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T A L I  G O L F

Pääkirjoitus

Vanhempien vastuu ja valmentajan
Golf opettaa pelinä parhaim-
millaan varsinaisten pelitaito-
jen lisäksi hyviä käytöstapoja, 
itsehillintää, toisten ihmisten 
kunnioitusta. Helsingin Golf-
klubin saatua viime kaudella 
Nuori Suomi ry:n nimityksen 
Sinettiseuraksi tunnustukseksi 
laadukkaasta nuorisotyöstä jun-
nutoimikunnan pitkäaikainen 
vetäjä Jaana Karhila-Räsänen 
vetosi haastattelussaan lasten ja 
nuorten vanhempiin. Hän pyysi 
heitä olemaan ahkerammin mu-
kana lastensa harrastuksessa.

Samanlaisia äänenpainoja on 
luettavissa Jaanan seuraajaksi 
valitun seuramme entisen jun-
nun, edustuspelaajan ja nykyi-
sen opettavan ammattilaisen 
Henrikki Tolosen haastatte-
lussa. Hän kehottaa vanhempia 
kannustamaan lapsiaan koros-
tamalla onnistuneita suorituk-
sia eikä moittimalla huonoista. 
Tämä jo edellyttää vanhemmil-
ta muutakin osallistumista kuin 
vain kuskaamista Taliin.

Meillä on tulevana kesänä 
Talissa opetettavana, valvot-
tavana ja kehitettävänä en-
nätysmäärä lapsia ja nuoria. 
Suunnitteilla olevaan kilparyh-
mään, josta valitaan junnujen 
edustusjoukkue, kuuluu 10–15 
junnua, haastajaryhmään noin 
20. Lehden mennessä painoon 
oli farmiin ilmoittautunut yli 
120 lasta. Eri tasoilla golfin sa-
loihin ohjataan Talissa yhteensä 
noin 150. lasta. 

Seuramme junnunvalmen-
nuksella on lähivuosina ratkais-
tavanaan herkkä urheilullinen 

ongelma: Valmennettavia on 
jo niin paljon, että farmilaisista 
on valittava junnut tasoaan ja 
sitoutumistaan vastaaviin kilpa- 
ja haastajaryhmiin. Tätä ongel-
maa ei ole aikaisemmin Talissa 
ollut. Monien joukkuepelien 
nuorisovastaavat sanoisivat-
kin: Tervetuloa todellisuuteen, 
golffaajat. HGK:n junnutyö on 
alkanut kantaa myös orastavaa 
urheilullista menestystä, niin 
kuin on tarkoituskin.

Junnuvalmennuksen määrän 
kasvaessa ja tason noustessa al-
kavat myös nyky-yhteiskunnan 
kasvatukselliset ongelmat häiri-
tä urheilullista kehitystä. Tästä 
on valitettavia esimerkkejä niin 
meillä kuin muuallakin.. 

Sinettiseuran yhdeksästä kri-
teeristä (TG.2.2007) kaksi kos-
kevat toiminnan kasvatukselli-
suutta ja sovittuja pelisääntöjä 
lasten ja heidän vanhempiensa 
kanssa. On selvää, että valmen-
tajat ja heidän apulaisensa eivät 
voi keskittyä pääasiaan eli golf-
taitojen opettamiseen ja kehit-
tämiseen, elleivät lapset ja nuo-
ret ymmärrä sovittuja sääntöjä 
ja noudata niitä. On kohtuu-
tonta olettaa, että noin 60 teho-
kasta tuntia talvikaudella lasten 
ja nuorten ryhmän kanssa toi-
mivat golfvalmentajat voisivat 
ottaa kodilta ja vanhemmilta 
vastuulleen myös tapakasvatuk-
sen. Se on kodin tehtävä.

Sen minkä lapsena oppii, 
vanhana taitaa on vanha vii-
saus. Kilpailutoimikunnan pu-
heenjohtaja Jaana Jalonen 
kirjoittaa katsauksessaan, et-

tä viime kaudella havaittu-
jen ”epäkohtien poistamiseksi 
olemme tehneet pieniä muu-
toksia ohjelmaan.  Ne koskevat 
lähinnä pelaajan sitoutumista 
yhdessä sovittuihin pelisään-
töihin ennen rahanyörien löy-
säämistä.”

Toimistossa muutto Caddie-
master-taloon on aiheuttanut 
kiireitä, joita on helpottanut 
tieto toimintamahdollisuuksi-
en parantumisesta oleellisesti. 
Palvelupäällikkömme Tiina 
Heikkinen toteaa toisaalla, et-
tä tavoitteena on palvelutason 
parantaminen kaikilla osa-alu-
eilla. Teknologia ja siirtyminen 
yhteisiin tiloihin antaa tähän 
hyvät edellytykset. Lopputulos 
on kiinni meistä kaikista.

Luonto on temppuillut uuden 
kenttämestarin kanssa. Tammi-
kuussa Esa Laaksonen kuvasi 
kirkkaana viheriöivää kenttää. 
Maaliskuussa väylät olivat tal-
ven kovimman lumimyrskyn 
jälkeen kymmenen sentin val-
koisen peitteen alla. Mitään eri-
koisia temppuja ei kuitenkaan 
tehdä kauteen valmistauduttaes-
sa. Hän kertoo haastattelussaan, 
että tulevalla kaudella pyritään 
pienetkin asiat tekemään ken-
tänhoidossa entistä paremmin. 
Meitä lohduttaa myös tieto, 
että kuutosväylän kuivempana 
pitämiseksi on salaojajärjestel-
mää vahvistettu poistoputkilla, 
kaivoilla ja pumpuilla. Jokohan 
auttaisi?

Kari Kallio
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Puheen-
   johtajalta

Ajan ilmiö – Tallista Caddimastertalo.

Keskustelkaa ja vaikuttakaa, talilaiset!

Talvi on ollut kiireistä aikaa joh -
 tokunnan näkökulmasta. Ensim-
mäinen suurempi projekti Tallin 
kunnostaminen uusiksi sosiaa-
litiloiksi sekä caddiemasteri- ja 
toimistotiloiksi on hyvässä vauh-
dissa.

Tehtyämme uuden maanvuok-
rasopimuksen ja ostettuamme tai 
vuokrattuamme rakennukset 
kaupungilta nousevat vuotuiset 
kustannuksemme moninkertaisik-
si verrattuna nykytilanteeseen.

Tämän lisäksi kaikki raken-
nukset tulee kunnostaa ajan 
mittaan.

Näistä lähtökohdista johto-
kunta on käynnistänyt pari suun-
nitteluprojektia, joiden tavoit-
teena on rajata kustannusnousun 
vaikutukset pelimaksuihin mah-
dollisimman pieneksi. Samalla 
on tavoitteena antaa klubilaisil-
le uusia toimintamahdollisuuksia 
ympärivuotisesti Talissa.

Aikataulun mukaan suunnit-
telun tuloksista keskustellaan ja 
päätöksiä tehdään syyskokouk-
sessa.

Selvitettävään kokonaisuu-
teen tulee sisältyä ainakin seu-
raavat asiat:

❍ Klubitalon kunnostaminen si-
ten, että sitä voidaan maksus-
ta vuokrata kokouksiin, kou-
lutustilaisuuksiin sekä erityyp-
pisiin juhliin ympäri vuoden. 
Samalla klubitalo olisi tietysti 
auki jäsenille myöskin talvi-
kaudella.

❍ Kunnollisten talviharjoitte-
lutilojen rakentaminen, myös 
niin, että tilat voisivat olla 
auki maksusta ulkopuolisille. 
Kuntosali voisi sisältyä koko-
naisuuteen.

❍ Tilanhoitajatalon kunnosta-
minen, jotta se voidaan vuok-
rata pitkäaikaisella vuok  ra-
sopimuksella jollekin yrityk-
selle.

❍ Maneesin kunnostaminen va-
rastotiloiksi.

❍ Arkkolantalon ja kärryvaras-
ton kunnostaminen muun 
muassa henkilökunnan sosia-
litiloiksi

❍ Tilojen varaaminen Suomen 
golfmuseolle.

Luettelo ei ole täydellinen 
vaan suunnitteluryhmät tekevät 
työnsä puhtaalta pöydältä. Pro-
jektiryhmien työn edellytyksenä 

on, että tulokset ovat konkreet-
tisia ja myös taloudellisesti to-
teutettavissa. Näitten tulosten 
perusteella voidaan tehdä hyviä 
päätöksiä.

Eri yhteyksissä olen korosta-
nut, että nyt on laajan keskuste-
lun tarve. Syksyllä tehtävät pää-
tösten vaikutukset ulottuvat vuo-
sikymmeniksi eteenpäin. Toistai-
seksi keskustelu on käynnistynyt 
nihkeästi, vaikka Talinettiin on 
nyt voinut kirjoittaa myös nimi-
merkillä. Lopputuloksen kannal-
ta olisi tärkeää, että hyökkäävät 
puheenvuorot sisältäisivät asi-
allista kritiikkiä, mielipiteitä ja 
ajatuksia, jotka voidaan ottaa 
huomioon tulevaisuuden suun-
nittelussa. 

Toistan myös aikaisemmin 
esittämäni tosiasian, joka tuntuu 
edelleen olevan joillekin vaikea 
ymmärtää: On varmaa, että jos 
annamme veden kuvainnollisesti 
seisoa Talin bunkkereissa, vuosi-
kustannukset nousevat vuodesta 
2010. Ja vetoan: keskustelupaik-
ka on Jäsenasiat-palkin takana. 
Klikatkaa ja keskustelkaa, niin 
olemme paljon valmiimpia te-
kemään yhdessä päätöksiä syys-

kokouksessa. Tarkemmat ohjeet 
palstalle pääsystä toisaalla tässä 
lehdessä.

Parin seuraavan vuoden aika-
na tehtävät päätökset vaikutta-
vat HGK:n toimintaan perin-
pohjaisesti.

Olen aikaisemmin sanonut, että 
pyrimme kehittämään asioita niin, 
etteivät vuosimaksumme nou sisi 
huomattavasti nykyisestä. Käyn-
nistetyn työn tuloksista voimme 
päätellä onnistuimmeko.

Poikkeuksellisen talven jäl-
keen tulee toivottavasti normaa-
li kevät.

Hyvää golfkevättä toivoen
Leif Ekström

Yhteistyö-
kumppanimme
Yhteistyökumppanimme ovat lähes 
samat kuin viime vuonna. Ilman 
yhteistyökumppaneita jäisivät mo-
net asiat hoitamatta, tai joutuisim-
me joko luopumaan joistakin tai 
kustantaisimme ne jäsenmaksuilla. 
Nykypäivänä yhteistyön tulee olla 
vastavuoroista. Tämä tarkoittaa, et-
tä hoidamme hyväksytyn talousar-
vion mukaiset yritystapahtumat ja 
kilpailut niin kuin vain Talissa osa-
taan. Tämä merkitsee myös kumppa-
neidemme näkyvyyttä tapahtuman 
tai kilpailun aikana klubilla. 

Tänä kesänä kilpailutoimintaam-
me tukevat ainakin Blue1, Carlsberg,  
Finnair, Gloria-lehti,  Laatumatkat,  
Nordic Jet Line, SanomaWSOY,  
Tallink Silja, Sokos Hotellit, Tit-
leist, Tommy Hilfiger, Volvo ja Yh-
tyneet kuvalehdet. 

Kiitos jo etukäteen kaikille van-
hoille ja uusille yhteistyökumppa-
neillemme. 

DuffejaDuffeja
DivottejaDivotteja
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Kapteenilta

Kenttä ahkerassa käytössä talvellakin

Istun toimistossa, josta on hyvä 
näköala meidän golfkentällem-
me. Olen pitkin talvea seuran-
nut säitä ja todennut, että hiih-
tokelejä on ollut vähemmän 
kuin koskaan aikaisemmin. 
Hiihtopäiviä on ollut korkein-
taan viikon päivät. Kentän suu-
rin käyttäjäryhmä talvella näyt-
tää olevan koiranomistajat, joil-
le kenttäalue tarjoaa loistavan 
paikan ulkoiluttaa lemmikkejä. 
Heille alue on varmaan para-
tiisi, kun koirat saavat juosta 
vapaina suurella alueella. Hy-
vä, että kenttä on lähialueen 
asukkaiden käytössä noin puo-
let vuodesta.  Olin myös erää-
nä lumisena sunnuntaina kä-
velemässä Talissa ja huomasin 
että kuutosen mäki on täynnä 
pulkalla laskettelevia lapsia. On 
hienoa, että Tali on ympäri vuo-
den ahkerassa käytössä oleva ul-
koilualue.

Terveisiä liittopäiviltä 

Tapasin kapteenikokoukses-
sa suuren määrän maamme 
eri puolilta tulleita kollegoja. 
Keskustelimme eri aiheista ja 
vaihdoimme kokemuksia. Suu-

rimpana puheenaiheena olivat 
pukeutumissäännöt. Eri kentil-
lä on hyvin erilaisia näkemyk-
siä tästä asiasta. Toiset vaativat 
enemmän kuin muut. Meillä on 
kuitenkin selvä linja, nouda-
tamme Golfliiton suosituksia. 
Talissa emme kuitenkaan lähde 
määrittelemään pukeutumisoh-
jeita uudelleen jokaisen muoti-
oikun perässä. 

Viime kädessä vastuu on aina 
pelaajilla: he pukeutuvat siistis-
ti sekä golfkentällä että klubilla. 
Me kapteenit ja henkilökunta 
puutumme tarvittaessa asiaan, 
jos ylilyöntejä tapahtuu. Vii-
me kesänä näitä tapauksia oli 
kuitenkin vain muutama, joten 
luotan jatkossakin pelaajien 
omaan harkintakykyyn.

Toinen asia, josta keskustel-
tiin, oli ihmisten yhä lisääntyvä 
itsekkyys. Toivon, että me Ta-
lissa olisimme esimerkkinä Suo-
messa siitä, miten golfseurassa 
kaikki ovat yhteisön saman-
arvoisia jäseniä. Meidän tulisi 
aina toimia seuran ja kanssajä-
sentemme parhaaksi. Olkaam-
me siis kaikki ystävällisiä sekä 
omia jäseniä että vieraitamme 

kohtaan!  Meidän on päästävä 
eroon ikävästä maineestamme, 
että talilaiset kohtelevat vie-
raita ylimielisesti ja epäkohte-
liaasti.

Suomen Golfliitto on julkai-
sut pienet etiketti- ja sääntökir-
jat. Nämä tulevat meille jake-
luun heti kauden alussa.Luke-
kaa ajatuksella nämä hyvät ja 
ytimekkäät oppaat. Ne sopivat 
sekä uusille että vanhoille jäse-
nille.

Tänä kesänä on taas useam-
man perinteikkään klubiottelun 
vuoro. Toivottavasti saamme 
jokaiseen peliin hyvät joukku-
eet. Viime kesänä emme hävin-
neet yhtään ottelua, ja odotan 
tältäkin vuodelta yhtä hyvää 
tulosta. Huomioikaa erityisesti 
klubiottelu Tukholmassa heinä-
kuun loppupuolella, sillä se on 
varmaan kokemisen arvoinen 
tapahtuma, erityisesti uusille 
edustajille. Päivämäärät ja pai-
kat ovat kilpailukalenterissa.

Tervetuloa kauden avaus-
löyntitapahtumaan kevätkoko-
uksen jälkeen. Yritän tässä kuu-
meisesti hioa draiviani kuntoon 
sitä varten. Uutena kilpailuna 

järjestämme tänä vuonna sc-
ramble -kilpailun yhteislähtö-
nä heti avauskahvien jälkeen. 
Pelin jälkeen uudet saunat ovat 
lämpiminä.  

Hej alla golfare!  

Snart kommer sommarn och vi 
får komma ut på vår fina golf-
bana, som ser ut att ha över-
vintrat fint, trots att det inte 
varit mycket till vinter detta år. 
Banan tycks trots allt vara i bra 
bruk året om av hundägare och 
övriga friluftsmänniskor. Etikett 
och vett är en sak som alltid är 
aktuell, ta därför del av Finlands 
Golfförbunds nya små etikett- 
och regelhäften, som kommer 
att delas ut på våren.  Jag hoppas 
också på ett ivrigt deltagande i 
våra klubbmatcher.  Hoppas vi 
ses vid öppningslaget och därpå 
följande scramble tävling.   

Hyvää tulevaa kautta kaikille!
Trevlig golfsäsong till er alla! 

Bernt Heikel  
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Lady-
     kapteenilta

Bravo-huudoista Hilfiger sekahakuun

Vietin maaliskuun toisen viikon 
Nizzassa, jossa auringon lämpö 
herätteli lehtiä puhkeamaan 
silmuistaan kauniin vaalean-
vihreiksi. Myös golfkentät vi-
hersivät houkuttelevasti, joten 
kevään ensimmäiset kierrokset 
ovat jo takana. Mukaan mahtui 
myös Bravo -huudon saattele-
mia lyöntejä, vaikka lähipeli 
oli vielä aikalailla talvikunnos-
sa. Mutta oli kiva huomata, että 
rautalyöntien harjoittelu kup-
lassa toi toivottua tulosta.

Ihmetystä herätti Rivieran 
golfkentissä se, että alueel-
la on paljon kenttiä, joissa on 
vain yhdeksän reikää ja jopa 
yksi 10-reikäinen kenttä, Golf 
de Villeneuve-Loubet. Osa 18 
väylän kentistä ovat myös mel-
ko lyhyitä, esim. Golf de Biot, 
Par 67 ja 4511 metriä. Toki 
alueelta löytyy paljon pitkiä ja 
hienoja kenttiä, jotka sopivat 
vaativaan makuun ja paksuun 
lompakkoon. Täytyy myöntää, 
että Suomessa on paljon tasok-
kaita golfkenttiä!

Tasoituskierroksia en pääs-
syt tekemään jo sen takia, että 
draiverini osoittautui vuoden-
vaihteen sääntöuudistusten 
vastaiseksi. Eli oman draiverin 
sääntöjenmukaisuus on syytä 
tarkistaa ennen kauden ensim-
mäisiä kierroksia. Tämä voi olla 
pettymys niille, jotka juuri vii-
me vuonna ovat hankkineet uu-
den paistinpannun, mailakaup-
piaat taas voivat hieroa käsiään 
tyytyväisinä. 

Muitakin sääntöuudistuksia 
on tulossa, joista kuullaan lisää 
21.5. Sääntöillassa. Myös 6.5. 
Naisten Kevätkokouksessa sel-
vitellään tärkeimpiä muutok-
sia, perinteistä muotinäytöstä 
unohtamatta. Kaikkien yhtei-
nen ensimmäinen tapahtuma 
on tietenkin ”Risusavotta” huh-
tikuun 26. lauantaina, jolloin 
jälleen kerran laitetaan paikat 
kuntoon ja nautitaan hernekei-
tosta ja grillimakkarasta, toivot-
tavasti auringonpaisteessa.

Klubitoimikunta järjestää 
myös seuraavat perinteiset ta-

DuffejaDuffeja
DivottejaDivotteja

Olli Joen
kesänäyttely klubitalossa

Ranskassa tunnetuksi tullut taidemaalari Olli Joki pitää kesällä myyntinäyttelyn 
klubitalossa. Klubitoimikunta toivottaa kaikki talilaiset ja heidän vieraansa 

tervetulleiksi tutustumaan Olli Joen teoksiin1.5.–31.8.2008. 
Avajaisia juhlistetaan torstaina 22.5. klo 18.00 alkaen viini-illan merkeissä.
Olli Joella on erityisen vahvat siteen Ranskaan. Häntä kutsutaankin Suomen 

ranskalaisimmaksi taiteilijaksi. Hänen kansainvälinen näyttelytoimintansa alkoi 
1990-luvun alussa Pariisista, jossa Joen teoksia on nähty useina vuosina tämän jälkeen. 

Taiteilija on kutsuttu Ranskan Taiteilijaseura Societe Nationale des Beaux Arts 
jäseneksi vuonna 1999. Joen yksityisnäyttelyitä on Ranskan ohella pidetty Ruotsissa, 
Italiassa, Englannissa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Yhteisnäyttelyissä hänen teoksiaan 

on esillä näyttelyissä Pariisin Louvressa. 
Olli Joen teoksiin voi tutustua osoitteessa www.ollijoki.com

Näyttely on avoinna klubitalon aukioloaikoina ja maksuton. 

pahtumat: Tiistikset, Reikäpe-
lihaastekilpailu, The Midnight 
Sun Golf Tournament, Inter-
club-kisat, Open Ladies’ Day, 
Gloria Open ja Ladies’ Day 
August. Viime vuonna synty-
nyt Valoa ja viihdettä -kisa jat-
kaa entistä ehompana. Naisten 
Haku on nyt Sekahaku sponso-
red by Tommy Hilfiger. Kun ai-
kaisemmin naiset saivat kutsua 
kaksi herraa omalta ja/tai vie-
raalta klubilta, nyt myös mie-
het voivat vastaavasti houku-
tella seurakseen kaksi daamia. 
Toivottavasti saamme kentän 
täyteen, sillä kisa pelataan 15.6. 
klo 10.00 yhteislähtönä ja peli-
muotona on mielenkiintoinen 
Texas Scramble.

Tänä vuonna yritämme uu-
delleen yhteistä pelimatkaa, 
jossa yhdistyvät ruumiin ja sie-
lun nautinnot.

Päivi Lehmus
Ladykapteeni

Lounaslippupaketti 
myynnissä touko-
kuussa
Suurta suosiota saanut lounaslip-
pupaketti on taas myynnissä tou-
kokuun ajan. Tarjous sisältää kym-
menen lounaslippua, joiden arvo 
on 8,50 euroa kappaleelta, yhden 
vieraspelaaja greenfeen, jonka ar-
vo on 30 euroa, sekä kymmenen 
korin rangekortin arvoltaan 15 eu-
roa. Paketin arvo on 30 euroa. Me 
myymme sen 80 eurolla. 

Ostetut lounasliput ovat voimas-
sa 1.10.2008 saakka. 

Laskutuskäytäntö

Jatkamme aiempien vuosien tapaan 
laskutuskäytäntöä. Laskulle voi siis 
ostaa ruokaa ja juomaa, mutta ei 
alkoholia eikä tupakkaa. Lasku 
maksetaan ravintolaan kuukauden 
viimeisenä päivänä. Maksamaton 
lasku laskutetaan asiaankuuluvine 
laskutuslisineen. 

Henkilökunta

Henkilökunnassa tapahtuu joitakin 
muutoksia, keittiömestariksi siirtyy 
Jussi Nieminen Lyonista, Anteron 
siirtyessä muualle ja Janin tilalle tu-
lee uusi ravintolapäällikkö. 

 
Ystävällisin terveisin

Marjatta Helander
ravintoloitsija
Ravintola Talinkartano   
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Seniorit

Seniori, puheenjohtaja odottaa yhä soittoasi

Vuoden viimeisessä Tali Golfin 
-numerossa olleesta maininnas-
tani huolimatta en saanut tal-
ven aikana ensimmäistäkään 
yhteydenottoa mahdollisista 
uusista ajatuksista tai muutoseh-
dotuksista perinteiseen seniori-
toimintaamme. Voidaanko siitä 
tehdä kaksi vaihtoehtoista joh-
topäätöstä: joko tähänastiseen 
toimintaan ollaan tyytyväisiä 
tai osallistumisaktiviteetti on 
edelleen laskusuunnassa?

Jälkimmäisen vaihtoehdon en 
toivoisi missään tapauksessa to-
teutuvan, joten viimevuotiseen 
nähden ei ollut mitään syytä 
muuttaa senioritoimikunnan-
kaan kokoonpanoa. Näin ollen 
samat henkilöt pysyvät jengissä 
Esko Hämäläistä lukuun otta-
matta, joka joutui jättäytymään 
perhesyiden vuoksi pois.

Senioreiden sisäiset kilpailut

Tänä vuonna maanantaikilpai-
lut alkavat vasta kesäkuun 2. 
päivänä, jolloin ehdimme pela-
ta perinteiset 14 kilpailua ennen 
syyskuun alussa pidettävää seni-
orikaronkkaa. Pelimuodot vaih-
televat vuorotellen pistebogeyn 
ja normaalin lyöntipelin välil-
lä. Kausi aloitetaan normaalilla 
lyöntipelillä. Maanantaikilpai-
lujen voittajaksi selviävät suo-
raan kesän aikana sarjassaan 
suurimman pistemäärän ke-
rännyt pelaaja.

Viime vuonna jokaisen kil-
pailun jälkeen järjestetty läs-
näolijoiden kesken jaettava yl-
lätyspalkinto osoitti kokeiluna, 
että se ei vastannut tarkoitus-
taan, joten se käytäntö jää pois. 
Lähimmäksi lippua -kilpailu 
järjestetään kuitenkin edelleen 
jokaisen kilpailun yhteyteen.

Finnair Mastersin harjoitus-
viikolla Hämeenlinnan Evers-
ti-kentällä viime vuonna pe-

latun ja matkana onnistuneen 
maanantaikilpailun jatkona 
tulemme tänäkin vuonna jär-
jestämään 25.8. kilpailumatkan 
jollekin kentälle. Neuvottelut 
eri kenttien kanssa ovat vielä 
kesken, joten toivotaan, että 
asiasta voidaan kertoa teille tar-
kemmin kevään seniori-illassa.

Kilpailumaksu on samat 5,– 
euroa ja onnistuneeksi osoittau-
tunut lappusysteemi pidetään 
tänäkin vuonna käytössä.

Kuten jo aikaisemmissa tilan-
teissa olen todennut, on tänä 
vuonna tarkoitus järjestää yh-
den kuukauden mittainen seni-
orien reikäpelikilpailu. Uudel-
leen kiertoon saatu palkintohan 
meni viime vuonna voittajalle 
ikään kuin ”lahjana”, joten em-
meköhän yritä saada hieman 
kilpailuakin aikaan ensi kesä-
nä. 

Klubiottelut

Master Golf Club on ottanut 
tänä vuonna käyttöön järjes-
telmän, jonka mukaan kaikis-
sa klubiotteluissa ja vastaavissa 
kilpailuissa peritään tietty peli-
maksu per vieraspelaaja.

Vuosaaren kosinta

Suomen ainoa toinen Helsin-
gissä sijaitseva golfklubi on kar-
kausvuotta hyväksi käyttäen 
lähestynyt meitä, kosien HGK:
n senioreita pelaamaan klubiot-
telun myös heitä vastaan. Kan-
kaan ostaminen koko klubille 
olisi tullut kalliiksi, joten olem-
me sopineet heidän kanssaan 
alustavasti kahdesta pelistä per 
kesä, yksi Vuosaaressa ja toinen 
meillä. Alkajaisiksi olemme 
myös jo sopineet kilpailut kau-
den ensimmäiseksi ja viimeisek-
si otteluksi. Tarkoituksena on 
pelata tänä vuonna toukokuun 
puolivälissä Vuosaaressa ja 

syyskuun loppupuolella Talissa. 
Muista perinteisistä klubiotte-
luista olemme jo sopineet seu-
raavaa:

Vieraissa

Sarfvikissa pe  30.5.
Nordcenterissa to  12.6.
Lohjalla to    3.7.
Espoossa ma-ti  8.-9. 9

Kotona

Masteria vastaan pe  11.7.
Kurkia vastaan pe  25.7.
Pickalaa vastaan pe  24.8.

Klubikilpailuihin osallistumi-
nen tullaan järjestämään siten, 
että kuhunkin kilpailuun ilmoit-
tautuminen ”avautuu” kuukaut-
ta ennen kilpailua. Siten esim. 
Nordcenterissä pelattavaan kil-
pailuun voi ilmoittautua 12.5. 
lähtien. Kunkin klubikilpailun 
kapteeniksi nimeämme yhden 
senioritoimikunnan jäsenen, 
joka kokoaa ilmoittautuneista 
joukkueen.

Kilpailuihin ilmoittautuminen

Senioreiden ilmoitustaulu pysyy 
aluksi ainakin entisellä paikal-
laan. Lopullinen päätös sen si-
jainnista tehdään uusien tilojen 
tultua käyttöön. 

Maanantaikilpailuihin voi il-
moittautua joko ilmoitustaulul-
la olevalle listalle tai suoraan 
caddiemasterille. Klubiotte-
luihin ilmoittaudutaan ilmoi-
tustaululle kuukautta ennen 
kunkin ottelun päivämäärää 
tulevaan listaan. Huomioikaa 
edellä mainittu ensimmäisen 
klubiottelun ajankohta, johon 
lista tulee taululle jo huhtikuun 
puolivälissä.

Uudenmaan alueen seniorit

Tänä vuonna pelaamme UPS-
reikäpelimestaruuden karsin-

taottelut samoja klubeja vas-
taan kuin viimekin vuonna: 
Vihti Golf, Nurmijärven Golf 
ja Pickala Golf Club. Karsinta-
kierros on pelattava kesäkuun 
aikana ja nyt pelaamme Vih-
tiä ja Pickalaa vastaan Talissa 
ja Nordcenteriä vastaan heillä. 
Kyseisten pelien ajankohtia ei 
ole vielä sovittu; tämä tapahtuu 
viimeistään UAS:n 31.3. pidet-
tävän kokouksen jälkeen.

Kaksi avointa kilpailua

Seniorien avoimia kilpailuja 
meillä on taas kaksi: Veteraani-
pokaali ja Seniori Open, kum-
pikin kesä-heinäkuun vaihteen 
tienoilla. Seniorit-juniorit -ot-
telun järjestävät tänä vuonna 
junnut – näytetäänpä heille, 
ettei viime vuoden voittomme 
ollut mikään sattuma! Ministe-
ri Erkon 60-vuotispokaali pela-
taan myös perinteisesti elokuus-
sa, joten toimintaa meille seni-
oreille kyllä riittää, kun Finnair 
Masterskin nähdään jälleen 
kerran Talissa.

Onnistunut Vermo

Muusta toiminnasta mainit-
takoon alkuvuonna Vermossa 
ollut erittäin onnistunut har-
joitusmahdollisuus, jossa seni-
oriryhmä saattoi varata kuuden 
euron uskomattomalla hinnalla 
lyöntipaikan käyttöönsä kuin-
ka pitkäksi ajaksi tahansa ker-
rallaan. 

Toivon teille kaikille erin-
omaista loppukevättä ja uuden 
kauden alkua.

Henri Soravuo
Senioritoimikunnan
puheenjohtaja
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DuffejaDuffeja
DivottejaDivotteja

Kilpailu-
      toimikunta

Edustuspelaajien sitouduttava
sovittuihin sääntöihin

Olen useasti kannustanut jäse-
niämme tarttumaan hihasta tai 
muulla tavalla kertomaan mie-
lipiteitä klubimme kilpailuihin 
liittyvistä asioista, epäkohdista, 
toivomuksista yms. Menneenä 
kesänä kommentteja ja ehdo-
tuksia alkoi tulla. Alla vastauk-
sia sekä tarkennuksia joihinkin 
sääntöihimme.

Useamman kilpailun 
pelaaminen saman päivänä

Joskus kesässä voi tulla tilanne, 
ettei yksi kilpailukierros riitä 
päivälle.  Kerrattakoon tässä nyt 
kilpailusääntömme, joiden mu-
kaan mennään jatkossakin.  En-
nen lyöntipelikilpailua ei ken-
tällä saa samana päivänä har-
joitella, eikä myöskään pelata 
kilpailua.  Sen sijaan reikäpeliä 
ennen saa harjoitella kentällä ja 
näin ollen on myös mahdollis-
ta, jos niin haluaa, pelata lyön-
tipelikilpailu samana päivänä 
ennen reikäpelikilpai lua.  Siis 
ensin lyöntipeli ja sitten rei-
käpeli.  Mikäli järjestys olisi 
päinvastainen tai molemmat 
lyöntipelejä, tulee pelaajan aina 
valita kumman kilpailun pelaa.  
Tasapuolisia kun haluamme ol-
la, emme tule tästä säännöstä 
antamaan poikkeuksia.

Omat ammattilaiset

Periaatteena on, että kannus-
tamme mahdollisimman mo-
nia omia ammattilaisiamme 
pelaamaan myös klubin omia 
kilpailuja, mikäli kiireiltään 
ehtivät. Olikin todella kiva oli 
nähdä Tuomas Tuovinen klu-
bin reikäpelikilpailussa viime 
kesänä.  Kilpailutoimikunta on 
nyt päättänyt muutoksesta, jo-
ka mahdollistaa ammattilaisten 
pelaamisen kaikissa klubimme 
tasoituskilpailuissa. 

Ongelmaksi oli tulla tasoitus-

käytäntö. Ratkaisimme asian 
toimikunnassa seuraavalla ta-
valla: Ammatikseen golfia pe-
laavan talilaisen tasoitus klubin 
tasoituskilpailuissa on +4. Am-
matikseen golfia opettavan pe-
litasoitus on scr, eli nolla.  Ihan 
tasavertainen ei tämä päätös 
ole, mutta mielestämme oli pa-
rempi luoda selvä ja yksinker-
tainen sääntö, joka on kaikki-
en tiedossa ja näin välttämään 
aina tapauskohtaista tulkintaa.  
Tärkeintähän ei ole voitto vaan 
osallistuminen; -)

Ilkka Ulander selostaa ohes-
sa muutoksia tasoituskorttien 
vuositarkastuksesta ja liiton 
sääntöjen tulkinnasta tulevalla 
kaudella.

Kilpailut kesällä 2008 

Tulevan kauden kilpailu- ja 
tapahtumakalenterit löytyvät 
lehdestä.  Olemme päättäneet, 
että tulemme porrastamaan rei-
käpelien ilmoittautumista sekä 
päätösajankohtia niin, etteivät 
kaikki ala ja lopu samalla vii-
kolla.  Hyvää palautetta olem-
me saaneet viime kesänä ko-
keiluna aloitetusta reikäpelien 
pitemmistä peliajoista. 
 
Avauslyönti Scramble

Syyskokouksessa peräänkuulu-
tettiin lisää klubihenkeä vah-
vistavia tapahtumia.  Perin-
teisesti kauden suosituimmat 
kilpailut ovat olleet Midnight 
ja Everybody, joihin arempi-
kin golfari on uskaltautunut 
osallistua. Uutena, koko klubin 
yhteislähtökisana lanseeraam-
me tänä keväänä Avauslyön-
ti Scramble -kilpailun, johon 
starttaamme heti kevätkoko-
uksen ja kapteenin avauslyön-
nin jälkeen 10.5.  Tällä tavalla 
ei ykköstiille muodostu ruuh-
kaa ja kaikki pääsevät kentälle 

samanaikaisesti. Ja jos uusien 
pukuhuoneiden valmistuminen 
on aikataulussaan, pääsemme 
kilpailun jälkeen korkkaamaan 
uudet pukuhuoneet ja saunati-
lat.

Loppukesästä näemme jäl-
leen kansainvälisiä tähtiä Ta-
lissa, ensin The Erkko Trophyn 
aikana elokuun toisena viikon-
loppuna sekä neljännen ker-
ran Talissa pelattavan Finnair 
Mastersissa elokuun viimeisellä 
viikolla.  Vapaaehtoisten värvä-
ys Finnair Mastersiin on alkanut 
jo Talinetissä. Kisojen aikana 
on halukkailla jälleen mahdol-
lisuus pelata vieraskentillä: Ilk-
ka on jälleen kerran neuvotellut 
loistavat sopimuskentät.  

HGK:n edustussäännöt

Kolme vuotta sitten aloitettu 
HGK:n kilpagolf ja valmen-
nusohjelmaa jatketaan. Viime 
kausi toi valmennusjärjestel-
mässä esille muutaman epä-
kohdan. Niiden poistamiseksi 
olemme tehneet pieniä muu-
toksia ohjelmaan.  Ne koske-
vat lähinnä pelaajan sitoutu-
mista yhdessä sovittuihin peli-
sääntöihin ennen rahanyörien 
löysäämistä.   Kilpailutoimi-
kunta kokoontuu huhtikuun 
alussa vuoden ensimmäiseen 
kokoukseen. Päätökset, ohjel-
mat, villien korttien myöntä-
miset yms. löytyvät Talin net-
tisivuilta.  

Lopuksi vielä haluan erityi-
sesti kiittää Tomi Pesosta ku-
luneista vuosista kilpailutoimi-
kunnassa.  Tomi jätti paikkansa 
vuoden vaihteessa pitkän toimi-
kuntarupeaman jälkeen.  Tomi 
on ollut aktiivisesti kehittä-
mässä kilpagolf- ja valmennus-
ohjelmaa viime vuosien aikana.  
Tervetulleeksi haluan toivottaa 
toimikunnan kaksi uutta jäsen-

tä.  Eeva Meriluoto ja Pekka 
Lehtonen ovat ottaneet haas-
teen vastaan ja liittyneet jouk-
koomme. 

Lumimyrskyn riehuessa, 
kesäkelejä odotellessa 

Jaana Jalonen 
Kilpailutoimikunnan
puheenjohtaja 

Tasoituskorttien 
vuositarkastus
Helsingin Golfklubin  jäsenten tasoi-
tusten vuositarkastus on tehty. Rekis-
terin mukaan vain noin 186  jäsenel-
lä on virallinen EGA-tasoitus.

Vain ne pelaajat, joilla on vähin-
tään neljä tasoitustulosta rekisteris-
sään kuluneelta vuodelta säilyttävät 
ns. virallisen tasoituksen (EGA-ta-
soitus). Jos esim. vuonna 2007 on pe-
lannut alle neljä tasoituskierrosta, 
poistuu pelaajalta virallinen tasoitus 
ja kyseinen tasoitus säilytetään ns. 
ei-aktiivisena tasoituksena ja sen voi 
”aktivoida”/virallistaa tänä vuonna 
pelaamalla kolme tasoituskierrosta.
Pelaaja, jolla ei ole virallista EGA-ta-
soitusta, ei voi pelata/saada palkin-to-
ja kilpailuista, joihin vaaditaan viral-
linen tasoitus (avoimet kilpailut jne.)

Lisätietoja löytyy Suomen Golf-
liiton sivuilta kohdasta ”Säännöt ja 
tasoitus”.

Katso lisää kotisivun materiaalisal-
kusta kohdasta tasoituksen vuositar-
kastus..

Vuonna 2007 Helsingin Golfklu-
bissa uusia tasoitussäännöksiä ei to-
teutettu kirjaimellisesti, ja vuosi oli 
niin kutsuttu "harjoitteluvuosi". Tänä 
vuonna tasoitussääntöjä noudatetaan 
kuten ne on säännöissä kirjattu.

Terveisin Ilkka Ulander
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Kenttä-
      toimikunta

Leikkuujuna maanantaina, keskiviikkona 
ja perjantaina

Tasaisemman laadun aikaan saa-
miseksi ja ympäristölle aiheutu-
vien häiriöiden vähentämiseksi 
kentän leikkauksessa on siirrytty 
pelinopeudella etenevään leik-
kuujuna-järjestelmään. Tästä 
seuraa, että leikkaus- ja muut.
toimenpiteet (teet, foret, väylät, 
geenit, reiät ja bunkkerit) lei-
kataan kerralla klo 06.10 alkaen 
maanantaisin, keskiviikkoisin 
ja perjantaisin. 

Leikkuujuna starttaa 5. väy-
lältä kiertäen ensimmäiset 
väy lät vastapäivään, jolloin 

1. viheriö leikataan klo 07 jäl-
keen. Leikkausaamuina pelaa-
jat päästetään kentälle vasta 
leikkuujunan jälkeen klo 07.30 
alkaen. Tällöin kentänhoitajat 
eivät joudu seisottamaan ko-
neita pelaajien takia tai pelaa-
jat eivät joudu odottamaan leik-
kaajia, jolloin myös pelaaminen 
on tasaista ja sujuvaa. Lisäksi 
pelaajat voivat pelata leikat-
tuja, samankuntoisia ja laatui-
sia väyliä koko kierroksen ajan. 
Myös kentänhoitajien turval-
lisuus paranee.

Kun koko kenttä on kerralla 
leikattu (n 4. 5 h), kenttähen-
kilöstö vapautuu tekemään 
muita töitä.  Odotusaikoja ei 
ole, jolloin myös tuottavuus 
paranee. Viheriöt leikataan 
edelleenkin päivittäin ja reiät 
vaihdetaan avointen kilpailujen 
aamuina. Karheikot ja semiraffit 
leikataan edelleenkin pääsään-
töisesti kerran viikossa.

Timo Huuhtanen
Kenttätoimikunnan 
puheenjohtaja

Kentän-
hoito

Vihreät täplät kertovat
hyvästä griininpidosta

”Aikaisemmin ei tiennyt, mi-
tä sieltä talven jälkeen tulee”, 
sanoo kenttämestari Esa Laak-
sonen muistellessaan aikoja Ta-
lissa ennen viheriöiden uudista-
mista. ”Nyt odotamme lähinnä, 
milloin pääsemme avaamaan 
rangen”, hän kuvaa tunnelmia 
lumimyrskyn heittämän lumen 
peittäessä vielä Talin kenttä-
alueen.Yksi edellytys avauksel-
le on kahdeksan asteen lämpö, 
jolloin koko kenttäalueella voi-
daan aloittaa ”täysi rähinä” lu-
mien sulettua.

Esa joutui viime kesänä kes-
kelle melkoista mylläkkää. Teija 
Marjamäki jäi kesken kuumim-
man kesän heinäkuussa ensiksi 
sairauslomalle ja sen jälkeen ko-

konaan kenttämestarin toimes-
ta. Edessä olivat juhlavuoden 
kilpailulliset päätapahtumat 
The Erkko Trophy, klubimesta-
ruus ja Finnair Masters.

”Sisäänajoa helpotti, että Tei-
ja opasti minua koko ajan silloin 
ja on opastanut sen jälkeenkin,” 
Esa muistelee. 

Ei hän kuitenkaan joutunut 
aivan kylmiltään suunnittele-
maan Talin väylien ja viheri-
öiden hoitoa. Esa on kuulunut 
Talin kenttätiimiin eri jaksois-
sa jo kymmenisen vuotta, joten 
viheriöiden savikot ja niiden 
arvaamattomuus ehtivät tulla 
hänelle tutuiksi.

”Mitään suuria muutoksia 
meidän ei enää tarvitse kentän 

hoidon perusteisiin tehdä. Kyse 
on nyt pikemminkin erilaisten 
pienten asioiden korjaamisesta 
ja viimeistelyn hiomisesta. Sää 
voi tietysti aiheuttaa yllätyksiä, 
jolloin voimme joutua muutta-
maan töiden aikatauluja, mutta 
kaikki suunnitellut työt pitää 
tehdä,” hän sanoo.

450 000 kuutiota hiekkaa

Ennen pelikauden alkua on 
väylille saatava savipohjan pe-
rintönä levitettyä noin 450 000 
kuutiota hiekkaa. Ajankohta 
on kiinni ilmoista, mutta tuskin 
hiekoituksesta keväällä mitään 
ongelmaa tulee. ”Nyt on tar-
koitus saada hiekkaa levitettyä 
myös kesän aikana ja siinä oikea 

ajoitus on tärkeä. Hiekan levi-
tystä ennen pitää olla riittävän 
kuivaa, että raskas hiekkavaunu 
voi kulkea väylillä. Itse levityk-
sen voi tehdä yhdessä yössä.”

Viheriöt on talven varalta 
peitetty Evergreen-peitteillä 
marraskuusta viikkoa ennen 
pääsiäistä. Esa arvelee, että Ta-
li alkaa olla ainoa kenttä Suo-
messa, jota huolletaan edelleen 
näillä peitteillä: ”Useat kentät 
ovat luopuneet, koska on suuri 
vaiva ja siten myös kustannus, 
vetää peitteitä sään vaihdelles-
sa edestakaisin. Paras peite olisi 
pelkkä lumi ilman jäätä,” hän 
sanoo.

Viheriöiden uudistamises-
ta uudella kenttämestarilla 
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on pelkkää hyvää sanottavaa: 
”Kyllä eron aikaisempaan huo-
maa heti, kun aurinko keväällä 
alkaa paistaa. Griinit alkavat 
heti vihertää. Ne kestävät olo-
suhteiden muutoksia paremmin 
kuin vanhat ja myös toipuvat 
nopeammin kunnostuksesta ja 
ylläpidosta.”

Puolet kentästä ”pimeänä”

Haastattelun aikoihin Esa 
Laaksonen odottaa, että lumet 
sulavat. Heti kun väylät eivät 
ole enää lumisia ja sää muuten 
sallii, alkaa kastelujärjestelmän 
tarkistus. Maaliskuussa jo tie-
dettiin, että puoli kenttää on 
”pimeänä” eli laitteisiin ei mene 
sähköä. Toisesta puolesta ei ole 
varmuutta, mutta samaa epäil-
lään. Sen jälkeen puhalletaan 
ilma vesijohtoihin ja tehdään 
loput tarkistukset ennen ensim-
mäisiä kasteluja.

Esa kertoo, että talven aika-
na pajassa on askarreltu uudet 

tiimerkit. Tällä tee-se-itse- toi-
menpiteellä on säästetty kaksi 
kolmannesta euroja.

Kaupunki on raivannut Talis-
ta vanhoja puita lopputalvesta. 
Se näkyy erityisesti kuutostiin 
ja Munkkivuorelle vievän tien 
ympäristössä.

  ”Suunnittelemme myös grii-
nien ilmastusta eli rei’ittämistä 
useammin ensi kesänä. Jäsenet 
eivät viime kesänä erityisesti pi-
täneet reistä, mutta uskon, et-
tä vielä vähemmän he pitävät 
vähitellen tiivistyvistä ja ilman 
vähyyttä potevista griineistä. 
Griinien uudistamisesta ei pit-
kässä juoksussa ole hyötyä, jos 
niitä ei hoideta säännöllisesti. 
Siihen kuuluu myös ajoittainen 
syvähoito. On kenttiä, joilla 
rei´itetään joka toinen viikko. 
Meillä ilmastoitiin viime kesänä 
3-4 kertaa. Griineille kasvaneis-
ta vihreistä täplistä näki, mikä 
merkitys ilmastoinnilla on,” Esa 
vakuuttaa.

Viikkoa ennen kuvanottoa harjoitusgiirini oli vihreä.

Risusavotta odottaa
Lauantaina 26. päivänä huhtikuuta 

10.00 - 15.00  

Siivoamme taas kartanon pihapiirin ja väylät
edustuskuntoon.

Monissa  savotoissa kouliintunut Harry Elf joh-
taa operaatiota jämäkällä otteellaan. Näin ei tu-
lokkaidenkaan tarvitse pelätä, etteikö kunnon 
grippi haravasta onnistuisi. Tarjolla on myös 
pensseleitä pihakalusteiden öljyämistä varten.

Voimme myös Esa Laaksosen ohjauksessa tar-
kastella hieman bunkkereiden ja kentän tilaa. 
Haravoimme lehdet pois ja keräämme risut ja 
roskat väyliltä.  Siivoamme myös vanhan vito-
sen rinteen.

Talin klubitoimikunta toivottaa kaikki jä-
senet tervetulleeksi tähän kauden alkutapah-
tumaan.

Klubitoimikunnan risusavottavastaava Päivi 
Leh mus.  

Ps. Sateen sattuessa Risusavotan varapäivä on 
lauantai 3.5.2008 samaan aikaan.
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Junnut

Huippusuosittu Farmi myös tänä kesänä

Maanantai:
Ohjaustunti ja peli-ilta

HGK:n junnuohjaajien vetä-
mällä ohjaustunnilla keskitytään 
viikoittain johonkin teemaan 
ja opetellaan harjoittelemaan 
golfia. Ohjaustunnille ilmoit-
taudutaan edellisenä päivänä 
caddiemasterille. Ohjaustunnin 
jälkeen pääsevät juniorit, joilla 
ei ole vielä pelilupaa pelaamaan 
junnuohjaajien kanssa kentälle 
taitotasonsa mukaisen määrän 
reikiä. Myös peli-iltoihin il-
moittaudutaan caddiemasteril-
le edellisenä päivänä.

Tiistai:
Lähipeli-kisa ja 

tyttöjen Tiistis-viikkokisa

Kesäkuun alusta tiistai-iltaisin 
klo 18 pyörii lähipelialueella 
lähipelikisa, joka on avoin pait-
si farmilaisille myös esimerkiksi 
heidän ystävilleen. Alle 8-vuo-
tiailla osallistujilla tulee olla 
vanhemmat mukanaan. Lähi-
pelikisan järjestävät HGK:n 
junnuohjaajat. Päivällä ennen 
klo 14 tytöt voivat osallistua 
omassa sarjassaan naisten viik-
kokisaan.

Keskiviikko:
Valmentajien tunnit ja
pelaaminen mahdollista

Keskiviikko aamupäivisin kesä-
kuun alusta alkaen ammattival-
mentajat pitävät viikoittaisen 

tuntinsa. Harjoitusryhmät jae-
taan kesän alussa. Peliluvan saa-
neet farmijunnut pääsevät pe-
laamaan kentälle keskiviikkoi-
sin klo 18 jälkeen. Ajanvaraus 
paikan päältä caddiemasterilta 
puoli tuntia ennen lähtöaikaa.

Torstai:
Valmentajien tunnit ja

poikien Torstis-viikkokisa

Osa ryhmistä harjoittelee val-
mentajien johdolla torstai aa-
mupäivisin. Ryhmät jaetaan ke-
sän alussa. Ennen klo 14 pojat 
voivat osallistua omassa sarjas-
saan miesten viikkokisaan.

Perjantai:
Pelaaminen mahdollista

Peliluvan saaneet farmijunnut 
pääsevät pelaamaan kentäl-
le perjantaisin klo 16 jälkeen. 
Ajanvaraus paikan päältä cad-
diemasterilta puoli tuntia en-
nen lähtöaikaa.

Lauantai:
Pelaaminen mahdollista

Peliluvan saaneet farmijunnut 
pääsevät pelaamaan kentäl-
le lauantaisin klo 16 jälkeen. 
Ajanvaraus paikan päältä cad-
diemasterilta puoli tuntia en-
nen lähtöaikaa.

Sunnuntai:
Pelaaminen mahdollista

Peliluvan saaneet farmijunnut 

pääsevät pelaamaan kentälle 
sunnuntaisin klo 16 jälkeen. 
Ajanvaraus paikan päältä cad-
diemasterilta puoli tuntia en-
nen lähtöaikaa.

Viikoittaisen perusohjelman 
lisäksi kesän aikana järjeste-
tään leiritoimintaa. Kesäkuun 
alussa kahdella ensimmäisellä 
viikolla on kolmipäiväiset Talin 
päiväleirit (2.–4.6. ja 9.–11.6.). 
Juhannusviikolla 16.–18.6. oh-
jelmassa on Golf- ja luontoleiri, 
jonka aikana yövytään klubita-
lolla ja tutustutaan golfin ohel-
la golfkentän alueen rikkaaseen 
luontoon.Tampereella käydään 
elokuun alussa (4.–5.8.) pelaa-
massa kaksipäiväisellä pelileiril-
lä.

Kilpailutoiminta

Junnuille järjestetään kesän 
aikana myös kilpailuja. Kolme 
Svingiä Jengissä -kisat (18.6, 
4.7. ja 18.7.) on tarkoitettu 
myös vähemmän kilpailleille 
junnuille. Ne ovat mukava tapa 
ottaa ensikosketus kilpailemi-
seen, sillä pelit pelataan jouk-
kuepeleinä. Kyösti Rousti Malja 
(9.7.) puolestaan on tarkoitettu 
hieman kokeneemmille kilpai-
lijoille. Farmijunnut voivat li-
säksi osallistua seuraaviin HGK:
n järjestämiin kilpailuihin: 
Pappa Jensen’s Cup, Captain’s 
Cup, Midnight Sun Golf ja 

Everybody’s. Myös viikkokisoi-
hin farmilaiset voivat osallis-
tua omissa sarjoissaan. Vuoden 
2008 uutuutena käynnistetään 
oma reikäpelisarja myös junio-
reille. Sarja pelataan tasoituk-
sellisena reikäpelinä (tasoitus-
raja on 36) ja farmilaiset ovat 
oikeutettuja osallistumaan myös 
reikäpelisarjaan.

Junnuilta 28.4.

Junnutoiminta käynnistyy huh-
tikuun 28. päivä, kun junnutoi-
mikunta järjestää perinteisen 
junnuillan. Illan tarkoituksena 
on esitellä HGK:n junioritoi-
mikunta ja junnuohjaajat sekä 
kertoa tarkemmin tulevan ke-
sän kuvioista. Kauden päättäjäi-
siä puolestaan vietetään perjan-
taina 26.9. valopallokisan mer-
keissä. Junnutoiminnan kaikista 
tapahtumista tiedotetaan netti-
sivujen Juniorit-alavalikossa, 
jota kannattaa seurata kesällä 
aktiivisesti. Junnutoimikunta 
pyrkii tiedottamaan toiminnas-
ta paljon myös sähköpostitse, 
jonka vuoksi olemmekin kerän-
neet junnujen vanhempien säh-
köpostiosoitteita aktiivisesti.

Henrikki Tolonen
Junioritoimikunnan 
puheenjohtaja

 

Farmitoiminta on vakiinnuttanut muotonsa ja 
jatkuu suurin piirtein entiseen malliin myös tänä 
kesänä. Farmin peruslähtökohtana on tarjota ju-
nioreille mahdollisuus tutustua golfiin ja pelata 
ja harjoitella omanikäistensä kanssa. Farmiin ote-

Lukujärjestys 2008

taan vuosittain 120 8–18-vuoden ikäistä lasta ja 
nuorta. Farmia pyörittää HGK:n junioritoimikunta 
ja ohjauksesta vastaavat sekä klubin ammattival-
mentajat että vapaaehtoiset junnuohjaajat.
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Junnut

Junnuvalmennus ympärivuotiseksi 
”Muistakaa kehua onnistumisia”

– Nyt ryhdymme rakentamaan 
junnuvalmennusta ympärivuo-
tiseksi toiminnaksi, jossa huo-
miota kiinnitetään perusasi-
oihin, perusliikuntaan, moto-
riikkaan ja fysiikkaan. Samalla 
alamme kehittää ja vahvistaa 
junnujen henkisiä – ja kilpai-
luominaisuuksia. Vanhemmille 
terveisiä: Jos haluatte vahvistaa 
lapsenne itseluottamusta, ke-
hukaa hänen hyviä suorituksi-
aan ja olkaa hiljaa huonoista, 
ilmoittaa junioritoimikunnan 
uusi puheenjohtaja ja junnuval-
mentaja Henrikki Tolonen. 

Ensimmäistä kertaa HGK:n 
historiassa on syntynyt myön-
teisen ongelman tilanne, jossa 
valmentajilla on enemmän pe-
laajia, kuin on paikkoja joukku-
eessa. Taliin on tämän vuoksi 
luotava uusi kilpailun ilmapiiri, 
joka rakennetaan vanhojen pe-
rinteiden pohjalta kilpailun ja 
joukkuehengen kulttuuriksi. 

Henkka kertoo, että junnu-
jen halutaan viihtyvän Talissa 
muulloinkin kuin lukujärjestyk-
sen mukaisissa harjoituksissa. 
Hänestä on tärkeää, että edus-
tusjoukkueen eli kilparyhmän 
ja suunnitteilla olevan haasta-
jaryhmän kesken syntyy aitoa 
ja reilua kilpailuhenkeä, jossa 
ne jotka haluavat menestyä ja 
tehdä töitä sen eteen, palkitaan 
matkan varrella eri tavoin. 

”Meillä ei ehkä aikaisemmin 
ole rohkaistu junnuja tarpeeksi 
osallistumaan kilpailuihin. Nyt 
meidän on kehitettävä ja toteu-
tettava käytännössä malli, jolla 
kilpailuryhmää viedään eteen-
päin,” hän sanoo. Jokainen voi 
tutustua oheiseen mallin luku-
järjestykseen. 

Tapahtumassa ei ole äkkiny-
käystä. Suunta on ollut ole-
massa jo muutamia vuosia. Jani 
Saarinen käynnisti valmennuk-
sellisesti junnujen golftaitojen 

kehittämisen Jaana Karhila-
Räsäsen vetämän junnutoimi-
kunnan tukemana. Henkka ja 
Jani yhdistivät voimansa muu-
tama vuosi sitten, jolloin farmi-
toimintakin alkoi. Nyt HGK on 
tilanteessa, jossa ensimmäiset 
merkit työn tuloksista ovat al-
kaneet orastaa, eikä kotimaisis-
sa kisoissa menestytä pelkästään 
lahjoilla.

Kilparyhmä, 
haastajat ja farmi

”On itsestään selvää, että nuo-
ret haluavat kilpailla. Mutta 
heille ei ole opetettu, mitä kaik-
kea pitää tehdä, että menestyisi 
kilpailutilanteessa. Toisilta asi-
at sujuvat kuin itsestään, toiset 
joutuvat tekemään enemmän 
töitä onnistumisen ja menes-
tyksen eteen. Tämä on yksi syy 
siihen, että alkavaksi kaudek-
si kokoamme noin 15 junnun 
ryhmästä parhaat HGK:n edus-

tusjoukkueeksi. Heidän haas-
tajinaan tulee olemaan ryhmä, 
jossa on parikymmentä junnua. 
Siihen taas valikoituvat ne, jot-
ka farmissa ovat osoittaneet tai-
pumuksia ja halua kehittyä kil-
papelaajiksi,” Henkka selvittää 
lukujärjestyksen taustafilosofi-
aa. Tällä hetkellä näyttää, että 
kilparyhmään tulisi kymmenen 
ja haastajaryhmään 20 junnua. 
Farmiin on jo ilmoittautunut 
120 lasta.

Henkka kertoo, että kilpaili-
joille tarjotaan mahdollisuutta 
saada lisää valmennusta, mutta 
erityisesti valmentajakaksikko 
haluaa lisätä junnujen omatoi-
misuutta ja omien kaveriporu-
koiden kokoamista pelaamaan, 
leikkimään ja kilpailemaan kes-
kenään. He eivät halua myös-
kään, että tytöt olisivat omissa 
ja pojat omissa ryhmissään, vaan 
toivovat ja rohkaisevat tyttöjä 
ja poikia samoihin ryhmiin: ”Si-
jaintinsa puolesta Talia ei voi-
ta mikään muu kenttä. Junnut 
pääsevät tänne omin toimin tai 
kimppakyydissä ja voivat sekä 
leikkiä että osallistua eritasoi-
seen valmennukseen,” he to-
teavat.

Tapakasvatusta tarvitaan

Ballenan leirin kokemukset 
osoittavat, että junnut tarvitse-
vat golfvalmennuksen lisäksi ta-
pakasvatusta, jossa käyttäytymi-
sen perusasioiden lisäksi opete-
taan erityisesi ottamaan huomi-
oon toiset. ”Jos halutaan päästä 
joukkueeseen ja olla HGK:n 
edustuspelaaja, on myös osat-
tava käyttäytyä ja ottaa vastuu 
itsestään ja joukkueesta, vaikka 
golf yksilöpeli onkin,” Henkka 
muistuttaa.

”Asennetta on muutettava. 
Tuskin junnulla on kiinni fysii-
kasta, jos leireillä ei ’jaksa’ pela-
ta koko kierrosta. Edustusjouk-
kueeseen pyrkivien junnujen 
täytyy tiedostaa, että he ovat 
esimerkkejä heitä nuoremmil-
le haastajille. Ja että joukkueen 
jäseninä he eivät edusta vain 
itseään, vaan koko Helsingin 
Golfklubia,” Henkka päättää.

Kari Kallio
Jusa näyttää.
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Haastattelu

”Yllätä asiakas positiivisesti päivittäin”

Vanhoja uusia caddiemastereita

Tänä kesänä Talin upouudes-
sa caddiemasterin toimistossa 
teitä, hyvät jäsenet, palvelevat 
Jesse Sipola, Mikko Partti, Jes-
sica Juslin ja Outi Mäkinen. 
Ensi kesän cädäreistä Jesse, Jes-
sica ja Outi pelaavat myös itse. 
Mikolla on kokemusta Talista 
tiskin takaa jo viime vuodelta. 

Haastattelin hieman tulevia 
caddiemastereitamme, jotta tu-
tustutte heihin hieman jo näin 
etukäteen. Mikkoa en onnistu-
nut tavoittamaan, mutta muilta 
cädäreiltä kysyin seuraavat ky-
symykset:
1. Millainen on sinun mieles-

täsi hyvä caddiemaster ja 
mikä työssä viehättää?

2. Millainen golfari olisi ihan-
neasiakkaasi?

3. Miten selvität hankalat ti-
lanteet?

4. Työ/henkilökohtainen mot-
tosi?

Jessica
1. Hyvä caddiemaster osaa en-

nakoida tilanteita ja on asi-
oista ajan tasalla. Caddie-
masterin on hyvä myös tietää 
jotain golfista ja pelata sitä 
itsekin. Caddiemasterin työ 
on mielekästä, koska työn 
kautta oppii tuntemaan eri-
laisia ihmisiä. Lisäksi kaiken-
lainen urheilu on sydäntäni 
lähellä. Caddiemasterin työn 
toimenkuva on myös hyvin 
monipuolinen.

2. Ihanneasiakkaani on ajoissa, 
tietää mitä haluaa ja on muu-
tenkin hyvä tyyppi.:)

3. Hankalissa tilanteissa pidän 
pääni kylmänä ja suoriudun 
tehtävästä parhaani mukaan. 
Osaan myös pyytää toiselta 
kokeneemmalta apua, jos en 
tiedä mitä pitäisi tehdä.

4. ”Vaikka läpi harmaan ki-
ven.”

Outi
1. Hyvä caddiemaster on mie-

lestäni reipas, asiallinen ja 
rento ja ottaa kaikki pelaa-
jat samalla tavoin huomioon.  
Caddiemasterin työssä saa ta-
vata paljon uusia ihmisiä ja 
työ sekä harrastus yhdistyvät 
kivasti. 

2. Ihanneasiakkaani olisi golfa-
ri, joka on tullut aidosti naut-
timaan mukavasta harrastuk-
sesta ja hyvästä seurasta. Hän 
on myös sopivasti joustava ja 
osaa ottaa muut golfarit huo-
mioon. 

3. Hankalat tilanteet selvitän 
toivon mukaan rauhallisesti, 
yksi asia kerrallaan ja pani-
koimatta.

4. Vastatuuli vahvistaa. :)

Jesse
1. Tilannetajuinen ja palvelu-

altis. Työssä viehättää, että 
saa olla tekemisissä ihmisten 
kanssa, jotka ovat nauttimas-
sa vapaa-ajastaan.

2. Iloinen ja kiireetön.
3. Yrittämällä olematta joutu-

maan sellaisiin.
4. Oikeudenmukaisuus on tär-

keää, mutta sen toteuttami-
nen vielä tärkeämpää.

Toivotamme kaikkien caddie-
mastereitten kanssa teidät erit-
täin tervetulleiksi asioimaan 
upouusissa tiloissa caddiemas-
tertalossa. Toivomme, että myös 
toimiston siirtyminen taloon tu-
lee näkymään entistä parempa-
na palveluna, koska kaikki toi-
mijat ovat nyt lähellä toisiaan ja 
asiakas saa kaiken tarvitsemansa 
tiedon samasta paikasta.

Edellä oli esitelty yksittäis-
ten cädäreitten mottoja, mutta 
meillä on myös yksi yhteinen 
motto tai oikeammin ehkä ta-
voite. Edellisten vuosien mal-
liin tulee päivittäisessä työs-
sämme ohjenuorana toimimaan 
ajatus ”Yllätä asiakas positiivi-
sesti päivittäin”. Tervetuloa yl-
lättymään! 

Tiina Heikkinen

DuffejaDuffeja
DivottejaDivotteja

Uusista jäsenistä
lähes puolet junnuja
Andersson Olli
Gerbaulet Michaela
Heino Jari-Pekka
Heino Krista
Hedman Jari
Hedman Mika
Kumpulainen Mikko
Kumpulainen Olivia juniori
Lassila Antti juniori
Laurila Emma juniori
Laurila Mariella juniori
Malka Tarja
Meri Otto juniori
Partanen Iisa juniori
Poikkeus Pasi
Rinne Arto juniori
Rinne Rami juniori
Tolonen Tuuli
Uusikylä Lauri juniori
Vanni Claudia juniori

Tulokasilta uusille jäsenille ja hei-
dän suosittelijoilleen maanantaina 
5.5.2008 klo 18.

Jessica Outi Jesse



14 Tali Golf

aligolfshopT
Tali ja asiantuntemus uusitun

ProShopin kilpailuvaltit
Uusittu Pro Shop on osa tali-
laisia odottavaa uusittua pal-
velukeskusta, joka kevättalven 
aikana on saamassa muoton-
sa tyhjien seinien sisälle. Jusa 
Hämäläinen on luopunut kau-
pankäynnistä ja uuden polven 
prot, Henrikki Tolonen ja Jani 
Saarinen ovat ottaneet vetovas-
tuun. Vahdinvaihto sujuu luon-
tevasti tallin muuttuessa caddie-
master-taloksi.

”Jusa puhui muutama vuo-
si sitten ensimmäisen kerran 
mahdollisuudesta siirtää Pro 
Shop meille,” Jani ja Henkka 
kertovat. Asiaa haudottiin ai-
kansa. Päätöksentekoa helpotti 
tieto siitä, että kauppa saisi uu-
det tilat.

Ei pystymetsästä

Jani ja Henkka eivät suinkaan 
päättäneet ryhtyä golfkauppi-
aiksi pystymetsästä. Oman pe-
laajauran aikana ehdittiin näh-
dä monenlaisia Pro Shoppeja 
eri puolilla maailmaa. Myös 

talilaisten keskuudessa tehdyt 
mielipidetiedustelut vahvistivat 
uskoa kaupankäynnin mahdol-
lisuuksista.

”Ajatuksemme kulkivat suuri 
piirtein samoilla väylillä, joten 
oli helppo suunnitella toiminta-
malliamme,” he kertovat. 

”On itsestään selvää, että 
emme voi kilpailla massamark-
kinoilla toimivien kauppiaiden 
kanssa hinnoilla, mutta kaikes-
sa muussa voimme,” he sanovat. 
Ydinajatuksena on tarjota tali-
laisille ja klubin vieraille laatua, 
palvelua ja asiantuntemusta. 

Janne opastanut

Laadusta on alkuvuodesta kes-
kusteltu maahantuojien kanssa. 
Palaute on ollut myönteistä:

”Meihin on suhtauduttu kan-
nustavasti, annettu paljon tie-
toa markkinoista ja neuvottu 
erilaisissa käytännön asioissa. 
Tärkeintä on kuitenkin ollut 
entisen kapteenimme ja alan 
nestorin Janne Altosen opastus 

ja kannustus kehittäessämme 
toimintamalliamme.” 

Jani ja Henkka näkevät, et-
tä heillä on esimerkiksi valmis 
palvelumalli, jossa opettaminen 
eli asiantuntemus ja palvelu 
kohtaavat: ”Opettajina olem-
me oppineet arvioimaan klubi-
golffareiden taitoja ja välineitä. 
Tästä on paljon apua hakies-
samme asiakkaallemme paras-
ta mahdollista ratkaisua hänen 
välinetarpeisiinsa,” he arvioi-
vat. ”Emme kuitenkaan nojaa 
pelkästään omaan kokemuk-
seemme vaan käytämme myös 
teknologiaa apuna. Voimme 
vahvistaa näkemystämme ana-
lysaattorin avulla, jolloin asiak-
kaamme saa hänelle parhaiten 
sopivat mailat.”

Ainutlaatuinen Tali

Uusille kauppiaille Helsingin 
Golfklubin ja Talin ainutlaa-
tuinen asema suomalaisessa gol-
fissa ovat tärkeä kilpailuvaltti. 
”Olemme huomanneet, että 
HGK:n logotuotteille on ollut 
kysyntää. Laajennamme vali-
koimaa vähitellen. Tekstiilien 
lisäksi shopista löytyy alkajai-
siksi puoli tusinaa logopalloja 
laatikossa, jonka esimerkiksi 
vieraat voivat ostaa muistoksi 
kierrokseltaan Suomen vanhim-
malla kentällä. Titleistin lakin 
lipassa oleva magneetti pitää 
logomerkkarin sopivasti käden 
ulottuvilla ja näkyvillä. Samalla 
tekniikalla merkkari pysyy kiin-

ni käsineen kämmenselässä,” 
Jani ja Henkka kertovat. 

Ainakin näitä ”brändituottei-
ta” on shopissa kauden alkaessa. 
Tuotemerkeistä Taligolfshopista 
löytyvät ainakin Titleist, Foot-
Joy, Lyle&Scott, Ivanhoe, Ab-
acus, Ashworth ja Wilson. Uu-
tuutena ovat myös kesän aikana 
pidettävät demopäivät, joista 
ensimmäinen avataan rangella 
tiistaina 13.5 klo15.00.

Tarkemmat tiedot löytyvät ai -
kanaan netistä shopin omilta 
sivuilta osoitteessa
www.taligolfshop.com. 

Jani ja Henkka lupaavat 
myös, että Taligolfshopissa on 
talilaisille mukavia avajaistar-
jouksia.

  

”Suurin piirtein tähän tulee vaatetanko, johon ripustamme shopin tekstiilit,” näyt-
tää Jani Saarinen Henrikki Toloselle.

Yhteystiedot 
toimistoon
Sähköposti ja tekstiviestit mahdol-
listavat tehokkaan ja ajan tasalla 
olevan tiedottamisen klubin tapah-
tumista. Meiltä kuitenkin puuttuu 
valtava määrä jäsenistön sähköpos-
tisoitteita ja kännykkänumeroita, 
emmekä sen vuoksi voi hyödyntää 
uusia tiedottamisen tapoja. 

Siispä aloitamme kauden alusta 
jäsenten sähköpostiosoitteiden ja 
GSM-numeroiden tehokeräyksen 
tavoitteenamme parempi tiedotta-
minen ja yhteydenpito jäsenistöön. 
Caddiemasterit tulevat tarkista-
maan pelaajien yhteystiedot ja täy-
dentämään niitä tarvittaessa.

Jäsentietojen päivittämisen voi 
tehdä myös Nexgolfin ajanvarauk-
sen kautta. Valitse tällöin valikosta 
kohta ”Muokkaa jäsentietoja” ja 
päivitä tarvittavat tiedot.

DuffejaDuffeja
DivottejaDivotteja
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Parempaa
     golfia

Hyvässä kunnossa parempaa 
golfia ensi kesänä

Parempaa golfia toimikunta pyr-
kii tulevana kautena saamaan 
lisää osallistujia erilaisiin tapah-
tumiin ja kuntoharjoituksiin.

Ohjelmassa on UKK-käve-
lytesti heti pelikauden alussa, 
toukokuussa 22.5 ja 28.5. sekä 
kesän mittaan tarkemmin il-
moitettavina aikoina. Syksyllä 
järjestetään tarpeen mukaan 
kunnon parantumista mittaava 
testitilaisuus.

Tärkeiden tavoitteiden saa-
vuttaminen, hyvä kunto ja pa-
rempaa golfia, eivät onnistu 
pelkästään toimikunnan avul-
la, tarvitaan myös aktiivisia 
jäseniä, paitsi osallistumaan 
tapahtumiin, myös auttamaan 
tilaisuuksien järjestelyissä. Toi-
mikunta ottaa mielellään vas-
taan aloitteita ja uusia ideoita 
kuntotapahtumille. 

Tervetuloa mukaan kaikki 
omasta kunnosta kiinnostuneet. 
Palautteena testistä saa kunto-
arvion ja yksilölliset harjoitte-
lusuositukset. Kuten aikaisem-
pina vuosina, järjestetään pien-
ryhmille mahdollisuus valmen-
nukseen erilaisten harjoitusten 
parissa, pro Jani Saarisen ohja-
uksessa.  

Hyvästä kunnosta voi jokai-
nen huolehtia itse, mutta paran-
takaamme ensi kesänä kuntoa 
myös yhdessä toimien! Aktii-
vista osallistumista, yhteistyötä 
ja parempaa golfia toivottaen!

Toimikunnan puolesta 
Ilona Lahtinen, pj

Toimikunnan jäsenet Eijalee-
na Askolin, Jani Saarinen, 
pro, Riitta Serlachius ja Ritva 
Vuola.

Vanhat kaapit
vielä käytössä 
Caddiemastertalon remontin myötä 
uusiin tiloihin tulevat uudet puku-
huoneet ja  -kaapit. Uusia kaappeja 
on kahta eri kokoa, kenkäkaappi ja 
vaatekaappi. Kaikki uudet puku-
kaapit ovat lähtökohtaisesti päivä-
kaappeja. Kaappien vuokraamisen 
ehdoista ja hinnoista päätetään ke-
vään vuosikokouksessa. 

Pukutilat ja saunat ovat normaa-
listi auki caddiemasterin aukioloai-
kana, mutta jäsenillä on mahdolli-
suus lunastaa itselleen avainkortti, 
jolla tiloihin pääsee aikavälillä 
5.30–23.00. Yöaikaan tiloihin ei 

DuffejaDuffeja
DivottejaDivotteja

pääse, koska hälytykset menevät 
päälle automaattisesti. Sähköoven 
avainkortin hinta on 10 €.

Sekä klubitalon että Arkkolan 
talon vanhat pukukaapit säilyvät 
käytössä toistaiseksi kunnes tilat 
remontoidaan muuhun käyttöön. 
Miesten alakerran pukuhuoneen 
käyttö loppuu elokuun alussa, jol-
loin pukuhuoneesta puretaan kaa-
pit ja se kunnostetaan Finnair Mas-
tersia varten vippitiloiksi. Vanhat 
pukuhuoneet siivotaan kaksi kertaa 
viikossa.

Pelaaminen Talissa
vuonna 2008

Aktiivijäsen ja vieras
– jäsen voi varata peliajan kolme päivää aikaisemmin, paitsi 
 arkipäivien klo 10.00 jälkeiset xx.07 ja xx.37 ajat, jotka saa 
 varata vain saman päivän aikana
– jäsen voi tuoda mukanaan kolme vierasta, joista yksi maksaa
 kierroksestaan 30 euroa (juniori 15 euroa) muut 60 euroa
– maanantai – torstai kello 14.00 jälkeen voi jäsenen mukana 
 pelata vain yksi hänen vieraansa 
– perjantaina ja viikonloppuisin jäsenten vieraalla ei ole aika-
 rajoituksia

Vieraspelaaja
– kierrosmaksu on 60 euroa (juniorit 30 euroa)
– voi varata peliajan kaksi päivää aikaisemmin pl. arkipäivien 
 klo 10.00 jälkeiset xx.07 ja xx.37 ajat, jotka saa varata vain
 saman päivän aikana. Lähtöjen on tapahduttava arkisin ma – to
 ennen klo 14.00
– arkisin kello 15 jälkeen voi jäsenen mukana pelata yksi vieras
– perjantaina ja viikonloppuisin ei ole aikarajoituksia.  

Kaikissa tapauksissa vieraiden tasoitusrajat ovat miehillä 24 ja 
naisilla 30.

Farmijuniori (passiivijuniori, joka kuuluu farmiin)

– saa valmentajalta peliluvan saatuaan pelata keskiviikkona,  per-
 jantaina, lauantaina ja sunnuntaina klo 16.00 jälkeen sekä tiis-
 taina ja torstaina ennen klo 14.00, jolloin on osallistuttava 
 viikkokilpailuun. Peliajan saa varata vain paikanpäältä.

Passiivijuniori (passiivijuniori, joka ei kuulu farmiin ja van-
hemmat tai isovanhemmat ovat HGK:n jäseniä)

– saa valmentajalta peliluvan saatuaan pelata vanhempiensa tai
 isovanhempiensa kanssa. Ei aikarajoituksia.

Siinä tapauksessa, että jäsen tai hänen vieraansa ei voi käyttää va-
rattua peliaikaa, on se peruttava viimeistään kahta tuntia aikaisem-
min numeroon 22523710, paikan päällä, internet ajanvarausjär-
jestelmästä tai sähköpostilla caddiemaster@helsingingolfklubi.fi. 
Jos näin ei ole tapahtunut, huomautetaan asiasta 1. kerralla ja 
2. kerralla peritään aikuisilta 60 euron greenfee ja juniorilta 
15 euroa. 
Jos vieraspalaaja ei käytä peliaikaansa ja jättää sen peruut-
tamatta kahta tuntia aikaisemmin, vieraspelaajalta peritään 
greenfee. Jos maksu jätetään maksamatta, asetetaan pelaaja 
pelikieltoon.
Pelaajan on ilmoittauduttava aina caddiemasterille ennen pe-
likierrokselle lähtöään.
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www.volvocars.fi 

TÄYSIN UUSI VOLVO XC70

YHDESSÄ
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TÄYSIN UUSI VOLVO XC70. SUUNNITELTU IHMISILLE, JOTKA MIELUITEN TEKEVÄT ASIOITA YHDESSÄ.

Diesel: EU-yhd. 7,3–8,3 l/100 km, CO2 193–219 g/km. Bensiini: EU-yhd. 11,4 l/100 km, CO2 272 g/km.
Uusi Volvo XC70, hinta alkaen 58.300 .

Vakiona alamäkihidastin, AWD-neliveto ja Instant Traction. Lisävarusteina mm. integroidut kaksitasoiset lasten turvaistuimet, tupla-DVD

-näytöt takana, mukautuva vakionopeudensäädin... Täysin uusi Volvo XC70 on suunniteltu ihmisille, jotka mieluiten tekevät asioita 

yhdessä. Se on täynnä älykästä teknologiaa, joka tekee matkasta hauskempaa, mukavampaa ja turvallisempaa – kaikille autossa matkus-

taville, kaikissa olosuhteissa. Huomaat sen tilavassa matkustamossa ja maailman mukavimpiin kuuluvissa istuimissa. Huomaat sen 

kattavassa turvalli suudessa ja puhtaassa sisä ilmassa. Huomaat sen korkeassa 210 mm:n maavarassa ja D5-dieselin mahtavassa vään-

nössä. Tuo koko perheesi koeajolle. Tervetuloa!
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Putoamisjäljen korjaus

1. Greenihaarukka pistetään jäljen reunaan.

2. Nurmea työnnetään kevyellä kiertoliikkeellä jäljen keskelle. 
 Korjaus tehdään neljästä suunnasta.

3. Lopuksi pinta tasoitetaan kevyesti putterilla tai jalalla painamalla.

Kentän-
hoito DuffejaDuffeja

DivottejaDivotteja

Käytä Talinettiä
Talinetistä osoitteesta www.helsin-
gingolfklubi.fi löydät paljon tietoa 
koskien HGK:ta sekä tulevia ja 
menneitä tapahtumia. 

Keskustelupalsta on tarkoitet-
tu jäsenistön käyttöön ja siellä voi 
vapaasti keskustella mistä tahansa 
Taliin liittyvästä aiheesta. Keskus-
telupalstalle voi kirjoittaa myös ni-
mimerkillä.

Keskustelupalstan tunnukset 
ovat samat kuin ajanvaraukseen-
kin lukuun ottamatta isoja ja pieniä 
kirjaimia. Esimerkiksi Matti Meikä-
läinen, jäsennumero 1234, syntynyt 
1.6.1954 = tunnus: 1234 ja salasa-
na: mame01. Salasana tulee vaihtaa 
ensimmäisen kirjautumisen yhtey-
dessä.

Tänä vuonna uutuutena netti-
sivuille on koottu FAQ (frequent-
ly asked questions) palsta, jossa saa 
esittää kysymyksiä HGK:lle. Kysy-
myksen voi jättää myös nimimer-
killä. Palstalle on kerätty aiheita, 
jotka useimmiten ovat herättäneet 
kysymyksiä. 

Materiaalisalkkuun kannattaa 
myös tutustua, sieltä löytyy paljon 
materiaalia sekä jäsenille että vie-
railijoille.Junioreille on kotisivuilla 
oma alavalikko, jota kannattaa eh-
dottomasti seurata. Sinne päivite-
tään kesäkaudella kaikki junnutoi-
mintaa koskeva tieto.

Kotisivujen tärkein palsta on kui-
tenkin Ajankohtaista-palsta, joka 
näkyy heti etusivulla.  

Ajanvaraus
Ajanvaraus toimii internetissä 
osoitteessa www.nexgolf.fi/hgk. Jo-
kaisella jäsenellä on automaattisesti 
tunnus ja salasana varausjärjestel-
mään. Tunnuksena on jokaisen 
oma jäsennumero. 

Salasana muodostuu etunimen ja 
sukunimen kahdesta ensimmäisestä 
kirjaimesta ja syntymäpäivän päi-
vämäärän numerosta. Esimerkiksi 
Matti Meikäläinen, jäsennumero 
1234, syntynyt 1.2. ➡ tunnus: 1234 
ja salasana: MaMe01, huomioi isot 
ja pienet kirjaimet. Ensimmäisen 
kirjautumiskerran jälkeen voit 
vaihtaa itselleen mieleisen salasa-
nan. Caddiemaster tai toimiston 
väki voi palauttaa tarvittaessa ole-
tussalasanan.

Peliaikoja voi varata kolme päi-
vää etukäteen. Klo 10–16 kaikki 
xx.07 ja xx.37 ovat tosin poikkeuk-
sellisesti sellaisia aikoja, jotka voi 
varata vasta saman päivän aamuna. 
Näitä aikoja voi varata itse netin 
kautta klo 8.00 eteenpäin.

Yhdellä pelaajalla voi olla kerral-
laan voimassa kolme varausta.

Netin ohella ajanvaraus onnis-
tuu luonnollisesti myös caddiemas-
terilta puhelimitse tai paikan päällä 
toimistossa.
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Talin pojat Amerikassa

Kehittyäkseen ja menestyäkseen maailman väylillä ja 
viheriöillä suomalaisen nuoren pelaajan on päästävä 
harjoittelemaan ympärivuotisesti luonnonruoholla. 
Tämä taas merkitsee – ainakin toistaiseksi – matkusta-
mista sinne missä ruoho kasvaa koko vuoden. HGK:n 
kaksi lupaavaa nuorta, Joachim Altonen ja Jomi Suho-
nen matkustivat Yhdysvaltoihin, golfin Mekkaan oppi-
maan ja kehittymään. Heidän matkakirjeensä kuvaavat 
hyvin, että matkan onnistuminen on kiinni muustakin 
kuin hyvistä kentistä ja harjoittelusta.

Joken matkakirje
Bob Toskin oppitunti 
matkan kohokohta
Tänä vuonna talviharjoittelunkoh-
teenani on Miamista noin 40min 
pohjoiseen Pompano Beach, jonne 
päädyin sattuman ja ystävällisien 
ihmisten avustuksella. Jenkkeihin 
saavuin tammikuun alussa ja Suo-
meen on tarkoitus tulla 30.4 eli 4kk 
treeniä hyvissä olosuhteissa

Kilpapelaajalle harjoittelupaikak-
si Amerikka on osoittautunut todel-
la hyväksi, vertailukohtina itselläni 
on Espanja ja Australia. Sääolosuh-
teet Miamissa ovat olleet loistavat. 
Lämpötila on lähes poikkeuksetta 
25–30 asteen välillä ja sateita to-
della vähän. Lisäksi haastava tuuli 
koettelee golftaitoja. 

Golf on täällä iso juttu ja sen ym-
pärillä pyörii paljon vaikutusvaltaisia 
ihmisiä: Niinpä harjoittelun lisäksi 
olen luonut paljon hyviä kontakteja, 
joista voi olla hyötyä tulevaisuudes-
sa. Amerikkalaisten klubipelaajien 
taso ja intohimo lajia kohtaan on 
yllättänyt: On opettavaista nähdä, 
kuinka parin alittamiseen ei tarvita-
kaan 280 metrin draiveja tai stingeri 
rauta kakkosta.. 

Kilpailuvastusta olen saanut pai-
kallisista uhkapeliringeistä. 

Reissun päätarkoituksena on ollut 
tekniikkaharjoittelu sekä fysiikan 
kehittäminen, jotta kauden alka-
essa täysi panostus siirtyy tuloksen 
tekoon. 

Olen päässyt seuraamaan kahta 
PGA tourin kilpailua paikan pääl-
tä. Honda Classicin, missä Ernie Els 
katkaisi voitottoman putkensa, sekä 
WGC Doralin, jossa maailman huip-
pujen yhteentörmäyksessä Ogilvy 
selviytyi voittajaksi. Tigerin, Vijayn 
ja Adam Scottin range- työskente-
lyä katsellessa selvisi moni mieltä 
askarruttanut tekniikkapulma. 

PGA tourilta mieleen jäivät pääl-
limmäisinä lyöntien tempon rauhal-
lisuus sekä vanha tuttu ”lähipeli rat-
kaisee”. 

Reissun kohokohtana on ollut 
saamani oppitunti golfin legendoi-
hin kuuluvalta Bob Toskilta. Eräs 
ystäväni esitteli minut herra Toskil-
le ja Bob halusi heti auttaa minua 
pelini kanssa. Puolentoista tunnin 
sessiossa Toski käsitteli pääosin tär-
keitä perusasioita, kuten alkuasen-
toa ja pallon paikkaa sekä oikeaa 

mielikuvaa svingin liikkeestä. Li-
säksi sain kuulla mielenkiintoisia 
tarinoita Ben Hoganista. 

Viimeviikot olen keskittynyt lä-
hipeliin ja svingi tekniikkaan. 10.4 
vaihdan maisemaa North Caroli-
naan, jossa vietän loppuajan Jomi 
Suhosen kanssa. Keskityn ainoas-
taan tuloksen tekoon, jotta terävyys 
löytyy heti kauden ensimmäisessä 
kilpailussa Barsebäckissä. Suomen 
kausi alkaa toukokuun lopulla FGT 
osakilpailussa Meri-Teijossa. 

Hyvää golfkautta!
Joachim Altonen

Jomin matkakirje
Sitkeästä flunssasta 
”kotikentälle”
Teen matkan Amerikkaan lähes jo-
ka vuosi näihin aikoihin, silla olin 
täällä aikanaan vaihto-oppilaana. 
Asun saman vanhemman rouvan 
luona, kuin vaihto-oppilasvuotena 
ja hänen perheestään on tullut osa 
meidän sukua.. Floridassa meillä oli 
vuokra-auto, mutta täällä Greens-
borossa minulla on oma perinteinen 
avolava-auto.

Vietin aluksi kuukauden Joken 
kanssa Miamin liepeillä kunnes 
saavuin tänne Amerikan kotiini 
North Carolinaan Greensboroon. 
Käväisin myös hieman lumilautai-
lemassa West Virginiassa. Floridassa 
oli jo täysi kesä, mutta täällä puut 
ovat vielä lehdettömiä, ensi viikol-
la saattaa olla hyvinkin vihreää. 
Lämpötilat vaihtelevat paljon, 24 
tunnin aikana saattaa olla jopa 15 
astetta eroa. 

Harjoittelu on periaatteessa ihan 
normaalia golfharjoittelua. Aamul-
la mentiin aina punttisalille ja siel-
tä harjoittelemaan yleensä lähipeliä. 
Käytimme myös kuuluisan Bob Tos-
kin omistamaa rangea ja Jokke jo-
pa sai häneltä pitkän opetustunnin 
tammikuussa!.

Täällä Pohjois-Carolinassa har-
joittelemme mun Amerikan "ko-
tikentällä", johon mulle on tullut 
hyvät kontaktit vuosien varrelta, jo-
ten pystyn harjoittelemaan ja pelaa-
maan ilmaiseksi. Nyt olen itse taas 
toivottavasti terve ja kävinkin tuos-
sa heittämässä pienen aamulenkin ja 
muuta kuntopiiriä. Yritän tehdä siitä 
taas päivittäisen rutiinin.

Pelikavereina mulla on yleensä 
paikallisten yliopistojen sekä osaval-
tion oman tourin (Tar Heel Tour) 
pelaajia. Tapasin myös pari ruotsa-
laista tyttoä Greensboron yliopiston 
golf joukkueesta. Heidän kanssa on 
myös pelailtu. Kotikenttäni on hieno 
Bryan Park- kompleksi, joka toimii 
US Amateur Public Links Champi-
onshipin isäntänä vuonna 2010. 

Miamissa pelattiin kolme ker-
taa viikossa. Tiistaisin oli rahapelit 
Inverrarryn kentällä, jossa Minea 
Blomqvist muutama vuosi sitten 
harjoitteli paljon. Torstaisin pelat-
tiin kovat pelit Plantation kentällä 
ja lauantaisin joko Pompano Beach-
in kentällä tai Inverrarryssä. Lisaksi 
Jokke kokeili Hooters tourin kisan 
karsintaa, mutta jäi muutaman lyön-
nin päähän kisapaikasta.

Täällä Pohjois-Carolinassa yritän 
pelata enemmän kierroksia saadak-
seni kohennettua pelikuntoa kisoja 
varten. Suunnitelmissa oli osallistua 
muutamaan kisaan, mutta suuren 
kiinnostuksen vuoksi kaikkien mi-
nitourien osallistumismaksut ovat 
kallistuneet huimasti.

Taisteltuani kolmisen viikkoa 
sitkeän flunssan kanssa, olen taas 
valmis urheilemaan ja treenaamaan 
fysiikkaa. Golfin harjoittelu sujuu 
hyvin ja kisakunto on varmasti 
hyvällä mallilla kun päästään Bar-
sebäckin kentälle toukokuun alus-
sa avaamaan Ruotsin SAS Masters 
kiertue 2008.

Talissa tavataan!
Jomi Suhonen

M      t atkalla

Joachim Herron Bay kentällä palmujen keskellä.

Jomi, Plantation CC kentällä.
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Kevätkokous ja avauskisa 10.5.

HGK:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
lauantaina 10.5.2008 klo 10.00 Helsingin

ammattikorkeakoulun Stadian tiloissa
Vanha viertotie 23.

Esillä sääntömääräiset asiat ja kaappipolitiikka.

Vuosikokouksen jälkeen lipunnosto,
kapteenin avauslyönti ja saunojen avauskilpailu

yhteislähtönä klo 12.00 Talissa.

Tervetuloa!



Aika Kilpailu Kuvaus Johtaja

10.5. Avauslyönti scramble 
YL klo 12

S 18/ hcp 15 %/ 3 henk. 
scramble/lp

Bernt Heikel

20.5.-17.7. Henry McGrady Bells’s 
Challenge Cup

S M/18/hcp/ rp Caddiemaster

21.5.-2.7. Perhemalja S 18/hcp/nelinpeli/rp Caddiemaster

24.5. Lippukilpailu S 18/hcp/lp  Kullervo 
Kankkunen

27.5. NCC  kutsukilpailu, 
YL 08.30 – 13.30

K 1. tee kiinni 13.30 asti Caddiemaster

275. -13.8. The Jubilee Cup S M/18/hcp/nelinpeli/ rp Caddiemaster

28.5. -20.8. The Jayo Cup S 18/ hcp/sekanelinpeli/rp Caddiemaster

29.5.-10.9. Naisten haastereikäpelisarja S 18/hcp/rp Sini Karttunen

2.6.-31.7. Junnujen reikäpelisarja S 18/hcp/rp, T/P, tasoitus 
raja 36, passiivijuniorit,

Caddiemaster

3.6. Volvo Avec, 
YL 08.30 – 13.30

K 1. tee kiinni 
klo 13.30 asti

Caddiemaster

4.6. HKH Kronprins Frederiks 
Pokal-karsinta. Ottelu pela-
taan Kööpenhaminassa 
11.–13.7.

S 18/scr/lp + rp Bernt Heikel

7.6. The Captain’s Cup S 18/hcp/lp/ + 
passiivijuniorit

Bernt Heikel

9.6.-16.7. Instru Cup, M, yli 50 v S M/18/scr/rp Caddiemaster

10.6. Yritystapahtuma kutsu-
kilpailu, YL 08.30–13.30

K 1. tee kiinni 
klo 13.30 asti

Caddiemaster

15.6. Sekahaku sponsored by 
Tommy Hilfi ger, 
Texas Scramble 
YL klo 10.00 – 15.00

S 40 kpl 3 henk jouk.
1. tee kiinni 15.30 asti

Annis Mattila, 
Hanna Wäre

17.6. Carlsberg kutsukilpailu, 
YL 08.30 – 13.30

K 1. tee kiinni 
klo 13.30 asti

Caddiemaster

18.6. Swingiä jengissä S Junioritapahtuma Henrikki 
Tolonen

19.6. Jusan ja Timpan 
Hopealautanen 

S pisin drive, 6 väylä  
klo17.00

Valmentajat

19.6. The Midnight  Sun Golf  
Tournament sponsored by 
Carlsberg, YL klo 18.00,  
1. tee kiinni klo 14.00 alkaen

A 18/pb/hcp/ + passiivi-
juniorit, avoin ulko-
maisille pelaajille

Harri 
Linnonmaa

23.6.- 18.8. HGK reikäpelimestaruus S 18/scr/rp Caddiemaster

24.6. Yritystapahtuma, 
YL 08.30 – 11.00 

K 1. tee kiinni 
08.30 – 11.00

Caddiemaster

26.6. Veteraanipokaali, sponsored 
by Nordic Jet Line

A 18/hcp/lp /N/M 60/65 v Henri Soravuo

27.6. Finnair kutsukilpailu, 
YL 08.30 – 13.30

K 1. tee kiinni klo 13.30 
asti

Caddiemaster

28.- 29.6. Tali Cup Sponsored 
by Finnair

A 36/hcp <18.0/ M scr 
<10.0 /lp

Kullervo 
Kankkunen,
Peter Hutton

1.7. Seniori Open Laatumatkat A 18/pb/hcp/ N50/M 55 v Henri Soravuo

4.7. Swingiä jengissä S Junioritapahtuma Henrikki 
Tolonen

9.7. Kyösti Rousti Malja A 18/ src/lp P/T 21 v 
ja 16 v

Henrikki 
Tolonen

12.7. Audi Tour osakilpailu, 
lähdöt 1 ja 10 klo 08

A 18/scr/lp, N/M yli 30 v,
1. tee kiinni klo 14.00 
asti

Pekka Lehtonen
Peter Hutton

17.7. Open Ladies’ Day A N/18/ pb/hcp  < 30 Sini Karttunen, 
Kristiina Lehto

17.7. Seniorit - Juniorit S 18/lp Seniori-
toimikunta

18.7. Swingiä jengissä S Junioritapahtuma Henrikki 
Tolonen

26.7. Pappa Jensen S 36/hcp/lp/ passiivi-
juniorit

Caddiemaster

1.8. Ladies’ Day-August 
lähdöt klo 14 - 16

S 18/hcp/lp/greensome Hanna Wäre, 
Kristiina Lehto

6.8. The Erkko Trophy 
kutsukilpailu

K 1. tee kiinni 
klo 14.30 asti

Caddiemaster

7.-9.8. The Erkko Trophy A 54/scr/lp/ M/N/ hcp < 
3 ja 1, kenttää avataan 
päivittäin + 2 h 

Jaana Jalonen
Heli Ekström

12.8. Ministeri Erkon  
60-vuotispokaali

S M/18/hcp/lp/60 v = src Kalevi Tellqvist

14.8. IAMCP kutsukilpailu, 
YL 08.30 – 13.00

K 1. tee kiinni klo 13.30 
asti

Caddiemaster

16.8. Gloria Open, lähdöt 1 ja 10 
klo 08

A N/18/lp/hcp < 18.0/ 
scr < 10, 1. tee kiinni 
klo 14.00 asti  

Päivi Lehmus, 
Stina Ylikangas, 
Peter Hutton

19.8. HedTec kutsukilpailu,
YL 08.30 – 11.00

K 1. tee kiinni 
08.30 – 11.00

Caddiemaster

20.8. Pohjolan malja K 1. tee kiinni 
08.30 – 11.30

Caddiemaster

22.8.-24.8. HGK :n mestaruuskilpailut 
ja lähipelikilpailu (su)

S 54/36/scr/lp/ JT/JP/N/
M/SN/SM/VN/VM
Kaikkien sarjojen + 
Rp mest palkintojen 
jako

Valmentajat
Jaana Jalonen
Päivi Lehmus

25.-28.8. Finnair Masters harjoittelut A Jäsenille vaihtokentät Caddiemaster

29.-31.8. Finnair Masters A N/54/scr/lp/pro
Jäsenille vapaa pääsy, 
vaihtokentät

Jaana Jalonen
Heli Ekström

4.9. Hesari kutsukilpailu, 
YL 08.30 – 11.00

K 1. tee kiinni 
08.30-11.00

Caddiemaster

5.9. SAS Euro Bonus Final K 1. tee kiinni 
12.00 – 14.00

Caddiemaster

6.- 7.9. Titleist Syyslehti A M/36/ scr/ lp/am ja 
pro hcp <  14

Janne Altonen

12.9. Valoa ja viihdettä, aikuisten 
valopallokilpailu

S 9//pb/joukkuekilpailu, 
klo 18

Annis Mattila, 
Hanna Wäre, 
Tapio Björklund

13.9. Isä ja poika sponsored 
by Volvo

A M/18/nelinpeli/lp/ 
hcp < 24

Kullervo 
Kankkunen

20.9. Kapteenit ja toimikunnat S/K 18/lp/hcp/joukkue-
kilpailu/yhteislähtö 
14.00, teet 1-6

Juhani Vartiainen, 
Maija Laukkanen

26.9. Junioreiden Valopallokisa YL 
klo 19

S J/9/lp/hcp Juniori-
toimikunta

27.9. Pohjola OKO henk. 
mestaruuskilp.

K 1. tee kiinni 10 - 13 Caddiemaster

28.9. Voittaja Shoot Out, 
YL klo 14 - mestareiden 
välinen shoot out

S/
K

9/lp, Harry Elf

28.9. Everybody´s. 
Palkintojen jako 17.30

S 18/lp/pb Bernt Heikel

3.10. Henkilökunnan 
mestaruuskilpailu 

S 18/lp/hcp/ YL klo 14 Ilkka Ulander

4.10. The Final Try S/K lähdöt klo 12 Caddiemaster

VIIKKOKILPAILUT Järjestäjä

ma 2.6.-1.9. Seniorit
viikon 35 kilpailu pelataan 
vaihtokentällä

Seniori-
toimikunta

ti 13.5.-9.9. Naiset, farmijuniori tytöt
– viikon 25, 32 ja 35 kilpailua ei pelata

Caddiemaster

to 15.5.-11.9. Miehet, farmijuniori pojat
– viikon 25, 32 ja 35 kilpailua ei pelata

Caddiemaster

KLUBIOTTELUT

Kotiottelut Järjestäjä

ke 11.6. Interclub: HGK – EGS – MGC – SGC Päivi Lehmus

pe 11.7. HGK – MGC  Senioritoimikunta

pe 25.7. HGK – KurkG Senioritoimikunta

su 10.8. HGK – KGV Bernt Heikel

pe 15.8. HGK – PGC Senioritoimikunta

ti 23.9. HGK – VGH Senioritoimikunta

Vierasottelut Järjestäjä

ma 22.5. VGH – HGK Senioritoimikunta

su 8.6. AG – HGK Bernt Heikel

to 12.6. NGCC – HGK Senioritoimikunta

ke 25.6. Interclub: MGC – SGC – EGS – HGK Päivi Lehmus

pe 30.6. SGC – HGK Senioritoimikunta

to 3.7. StLG – HGK Senioritoimikunta

pe – su 11.-13.7. HKH Kronprins Frederiks Pokal,  
Kööpenhamina

Bernt Heikel

ke 16.7. Interclub: SGC – EGS – HGK – MGC Päivi Lehmus

pe 25.7. SGK – HGK  1. päivä Bernt Heikel

la 26.7. SGK – HGK  2. päivä Bernt Heikel

su 27.7. SGK – HGK  Sisupastilli Bernt Heikel

su 3.8. EGS – SHG – HGK Bernt Heikel

ke 13.8. Interclub: EGS – SGC – MGC – HGK Päivi Lehmus

ti-ke 8.9.9. EGS – HGK  “Ryder Cup” Senioritoimikunta

Aika Kilpailu Kuvaus Johtaja

S = sisäinen kilpailu, 
A = avoinkilpailu, 
K = kutsukilpailu

Kilpailukuvaukset

Kilpailujen yksityiskohtainen kuvaus on www.helsingingolfklubi.fi  kotisivun materiaali-
salkussa.

Kilpailukalenteri 2008


