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Aika: Maanantai 20.7.2020 klo 17.30 – 20.20 Talin kartanolla
Läsnä:
Läsnä olivat kaikki johtokunnan jäsenet sekä lisäksi kutsuttuna golftoimenjohtaja
Lauri Gulin. Kenttämestari Kai Kurikka sekä toimistopäällikkö Nette Heikel olivat
estyneitä saapumasta kokoukseen.
Kenttämestarin katsaus:
Rangella on harjoiteltu nurmelta narujen ”välistä”. Ongelmana on narujen paikalla
pysyminen. Johtokunta totesi, että tähän tarvitaan selkeämpää ohjeistusta.
Kentän osalta todettiin, että kaikki siirretyt puut voivat hyvin. Bunkkereita
kanttaillaan aina kun leikkuut on saatu hoidettua. Väylien 8 ja 12 edustaa on
hiekoitettu kantavuuden lisäämiseksi. Väylän 18 rinteeseen on asennettu salaoja
rinteen pitämiseksi kasassa. Myös 18 greeni oireilee tammen alapuolelta, mutta
yritetään pitää se pelattavana.
Mätäojan eroosiota korjattu viikolla 29 ja 30.
Remontoitavista alueista griineineen kenttämestari ehdottaa, että työt aloitettaisiin
syyskuussa 10 griinistä ympäristöineen ja lokakuusta aloitettaisiin 18 greenin
muutostyöt. Johtokunta totesi, että Green Formin kanssa on tehty sopimus, jonka
mukaan työt aloitetaan 7.9 reiän 18 griinistä ja tämän valmistuttua jatkettaisiin 10
griinin tekeminen. Reiän 18 väliaikaisena greeninä toimii nykyinen harjoitusgreeni ja
näin kenttä pysyy täysimittaisena ja pelikelpoisena lokakuulle asti.

Kevätkokouksen ajankohta ja pitopaikka
Päätettiin pitää kevätkokous 17.8.2020 klo 18:00 alkaen Hotelli Haagan
auditoriossa.

Aitojen rakentaminen
Päätös reikien 1, 14 ja 15 aitojen tekijästä tehdään sähköpostilla, kun kaikki kolme
tarjousta tiedossa.
Päätettiin myös köyden laittamisesta rajaamaan terassialue, että ravintolan vieraat
pysyvät poissa golfkentältä (rinteestä). Käyttävät nyt 18 väylän rinnettä terassin
kohdalla istuinpaikkoina.
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Soil Scout –investointi
Järjestelmä auttaa kentänhoidollisissa asioissa mm. antamalla tietoa muun muassa
viheriöiden kosteudesta lämpötilojen vaihtelusta. Seurauksena on parempi veden,
lannotteiden, ravinteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttö koko vuoden ajalla.
Päätettiin ottaa investointi järjestelmään vuoden 2021 budjettiin.
Tee-ajat
Johtokunta keskusteli kentän varaustilanteesta. Päätettiin vapauttaa lähdöt 11.33 ja
12.27 paikanpäältä varattavista. Päätettiin myös äänestyksen jälkeen jatkaa neljän
varauksen per viikko rajausta, sillä kenttä on edelleen täynnä ja päivän pituus
lyhenee elo-syyskuussa vaikuttaen osaltaan peliaikojen saatavuuteen.
Muita asioita
Johtokunta keskusteli myös budjettiseurannasta, Erkko Trophystä, Master Plan
tiedotustilaisuuden pitämismahdollisuudesta sekä kentän
turvallisuussuunnitelmasta.
Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 17.8. hotelli Haagassa kevätkokouksen jälkeen.

