31.1.2013 automaattisesti
Nexgolf-järjestelmän toimesta. Vaikutuksen
omaan tasoitukseen voi käydä katsomassa
Nexgolf-järjestelmästä selaamalla omien jäsentietojen alta löytyvää tasoitushistoriaansa. Vuositarkistus löytyy tasoitushistoriasta
otsikolla “Annual Handicap Review 2012”.
CBA (Computed Buffer Adjustment)
eli tasoitusvyöhykesäätö
CBA-korjauksella pyritään korjaamaan kilpailussa pelattuja pistebogeytuloksia joko
haastavien tai helppojen olosuhteiden vuoksi. Tämä tehdään siirtämällä buffer-vyöhykettä joko ylöspäin tai alaspäin. Jos kilpailussa on ollut vaikeat olosuhteet eli heikko
tulostaso, saattaa omaan tasoitukseen pelaamiseen riittää esim. 33 pistebogeypistet| 15 |

tä, jolloin jo 34 pisteellä tasoitus laskee. Vastaavasti helpoissa olosuhteissa (hyvä tulostaso) omaan tasoitukseen pelaamiseen saatetaan vaatia 37 pistettä. CBA ei ota huomioon todellisia olosuhteita vaan se lasketaan
pelkästään pelattujen tulosten perusteella.
Tietokone hoitaa CBA:n laskemisen ja se
tehdään ainoastaan kilpailuissa. Harjoituskierroksilla CBA ei ole käytössä.
Suomen Golflehden numerossa 2/2013 on
käsitelty tasoituksia perinpohjaisesti. Golflehden artikkelissa mm. avataan tarkemmin
paljon puhuttanutta AHR-järjestelmää. Kannattaa lukea, mikäli asia kiinnostaa syvällisemmin. Jokaiselle jäsenellemme sen sijaan
suosittelen palauttamaan mahdollisimman
paljon tasoituskortteja, jolloin tasoitus säilyy
aktiivisena ja kuvastaa parhaiten omaa pelitasoasi.
Tasoitustoimikunnan puheenjohtaja
Vesku Hiltunen
vesa.hiltunen@kotiportti.fi
p. 040 5131377
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NGK – opettajat 2013
Peter ”Petsku” Hagström vastaa Nurmijärven Golfkoulun opetus- ja valmennuslinjoista
Prona Petsku on toiminut vuodesta
1989, ollen Nurmijärvellä yhteensä 15
vuoden ajan. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Vierumäellä ja Master
Golfissa. Oman osaamisen kehittämiseksi Petsku käy vuosittain Floridassa
Mike Adamsin luona hakemassa uusimmat tiedot ja valmennusopit. Mike
Adams on yksi maailman parhaimpia
golfvalmentajia, joka valmentaa tälläkin hetkellä noin kuuttakymmentä PGA-tourin sekä LPGA-tourin pelaajaa. Suomen PGA valitsi Petskun vuoden 2009 golfvalmentajaksi.
Petskun valmennuksessa olevilla pelaajilla on saavutuksina
tähän mennessä reilut 30 SM-mitalia. Petsku toimii myös
Suomen PGA:n valmentajien kouluttajana. Tulevana kesänä Petsku vastaa NGK:n kilpapelaajien valmennuksesta,
yritystapahtumista sekä yksityistuntien antamisesta.
Jouko ”Jokeri” Mikkola on toiminut pro’na vuodesta
2002. Nurmijärven Golfkoulun lisäksi
hän toimii prona Golf Talmassa. Oman
osaamisen kehittämiseksi Jokeri kouluttautuu säännöllisesti niin koti- kuin
ulkomaillakin. Hän on erikoistunut pelaajien fyysisten ominaisuuksien kehittämiseen ja esteiden poistamiseen.
Hän on TPI Certified Level 2-koulutettu valmentaja. Jokeri toimii myös
Suomen PGA:n hallituksen jäsenenä
ja PGA:n koulutusvastaavana. Klubipelaajien lisäksi Jokeri valmentaa myös kilpapelaajia. Lisätietoja jokerimikkola.fi
Tulevana kesänä Jokeri vastaa klubipelaajien treeniryhmien opetuksesta, Tiikeritiimistä sekä yksityistuntien antamisesta.
Toni Korpihete toimii Nurmijärven Golfkoulun Assistant
Prona jo kahdettatoista vuotta, vastaten lasten golfkouluista, kurssimuotoisesta opetuksesta sekä yritystapahtumista.
Koulutukseltaan Toni on liikunnanohjaaja Vierumäeltä, hänellä on lisäksi
lajiosaamista Golfin lajitutkinnosta. Lisäksi Toni on suorittanut Valmentajan
ammattitutkinnon. Pedagogista kokemusta Tonilla on koulumaailmasta, missä hän on hoitanut
erityisopetuksen sijaisuuksia useiden vuosien ajan.
Tommi Ruissalo toimii Nurmijärven
Golfkoulun Assistanttina ensimmäistä kesää, vastaten Tiikeritiimistä ja
kurssimuotoisesta opetuksesta. Tommi on ansioitunut itse kokeneena pelaajana, Finnish-Tour ja SM-kisa tasolla. Tommi on myös toiminut pitkään.
mm. Minnea Blomqvistin caddiena
LPGA-tourilla.
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JAETTU ILO ON MONINKERTAINEN

NÄYTÄ LIITE KAVERILLESIKIN

Pieni pallo – Iso ilo

Golf – iso ilo kaikille
| 17 |
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Pieni pallo – ISO ILO
GOLF – ISO ILO KAIKILLE
145 000 harrastajaa ei voi olla väärässä: golf on hauska harrastus. Laji sopii kaikille ikään, sukupuoleen tai kuntoon katsomatta. Suomen Golfliittoon kuuluu lähes 140 jäsenseuraa
ympäri Suomen, ja paikalliseen Nurmijärven Golfklubiin jo yli
1 800 jäsentä. Golfiin on siis helppo tutustua – paikallisestikin.
Tartu rohkeasti pieneen palloon ja liity iloiseen joukkoon.
Golfarit elävät pitempään
Ruotsin Karoliinisen instituutin tutkimuksissa todettiin golfareiden kuolleisuuden olevan 40 % muuta väestöä alhaisempi, minkä laskettiin vastaavan viiden (5) vuoden pidennystä eliniässä. Golf on monipuolinen
liikuntamuoto, joka pitkäkestoisena polttaa
tehokkaasti rasvaa ja pitää yllä lihaskuntoa.
Esimerkiksi selän lihasten kunnon on todettu aktiiviharrastajalla parantuvan pelikauden
aikana. UKK-instituutin tutkimuksen perusteella golfari kuluttaa pelikierroksella keskimäärin 1200-1700 kilokaloria. Lisäksi pelitilanteet tarjoavat oivallista aivojumppaa.
Totta & tarua golfista
Golf vie kaiken ajan?
Puolikkaan pelikierroksen pelaaminen, Nurmijärvi Golfin harjoitusradan kiertäminen tai
pelkästään harjoitusalueilla lyöminen ei vie
sen enempää aikaa kuin vaikka leffassa
käynti. Lajista voi ihan hyvin nauttia, vaikka
siihen ei uhraisi kaikkea vapaa-aikaansa.
Golf on kallis ja elitistinen laji?
Golfin pariin pääsee maltillisilla kustannuksilla. Laina- ja vuokramailoilla pääsee alkuun ja
käytettyjä välineitä kaupataan runsaasti.
Nurmijärvi Golfin erityispiirre on kaikille avoin
harjoitusrata, jolla jo tuhannet ovat saaneet
ensikosketuksensa golfiin. Harjoitusradalle
pääsee pelaamaan maksamalla edullisen
kertamaksun, joka oikeuttaa koko päivän
pelaamiseen.
Pitää omistaa golfosake!
Tarua. Golfklubin jäseneksi pääsevät kaikki.
Pelitaitokokeen eli green cardin suorituksen
jälkeen voi pelata kertamaksuilla, sarjakorteilla tai vuokrata koko kauden pelioikeuden.
Kentän osakkeen hankkiminen tuo omistajalleen huomattavia etuja golfin laajempaan
harrastamiseen.
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Pitää olla hyvä pelaaja, ennen kuin
uskaltaa mennä kentälle!
Ehdottomasti tarua. Kun turvallisuusasiat
ja peruslyönnit ovat hallussa, jokaisella on
oikeus lähteä pitämään hauskaa kentälle.
Nurmijärven Golfklubi tarjoaa upeat mahdollisuudet golfiin tutustumiseen, kokeilemiseen ja golfarina kehittymiseen.
Kun tulet ensimmäistä
kertaa golfkentälle
Golfin pariin on helppo tulla. Jos tulet autolla, laita auto parkkiin ja suuntaa opasteita seuraten klubitalolle vastaanottoon (caddiemaster) juttusille. Caddiemaster on golfkentän asiakaspalvelija, joka auttaa ja neuvoo, joten voit huoletta kertoa olevasi kentällä ensimmäistä kertaa ja kysyä miten pääset
alkuun. Caddiemaster opastaa mistä voit
vuokrata mailat, miten saat harjoituspallot ja
missä pääset lyömään sekä pelaamaan.
Nurmijärvi Golfissa on tarjolla myös peli- ja
lyöntiopetusta. Golfkoulumme tarjoaa monipuoliset opetuspalvelut. Yksi hyvä tapa on
varata paikka alkeisopetusryhmään eli golfin
peruskurssille. Mutta jos haluat ensin testata
ohjatusti, onko laji sinua varten, voit pyytää
apua kentän opetuksesta vastaavalta prolta. Caddiemasterilta voit tiedustella sattuuko
pro olemaan paikalla ja vapaana. Suositeltavaa on kuitenkin varata aika etukäteen tai
paikan päältä caddiemasterilta. Nurmijärvi
Golfin yhteystiedot löytyvät osoitteesta:
www.nurmijarvi-golf.fi
ALOITTELIJAN POLKU
Tutustu aloittelijan polkuun osoitteessa
www.nurmijarvi-golf.fi/golfinaloittaminen
tai www.golf.fi/aloitagolf
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Ja huomioi tämäkin!
Älä turhaan jännitä millaiset kengät pitää olla
tai kannatko bägiä oikein päin. Golfiin pääsee parhaiten kiinni, kun ei turhaan purista
mailaa. Muista, että jokainen kentällä pelaava on joskus lyönyt ensimmäisen lyöntinsä.
Jos haluat ensivierailusta lisäinfoa, voit lukea
ohjeita Nurmijärvi Golfin sivuilta kohdasta
Golfin aloittaminen.
Klubiravintola avoinna kaikille
Tarjolla on laadukkaita kahvila-, ravintola-,
kokous- ja tilauspalveluja viihtyisässä ja rennossa ympäristössä kauniin luonnon keskellä. Suosittu ja runsas lounasbuffet, listalta
salaattiannokset – sandwichit – pastat – pihvit ja pikkulämpimät, unohtamatta tuoreita
leivonnaisia kahvin kanssa.
Tule tutustumaan
Tule rohkeasti käymään, vaikkapa kahville
tai lounaalle. Kerromme mielellämme toiminnastamme ja opastamme alkuun.
Kokeile golfia tai tule kurssille
Vain kokeilemalla tiedät, sopiiko laji sinulle!
Kursseillamme saat parhaan mahdollisen
startin ja tuntuman lajiin. Kursseja on viikottain toukokuun alusta alkaen.
LIITY JÄSENEKSI
Nurmijärven Golfklubin jäsenyys on avoin
kaikille. Tule sinäkin mukaan iloisten golfarien joukkoon.
Jäsenhakemuksen voi helpoiten täyttää kotisivuillamme.

NURMIJÄRVI GOLF
Ratasillantie 70, RÖYKKÄ
www.nurmijarvi-golf.fi

ALKEISKURSSI KAIKILLE –

PELAAMALLA OPIT GOLFIN!
Tule oppimaan golfin salat uudistetulle ja tehokkaalle Nurmijärvi Golfin peruskurssille!
Kurssilla saat laadukasta opetusta, sillä koulutetut, ammattitaitoiset opettajamme ehtivät keskittyä
riittävästi jokaiseen oppilaaseen. Kursseille otamme enintään 10 oppilasta opettajaa kohti ja kurssin
kesto on 9 tuntia. Peruskurssimme antaa erinomaiset valmiudet pelaamisen aloittamiseen.
Kurssilla opit lyöntitekniikat aina putista svingiin, saat tiiviin tietopaketin säännöistä, etiketistä ja
pelaamisesta. Ja ennen kaikkea: pääset todellakin jo kurssin aikana pelaamaan!

Kurssiohjelmaan sisältyy
• Pitkät lyönnit
• Lähipeli ja putti
• Opastus sinulle sopiviin välineisiin
(et tarvitse omia välineitä kurssille tullessasi)
• Säännöt ja golfetiketti
• Pelaamisen ABC
• Info golfarina etenemisestä
• Opastetut pelikierrokset NGK:n
upealla harjoitusradalla
Kurssin hintaan (170,-) sisältyy opetuksessa
käytettävät mailat ja pallot sekä green card -koe.
Peruskurssi sopii aloittelijoille ja vähän pelanneille.
Kurssiajat: Arki-iltakurssit ti, ke ja to klo 18-21
(yhteensä 9 tuntia).
Viikonloppukurssit pe klo 18-21 ja la klo 11-14
ja 15-18 (yhteensä 9 tuntia).

Kurssien aikataulut (touko-kesäkuu 2013)
Viikonloppukurssi

10.-11.5.2013....Toni Korpihete

Arki-iltakurssi

14.-16.5.2013....Tommi Ruissalo

Viikonloppukurssi

17.-18.5.2013....Toni Korpihete

Arki-iltakurssi

21.-23.5.2013....Tommi Ruissalo

Viikonloppukurssi

24.-25.5.2013....Toni Korpihete

Arki-iltakurssi

28.-30.5.2013....Tommi Ruissalo

Viikonloppukurssi

31.5.-1.6.2013....Toni Korpihete

Viikonloppukurssi

7.-8.6.2013....Toni Korpihete

Arki-iltakurssi

11.-13.6.2013....Tommi Ruissalo

Viikonloppukurssi

14.-15.6.2013....Toni Korpihete

Peruskurssilaisille lisäksi mahtavat edut kentälle
• Par 3 -harjoitusradan henkilökohtainen kk-kortti hintaan 30,(sisältää rajoittamattoman määrän pelikierroksia par 3 -radalle 30 päivän aikana)
• Green card -koe veloituksetta
• Nurmijärven Golfklubin vuosijäsenyys 1. vuoden tarjoushinnalla 85,• Green cardin ja seuran jäsenyyden jälkeen supertarjoukset pelioikeuksista
2013, esim. kurssi + rajattu kausipelioikeus 2013 yhteensä vain 340,Varaa paikkasi kurssille osoitteessa: www.nurmijarvi-golf.fi/golfin aloittaminen
Lisäinfo: www.nurmijarvi-golf.fi
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GOLF HARRASTUKSENA
TIETOA VANHEMMILLE
Golf on mailapeli, johon liittyy Suomessa monia uskomuksia ja luuloja. Tähän
on kerätty tietoa lajista ja sen harrastamisesta. Teemat käsittelevät pääasiassa lapsia ja nuoria, mutta samat asiat koskevat aikuisiakin.
Golf on edullinen harrastus
Golfilla on turhaan kalliin harrastuksen leima. 15 lajin joukossa golf oli kolmanneksi
edullisin. Vuosittaiset kustannukset (jäsenyys, välineet, peli- ja harjoitusmaksut) tekivät
yhteensä 350 euroa (30 euroa/kuukausi). 15 lajin joukossa golf oli kilpalajina viidenneksi edullisin. Vuosittaiset kustannukset (jäsenyys, välineet, peli- ja harjoitusmaksut
sekä kisamatkat) tekivät yhteensä 700 euroa (60 euroa/kuukausi). Tämä kartoitus tehtiin syksyllä 2011 sanomalehti Karjalaisen toimesta. Vastaavia vertailuja
on tehty puolueettomien tahojen toimesta ympäri Suomea. Myös niissä
golf on osoittautunut paikallisesti edulliseksi harrastukseksi.
GOLFIN HARRASTAMISEEN LÖYTYY
MONIA ERIHINTAISIA VAIHTOEHTOJA
Golfia voi tulla kokeilemaan
Nurmijärvi Golf toivottaa jokaisen lajin kokeilemisesta kiinnostuneen tervetulleeksi harjoitusalueilleen ja erityisesti aloitteleville tarkoitetulle harjoitusradalle. Tarjolla on myös vuokramailoja edulliseen hintaan.
Kannattaa soittaa jo etukäteen kentän toimistoon tai tutustua tarjontaan ja ohjeisiin
Nurmijärvi Golfin kotisivuilla www.nurmijarvi-golf.fi. Nurmijärvi Golf järjestää nuorille kesä- ja elokuussa golfkouluja (leirejä), joiden kautta pääsee hyvin mukaan toimintaan.
Miksi golf on hyvä harrastus?
Golfkentällä pelataan yleensä 2-4 hengen ryhmissä. Ryhmiin voi kuulua naisia, miehiä, nuoria ja vanhoja – taitotasosta riippumatta. Golf sopii hyvin koko perheen harrastukseksi. Esimerkiksi lapset, vanhemmat ja isovanhemmat voivat viettää yhteistä
aikaa golfin parissa.
Golfia pelataan raikkaassa ulkoilmassa ja liikunta tulee pelin lomassa kuin itsestään.
Golfkierroksen aikana kävellään 5-10 kilometriä luonnon keskellä. Kenttäympäristöt
ovat turvallisia, kauniita ja hyvin hoidettuja.
Golfiin kuuluvat hyvät käytöstavat.
Rehellisyys, kohteliaisuus, toimintaympäristön kunnioittaminen ja pelikavereiden kannustaminen ovat oleellinen osa peliä. Parhaimmillaan lajin parissa opitut asiat seuraavat mukana myös golfkentän ulkopuolelle!
Golf kehittää tehokkaasti arkielämässäkin tarvittavia taitoja, kuten pitkäjänteisyyttä,
keskittymiskykyä ja tunteiden hallintaa. Lajin voi aloittaa missä iässä tahansa. Golf sopii yhtä hyvin päälajiksi kuin myös mukavaksi vaihteluksi muiden harrastusten joukkoon.
Golf tarjoaa vahvoja elämyksiä. Se sopii hyvin koko perheen yhteiseksi harrastukseksi ja on kustannuksiltaan luultua edullisempi. Nurmijärvi Golf tarjoaa harjoitusryhmiä ja
toimintaa nuorille ja aikuisille, naisille ja miehille. Näistä löytyy myös hyviä ystäviä terveellisen harrastuksen parista.
Tutustu tarjontaan, ota yhteyttä ja tulkaa yhdessä kokeilemaan!
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LISÄÄ
JUNNUTOIMINTAA
Nurmijärven Golfklubi on kasvattanut jo neljä omaa pelaajaa
juniorista ammattilaiseksi asti. Klubin junioritoiminnan vahvuus
ja kasvattajaseurana toimiminen on on saanut myös valtakunnallista tunnustusta useaan kertaan. Tulevana kesänä Nurmijärvi Golf panostaa entistä laajemmin junioritoimintaan lisäämällä
kaikille avoimia harjoitusryhmiä.
Katso junnutoiminnan esitteet 2013 NGK:n kotisivuilta
tai tilaa ne sähköpostiisi.

Lasten golfkoulu on tarkoitettu golfia aloitteleville 7-12 v.
lapsille. Golfkouluja järjestetään yhteensä neljä: 3.-7.6.,
10.-14.6., 17.-20.6., ja 5.-9.8. Golfkoulu pidetään 5 päivänä
peräkkäin, maanantaista perjantaihin 5 tuntia kerrallaan.
Kuhunkin päivään sisältyy opetusta, ohjattu pelaaminen
harjoitusradalla ja ruokailu. Hinta on 185 euroa, sisältäen
pelipaidan. Golfkoulut ovat avoimia kaikille.

maan tasoitustaan ja haluavat osallistua junioreiden
kilpailutoimintaan

Pikku-Tiikerit on tarkoitettu aloitteleville, jo hieman golfiin tutustuneille, 7-10 v. lapsille, jotka syventävät perusoppeja golfiin ja haluavat tulla mukaan ohjattuun valmennukseen. Sopii hyvin golfkoulun käyneille jatkoharjoittelua varten.

Tiikeriryhmien harjoitukset alkavat toukokuun 11. päivänä molempien ryhmien ja vanhempien yhteisellä
infotilaisuudella. Harjoituksia pidetään kaksi kertaa
viikossa siten, että keskiviikkoisin on lajiharjoitus ja
perjantaisin järjestetään molempien ryhmien yhteinen
peli-ilta. Kausimaksu (touko – elokuu) on 150 euroa
NGK:n pelioikeudenhaltijalle ja 250 euroa muille. Hinta sisältää: opetuksen, peli-illat, tapahtumat ja pelipaidan. Toiminta on avoin kaikille ja Tiikeritiimin toimintaan voi liittyä kesken kaudenkin.

Tsemppi-Tiikerit on tarkoitettu alle 15 v. junioreille, jotka jo pyrkivät aktiivisesti kehittymään golfarina, paranta-

Tiedustelut: johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi
Ilmoittautuminen www.nurmijarvi-golf.fi
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Lasten golfkoulut

KESÄLLÄ 2013
Lasten golfkoulut on tarkoitettu golfia aloitteleville 7-14 v. lapsille ja ne ovat
avoimia kaikille, myös Nurmijärven Golfklubiin kuulumattomille. Golfkoulun
aikana opetetaan golfin perusteita lyönneistä, pelaamisesta sekä säännöistä.

Golfkouluja järjestetään
• kesäkuussa 3 kpl (3.-7.6.), (10.-14.6.) ja (17.-20.6.)
• elokuussa
1 kpl (5.8.-9.8.)
Golfkoulu pidetään aina viitenä päivänä peräkkäin:
• ma - to
golfkoulu klo 9.30 – 14.30
• pe
green card -päivä klo 9.00 – 15.00
(Juhannusviikolla vain 4 päivää + to green card -päivä)
Jokainen päivä sisältää opetusta, pelaamista par 3
-harjoitusradalla ja ruokailun.
Leiripäivä päättää viikon
Golfkoulun viimeisen, ns. green card -päivän
aikana on mahdollisuus suorittaa golfin taitokokeita
ja mahdollisesti jopa lasten green card -suoritus!
Green card -päivän ohjelmaan voi osallistua myös
NGK:n junnujen Tiikeritiimiläisiä.
Koulun hinta on 185,-/vko
Hinta sis. opetuksen, ruokailut ja pelipaidan (Juhannusvko 170,-).
Hintaan sisältyy lisäksi 1. vuoden jäsenyys Nurmijärven Golfklubissa.
Lasten kuljettajille on tarjolla edullinen green fee koulu- ja leiripäivinä
(9 reikää 20,- ja 18 reikää 30,-).
Golfkoulun jatkoksi mahdollisuus lunastaa kuukauden
pelioikeus par 3 -harjoitusradalle hintaan 30,-.
Tiedustelut: johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi tai 045-7731 3145
Ilmoittautumiset Nurmijärvi Golfin kotisivujen kautta osoitteessa
www.nurmijarvi-golf.fi /junioritoiminta
PS. Golfkoulun jälkeen kannattaa liittyä heti mukaan
Nurmijärvi Golfin Tiikeritiimin toimintaan!
Voit tulla kokeilemaan ILMAISEKSI 2 kertaa!
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GOLFIA JUNIOREILLE

PikkuTiikerit, TsemppiTiikerit ja TyttöTiikerit
PikkuTiikerit on tarkoitettu aloitteleville, jo hieman golfiin tutustuneille, 7-10 v.
lapsille, jotka haluavat parantaa golfin perusoppeja ja tulla mukaan ohjattuun
valmennukseen. Sopii erinomaisesti lasten golfkoulun jatkeena säännölliseksi
harrastukseksi. TsemppiTiikerit on tarkoitettu alle 15 v. junioreille, jotka
jo pyrkivät aktiivisesti parantamaan tasoitustaan ja haluavat osallistua
junioreiden omaan kilpailutoimintaan. Tyttö-Tiikerit on tarkoitettu 10 -15 v.
tytöille, jotka pyrkivät parantamaan golftaitojaan.
Harjoitukset ja peli-illat
Säännöllistä kesäharjoittelua touko-syyskuun aikana,
kaksi kertaa viikossa 8.5. alkaen
• Keskiviikkoisin lajiharjoitus:
Pikku-Tiikerit
klo 17.30-19.00
Tyttö-Tiikerit
klo 17.30 – 19.00
Tsemppi-Tiikerit
klo 19.00-20.30
• Maanantaisin peliharjoitus:
ryhmien yhteinen peli-ilta klo 18.00
PikkuTiikerit par 3 -radalla ja TsemppiTiikerit palloränniradalla.
• Tiikeri Trophy – perinteinen junnujen oma kisa ma 5.8.
Tiikeritiimin toiminnasta vastaa NGK:n junioritoimikunta ja toiminta perustuu Nurmijärvi Golfin valmennuslinjaan. Lajiharjoitusten
ohjaamisesta vastaavat PGA pro Jouko Mikkola ja Tommi
Ruissalo sekä NGK:n omat, koulutetut seuraohjaajat.
Toiminta on avoin kaikille junioreille
Kaikki juniorit ovat tervetulleita mukaan.
Kausimaksu on 150,- NGK:n pelioikeudenhaltijalle
		
250,- muille.
Hinta sisältää opetuksen, peli-illat ja pelipaidan.
Tiikeritiimin toimintaan voi liittyä kesken kaudenkin.

Extra-pelipäivät kolmena perjantaina
Kaikille Tiikeritiimiläisille avoimia pelipäiviä on tarjolla perjantaisin 7.6., 14.6. ja 9.8. Pelipäivät kestävät klo 9.00-15.00.
Päivän aikana suoritetaan lähipelitestejä ja hiotaan golftaitoja
innostavassa ja iloisessa porukassa. Myös sääntö- ja
etikettiopetusta. Ja pelataan!
Pelipäiviin osallistuvat myös NGK:n golfkoululaiset.
Leiripäivien hinta á 15,- tai kaikki kolme 40,-,
hinnat sisältävät leiriohjelman ja ruokailun.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Tiikeritiimien toiminnasta saat lisätietoja:
johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi
tai puh 045 7731 3145
NGK:n jäsenet voivat ilmoittautua ryhmiin
Nexgolfin kautta tai sähköpostilla.
Muut ilmoittautuvat vain sähköpostilla:
johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi
www.nurmijarvi-golf.fi

LASTEN SYNTTÄRIPAKETTI
Extra
Basic
• kaikille lapsille hampurilaiset
ranskalaisilla perunoilla, limut 0,5 l,
jäätelökulho, karkkia, sipsiä, 2 rangepolettia, par 3 -radan green fee,
pelivarusteet ja pallot (1 bägi/2 hlöä)

• kaikille lapsille hampurilaiset, ranskalaisilla
perunoilla, limut 0,5 l, jäätelökulho, karkkia,
sipsiä, 2 rangepolettia, par 3 -radan green
fee, pelivarusteet ja pallot (1 bägi/2 hlöä),
golfohjaaja harjoitus- ja peliosuudelle

30 €/hlö

40 €/hlö

Osallistujamäärä on 4-12 henkilöä Basic-paketissa, 6-12 henkilöä Extra-paketissa.
Molempiin paketteihin saatavilla täytekakku hintaan 25,-. Klubiravintolasta varataan ja katetaan oma pöytäyhdistelmä tilausta varten, tarjoilu pöytiin.
Kaikille osallistujille nimikoitu golfpallo mukaan kotiin. Suositusikä 7 – 12 v.
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Tiedustelut ja varaukset:
johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi
www.nurmijarvi-golf.fi
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GOLFKLUBIN RAVINTOLA AVOINNA KAIKILLE!
Kesän kiinnostavin lounaspaikka
Nurmijärvi Golfin klubiravintola tarjoaa laadukkaita kahvila-, ravintola -, kokous- ja tilausravintolapalveluja
viihtyisässä ja rennossa ympäristössä kauniin luonnon keskellä.
Suosittu ja runsas salaatti-keittobuffet on kiireisen pelaajan monipuolinen ja terveellinen ruokavaihtoehto.
Buffet on tarjolla päivittäin klo 11 alkaen. Tilauksesta valmistettavat raikkaat salaattiannokset, sandwichit,
pastat, pihvit ja pikkulämpimät täydentävät Cafén ruokalistaa. Keittiömme on avoinna päivittäin klo 11-22 välillä.
Kahvilassa voi nauttia tuoreita leivonnaisia, kahvia, ja talon uunissa paistettuja sämpylöitä sekä patonkeja.
Kokousten ja tapahtumien tarjoiluvaihtoehtoihin voi tutustua kotisivuillamme.

www.greensidecafe.fi tai www.nurmijarvi-golf.fi

KOKEILE JA TUTUSTU LAJIIN
Nurmijärvi Golfin par 3 -harjoitusrata on
arvostettu yhdeksi Suomen parhaista mahdollisuuksista tutustua lajiin. Radan yhdeksän väylää sijoittuvat metsäiseen maastoon. Väylät ovat monipuolisia vaihtelevien mittojen, vesiesteiden ja
korkeuserojen johdosta. Harjoitusradalla viihtyvät myös kokeneemmat pelaajat. Pelaaminen tällä aloittelijoille erityisesti tarkoitetulla radalla ei vaadi green cardia tai aikaisempaa osaamista ja pääsetkin välittömästi kokeilemaan pelaamista!
Omia pelivälineitä ei aluksi tarvita, sillä
voit vuokrata ne Nurmijärvi Golfin omasta

shopista. Harjoitusradalla pelaat yhdellä
kertamaksulla vaikka koko päivän. Hinnat
erikseen aikuisille ja lapsille.

kurssi on mainio tapa tutustua lajiin. Saat
ammattitaitoista opetusta ja golfurasi lähtee alusta alkaen oikeille raiteille. Tutustu
tarjontaan kotisivuillamme.

GOLFOPETUS JA GOLFKURSSIT
Kursseja aikuisille ja lapsille !
Golfin pelaaminen kannattaa aloittaa ammattiopettajan opastuksella. Kursseilla ja
oppitunneilla saa vankat tiedot ja oppii perustaidot golfista. Nurmijärven Golfkoulun opettajat ovat ehdottomasti lajin kärkiosaajia Suomessa.
Nurmijärven Golfkoulu järjestää perus- eli
alkeiskursseja koko kesän ajan. Perus-

JÄSENYYS NURMIJÄRVEN
GOLFKLUBISSA
Nurmijärven Golfklubin jäseneksi voivat
hakeutua kaikki. Jäsenhakemuksen voi
täyttää kätevästi kotisivuillamme kohdassa: LIITY JÄSENEKSI.
www.nurmijarvi-golf.fi

Meillä on kaikille avoin yhdeksänväyläinen ’jokamiehen’ kenttä odottamassa myös Sinua.
Et tarvitse green cardia, sen enempää tietoa, taitoa kuin tasoituskorttiakaan. Reipas ja
avoin mieli riittää golfnautintoihin.Varusteet voit vuokrata tarvittaessa klubilta, opastusta ja
ohjeita saat halutessasi, vaikka nettisivuiltamme: www.nurmijarvi-golf.fi

TARJOUS!
Tällä lipukkeella saat pelikierrokset kahdelle
par 3 -jokamiehen kentällämme tarjoushintaan
Tarjous on voimassa koko pelikauden 2013
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NGA Nurmijärven
Golf Academy
Joulun jälkeiset golfkenkien alennusmyynnit. Sieltä syntyi idea uuteen golfharjoitteluhalliin Nurmijärvellä. Innokas golfharrastaja ja yrittäjä Juha Jokinen kysäisi Vantaan Petikon Golf Balancen myyjää esittelemään kenkäetsiskelyn yhteydessä takahuoneessa
olevaa golfsimulaattoria. Kotimatkalla luuri olikin jo korvalla ja soitto meni golfsimulaattorien maahantuojalle
Aki Kuivaniemelle. Sen jälkeen kolmen
minuutin pikapalaveri yhtiökumppanin
Jorma Haritonovin kanssa ja alustava
pohja golfin sisäharjoittelukeskukselle
oli valmis.
NGA Nurmijärven Golf Academyn rakennusurakka kesti kaksi kuukautta. Golfharjoituspaikkaan löydettiin tilat Karhunkorven teollisuusalueelta kolme vuotta sitten
uudelleen rakennetusta halliyhdistelmästä. Halliin tehtiin mittava remontti sisätiloihin ahkerien rakennusammattilaisten
avustuksella. Pitkiä päiviä ja unettomia
öitä vaatinut projekti saatiin päätökseen
vasta viime metreillä ennen avajaispäivää.
Lehdistön edustajat kävivät katsastamassa paikkoja vielä rakennuspölyn keskellä
ennen h-hetkeä.
– Hienoa, että halli saatiin kerralla valmiiksi ja aikataulukin piti aika hyvin paikkansa.
Rakennusprojekti oli haastava, sillä koko
ajan tuli uusia asioita hoidettavaksi. Kaikesta onneksi selvittiin hyvin, eikä suuria
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vastoinkäymisiä ollut, hallin idean isä Juha
Jokinen kertoi.
Vaikka hallin taustalla olevat päähenkilöt
ovat golfharrastajia, tuli rakennusprojektin myötä esille täysin uudenlainen golfmaailma. Verkostoihin tutustumisen myötä saatiin selville alan vahvojen konkareiden nimiä. InterGreens-yrityksen perustaja Jouni Syrjä toteutti halliin ainutlaatuisen
lähipeliradan, jonka lopputulokseen Syrjä
kertoi olevansa todella tyytyväinen. Putti- ja chippialueiden kallistukset ja erilaiset
variaatiot ovat saaneet paljon kehuja niin
pro-opettajilta kuin kilpapelaajilta. Aki Kuivaniemi loi halliyhdistelmän toiseen kerrokseen golfsimulaattorialueen, joka on
varustettu markkinoiden kehittyneimmällä SportsCoach-simulaattorilla. Golfsimulaattorin käyttäjällä on valinnanvaraa, sillä
laitteistosta voi valita mieluisan pelivirtuaalimaailman 140 golfkentän valikoimasta. Golfsimulaattorialue on auki vuorokauden ympäri ja sisälle pääsee yöaikaan tai
aikaisin aamulla vaihtuvilla ovikoodeilla.
Viihtyvyyden takaa tunnelmallinen sisustus. Kohteessa on otettu huomioon myös
energiaa säästävä lämmitys ja muut vihreät arvot. NGA:lla on omat ekologiset,
maantuvat Dixon Earth -pelipallot.
– Iso kiitos kaikille niille golfalan ammattilaisille, jotka auttoivat NGA:n hallin alkuun. Kiitos myös lähialueen golfseuroille, jotka ovat ottaneet tai ovat ottamassa
hallimme talviharjoittelun ydinpaikakseen,
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Jokinen kommentoi.
NGA on jo tavoittanut lähialueen golfseurojen asiakaskuntaa. Hyvinkään juniorija senioriryhmät ovat muun muassa varanneet toistuvia vuoroja kevääseen asti. Osa Nurmijärvi Golfin harjoitusryhmistä on vielä kiinni Espoon puolella, mutta
ensi talvena treenaaminen käynnistyy täyteen vauhtiin NGA Nurmijärven Golf Academyssä. Varausten ja tiedustelujen mukaan hallin asiakkaita on tullut myös hieman kauempaakin, kuten Espoosta, Vihdistä ja jopa Mikkelistä. Etenkin paikkakuntalaiset ja Hyvinkään seudulla asuvat
ovat olleet mielissään harjoitushallin sijainnista. Moni on nimittäin tyrmännyt ajatuksen golfin talviharjoittelusta pitkien ajomatkojen takia.
– Nyt on todella mukavaa, että voi harjoitella näinkin lähellä. Ei tarvitse raahautua Espooseen asti treenaamaan, koska matkoihinkin menee jo monta tuntia.
NGA:n halli on hieno ja laadukas. Paikassa on viihtyisä ilmapiiri, TET-harjoitteluun
hallin ensimmäiselle avajaisviikolle tullut
junioripelaaja Oskari Almgren kommentoi.
Hallin tavoitteena on tarjota myös golfista
kiinnostuneille aloittelijoille helppo lähestymistapa harrastuksen alkutaipaleelle.
Keskuksessa voi harjoitella golfin peruspilareita ja alkeita vaikkapa ryhmätunneilla. NGA järjestää yhteistyössä Nurmijärvi

Golfin kanssa green card -kursseja. Kurssien teoriaosuudet suoritetaan hallitiloissa
ja pelikoe keväällä Nurmijärvi Golfin par 3
-radalla.
Avajaisviikonloppuna hallissa oli kuhinaa.
Pro Jokeri Mikkola piti Special Olympics
Finland -joukkueen kahden päivän leirin
NGA:n tiloissa. Nurmijärvi Golfin Petsku
Hagström puolestaan teki pika-analyysejä asiakkaille Foresight-analysaattorilla
pro-koulutusalueella. Jotkut tulivat avajaispäivänä paikan päälle tutustumaan tiloihin, ja kaiken kaikkiaan halli sai todella lämpimän vastaanoton. Petsku kuvaili
haastattelussa NGA:n hallia Suomen parhaaksi golfsisäharjoittelukeskukseksi.
– Ehdottomasti Suomen viihtyisin golfharjoittelupaikka, ylivoimaisesti. Lähipelirata kruunaa kaiken. Golfsimulaattori on
mainio niille, jotka haluavat vielä lisää kiinnostavuutta ja ulottuvuuksia harjoitteluun,
Petsku Hagström kommentoi NGA:lle.
– Tosi viihtyisää ja mukavaa treenata.
Etenkin lähipelirata on loistava. Ei ole vielä tullut muualla Suomessa sellaista vastaan. Hallissa ei ole mitään moitittavaa.
Plussaa siitä, että puttialueella ja lähipeliradalla on muotoja ja kallistuksia. Täällä
pystyy tekemään kaiken, mitä sisähallissa
pitää tehdä. Hyvä myös, että halli on näin
lähellä, ahkerasti jo hallissa harjoitellut
ammattilaisgolfaaja Henri Satama kertoi.

Henri Satamakin harjoittelee uudessa
NGA-hallissa. Kuvassa oikealla hallin
toinen omistaja, Juha Jokinen.
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Seniorien tapahtumakalenteri 2013
ma 13.5.

Talkoot

su 2.6.

Seniorisunnuntai (max 60 pelaajaa)

ma 10.6.

Talkoot

Kesäkuu

Seuraottelu kotona HIllsidea vastaan (12 pelaajaa, pelimuoto reikäpeli)

Kesäkuu

UAS-reikäpelit (2 miestä & yksi nainen, pelimuoto reikäpeli, Hyvinkää, Vihti ja Virvik)

ma 8.7.

Talkoot

Heinäkuu

Seuraottelu Tuusulassa (mukana myös Keimola, 3*12 pelaajaa)i

la-su 20.-21.7. LP -mestaruuskilpailut
to 25.7.

’Ryder Cup’ Juniorit vs Seniorit

su 28.7.

Ladyt vs Seniorit (2 * 28 pelaajaa)

ma 12.8.

Talkoot

Elokuu

Seuraottelu Hyvinkäällä (2*20 pelaajaa, pelimuoto pistebogey)

la 14.9.

D-kuppi + Seniorien vuosikokous

Syyskuu

Seuraottelu kotona Tawastia vastaan (2*16 pelaajaa, pelimuoto pistebogey)

Seniorien vuoden 2013 SM-kisat:
5. - 7.7.

SM lp M55

Nordcenter/Fream

12. - 13.7.

SM lp N50/60/65/70

Sarfvik/New cource

26. - 27.7.

SM lpi M65 + joukkue

Talma

26. - 27.7.

SM lp M70/75 + joukkue

Salo

16. - 18.8.

SM rp M-N

Rönnäs

13. - 14.9.

Seniori joukkue SM

Pickala/Forest

Toimikunnan 21. toimintavuosi on
osalla senioreista ollut vuoden alusta
saakka aktiivista lajiharjoittelua (etelän pelimatkat, harjoittelua halleissa ja
talvigolfia). Osa taas on ladannut akkuja pitämällä mailat tiiviisti bägissä.
Toivottavasti kaikki ovat kuitenkin pitäneet huolta fyysisestä ja henkisestä
kunnosta.
Kotikentällä ensimmäinen toimikunnan
tapahtuma on maanantaina 13.5. pidettävät talkoot. Talkoita pidetään kaikkiaan
neljä kappaletta (muut päivät ovat 10.6.,
8.7. ja 12.8.). Talkoiden yhteydessä pelataan myös eclectic-kisaa. Jo perinteinen Seniorisunnuntai järjestetään 2.6.
ja tietenkin Ladyt vastaan Seniorit ottelu
(28.7.), jossa järjestelyvastuu on nyt senioreilla. Kauteen mahtuu myös seuraavat seuraottelut: kesäkuu NGK - Hillside,
heinäkuu Tuusula- Keimola - NGK, elokuu Hyvinkää - NGK ja syyskuu NGK Tawast.
Yhtenä tärkeänä uutena tapahtumana on
torstaina 25.7. pelattava Juniorit vs Seniorit ’Ryder-cup’. Näin pääsemme tutustumaan omiin nuoriin jäseniimme ja
pääsemme seuraamaan tulevien huippupelaajiemme otteita lähietäisyydeltä (toivottavasti opimme itsekin).
Seniorien kilpagolfarit pääsevät mittaNURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 1-2013

maan taitojaan klubin omien mestaruuskilpailujen (20. - 21.7.) lisäksi mm. Uudenmaan alueen joukkuereikäpeleissä
(vastustajina Hyvinkää, Vihti ja Virvik),
seniorien omilla toureilla ja SM-kisoissa,
joista Ritva Väreellä on puolustettavana
SM-mitali.
Perinteisesti olemme osallistuneet innokkaasti Open- ja viikkokilpailuihin, pelimatkoille jne. eikä ole mitään syytä olettaa
etteikö tänäkin vuonna niin tapahtuisi.
Tapahtumien osalta pysyt ajan tasalla seuraamalla klubin (ja seniorien omia)
kotisivuja, tapahtumakalenteria, ilmoitustauluja ja lukemalla sähköpostitiedotteita.
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Viime syksyn D-kupin yhteydessä pidetty toimikunnan kokous valitsi allekirjoittaneen jatkamaan puheenjohtajana (lämpimät kiitokset luottamuksesta) ja muiksi
jäseniksi valittiin Ritva Kilpi, Arja Salminen, Kalevi Hytti, Markku Kangasluoma,
Jorma Laakso, Osmo Vatanen, Kikka Tiainen (uusi) ja Kari Tuukkanen (uusi). Toimikunnan jäsenet ottavat mielellään vastaan ideoita toiminnan kehittämiseksi,
joten ota yhteyttä keneen tahansa meistä.
Oikein hyvää ja rattoisaa golfkautta
kaikille uusista vuositarkistetuista
tasoituksista huolimatta!

Mannerheimin jalanjäljissä golfaamaan
Karlovy Varyyn Tsekin Tasavaltaan.
MATKAOHJELMA
20.9. perjantai
Lento Helsinki - Praha AY 715 klo 0935-1050
Kuljetus lentokentältä Zbraslav golfkentälle,
jossa varaus klo 13.00 alkaen.
Illalla kuljetus Karlovy Varyyn.
Majoittuminen Jean De Carro -hotelliin.
21.9. lauantai
Aamiainen hotellissa.
Klo 10.00 alkaen Astoria Golf Resort,
20 km Karlovy Varysta.
Klo 19.00 Illallinen Karlovy Varyssa,
ravintola Petr.
22.9. sunnuntai
Aamiainen hotellissa.
Klo 11.00 alkaen Golf Sokolov,
20 km Karlovy Varysta.
23.9. Maanantai
Aamiainen hotellissa.
Klo 09.00 Golf Resort Karlovy Vary,
n. 15 km kaupungista.
Iltapäivällä kuljetus Prahan lentokentälle
ja lento Praha - Helsinki AY 718 1930-2235.

Hotelli Jean De Carro

Hinta/henkilö
990,-  2-h. huoneessa tai 1100,- 1-h. huoneessa
Hintaan sisältyvät: lennot, kuljetukset tulo- ja lähtöpäivänä,
majoitus ja aamiaiset ja saunaosaston käyttö, green feet sekä
kolmen ruokalajin illallinen 21.9. Hintaan eivät sisälly golfkenttäkuljetukset 21.9. ja 22.9. eikä bägin kuljetus.
Matkan vastuullinen järjestäjä: Matka-Vekka
Tiedustelut ja ennakkovaraukset: jyrki.oesch@kolumbus.fi
tai tj@nurmijarvi-golf.fi

Neljä kenttää kolme yötä 20. - 23.9.2013
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Nurmijärven
Golfkoulu kehittyy
Toiminta Nurmijärven Golfkoulussa kehittyy ja laajenee. Nurmijärvellä menestyksekkäästi opettanut ja valmentanut PGA Pro Petsku Hagström jatkaa Nurmijärvellä Head Pro’na, vastaten opetuksen linjasta sekä toimien kilpapelaajien
valmennuspäällikkönä ja valmentajana. Klubipelaajien opetus- ja valmennusryhmistä tulee vastaamaan PGA Pro Jokeri Mikkola. Yhdessä Nurmijärvi Golf
Oy:n ja seuran kanssa kehitetään opetus- ja valmennustoimintaa jäsenistön,
Nurmijärven palveluita käyttävien yritysten ja muiden sidosryhmien hyödyksi.
Assistant Pro’na tulevat kesällä toimimaan Toni Korpihete ja Tommi Ruissalo.
Kevään kynnyksellä Petsku ja Jokeri olivat hakemassa uusia tuulia Ruotsin
PGA:n koulutuspäivillä, jossa oli puhumassa Petskun monivuotinen mentori
Mike Adams. Hän on kouluttanut kaksikymmentä Amerikan top 100 valmentajista ja valmentanut kuuttakymmentä
PGA- ja LPGA-tourin pelaajaa. Lisäksi kevään aikana molemmat ovat kouluttautuneet Trackmanin ja Foresightin
käyttäjiksi, joten teknologia opetuksessa
ja valmennuksessa on hallussa. Jatkuva
kouluttautuminen on molemmille valmentajille intohimo, jotta pystyisimme paremmin pelaajiamme auttamaan oli kyseessä
sitten kilpapelaaja tai klubipelaaja. Seuran ja Oy:n painopisteenä on pitkään ollut
kilpapelaajien ja junioreiden kehittäminen
ammattilaisiksi aina kansainväliselle huipulle asti. Nyt siihen on vielä suuremmat
mahdollisuudet kun Petsku kilpapelaajien
valmennuksesta vastaavana voi keskittyä
valmentamiseen Jokerin hoitaessa klubiryhmät. Klubiryhmät ovat nykyään treeniklubeja. Treeniklubeissa ryhmäkokoja on
pienennetty ja kuten nimikin kertoo kyseessä on treenit. Pienryhmäharjoittelua
henkilökohtaisesti. Joten luvassa on tekniikan ja mekaniikan lisäksi paljon pelinomaista harjoittelua höystettynä peliopetuksella.
Trackman ja Foresight Launch
monitor teknologia avuksi
Valmennuksen tueksi on hankittu viimeisintä teknologiaa Trackman ja Foresight launch monitorien muodossa.
Trackman on tutka, joka kertoo kaiken
mitä mailalle ja pallolle tapahtuu lyönnin aikana. Foresight puolestaan ottaa
11.000 kuvaa sekunnissa pallon dimpleistä ja kertoo siis myös pallolle tapahtuvat asiat mailan osuessa palloon sekä
sen lennon. Teknologia ei itsestään auta vielä mitään, mutta ammattitaitoisten
opettajien käsissä pystymme nopeasti
saamaan muutosta aikaan ja lisäksi opetNURMIJÄRVEN GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 1-2013

tajat saavat selvää faktaa mitä todella tapahtuu. Molemmat laitteet sekä lukuinen
määrä muita opetuksen tukivälineitä on
sekä valmennuksen että opetuksen tukena.
Swingfitting ja TPI-treenit
Petsku ja Jokeri tekevät kesällä yhteisiä
swingfitting- ja TPI-päiviä. Petskun asiantuntemus kehon luontaisesta swingistä
yhdistettynä Jokerin pelaajalle tekemään
kehon toimintakykykartoitukseen on pelaajalle aivan uusi mahdollisuus nostaa
oma peli seuraavalle tasolle. Kartoitusten
kautta jokaiselle tulee henkilökohtaiset
swingi- ja fyysiset harjoitteet, joilla peliä
kehitetään pitkäjänteisesti. Trackman ja
Foresight ovat myös mukana swingfitting- ja TPI-treeneissä.
Yritystapahtumat ja yritysopetukset
Trackmanin ja Foresightin myötä pystymme yritystapahtumissa palvelemaan yritysasiakkaitamme tänä vuonna vieläkin
paremmalla laadulla ja asiantuntemuksella myös opetuksissa. Trackmanin avulla
voimme kuvata ja kertoa mitä todella tapahtuu pelaajan lyönnissä niin numeroina
kuin visuaalisestikin. Lisäksi kaikki yrityskilpailuihin palvelun ostaneet saavat kaiken suoraan sähköpostiinsa. Näin ollen
tapahtuman järjestäjä saa uutta innovaatiota ja unohtumatonta elämystä omaan
tapahtumaansa pisin draivi- ja lähemmäksi lippua -kilpailujen lisäksi. Yritysten
sidosryhmille pienopetukset, golf tutuksi
-päivät ja muut opetustapahtumat yhdistettynä peleihin ovat nyt hyvä vaihtoehto.
Pelaamalla opit
Kevään peruskurssit lähtevät liikkeelle
heti toukokuussa uudella mallilla. ”Pelaamalla opit” on ajatus, jolla Nurmijärvi Golf
jatkaa tänä vuonna peruskursseja. Kurssi
koostuu 3x3 tunnin osiosta. Kurssilla on
heti ensimmäisestä päivästä lähtien peliopetusta tekniikan lisäksi, näin saamme
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kynnystä pelin aloittamiseen madallettua
ja kaikki pääsevät nauttimaan heti pelin
hienouksista ja onnistumisista. Me uskomme, että näin saamme koukutettua
pelaajat heti mukaan golfiin ja Nurmijärven toimintaan. Assistant Prot Toni Korpihete ja Tommi Ruissalo vetävät kurssit.
Lisäksi Tonin johdolla jatkuvat junnujen
leirit ja Tommi on mukana junnujen Pikkuja Tsemppi-Tiikereiden kanssa.
Kerro meille miten
voimme auttaa sinua!
Me, Nurmijärven Golfkoulun opettajat,
olemme Teitä varten. Mikäli sinulla on
tarpeita tai ajatuksia, miten voisimme
paremmin auttaa ja kehittää opetus- ja
valmennustoimintaa, niin ole ystävällinen soita, meilaa, tai vedä hihasta ja auta
meitä kehittymään vielä paremmaksi palvelemaan Teitä. Meidät löydät netistä, facebookista ja twitteristä.
Swingataan kun tavataan
Golfterveisin
Petsku, Jokeri, Toni ja Tommi
Yhteystiedot ja linkkejä
http://www.nurmijarvengolfkoulu.fi
http://www.jokerimikkola.fi
http://golfpiste.com/nurmijarvigolf/
aloittaminen/?p=esittely
http://trackman.dk
http://www.foresightsports.com
facebook https://www.facebook.com/
groups/515518535166238/
twitter https://twitter.com/Nurmijarvengolf

Nurmijärvi Golfin valmennuslinja

Polku aloittelevasta
junioripelaajasta peluriksi
– jopa ammattilaiseksi
Nurmijärvi Golf on golfpiireissä opittu
tuntemaan hyvästä, menestyjiä tuottavasta valmennustoiminnasta. Pitkäjänteinen työ, hyvät harjoitusmahdollisuudet ja asiaansa vihkiytyneet valmentajat ja taustajoukot ovat menestyksen takana.
Valmennuksessakaan ei kuitenkaan saa
jäädä paikoilleen, vaan on uudistuttava ja
uskallettava ottaa uusista opeista ja tiedosta itselle soveltuvat osat. Samalla on
uskallettava myös uudistaa valmennuksen organisointia – tarpeiden mukaan.
Nurmijärvi Golfin valmennuslinja junioreista – aikuisiin, kirjataan vielä kuluvan kevään aikana yleisesti esitettävään muotoon. Tavoitteet ja toimintatavat yksiin
kansiin. Tähän työhön osallistuvat juniori- ja valmennustoimikuntien lisäksi seuran prot ja seuran johto.
Oheisessa taulukossa NGK:n valmennuspyramidi lyhyesti esitettynä.

FT / PRO
Ryhmä on tarkoitettu FT-kortin omaaville ja seuran omille ammattilaisille,
joilla on selkeä tavoite menestyä ammattilaisina. Sitoutuminen ja
tekeminen vastaavat tavoitteita.
Tämän ryhmän pelaajat luovat henkilökohtaiset kausisuunnitelmansa
kirjallisina yhdessä vastuuvalmentajan kanssa, sisältäen kilpailut,
harjoittelun ja tarvittavat asiantuntijapalvelut. Suunnitelmat hyväksyy
seurajohto.

KILPA 1:
Ryhmä on tarkoitettu Alue-Tour-, FJT- ja Haastaja-kiertuetta pelaaville
nuorille, jotka harjoittelevat määrätietoisesti kohti kansallista tai
kansainvälistä huippua. Ryhmään kuuluminen vaatii suurta sitoutumista
harjoitteluun ja kilpailemiseen ympärivuotisesti. Ryhmään haetaan keväällä
ja valinnat suorittaa seuran Pro yhdessä valmennustoimikunnan kanssa.

KILPA 2:
Ryhmä on tarkoitettu n. 12 – 21-vuotiaille nuorille, jotka harjoittelevat golfia
tavoitteellisesti. Ryhmässä harjoittelevat myös ne vanhemmat pelaajat,
jotka eivät täytä Kilpa 1-ryhmän kriteereitä tai eivät muuten halua sitoutua
niin paljon harjoitteluun. Lisäksi ryhmään voidaan nimetä uusia pelaajia
Tiikeri-ryhmistä kaksi kertaa vuodessa. Ryhmään haetaan keväällä ja
valinnat suorittaa seuran Pro yhdessä valmennustoimikunnan kanssa.

TSEMPPI-TIIKERIT
ryhmä on tarkoitettu alle 15-vuotiaille junioreille,
jotka jo pyrkivät aktiivisesti parantamaan
tasoitustaan ja haluavat osallistua junioreiden
kilpailutoimintaan.

PIKKU-TIIKERIT
ryhmä on tarkoitettu 7–10 -vuotiaille golfiin jo
hieman tutustuneille lapsille, jotka haluavat tulla
mukaan ohjattuun valmennukseen.

TYTTÖRYHMÄ
ryhmään voivat
liittyä pelaajat,
jotka mieluummin
haluavat osallistua
tyttöjen omiin
harjoituksiin. Tytöt
pyrkivät aktiivisesti
parantamaan
tasoitustaan ja
osallistuvat junioreiden
kilpailutoimintaan.

LASTEN GOLFKOULUT
7–14 -vuotiaille aloitteleville junioreille. Opetetaan perusteet
lyönneistä, pelaamisesta ja säännöistä. Avoin kaikille.
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Nautinnollisempaa golfia

Oiket välineet
omasta ProShopista
Golfvälineiden hankinta on nykytekniikan avulla muuttunut
”musta tuntuu” -tiedosta, faktatietoon pohjautuvaan valintaan. Silti kaikilla tasoilla löytyy
pelaajia, jotka, ainakin joiltain
osin, käyttävät itselle sopimattomia välineitä. Tällöin henkilön
ominaisuuksia ei voi täysimääräisesti hyödyntää.
Oikeiden välineiden valitsemiseksi myös ProShop Ekatiillä on käytössä lyöntianalysaattori Foresight (yhdessä Petskun ja Jokerin
kanssa). Foresight on yksi kehittyneimmistä ja luotettavimmista analysaattoreista ja sen avulla saadaan kunkin henkilökohtaiset ominaisuudet selville, oikeiden
välineiden valitsemiseksi. Mailan
painotus, varsien jäykkyydet ja
-pituudet, lie- ja loft-kulmat ym.
yksilölliset mitat olisi jokaisen hyödyllistä selvittää ja näin lisätä nautintoa omaan peliin.

Cutter&Buck, Cross, Adidas, Puma, Wilson jne. jatkavat uutuusmalleillaan.
Jalkineissa keskitytään FootJoyn
ja Adidaksen laatutuotteisiin. Suositut FootJoyn Boa-pikakiinnityskengät löytyvät niin naisille kuin
miehillekin.
ProShop Ekatii /Petri Teivo 0400 450 393

Kaudella 2013 pyritään, entisten
demotapahtumien sijaan, järjestämään välinemitoituspäiviä, tavoitellen sitä, että mahdollisimman
moni pystyisi parhaiten hyödyntämään omia ominaisuuksiaan. On
todettu, että jopa huippupelaajilla
on ollut vääränlaisia mailoja bägissään.

ProShop palvelee kaikissa golfiin
liittyvissä välineasioissa, hankinnasta – huoltoon ja tuotevalikoimassa on myös kaikki golfiin liittyvät logotuotteet ja palkinnot.
Ei kannata unohtaa myöskään
ProShopin välinehuoltoa. Saahan
mailojen gripit vaihtamalla vanhoistakin uuden veroisia. Samoin
kenkien ruusukkeiden vaihdolla pidennetään niiden käyttöikää.

Tulevalle kaudelle, yhtenä uutuutena, mm. TaylorMade ja Cobra
ovat lisänneet säädettävien mailojen valikoimaa. Tästä on hyötyä
myös mailatestaukseen. Aiemmin
on ollut käytössä Wilsonin rautamailoihin eri varsia ja vaihtolapoja, nyt samaa voidaan toteuttaa
myös puumailoissa.
Asusteista alkavan kauden uutuusmerkkeinä voisi mainita esimerkiksi abacuksen trendikkäät golfasusteet. Aiemmat
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Junioreille löytyy asusteita ja kenkiä, aina pienemmistä suurempaan.

Tervetuloa klubille tutustumaan
ProShopin palveluihin. Tarjouksia
löytyy kaikista tuoteryhmistä.
ProShop Ekatii: www.ekatto.fi
Ekatto Oy
Puh. 0207 418 000
Fax. 0207 418 001
e.mail: info@ekatto.fi
Abacus-mallistoa
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Kuvareportaasi päättäjäisistä 2012
JA HAUSKAA OLI!
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KULTAINEN
ECLECTIC
Pelaa kesän aikana paras tulos
ja voita matka Turkin Belekiin

Jokaisen SGKY:n jäsenyhtiön kolme parasta kultakorttilaista
saa kutsun semifinaaliin, josta kolme parasta etenee
Turkin Belekissa syksyllä pelattavaan finaaliin.
Semifinaaliin kutsutulla tulee olla voimassaoleva EGA tasoitus.

Alkukilpailu päättyy 15.8.2013.

KYSY OHJEET JA LISÄTIEDOT CADDIEMASTERILTA
www.sgky.fi

2013

SUURIN
PUDOTTAJA
Pudota tasoitustasi kesän aikana
ja voita matka Turkin Belekiin
Jokaisen SGKY:n jäsenyhtiön
neljä parasta tasoituksen
pudottajaa saa kutsun
semifinaaliin Gumböle Golfiin
lauantaina 31.8.2013.
Semifinaalin neljä parasta pelaa
syksyn finaalissa Belekissä.

• semifinaaliin kutsutulla tulee olla
voimassaoleva EGA tasoitus
• kutsutulla tulee olla pelioikeus
jollakin jäsenyhtiön kentällä
• tasoituksen pudotus lasketaan
prosenteissa
• alkukilpailu päättyy 15.8.2013.

KySy OhJeeT JA lISäTIeDOT cADDIemASTeRIlTA
www.sgky.fi

LOISTAVA SÄÄ
ULKOILUPÄIVÄNÄ
16.3.2013
Upea talvisää aktivoi jäsenet liikkeelle
ulkoilupäivän viettoon 16.3.
Sukset ja juttu luistivat, makkaramestari Eero Hovin grillibaarin herkkuja
odotellessa.
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Kevätkokouksessa tutkittiin tarkalla
silmällä yhteisiä asioita.

Uusi “VVYV-lyönti” kehitteillä talven golfmatkalla: “Vempautus veen yli väylälle”.
| 37 |
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Nurmijärvi Golfin klubiravintola
Uusi kausi on taas alkamaisillaan. Talvella on suunniteltu tulevan kauden tarjontaa.
Jotain uutta ja jotain tuttua edellisiltä vuosilta. Ruokakohuja on tullut ja mennyt
maailmalla ja Suomessa. Siinä ristiaallokossa seilataan, mutta turvallisella mielellä,
luotamme tunnettuihin toimijoihin. Ilmaisia lounaita ei ravintoloitsijallekaan ole, vaan
hyvien yöunien takeena on turvalliset raaka-aineet ja tavat toimia. Haluamme taata
asiakkaalle turvallisen ja maukkaan ruokaelämyksen hyvällä hinta-laatusuhteella.
Helppoa se ei aina ole, mutta ainoa pitkäjänteisen ravintolatoiminnan tae.
Ravintola avoinna kaikille
Toivomme näkevämme teitä tulevanakin kautena runsain joukoin ravintolassa
ja aurinkoisella terassilla nauttimassa ravintolan antimista. Klubiravintola on
avoinna myös vieraille, eli kertokaa ihmeessä tuttavapiirissänne tästä upeasta
kesäravintolasta.
Tämän lähipelin sivuilta löytyy ruokalistat juhlapyhiemme sekä tulevan kauden
tarjonnasta ja lisätietoja kotisivuiltamme: www.greensidecafe.fi
Tervetuloa Klubiravintolaan !
Greenside Café & Restaurant Oy
Marianne Tuominen, ravintolapäällikkö
Marita Heikkilä, keittiöpäällikkö

KULTAKORTTI-pelaajat olivat toivoneet
kultakorttilaisille omaa kilpailua.
Kehittelyn tuloksena syntyi

KULTAINEN ECLECTIC!
Kilpailun ajatus on, että pelaajan täytyy kiertää mahdollisimman monella
Kultakortti-kentällä. Pelaaja palauttaa lasketun tuloskorttinsa omaan kotiseuraan, joka ylläpitää Kultakortti-exceliä. Kilpailuun osallistuvat henkilöt,
jotka ovat palauttaneet viideltä eri kentältä tuloskortin, jossa on pistebogitulos. Oman kentän tulosta ei lasketa mukaan. Yhden kentän parasta pistebogi tulosta voi parantaa seitsemän kertaa. Kilpailumaksu on aikaisemmasta päätöksestä huolimatta 5,-, joka jää kentälle vaivanpalkkioksi. Jos
saamme kilpailulle yhteistyökumppanin niin tulemme jakamaan ”kilpailupallot” kaikille Kultakortin lunastaneille!!!
Kilpailu päättyy 15.8.2013 ja
semifinaali pelataan elo-syyskuun vaihteessa.
Semifinaaliin kutsutaan jokaisen Kultakortti-yhtiön kolme parasta sääntöjen
täyttämää suoritusta tehnyttä. Semifinaali on maksullinen, noin 60,-. Semifinaali pelataan pistebogi kilpailuna. Finaaliin pääsee kolme parasta, ja finaali
pelataan tasoituksellisena lyöntipelinä TURKIN BELEKISSÄ!!
Viiden eri kentän kiertämisellä pyritään myös tasapainottamaan kierrosmääriä siten, ettei kuormitettaisi muutamaa kenttää kohtuuttomasti.
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KOTIRUOKABUFFET ma-pe klo 11-16 ja la-su klo 11-18
Lämminruoka.......................................................................................9,50
- valikoima salaatteja, leipä............................ lapset 4 -14 v. puoleen hintaan

Yhteistyökumppanimme
kaudella 2013 mm.

Päivän keitto- ja salaattibuffet, leipä.................................................8,70
Salaattibuffet ja leipä..........................................................................8,50
Päivänkeitto (lautasellinen) ja leipä...................................................6,80
CAFEN ANNOKSET
Kreikkalainen salaatti (L, G) ...........................................................12,50
-yrttikastike
Pariloitua broilerinfilettä ja parmesan-rucolasalaatti (L, G)...........14,50
-himalajan suolaa, oliiviöljyä, cumberland
Clubsandwich (L)..................................................................................9,40
- broilerinfilettä, pekonia coleslaw, cheddar-juustoa, talon majoneesia
Lämmin kanatortilla............................................................................7,50
- broilerinfilettä, fetaa, jalopeno, salaattia
Chorizopulla-pasta (L).......................................................................13,50
- tuorepastaa, chili-tomaattikastike, parmesanjuustoa
Pariloitua lohta (L, G).........................................................................15,50
- yrtti-luomujogurtti, kauden kasviksia tai lohkoperunat
Pippuripihvi Rosvo-Kalle Högdahlin tapaan (L, G)..........................20,00
- ulkofilettä 180 g, pippurikermakastike (L, G), röstiperuna (L, G)
HAMPURILAISET
Hampurilainen (L).................................................................................8,50
- jauhettu naudanpihvi, cheddar-juustoa, talon majoneesia, maalaisranskalaiset
Pekoni-BBQ-hampurilainen (L)...........................................................9,20
- lisänä paahdettua pekonia, BBQ-kastiketta, maalaisranskalaiset
Vuohenjuusto Premium Burger (L)...................................................10,90
- paahdettua vuohenjuustoa, tuoretta ananasta ja paprikaa,
talon majoneesia, pestoa, salaattia, bataattichipsit
Chicken Premium Burger (L).............................................................12,90
-pariloitu kananfile, sinihomejuustoa, tuoretta ananasta,
tomaatti-chutney, majoneesia, salaattia, bataattichipsit
Beef Premium Burger (L)...................................................................12,90
- jauhettu naudanpihvi 180g, cheddar-juustoa, pekonia,
sipulirenkaita, salsaa ja talon majoneesia, maalaisranskalaiset
Lisäksi hampurilaisiin á 2,00
- vuohenjuustoa
- ranskalaiset
- paistettu kananmuna ja pekonia
Perunat voi vaihtaa vihersalaattiin tilausvaiheessa.
Teemme hampurilaiset myös gluteenittomalle leivälle.
TORTUT JA KAKUT VITRIINISTÄ
Päivän leivonnainen............................................................................3,80
Tuoreet marjat/tuorehedelmäcocktail...............................................3,80		
KAHVIT
Presidentti kahvia..................................................................... 1,60 / 2,00
Espresso

.........................................................................................2,60

Cappuchino .........................................................................................3,00
Caffe Latte .........................................................................................3,50
		
Ruokalista on voimassa kokonaisuudessaan 28.5.-25.8. välisenä aikana ja
keittiön aukioloaikoina ma-pe klo 11-22 ja la-su klo 11-21.00
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TERVETULOA KAUDEN 2013 AVAUKSEEN!
Vappukisa + lounas tai vain pelkkä Vappulounas pelikavereiden tai perheen kanssa yhdessä

Perinteinen Vappukisa ja Vappulounas
ke 1.5.2013 klo 13.00
Klo 13.00
Klo 13.15
Klo 13.30

Klo 15.15

Lipunnosto, kapteenien tervehdys ja malja Vapulle
Kauden avauslyönnit (kapteenit)
Vappukisa (9 reikää). Sarjat: miehet ja naiset
Kilpailumääräykset kotisivuilla Vappuviikolla
Ei erillistä kilpailumaksua
Vappulounas pelaajille ja palkintojenjako

Ilmoittautumiset pe 26.4.2013 mennessä.
Vappulounas á 30,- Vappukisaan osallistuvilta.

Tervetuloa avaamaan uutta golfkautta!
Vappulounas niille, jotka eivät osallistu
Vappukisaan 1.5.2013 klo 13.00 -15.00
Pöytävaraukset: restaurant@greensidecafe.fi
VAPUNPÄIVÄN BUFFET 1.5. klo 13 alkaen
Pöytävaraukset ravintolaan p. 09- 2766 23 25
Korvasienikeittoa (L, G)
Ruohosipulisilliä (L, G)
Siikacheviche, yrttimajoneesi (M, G)
Chilimaustettua tuoretta kotijuustoa, kalamataoliiveja
Broiler-caesarsalaatti (L)
Melooni-persimoni-rypälesalaatti (M, G)
Tomaatti-punasipuli-rucolasalaatti (M, G)
Vihersalaatti (M, G)
Tuoretta leipää ja levitettä (L)
***
Lämminsavukirjolohta
– sitruuna-ruohosipulikastike, varhaisperunat
ja
Tuoreyrtti-himalajasuola-öljyseoksella marinoitua
härän kuvetta – ratatouille
***
Munkkeja ja simaa
Kinuskikermakakku (L)
Vadelmasorbetti (M, G)
Kahvi
Aik. 33,Lapset alle 14 v. 13,Alle 4 v. veloituksetta aikuisten seurassa

