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Golfkauteen 2021
parhaassa seurassa

FIRST TEE

Toimistosta päivää!
Huomioi nämä asiat
pelikauden alkaessa
* Tarkista ja päivitä yhteystiedot NexGolfissa – osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Varmistat, että tärkeät viestit
tavoittavat sinut jatkossakin.
* Ilmoita pelioikeuden käytöstä. Osakkaat voivat tehdä sen
suoraan NexGolf-ohjelmassa, tai lähettää pelioikeudenkäyttöilmoituksen kotisivulla. Pelilippukortit ovat noudettavissa
caddiemasterilta heti kauden alkaessa.
* Lataa puhelimeesi Nurmijärvi Golfin oma aplikaatio ja
pysyt ajan tasalla NGK:n asioista yhdessä paikassa.
Keväällä 2020 lanseerattu applikaatio on otettu hyvin vastaan, ja yli 500 jäsentä on sen jo ladannut puhelimeensa. Lataa sovellus AppStoresta tai GooglePlaysta hakusanalla
Nurmijärvi Golf.
* Kysy vapaita bägikaappeja. Kätevä tapa säilyttää varusteita
klubitalon bägivarastossa.
Tiedustelut ja varaukset stina.nanto@nurmijarvi-golf.fi
* Digitaalinen tuloskortti ja sen lähetys tasoituslaskentaan onnistuu edelleen suoraan NexGolfissa tai Golf GameBookissa.
Tasoituskierros merkitään päälle Golf GameBookin pelivalikosta, kun peli on ensin normaalisti luotu ja kenttä valittu. Tasoituskierros toimii vain hyväksytyillä pelimuodoilla. Tulosten
syöttö tapahtuu entiseen tapaan. Pelin lopettamisen jälkeen
näytölle ilmestyy kierroksen digitaalinen tuloskortti, jolloin
tuloksia voi vielä tarkistaa ja muokata. Lopuksi sovellus pyytää merkitsijää kuittaamaan nimellään tuloskortin aitouden.
Tuloskortin lähettämisen jälkeen tulos siirtyy WHS-laskentaan
ja uusi tasoitus päivittyy seuraavaan päivään mennessä eBirdieen ja NexGolf-järjestelmään. Huomioithan, että ensimmäisen syötetyn tuloksen jälkeen tasoituskierrosta ei pysty enää
itse poistamaan, myöskään kilpailuissa ei saa laittaa tasoituskierrosta päälle, ettei tasoitukset päivity kahteen kertaan.
Huom! Ongelmatilanteissa ota rohkeasti yhteys caddiemasteriin.

Hyvä tietää pelikaudella 2021:
* Peliryhmän yhteistasoitus voi olla maksimissaan 118.
* Jäsenen ajanvarausoikeus määräytyy pelioikeuden mukaan.
Se voi olla 3–7 vrk.
* Golfautojen määrää on lisätty. Näet NexGolfin ajanvarauksen yhteydessä vapaana olevat autot ja sähkökärryt, samalla
voit varata niitä kierrokselle.
* Vuoden 2021 sähköinen jäsenkortti eBirdie aktivoidaan 1.4.
Jäsenkortti on voimassa 31.3.2022 saakka ja aktivointi uusille jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille tehdään kerran viikossa.

Julkaisija: Nurmijärven Golfklubi ry
Päätoimittaja: Kari Piippo | kari.piippo@nurmijarvi-golf.fi
Nurmijärven Golfklubi ry
Ratasillantie 70, 05100 Röykkä
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ARVOISAT GOLFIN YSTÄVÄT

Kuluvaa tilikautta ja pian alkavaa
pelikautta varjostaa kuitenkin muutama
epävarmuustekijä. Pandemia ei vieläkään
ole ohitse ja valtiovalta on suunnittelemassa erilaisia rajoituksia, mitkä voivat
vaikuttaa myös meidän toimintaamme.
Rokotustahti ei lupaa koko yhteiskunnan
vapautumista pandemian kourista vielä
Petri Kalmi, Nurmijärven
pitkään aikaan. Nähtäväksi jää miten tuo sitGolfkeskus Oy, puheenjohtaja
ten vaikuttaa pelaamiseen. Viime vuonnahan meillä Suomessa golfkentillä selvittiin
säikähdyksellä, kun samaan aikaan monessa muussa Euroopan maassa kenttiä suljettiin
viranomaismääräyksillä. Toinen toimintaamme oleellisesti vaikuttava tekijä on sää. Kuluva talvi on ollut erilainen kuin viime vuotinen, ja kauden avaushetki ja pituus ovat tuntemattomat.

Kuva: Sanna Jokela

Pandemian aiheuttamista rajoituksista
huolimatta viime kausi oli toiminnallisesti
ja taloudellisesti menestys. Pelatut kierrosmäärät kentällämme olivat ennätykselliset, samoin seuramme jäsenmäärä
kasvoi selvästi. Taloudellinen tuloksemme oli hyvin tyydyttävä ja pääsimme lyhentämään loppuun viime vuosikymmenen alussa otetun kastelujärjestelmän
uusimista koskevan lainan. Käytännössä golfyhtiömme on velaton. Hyvää suoritusta luonnollisesti auttoivat suotuisat
säät, olihan golfkautemme myös ennätyspitkä.

Erilaisista epävarmuustekijöistä huolimatta henkilökunta vie vauhdilla eteenpäin yhtiökokouksen päätöksiä. Osa laiteinvestoinneista on jo tehty, kentällä valmistellaan usean
väylän korjauksia, sesonkihenkilökuntaa rekrytoidaan ja muutenkin on jo tekemisen meininki.
Tavoitteena on edelleen kehittää niin kenttää kuin oheistoimintojakin siten, että sekä omien että vieraspelaajien kokonaiskokemus olisi mahdollisimman positiivinen. Kentän osalta se tarkoittaa pelin sujuvoitumista mm. joidenkin väylien kosteiden alueiden
kuivaamisella, raffialueiden tasoittamisella ja siirtymien asfaltoinnilla. Oheispalveluiden
osalta se tarkoittaa esimerkiksi pro shopin toiminnan ottamista omiin käsiin ja ravintolan
toiminnan kehittämistä.
Alamme on jatkuvassa murroksessa ja uudenlaisia toimijoita on ilmaantunut kilpailijakenttäämme. Yhtiömme strategia vaatii jatkuvaa hiomista ja hallitus tekee uuden toimitusjohtajamme kanssa töitä säilyttääksemme ja parantaaksemme asemaamme yhä kiihtyvässä kilpailussa.
Toivotan kaikille omistajille ja jäsenille mukavaa kevättä.
Pitäkää huolta kunnostanne siten, että sitten kun kausi alkaa olisitte valmiit nauttimaan pelaamisesta. Ja pitäkää itsenne terveinä!
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NGK:n jäsenedut kaudelle 2021
• 8 kertaa vuodessa ilmestyvä Golf-lehti
• 2 kertaa vuodessa ilmestyvä seuran oma Lähipeli-lehti
• Golf-vakuutus
• Saat tuoda kerran kauden aikana 1–3 kaveriasi kerralla tutustumaan par 3 -rataan veloituksetta
• Pääset osallistumaan Nurmijärvi Golf -seuran aktiiviseen toimintaan
• Seuravaatetilaus edullisesti kauden alussa. Kts. ilmoitus tässä Lähipeli-lehdessä.
• 10 % alennuksen Pro Shopin normaalihintaisista tuotteista
• Green fee -maksu 18 väylän kierrokselle 45 € (norm. 55 €)
• Lähtöaikojen varausoikeus 3 vrk ennen

NGK:n osakasedut kaudelle 2021
• Kentän ensisijaisen käyttäjän asema – edut lähtöaikojen varauksessa
• Lähtöaikojen varausoikeus 7 vrk etukäteen, myös osakkaan vieraille
• Oikeus tuoda yhden kerran 1–3 vierastaan veloituksetta pelaamaan, pelattava itse mukana
– oikeus koskee 18-reiän kierrosta tai 9-reiän pallorännikierrosta
– vahva toivomus on, että vieraat olisivat uusia NGK:n kenttiin ja palveluihin tutustujia
• Osakkaan vieraalle alennettu green fee -maksu muista vierailuista
– yhden veloituksettoman kerran lisäksi osakkaan vieraille green fee 40 €
• Alennettu green feen hinta myös osakkaan tuomille ryhmille
• Osakashinta golfauton käytössä ja range-korttien lataamisessa
– golfauton vuokra: kertamaksu 25 € tai koko kausi 350 € (normaalihinnat 35 € ja 450 €)
• Osakasalennukset range-poleteista ja -korteista
• Oikeus Kultakorttiin
– Kultakortilla voi pelata 25 muulla kentällä hintaan 165 €
– Kultakortin lunastusoikeus on vain osakkaalla, joka käyttää oman osakkeensa pelioikeutta
nimettynä itselleen. Lisää Kultakorttiin liittyvää tietoa klubin toimistolta!
• Oikeus SGK:n Etukorttiin, kun pelioikeus käytössä nimettynä
– Etukortilla voi pelata n. 30 kentällä 50 % alennuksella green feestä. Etukortin hinta 30 €.
– Etukortin esittely: https://www.suomengolfkentat.fi/palvelut-ja-tuotteet/etukortti.html
• Oikeus lunastaa lisäpelioikeus Nevasgolfiin tai Suur-Helsingin Golfiin
– lisäpelioikeudella voi pelata rajoittamattoman määrän näillä kahdella kumppanuuskentällä
– lisäpelioikeuden voi lunastaa, kun pelioikeus on itsellä käytössä nimettynä
– lisäpelioikeuden hinta on 135 €/kenttä
• Vierailuoikeus 5 muulle kentälle (1 kk/kenttä), kun pelioikeus on käytössä nimettynä
– veloitukseton vierailuoikeus Tuusula Golfin, Hyvigolfin, Hirvihaara Golfin, Tawast Golfin ja
Lahden Golfin kentille
– vierailuoikeus 1 kk/kenttä, joka ilmoitetaan 1–3 vrk ennen kuun vaihdetta
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Maalis–huhtikuussa auringonsäteet jo lämmittävät ja
virkistävät golfarin odottavaa mieltä. Uusi kausi ja kesä ovat enää muutaman viikon päässä. Samalla taaksemme on jäämässä erilainen talvi. Golfkavereita on
tapailtu virtuaalisesti, perinteiset pelimatkat ja golfmessut, meille monille nuo kauden viralliset avaajat,
loistavat poissaolollaan. Samalla kun talvi on monen
osalta mennyt uusien ja uusvanhojen harrastusten
parissa, uskon monien meistä kaivanneen klubillamme vallitsevaa NGK-henkeä.
NGK:laisuus on ollut meille kaikille kunnia-asia
seuran perustamisesta lähtien. Omassa roolissani
voin ilolla todeta, että kohtaamme sitten kaupungilla
tai kylällä, laduilla tai lenkkipolulla, golfin parissa tai
muuten vaan on yhteisömme vahva henki aina aistittavissa. Uskon, että tulevan golfkesän osalta, tämä
alusta alkaen seuramme toiminnan kulmakivi, NGKhenki tulee entisestään korostumaan.
Korona on vaikuttanut jokaisen päivittäiseen elämään. Tämän tosiasian edessä olemme toimikuntien
kanssa pyrkineet valmistautumaan kesän golfkauteen
kehittämällä toimintaamme, tuomalla uusia palveluita ja tapahtumia jäsenistöllemme sekä huomioiden
Pasi Theman, Nurmijärven
koronan vaatimat turvallisuusasiat.
Golfklubi ry:n puheenjohtaja
Tässä joitakin tulevan kauden suunnitelmia: kapteenimme ovat panostaneet seuran uusien jäsenten ja
golfharrastuksensa aloittaneiden osalta erilaisten tapahtumien ja toiminnan kehittämiseen. Kilpailutoimikunta on tuomassa kalenteriin uusia tapahtumia. Naftaliinista on kilpailukalenteriin kaivettu
takaisin paljon kysytty ja toivottu Nelinpelimestaruuskisa. Juniori- ja valmennustoimikunta on tuomassa ensimmäisten seurojen mukana valmennustoimintaan uuden palvelun; Treenaja.fi -sovelluksen, johon on jo talven aikana kuvattu erilaisia harjoitusvideoita ja vinkkejä. Videoiden sisällöstä on
vastannut Henri Satama. Jäsenistön näkökulmasta tärkein asia on se, että kyseinen palvelu on myös
kaikkien saatavilla.
Näihin, kuin myös muihin uusiin tapahtumiin ja palveluihin pääset tarkemmin tutustumaan tämän Lähipeli-lehden kautta – toivotankin sinulle antoisia lukuhetkiä, perinteisen Lähipeli-lehtemme
parissa.

Kuva: Sanna Jokela

NGK JA YHTEISÖLLISYYS

Lämmin kiitos teille kaikille
Kesä 2021 tuo siis mukanaan jo perinteeksi muodostuneiden tapahtumien rinnalle useita mielenkiintoisia tapahtumia. Kuten olen jo aikaisemmin maininnut, voin vain ihailla sitä seuramme toimikuntien jäsenten ja muiden vapaaehtoisten intoa, pyyteetöntä halua työskennellä seuramme toiminnan
eteen ja intohimoa viedä seuraamme ja sen asioita sekä henkeä eteenpäin. Haluankin jo näin keväällä lausua erityiskiitoksen kaikille toimikunnille, niiden jäsenille ja vapaaehtoisille mahtavasta panoksestanne seuramme puolesta kaudella 2021!
Haastan kaikki jäsenemme osallistumaan aktiivisesti toimikuntiemme järjestämiin tapahtumiin!
Osallistuminen on erinomainen tapa kiittää toimikuntien jäseniä heidän tekemästään työstä yhteisömme eteen. Nämä tapahtumat antavat sinulle mahdollisuuden olla vaikuttamassa siihen, millainen Nurmijärvi Golf on tulevaisuudessa.
Hyvää golfkesää 2021 Teille kaikille!
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Caddiemasterit 2021
Pipsa
Olen Pipsa Purhonen ja mulla
vierähtää käyntiin nyt 7. vuosi
cädärinä Nurmijärvellä. Odotan innolla, mitä tuleva golfkausi tuo tullessaan. Yritetään
pysyä terveinä ja pidetään
turvavälit niin klubilla kuin
muuallakin, ja saadaan hyvä
kausi aikaan.
Nähdään kentällä!

Sara
Olen Sara Kiljunen, 19-vuotias nurmijärveläinen. Olin viime vuonna ihka ensimmäistä kesää caddiemasterina ja
olinkin töissä aina marraskuun
keskivaiheille asti. Viime kesä oli todella huippu ja päivät
kuluivat rattoisasti mukavien
asiakkaiden ja henkilökunnan
ympäröimänä. On aivan mahtavaa päästä tänäkin vuonna
juttelemaan jo tutuille ihmisille ja toki myös tutustumaan uusiin kasvoihin. Odotan innoissani kauden alkua, lämpimiä kelejä ja ruohon tuoksua.
Ihanaa ja ennen kaikkea ilontäyteistä golfkesää
joka ikiselle. Nähdään klubilla!

Minea

Olen Minea Klasila, 15-v., Rajamäeltä. Käyn tällä hetkellä
9-luokan viimeisiä kuukausia
ja sen jälkeen olisi tarkoitus
suunnata Hyriaan lähihoitajakoulutukseen. Vietän vapaaajalla paljon aikaa ystävien
ja perheen kanssa. Tämä on
mun ensimmäinen vuosi caddiemasterina ja odotan sitä
innolla.

Joni
Tervehdys olen Joni Seppänen,
17-vuotias lukiolainen Rajamäeltä. Opiskelen Nurmijärven
lukiossa kirkonkylän toimipisteellä toista vuottani. Harrastuksiini kuuluvat golf ja musiikki, josta suurin osa kuluu
kitaraa soittaen. Itselläni tulee
kuutisen vuotta golfin parissa
täyteen. Pelaan golfia aktiivisesti kisailumielessä ja kierrän junnujen toureja, ja minut voi
myös bongata golfkoululta vetämässä junnuille treenejä. Itse
odotan todella innolla alkavaa golfkautta ja toivottavasti tekin.
Viime kautta muistellen myös tänä vuonna NGK-kentän pitäisi olla erittäin hyvässä kunnossa ja niin myös klubin pelaajien.
Kesän mottoni on, että 270 metriä täysillä lyöty pallo metsään
on aina vaikuttavampi kuin 240 metriä väylälle.
Toivotan kaikille hyviä tulevia lyöntejä, nähdään kentällä
ja hyvää tulevaa golfkesää!

Mimmi

Olen Mimmi Koistinen 23-vuotias hyvinkääläinen ja nyt ensimmäistä vuotta caddiemasterina. Opiskelen Suomen
urheiluopistolla Vierumäellä,
ja tällä hetkellä olenkin viittä
vaille valmis liikunnanohjaaja. Olen innokas eri lajien harrastaja, mutta jalkapallo on jo
pitkään ollut ykkösharrastukseni. Odotan innolla pääseväni tutustumaan myös golfin maailmaan ja oppivani uutta tämänkin
lajin parista.
Nähdään klubilla ja ihanaa kesää kaikille!

Parhaita pelejä kaikille!
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KULMA-

Hyvässä seurassa!

Kuva: Sanna Jokela

HUONEESTA

Hyvää alkanutta pelikautta 2021! Upean kansikuvan innoittamana ajattelin kirjoittaa golfyhteisömme arvoista. Kannen
isä–poika-kuvassa tulevat esille kaikki vuosien varrella hyväksi koetut ja myönteiset arvomme, jotka ohjaavat toimintaamme.

omia perinteitä golfin yleisten perinteiden ohessa. Arvostamme
kentänhoidon hyvää työtä ja kenttiämme.
Kilpailuetumme rakennetaan hyvän palvelun, korkean laadun
ja osaavan henkilökunnan varaan. Palvelumielikuvaa tuetaan jäsenistölle tarjottavilla ideoilla ja ratkaisuilla. Avoin viestintä ja jatkuva
palvelun sekä jäsenistötoimintojen kehittäminen erottaa Nurmijärvi Golfin kilpailijoista. Menestystekijät varmistetaan kuuntelemalla
jäsenistöä, seuraamalla toimialan ja kilpailuympäristön muutoksia
sekä valmentamalla henkilökuntaa aktiivisesti vastaamaan näihin
vaatimuksiin.
Halusin tuoda tässä kirjoituksessani esille edellä kuvatut kivijalkamme, joihin toimintamme pohjautuu. 31-vuotias Nurmijärvi
Golf on rakennettu vahvalle kivijalalle, kun me otamme toiminnassamme huomioon meille sovitut arvot.

Toimintaamme ohjaa yhteisesti sovittu arvomaailmamme. Nurmijärvi Golfin arvomaailma alkoi muodostua jo toiminnan ensimmäisinä vuosina 1990-luvulla. Tästä ovat osoituksena mm. seuraavat
miellyttävät arvot, joiden mukaan Nurmijärvi Golf on:
Lämminhenkinen, perhekeskeinen, jokainen yhteisömme jäsen on meille tärkeä. Pyrimme toiminnoissamme huomioimaan eri
sukupolvien tarpeita ja kannustamaan sukupolvia yhdistävään harrastukseen. Katse takaisin hienoon kansikuvaan, ja jokainen voi itse arvioida fiiliksen ja onnistumisen tason! Mitä me voimme tehdä
toisin tai paremmin?
Lisäksi olemme yhdessä sopineet, että olemme Luotettava,
Turvallinen, Rehellinen, Demokraattinen, ja Avoin yhteisö. Haluaisin
muistaa nämä arvot joka päivä jokaisessa työtehtävässä ja tehdyssä päätöksessä.
Arvostamme toisiamme, Nurmijärvi Golfia ja sen historiaa,
muistamme ja tunnistamme golfyhteisömme kehitysvaiheet. Arvostamme aikaisempien vuosien aktiiveja. Arvostamme ”NGK-laisuutta”. Jäsenistö päättää, jäsenistön mielipiteet ohjaavat toimintaa. Monipuolisesti jäsenistönsä huomioiva ja toimiva golfyhteisö.
Kodikas, lämminhenkinen ja vapautunut ilmapiiri. Huomioimme
toisemme ja vieraamme. Arvostamme golfetiketin noudattamista.
Arvostamme turvallista ja kanssapelaajat huomioivaa pelaamista.
Arvostamme sujuvaa peliä. Pidämme myös pelaajina huolta kentästämme korjaamalla jälkemme. Arvostamme ja luomme NGK:n

Nautitaan kaudesta 2021 Hyvässä Seurassa!
Kari Piippo, toimitus-/toiminnanjohtaja
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Kapteenien
kauden 2021 mietteet
Maaliskuun alussa tätä kirjoitettaessa
muutaman päivän tuntui ihan keväältä.
Varmaan moni muukin meistä kuvitteli, että kohta sitä ollaan ykköstiillä ja ei
kun pallolle kyytiä. Ja mitä vielä. Tänään
aivan karsea lumipyry. Golfmailat saavat
vielä levätä ihan rauhassa autotallissa.
Mailojen sijasta lumikola esiin ja harrastamaan hyötyliikuntaa, taas!
No hiihtokelit ovat ainakin olleet suhteellisen kohdillaan, ja toivottavasti moni Nurmijärvi Golfin jäsen on käynyt tänä talvena
testaamassa golfkentän loistavia latuja ja
C3:n upeaa laavua.
Uusi normaali on täällä
Takana on erikoinen ja monella tapaa erilainen vuosi, eikä pelkästään yllättävän
lumisen talven vuoksi. Jotakuinkin tasan
vuosi sitten tiedotusvälineiden uutisvirta
alkoi täyttyä ihmeellisillä ja jopa pelottavilla uutisilla. Outo virus oli ilmaantunut keskuuteemme. No eipä ole uutisten suhteen
mikään muuttunut vuodessa. Virusuutisilta ei edelleenkään voi mitenkään välttyä,
mutta ehkäpä sävy on hiukan muuttunut.
Ehkä tieto lisää tuskaa, mutta auttaa myös
ymmärtämään. Ymmärtämään ainakin sen,
että uusi normaali on täällä.
Jo viime kesänä huomasimme mitä tämä
uusi normaali tarkoittaa golfissa.
Piti aktiivisesti yrittää unohtaa
esimerkiksi ”vanhaan normaaliin” pelaamiseen ja etikettiin liittyviä asioita, kuten vaikkapa pelikaverin
kättely. Oudolta tuntui, mutta pakon edessä
täytyy piintyneenkin golfarin nöyrtyä.

Tiina Santonen, Ladykapteeni ja Pasi Kaskinen, kapteeni.
huomioiminen ja huolehtiminen, jotta he
jatkaisivat harrastusta mahdollisimman pitkään Nurmijärvellä. Viime kesän jäsenmäärän kasvu näkyi kapteenien järjestämissä
tapahtumissa osallistujamäärien nousuna.
Tämä positiivinen ongelma pakotti mietti-

uusia, vasta tovin aikaa pelanneita jäseniä.
Olemme huomanneet, että me yli pari vuosikymmentä pelanneet emme välttämättä
osaa ajatella mitä uusi jäsen odottaa seuralta. Uskomme, että uuden toimikunnan
ja sen uusien jäsenten ja ideoiden myötä
voimme paremmin palvella niin
uusia kuin vanhoja jäseniämme. Toivotaan, että onnistumme
tässä ja varsinkin uudet jäsenet
tuntevat itsensä tervetulleeksi yhteisöön ja
haluavat jäädä ja harrastaa tätä jaloa lajia
juuri Nurmijärvellä.

Ulkoliikunnan lisääntyminen näkyi
myös golfkentillä.

Jäsenmäärä kasvaa
Monesti asioista löytyy myös se positiivinen puoli, niin tästäkin tilanteesta, vaikka
ei heti olisi uskonut. Ulkoliikunnan lisääntyminen näkyi myös golfkentillä. Saimme
Nurmijärvellekin paljon uusia jäseniä. Toivokaamme, että tämä trendi jatkuu tänäkin kesänä ja jäsenmäärä jatkaa maltillista
kasvuaan.
Hienosäätöä tulevalle kaudelle
Tämä on hyvä aasinsilta tähän päivään ja
tulevaan kauteen. Seuran kapteenien tärkeimpiin tehtäviin kuuluu uusien jäsenten
NURMIJÄRVI GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 1-2021

mään näiden tapahtumien konseptia uudelleen. Näin ollen kapteenien peli-illat
ja Kapteenin kannu kokevat tulevalla kaudella pienen hienosäädön. Nyt on sopiva
hetki taas miettiä asioita uusiksi. Mitä tuleman pitää se nähdään ja kuullaan pikkuisen
myöhemmin.
Uusien jäsenten toiveet esiin
Muutosten mahdollistamiseksi ja uusien
ideoiden toivossa on perustettu uusi toimikunta, jäsen- ja klubitoimikunta. Toimikunnan tehtävänä on uusien jäsenten kotouttaminen, yhteisöllisyyden lisääminen ja
vaaliminen ja tapahtuminen järjestäminen
yhdessä muiden toimikuntien kanssa. Eikä
unohdeta etiketti- ja tasoitusasioita. Kapteenien lisäksi toimikuntaan on värvätty
| 8 |

Pysytään terveinä
Vaikka tällä hetkellä ulos katsoessa ei uskoisi, niin kauden alkuun on enää viikkoja
aikaa. Näyttää siltä, että ihan niin aikaisin
kuin viime vuonna emme kentälle pääse.
Pikkuhiljaa voi niitä mailoja alkaa kiillottamaan ja tarkastaa muutkin välineet.
Kohta tavataan kentällä – emme taida
vieläkään saada kätellä saati halailla, mutta
moikataan turvavälin päästä! Ja muistetaan
pitää itsemme terveinä!
Kapteenit
Pasi ja Tiina

Jäsen- ja klubitoimikunnan
uudet jäsenet
Auttaaksemme uusia golfareita pääsemään sisään itse peliin ja Nurmijärvi Golfin toimintaan, olemme perustaneet kapteenien avuksi uuden jäsen- ja
klubitoimikunnan, jonka tavoitteena on
aiempaa parempi jäsenten kotouttaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen. Ja
kukapa muu kuin uusi pelaaja pystyisi parhaiten keksimään miten voimme
avittaa uusia golfareita heidän harrastuksessaan! Tästä syystä olemme rekrytoineet kolme, vuonna 2019–2020 golfin Nurmijärvellä aloittanutta innokasta
golfaria kapteenien avuksi toimintaa
kehittämään.

Kirsi Urpilainen

Kirsi Urpilainen
Kirsi on ensimmäisen kerran kokeillut golfia jo vuonna 2005, mutta kunnolla innostus lajiin iski viime kesänä. Tuolloin korona teki muutoksia
työvuoroihin, hän sai nauttia kesän kotosalla, ja ystävän innostus lajiin sai Kirsin lähtemään aloittelijoiden kurssille. Klaukkalassa asuvalle Kirsille oli luonnollista lähteä
green card -kurssille oman kunnan golfkentälle, ja Nurmijärvi Golfissa hän kokeekin
otetun avosylin vastaan. Golf on ollut Kirsin mielestä etenkin näinä aikoina loistava
harrastus; ulkona on ollut turvallista liikkua
ja samalla on saanut tavata uusia ihmisiä.
Uutena pelaajana Kirsi kokee, että kehitettävää meillä Nurmijärvellä olisi esimerkiksi tiedonvälityksessä – tietoa tarvitaan alkaen ihan käytännön vinkeistä pelaamiseen

ja myös aloittelijoille sopivista tapahtumista. Tärkeitä
aloittelijoille ovat tapahtumat, joista voi löytää pelikavereita ja saada tukea ja
vinkkejä pelaamiseen kokeneemmilta pelaajilta. Tulevalta kesältä Kirsi odottaa
ihanaa golfkesää ja rentoa
pelailua hyvällä fiiliksellä!
Kirsillä on myös varteenotettava vinkki meille kokeneemmillekin pelaajille:
sen sijaan että murehtisit
tehtyjä virheitä, mieti joka
väylän jälkeen sitä, mikä
väylällä meni hyvin ja keskity näihin positiivisiin asioihin!
Liisa ja Joni Poikonen
Rajamäkeläiset Liisa ja Joni
Poikonen tutustuivat golfiin
ensimmäisen kerran Koko
Nurmijärvi Golfaa -tapahtuman kautta. Green card tuli
suoritettua jo vuonna 2019,
mutta varsinaisesti golf tuli kuitenkin aloitettua vasta jatkokurssin jälkeen keväällä
2020. Se olikin sitten menoa tämän pariskunnan kohdalla – heihin törmäsi kentällä
vielä marraskuun huurteesta kosteilla viheriöillä! Golfharrastuksen alusta Poikoset kertovat sen, miten alkuun monet pelioikeuksiin, mailojen vuokraamiseen tai

Liisa ja Jani Poikonen

haluavat vielä mainita klubitalon pukuhuone- ja suihkutilat, joita eivät välttämättä
monetkaan aloittelijat osaa hyödyntää. Näitä kannattaisi mainostaa enemmän – mikäs
sen parempaa kuin sauna ja suihku kierroksen jälkeen ennen siirtymistä ravintolan
palvelujen pariin klubin terassille! Ensi
kesältä Poikoset odottavat yhtä upeaa
ja pitkää kautta, uusia pelikavereita,
leikkimielisiä kisoja ja tietenkin roimaa pudotusta tasoituksessa! Ja mitä ensi
kesän kisoihin tulee, niin varoitus Klaukkalalle ja Kirkonkylälle Rajamäen suunnalta –
syksyn kyläottelussa nähdään!

Se olikin sitten menoa tämän
pariskunnan kohdalla
hankkimiseen tai yleensä pelaamiseen liittyvät asiat olivat aika lailla hepreaa, vaikka
niistä olikin tietoa tarjolla esimerkiksi nettisivuilla.
Alkuun myös kynnys pitkille radoille
oli korkealla, kun ei voinut edes olla varma osaako siellä suunnistaa oikeaan suuntaan. Kapteenin kierros olikin suureksi
avuksi ja toimi Poikosille sysäyksenä pallorännipelioikeuden hankkimiseen. Vastaavia tapahtumia tai esimerkiksi pienemmän mittakaavan peli-iltoja kokeneempien
golfareiden kanssa Poikoset pitävätkin tärkeinä aloittelijoiden kannalta. Erikseen he
| 9 |
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KUUSI

KENTTÄÄ

YHDEN

HINNALLA

Tawast Golf
Hyvigolf
Lahden Golf
Nurmijärvi Golf
Hirvihaaran Golf
Tuusulan Golfklubi

Koska naapurissakin on kiva käydä...
Hankkimalla pelioikeuden jollekin kuudesta kentästä, saat lisäksi
rajattoman vierailuoikeuden viidelle kuukausittain vaihtuvalle
kentälle. Vierailuoikeus on voimassa 1.5.-30.9.2021 välisenä aikana.
Kuukauden kenttä julkaistaan aina edellisen kuukauden lopussa.

Peliaikojen varaaminen tapahtuu suoraan
kyseisten kenttien varaustapojen mukaisesti.

YHTEIST YÖSSÄ:
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Naisten ja tyttöjen golfkesä 2021

Rentoa yhdessäoloa iloisessa seurassa
Tulevalla kaudella naistoimikunta järjestää erilaisia tapahtumia perinteitä noudattaen, mutta myös uusia tuulahduksia
on luvassa. Naistoimikunnan toimintaajatuksena on luoda positiivista tunnelmaa ja rentoa yhdessäoloa jäsenistön
keskuudessa, sekä tukea golfharrastusta erilaisin tapahtumin. Toiminnassamme huomioimme eritasoiset pelaajat
aloittelijoista aktiivipelaajiin. Tehdään
tästä yhdessä unelmien pelikesä!

Viime vuonna suuren suosion saavuttanut
Naisten iltaysi saa jatkoa tänä vuonna, sekä kesä- että elokuussa.
Muistathan myös koko kauden kestävät
Eclectic-, Birdiepuu- ja Puttihissikisat.
Ohjeet kilpailuihin löytyvät kotisivuilta ja
NGK Ladyt -Facebook-sivuilta.

NGK:n naistoimikunta 2021:
Tiina Santonen (Ladykapteeni),
Mari Karkela (naistoimikunnan
puheenjohtaja), Marke Mäkelä,
Pirkko Haffer, Tiina Jokela, Tanja
Scherf ja Terhi Valajärvi-Leinonen.
Naistoimikunta toivottaa hyvää alkavaa
golfkesää 2021 kaikille upeille tytöille ja ladyille! Nähdään tapahtumissa!

Tuleva kausi starttaa Vappukisan yhteydessä naisten etkoilla 1.5.
Alkukaudesta on tarjolla kolmena torstai-iltana naisten treenejä golfkoululla, joiden
teema räätälöidään osallistujien toiveiden
mukaan. Osallistu yhteen, tai vaikka kaikkiin kolmeen iltaan!
Kansallista naisten golf-sunnuntaita ja Ladies Daytä vietetään 13.6. Päivään mahtuu
mm. tuote-esittelyjä tarjoushinnoin, mailatestausta rangella, kirpputori ja tietenkin
mukava 18-väylän kisa.
Perinteinen Ladyt vs. SeniOrit kisataan
heinäkuun viimeisenä sunnuntaina. Tulethan mukaan kesän iloisimpaan kisaan jatkamaan viime vuonna alkanutta voittoputkeamme.
| 11 |
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TURKKI

Nurmijärvi Golfin syksyn pelimatka - Belek, Sirene (8 vrk)
Sirene 29.10.-6.11.2021

Pe 29.10. Helsinki 06:30
La 6.11. Gazipasa 13:20

Belek tunnetaan välimeren parhaana golfkohteena. Hyvätasoinen Sirene sijaitsee Belekin itäisessä päädyssä ja hemmottelee golfaajaa kah-

> Gazipasa 10:15
> Helsinki 16:20

della tasokkaalla golfkentällä.
Pasha on Antalya Golfin kahdesta kentästä helpompi, kypsään ikään
ennättänyt puistokenttä, jolle on ominaista dogleg- väylät, hyvin sijoitellut bunkkerit ja breikkaavat viheriöt. PGA Sultan on yksi alueen parhaista kentistä. Kentän on suunnitellut David Jones yhdessä European Golf
Desiginin kanssa. Suurin osa väylistä kiertelee pinjametsän keskellä ja
monia väyliä reunustavat vesiesteet.
Golfkierroksen jälkeen voit hyödyntää hotellin kylpyläosaston palvelut,
joihin kuuluvat mm. kuntosali, uima-allas, sauna ja turkkilainen sauna.
Ja tietysti pääset nauttimaan hotelin all inclusivesta. Mahdollisuus pelata kahtena vapaapäivänä lisäkierrokset lisämaksua vastaan.

Hinta:

1570 €/hlö
jaetussa kahden hengen huoneessa
Lisämaksusta:
• Majoitus yhden hengen huoneessa + 100 €
• Lisämatkatavaran kuljetus lennolla + 50 €

Lisätietoja kohteesta löydätte osoitteesta:
www.sirene.com.tr
www.ongolf.fi

HINTA SISÄLTÄÄ:

Varaa matkasi ilman huolia!
Voit peruuttaa matkasi kuluitta 2 kk ennen lähtöä.
Jos matkaa ei matkustusrajoitusten vuoksi voida toteuttaa, saat
aina kaikki maksamasi rahat takaisin.

• Finnairin suorat lennot
• Matkatavaran kuljetuksen lentokoneessa (23 kg)
• Käsimatkatavaran lennolla (8 kg)
• Lentokenttäkuljetukset

LISÄTIEDOT JA VARAUKSET:
Esa Meriläinen
esamerilainen@hotmail.com
puh. 0400 885 775

• Majoituksen Sirene -hotellissa *****• All Inclusiven
• 5 kierrosta golfia (3 x Pasha ja 2 x Sultan)
• Golfkenttäkuljetukset

Travelon Matkat Oy, Turveradantie 17, 02180 Espoo | info@ongolf.fi | www.ongolf.fi
Vastuullinen matkanjärjestäjä Travelon Matkat Oy rek. 1418/12/MJ

Herrasmieskisa
sunnuntaina 13.9.2020
Ensimmäisen kerran Gentleman trophy
pelattiin vuonna 2000 ja syksyllä 2020
peli oli järjestyksessään 21. Kisaan voivat osallistua laydyjen vuosittain valitsemat herrasmiehet.
Alkuperäisten sääntöjen mukaan kilpailu
pelataan ”mestaruuskilpailujen tapaan tasoituksettomana lyöntipelinä kentällä vallitsevia sääntöjä noudattaen”. Vuonna 2012
sääntöjä muutettiin siten, että pelimuotona
on tasoituksellinen lyöntipeli täysin tasoituksin ja että pelaaja voi valita aloituksen
joko keltaiselta tai punaiselta tiiltä. Gentleman trophyn kiertopalkinnon ”Onkiva Kissa”
(On kiva kissa) on lahjoittanut Gentleman
trophy -kisaan Sirpa Katajamäki.
Olosuhteet loistavat
Perinteisen herrasmieskisan pelasimme samanaikaisesti naisten Sadonkorjuukisan
kanssa. Olosuhteet pelin onnistumiselle olivat ihanteelliset. Leutona aurinkoisena sunnuntaiaamuna syyskuun 13. päivänä kello
9.00 ensimmäiset herrasmiehet suorittivat
avauslyöntinsä aamukasteiselle kentälle.
Ykköstiille ilmaantui yhteensä 17 herrasmiestä. Olosuhteet kentällä olivat loistavat
niin väylillä, kuin myös griineillä. Peli eteni
kentällä herrasmiesmäisesti. Pelikierroksen
jälkeen nautimme runsaasta lounaasta.
Palkintobingo
Palkintojen jako suoritettiin yhdessä ladyjen Sadonkorjuukisan kanssa. Ennen palkintojen jakoa ladyt olivat järjestäneet sadonkorjuubingon, missä numeroiden sijasta
olivat satokauteen liittyviä juuresten, marjojen ja vihannesten nimiä. Herrasmies Kari Haapaniemi huusi ensimmäisenä ”bingo”
ja sai bingopalkintona paketin kahvia, mutta hämäläisenä allekirjoittanut hävisi ”bingon” ja sai vasullisen golfpalloja. Niistä oli
enemmän hyötyä minulle, pallojen hukkaajalle kuin teen juojana kahvi. Niin ajattelin
saadessani pallot.
Mustikassa ja perunapellossa
Muutaman päivän jälkeen kisasta lähdin
pelaamaan C-radalle. Päivä oli jälleen aurinkoinen ja mieli mitä parhain saadakseni kohtuullisen tuloksen korttiini. Päästyäni
nelosväylälle, otin bägistäni golfpallovasusta aamulla bägiin laittamiani palloja. Pallo
tiille ja raivoisa draivi. Jostain odottamattomasta syystä pallo otti suunnaksi vasemman hongikon. Kun takana ei ollut ketään,
vietin runsaasti aikaa pallon etsimiseen.

Lopulta se löytyi mustikkavarpujen seasta.
Tarkemmin palloa tarkastellessani siinä luki
”mustikka”. Meni siis omiensa luo. Väylällä
6 jouduin jälleen kaivamaan bägistäni uuden pallon. Pallossa luki ”peruna”. Ei hätää. Perunapeltoa ei ollut lähelläkään. Pallo kynttilänä ilmaan ja sitten se maastoutui
vesiesteen jälkeen. Ei löytynyt. Mitenkähän
tuottaa satoa ensi kesänä? Jälleen ysiväylällä jouduin turvautumaan uuteen palloon.
Sen palautin välittömästi bägiini. Ei tarvitse
kertoa, mitä pallossa luki. Jos jollakin teistä
on tarvetta golfpalloihin, niin luovutan ilomielin bingopalkintoni muutamalla pallol-

la vähentyneenä. Ilmoita siitä minulle, niin
voit noutaa ne klubilta.
Voittajan velvoittama, Erkki Oila
Herramieskisan kolme parasta:
1. Erkki Oila.........................70
2. Kari Haapaniemi............71
3. Tuomo Nevalainen........74
Lisäkilpailut:
Lähemmäs lippua B8
Juha Hiltunen 1.89 m
Kauimmaksi lippusta
A3 Juha Koivisto 16,92 m

Vuoden 2020
Herrasmiesgolfari Mika Penttilä
Kerro kuka olet ja miten päädyit aikoinaan lajin pariin?
Kauanko olet ollut jäsenenä
NGK:ssa?
Olen Mika Penttilä, asun Klaukkalassa ja perheeseeni kuuluu
vaimo Kati ja espanjanvesikoira
Larry. Golfin pariin päädyin siten,
että moni silloinen kollegani oli
aloittanut golfin 90-luvun loppupuolella ja kaikki kyselivät koska
menen golfkurssille. Intohimoisena pallopelien harrastajana vastasin muutaman vuoden ajan, että ”aloitan golfin siinä vaiheessa,
kun en enää osu liikkuvaan palloon”. Lopulta
annoin periksi ja aloitin golfin vuonna 2000.
Muutimme Klaukkalaan 2004 ja siitä lähtien
olen ollut NGK:ssa jäsenenä.
Miten golfkautesi 2020 sujui?
Pelasitko monta kierrosta?
Golfkausi 2020 sujui hyvin. Koronarajoitusten vuoksi muut golfin harrastamistani rajoittavat tapahtumat, kuten Jukolan -viesti peruttiin, joten vietin aikaa Ratasillantien
päässä tavallista enemmän. Kierroksia tuli pelattua viime kaudella noin 50 ja kesän kruunasi syyskuun alussa tekemäni ensimmäinen hole-in-one A8:lla sekä tietysti
täysin puskista tullut Vuoden herrasmiesgolfari -valinta. Siitä vielä kaunis kiitos naistoimikunnalle ja kaikille clubin ladyille.
Mikä on ollut mieleenpainuvin
kierros peliurallasi?
Mieleenpainuneita kierroksia on paljon,
mutta yhteen niistä liittyy vahvasti Nurmi| 13 |

järven kentän ehdoton ”kuningasväylä” eli C9. Pelasimme
hyvän ystäväni kanssa omaa
lyöntipelikisaa ja pieni panoskin pelissä oli. Kesäillan hämärtyessä saavuimme C9:lle, kierroksen viimeiselle väylälle. Olin
niin reilussa johdossa, että voitto-olut maistui jo suussa. Avauksen kaalimaahaasteesta selvisin hienosti, mutta vesieste
osoittautui hivenen haasteelliseksi. Bägin
puolitusinaa palloa kevyempänä ja yksi Viking Linen kelluva mainos kaadettuna vihdoin pääsin maaliin. Tein C9:lle 18 lyöntiä ja
voitin pelin yhdellä lyönnillä!
Mikä on parasta NGK:ssa? Miten kannustaisit uusia jäseniä tulemaan toimintaan
mukaan?
Mielestäni NGK:ssa parasta on upea henkilökunta ja jäsenet, jotka ovat mahdollistaneet hyvän yhteishengen ja avoimen
ilmapiirin. Kentältäkin löytyy sopivasti haastavuutta, ja vaihtelevuutta löytyy kolmen
ysin eri comboista. Siinä mielestäni hyviä
syitä tulla NKG:n jäseneksi. Kenttämestarille
haluan antaa kiitosta todella hyväkuntoisista greeneistä.
Herrasmiesgolfarin titteli on kovin tavoiteltu kunnia. Mitä ”neuvoja tai vinkkejä” antaisit tuleville herrasmiesgolfariksi pyrkiville?
Neuvoni on, että älä tavoittele titteliä. Ole
oma itsesi, nauti golfista ja peliseurasta ja
katso mihin se riittää.
NURMIJÄRVI GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 1-2021

Team NGK – Golfista läpi
elämän kestävä harrastus
Nurmijärvellä on tarjota junioreille kattava pelaajapolku, josta jokaiselle löytyy sopiva tapa pelata ja harrastaa #muntapapelata. Kaikkea toimintaa ohjaa tavoite tarjota junnuille mahdollisuutta löytää golfista läpi elämän kestävä
harrastus. Junioritoiminnasta vastaa Nurmijärven Golfklubin Juniori- ja valmennustoimikunta. Lisätietoa junnutoiminnasta löydät Nurmijärvi Golfin kotisivuilta. Ota myös rohkeasti yhteyttä toimikunnan puheenjohtajaan Vesa Hiltuseen.
Aloita Golf –
Avoimet junnutreenit
Avoimet junnutreenit on tarkoitettu aivan kaikille golfista kiinnostuneille junnuille! Avoimissa junnutreeneissä pääset kokeilemaan,
vähän treenaamaan ja PELAAMAAN! Avoimiin junnutreeneihin kokoonnutaan
rangen koulutuspäädyssä.
Ensimmäiset puoli tuntia
puttaillaan, chippaillaan ja
lyödään rangella ja sen jälkeen pelataan muutama
väylä par 3 -radalla. Lopuksi
syödään jätskit rangen koulutusrakennuksen terassilla! Ei osallistumismaksua ja
mailatkin voit lainata golfkoululta. Alle kouluikäiset voivat osallistua
vanhempansa valvonnassa. Myös kouluikäiset voivat halutessaan ottaa vanhempansa
mukaan. Avoimia junnutreenejä järjestetään
12.5. alkaen keskiviikkoisin klo 18.00 – noin
19.30.
Ilmoittaudu jokaiseen treeniin erikseen kotisivujen Kurssikalenterin kautta.
Aloita Golf – Lasten golfkoulut
Golfkoulut on tarkoitettu noin 7–14 v. lapsille,
jotka haluavat aloittaa golfin.
Golfkoulun aikana opetellaan golfin perusteita lyönneistä, pelaamisesta ja säännöistä.
Myös frisbeegolfia ja futisgolfia pelataan leirin aikana.
Golfkoulut järjestetään kesäkuussa 7.–10.6.,
14.–17.6. ja 21.–24.6. neljänä päivänä peräkkäin ma-to klo 9.30–14.30. Jokainen päivä
sisältää opetusta pienryhmissä, oheisohjelmaa ja pelaamista par 3 -radalla sekä ruokailun. Golfkoulun viimeisenä päivänä on mahdollisuus suorittaa golfin taitokokeita ja jopa
lasten green card! Golfkoulut ovat avoimia
kaikille – tervetuloa! Ilmoittaudu kotisivujen
Kurssikalenterin kautta.
Aloita Golf – Junioreiden alkeiskurssit
8.-9.5. ja 22.-23.5.
8–14 v. junioreille tarkoitettu golfin 2-päiväinen alkeiskurssi, jonka tavoitteena on lajin
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perusteiden oppiminen. Green cardin suoritus on myös mahdollista. Kurssi pidetään
lauantaina ja sunnuntaina klo 10–14, ruokailu
noin klo 11.30. Ilmoittaudu kotisivujen Kurssikalenterin kautta.
Harrasta ja harjoittele – Team NGK 3
Team NGK 3 -treeniryhmä on tarkoitettu
kaikille, jotka haluavat treenata kerran viikossa. Innokkaimmat voivat halutessaan
osallistua leikkimielisiin KeskiUudenmaan Junnutourin kisoihin (KUJT), Future Tourin
Easy-sarjoihin tai seuran
omiin kisoihin. Treeniryhmää
vetää PGA Pro Tapsa Saarentola. Hänen inspiroiva valmentamisensa saa junnut
liekkeihin! Treenit ovat keskiviikkoisin klo 17.30–19.00.
Ilmoittaudu ryhmään mukaan Johanna Purhoselle
johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi
Jenni Latva
p. 045 77313145.
Harrasta, harjoittele ja kilpaile – Team NGK 2
Team NGK 2 -treeniryhmä treenaa kaksi kertaa viikossa Nurmijärvellä ja sen lisäksi kerran viikossa on kiertävä pelitreeni vuoroviikoin Keimolassa, Suur-Helsingin Golfissa ja
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Nurmijärvellä. Kilpailuihin mielivät pelaajat voivat osallistua Keski-Uudenmaan Junnutourin (KUJT) kisoihin, Future Tourin Easyja Red-sarjoihin sekä NGK:n omiin kisoihin.
Ryhmää valmentaa PGA Pro Toni Korpihete. Pelaajat saavat muutaman viikon välein
Petsku Hagströmin yksityisopetusta swingitekniikasta. PGA Pro ja
AimPoint-koulutta-ja
Tapsa Saarentola antaa ryhmälle puttivalmennusta.
Treenit ovat maanantaisin klo 19–20.30 ja
tiistaisin 17.30–19.00.
Kiertävä pelitreeni on
torstaisin klo 18.
Ilmoittaudu ryhmään
mukaan Johanna Purhoselle, johanna.purhonen@nurmijarvigolf.fi p. 045 77313145.
Pyri huipulle –
Team NGK 1
Team NGK 1 on tarkoitettu huipulle pyrkiville junioreille. Pelaajat treenaavat ympärivuotisesti ohjatuissa treeneissä, kolme kertaa
viikossa kesällä Nurmijärvellä ja talvisin Vantaankosken golfhallissa. PGA Pro Toni Korpihete vastaa ryhmän valmentamisesta. Apunaan hänellä on PGA Pro Petsku Hagström,
jonka vastuulla on swingitekniikan kehittäminen sekä PGA Pro ja AimPoint-kouluttaja
Tapsa Saarentola vastuualueenaan puttivalmennus. Henri Satama toimii Petskun tukena
arvioimassa swingin kehitystä pitkällä tähtäimellä. Pelaajien kehitystä tuetaan säännöllisin pelaajakeskusteluin
sekä pelitilastojen, testien ja
harjoituspäiväkirjan seurannan avulla.

Ota yhteyttä
vesa.hiltunen@team-ngk.
com p. 040 5131377 tai palvelupäällikkö Johanna Purhoseen, johanna.purhonen@nurmijarvi-golf.fi p. 045
77313145. Voimme yhdessä miettiä sopivan treeniryhmän tai tavan
aloittaa golf.

Muistithan, että Nurmijärven osakkeeseen kuuluu junioripelioikeus ja sitä voi
käyttää 24 ikävuoteen saakka ilman lisäkustannuksia. Ota käyttöön omalle lapselle tai lapsenlapselle!

TEAM NGK VALMENTAJAT
PGA Pro Toni Korpihete
Toni toimii Nurmijärvi Golfin head prona ja
Team NGK:n päävalmentajana. Toni vastaa
valmennuksesta kokonaisuudessaan. Hän
vetää Team NGK 1:n ja Team NGK 2:n treenit.
Toni on toiminut golfvalmentajana Nurmijärvellä jo 20 vuotta, ensin Petsku Hagströmin
apulaisena ja viimeiset 6 vuotta Nurmijärven
head prona.
PGA Pro Petsku Hagström
Petsku vastaa Team NGK:n pelaajien henkilökohtaisesta swingivalmennuksesta. Petsku
toimi Nurmijärvellä aikaisemmin head prona
ja nykyään keskittyy yksityisasiakkaisiin ja
Team NGK:n junioreiden swingeihin. Petsku
on todellinen swingiguru!

Juniorin ensiaskeleet
kilpapelaajana KeskiUudenmaan Junnutourilla
Keski-Uudenmaan Junnutour, eli tuttavallisemmin KUJT, aloittaa jo viidennen kautensa. Alun perin mukana oli yhteensä 5
golfseuraa, joiden kentillä pelattiin ensimmäiset osakilpailut kauden 2017 aikana. Vuosien aikana mukaan on tullut lisää
seuroja ja nyt mukana on jo 13 seuraa.
Nurmijärvi on ollut mukana alusta lähtien,
ja seuran aktiivit Tero Seitsonen ja Kimmo
Seppänen ovat kehittäneet kiertuetta myös
yhdessä Golfliiton kanssa. Tero ja Kimmo
siirtyivät kauden 2020 päätteeksi sivuun KU-

PGA Pro Tapsa Saarentola
Tapsa tuo tiimiin todellista puttivalmennusosaamista suoraan huipulta! Tapsa on sertifioitu AimPoint-kouluttaja. AimPoint on maailman huippujen käyttämä griinienlukumetodi.
Tapsa vastaa myös Team NGK 3:n treeneistä.
Hänen inspiroiva valmentamisensa saa junnut liekkeihin!
Inka Jauhiainen
Inka on tuttu näky Nurmijärvellä ensin pelaajana ja viime vuodet seuraohjaajana. Inka on
valmentanut nuorimpia golfareita ja toiminut golfkouluissa vetäjänä. Inka toimii tänä
vuonna apuohjaajana Team NGK:n treeniryhmissä, vetää keskiviikkoisin avoimia junnutreenejä, vastaa golfkoulujen ohjaamisesta
sekä toimii harrastejunnugolfin koordinaattorina.
PGA Pro Henri Satama
Ammattilaisgolfuraansa jäähdyttelevä, NGK:n
oma kasvatti, Henri Satama tekee videotreenipankin junioreiden omatoimitreenejä tukemaan. Henkka seuraa myös yhdessä Petskun
kanssa pelaajien swingin kehitystä. Henkka
itse suorittaa tällä hetkellä golfopettajakoulutusta.
Joni Seppänen
Joni toimii treeneissä apuohjaajana. Joni itse
treenaa Team NGK 1:ssä sekä toimii Nurmijärvi Golfin caddiemasterina. Sanavalmis lukiolainen on nuorten pelaajien suosikki!

Tähtiseura-status

Lokakuussa 2020 NGK:n junioritoiminnalle myönnettiin Olympiakomitean Tähtiseura-status ensimmäisenä
golfseurana Uudellamaalla ja seitsemäntenä golfseurana koko Suomessa.
Tähtiseura on Olympiakomitean urheiluseuroille tarjoama laatuohjelma, joka on jatkoa Laatumerkki-statukselle.
Laatumerkin NGK:n junioritoiminta sai
syksyllä 2017. Tähtiseurana toimimiselle NGK:n junioritoiminta on asettanut
itselleen mm. seuraavanlaisia kehittämiskohteita lähivuosille: junioritoiminnan uudelleen organisoituminen sekä
siihen liittyvät roolit ja vastuut, NGK:n
pelaajapolun kuvaaminen, yhteisöllisyyden ylläpitäminen, joukkuemaisen
toiminnan ja pelaajakohtaisen harjoitusten seurannan kehittämisen sekä
harjoittelun kokonaisvaltaisuuden kehittämisen. Kehittämiskohteiden etenemistä raportoidaan vuosittain ja kolmen vuoden välein Tähtiseura-status
auditoidaan uudelleen.
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JT-toiminnasta ja nyt organisointivastuu on
NGK:n Janna Latvalla ja HIFK Golfin Harri Rekilällä.
Tourin tavoite
KUJT:n tavoite on mahdollistaa alueen junioreille matalan kynnyksen golfkisoja, joiden
kautta hankitun kokemuksen turvin on helpompi osallistua Golfliiton järjestämiin kilpailutapahtumiin, esimerkiksi Future Tourille.
KUJT:n osakilpailujen kautta juniorit pääsevät pelaamaan uusille kentille ja tutustuvat
uusiin pelikavereihin. Yhtenä tavoitteena
KUJT:lla on lisäksi golfseurojen junioritoiminnan yhteistyön kehittäminen.
KUJT-kisat järjestetään pääosin arki-iltaisin ja
kisassa pelataan yleensä 9 reiän kisa, vaihtelevin pelimuodoin. Tavoitteena on siis pitää hauskaa, kannustaa toisia ja oppia uutta!
Kaudella 2020 oli jokaisessa osakilpailussa
mukana 26–28 innokasta junioria.
Kaudella 2021 kisataan jälleen kuusi osakilpailua. Kauden avajaiskisa järjestetään Nurmijärvellä 21.5.
Kauden muut kisat järjestetään Hirvihaara
Golfissa, Kurk Golfissa, Suur-Helsinki Golfissa,
Tuusula Golfissa sekä kauden päätöskisa HIFK
Golfissa Paloheinässä.
Kisojen ajankohdat tarkentuvat kevään aikana ja ne päivitetään nettisivuille www.kujt.fi.

Mikä KUJT?
● Aloittelevien golfjunioreiden
●
●
●

oma kilpailusarja
6 kisaa kesän aikana
Sarjat hcp 20–36 ja hcp 37–54
Tytöille ja pojille omat sarjat

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.kujt.fi
Mukana NGK:n junioritoimintaa tukemassa:
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NURMIJÄRVEN GOLFKLUBI RY

TAPAHTUMAKALENTERI 2021
HUHTIKUU
Lähipeli-lehti ilmestyy
ti

20.4.

NGK ry:n kevätkokous

TOUKOKUU
la

1.5.

Vappukisa

su

2.5.

Junioreiden kauden avaus

ma

3.5.

Senioritalkoot+eclectic

ma

3.5.

Junioreiden treenit alkavat

la

8.5.

Srixon-demopäivä

ti

11.5.

Sääntökävely

ke

12.5.

Vkokisa 1.

ke

12.5.

Avoimet junnutreenit alkavat

la

15.5.

Lippukisa

ti

18.5.

D-Cup seniorit

ke

19.5.

Vkokisa 2.

pe

21.5.

KUJT-osakilpailu juniorit

la

22.5.

Srixon scramble?

ma

24.5.

RP-sarjat alkavat

ke

26.5.

Vkokisa 3.

to

27.5.

NGK–TawG senioriseuraottelu

la-su

29.–30.5. MidTour osakilpailu ladies

KESÄKUU
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ke

2.6.

Vkokisa 4.

su

6.6.

Naisten Pankki Open

ma

7.6.

Senioritalkoot+eclectic

ti

8.6.

NGK–SHG senioriseuraottelu

ke

9.6.

Vkokisa 5.

la

12.6.

Golfkesä Open

la

12.6.

Junnujen kesäleiripäivä

su

13.6.

Ladies Day

su

13.6.

Srixon demopäivä

ke

16.6.

Vkokisa 6.

la

19.6.

Perhemalja & 2-Generations (Greensome)

ke

23.6.

Vkokisa 7.

ke

30.6.

Vkokisa 8.
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HEINÄKUU
to

1.7.

Naisten ystävyysottelu

la

3.7.

Viini-scramble

ma

5.7.

Senioritalkoot+eclectic

ti

6.7.

Future Tour -osakilpailu juniorit

ke

7.7.

Vkokisa 9.

ke

14.7.

Vkokisa 10.

la-su

17-18.7.

LP-mestaruus, ikäluokat

ke

21.7.

Vkokisa 11.

su

25.7.

Ladyt vs SeniOrit

ke

28.7.

Vkokisa 12.

la

31.7.

OnGolfTour

ELOKUU
ma

2.8.

Senioritalkoot+eclectic

ke

4.8.

Vkokisa 13.

la

7.8.

WAGC Invitational

su

8.8.

Ladies Day

ke

11.8.

Vkokisa 14.

pe

13.8.

Kapteenin kannu

la-su

14.–15.8.

LP-mestaruuskisat, avoin

su

22.8.

Seniorisunnuntai

la

28.8.

Viking Line Open

SYYSKUU
la

4.9.

Nelinpeli-mestaruus

ma

6.9.

Senioritalkoot+eclectic

ke-la

8-11.9.

RP-SM M60, M65, M70, M75, N65

su

12.9.

Sadonkorjuukisa + herrasmiehet

la

18.9.

Everybodys & Nurmijärven kyläottelu

LOKAKUU
4.10.

Senioritalkoot+eclectic

su

10.10.

K-Citymarket Klaukkala Kinkkukisa Open

la

16.10.

Cross Country + kauden päättäjäiset

29.10.–6.11.

Klubimatka Belek

la

Kauden päättäjäiset

MARRASKUU
13.11.

Syyskokous
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Meidän NGK
– kilpailutoiminta
Klubikilpailuissa halutaan panostaa
yhä jäsenistön viihtyvyyteen ja yhteisöllisyyteen. Haluaisimme madaltaa
osallistumiskynnystä tarjoamalla kilpailutapahtumia monipuolisesti. Naisja Senioritoimikunta järjestävät omia
yhteisöllisiä tapahtumiaan ja kilpailutoimikunnan tehtävänä on järjestää
avoimia tapahtumia koko jäsenistölle. Mailaa ei puristeta, vaan kilpaillaan
rennossa ilmapiirissä ja hyvässä hengessä. Lopullinen kilpailukalenteri julkaistaan kevään aikana.
Toivottavasti koronaepidemia hellittää
pikkuhiljaa otteensa ja kilpailutapahtumat
voidaan viedä läpi perinteisesti ruokailuineen ja palkintojenjakoineen.
NGK:n 31. toimintavuosi kilpailujen osalta avataan virallisesti
lauantaina 1.5. Vappukisassa,
jos sellainen tapahtuma voidaan turvallisesti järjestää, koronatilanne huomioiden.
Tapahtuma on samalla virallinen kauden
avaus. Kesän aikana järjestetään perinteisiä parikilpailuja, Scramble- ja Greensome-kisoja, sekä myös viime kesänä pelimuotona kiitelty ja vihattu Bloodsome.
Uutuutena meillä on ohjelmassa ”Viinikisa” heinäkuun alussa, josta lisää tuonnempana. Myös yksilökilpailuja on ohjelmassa.
Seuran mestaruuskisojen arvostusta ha-

lutaan nostaa entisestään, joten järjestelyihin halutaan panostaa aikaisempaa
enemmän. Seuran jäsenistöä pyydetäänkin nyt osallistumaan kisojen järjestelyihin eri tehtäviin.
Heinäkuun hellekisat
Lyöntipelimestaruuksista
kilpaillaan
heinäkuussa ikäluokittain. Seuraamme
uutta ikärajalinjausta ja Mid-ikäraja on nyt
25–49 vuotta. Juniorien sarjat: Pojat 19–24
v., Pojat 16–18 v., Pojat <15 v., Tytöt 16–24
v., Tytöt <15 v. Näiden lisäksi Seniorit ja Veteraanit ikäluokittain. Elokuussa kisataan
perinteisesti miesten ja naisten sarjoissa
seuran mestaruuksista.
Kisakalenteriin palautetaan myös Nelin-

Viikkokisat on tarkoitettu kaikille NGK:n
jäsenille, ikään tai sukupuoleen katsomatta. Viikkokisat on pitänyt pintansa suosittuna tapahtumana, ja se on kerännyt viime
vuosina keskimäärin noin 100 osallistujaa/
kilpailu. Viikkokisa pelataan tänäkin vuonna keskiviikkoisin. Jokainen osallistuja varaa itselleen lähtöajan normaalisti ajanvarauksen kautta, pelaa kisakierroksensa
ja palauttaa pelaajan ja merkitsijän allekirjoittaman tuloskortin caddiemasterille.
Viikkokisoissa voi pelata vaihtoehtoisesti
joko 18 reiän tai 9 reiän kierroksen. Parhaat palkitaan sarjoittain.
Muistakaa osallistua myös mahdollisiin
seuran omien pelaajien järjestämiin tukitapahtumiin. Ne ovat olleet hyvin järjestettyjä tapahtumia, joiden
tuotto menee seuran omien
ammattilaisten golfuran edistämiseksi.

Uutuutena meillä on ohjelmassa
”Viinikisa” heinäkuun alussa.
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peli-mestaruuskisa syyskuun alussa, johon otetaan rajoitettu määrä kisapareja.
Tittelistä kisataan mies-, nais- ja sekaparein. Reikäpelimestaruudet ratkotaan
myös kesän aikana. Reikäpeli on kilpailumuotona kiehtova ja yllätyksiä täynnä.
Tasoituksellisessa sarjassa on kaikilla yhtäläiset mahdollisuudet. Myös seuran juniorit pääsevät tällä kaudella kisaamaan
reikäpelimestaruuksista. Junioreille järjestetään kaksi sarjaa, joista toinen on vähemmän pelanneille tasoituksellinen.
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Juha Kuronen
Kilpailutoimikunta

Senioritoiminta 2021
lisää hyvinvointia
Golf lisää harrastajiensa henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Tämän vuoksi, jos pandemiatilanne vain sallii, senioritoimikunta järjestää tänäkin vuonna kilpailuja ja
muita tapahtumia, joiden tarkoitus on, että seniori-ikäiset golfarit nauttivat liikunnasta, luonnosta ja sosiaalisesta kanssakäymisestä.
Par 3 -radan D-cup-kilpailu, 18 reikää ilman
tasoituksia, avaa seniorien kisakauden 18.5.
Seniorisunnuntai pelataan tänäkin vuonna
syksyllä (19.9.). Se on leppoisa joukkuekilpailu, johon järjestäjät määräävät pelimuodon ja valitsevat ilmoittautuneista mahdollisimman tasaiset 4-henkiset
joukkueet. Perinteinen Ladyt vastaan SeniOrit on
ohjelmassa 25.7.

kesänä. Aktiivisimmille kilpailijoille Suomen
Golfseniorien (www.suomengolfseniorit.fi)
järjestämät kilpailut tarjoavat mahdollisuuden mitellä taitojaan kotimaan ikäluokkiensa
parhaiden kanssa.
Seniorit ovat jo parikymmentä vuotta tehneet talkoita ympäri vuoden kentän ja sen
ympäristön parantamiseksi. Talkooväki pelaa eclectic-kilpailun aina talkoopäivien päätteeksi pallorännissä. Talkoot ovat kaikille
avoimet, myös ladyille, tervetuloa mukaan!
Kesän talkoopäivät näkyvät NexGolfin kilpailukalenterissa ja sen kautta voi ilmoittautua
mukaan. Lisätietoa talkoista antaa Juha Hiltunen (juha.hiltunen@sci.fi).

Senioritoimikuntaan
kuuluvat tänä vuonna:
Ilkka Yli-Ojanperä
Ari Kinnunen
Juha Hiltunen (talkoot)
Erkki Oila (matkat)
Kalevi Hytti
Ismo Viitamo ja Pekka Koskinen (pj.)
Onko sinulla ehdotuksia, miten klubimme senioritoimintaa voitaisiin parantaa? Kerro meille!

Seniorit ovat jo parikymmentä vuotta
tehneet talkoita ympäri vuoden kentän
ja sen ympäristön parantamiseksi.

Kilpailujännitystä kisoista
Seuraottelut tarjoavat mukavaa yhdessäoloa
ja vähän kilpailujännitystäkin. Tawast Golf
tulee vieraaksemme 27.5. ja Suur-Helsingin
Golf 8.6. Kolmiottelu KGV–TGK-NGK pelataan
tänä vuonna Keimolassa, todennäköisesti
heinäkuussa. Hyvinkään Golfin kohtaamme
vieraissa 10.8. Seuraotteluiden tarkemmat
tiedot ja pelimuodot löytyvät NexGolfin kilpailukalenterista. Ilkka Yli-Ojanperän kipparoima NGK:n joukkue osallistuu Uudenmaan
alueen seurojen seniorien reikäpelicup-kilpailuun.
Klubin ikäluokkien mestaruuskilpailuihin ja
viikkokilpailuihin on aina osallistunut runsaasti senioreita, toivottavasti myös tänä

Klubimatkalle
Senioreiden klubimatka Erkki Oilan johdolla
tehdään tänä vuonna syksyllä Skåneen (toivottavasti pandemia tilanne on jo silloin rauhoittunut!). Keskikesällä osallistutaan Suomen Golfseniorien kesäpäiville.
Senioritoimikunnan puolesta
Pekka Koskinen
pmjkoskinen@gmail.com
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Meri
Lehtovirta

UUSI KAUSI UUDET
MAKUELÄMYKSET
Vaikka kausi 2021 vaikuttaa alkavan vähintään yhtä rajoitetuissa olosuhteissa kuin edellinen, teemme parhaamme palvellaksemme teitä mahdollisimman
maukkaasti.
Jos ravintolatilat on kokonaan suljettu, pyrimme pitämään ravintolan avoinna myymällä annoksia ja tuotteita mukaan. Meillä on onneksi alkoholijuomien vähittäismyyntilupa, mikä tarkoittaa sitä, että
ruoan ja alkoholittomien juomien lisäksi
voidaan myydä mukaan kierrokselle maksimissaan 5,5 % panimotuotteita (olutta,
lonkeroa, siideriä).
Ravintolarajoitusten kestoksi on kaavailtu kesäkuun loppua. Nyt, kun kentän
avaamiseen on vielä matkaa, palaamme

konkreettiseen palvelusisältöön lähempänä pelikelejä.
Suosituimmista annoksista jatkavat
luonnollisesti hampurilaiset. Listalta löytyy koko sesongin joko pasta- tai risottoruoka, ruokaisa salaatti ja sesonkiin sopiva, vaihtuva suositusannos. Uudeksi menestyjäksi kaavailemme talon lehtipihviä. Kaikissa tilanteissa valikoimista löytyy myös vegaaniruokavaliota noudattaville vaihtoehto.

Silloin kun ravintolasalin käyttö ei ole
mahdollista, keskitymme valmistamaan
helposti ulkona syötävää ruokaa, sekä kotikokkaajien helpotukseksi erilaisia annoksia.
Ravintolaan tulee kauden alussa uusi kahvilaite espressopohjaisten kahvijuomien valmistamista varten. Viileissä
juomissa valikoima kasvaa muutamalla
uudella oluella ja virvoitusjuomalla.
Terveellistä toivoville lisäämme vitriinituotteisin talon tuoreet smoothiet ja
kasvisdipit. Tarjontaan kuuluu lisäksi vakiona ns. avoleivät, kuten lohi-, silli ja
skagen-leivät.
Vappu- ja äitienpäivälounaat ovat mahdollisesti take away -muodossa ja jos niin
iloisesti kävisi, että niitä saadaan nauttia
ravintolatiloissa, niin pöytä on katettu koreasti.
Kiitos kaikille asiakkaillemme viime
vuodesta – odotamme kovasti näkevämme teidät kohta uudelleen
Terkuin
ravintoloitsija
Meri Lehtovirta & tiimi
P. 0407581800
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Jäsenetu kaudelle 2021–22 pelioikeus talviharjoitteluhalliin
Jäsenenä voi hankkia käyttöoikeuden Vantaankosken Golfhalliin. Hallissa on ainutlaatuinen viiden TrackManin kokonaisuus. Harjoitustilassa on myös 5 rangelyöntipaikkaa, puttigriini, 9-reikäinen lähipelirata ja bägivarasto. Tilassa on myös viihtyisä lounge, jossa on katsottavissa Viasat-golfkanavat. Lisäksi samassa rapussa oleva Sanomalan
kuntosali on käyttöoikeuden ostaneiden käytössä.
Myynnissä on kahdenlaisia vuosikäyttöoikeuksia, arkipäiväoikeus tai 24/7-oikeus. Arkipäiväoikeudella saa käyttää tiloja arkipäivisin klo 6–15 ja 24/7-oikeudella kaikkina viikonpäivinä kellon ympäri. Tämä kausi on loppuunmyyty, mutta syksyllä tulee myyntiin ensi talven käyttöoikeudet. Hinnat julkaistaan syksyllä, kun käyttöoikeudet
tulevat myyntiin.

Taisto Hellgren
-palkinto Vuoden
Golfjuniorille
saa jatkoa
NGK:n junioritoiminta sai vuonna 2020 merkittävän lahjoituksen Lea ja Taisto Hellgreniltä. Lahjoituksesta palkitaan vuosittain mm.
Vuoden Golfjuniori, jonka valintakriteereinä
ovat hyvä golfari, kohtelias, toiset pelaajat
huomioonottava, ahkera harjoittelija ja reilu
kaveri. Ensimmäisen nimen Vuoden Golfjuniori-kiertopalkintoon kirjautti viime vuonna
Noel-Niilo Hiltunen.
Kiitos, Lea ja Taisto Hellgren junioreidemme
tukemisesta ja huomioimisesta.
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Treenaaja-verkkopalvelu
Me Treenaajassa odotamme innolla tulevaa golfkautta ja yhteistyötä seuranne
kanssa. Avaamme uudistetun Treenaaja.fi-verkkopalvelun huhtikuun alussa ja tavoitteemme on tarjota innostava, motivoiva ja tehokas väylä kehittävään golfharjoitteluun. Tavoitteemme on muodostaa koko Suomen kattava verkkoalusta
golfharjoittelulle, jossa seurat voivat jakaa treenisisältöjään. Haluamme tehdä treenaamisesta hauskaa ja samalla tehokasta, niin että voit käyttää lyhyetkin treenisessiot hyödyksi ja näin peitota kentällä pelikaverisi! Treenaaja.fi on käytössä älypuhelimellasi. Voit asentaa sen laitteesi kotinäyttöön helposti ilman tarvetta hakea
sitä sovelluskaupasta.
Henri Sataman laatima treenipankki tullaan
jakamaan Treenaajan kautta jäsenistölle videoiden, kuvien ja ohjetekstien avulla. Seuran juniorit voivat hyödyntää Treenaajan sisältöjä harjoittelussaan veloituksetta. Muut
jäsenet pääsevät kokeilemaan palvelua 14
vuorokauden ajan veloituksetta, ja tämän
jälkeen Treenaajan Pro-jäsenyyden voi hankkia palvelussa tarjoushinnoilla, jotka ovat
saatavilla vain kumppaniseuroille, käyttäen
tuttuja verkkomaksutapoja.
Treenaajan sisällöt eivät lopu hetkessä,
sillä Henri Sataman treenipankin lisäksi voitte hyödyntää verkkopalvelun valmista pelillistettyä treenikirjastoa, josta löytyy yli 50
treeniä kymmenellä vaikeustasolla. Käyttäjälle näytettävät treenit määrittyvät tasoituksen ja omien kehitystoiveiden perusteella.
Onnistumiset ja epäonnistumiset päivittävät
taitotasoasi ja näytettävien treenien vaikeustasoa. Lisäksi kattava tilastointi tarjoaa
työkalun omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamiseen. Treenisuorituksien lisäksi
voit kesän mittaan suorittaa myös palkintoja,
jotka kerääntyvät palvelussa omaan mitalikaappiisi. Treenaajaan tulee myös mahdollisuus seurata omaa etenemistä High scoreslistalta.
Treenaaja auttaa myös hyödyntämään
pron opetusta uudella tavalla. Voit pyytää
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prota lisäämään palveluun sinulle räätälöityjä treenisettejä, jotka saat auki pron kanssa
sopimallasi avainsanalla. Näin pystyt harjoittelemaan pron ohjeistuksella opetustuntien
ulkopuolella ja saamaan suuremman hyödyn
irti opetuksesta. Seurakirjaston avulla voit
tietenkin hyödyntää Henri Sataman treenipankkia, mutta saat siitä myös etua vieraillessasi muilla kumppanikentillä. Tällöin näet
vieraspelaajan kirjastosta kyseisen kentän
jakamat sisällöt.
Kauden mittaan tulemme päivittämään
uusia toimintoja ja sisältöä Treenaajaan, joten kannattaa lähteä mukaan heti alusta,
niin et missaa mitään! Tervetuloa Treenaajaan 1.4.2021 lähtien!
Golfterveisin Treenaajatiimi,
Jukka, Tuomas, Jonne ja Altti

Henkan Treenipankki
Nurmijärven oma kasvatti, PGA Pro Henri Satama, rakentaa videoidun treenipankin nurmijärveläisten käyttöön. Ajatus omasta treenipankista syntyi, kun mietimme seuramme
toimihenkilöiden, toimikuntalaisten ja valmentajien kanssa erilaisia tapoja innostaa ja
tukea junnujen omatoimista harjoittelua. Ja kuka voisikaan olla parempi toteuttamaan
treenipankkia kuin pitkän peliuran tehnyt Henkka, joka tunnetaan myös ahkerana ja
tunnollisena harjoittelijana. Henkalla on vuosien aikana kertynyt muistiin valtava määrä
tietoa harjoittelusta ja kisaamisesta, ja nyt saamme siirrettyä tuota arvokasta tietotaitoa
seuraaville sukupolville.
Nurmijärven Golfklubi solmi Treenaja.fi-verkkopalvelun kanssa kumppaniseurasopimuksen keväällä. Henkan treenipankki ladataan Treenaajaan ja treenipankki on käytettävissä siellä kesäkuun alusta alkaen. Treeniryhmissä mukana olevat juniorit voivat hyödyntää Treenaajan sisältöjä harjoittelussaan veloituksetta.
Henkan treenipankki tuotetaan Olympiakomitean Tähtiseura-tuen avulla.
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Tilaa seuran omat logovaatteet
Advantage Polo naisten ja miesten mallit

Pikeepaita on todellinen vaatekaapin klassikko. Tämä pikeepaita on valmistettu
pehmeästä ja joustavasta CB DryTec -materiaalista, joka siirtää kosteutta iholta.
Varustettu UPF 35+ -suojakertoimella. Puuvillan, polyesterin ja elastaanin yhdistelmä
tekee pikeepaidasta monikäyttöisen ja aktiiviseen elämään sopivan. Pyöristetyt saumat
olkapäissä ja moderni leikkaus. Materiaali: 52 % puuvilla, 45 % polyesteri, 3 %
elastaani Värivaihtoehdot: Vaaleansininen ja Anthracite melange.
Koot naisille: XS-XXL ja miehille S-4XL.
Paidan hinta brodeerattuna 48 €

Snoqualmie takki

Snoqualmie-fleecetakkimme tuntuu mukavalta ja lämmittää ulkoilma-aktiviteeteissa,
kuten golfkentällä. Takissa on kontrastiväriset lukittavat YKK-vetoketjut edessä ja
taskuissa. Joustava, nopeasti kuivuva fleecetakki sopii hyvin kerrospukeutumiseen.
Materiaali: 92% polyesteri, 8% elastaani CB DryTec UPF +30.
Koot: naisille XS-XXL ja miehille koot S-4XL.
Takin hinta brodeerattuna: 69 €

Tilaukset 10.5. mennessä NGK Pro Shopiin.

KENTÄNHOIDON KUULUMISET

Peliä nopeuttavia
perusparannuksia
Erikoisen koronavuoden jälkeen valmistaudumme kauden alkuun taas valitettavasti tismalleen samoissa oloissa kuin
vuosi sitten. Toisaalta nyt meidän ei tarvitse miettiä kuinka toimimme vallitsevassa tilanteessa.
Kentällä on taas syksyllä tehty muutamia peliä nopeuttavia perusparannuksia, jotka pitää
vielä keväällä viimeistellä. A7-viheriön taustan jyrkkä rinne on loivennettu siten, että
sen koneellinen leikkaaminen on mahdollista. Lisäksi sinne rakennettiin kaksi pallot pysäyttävää hiekkaestettä. C8-väyläbunkkerin
(vasen puoli) jälkeistä metsänpohjaa siivottiin ja tasoiteltiin. Alueesta on tarkoitus tehdä leikattavaa karheikkoa, eli väylän leveys
kasvaa reilusti. Seuraava iso projekti onkin
sitten B3-väylän kuivatuksen tehostaminen.
Projekti aloitettiin jo nyt kevättalvella perkaamalla vasemmanpuoleinen avo-oja.

ta väylien osalta teemme holkituksen väylä
kerralllaan. Syksyllä otetuista maa-analyyseistä paljastuneet ongelmat korjataan intensiivisellä lannoitusohjelmalla.
Muutoksia kenttähenkilökunnassa
Kentänhoidon ydinporukka pysyy samana,
mutta tälle kaudelle saimme muutamia toivottavasti pysyviä vahvistuksia jakamaan
taakkaa. Kausityöntekijöiden puolella vaih-

Kentänhoidon erikoistyöt
alkavat tänä kesänä
Tulevana kautena keskitymme erityisesti väylien hoitoon. Ajan saatossa väylille on
muodostunut ns. kuitukerrosta, jota alamme
aggressiivisesti holkittaa ja hiekoittaa. Periaatteessa teemme pienen pieniä pystysalaojia, jolloin väylien pinnat kuivuvat sateiden
jälkeen huomattavan paljon nopeammin. Lisäksi monen vuoden tauon jälkeen emme
valitettavasti voi tänä vuonna välttyä viheriöiden holkittamiselta. Tämän toimenpiteen aikataulutusta vielä suunnitellaan, mutNURMIJÄRVI GOLF | LÄHIPELI-LEHTI 1-2021
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tuvuus on suurempi, joten alkukesästä siellä
teidän edessänne pyörii kokemattomia kentänhoitajia. Pyydän ymmärrystä ja malttia
heitä kohtaan, jotta työskentely olisi mahdollisimman turvallista! Tulkaahan taas moikkaamaan ja juttelemaan, olemme kentällä
teitä varten!
Kevätterveisin,
Tommi ja kentän poppoo

Nurmijärvi Golfin oma ProShop

Nurmijärven Golfkeskus otti Pro Shopin pitämisen itselleen. NGK Pro Shopista löydät kaiken
pelaamiseen tarvittavan. Osta kierrokselle mukaan Titleistin ja Srixonin pallot sekä, muut pelissä
tarvittavat tarvikkeet, kuten tiit ja hanskat. Uutuutena meiltä löydät Zoomin yhdenkoon hanskat,
jotka istuvat loistavasti käteen.
Aurinkoisina päivinä on hyvä suojata pää. Meiltä löydät nyt myös Black Cloverin tyylikkäät lippikset.

Uusia tuulia on tulossa myös golfbägeihin. BigMaxilta on tulossa valikoimiin ekologinen bägi, joka on
valmistettu kierrätetyistä muovista.
Vaatemallisto on myös täysin uudistunut. Lähde kierrokselle hyvin pukeutuneena ja mukavissa
kengissä. Alkukauden tuotemerkkejä ovat mm. seuraavat: Footjoy, Cutter & Buck, Black Clover ja
Zoom. Pro Shop palvelee myös tuotetilauksissa. Mikäli löydät tuotekuvastoistamme tuotteita, joita
haluat tilata, se järjestyy shopin kautta.
Mailahuolto jatkuu Pro Shopin kautta edelleen.
Mailojen fittaus-päivät järjestetään 8.5. ja 13.6. rangella. Lisätietoja tulossa myöhemmin lisää.
Jäsenenä saat 10 % alennuksen normaalihintaisista tuotteista. Pro Shop palvelee caddiemasterin
aukioloaikoina.
TERVETULOA OSTOKSILLE!

ETUKORTILLA PELAAT

PUOLEEN
HINTAAN!
OSTA
ETUKORTTI ON
PELIOIKEUDEN
HALTIJAN ETU!

OMAKSI
Etukortin* voi lunastaa pelaaja, joka käyttää omaa nimettyä pelioikeuttaan. Pelaaja on oikeutettu pelaamaan järjestelmässä mukana olevilla vieraskentillä 3 kertaa/kenttä, eli yhteensä 72 kierrosta puoleen hintaan. Peliajan voi varata kolme vuorokautta ennen haluttua peliaikaa ja kortista on ilmoitettava jo peliaikaa varattaessa. Kentillä on oikeus rajoittaa Etukortti
-pelaajien määrä 30 pelaajaan/päivä/kenttä ja pelaaja voi varata vain yhden lähdön kerrallaan. Etukortti-pelioikeus ei ole
voimassa kilpailuissa tai muissa tapahtumissa, eikä kortin etuja voi hyödyntää omalla kotikentällään. Etukortti ostetaan
omalta kotikentältä ja se on voimassa 1.5.–31.10.2021.
(Kenttälista päivittyy kevään aikana. Ajantasainen tieto Etukortti-kentistä sivulla: www.suomengolfkentat.fi)

*) Etukorttia ei enää anneta fyysisenä korttina. Etukortti-pelaajan kuva tallennetaan NexGolfin tietokantaan pelaajan tunnistamiseksi.
Vaihtoehtoisesti pelaajan tulee todistaa henkilöllisyytensä hyväksyttävällä henkilötodistuksella.

Etukortilla* pelaat 24 vieraskentällä 3 kertaa/kenttä kauden aikana puoleen hintaan.

•
•
•
•
•
•
•
•

Archipelagia Golf
Gumböle Golf
Hangolf
Hartola Golf
Hiekkaharju Golf
Hirvihaara Golf
Iitti Golf
Kanava Golf

•
•
•
•
•
•
•
•

Kankaisten Golf
Kotojärvi Golf
Lahden Golf
Lakeside Golf Pirunpelto
Laukaan Peurunkagolf
Loimijoki Golf
Meri-Teijo Golf
Messilä Golf

Kentät ja säännöt: www.suomengolfkentat.fi

•
•
•
•
•
•
•
•

Muurame Golf
Nurmijärven Golfkeskus
Puula Golf
RuukkiGolf
SeaGolf Rönnäs
Suur-Helsingin Golf
Tawast Golf
Tuusulan Golfklub

YHTEISTYÖKUMPPANIT 2021
vikingline.fi

Tilausajot ja tilataksipalvelut
Korsisaari tarjoaa monipuolisia kuljetuspalveluita eri
kokoisten ryhmien kuljetuksiin ja erilaisia matkapaketteja
mielenkiintoisiin kohteisiin. Tutustu matkapaketteihin
osoitteessa www.korsisaari.fi/matkapaketit.

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:
Myyntipalvelu (24h) | 09 8789 9050 | myynti@korsisaari.fi

KLAUKKALA

Hyödynnä
yhteistyökumppaneiden
palveluja
2021
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KANNATTAISIKO SINUNKIN
HANKKIA GOLFOSAKE
KULTAKORTTI-KENTÄLTÄ?
OSAKKAILLE TARJOLLA MAAN PARAS ETU!

OSTA
KULTAKORTTI
ON OSAKKAAN
ETUOIKEUS!

165,-

OMAKSI

Kultakortilla* pelaat 25 vieraskentällä 7 kertaa/kenttä kauden aikana

KULTAKORTTIKENTÄT 2021
• Alastaro Golf
• Keimola Golf
• Archipelagia Golf • Lahden Golf
• Gumböle Golf
• Lakeside Golf Pirunpelto
• Hartola Golf
• Laukaan Peurunkagolf
• Hirvihaara Golf
• Loimijoki Golf
• Hyvinkään Golf
• Meri-Teijo Golf
• Kankaisten Golf
• Nurmijärven Golfkeskus

•
•
•
•
•
•
•

Porvoo Golf
Rauma Golf
Ruuhikoski Golf
RuukkiGolf
Salo Golf
Sea Golf Rönnäs
St. Laurence Golf

•
•
•
•
•

Suur-Helsingin Golf
Tarina Golf
Tuusulan Golfklubi
Yyteri Golf
Ähtäri Golf

SÄÄNNÖT
Kultakortin* voi lunastaa osakas, joka käyttää omaa nimettyä pelioikeuttaan. Pelaaja on oikeutettu pelaamaan järjestelmässä
mukana olevilla vieraskentillä 7 kertaa/kenttä, eli yhteensä jopa 175 kierrosta. Peliajan voi varata kolme vuorokautta ennen
haluttua peliaikaa ja kortista on ilmoitettava jo peliaikaa varattaessa. Kentillä on oikeus rajoittaa Kultakorttipelaajien määrä
30 pelaajaan/päivä/kenttä ja pelaaja voi varata vain yhden lähdön kerrallaan. Kultakorttipelioikeus ei ole voimassa kilpailuissa
tai muissa tapahtumissa, eikä kortin etuja voi hyödyntää omalla kotikentällä. Kultakortti ostetaan omalta kotikentältä ja se on
voimassa 1.5.–31.10.2021.
*) Kultakorttia ei enää anneta fyysisenä korttina, vaan pelaajan kuva tallennetaan tunnistusta varten NexGolfin tietokantaan.
Vaihtoehtoisesti pelaajan tulee todistaa henkilöllisyytensä hyväksyttävällä henkilötodistuksella.

