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Kari Kallio
Jaana Jalonen
Jeppe Arokanto
John Woodward
Tiina Heikkinen
Ilkka Ulander

Päätoimittaja 
Kari Kallio
puh. 050 5002501
Sähköposti: kari@3angle.fi

Taitto
Libris  Oy

Paino
Libris Oy 

Julkaisija 
Helsingin Golfklubi ry.
HGK:n kotisivu:  
www.helsingingolfklubi.fi

Painos
1200 kappaletta
Lähetään jäsenille perhejakeluna ja 
kaikille Suomen Golfseuroille.

HGK:n toimisto

Toiminnanjohtaja 
Ilkka Ulander
puh. 22523711 ja 040 7189682
Sähköposti:  
ilkka.ulander@helsingingolfklubi.fi

Kenttämestari
Esa Laaksonen
puh. 040 5330 070
Sähköposti:  
kenttamestari@helsingingolfklubi.fi

Palvelupäällikkö
Tiina Heikkinen, puh. 22523713
Sähköposti:  
toimisto@helsingingolfklubi.fi

Ajanvaraus ja  
ilmoittautuminen kilpailuihin
puh. 22523710
Telefax: 22523737
ajanvaraus:  
kotisivu tai www.nexgolf.fi/hgk
Sähköposti:  
caddiemaster@helsingingolfklubi.fi

Valmentajat
Juhani Hämäläinen, puh. 0504385125
Jani Saarinen, puh. 0405801747 
Henrikki Tolonen, puh. 0505255685

Ravintola
puh. 22523717
Sähköposti: 
talinkartano@gmail.com

Seuraavan numeron  
aineisto viimeistään  1.7.2009. 
Sähköposti: kari@3angle.fi

Tehdään Talista uuden ajan golfyhteisö!
Golf ei ole irrallinen saareke, 
joka eläisi omaa elämäänsä riip-
pumatta muutoksista yhteiskun-
nassa. Laskemistavasta riippuen, 
lajin taloudellinen merkitys vä-
lillisine vaikutuksineen on sa-
toja miljoonia euroja. Jatkuva 
taloudellinen nousukausi hou-
kutteli lajin piiriin siitä aidos-
ti kiinnostuneita, mutta myös 
niitä, jotka uskoivat painavansa 
riihikuivia euroja muotilajista. 
Erilaisin luovin ratkaisuin nä-
mä golfyhtiöt ovat pinnistelleet 
hengissä. Yhdessä yössä iskenyt 
maailman rahatalouden kriisi ei 
kulje niiden ohi, vaan kolkutte-
lee jo golfyhteisöjen ovia.

Talouskriisin vaikutukset 
tun tuvat myös Talissa. Kaikesta 
mahdollisesta säästöjä etsivät 
yritykset ovat käyttäneet puna-
kynää nähdessään menolistalla 
sanan golf. Suurimman suoma-
laisen golftapahtuman Finnair 
Mastersin pääsponsorit Finnair, 
Volvo ja Nordea ovat kuitenkin 
edelleen mukana. Näin Infront 
Finland Oy:n ja HGK:n parte-
nershipin ja Helsingin kaupun-
gin yhteistyöllä voidaan Talissa 
edelleen järjestää elokuun lo-
pussa korkeatasoinen golfkilpai-
lu. Tämän lehden sivuilta voitte 
lukea, että sen sijaan pienempi-
en kilpailujen sponsorit ovat 
joutuneet joko lopettamaan yh-
teistyön tai supistamaan oleel-

lisesti. Seurauksena seuramme 
tulot vähenevät ja useiden tut-
tujen avoimien kilpailujen koh-
talo on vaakalaudalla.

Johtokunta joutuu lähikuu-
kausina pohtimaan tulevai-
suutta Leif Ekströmin linjan-
vedon perusteella: ”Olemme 
nyt talven aikana tehneet uu-
det ravintolasopimukset se-
kä uuden sopimuksen myötä 
vahvistaneet Erkko Trophyn 
tulopohjaa. Näillä lisätuloilla 
oli tarkoitus pehmentää uuden 
vuokrasopimuksen kustannusli-
säystä vuonna 2010. Koska tulo-
pohja heikkenee jo 2009, nämä 
toimenpiteet tulevat kattamaan 
tämän vuoden vajetta.”

Meidän on syytä toivottaa 
uusi ravintoloitsija Yritysjuhlat 
Oy, ravintoloitsija Petri Sahl-
sten ja ravintolapäällikkö Tuu-
la Eklund tervetulleiksi Talin 
Kartanoon. Näinä kovina ai-
koina sallittanee tiivistää, että 
heillä on kolme päätehtävää: 
tehdä hyvää ruokaa jäsenille 
ja muille asiakkaille, tehdä ra-
haa HGK:lle ja tuottaa voittoa 
yritykselleen pitämällä kartano 
auki vuoden ympäri.

Meidän jäsenten on korkea 
aika osoittaa, että julkisuudessa 
ryöpytetty kummallinen ilmiö, 
golfseura keskellä kaupunkia, 
on yhteisö, jonka jäsenet eivät 
vain tiedä, miten asioita pitää 

tehdä, mutta osaavat tiukan pai-
kan tullen tehdä niitä yhdessä. 
Kartanomaiseman pelastamisen 
jälkeen olisi väärin jättää koko 
taakka vain johtokunnan kan-
nettavaksi ja huudella herjoja 
katsomosta. 

Klubirakennus ja Tali ovat 
meille talilaisille kuin upea me-
rimaisema uuteen kotiin muut-
taville. Muutaman kuukauden 
jälkeen sen näkee vain vierai-
den kehuessa. Yksi tapa osallis-
tua kriisitalkoisiin on tarkastella 
klubirakennusta ainutlaatuisena 
paikkana vartin päässä Stockal-
ta. Vaikka itse ei enää Talin 
kauneutta näkisikään, voin ko-
kemuksesta vakuuttaa, että vie-
raat näkevät ja ihmettelevät. 
Niidenkin, jotka ovat pitäneet 
Talia eräänlaisena ikuisena nau-
tintaoikeutenaan, jonka rauhaa 
vieraat älkööt häiritkö, on syytä 
ottaa askel 2000-luvulle ja kää-
riä hihat yhteisiin markkinoin-
titalkoisiin. 

Kari Kallio
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Puheen-
     johtajalta

Yhteistyösopimuksia peruttu, töitä tehtävä enemmän

Golfkentän vuokrasopimus tu-
lee kohta allekirjoitettavaksi. 
Vielä kaupunginhallituksen jäl-
keenkin joku yritti saada asiat 
sekaisin valittamalla. Sopimus 
on kohtuuttoman pitkän vat-
vomisen jälkeen saanut lopul-
ta lainvoiman ja allekirjoitus 
tapahtuu lähiaikoina (huhti-
kuussa).

Keskustelut Talin kiinteis-
töistä sen sijaan jatkuvat. Uu-
tena asiana kaupunki teettää 
ulkopuolisella konsultilla uu-
den arvion, jossa huomioidaan 
suojelupäätösten rakennusten 
korjaukselle aiheuttamat lisä-
kustannukset.

Taantuma on jo ehtinyt iskeä 
golfyhteisöihin ja negatiivisia 
vaikutuksia on odotettavissa jo 
tänä vuonna. Yritystapahtumia 
on peruttu ja sponsorisopimuk-
sia jätetään uusimatta jos vaan 
siihen on mahdollisuuksia. Aja-
tuksenjuoksu menee siten, että 
kun kauppa ei käy niin sääste-
tään kustannuksista ja ensim-
mäisten säästökohteiden jou-
kossa ovat sponsorisopimukset.

HGK:n kannalta tämä tar-
koittaa sitä, että joudutaan te-
kemään enemmän töitä tulos-
ten aikaansaamiseksi. Yhteis-
työkumppaneille on tarjottava 
enemmän ja parempaa laatua, 
jotta tuloksia saadaan aikaan.

Olemme nyt talven aikaa teh-
neet uudet ravintolasopimukset 
sekä uuden sopimuksen myötä 
vahvistaneet Erkko Trophyn 
tulopohjaa. Näillä lisätuloilla 
oli tarkoitus pehmentää uuden 
vuokrasopimuksen kustannusli-
säystä vuonna 2010. Koska tulo-
pohja heikkenee jo 2009, nämä 
toimenpiteet tulevat kattamaan 
tämän vuoden vajetta.

Meidän suuret tapahtumat 
LET (naisten Euroopan Tourin 
osakilpailu) ja Erkko Trophy 
(Finnish Amateur Open) ovat 
varmistuneet ja uusien sopi-
musten kautta HGK:n asema 
on vahvistunut molemmissa ta-
pahtumissa. 

On mahdollista että joudum-
me hidastamaan toimitilojem-
me uudistamista. Tämä var-
maan selviää kevätkokoukseen 
mennessä.

Vaikka uusi vuokrasopimuk-
semme astuu voimaan vasta en-
si vuoden alussa, otamme rahaa 
lukuun ottamatta muut sovitut 
asiat käyttöön jo tänä vuonna. 
Meidän on tehtävä pitkäjännit-
teistä työtä, jotta ympäröivä yh-
teiskunta ymmärtää ja hyväksyy 
toimintamme paremmin.

Mielestäni toimimme hyvin 
ja yhä paremmin ja aktiivisem-
min sekä kilpagolfin että harras-
tegolfin alueella tavoitteemme 
ovat korkealla.

Uskon että käytännön toi-
minta tulee kantamaan hedel-
mää ennen pitkää, kun vaan 
jaksamme puurtaa ja kehittää 
toimintaamme.

Kevät on tulossa, vaikka ke-
vättalvi olikin kylmempi kuin 
mihin on totuttu. Itselläni on 
sellainen tunne että kentälle 
pitäisi päästä. Samalla on hy-
vä miettiä, minkälaisin peililli-
sin tavoittein uudelle kaudelle 
mennään.

Toivon, että jokainen jäsen 
miettii samoja asioita niin, että 
uudesta kaudesta tulee meille 
kaikille täysipainoinen ja me-
nestyksellinen.

Griiniremontti saadaan nyt 
päätökseen kun 18 uusittu griini 
otetaan käyttöön kauden alka-

essa. Kenttää parannetaan myös 
tänä vuonna. Lyöntipaikkoja 
uusitaan ja vesiongelmakohtei-
ta korjataan.

Hyvää alkavaa kautta toivot-
taa

Leif Ekström

Helsingin Golfklubin kunniajäsen, juuri 89 vuotta täyt-
tänyt Sigurd ”Sigge” Nyström  nukkui pois 21.11.2008.

Sigge Nyström aloitti Talin osa-aikaisena valmentaja 40- 
luvun lopulla. Hän siirtyi vakituiseksi valmentajaksi vuon-
na 1950. Sigge jatkoi valmennusta yli 60 vuotta. Pidetty ja 
ansioitunut valmentaja kutsuttiin HGK:n kunniajäseneksi 
vuonna 1989. 

Siggeä jää kaipaamaan suuri joukko sekä hänen oppilai-
ta, HGK:n jäseniä että ystäviä.

Johtokunta 
 

Helsingfors Golfklubs hedersmedlem Sigurd ” Sigge” Ny-
ström somnade bort 21.11.2008.

Sigge började sitt job som pro redan på 40-talet och fort-
satte sin verksamhet i 60 år. Han valdes till hedersmedlem 
1989. 

En stor del av vårt medlemmar har varit Sigges elever. 
Styrelsen

HGK:n kunniajäsen 
Sigurd Nyström 

1920-2009
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Kapteenilta

Tali ympärivuotisessa käytössä

Aloittaessani kapteenin tehtä-
vässä haluan vielä kiittää jäse-
nistöä valinnastani ja edeltä-
jääni Bernt ”Bäbä” Heikeliä 
erinomaisesta kipparuudesta 
viimeisten kahden vuoden ai-
kana. Hänen viitoittamallaan 
tiellä on helppo kulkea eteen-
päin.

Olen itse toisen polven tali-
lainen vuodesta 1973 ja olen sii-
tä lähtien kiertänyt kenttääm-
me tiuhaan. Klubikilpailukar-
riääriäkin olen tehnyt Kämps 
Cupista Midnight Sunin ja 
Maratonin kautta Syyslehteen. 
Huipulle ei ollut koskaan asi-
aa, vaikka yritin ottaa mallia 
mm. Jusa Hämäläisestä, Timo 
Sipposesta, Ville Kallialasta ja 
Teemu Tyrystä. 

Virkamiesura on vienyt myös 
ulkomaille: Etelä-Koreaan, 
Ranskaan, Yhdysvaltoihin ja 
Belgiaan. Onneksi kaikissa näis-

sä paikoissa golfia on saattanut 
aktiivisesti harrastaa. Talissa pe-
laaminen välivuosina ja kesinä 
tuntui aina kotiinpaluulta. Mat-
kan varrella golfista ovat innos-
tuneet myös puolisoni ja lapseni 
- kaikki innokkaita talilaisia.

Niin innokkaita, että tänä 
vuonna valmistautuminen tu-
levaan pelikauteen on alkanut 
Talin maisemissa sekä suksin et-
tä mailoin. Kilometrit ovat tait-
tuneet ja pressu paukahdellut. 
Kuten Asko Arkkola vastaan 
lykkiessään totesi, on hienoa, 
että Talin kenttä on ahkerassa, 
ympärivuotisessa käytössä.

Kun viheriöt ja väylät ke-
väällä avautuvat on yhä use-
ammalla mahdollisuus tutustua 
kenttäämme myös kesäoloissa. 
Johtokunta nimittäin päätti 
sallia 30/36 tasoituksen pelaa-
jien pelaamisen jo tänä kesänä 
kaupungin kanssa neuvotellun 

vuokrasopimuksen hengen mu-
kaisesti. Tämä on ehdottoman 
hyvä asia ajatellen helsinkiläis-
ten ja naapurustomme suhtau-
tumista toimintaamme.

Jatkamme myös käytäntöä, 
jonka mukaan jäsen voi kut-
sua vieraspelaajia alennetulla 
greenfeellä pelaamaan.  Tätä 
etua tulisi mielestäni käyttää 
niin, että vieraat vaihtuvat ja 
näin mahdollisimman moni saa 
tutustua upeaan kenttäämme.

Jäsenpohjamme myös uudis-
tuu. Omasta puolestani toivotan 
tervetulleeksi klubimme yhdek-
sän tuoretta jäsentä. Kapteeni-
na olen valmis auttamaan heitä 
kontakteissa niin pelitoiminnan 
kuin muun klubitoiminnankin 
suhteen. Tulokasilta järjeste-
tään tänä vuonna 4.5.

Kannustan sekä uusia et-
tä vanhoja jäseniä lähtemään 
aktiivisesti mukaan laajaan 

klubimme toimintaan, jota on 
runsaasti.  Joukkovoimaakin 
tarvitaan kevättalkoista ja ri-
susavotasta Erkko Trophyn ja 
Finnair Mastersin järjestelyihin.  
Kapteenina tietysti muistutan 
erityisesti klubiotteluista, joi-
ta kalenteriin on merkitty viisi 
(HGK-SGK, HGK-EGS-SHG, 
HGK-AG, HGK-KGK ja Fred-
rikinpokaali). Ne jos mitkä nos-
tattavat seurahenkeä. Fredrikin-
pokaalin osalta tilanne on sikäli 
erityisen mielenkiintoinen, että 
kaikilla neljällä pohjoismaisella 
joukkueella on tilillään kolme 
voittoa, joten pokaali jää tänä 
vuonna yhteen pääkaupungeis-
ta, toivottavasti Helsinkiin!

Minulle golf on aina ollut 
iloinen asia. En ole lähtenyt 
kentälle otsa rypyssä pingotta-
maan – edes kilpailuissa – vaan 
rentoutumaan ja nauttimaan 
pelaamisesta ja yhdessäolosta. 

Kun tätä taustaa vasten tar-
kastelen kapteenin tehtäviä 
klubin säännöissä, kiteyttäisin 
olennaisimmat näin:
• Reipas Tali-henki ja kaikkien 
 viihtyvyys klubilla
• Sääntöjen ja etiketin noudat- 
 taminen
• Turvallinen pelitapa, joutuisa 
 pelirytmi ja pelijälkien kun- 
 nostus.

Kun nämä periaatteet pitää 
mielessään lopputulos on kaik-
kien kannalta positiivinen.

Otan mielelläni vastaan aja-
tuksia, kommentteja tai kehi-
tysehdotuksia, sähköpostini on: 
teemu.tanner@formin.fi

Kuten vuosikokouksessa tote-
sin, tavoitteenani on olla mah-
dollisimman paljon läsnä klubil-
la ja kentällä. Bäbän haaste - 60 
kierrosta Talissa viime kaudella 
– on kyllä kova.

Tuskin maltan odottaa avaus-
lyöntiä, joka suoritetaan 25.4.

Teemu Tanner
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Lady-
     kapteenilta

Rapugolf elokuussa

On kaunis sunnuntaiaamu, 
maaliskuun ensimmäinen. Pala-
sin juuri koirieni kanssa aamu-
lenkiltä. Pitäjänmäellä asuvana 
suosikkikohteeni talvisin on 
Talin golfkenttä.  En ollut ken-
tällä yksin, vaan muiden ulkoi-
lijoiden ja hiihtäjien joukossa.  
On hieno asia, että kenttämme 
palvelee myös naapureitamme.  
Olisi harmi, jos se golfkauden 
ulkopuolella olisi tyhjän pant-
tina – nythän moni helsinkiläi-
nen on löytänyt sieltä vakioreit-
tinsä.

Olen aloittanut Talin naisten 
kapteenina tämän vuoden alus-
ta. Kiitän jäsenistöä luottamuk-
sesta ja lupaan tehdä parhaani 
ollakseni sen arvoinen. Naisten 
kapteeni toimii klubitoimikun-
nan puheenjohtajana. Klubitoi-
mikuntaan kuuluvat lisäkseni 
Päivi Lehmus, Helka Chap-
man, Sini Karttunen, Kristiina 
Lehto, Jukka Ant-Wuorinen, 
Tapio Björklund, Katri Pe-
sonen sekä Tiina Heikkinen 
sihteerinä.  Erovuorossa tänä 
vuonna olivat Harri Linnon-
maa, Hanna Wäre ja Stiina 
Ylikangas. Lämmin kiitos heille 
klubin hyväksi tehdystä työstä 
ja lämmin kiitos myös kaikille 
toimikunnassa jatkaville – toi-
mikuntien jäsenet tekevät va-
paaehtoistyötä uhraten siihen 
paljon aikaansa, ollen yksi toi-
mintamme kulmakiviä.

Golf on paitsi urheilua ja lii-
kuntaa ulkoilmassa, myös seu-
ranpitoa ja yhdessäoloa. Klubi-
toimikunta pyrkii edistämään 
näitä molempia. Toivon, että 
viihdytte klubilla ja ravinto-
lassamme myös pelin jälkeen.  
Samoin toivon, että osallistutte 
aktiivisesti klubin kilpailuihin 
ja tapahtumiin.  Vanhat jäse-
nemme: mikäli ette ole aiem-
min osallistuneet – mitä jos tä-

nä vuonna kokeilisitte.  Ja uudet 
jäsenemme: tervetuloa mukaan 
heti alkumetreiltä.  Seuratkaa 
ilmoitustaulua ja HGK:n net-
tisivuja. Pyrimme tehostamaan 
tiedotusta sähköisen tiedotteen 
avulla.  Ottakaa yhteyttä, kun 
teillä on toivomuksia tai ehdo-
tuksia – ketä tahansa klubitoi-
mikunnan jäsentä voitte ottaa 
vaikka klubilla hihasta kiinni! 

Kesän toimintaa on suunni-
teltu perinteiseen malliin, en-
simmäinen kilpailu on sekaha-
ku 7.6.

HGK:n naisjäsen kutsuu 
joukkueeseensa kaksi, ei per-
heeseensä kuuluvaa miestä jo-
ko omasta tai vieraasta seuras-
ta. Vastaavasti mies voi kutsua 
kaksi daamia. Pelimuoto Texas 
Scramble. Tämä suosittu kilpai-
lu tulee varmasti pian täyteen, 
joten ilmoittautukaa ajoissa.

Sitä ennen alkaa kuitenkin 
koko kesän jatkuva naisten 
haastereikäpelisarja sekä perin-
teiset tiistai kilpailut.  Uutena 
kisana tänä kesänä on Rapugolf 
7.8. Pelimuoto jokin paripeli, 
johon HGK:n jäsen voi kutsua 
parikseen yhden vieraan omas-
ta tai vieraasta seurasta. Tar-
koituksena on yhdistää tähän 
rapuillallinen eli näin elvyttää 
vanhaa Rapuralli kisaa – jos-
ta varmaan monesta meillä on 
mukavia muistoja.  

HGK on perinteikäs ja Suo-
men vanhin golfseura. Tässä 
suhteessa asemamme on ai-
nutlaatuinen. HGK:n jäseni-
nä olemme syystäkin ylpeitä 
seurastamme, mutta se asettaa 
meille myös velvoitteita.  Hy-
vät käytöstavat, kohteliaisuus 
ja etiketin noudattaminen ovat 
oleellinen osa golfia. Perinteik-
kään golfseuran jäseninä meistä 
jokaisen tulisi toimia esimerk-
kinä tässä suhteessa. Parhaim-

millaan pelaaminen Talissa on 
kaikin puolin positiivinen ja 
miellyttävä kokemus. Kentän 
keskeinen sijainti ja kentän hie-
no kunto ovat osa tätä, mutta 
te - hyvät jäsenemme - voitte si-
netöidä sen ottamalla kanssape-
laajanne ystävällisesti vastaan, 
oli sitten kyse vieraspelaajasta 
tai omasta jäsenestämme,  eli 

Tuttuja caddiemastereita
Ensi kesänä teitä Talin caddiemasterin toimistossa palvelevat Jes-
sica Juslin, Outi Mäkinen, Mikko Partti sekä Rosa Reckhard. 
Jessicalle, Outille ja Mikolle caddiemasterin työ Talissa on jo tut-
tua ja myös Rosa tuntee Talin, sillä hän hoiti pihan kukkaistutuk-
sia viime kesänä. Joukossa on siis sopivasti sekä kokemusta että 
tuoreutta. Tänä vuonna haluamme antaa viisi lupausta ja samalla 
esittää viisi toivomusta jäsenille sekä muille asiakkaille. Toivo-
tamme oikein mukavaa kevään ja kauden odotusta, tapaamme 
aivan pian uuden golfkauden alkaessa.

Caddiemastereiden lupaukset:
 1. Palvelemme asiakkaita positiivisella mielellä.
 2. Kuuntelemme asiakasta.
 3. Jos emme jotain tiedä, otamme siitä selvää.
 4. Pyrimme vastaamaan tiedusteluihin saman päivän kuluessa.
 5. Otamme aktiivisesti vastaan ja toivomme palautetta, jotta 

voimme kehittää toimintaa.

Caddiemastereiden toivomukset jäsenille:
 1. Tule ajoissa ilmoittautumaan kierroksellesi tai kilpailuun.
 2. Ilmoita nimesi ja jäsennumerosi omasi aikaa varatessasi. 

Emme valitettavasti voi millään muistaa kaikkien tuhannen 
jäsenen nimiä tai jäsennumeroita. 

 3. Muista, että varattu lähtöaika pitää perua kahta tuntia aiem-
min eikä lähtöaikaa tai lähtöryhmää voi muuttaa enää viime 
hetkellä caddiemasterin toimistossa.

 4. Muista, että jäsenten aikaan, ma-to klo 14–18, sinulla saa 
olla mukanasi ainoastaan yksi vieras.

 5. Pelaa sekä muut pelaajat että kenttähenkilökunnan huomi-
oon ottaen.

❍ kunnioittakaamme toisiam- 
 me pelaajina ja yksilöinä
❍ pelatkaamme kaikkien kanssa 
 avoimin mielin

Mukavaa pelikautta, iloisiin 
tapaamisiin kentällä ja klubi-
talolla.

Tiina Selin
Naisten kapteeni
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Seniorit

Pikku muutoksia maanantaikilpailuihin

Talvella tarjoutui senioreille 
oiva tilaisuus päästä kohenta-
maan kuntoaan Elixian moder-
neissa tiloissa Talissa, jossa oli 
mahdollisuus saada ohjattua 
kuntosaliliikuntaa erikoishin-
nalla. Useammasta lähetetystä 
viestistä huolimatta ei asia kui-
tenkaan tuntunut kovasti meitä 
kiinnostavan.

Maanantaikilpailut

Hieman muuttuneen toimi-
kuntamme aivoituksen tulok-
sena päädyimme tekemään en-
si kesän maanantaikilpailujen 
kohdalla muutamia muutoksia. 
Kesän aikana pelataan 18 ker-
taa 11.5.–7.9. välisenä aikana 
ja loppulaskennassa huomioi-
daan kunkin pelaajan 12 paras-
ta kierrosta. Tämä antaa kaikil-
le paremman mahdollisuuden 
päästä kilpailemaan pelikauden 
voitosta kesälomista ja muis-
ta mahdollisista ”pakollisista” 
poissaoloista huolimatta. 

Maanantaikilpailun lähdöt 
ovat normaaliaikaan klo 10.00 
ja 12.00 välillä sekä lisäksi, ni-
menomaan työssäkäyviä velji-
ämme ja siskojamme ajatellen, 
klo 17.00–17.52. Tästä johtuen 
kilpailuun on ilmoittaudutta-
va viimeistään edelliseen tors-
taihin klo 16 mennessä, jotta 
perjantaina toimistossa jo tie-
detään, montako lähtöä maa-
nantain iltapäiväajoista tähän 
on varattava. Samasta syystä 
varsinaisia aikaisia tai myöhäi-
siä lähtöjä ei ole, vaan ilmoit-
tautumislistaan voi merkata ha-
luaako lähteä ennen klo 11:tä 
vai klo 11:n jälkeen. Kilpailu-
maksu  ja 3 euron lipuke pysyvät 
ennallaan. Jokaisen 18 viikko-
kilpailun paras nainen ja paras 
mies sekä koko kesän 6 parasta 
naista ja 6 parasta miestä palki-
taan; palkinnot jaetaan syyska-
ronkassa.

Maanantaikilpailujen oheen 
yhtenä kesäkuun maanantaina 
ja yhtenä heinäkuun maanan-
taina pyydetään proitamme 
järjestämään 2 tuntia kestävä 
lähipeliklinikka aamulla ennen 
maanantaikilpailun alkua klo 
08.30–10.30. Elokuussa järjes-
tetään yhtenä maanantaina lä-
hipelikilpailu.

Klubiottelut

Viime vuoden yhdeksän klu-
biottelutilaisuutta alkoi jo 
osoittautua järjestelyjen suh-
teen melko vaikeaksi. Määrää 
on saatu tänä vuonna karsittua 
kuuteen – mitään klubiotte-
lua ei kuitenkaan tätä kirjoi-
tettaessa vielä ole tarvinnut 
karsia pois. Talissa pelaamme 
kesäkuun 10. päivä yhtä aikaa 
kolmen klubin välisen ottelun 
Nordcenteriä ja Lohjaa vastaan 
(kumpaakin vastaan kilpail-
laan siis erillistä klubiottelua 
samaan aikaan). Syyskuun 8. ja 
9. päivä pelaamme perinteisen 
Ryder Cupin Espoota vastaan 
ja 22. päivä Vuosaarta vastaan. 
Kurkissa pelaamme heinäkuun 
7. päivä kolmen klubin väli-
sen ottelun Sarfvikia ja Kurkia 
vastaan, Pickalassa pelaamme 
elokuun 25. päivä ja Masterissa 
pelattavan ottelun päivämäärä 
on edelleen avoin.

Tiedotustoiminta

Tiedotustoimintaa on ajatel-
tu kehittää, siten että seniorit 
saisivat toimistosta enemmän 
tai vähemmän säännöllisin 
väliajoin nk. flyerin, jossa tie-
dotetaan tulevista seniorita-
pahtumista ja tapahtuneista 
senioritekemisistä. Muutakin 
tiedotukseen liittyvää on aja-
teltu, mutta se tarkentuu vasta 
hieman myöhemmin. On myös 
ollut puhetta seniorien ilmoi-

tustaulun sijoittamisesta klubi-
rakennuksissa tapahtuneiden 
muutosten jälkeen paremmin 
esille. Ajatuksia sen uudesta 
paikasta on heitelty puolin ja 
toisin; lopullinen sijoitus selvi-
ää kevään kuluessa.

Uudenmaan reikäpeli-
mestaruuskilpailut

Viime talvena arvottiin jälleen 
uudet kaksivuotiset karsinta-
lohkot. HGK:n vastapelureiksi 
osuivat Hill Side Golf, Sea Golf 
Rönnäs ja Hangon Golf. Karsin-
takilpailujen päivätkin on jo 
sovittu: Rönnäsissä 4.6., Talissa 
Hangon Golfia vastaan 17.6. ja 
Hill Sidessa 23.6. Sääntöjä on 
sikäli muutettu, että joukkueilla 
on jokaiseen otteluun vapaa pe-
laajien vaihto- tai vaihtamatto-
muusoikeus. UAS:n kokoukses-
sa todettiin, että koska kyseessä 
on tosiaan oikea kilpailu, pitää 
klubeilla olla mahdollisuus vali-
ta jokaiseen otteluun parhaaksi 
katsomansa joukkue.

Tarkempia tietoja kaikesta 
edellä esitystä tullaan kerto-
maan seniori-illassa, joka pide-
tään toukokuun 6. päivä. Syys-
karonkka on päätetty siirtää 
myöhemmäksi, aivan viimei-
seksi senioritapahtumaksi. Tä-
nä vuonna se järjestetään syys-
kuun 26. päivänä, juuri ennen 
Everybody’sia.

Toivon kaikille reipasta ke-
vättä, jotta olisimme heti pe-
likauden alussa hyvässä kun-
nossa kesän tulevia koitoksia 
ajatellen.

Terveisin
Henri Soravuo

Duffeja
Divotteja

Duffeja
Divotteja

Harjoituspaikkojen  
käyttöoikeudet

Range ja sen vieressä oleva viheriö 
bunkkereineen on kaikkien käytössä. 
Greenille saa chipata ja lyödä bunk-
kerilyöntejä. Viheriöllä ja bunkke-
reissa ei saa käyttää rangepalloja.

Rangen pohjoispuolella oleva 
pitch-alue, ns.vanha vitonen on vain 
jäsenten käytössä. Alue on rajattu ja 
merkitty kilvellä. Pitch-alueella ei 
saa käyttää rangepalloja.  

Vain jäsenten käytössä oleva har-
joitusalue (viheriö, bunkkeri, pitch 
ja chip) on ns. alaputtigreeni 18 
väylän lännen puoleisella alueella. 
Sielläkään ei saa käyttää rangepal-
loja. Alue on merkitty kilvin: Vain 
HGK:n jäsenille.

Väylän 5 greenin vieressä oleva 
ns.yläputtigreeni on kaikkien käytös-
sä. Greeni on puttigreeni, joten sille 
ei saa chipata tai pitchata.  

Kuka on seniori?
Nainen, joka on täyttänyt tai täyttää 
tänä vuonna 50 vuotta ja mies, joka 
on täyttänyt tai täyttää tänä vuonna 
55 vuotta kuuluu automaattisesti 
HGK:n senioreihin. Hän saa osallis-
tua kaikkiin erikseen senioreille jär-
jestettyihin tapahtumiin ja kilpalui-
hin sekä tietysti kaikkiin yleisen 
sarjan kilpailuihin kilpailukohtaiset 
rajoitukset huomioon ottaen. 
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Junnut

Junnujen harjoitukset ja mestaruuskilpailut Talissa

Kevät ja syksy (6.5.-28.5. & 19.8.-24.9. ei LFM viikolla)

Ke 16-17 Pojat nuoremmat, range ja lähipelialue 
Ke 17-18 Tytöt vanhemmat, range ja lähipelialue
To 16-17 Tytöt nuoremmat, range ja lähipelialue
To 17-18 Pojat vanhemmat, range ja lähipelialue 

Ryhmiin jako iän ja toiveiden perusteella.

Kesä (3.6.-22.9. ei Erkko ja LFM viikolla)

Ma klo 17.30–18.45 ohjaustunti, range ja lähipelialue

Ma klo 18.45 –> peli-ilta, lähdöt 1 ja 3 tiit

Ti klo 18–19.30 lähipelikisa, lähipelialue 

Ilmoittautuminen ohjaustunnille ja peli-iltaan edelliseen sunnun-
taihin mennessä caddiemasterille. Peli-ilta on vain niille, joilla ei 
vielä ole pelilupaa!

Valmentajien tunnit 3.6.-6.8.

Ke klo 11-12.30 Pojat 1, range ja lähipelialue 
Ke klo 13-14.30 Tytöt 1, range ja lähipelialue
Ke klo 15-16.30 Pojat 2, range ja lähipelialue

To klo 11-12.30 Tytöt 2, range ja lähipelialue
To klo 13-14.30 Pojat 3, range ja lähipelialue
To klo 15-16.30 Tytöt 3, range ja lähipelialue

Ryhmäjaot tehdään iän mukaan. Valmentajien tunnille ilmoittau-
tuminen edelliseen sunnuntaihin mennessä caddiemasterille. 

Peliajat

Ke, pe, la, su klo 16 jälkeen, saa varata saman päivän aikana
Ti tytöt ennen klo 14, jos osallistuu viikkokisaan
To pojat ennen klo 14, jos osallistuu viikkokisaan

Sääntö- ja etikettikoulutus

Touko- ja kesäkuussa järjestetään 2-3 sääntö- ja etikettikoulutusta. 
Koulutus on tarkoitettu kaikille farmilaisille ja toteutetaan käytän-
nönläheisesti kentällä peliä seuraten. Päivämäärät vahvistetaan 
myöhemmin.

Farmilaisten kilpailut

Viikkokilpailut
• tytöt tiistaisin
• pojat torstaisin
• peliluvan omaaville
• viikkokilpailumaksu 2 euroa, lisäksi tulee joko olla maksettuna 
 pelikausimaksu 180 euroa tai kierroskohtainen maksu 20 euroa

HGK:n kisat, joihin osallistumisoikeus myös farmilaisilla
• Captain’s Cup sunnuntaina 14.6.
• The Midnight Sun Golf Tournament torstaina 18.6.
• Pappa Jensen lauantaina 18.7.
• Klubiottelu HGK-SGK viikolla 30

Swingiä jengissä kisat
• keskiviikkona 17.6. klo 13 alkaen ja perjantaina 17.7. klo 13 
 alkaen
• viiden- yhdeksän reiän kilpailu
• peliluvan omaaville
• ei kilpailumaksua

Farmin mestaruuskisat
• perjantaina 31.7. klo 12 alkaen
• kaikille peliluvan omaaville
• 9-18 reiän kisa eri sarjoilla
• ei kilpailumaksua

Valopallo
• kesäkauden päätöskisa 25.9.
• viiden reiän kisa valopalloilla illan pimeydessä
• ei kilpailumaksua

Junnujen leiri oli jälleen Henrikki Tolosen johdolla Ballenassa. Leirin 
mestarin Eeva-Liisa Wäreen chippaa viheriölle, Tuomas Tyry nostaa pallon 
bunkkerista ja leiriryhmä hymyilee kaikille talilaisille.
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Kartanosta ravintola ja kokouspaikka

”Suurin haastavuus golfravin-
tolan pitämisessä on toiveet 
aukioloajoista. Aamulla pitäisi 
olla kahvipannu kuumana seit-
semältä kierrokselle lähteväl-
le, ja illalla kymmeneltä pihvi 
viimeisenä kentältä tulevalle,” 
pohtii uusi ravintoloitsijamme 
Petri Sahlsten tulevaa kautta 
Talissa.

Sahlsten joutui pohtimaan 
yhtälön ratkaisua viime kau-
della pitäessään Kotojärven ra-
vintolaa. ”Talissa on mielestäni 
ainutlaatuinen mahdollisuus 
tasoittaa, mutta ei kuitenkaan 
poistaa, nykivästä päivärytmis-
tä aiheutuvaa haastetta,” Petri 
lämpenee hieman yli 10-astei-
sen ravintolassa ryhtyessään 
kertomaan, miksi hänestä Ta-
lissa on erinomaiset mahdolli-
suudet kehittää ravintolaa ym-
pärivuotiseksi tuomaan euroja 
ravintoloitsijalle ja HGK:lle. 

”Helsingissä ei ole toista yh-
tä vaikuttavaa maisemaa näin 
lähellä keskustaa. Muutaman 
minuutin kävelymatkan pääs-
sä on satoja yrityksiä, jotka 
tarvitsevat säännöllisesti viih-
tyisää ravintolaa esimerkiksi 
asiakaslounaille. Isännät voivat 
tuoda asiakkaansa paikkaan, jo-
ta ei uskoisi löytyvän niin lähel-
tä keskustaa”.

Petri Sahlstenin ja Sami Ma-
neliuksen yritys oli vuosia sit-
ten kiinnostunut myös avoinna 
olleesta St. Laurence Golfin 
ravintoloinnista.  Tarjouskil-
pailun voitti silloin paikallinen 
yrittäjä, joten Petrille ja Samille 
osallistuminen Talin tarjouskil-
pailuun paikallisina yrittäjinä 
sopi hyvin. Taliin oli kuitenkin 
kehitettävä toisenlainen koko-
naisuus. Yrittäjän osaaminen ja 
HGK:n tarpeet kohtasivat ai-
kaisessa vaiheessa.

Petri korostaa, että vaikka 
käynnistysvaiheessa päällim-
mäisenä ajatuksissa on kannat-
tavan toimintatavan kehittämi-
nen Kartanon ympärivuotiseen 
käyttöön, jäsenten ei tarvitse 
huolestua: ”Olemme tulleet 

golfklubin ravintoloitsijaksi, 
joten toimimme golffarien eh-
doilla.  Jäsenet ovat meidän 
ensimmäiset ja tärkeimmät asi-
akkaamme. Jatkamme vakiintu-
neella linjalla, pienin muualla 
hyviksi osoittautunein muutok-
sin. Torstain hernekeitosta ja 
pannareista emme luovu, em-
mekä pöytiin ruoka-annosten 
tarjoilusta,” Petri kertoo.

Merkittävä kasvojen kohotus 
tapahtuu 18. viheriön korjauk-
sen ansiosta maaterassilla, jon-
ka tarjoilualue laajenee Siggen 
baarin edustalta Kartanon toi-
sen terassin länsipäätyyn saakka. 
Laajennuksen myötä terassille 
tulee yhteensä 80 asiakaspaik-
kaa. Sisällä paikkoja on 110. 
Ongelmana ovat käymälätilat, 
jotka estävät ottamasta käyt-
töön niin paljon asiakaspaikko-
ja kuin neliöt sallisivat.

Ravintolan muuttaminen 
ympärivuotiseksi edellyttää pa-
rannuksia Kartanossa. Raken-
nustoimikunnassa päätettiin, 
että miesten vanhasta puku-
huoneesta remontoidaan mo-

nitoimitila, jota voidaan myydä 
kokouksia ja muita tilaisuuksia 
varten. Naisten pukuhuoneet 
tyhjennetään ja niistä kunnos-
tetaan pienellä pintaremontilla 
lisätarjoilutilaa.  

Kokouspaketit on jo tehty. 
Esimerkiksi kokoustila kah-
deksaksi tunniksi maksaa 200 
euroa, tarjoilu 20 euroa henki-
lö vähintään kymmenelle hen-
gelle eli koko päivän kokous 
aamukahveineen, lounaineen 
noutopöydästä ja iltapäiväkah-
veineen maksaa yritykselle 400 
euroa. Jos haluaa yhdistää työn 
ja golfin, on pakettihinta 310 
euroa tarjoiluineen. Paketin os-
tajille greenfee maksaa 60 euroa 
henkilö. 

”Tarkoitus on, että pitkällä 
tähtäimellä kehitämme Karta-
non toimintaa yhdessä jäsen-
ten kanssa. Ravintolan pitäisi 
olla paikka, jossa seuran jäsen-
ten yhteishenki elää ja kehit-
tyy. Koska viihtyisän ilmapiirin 
luominen on myös ravintolan 
tavoite, jäsenten ja ravintolan 
tarpeet ovat samansuuntaiset.”

Petri lupaa, että ravintolassa 
on herkkä korva jäsenten mieli-
piteille ja kaikki mikä on järke-
vissä puitteissa mahdollista to-
teuttaa, tehdään.  Hän toivoo, 
että talilaiset esittävät mieli-
piteensä, toivomuksensa ja ar-
vostelunsa suoraan ravintolaan 
mahdollisimman tuoreeltaan, 
jolloin avoimen ja rehellisen 
keskustelun käynnistäminen on 
helpompaa. Silloin jäsenetkin 
ehkä ymmärtävät paremmin, 
jos kaikkia ehdotuksia ei voida 
toteuttaa.

Yhteishenki on tärkeää myös 
ympärivuotisen käytön kehittä-
miseksi jäsenten keskuudessa. 
Johtokunta kaavailee palvelu-
päällikön esityksestä tapahtumia 
pelikauden ulkopuolelle. Silloin 
jäsenillä on mahdollisuus käyttää 
Kartanon tiloja esimerkiksi peli-
iltoihin, perhejuhliin, omien 
asiakkaille tai vieraille ja tarjota 
vieraille uusia elämyksiä ainut-
laatuisessa ympäristössä. Tähän 
meillä ei ole aikaisemmin ollut 
mahdollisuutta talvikylmässä 
klubirakennuksessa.

Ravintola

”Sopiiko näin?” Ravintoloitsija Petri Sahlsten tarkistaa, että ravintolapäällikkö Tuula Eklundin mielestä kevään 
aikataulu on ok.



Herätetään kartano henkiin!

Talin kartanosta ollaan muok-
kaamassa ympärivuotisesti toi-
mivaa ravintolaa ja samalla on 
hyvä hetki kehittää myös klubi-
talon jäsentoimintaa. 

Millainen olisi ihanteellinen 
klubitalo? Voisiko se olla paik-
ka, jossa vietämme aikaa myös 
silloin, kun emme välttämättä 
pelaa golfia? Ehkä voisimme 
viettää siellä syntymäpäiväjuh-
lat, ehkä ristiäiset, ehkä häät? 
Kenties voisimme elää muka-
na huippugolfin tärkeimmissä 
kisoissa liimaantuneina Erkko 
kabinetin television eteen? Tai 
järjestää klubin omia illanviet-
toja sekä tapahtumia? 

Voisimmeko eri juhlapyhinä 
tulla klubillemme nauttimaan 
perheemme ja ystäviemme seu-
rassa hyvästä ruuasta? Voisiko 
kartanosta tulla paikka, jota ha-
luamme ylpeinä esitellä vierail-
lemme? Voisiko työyhteisömme 
järjestää siellä kokouksen tai lii-
kuntapäivän? Vastaus kaikkiin 
kysymyksiin on tulevaisuudessa 
toivottavasti kyllä. Uusi, ym-
pärivuotinen Talin kartano ja 
HGK:n klubitalo voisi tarjota 
kaikkia edellä mainittuja asi-
oita. 

Klubitalo tarvitsee toimintaa, 
jotta se pystyy kannattavasti 
pyörimään sekä kesällä että 
talvella. HGK:n toimikunnista 
klubitoimikunta on se, joka en-
sisijaisesti pyrkii tuota toimintaa 
organisoimaan ja kehittämään 
yhteistyössä ravintoloitsijan 
kanssa. Myös senioritoimikun-

ta omalla tahollaan on pohtinut 
klubitalon laajentuvaa käyttöä. 
Toivon kuitenkin, että mikäli 
teillä, hyvät jäsenet, on ideoi-
ta, toiveita, ajatuksia tai mieli-
piteitä siitä, mitä toimintaa te 
toivoisitte klubitalolla järjestet-
tävän, nykäisette minua hihasta 
tai tulette käymään toimistos-
sa ajatuksistanne kertomassa. 
Kaikki ideat ja ehdotukset ote-
taan kiitollisina vastaan.

Klubitalon ensimmäinen tal-
vikausi on tarkoitus käynnistää 
juhlavasti itsenäisyyspäivän aat-
tona viides joulukuuta. Suun-
nitelmissa on viettää juhlava 
cocktailtilaisuus, jossa jäsenet 
sekä klubin pitkäaikaiset yh-
teistyökumppanit kokoontuvat 
juhlistamaan klubitalon uuden 
ajan alkua. Laittakaapa siis ka-
lentereihinne merkintä ensi 
joulukuulle.

Ennen sitä on kuitenkin vielä 
kesä ja golfkausi edessä. Toivon, 
että jo kesän aikana käytämme 
kartanoa aktiivisesti myös muis-
sa kuin golfin merkeissä. Ke-
vään aloitustapahtuma on pe-
rinteiseen tapaan kevättalkoot, 
joissa tänä vuonna ahkeroidaan 
lauantaina 25.4. Tällöin pää-
semme myös ensimmäistä ker-
taa tutustumaan uusiin ravin-
toloitsijoihimme. Tervetuloa 
kaikki mukaan, kutsu on vielä 
toisaalla lehdessä!

Tiina Heikkinen
Palvelupäällikkö

Kokouspaketit
Koko päivän kokous 
• Aamukahvit, sämpylä ja tuo-
remehu
• Lounas noutopöydästä
• Iltapäiväkahvit ja päivän pul- 
 la

Kokoustilan vuokra 8 tunnin 
ajaksi on 200 €. Lisätunnit 20 
€/tunti. 
Kokoustarjoilut 20 €/hlö, min. 10 
henkilöä. Alle 10 henkilön ryh-
miltä lisätään tarjoiluihin 40 €.

Kokousta ja golfia
• Aamukahvit, sämpylä ja tuo- 
 remehu
• Lounas noutopöydästä
• Greenfee 60 €/hlö.

Kokoustilan vuokra 4 tunnin 
ajaksi on 150 €. 
Kokoustarjoilut 16 €/hlö, min. 
10 henkilöä. Alle 10 henkilön 
ryhmiltä lisätään tarjoiluihin 
40 €.
Greenfee 60 €/hlö.

Hinnat sis. alv:n. Muut tarjoi-
lut, esim. grilliruuat, edustus-
menut ja juomatarjoilut päivän 
päätteeksi erillisen tarjouksen 
mukaan. 

Ravintola Talin Kartano
talinkartano@yritysjuhlat.com 
P. 09-22523717

Suositut  
lounaslippu- 

paketit  myynnissä  
85 eurolla  
huhti- ja  

toukokuussa
Vakiintuneen suosion saavut-
taneet lounaslippupaketit ovat 
jälleen myynnissä HGK:n jäse-
nille ravintola Talinkartanossa 
huhti- ja toukokuussa. Paket-
ti sisältää kymmenen 8.50 
euron arvoista lounaslippua, 
yhden 30 euron arvoisen jäse-
nen vieraan green feen sekä 15 
euron arvoisen 10 korin range-
kortin. Paketin kokonaisarvo 
on siis 130 euroa, mutta hin-
ta ainoastaan 85 euroa. Oste-
tut lounasliput ovat voimassa 
15.10.2009 saakka.

Vapun ja äitien- 
päivän lounaat  

Kartanossa
Kartanon perinteinen Vappu-
lounas perjantaina 1.5.
Kattaukset klo 12.00–14.30 ja 
15.00–17.30
Tiedustelut ja pöytävarauk-
set talinkartano@yritysjuhlat.
com tai Petri Sahlsten 040–
9003401

Kartanon perinteinen Äiti en  - 
päivälounas sunnuntaina 10.5. 
Kattaukset klo 12.00–14.30 ja 
klo 15.00–17.30
Tiedustelut ja pöytävarauk-
set talinkartano@yritysjuhlat.
com tai Petri Sahlsten 040–
9003401
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Valvojat
Jatkamme ja tehostamme valvojatoi-
mintaa. Jos haluat vapaaehtoiseksi 
valvojaksi, ota yhteys klubin toi-
minnanjohtajaan Ilkka Ulanderiin 
(040–7189682 tai ilkka.ulander@
helsingingolfklubi.fi) tai kapteeniin 
Teemu Tanneriin (040–8268624 
tai teemu.tanner@formin.fi). En-
tiset valvojat olette tervetulleita 
edelleenkin mukaan toimintaan. 
Pidämme valvojien kesken koulu-
tustilaisuuden kesäkuun alussa. Ti-
laisuuteen lähetämme eri kutsun.

Duffeja
Divotteja

Järjestä tapahtumasi Talissa
Tali on ensi kesänä oiva paikka järjestää tapahtuma omalle sidosryhmälle 
ja suositella sitä muille. Hyvät kokous- ja juhlatilat ovat nyt myös käytös-
säsi.
Ota yhteyttä Ilkka Ulanderiin tai Tiina Heikkiseen.



Talin avoimiin kilpailuihin tarvitaan
johtajia, tuomareita ja starttereita

 

Tasoitukset ja EGA säännöt  
HGK:n jäsenet, joiden tasoitus kauden 2008 lopussa perustui kol-
meen tai vähempään tasoitustulokseen, menettävät ns. EGA:n ak-
tiivisen tasoituksen. Kyseinen tasoitus muuttuu siis ei-aktiiviseksi. 
Tasoituksen tilan voi tarkistaa ajanvarausjärjestelmän tasoitusha-
kurekisteristä, johon jokainen pääsee omilla tunnuksilla. Tasoituk-
sen kohdalla oleva * - merkki merkitsee aktiivista tasoitusta alla 
olevan esimerkin mukaisesti.

Tasoitushaun tulokset (1) (sivu 1/1) 

Jäsennumero Sukunimi Etunimi Tasoitus
3510 Ulander  Ilkka  9,5*

Jos * - merkki puuttuu, se ei tarkoita tasoituksen poistumista 
vaan tasoitusta pidetään normaalin tapaan yllä pelaajan ja HGK 
toimesta. Kyseisellä ei-aktiivisella tasoituksella voi osallistua kil-
pailuihin, mutta HCP-sarjassa pelaaja ei voi saada palkintoa. Ei-
aktiivisen tasoitus muuttuu aktiiviseksi, kun pelaaja on palautta-
nut kolme tasoituskelpoisten edellytysten vallitessa pelattua tulosta 
tänä vuonna.

HGK:n tasoitustoimikunta
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Kilpailutoimikunnan vuoden 
2008 viimeisessä kokoukses-
sa noteerattiin viime vuoden 
monista hyvistä pelillisistä saa-
vutuksista Karli Kalpalan SM 
pronssi alle 21v. reikäpelissä 
sekä pelioikeus FGT:lle.  Mai-
ja Nyman voitti SM kultaa yli 
70-vuotiaiden sarjassa sekä Es-
ko Hämäläinen SM pronssia 
yli 75-vuotiaiden sarjassa.  He-
li Ekström pelasi SM pronssia 
60-vuotiaiden sarjassa sekä oli 
mukana EM pronssia saavutta-
neessa seniorinaisten joukku-
eessa. Ikinuori Lauri Gulin pe-
lasi itselleen myös FGT kortin. 

Paljon keskustelimme myös 
kehitettävistä asioista.  Avoimi-
en kilpailujen pelaajakato puhu-
tutti ja mietimme miten saisim-
me nostettua Talin profiilia kil-
pailujen järjestäjänä.  Talilaisil-
la on kova maine ”suurkisojen” 
hoitamisessa, mutta normaalit 
avoimet kisat olemme usein 
hoitaneet vähän siinä sivussa.  
Uutena toimintana golfkesään 
2009 lähdettäessä olemme päät-
täneet rakentaa ryhmän johon 
koulutamme kilpailunjohtajia, 
tuomareita sekä starttereita.  
Tarkoituksena on saada ko-
koon noin 10–20 hengen ryh-
mä, jonka jäsenet ovat valmiita 
sitoutumaan vähintään yhden 
avoimen kilpailun järjestelyyn 
kesän aikana. Haemme sekä ha-
lukkaita että kyvykkäitä.  Kaik-
ki halukkaat koulutamme esim. 
kilpailunjohtajakoulutuksella 
SGL:n avustuksella, joten roh-
keasti mukaan mikäli intoa riit-
tää.  Into on ”must”, kyvykkyys 
voidaan hoitaa koulutuksella.  
Koulutuksen lisäksi ryhmäläiset 
saavat tunnistettavan vaatetuk-
sen.  Ryhmän koulutuspäivä on 
tarkoitus pitää Talissa torstaina 
7.5.  Halukkaat voivat ilmoit-
tautua Talin toimistoon Tiinalle 
mielellään huhtikuun aikana.

Koska tulemme nyt panos-
tamaan erityisesti avoimien 
kilpailujen kulkuun, päätim-

me myös, että kilpailunjohtaja 
avoimissa kilpailuissa ei voi itse 
osallistua kisaan.  Kilpailunjoh-
tajan ja tuomarin on tarkoitus 
seurata pelin kulkua kentällä, ei 
ainoastaan tarvittaessa ja omien 
lyöntien välillä.  Perinteisesti 
esim. Gloria golfissa on ollut kil-
pailunjohtajana naisten kaptee-
ni, mutta tuskin naisilla on mi-
tään sitä vastaan että kilpailua 
johtaa komea mies; -).  Naisten 
kapteenin näkyvää roolia ko. 
kilpailussa emme halua ottaa 
pois, mutta nyt muiden edus-
tuksellisen asioiden hoitamisen 
ohella hän voi keskittyä pelaa-
miseen.  Luonnollisesti miesten 
kilpailuissa voi tahtipuikkoa 
heiluttaa nainen. Tarkoituk-
sena on, että 7.5. kokouksessa 
katsomme kesän vastuuhenkilöt 
kaikkiin kesän kilpailuihin.  

Tulemme myös kesällä en-
simmäistä kertaa noudattamaan 
kahden teen lähtöjä avoimissa 
kilpailuissa.  Näin saamme kil-
pailijat kasaan lounaalle ja pal-
kintojenjakoon lähellä toisia ja 
turha notkumisen aika puolit-
tuu palkintoja odotellessa. 

Edelleen avoimista kilpailuis-
ta puhuttaessa tavoitteenamme 

Kilpailu-
      toimikunta

on parantaa yhteistyökumppa-
niemme näkyvyyttä tapahtu-
massa sekä parantaa palkinto-
pöytää.  

Hyvin toimivaa valmennus-
järjestelmää on jälleen vähän 
muokattu.  Nyt on lähinnä sel-

keytetty kulukorvauksia sekä eri 
ryhmiin vaadittavia edellytyk-
siä.  Näistä kaikista lisää HGK:n 
nettisivuilla kevään kuluessa.  

Kilpailutoimikunnan 
puheenjohtaja 

Jaana Jalonen

Kuva: golfari.fi
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Kenttä-
      toimikunta

Osallistu puiden istutukseen, osta nimikkosalava
Kenttätoimikunta on valmistel-

lut jo pitemmän aikaa suunnitel-
maa uusien puiden istuttamiseksi 
kenttäalueelle. Istutusten joudut-
tamiseksi toimikunta tarjoaa jä-
senille mahdollisuuden ostaa ni-
mikkopuu. Istutukset on päätetty 
aloittaa tänä vuonna ja samalla 
jatkaa istutuksia usean tulevan 
vuoden aikana.

Uusien puiden istuttamista 
tarvitaan monista syistä. Ensin-
näkin suurin osa monia väyliä 
hallitsevista Terijoen salavis-
ta on tulossa elinkaarensa lop-
puun. Niiden uusintaistutus 
onkin nyt katsottu tärkeysjärjes-
tyksessä kiireellisemmäksi toi-
menpiteeksi.  Vaikkeivät salavat 
edustakaan Talin kartanopuiston 
alkuperäistä puustoa, ovat ne 
kuluneen kolmen vuosikymme-
nenaikana kasvaneet oleelliseksi 

osaksi Talin kenttämaisemaa. Sa-
malla niistä on tullut tärkeä osa-
tekijä kentän peliturvallisuudel-
le. Toiseksi, jatkossa tarvitaan sa-
lavien lisäksi myös muita puuistu-
tuksia. Niillä parannetaan paitsi 
kentän sisäistä peliturvallisuut-
ta, myös ulkopuolisten, kent-
täalueella tai sen läheisyydessä 
liikkuvien turvallisuutta. Tässä 
meillä on Helsingin kaupungin 
kanssa yhteinen intressi ja toi-
menpiteistä pyritään sopimaan 
yhteistyössä heidän kanssaan. 
Kolmanneksi, harkituilla puuis-
tutuksilla kehitetään ja paran-
netaan kentän ja väylien pelil-
listä luonnetta ja maisemallista 
nautinta-arvoa. Hyvä golfkenttä 
ei ole koskaan valmis, vaan ke-
hittyy jatkuvasti. Tässä kehi-
tyksessä puuistutuksilla on suuri 
merkitys.

Tänä vuonna on siis nimen-
omaan kysymys istutusohjelman 
käynnistämisestä korvaamalla 
kuolleet tai kuolemassa olevat 
salavat uusilla puilla sekä istut-
tamalla nimikkopuita. Tavoite 
on kentän nykyisen ilmeen säi-
lyttämisestä, ei sen muuttami-
sesta. Tarkoituksen mukaiseksi 
on kenttätoimikunnassa todet-
tu  mahdollisimman vankkojen 
salavantaimien istutus, jotta 
varmistetaan uusien istutusten 
vaikuttavuus jo lähivuosien 
aikana. Toisaalta, isot ja hy-
vät puuntaimet ovat kalliita. 
Vuodelle 2009 on budjetoitu 
3000 euroa uusia puuistutuksia 
varten. Kevään  tarjouskyselyt 
näyttävät millainen taimimäärä 
sillä rahalla saadaan.

Nimikkopuu 150 euroa

Jotta istutusohjelma voitai-
siin käynnistää mahdollisim-
man hyvin ja laaja-alaisesti 
tarjotaan HGK:n jäsenille nyt 
mahdollisuutta osallistua istu-
tustalkoisiin hankkimalla ni-
mikkopuu.

Nimikkopuun hankkineen 
jäsenen kanssa sovitaan istutus-
paikka sekä puun laji. Nimikko-
puun hinta on 150 euroa.

Kuten kiinalaisessa viisau-
dessa on todettu: se joka istut-
taa elämänsä aikana edes yhden 
puun ei voi olla paha ihminen.

Kenttätoimikunta rohkenee 
toivoa jäsenkunnalta myötä-
mielisyyttä tässä tärkeässä yh-
teisessä asiassa. Lisätietoja antaa 
ja merkintäilmoituksia vastaan-
ottaa HGK:n toimisto.

Kevätterveisin 
Kenttätoimikunta

 Tämän ei pitäisi olla enää kenttämestarin päänsärky 18. viheriöllä. Kuva: golfari.fi
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Liikunnan merkitys +55 -vuotiaille

Miksi kuuden kuukauden treeni ei riitä?
Säännöllinen liikunta vahvis-
taa lihaksia, notkistaa niveliä, 
kehittää tasapainoa ja parantaa 
jaksamista, jolloin kotona pär-
jää omatoimisesti pidempään. 
Liikunta tarjoaa kaikenikäisille 
mahdollisuuden sosiaalisiin kon-
takteihin, rentouttavaan yhdes-
säoloon ja toimintaan mukavas-
sa seurassa, ja voi antaa virikkei-
tä ja sisältöä elämään. 

Ihmisen suorituskyvyn heik-
keneminen on osa luonnollista 
vanhenemista, mutta säännöl-
lisen liikunnan avulla jokainen 
voi sitä hidastaa ja osin myös 
korjata.

Liikunta tukee monin tavoin 
fyysisen toimintakyvyn säilymis-
tä, mutta samalla se edistää myös 
iäkkäiden psyykkistä hyvinvoin-
tia. Säännöllinen liikunta paran-
taa elämänlaatua, sillä liikunta-
kykyisenä elämä on aktiivista ja 
sosiaalista. Liikuntaharrastus pi-
tää ihmisen aktiivisena ja auttaa 
häntä selviytymään arkielämässä 
itsenäisesti pitempään.

Liikuntaharjoitteilla varsin 
iäkkäätkin voivat muun muassa 
parantaa tasapainon ja asennon 
hallintaansa. Päivittäiset liikun-
tatuokiot, esimerkiksi maastossa 
kävely, tanssi tai voimaharjoit-
telu ovat hyödyllisiä tasapainon 
kannalta. 

Toimintakyvyn edistämisek-
si ja säilyttämiseksi suositellaan 
lähes päivittäistä kotivoimiste-

lua, pari kertaa viikossa kestä-
vyystyyppistä liikuntaa, kuten 
kävelyä, sekä kerran viikossa 
ohjattua liikuntaa, esimerkiksi 
vesivoimistelua tai musiikkilii-
kuntaa. 

Voimaharjoittelu on ainoa 
keino lihasmassan menetyksen 
estämiseen, jopa huonoa tasapai-
noa voidaan kompensoida voi-
malla. Kun voimaharjoitte luun 
yhdistetään vielä tasapainohar-
joittelua, saadaan aikaiseksi har-
joittelukokonaisuus, joka tukee 
liikku misvarmuutta ja parantaa 
toimintakykyä. Voimaharjoit-
telun merkitystä ikääntyvien 
harjoit telumuotona tukee myös 
näyttö samoista positiivisis ta 
vaikutuksista sokeri- ja rasva-
aineenvaihduntaan kuin mitä 
aerobisellakin harjoittelulla voi-
daan saada aikaiseksi.

Hyviä lajeja ovat kävely, sau-
vakävely, uinti, hiihto ja hyöty-
liikunta. Hyötyliikuntaa on esi-
merkiksi siivous, kaupassa käyn-
ti, puutarhatyöt ja muut omako-
titalon ulkotyöt. Liiku niin, että 
hengästyt hieman, mutta liikun-
ta ei tunnu uuvuttavalta.

Fysiologiset vaikutukset

Säännöllinen, kestävyystyyppi-
nen liikunta kuitenkin parantaa 
sydämen ja verenkiertoelimistön 
kuntoa, myös hyvin iäkkäillä 
henkilöillä. Sydämen ja veren-
kiertoelimistön toimintakapa-

siteetti on yleensä parhaimmil-
laan 20-30 vuoden iässä, minkä 
jälkeen suorituskyky laskee mel-
ko suoraviivaisesti. Säännöllinen 
kestävyystyyppinen harjoittelu 
vaikuttaakin positiivisesti aero-
bisen kapasiteetin paranemiseen 
lähinnä sydämen ja verenkierron 
toiminnan kautta.

Vanhenemiseen liittyvät lihas-
massan ja -rakenteen muutokset 
heikentävät lihasten suoritusky-
kyä, mutta liikunnan avulla li-
hasten kunto säilyy parempana 
ja menetettyä lihasmassaa sekä 
-voimaa voidaan palauttaa vielä 
hyvinkin korkeassa iässä. 

Ikääntymisen myötä myös 
maksimivoiman lisäksi heikke-
nee kyky nopeaan voimantuot-
toon. Alaraajoissa nopeusvoima 
heikkeneminen näyttäisi olevan 

suhteellisen suurta. Tekijänä no-
peusvoiman heikkenemisessä 
saattaa olla vastavaikuttaja-lihas-
ten sidekudosrakenteiden jäykis-
tyminen. Tämä saattaa lisää vas-
tusta nopeille nivelliikkeille. 

Säännöllinen harjoittelu 
muun muassa hidastaa sydämen 
omien verisuonten ahtautumis-
ta, laskee kohonnutta verenpai-
netta ja ylläpitää luuston kuntoa 
sekä liikunnan avulla voidaan 
ennaltaehkäistä erilaisia sairauk-
sia. Lihasvoiman säilyttäminen 
vanhemmalla iällä on tärkeää, 
koska lihasvoiman on todettu 
olevan yhteydessä tasapainon 
hallintaan, kävelynopeuteen, 
portaille nousuun ja kaatumis-
ten ennaltaehkäisyyn. Liikunta 
onkin tärkeä terveyden ylläpitä-
jä ja sairauksien estäjä. 

Iskuryhmä Elixiassa
Golf on erinomaista liikuntaa. ovat kaikki +55 samaa mieltä. Pe-
listä ja liikkumisesta kesäisillä väylillä ja viheriöillä nauttisi vie-
lä enemmän, jos muistaisi, että puolen vuoden liikunta kesäisin 
ei riitä koko vuodeksi. Kunto suorastaan romahtaa muutamassa 
viikossa, jos ei viitsi liikkua säännöllisesti kauden jälkeen. Seni-
orisarjalaisten perinteiset lenkkeily, kävely ja hiihto ovat hyviä 
peruskunnon ylläpitämiseksi, mutta  svingin rasittamien lihasten 
ja nivelien harjoittamiseen ja vahvistamiseen ne eivät ikääntyessä 
enää riitä. Tarvittavaa apua löytyy Talista Elixiasta, johon Harry 
Elfin johdolla ja Ilkka Ulanderin komennuksessa seniorien isku-
joukko kävi maaliskuussa tutustumassa. Inka Mannojan lempeä-
tä ohjausta olivat noudattamassa Harryn lisäksi Uffe Berg, Voit-
to Lahtinen, pariskunta Rastivo, Olli Hietalahti, Aki Pulkkinen, 
Matti Suomela ja Kari Kallio.

Seniorit
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3 laitetta, jotka parantavat elämän laatua ja miksi?

Kuntosalilla

Gross trainer

Liike kohdistuu koko vartalon lihaksiin, kuntoilu on motivoivaa 
ja se kehittää monipuolisesti vartaloa.

Vartalonkiertolaite 

Liike kohdistuu alaselän ryhtiä ylläpitäviin lihaksiin ja tällä liik-
keellä vahvistat ryhtiäsi.

Talja

Taljassa pystyt harjoittamaan eri lihasryhmiä erilaisilla liikkeillä 
esim. vetoliikkeillä. Tämä soveltuu myös hyvin swingin tukihar-
joitteluksi.

Kotiharjoitteluun

Bosu

Bosulla pystyt harjoittamaan aerobista ja lihaskuntoa. Pystyt kehit-
tämään tasapainoa sekä harjoittamaan keskivartaloa. 
Bosu sopii kaikille jotka haluavat tehokasta ja hauskaa treeniä. 
Tasapainoa voit harjoittaa myös kotona päivittäisillä askareilla 
mm. hampaiden harjaus yhdellä jalalla seisten.

Keppi

Voit kehittää liikkuvuuttasi ja jumpan avulla vahvistat myös li-
haksiasi. Keppijumpan teho perustuu suuriin toistomääriin, joten 
määrät ovat myös suuntaa antavia. Pääasia on, että keppijumppaa 
tai näitä liikkeitä tehdään vähintään kolme kertaa viikossa, jos 
haluat lisätä liikkuvuuttasi ja kestovoimaa. 

Kuminauha

Kuminauhajumpalla voit harjoittaa kaikkia lihasryhmiä. Jump-
pakuminauha sopii jokapäiväiseen lihaskuntoharjoitteluun niin 
naisille kuin miehille.

Ryhmäliikuntapäällikkö
Inka Mannoja
ELIXIA Tali
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Toiminnan-
      johtajalta

Vieraiden tasoitusrajat 36 ja 30
Valvojia tarvitaan

HGK:n johtokunnan puheen-
johtajana jatkaa Leif Ekström. 
Uudeksi kapteeniksi valittiin 
Teemu Tanner ja naisten kap-
teeniksi Tiina Selin. Muut ero-
vuoroiset jäsenet Risto Mau-
nula ja Tomi Pesonen valittiin 
myös yksimielisesti uudelleen 
johtokuntaan.

 Johtokunnan järjestäyty-
miskokouksessa valittiin Risto 
Maunula varapuheenjohtajaksi 
ja rahastonhoitajaksi, naisten 
kapteeni Tiina Selin klubitoi-
mikunnan, Timo Huuhtanen 
kenttätoimikunnan, Jaana Ja-
lonen valmennus-, kilpailu- ja 
tasoitustoimikunnan, Henrikki 
Tolonen junioritoimikunnan, 
Kimmo Setkänen rakennustoi-
mikunnan puheenjohtajaksi ja 

Tomi Pesonen HGK:n sihtee-
riksi. Johtokunnan ulkopuo-
lisia toimikuntia ovat Henri 
Soravuon vetämä senioritoimi-
kunta, Ilona Lahtisen johtama 
Parempaa golfia – toimikunta ja 
Tali Golfin päätoimittaja Kari 
Kallio johtama tiedotustoimi-
kunta. 

 
Vieraiden tasoitusrajat  
Johtokunta päätti hyväntahdon 
eleenä ottaa käyttöön liikun-
talautakunnan kanssa sovitut 
tasoitusrajat jo tästä kaudesta 
alkaen. Vieraiden tasoitusrajat 
ovat nyt naisilla 36 ja miehil-
lä 30. Asiasta ilahtuu varmas-
ti myös moni jäsenen tuttava.  
Toivonkin, että päätöksen jäl-
keen näistä rajoista pidetään 

kiinni, eivätkä jäsenet enää pyy-
dä kapteenilta erivapauksia vie-
raidensa pelaamiseen. Samaan 
päätökseen liittyen, poistimme 
vain saman päivän aikana va-
rattavat ns. väliajat. 

Päätökset tulevat lisäämään 
ensimmäistä kertaa Talissa pe-
laavien määrää ja vaarana on, 
että alle neljän tunnin pelikier-
rokset jäävät historiaan, ellem-
me me talilaiset toimi hyvinä 
isäntinä, oppaina ja esimerkkei-
nä. Vierasta ei jätetä! Muutokset 
vaativat meiltä kärsivällisyyttä, 
sillä neljän hengen ryhmät tu-
levat yleistymään merkiten sa-
malla sitä, että pitkillä par 3:lla 
ja risteävillä väylillä pakostakin 
joudutaan odottamaan. Pelin 

sujuvuuden takaamiseksi tulee-
kin valvojien rooli entistä tär-
keämmäksi.

Valvojat

Edelliseen liittyen jatkamme ja 
tehostamme valvojatoimintaa. 
Jos haluat vapaaehtoiseksi val-
vojaksi, ota yhteys klubin toi-
minnanjohtajaan Ilkka Ulan-
deriin (0407189682, ilkka.
ulander(a)helsingingolfklubi.fi) 
tai kapteeniin Teemu Tanneriin 
(0408268624), teemu.tanner(a)
formin.fi. Entiset valvojat olet-
te tervetulleita edelleen val-
vomaan. Pidämme valvojien 
kesken koulutustilaisuuden ke-
säkuun alussa. Tilaisuuteen lä-
hetämme eri kutsun.

Kilpailu- ja tapahtuma-
kalenteri

Alustava kilpailu- ja tapahtu-
makalenteri on toisaalla leh-
dessämme. Rungoltaan se on 
entinen. 

Myös tänä vuonna pelataan 
kaikkien sarjojen, myös vete-
raaninaisten (N60), mestaruus-
kilpailut samana viikonloppuna 
22.–23.8.2009. Positiivisessa ta-
pauksessa voi olla niin, että kol-
me jopa neljä sukupolvea pelaa 
mestaruuskilpailuissa samaan 
aikaan yleisenä mestaruuskil-
pailuviikonloppuna.  Pelaaja 
voi osallistua vain yhteen sar-
jaan, koska kullakin sarjalla on 
”oma tee”. Kaikkien sarjojen 
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palkintojenjako on sunnuntai-
na ”lounaan” yhteydessä, joten 
viikonlopusta toivotaan vilkas-
ta. 

The Erkko Trophy pelataan 
kutsukilpailuineen 12–15.8. eli 
viikkoa viimevuotista myöhem-
min. Tähän on syynä se, että 
muutoin se olisi samaan aikaan 
kuin SK-Challenge ammatti-
laiskilpailu Hämeenlinnassa. 
Parhaat suomalaiset amatöörit 
saavat kisaan kutsuja, jolloin 
he joutuisivat valitsemaan kil-
pailujen välillä. Tänä vuonna 
kilpailuun otetaan enemmän 
pelaajia ja se on tarkoitus pela-
ta kahden teen (1,10) lähtönä. 
Vaihtokenttänä jäsenille on pe-
rinteiseen tapaan Espoo.

Finnair Masters pelataan har-
joitteluineen ja kutsukilpailui-
neen 24.8–30.8. Jotta myös jä-
senillä olisi mahdollisuus pelata 
ao. päivinä teemme sopimuksia 
vaihtokentistä ja päivistä en-
tiseen tapaan. Vaihtokentät 

ilmoitetaan hyvissä ajoin ke-
sällä. 

Tiedottaminen

Joko olet saanut HGK:n tiedot-
teita sähköpostiisi?  Ellet, niin 
syynä saattaa olla se, että meil-
tä puuttuu osoitteesi. Jos haluat 
tiedotteita, niin voit itse lisätä 
tai tarkistaa sähköpostiosoit-
teesi järjestelmästä tai lähettää 
sen, osoitteella toimisto(a)hel-
singingolfklubi.fi. Samalla voit 
tarkistaa myös nykyiset tietosi 
esim. osoitteesi tai nimenmuu-
toksen, jotka aivan liian usein 
jäävät meille ilmoittamatta 
etenkin muuton yhteydessä, jos 
se on tapahtunut golfkauden ul-
kopuolella. Tiedottaminen voi 
olla siis kaksisuuntaista. 

Klubitalolla on myös tietoko-
ne, jossa HGK:n kotisivuja voi 
käyttää, ilmoittautua kilpailui-
hin, varata peliaikoja ja päivit-
tää jäsentietoja.   

Ravintola

Uusi ravintoloitsijamme Delica-
tessen on aloittanut. Uuden ra-
vintoloitsijan valinnan yhtenä 
kriteerinä laaduntuottokyvyn 
lisäksi oli halu panostaa ympä-
rivuotiseen toimintaan, koko-
usten ja juhlien järjestämiseen 
ja sitä kautta kohoavaan liike-
vaihtoon ja suurempiin vuokra-
tuloihin. Toivon, että te jäsenet 
otatte ravinloitsijan avosylin 
vastaan ja käytätte heidän pal-
velujaan muulloinkin kuin pel-
kästään golfin parissa.

Yhteistyökumppanit 

Suomen talouden tilanne näkyy 
golfkentillä - myös meillä. Yri-
tystapahtumia ei ole läheskään 
siinä määrin kuin aikaisempina 
vuosina ja kilpailujen sponsori-
eurot ovat tiukassa.  

Olemme onnistuneet pitä-
mään yhteistyökumppanimme 

lähes samoina kuin viime vuon-
na. Ilman yhteistyökumppaneita 
jäisivät monet asiat hoitamatta 
tai joutuisimme joko luopumaan 
asioiden tekemisestä tai kustan-
taisimme ne jäsenten maksuilla. 
Etenkin tänään yhteistyön tulee 
olla vastavuoroista WIN – WIN 
tilanteeseen perustuvaa.  Tämä 
merkitseekin sitä, että hoidam-
me yritystapahtumat ja kilpailut 
mallikkaasti. Tämä merkitsee 
myös kumppaneidemme näky-
vyyttä tapahtuman tai kilpailun 
aikana klubilla. 

Tänä kesänä kilpailutoimin-
taamme tukevat ainakin Audi, 
Blue1, Finnair, Gloria-lehti, 
Nordea, Sanoma- WSOY, So-
kos Hotellit, Abase ja Volvo. 
Kiitos jo etukäteen kaikille van-
hoille ja uusille yhteistyökump-
paneillemme. 

Nähdään kentällä

Ilkka Ulander
toiminnanjohtaja

Kaupunkilaiset voivat 
kokeilla golfia 

Helsinki-päivänä Talissa
Perjantaina 12.6. vietettävä Helsinki-päivä näkyy myös Ta-

lissa. Yhteistyössä liikuntaviraston kanssa Helsingin Golfklubi 

antaa kaupunkilaisille mahdollisuuden tulla kokeilemaan gol-

fia tai saamaan hyviä neuvoja ammattivalmentajilta. Range 

ja lähipelialue ovat klo 12–16 maksutta kaikkien kaupunki-

laisten käytössä tunnin vuoroissa. Paikalla ovat HGK:n omat 

ammattivalmentajat sekä tarvittaessa myös muita valmenta-

jia. Yhteen tunnin vuoroon mahtuu 40 henkeä. Halukkaiden 

on ilmoittauduttava etukäteen.  Ilmoittautumisohjeet jul-

kaistaan kaupungin Helsinki-päivän oppaassa sekä Talin net-

tisivuilla toukokuun aikana. Paikalle ovat tervetulleita niin 

vasta-alkajat kuin kokeneet golffaritkin.

Kuva: golfari.fiUrsula Wikström.
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Ajanvaraus toimii internetissä 
osoitteessa www.nexgolf.fi/hgk. 
Jokaisella jäsenellä on automaat-
tisesti tunnus ja salasana varaus-
järjestelmään. Tunnuksena on 
jokaisen oma jäsennumero, ja 
salasana muodostuu etunimen 
ja sukunimen kahdesta ensim-
mäisestä kirjaimesta ja syntymä-
päivän päivämäärän numerosta. 
Esimerkiksi Matti Meikäläinen, 
jäsennumero 1234, syntynyt 1.2. 
◊ tunnus: 1234 ja salasana: Ma-
Me01, huomioi isot ja pienet 
kirjaimet. Ensimmäisen kirjau-
tumiskerran jälkeen pelaaja voi 
vaihtaa itselleen mieleisensä 
salasanan. Caddiemaster tai toi-
miston väki voi palauttaa tarvit-
taessa oletussalasanan.

 Ajanvarauksen lisäksi ohjel-
masta löytyy myös paljon muu-
ta. Alla on näkymä, joka avau-
tuu kunkin jäsenen kirjauduttua 
sisään.

Muokkaa jäsentietoja koh-
dasta kukin jäsen voi päivittää 
osoitteensa tai lisätä tietoihin 
sähköpostinsa tai gsm-nume-
ronsa. Toivomme erityisesti säh-

Talinet

köpostiosoitteita, jotta voimme 
parantaa tiedottamista sähköistä 
väylää pitkin.

Syötä ja tarkastele tuloskort-
teja kohdasta jäsen voi itse syöt-
tää tasoituskierroksensa tulos-
kortin, jolloin tasoitus päivittyy 
automaattisesti. Jotta tasoitus-
kierroksen tuloksen voi syöttää, 
tulee pelikierros olla merkitty 
tasoituskierrokseksi ajanvarauk-
sessa.

Tasoitushaku kohdasta jäsen 
voi tarkastaa pelikavereidensa 
tasoituksen. Tasoitushaulla voi 
hakea kaikkien HGK:n jäsenten 
tasoitukset esimerkiksi nimen tai 
jäsennumeron avulla.

Kilpailuilmoittautumisissa 
voi ilmoittautua kilpailuihin tai 
tarkastella omia ilmoittautumi-
siaan. Ilmoittautumisessa ovat 
avoinna ainoastaan ne kilpailut, 
joissa ilmoittautumisaika on me-
nossa. 

Linkit kohdasta löytyy suorat 
linkit Talin kilpailu- ja tapahtu-
makalenteriin, kotisivuille sekä 
viimeisimpään Tali Golf leh-
teen.

Ajanvaraus, tuloskortti, tasoitus, kaverin tasoitus,
osoitteenmuutos, ilmoittautumiset internetissä

Kuva: golfari.fi
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OUR HERITAGE IS GOLF

Laadukkaat Cutter & Buck tekstiilit saat Diswest Golfi sta 
sekä hyvin varustelluista pro shopeista

Maahantuoja Oy TREXET FINLAND AB 

CB_Annons_TrexetFinland_A5.indd   1 09-02-12   11.35.33

Avaamme kauden 2009 huhtikuun viimeisenä 
viikonloppuna pitkän kaavan mukaan. 
Aamupäivällä siivoamme jälleen kartanon  
pihapiirin sekä väylät edustuskuntoon. 

❍  Puolenpäivän aikaan uusi ravintoloitsija 
tarjoaa talkoolaisille hernekeittoa ja pannu-
kakkua sekä talkookahvit. 

❍  Ruokailun jälkeen HGK:n lippu nostetaan 
salkoon. 

❍  Uusi kapteenimme Teemu Tanner lyö kau-
den 2009 avauslyönnin. 

❍  Talkoolaiset pääsevät kentälle talkoosc-
ramblen merkeissä.Joukkueet muodostetaan 
paikan päällä caddiemasterin avustuksella 
ja kukin joukkue laskee tuloksensa itse. Kil-
pailun jälkeen saunat ovat päällä.

❍  Talkootirehtöörinä toimii tuttuun tapaansa 
Harry Elf. Klubitoimikunta toivottaa kaikki 
jäsenet lämpimästi tervetulleiksi tähän kau-
den aloitustapahtumaan!

❍  Ps. Mikäli et pääse lauantaina paikalle, voit 
suorittaa oman osuutesi savotasta maanan-
tai tai tiistai-iltana (27. tai 28.4.)

Risusavotta 25.4. klo 9.30 Harryn johdolla  
Avauslyönti puoleltapäivin

Klubi-
      toimikunta
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Väliajat poistuvat ja vieraiden tasoitusrajat nousevat

Aktiivijäsen ja hänen vieraansa
- jäsen voi varata peliajan kolme päivää aikaisemmin
- jäsen voi tuoda mukanaan kolme vierasta, joista yksi maksaa kier-

roksestaan 30 euroa (juniori 15 euroa) ja muut 60 euroa
- maanantai – torstai kello 14 – 18 jäsenen mukana voi pelata vain 

yksi hänen vieraansa 
- perjantaina ja viikonloppuisin jäsenten vieraalla ei ole aikara-

joituksia

Vieraspelaaja
- kierrosmaksu on 60 euroa (juniorit 30 euroa), kierrosmaksun voi 

maksaa myös liikuntaseteleillä
- voi varata peliajan kaksi päivää aikaisemmin. Lähtöjen on tapah-

duttava arkisin ma – to ennen klo 14.00 tai klo 18.00 jälkeen
- arkisin kello 14 jälkeen voi jäsenen mukana pelata yksi hänen 

vieraansa
- perjantaina ja viikonloppuisin ei ole aikarajoituksia.  

Kaikissa tapauksissa vieraiden tasoitusrajat ovat miehillä 30 ja  
naisilla 36.

Pelaaminen Talissa  
vuonna 2009

Farmijuniori (passiivijuniori, joka kuuluu farmiin)

- saa valmentajalta peliluvan saatuaan pelata keskiviikkona, perjan-
taina, lauantaina ja sunnuntaina klo 16.00 jälkeen sekä tiistaina 
ja torstaina ennen klo 14.00, jolloin on osallistuttava viikkokil-
pailuun. Peliajan saa varata puhelimitse saman päivän aikana.

Passiivijuniori (passiivijuniori, joka ei kuulu farmiin, mutta hänen 
vanhempansa tai isovanhempansa ovat HGK:n jäseniä)
- saa valmentajalta peliluvan saatuaan pelata vanhempiensa tai 

isovanhempiensa kanssa. Ei aikarajoituksia.

Siinä tapauksessa, että jäsen tai hänen vieraansa ei pysty käyttä-
mään varattua peliaikaa, on se peruttava viimeistään kahta tun-
tia aikaisemmin soittamalla numeroon 22523710, paikanpäällä, 
internet ajanvarausjärjestelmästä tai sähköpostilla caddiemaster@
helsingingolfklubi.fi. Jos näin ei ole tapahtunut, huomautetaan asi-
asta 1. kerralla ja 2. kerralla peritään aikuisilta 60 euron greenfee 
ja juniorilta 15 euroa. 

Jos vieraspelaaja ei käytä peliaikaansa ja jättää sen peruuttamatta 
kahta tuntia aikaisemmin, vieraspelaajalta peritään greenfee. Jos 
maksu jätetään maksamatta, asetetaan pelaaja pelikieltoon.

Pelaajan on ilmoittauduttava aina caddiemasterille ennen peli-
kierrokselle lähtöään.
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Finnair, Nordea, Volvo ja Helsinki jatkavat
HGK:n ja Infront Oy:n kanssa

”Viime vuoden Finnair Master-
sin huikea suomalaismenestys 
nosti tapahtuman uudelle tasol-
le. Kilpailu oli esillä laajemmin 
kuin aikaisemmin Suomessa, 
ja myös kansainvälisessä golf-
mediassa,” kertoo järjestelyistä 
vastaava Tero Kumpulainen 
Infront Finland Oy:stä. 

Hän toteaakin huojentunee-
na, että ”ensi kesän Finnair 
Mastersin rakentaminen on 
edennyt myötätuulessa. Teem-
me entistä tiiviimpää yhteistyö-
tä Helsingin Golfklubin kanssa 
partnership-periaatteella ta-
pahtuman menestyksen eteen. 
Naisten Euroopan kiertueen 
huiput pelaavat jälleen 200.000 
euron palkintorahoista elokuun 
lopussa Talissa”. 

Kumpulainen muistuttaa, et-
tä huippugolfin tarjoamien elä-
mysten taustalla ovat edelleen 
tapahtuman kokonaisuuden 
kannalta tärkeät arvot: ”Nuor-
ten lahjakkuuksien tukeminen 
ja nostaminen esille, golfin tun-
nettuuden ja suosion kasvatta-
minen sekä kansainvälisyys 
toimivat edelleen kivijalkoina 
tämän vuoden tapahtumaan 
rakennettaessa. Ne tulevat nä-

kymään Finnair Mastersissa ja 
sen ympärille rakennettavassa 
kokonaisuudessa,” hän vakuut-
taa.

Hän kertoo, että kokonais-
pakettia hiotaan maaliskuussa 
kokoon. Koska yksityiskohdat 
ovat vielä viimeistelemättä, ker-
rotaan kokonaisuuteen merkit-
tävästi vaikuttavasta uutuudes-
ta vasta tämän lehden painoon 
menon jälkeen. ”Sen verran 
uskallan raottaa verhoa, että 
ensi kesänä jokaisella golffarilla 
on mahdollisuus osallistua ak-
tiivisesti tapahtumaan ainakin 
Suomessa ja mahdollisesti myös 
muualla golfmaailmassa.”

Tali Golf: Entä sitten nopeas-
ti heikentynyt taloudellinen 
tilanne. Miten se on näkynyt 
Finnair Mastersin rakentami-
sessa?

TK: ”Tilanne on todellakin 
Suomessa vähintään haastava. 
Kaikki tapahtumamarkkinoin-
tiin ja sponsorointiin liittyvät 
toiminnot ovat yrityksissä en-
tistäkin tarkemman tarkastelun 
kohteena. Tämä on luonnolli-
nen seuraus. Voimmekin olla 
tyytyväisiä, että Finnair Masters 

– tapahtuma voi hyvin ja yritys-
yhteistyö-budjetti on jotakuin-
kin kasassa.  Olemme pitkin tal-
vea koonneet Finnairin ja mui-
den pääyhteistyökumppanien 
kanssa uusia ideoita ja ottaneet 
parhaat mukaan toimintasuun-
nitelmaamme. Kuten sanottu, 
kerromme niistä heti, kun yksi-
tyiskohdat on varmistettu.”

Tali Golf: Onko sponsoreita 
vaihtunut?

TK: ”Finnair Masters ja yhteis-
työyritykset ovat yhdessä löytä-
neet toimivan kokonaisuuden, 
jossa molemmin puolinen luot-
tamus on säilynyt ja sopijaosa-
puolet saavat tavoittelemaansa 
vastinetta panostuksilleen. Vii-
mevuotisista pääyhteistyöyri-
tyksistä Finnair, Nordea ja Vol-
vo jatkavat kaikki yhteistyötä 
tapahtuman puitteissa. Kaikki 
tapahtuman yhteistyökumppa-
nit julkaistaan pikapuolin.”

Tali Golf: miten kuvailisit 
Finnair Mastersia muuten 
kuin golfkilpailuna?

TK: ” Talin kilpailu on helsin-
kiläinen, suomalainen ja kan-
sainvälinen tapahtuma. Yksi 

Finnair Mastersin arvoista on 
alusta alkaen, siis vuodesta 2005 
lähtien ollut, että olemme kan-
sainvälinen, mutta haluamme 
näkyä maailmalle suomalaisena 
tapahtumana. Kansainvälisyys 
näkyy mm. siinä, että viime 
vuonna kisaan osallistui pelaa-
jia 29 eri maasta ja tv-kooste 
kisasta lähetettiin jopa 90 maa-
han! Finnair on viime vuodesta 
lähtien panostanut omalta osal-
taan kansainvälisyyteen kutsu-
malla amatööripelaajia kilpai-
luun neljästä eri Aasian maasta: 
Japanista, Koreasta, Kiinasta ja 
Intiasta. Tulevana kesänä jatke-
taan tällä tiellä.” 

”Suomalaisuudesta tapahtu-
massa kertovat korkeatasoiset 
järjestelyt, aktiivinen ja suuri 
vapaaehtoisten joukko ja toki 
maailmallakin tunnetut suo-
malaiset yhteistyökumppanit, 
etunenässä pääyhteistyökump-
pani Finnair. ”Helsingin hen-
ki” on vahvistunut tapahtuman 
järjestelyissä ja oheistoiminnas-
sa Helsingin kaupungin tultua 
tänä vuonna mukaan entistä 
vahvemmin.”

Finnair
     Masters

Kuva: golfari.fi



Kilpailukalenteri 2009
Aika Kilpailu Kuvaus Johtaja
25.4. Talkooscramble YL n. klo 12 S 18/ hcp 15 %/ 3 

henk. scramble/lp
Teemu Tanner

19.5.-7.7. Henry McGrady Bells´s  
Challenge Cup

S M/18/hcp/ rp Caddiemaster

23.5. Lippukilpailu S 18/hcp/lp  Kullervo Kankkunen
27.5.–24.6.  The Jayo Cup S 18/ hcp/sekane-

linpeli/rp
Caddiemaster

28.5.–9.9. Naisten haastereikäpelisarja S 18/hcp/rp Sini Karttunen
2.6. NCC, YL 08.30 – 13.30 K 1. tee kiinni klo 

13.30 asti
Caddiemaster

3.6. HKH Kronprins Frederiks Pokal-
karsinta. Ottelu pelataan Oslossa 

S 18/scr/lp + rp Teemu Tanner

7.6. Sekahaku – Texas Scramble, 
yhteislähtö 09.00 – 14.00

S 40 kpl 3 henk 
joukkuetta
1. tee kiinni 
14.30 asti

Tapio Björklund,  
Päivi Lehmus

8.6.-10.8. Instru Cup, M, yli 50 v S M/18/scr/rp Caddiemaster
9.6.  Helsingin yrittäjät K 1. tee kiinni klo 

11.00 asti
Caddiemaster

14.6. The Captain´s Cup S 18/hcp/lp/+ 
passiivijuniorit

Teemu Tanner

16.6. Carlsberg kutsukilpailu, YL 
08.30 – 13.30

K 1. tee kiinni klo 
13.30 asti

Caddiemaster

17.6. Swingiä jengissä S J/5/hcp/pb Junioritoimikunta
18.6. Jusan ja Timpan Hopealautanen, S pisin drive, 6 

väylä  klo 17.00
Valmentajat

18.6. The Midnight Sun Golf Tour-
nament sponsored by Calsberg, 
YL klo 18.00, 1. tee kiinni klo 
14.00 alkaen

A 18/pb/hcp/+ 
passiivijuniorit,
avoin ulkomai-
sille pelaajille

Helka Chapman

22.6.-18.8. HGK reikäpelimestaruus S 18/scr/rp Caddiemaster
23.6. Sampo Pankki kutsukilpailu K 1. tee kiinni klo 

11.00 asti
Caddiemaster

24.6. Veteraanipokaali A 18/hcp/lp /N/M 
60/65 v

Henri Soravuo

26.6.  PGA kutsukilpailu, YL 18 K 1. tee kiinni klo 
14 eteenpäin

Caddiemaster

27.-28.6. Tali Cup Sponsored by Finnair A 36/hcp <18.0/ M 
scr <10.0 /lp

Kullervo Kankkunen
Peter Hutton

30.6.–18.8. The Jubilee Cup S M/18/hcp/nelin-
peli/ rp

Caddiemaster

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

Henri Soravuo

1.7.–19.8. Perhemalja S 18/hcp/nelin-
peli/rp

Caddiemaster

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

8.7. Kyösti Rousti Malja, junioreiden 
Aluetour 

A J/18/src/lp Henrikki Tolonen

16.7. Open Ladies´ Day A N/18/ pb/hcp  
< 30

Sini Karttunen, Kris-
tiina  
Lehto, Katri Pesonen

17.7. Swingiä jengissä S J/5/hcp/pb Junioritoimikunta
18.7. Pappa Jensen S 36/hcp/lp/ pas-

siivijun.  ml.
Caddiemaster

23.7. Seniorit - Juniorit S 18/lp Junioritoimikunta
1.8. Gloria Open, lähdöt 1 ja 10 

klo 08
A N/18/lp/hcp  < 

18.0/ scr < 10, 
1. tee kiinni klo 
14.00 asti  

Tiina Selin, Peter 
Hutton

4.8. Ministeri Erkon 60-vuotispokaali S M/18/hcp/lp/60 
v = src

Juhani Vartiainen

5.8. Lastentalosäätiö kutsukilpailu YL 
8.30-13.00

K 1. tee kiinni klo 
13.30 asti

Caddiemaster

7.8. Rapugolf, lähdöt klo 14-16 S 18/hcp/lp/green-
some

Kristiina Lehto, Katri 
Pesonen, Tapio Björk-
lund

12.8. The Erkko Trophy kutsukilpailu K 1. tee kiinni klo 
14.30 asti

Caddiemaster

13.–15.8. The Erkko Trophy A 54/scr/lp/ M/N/ 
hcp < 3 ja 1, 
kenttää avataan 
päivittäin + 2 h 

Jaana Jalonen
Heli Ekström

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

Caddiemaster

21.–23.8. HGK:n mestaruuskilpailut ja 
lähipelikilpailu (su)

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

Valmentajat
Jaana Jalonen
Helka Chapman

24.–27.8. Finnair Masters harjoittelut A Jäsenille Caddiemaster
28.–30.8. Finnair Masters A N/54/scr/lp/pro

Jäsenille vapaa 
pääsy, vaihto-
kentät

Jaana Jalonen
Heli Ekström

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

Caddiemaster

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

Thomas Antila

12.9. Isä ja poika sponsored by Volvo A M/18/nelinpeli/
lp/ hcp < 24

Kullervo Kankkunen

19.9. Kapteenit ja toimikunnat S/K 18/lp/hcp/jouk-
kuekilpailu/
yhteislähtö 
14.00, teet 1 -6

Juhani Vartiainen
Maija Laukkanen

19.9. Pohjola OKO henk. mesta-
ruuskilp.

K 1. tee kiinni 
10 - 13

Caddiemaster

Aika Kilpailu Kuvaus Johtaja
25.9. Junioreiden Valopallokisa YL 

klo 19
S J/9/lp/hcp Junioritoimikunta

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

S/K 9/lp, Harry Elf

27.9. Everybody´s S 18/lp/pb Teemu Tanner
2.10. Henkilökunnan mestaruus-

kilpailu 
S 18/lp/hcp/ YL 

klo 14
Ilkka Ulander

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

VIIKKOKILPAILUT Järjestäjä
ma 11.5.–7.9. Seniorit

viikon 35 kilpailu pelataan vaihtokentällä
Senioritoimikunta

ti 12.5.–8.9. Naiset, farmijuniori tytöt
- viikon 25, 33 ja 35 kilpailua ei pelata

Caddiemaster

to 14.5.–10.9. Miehet, farmijuniori pojat
- viikon 25, 33 ja 35 kilpailua ei pelata

Caddiemaster

KLUBIOTTELUT Järjestäjä
Kotiottelut
ke 10.6. HGK - StLG - NGCC Senioritoimikunta
ke 10.6. HGK-HG, Senioreiden Uudenmaan alueen  

reikäpelisarja
Senioritoimikunta

ke 22.7. Interclub: HGK - EGS - SGC Tiina Selin
pe 24.7. HGK - SGK 1. päivä Teemu Tanner
la 25.7. HGK - SGK 2. päivä Teemu Tanner
su 26.7. HGK - SGK Sisupastelli Teemu Tanner
su 2.8. HGK - EGS - SHG Teemu Tanner
su 16.8. HGK - AG Teemu Tanner
ti - ke 8.–9.9 HGK - EGS ”Ryder Cup” Senioritoimikunta
ti 22.9. HGK - VGH Senioritoimikunta
ke 22.7. Interclub: HGK - EGS - SGC Tiina Selin
Vierasottelut Järjestäjä
ti 2.6. MGC-HGK Senioritoimikunta

KGV-HGK Teemu Tanner
ke 17.6. Interclub: EGS-SGC-HGK Tiina Selin
ti 7.7. KurkG-HGK-SGC Senioritoimikunta
pe - su 10.–12.7. HKH Kronprins Frederiks Pokal,  Oslo Teemu Tanner
ti 18.8. Interclub: SGC-EGS-HGK Tiina Selin
ti 25.8. PGC-HGK Senioritoimikunta

Kilpailukuvaukset
Kilpailujen yksityiskohtainen kuvaus on www.helsingingolfklubi.fi kotisivun materiaalisalkussa.

Ilmoittautuminen

1. Jäsen
Lauantaina ja sunnuntaina alkaviin kilpailuihin on ilmoittauduttava viimeistään keskiviikkona kello 17.30 
sekä muihin kilpailuihin kolme (3) päivää ennen eli esim. jos kilpailu alkaa maanantaina, niin ilmoittautu-
misen on tapahduttava viimeistään perjantaina kello 17.30 ellei ilmoittautumislistaan ole toisin merkitty.

Jäsenet voivat ilmoittautua suoraan ajanvarausjärjestelmän kautta tai caddiemasterille.  

FGT:n ja SM kilpailuihin ilmoittaudutaan SGL:n kilpailuohjeen mukaisesti suoraan Golfliiton  
www.golf.fi sivuilla.

Muiden seurojen kilpailuihin voi ilmoittautua joko suoraan kyseiseen seuraan tai caddiemasterin kautta. 
Pelaaja on kuitenkin itse vastuussa ilmoittautumisestaan.

2. Vierailija
Avoimiin kilpailuihin on ulkopuolisten osallistujien ilmoittautumiset tehtävä kirjallisesti siten, että ilmoitus 
on viikonlopun kilpailuihin perillä keskiviikkona klo 17.30 mennessä ja muussa tapauksessa kolme päivää 
ennen kilpailua kello 17.30 mennessä Talissa.

Kilpailijan on kyettävä todistamaan henkilöllisyytensä ja tasoituksensa kilpailumaksun maksamisen  
yhteydessä ennen kilpailun alkua. 

Kilpailuilmoittautuminen alkaa kolme (3) viikkoa ennen kilpailuja. 

Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi pelaajan seura, tasoitus ja puhelinnumero. 

E-mail caddiemaster(a)helsingingolfklubi.fi, Fax +358 9 22523737

Järjestäjä
ma 20.4. Juniori-ilta klo 18 Junioritoimikunta
la 25.4. Kevät talkoot ”Risusavotta”, lipunnosto ja avauslyönti Klubitoimikunta, 

Kapteenit
pe 1.5. Vappulounas Ravintola 
ma 4.5. Tulokasilta klo 19 Kapteenit
ti 5.5. Kevätkokous, Metropolia, klo 19 Johtokunta
ke 6.5. Senioreiden kevätkokous klo 17 Senioritoimikunta
to 7.5. Kilpailunjohtajien koulutus klo 18 Kilpailutoimikunta
su 10.5. Äitienpäivälounas Ravintola
to 14.5. Naisten kevätkokous klo 18 
ma - ke 1.-3.6. Talin leiri I Junioritoimikunta
ma - ke 8.-10.6. Tali leiri II Junioritoimikunta
pe 12.6. Helsinki päivän avoin range kaupunkilaisille Valmentajat, Caddie-

master
ma - ke 16.–17.6. Luonto ja yöleiri Junioritoimikunta
ma - ti 10.–11.8. Tampereen leiri Junioritoimikunta
pe 25.9. Junnupäättäjäiset Junioritoimikunta
la 26.9. Seniorikaronkka Senioritoimikunta

Kauden päättäjäiset ja palkintojenjako Kapteenit
ti 29.9. Naisten syyskokous Naisten kapteeni
su 8.11. Isänpäivälounas Ravintola
la 5.12. Itsenäisyyspäivän aaton juhlavastaanotto Klubitoimikunta, 

Ravintola
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