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Pääkirjoitus

Perusasioiden pariin

Muutaman vuoden tahtoi unohtua, että Helsingin Golfklubi on
urheiluseura. Syyllisiä ovat olleet sekä omat että vieraat. Sen
vuoksi tuntuu hyvältä palata perusasioiden pariin.
Puheenjohtaja tiivistää päätökset, joiden seurauksena
voidaan keskittyä toiminnan
kehittämiseen. Henrikki Tolosen valinta Head Proksi on
yksi tämän lehden pääteemoja,
toinen on Talin Tahti. Käsitettä
selventää toiminnanjohtajamme. Hänelle se taustansa vuoksi
sopiikin erinomaisesti.
Kapteeni kehottaa tahdissa
pysymiseksi ottamaan käyttöön
Ready Play mallin, jota on sovellettu hyvin tuloksin ennakkoluulottomasti mm. Kanadassa.
Naisten kapteeni muistuttaa,
että ”Talin kartano viestii juuri
sitä mitä se edustaakin – Suomen
vanhinta ja perinteistä golfseuraa. Nykyisen päärakennuksen
vanhin osa on 1820-luvulta…
Te, arvoisat jäsenemme, annatte kuitenkin hienolle klubitalollemme viimeisen silauksen.”
Senioreille riittää tulevanakin kautena liikunnallista ja
urheilullista ohjelmaa, jossa
klubiottelut ovat kärjessä ja

seniorimaanantait aktiivisuutta
käynnissä pitävä voima. Menee vielä muutama vuosi ennen kuin löytyy haastaja Eino
Rahkan voitolle 1988 Erkon
60-vuotispokaalista. Hän oli
silloin 91-vuotias voittaessaan
kilpailun toisen kerran.
Junioreilla on ollut vilkas talvi tasoryhmissään. Edessä on
toivottavasti menestystä sekä
yksilö- että seuratasolla. Ennusmerkit ovat myönteisiä.
Aina kun pitkään vallinneita
perinteitä muutetaan, syntyy kohinaa. Päävalmentajan eli Head
Pron valinta ei ollut poikkeus.
Perinne kuitenkin säilyi, oma
poika valittiin hommaan. Junnutoimikunnan vetäjänä Henkan toivomus meille aikuisille
on, että ”juniorit koetaan voimavarana meidän seurassamme
ja vaikka he eivät kaikkea vielä
osaakaan, niin meillä aikuisilla
on kärsivällisyyttä opastaa heitä
positiivisella tavalla”.
Seuran jäsenille Henkan johdolla tarjotaan kolmea harjoitusohjelmaa, joiden ytimenä on
harjoittelun tavoitteellisuus ja
golfaajan kehon toiminnan parantaminen.
Kilpagolf on oireillut menes-

tystä. Keinoista vallitsee käytäväkeskusteluissa näkemyseroja.
Tavoite on kuitenkin kaikilla
sama: menestys. Kilpailutoimikunnan päätökset merkitsevät
urheilullisen otteen tiukentumista. Seuran kärkeä rohkaistaan omavastuuseen ja ympärivuotiseen sitoutumiseen. Golf
on nyt olympialaji.
Talissa järjestetään ensi kesänä kolmet SM:t, Hickory
Golfin, Juniorien reikäpelin ja
Erkko Trophy. Elokuun päättää
viimeisellä viikolla pelattava
Finnair Masters.
Kenttätoimikunta ei uskalla
luvata vihreitä väyliä kesäkuun
alussa, mutta, jos kesä tulee
keikkuen, pelataan viimeistään
juhannuksena viheriöivällä kentällä.
Talilaisille tarjottu vastavuoroiseksi tarkoitettu jäsenen
vieraan greenfee kehittyi viime kaudella lähes vakioeduksi
isännälle ja vieraalle. Se ei ollut
tarkoitus, kuten ei tietokoneiden
käytössä pitemmälle kehittyneiden tapa varata aikoja toisen
jäsenen salasanalla useamman
vieraan junailemiseksi.
Kari Kallio

Peppi ajaa hanhet Talista
Tämä on bordercollie Solvargens Working Flake,
kutsumanimeltään Peppi, joka on palkattu pitämään
hanhet poissa Talista. ”Tämä kesä menee pääasiassa perusasioita opetellessa ja varsinaiseen ”työhön”
alamme olla valmiita kesällä 2011,” kertoo koiran
isäntä ja valmentaja Juuso Rajasvuo.
Hän sanoo, että loppukesästä Peppi tulee olemaan
fyysisesti lähes täysikasvuinen, mutta ”henkisesti se
on tietysti vielä pentu”.
Juuso valistaa, että bordercolliet ovat nopeita
oppimaan niin hyvässä kuin pahassakin. ”Luulen
että eniten työtä tulee olemaan aivan perusasioiden
opettelussa: pelaajia saa mennä tervehtimään vain
jos siihen saa luvan, golfpalloja ei saa jahdata tai
paimentaa, lintujen ym. eläinten perään saa lähteä
vain käskystä, saatuaan siihen luvan. Voimakkaan
paimennusvietin takia bordercolliet saattavat ruveta ”paimentamaan” autoja, polkupyöriä tms. mikäli
viettiä ei saada ”kohdistettua” oikein. Tavoite on, että
lähes kaikkien työtehtävien aikana Peppi voi kulkea
mukanani, ilman sen suurempaa haittaa pelaajille.”
Juuso uskoo, että hanhien häätö tulee olemaan
melko helppoa ja mieleistä puuhaa Pepille, koska
hanhia ei tarvitse paimentaa mihinkään tiettyyn paikkaan, vaan niiden lentoon ajaminen riittää.
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Tiedotustoimikunta
Kari Kallio
Jaana Jalonen
John Woodward
Jenni Kemppainen
Ilkka Ulander
Päätoimittaja
Kari Kallio
puh. 050 5002501
Sähköposti: kallio.kari@kolumbus.fi
Taitto
Topi Sinikorpi
Paino
Miktor 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
Jenni Kemppainen
puh. 22523713
Sähköposti: toimisto@helsingingolfklubi.fi
Tiina Heikkinen (äitiyslomalla)
Ajanvaraus ja ilmoittautuminen kilpailuihin
puh. 22523710
Telefax: 22523737
ajanvaraus: kotisivu tai www.nexgolf.fi/hgk
Sähköposti: caddiemaster@helsingingolfklubi.fi
Päävalmentaja
Henrikki Tolonen, puh.0505255685
Valmentajat
Juhani Hämäläinen, puh.0504385125
Jani Saarinen, puh.0405801747
Ravintola
puh. 22523717
Sähköposti: talinkartano@yritysjuhlat.com

Seuraavan numeron aineisto viimeistään 1.7.2010
Sähköposti: kallio.kari@kolumbus.fi

Painotuotteiden ilmoitushinnat (alv 0 %)
Koko

Mv.

4-v.

1/1 sivu

520€

850 €

1/2 sivu

300 €

500 €

1/4 sivu

200 €

340 €

Puheenjohtajalta
Johtokunnalla on ollut työntäyteinen talvikausi. Pohdittavana olleista asioista otan esille kolme tärkeää. Ensinnäkin
Talin rakennusten ostaminen ja
mahdollisen kaupan rahoitus,
toiseksi Henrikki Tolosen nimitys HGK:n uudeksi Head Proksi
ja kolmanneksi Talin tahti, eli
kuinka saadaan peli sujumaan
ruuhka-aikoina paremmin kuin
vuoden 2009 syksyllä.
Aloitan käännetystä järjestyksestä.
Talin tahti
Ilkka Ulander selvittää asian perinpohjaisesti kirjoituksessaan.
Korostan vain asian tärkeyttä.
Kun pelinopeus on kunnossa,
uskoisin, että jäsenet viihtyvät
paremmin kentällä ja klubilla.
Uusi Head Pro
Henkka Tolosen kanssa on tehty
uudentyyppinen sopimus. Henkan tehtävänä on toteuttaa yhdessä HGK:n kanssa asettamiaan
kilpailumenestystä ja kokonaisvaltaista golfkäyttäytymistä koskevia tavoitteita. Tämä koskee
erityisesti kilpapelaajia kaikissa
sarjoissa. Henkan ja hänen alaise-

Hyvä, mutta ei erinomainen
naan toimivien valmentajien työ
on näin sitoutettu seuran toimintaan kaikilla tasoilla.
On vain niin, että HGK on urheiluseura, jossa on laaja harrastegolf toiminta. Tämä on myös
HGK:n strategiassa todettu.
Kilpagolf tuo seuraan energiaa
ja ryhtiä. Golfkulttuurilla on
juurensa kilpagolfissa, kilpagolf
vie positiivista golfkulttuuria
eteenpäin. Jos pelkästään oltaisiin mukana harrastegolfissa,
toimintamme seurana pikku
hiljaa rapistuisi ja sääntöjen
noudattaminen sekä käyttäytyminen golfkentällä kehittyisivät
välinpitämättömyyden suuntaan.
Lopputulos olisi kaikkien kannalta huonompi ja pitkällä tähtäyksellä toiminta rapautuisi. Toivotan onnea Henkalle ja koko
hänen ryhmälleen.
Rakennusten lunastaminen
Tästä aiheesta on keskusteltu
koko vuosi 2009 ja nyt kevätkokouksessa jäsenet tekevät lopullisen päätöksen ostetaanko talot,
vai jäädäänkö vuokralle.
Rakennusten kauppahinnaksi on sovittu 800 000 eu-

roa. Olemme nyt talven aika
neuvotelleet rahoitussopimuksista ja neuvottelutulos
on saavutettu. Saavutettu
tulos on klubin kannalta
hyvä. Tavoittelimme vielä parempaa lopputulosta,
mutta lama-aika ja yhden
meidän oman jäsenen vahingollinen toiminta, olivat
esteenä erinomaisen lopputuloksen saavuttamiselle.
Vuonna 2010 maksamme rakennuksista vuokraa 60 413 euroa. Tähän
summaan sisältyy myös
rakennusten alla olevan
maa-alueen vuokra. Ostovaihtoehdossa talojen alla
olevan maa-alueen vuokra
on alhaisempi kuin vuokrausvaihtoehdossa.
Niin kuin syyskokouksessa todettiin, maksut kassasta ovat suurin piirtein yhtä
suuret, riippumatta kummasta vaihtoehdosta päätetään. Ero on siinä, että ostovaihtoehdossa rakennukset
ovat klubin omaisuutta, ja
voimme korjata taloja ajatellen klubin omia tarpeita.
Vuokravaihtoehdossa jat-

kamme vuokranmaksua ja
peruskorjaukset
lisäävät
vuokravastuuta 5% korjausinvestointimäärästä.
Toivon että mahdollisimman monet jäsenet osallistuvat kevätkokoukseen.
Olisi hyvä, että tehtävän
päätöksen takana on jäsenistön keskuudessa laaja
kannatus.
Den viktigaste frågan på vårmötet kommer att vara : Skall
vi köpa byggnaderna i Tali för
800 000 euro eller skall vi betala
drygt 60 000 i hyra + index + 5
% på kommande investeringar
, som staden kommer att göra i
byggnaderna.
I bägge fallen kommer penningflödet från kassan att vara
ungefär lika stora. Därför har
beslutet ingen betydelse för de
årliga avgifterna för medlemmarna , men nog så att byggnaderna blir klubbens egendom i
köpealternativet.
Ställ upp på vårmötet ta ställning till denna stora fråga.
Hyvää kevättä
Leif Ekström

Heinz Dettmann - in memoriam
Tapasin Heinzin ensimmäisen
kerran työn merkeissä aloittaessani rahastonhoitajana 1980-luvun puolivälissä. Ensimmäinen
mielikuva nuorena miehenä hänestä oli: ”Kuinka sivistynyt,
rauhallinen ja hyvältä johtajalta
tuntuva.” Varsinainen arkinen
aherrus johtokunnassa hänen johdollaan osoitti ensimmäisen mielikuvani oikeaksi, ja se vahvistui
koko sen ajan kun Heinz kantoi
välillä raskastakin vastuuta klubimme johtamisesta. Erityisesti
hän jatkuvasti pohdiskeli talouden tilannetta, suhteita Helsingin kaupunkiin sekä oli välillä
luonteelleen positiivisella tavalla
ärtynyt jäsenistömme tunnetusta,
aika ajoin ilmenevästä eripuraisuudesta.
Heinzin aikaan johtokuntaan
kuului 14 jäsentä ja eri tehtäviä
vaihdeltiin, joten ”salkuttomia
ministereitä” oli aina vähintään

viisi. Vaikka tällainen rakenne
purkaantui vasta Johan Schaumanin kaudella, Heinz kokeneena
hallintojohtajana
varsinaisissa
työtehtävissään Finnpapissa näki
selkeästi, että tällainen lähes hallintoneuvostoa muistuttava johtokunta ei kyennyt tehokkaaseen
työhön taloudellisten ongelmien
alkaessa kasaantua, lainojen määrän lisääntyä ja vuokrasopimuksen päättymisen alkaessa haitata
kentän ja rakennusten korjaamista. Minulla oli useita keskusteluja hänen kanssaan, kun hän oli
päättänyt luopua puheenjohtajan
tehtävistä. Monet hänen ajatuksensa jäivät elämään seuraavissa
johtokunnissa ja ennen kaikkea
antoivat meille nuoremmille tarvittavaa perspektiiviä päätöksen
tekoon.
Heinzin laaja ihmissuhdeverkosto oli aina tarvittaessa apuna ja
me vanhemmat jäsenet muistam-

me kymmenet vuosikokoukset,
jotka pidettiin Finnpapin tiloissa,
nykyisen UPM:n pääkonttorissa
Havis Amandan patsasta vastapäätä Eteläisellä Esplanadilla.
Sijainnin ja tilojen sopivuuden takia ei koskaan sen jälkeen ole kokouksiin osallistunut niin paljon
jäseniä, varmaankin lähes kaksi
kertaa se määrä kun nykyisin.
Heinz oli demokratian mies ja
toivoi aina laajaa osallistumista,
jotta jäsenistön tahto toteutuisi.
Myös puheenjohtajanamme hän
oli ylivertainen monimutkaisten
konfliktien ratkaisijana demokratialle ominaisella tavalla.
Niin vaikealtakin kun se tuntuukin, Heinz on poissa ja tällöin
usein jää miettimään mitä jäi hänen kanssaan tekemättä. Koskaan
emme pelanneet golfia yhdessä
Talissa. Tätä toteutumatonta kierrosta jään aina kaipaamaan.
Helsingin Golfklubi on paljos-

Heinz Dettmann
HGK:n jäsen vuodesta 1960,
kapteeni 1981–1982, puheenjohtaja 1983–1990 ja kunniajäsen
1991. HGK:n kultainen ansiomerkki briljantilla.
ta sellaisesta Heinzia kiittäminen,
mikä tapahtui rauhallisesti, mutta
määrätietoisesti ilman suurempaa
julkisuutta.
Olli Riikkala
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Pelikausi lähestyy…
Ready Play ja mennään!

Kapteenilta
Tosiaankin, vaikka ei uskoisi
kun ulos katsoo. Kevään merkit
näkyivät kuitenkin golfmessuilla. Meneillään on mailanvaihtokuume, joka ennen pitkää toivottavasti laantuu.
Tulevan kauden suhteen
jatkaisin siitä mihin syksyllä jäin, eli miten parannamme
pelinopeutta ja sujuvuutta. Tähän asiaan kiinnitti huomiota
yleisesti, mutta varmasti myös
jäsenenämme, ministeri Jan
Vapaavuori
liittokokouspuheenvuorossaan Oulussa: ”Kun
pelikierros joka tapauksessa vie
paljon aikaa, ei ole oikein, että
hidas ryhmä häiritsee kymmenien tai satojen ihmisten elämää”.
Asia on juuri näin. Valtaosa
pelaajista etenee ripeästi, mutta
yksittäiset pelaajat ja/tai ryhmät
voivat olla kantona kaskessa.
Emme voi hitaimman yhteisen
nimittäjän mukaan toimia. Osasyynä voi tietysti olla myös ns.
systeemivika esimerkkinä liian
tiukat lähtöajat pelaajamääriin

nähden. Ratkaisuksi ei siis riitä
yksi keino vaan tarvitaan keinovalikoimaa:
Maksimiaika neljän ryhmälle on vastaisuudessa 4 h 02
minuuttia. Nopeamminkin saa
toki pelata. Vanha hyvä sääntö
on pysyttäytyä edessä menevän
ryhmän perässä. Jos ei tämä onnistu, on syytä tiivistää tahtia.
Siirrymme 10 min lähtöväleihin heti kauden alusta, mikä
varmasti auttaa ja on perusteltua, sillä useat reiät vaativat
pitemmän ajan kuin 7/8 minuuttia.
Ryhmän kokonaistasoitus ei
saa ylittää 100 lyöntiä. Tämä on
tehokkaaksi havaittu käytäntö
monilta muilta kentiltä. Ryhmän kokenein toimii ”kapteenina”.
Ready-play – pelimuodon tulee vallita. Se toimii näin: Kävele suoraan pallolle. Se lyö,
joka on ensimmäisenä valmis.
Seuraa kanssapelaajiesi toimia.
Turvallisuus ennen kaikkea.
Ristiinmenevillä reillä (7/18,

10/13 ja 14/15) seiskaa, kymppiä ja neljäätoista pelaavat
lyövät ensin, jolloin näistäkin
pullonkauloista
toivottavasti
päästään.
Avauslyöntipaikka tulisi valita omien kykyjen mukaan,
sillä miehetkin voivat slopeaikakaudella aivan hyvin pelata
punaiselta tiiltä. Ei kukaan ihmettele. Ei mene kunnia.
Omat pelirutiinit on syytä
käydä läpi, minäkin kävin. Parantamisen varaa löytyi. Poikani löysivät niitä vielä lisää.
Valvoja tulee liikkumaan
golfautollaan aiempaa ahkerammin, mikä on nähtävä pelkästään positiivisena asiana.
Olemme liikkeellä yhteisen asian puolesta, kokonaisviihtyvyyden lisäämiseksi.
Klubiotteluiden kohokohdaksi nousee tänä kesänä 75-vuotisjuhlaottelu Tukholman golfklubia vastaan. Ottelu pelataan
perinteitä noudattaen poikkeuksellisesti heinä - elokuun vaihteessa: lähtö Helsingistä 28.7 ja

takaisin 1.8. Anne Sergelius on
jälleen luvannut koota joukkueen. Meillä on voitto puolustettavana, mutta toisaalta: voimme
myös noudattaa kunnioitetun
edeltäjäni Johan Schaumanin
neuvoa: ”on suorastaan epäkohteliasta voittaa vieraissa”. Muut
seuraottelut pelataan seuraavasti: AG-HGK 19.6. Turussa,
SHG-HGK-EGS 8.8. Lakistossa ja HGK-KGK 5.9 Talissa.
Toivotan uudet jäsenet jälleen
tervetulleeksi ja kehotan heitä, niin kuin kaikkia muitakin
talilaisia, osallistumaan seuran
eri toimintoihin. Klubi- ja seniori- ja kilpailutoimikunnat ovat
koonneet kesälle jälleen upean
ja monipuolisen ohjelman.
Risusavottaan ja avauslyöntiin on noin kuukausi aikaa.
Otan varalta mukaan lumilapion ja punaisen pallon.
Hyvää pelikautta kaikille!
Teemu Tanner

Tali Wappu
Vihersalaattia ja Auringonkukansiemeniä
Peruna-kaprissalaattia
Kotijuustosalaattia ja Pähkinä-yrttikastiketta
Marinoituja Oliiveja, Tomaatteja ja
Valkosipuleita
Valikoima Silakoita ja Sillejä sekä uusia
perunoita
Savustettua Lohta ja Tilli-kapriskastiketta
Mausteisia Leikkeleitä ja Meloneita
Kartanon Leipävalikoima
Valkosipulivoita ja Yrttituorejuustoa
Paahdettua Porsasta ja Pippurikastiketta
Sitruunan Kera Paahdettua Lohta ja Salsa
Verdea
Paahdettua Perunaa ja Juureksia
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Kartanon Marenkikakkua
Herkkumunkkeja
Kahvi ja Tee
Lapsille Oma Herkkupöytä
Kattaukset klo. 12.00–14.30 ja 15.00–17.30
Menu 38,50€ / henkilö
Lapset 4-12v 1,50€/ikävuosi

Pöytävaraukset sähköpostitse:
talinkartano@yritysjuhlat.com tai
puhelimitse: Petri Sahlsten 040 9003401

Ladykapteenilta
Kauden aikana tulee kierreltyä
uusilla kentillä. Niille mennessäni teen aina ensin pikaisen
kierroksen klubitalossa. Mitä
se kertoo juuri tästä seurasta ja
jäsenistöstä? Millä tavalla se
kuvastaa klubin arvoja ja tavoitteita vai kuvastaako ollenkaan?
Talin kartano viestii juuri sitä
mitä se edustaakin – Suomen
vanhinta ja perinteistä golfseuraa.
Nykyisen
päärakennuksen
vanhin osa on 1820-luvulta.
Henkilökohtaisesti en kauheasti
innostu klubeista, joissa vallitsee steriili tunnelma ja caddiemasterin toimisto muistuttaa
ennemminkin hotellien vastaanottoa. Talissa pääsen heti kiinni
tunnelmaan: tiedän ja tunnen
olevani golfklubilla - juuri tällainen sen ollakin pitää!
Te, arvoisat jäsenemme, annatte kuitenkin hienolle klubitalollemme viimeisen silauksen.
Ulkopuoliset ravintolavieraat
ovat tietenkin lämpimästi tervetulleita. Mutta eihän klubitalo ole mitään ilman oikeita
golffareita – ilman vilkasta
keskustelua ja asiantuntevaa
analysointia
edelliskierroksen tapahtumista, ilman iloisia
huikkauksia ja hauskoja heittoja
pöytäseurueelta toiselle, ilman

Talilaisilta viimeinen silaus

Klubilla ja klubitalolla
tapahtuu tänä kesänä:

päivää aikaisemmin, jonka jälkeen ne avataan muille pelaajille. Tiedossa on siis mukavia
pelejä naisporukan kesken. Toivotan uudet pelaajat lämpimästi
mukaan: tutustutaan toisiimme
ja varataan siis tiistait pelille ja
yhdessäololle.

Tutustu uutuuksiin:
”Kokkaa kokin kanssa”
tapahtumat alkavat 26.5
Rajoitettu määrä pääsee opiskelemaan suosikkiruokien valmistusta ravintoloitsijamme johdolla. Opettele tekemään asiat
paremmin, yksinkertaisimmin
ja nopeammin.

Hickory Golf Day
heinäkuussa
Saamme opastuksen perinteisten välineiden käyttöön ja pelaamme yhdeksän reikää. Pelin
jälkeen nautimme yhteisen aterian ja jännitämme, kuka saa
parhaiten pukeutuneen palkinnon.

Buddha pelaa golfia
luento 9.6.
Pelikaverini oli heti kirjan
luettuaan pelannut elämänsä
parhaan kierroksen. Miten tätä
lajia voi oppia ilman lyöntitekniikan hienouksia? Kirjailija
Seppo Palminen luennoi.

Tai valitse omasi näistä
kestosuosikeista:
Sekahaku 6.6.
Herra tai daami saa kutsua peliseurakseen kaksi vastakkaista
sukupuolta olevaa ei perheenjäsentä, joko omasta tai vieraasta seurasta. Pelimuoto Texas
Scramble. Jos et ole aiemmin
ollut mukana, tule tänä vuonna
– vuodesta toiseen huippuluokan tapahtuma.

voittajia ja voitettuja. Siispä
- jos kierroksen jälkeen ei ole
aikaa ruokailla, houkuttele pelikaverisi vaikkapa kupilliselle
kahvia.

Naisten viikkokilpailut eli
tiistikset
Tiististä pelaaville varataan tänä
vuonna kolme omaa lähtöaikaa,
yksi aamupäivällä ja kaksi iltapäivällä, vaihdellen vähän
sesongin mukaan. Näihin lähtöihin pitää ilmoittautua kolme

The Midnight Sun Golf
Tournament 24.6.
Perinteinen tapa virittäytyä juhannustunnelmaan. Ja kuka tänä

vuonna draivaa pisimmälle?
Golf Digest Ladies Open 15.7.
Rento pelitapahtuma keskellä
kauneinta kesää.
Rapugolf 11.9.
Viime vuoden onnistunut tapahtuma saa jatkoa, paripelin jälkeen nautitimme rapuillallisesta
ja hyvästä seurasta.
Interclub
HGK-EGS-SGC-MGC
Tänä vuonna Master Golf on
taas mukana. Pelin jälkeen on
tarjolla kevyt illallinen tai iltapala. Kilpailun idea on, että
pääkaupunkiseudun naisgolffarit myös tutustuvat toisiinsa,
siis rohkeasti mukaan. Ilmoittautuminen alkaa naisten kevätkokouksessa.
Tämän ja paljon muuta tarjoilee teille klubitoimikunta eli
Päivi Lehmus, Tapio Björklund,
Sini Karttunen, Helka Chapman, Kristiina Lehto, Jukka
Ant-Wuorinen, Henriette Heikel sekä Jenni Kemppainen.
Mukavaa pelikautta, tapaamisiin viimeistään risusavotassa.
Tiina Selin

TALI Äitienpäivä
Vihersalaattia ja Mansikkavinegretteä
Ceasarsalaattia
Limemarinoituja Kasviksia, Ananasta ja Katkarapuja
Basilika Marinoitua Mozzarellaa ja Kirsikkatomaatteja
Kylmäsavustettua Lohta ja Parsavaahtoa
Mätimoussea Palttoonnapeilla
Sitruunamarinoitua Kalkkunanrintaa ja Pähkinäpestoa
Kartanon Leipävalikoima
Tomaatti-yrttituorejuustoa ja Voita
Kevyesti Savustettua Lohta ja Korvasienikastiketta
Paahtofileetä ja Portviinikastiketta
Perunapaistosta ja Uunipaahdetut Yrttivihannekset

Kartanon Kakkupöytä
Mansikkakakkua, Suklaakakkua ja Maustekakkua
Kahvi ja Tee
Lapsille Oma Herkkupöytä
Kattaukset klo. 12.00–14.30 ja 15.00–17.30
Menu 40€ / henkilö
Lapset 4-12v 1,50 € / ikävuosi
Pöytävaraukset sähköpostitse:
talinkartano@yritysjuhlat.com tai
puhelimitse: Petri Sahlsten 040 9003401
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Tehdään yhdessä tästä vuodesta hyvä!!!

Seniorit
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 osallistua
kaikkiin erikseen senioreille
järjestettyihin tapahtumiin ja
kilpaluihin sekä tietysti kaikkiin
yleisen sarjan kilpailuihin kilpailukohtaiset rajoitukset huomioiden.
Senioritoimikunta
Kokoonpano tälle vuodelle on
Tapio Björklund puheenjohtaja, Maija Viro, Henri Soravuo,
Matti Salimäki, Pertti Åkerberg,
Rauli Askolin ja Jenni Kemppainen sihteeri.
Senioritoimikuntaa vahvistetaan vielä yhdellä naisjäsenellä.
Toivomme, että olette meihin
yhteydessä kun on jotain kerrottavaa.
Seniorimaanantait
Seniorimaanantaita

jatketaan

perinteisin pelimuodoin. Naiset
ja miehet pelaavat kummatkin
omaa kilpailuaan, joskin kaikki
pelaajat pelaavat yhdessä sekalähdöin. Kilpailut pelataan joka
maanantai 10.5 – 6.9, yhteensä
17 kertaa. Työssä käyviä senioreita varten on mahdollisuus
osallistua maanantaikilpailuun
maanantaisin klo 17–18 välisenä aikana. Tällöin ilmoittautuminen maanantaikilpailuun
päättyy torstaina klo 16, jolloin
maanantain iltapäiväkilpailijat
arvotaan omiin ryhmiinsä.
Pisteitä jaetaan molemmissa
ryhmissä kahdeksalle parhaalle
formulapistetaulukon mukaan,
jotka myös ratkaisevat koko
kesän lopputulokset, kuitenkin
mahdollisesti niin, että lopputulokseen otetaan jokaisen kohdalla huomioon kesän 14 parasta tulosta.
Kaikki palkinnot jaetaan yhteisessä syyskaronkassa pelikauden päättyessä.
Kaksi seniorimaanantaita pelataan vieraissa. 09.08 EGK ja

23.08 MGK.
Klubiottelut
Ns. kolmikantaottelut:
HGK-KuG-SGC HGK 09.07
NCGC- StLG-HGK
NCGN 01.06
Muut klubiottelut:
HGK-MGC		
HGK 08.06.
HGK-PGC		
HGK 19.08.
EGS-HGK EGS 13–14.09
VGH-HGK		
VGH 20.05
Espoon Golfseuraa vastaan
pelataan Espoossa kaksipäiväinen Ryder Cup – kilpailu.
Klubiotteluihin ilmoittaudutaan (8 miestä ja 4 naista) kuukautta ennen kutakin ottelua.
Ilmoittautumislista on senioreiden ilmoitustaululla.
Tiedottaminen
Tiedotusta tehostetaan entisestään. Pyrkimyksenä on saada
yhä useampi seniori-ikäinen
mukaan toimintaan.

Toukokuussa torstaina 20.05.
klo.18:00 alkaen pidetään Talissa senioreille infotilaisuus tulevan kauden senioritoimintaan
liittyvistä tapahtumista.
Tervetuloa nauttimaan illasta.
Uudenmaan alueen seniorien
reikäpelimestaruuskilpailut
UAS: Karsintakilpailut
kesäkuussa HGK, SGR,
HSGC ja HG:
1. HGK-SGR 03.06
2. HG-HGK 07.06
3. HGK-HSGC 16.06
Talissa pidettävät yleiset
seniorikilpailut
Senioritoimikunta vastaa yhdessä
Kilpailutomikunnan
kanssa seuraavien kilpailujen
järjestelyistä:
Veteraanipokaali 23.06
Detur Seniori Open 01.07
Ministeri Erkon 60v 04.08
Tehdään yhdessä tästä vuodesta hyvä.
Tapio Björklund

TALI Kokouspaketit
Koko päivän kokous

Sisältää:
Kartanon aamiaisen
Buffetlounaan
Iltapäiväkahvin makealla kahvileivällä
Kahvia koko ajan tarjolla
Hedelmät kokoustilassa
Kokoustilan
Kokousvälineet:
Valkokangas
Fläppitaulu ja kynät
Kokouslehtiöt ja kynät
Langaton nettiyhteys
Videotykki
Kokoustilan vuokra 8h tunnin ajaksi on 200€.
Lisätunnit 20€/tunti.
Kokoustarjoilut 30€/hlö, min 10 henkilöä.
Alle 10 hengen ryhmiltä lisätään tarjoiluihin 40€.
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Kokousta ja Golfia

Sisältää:
Kartanon aamiaisen tai Iltapäiväkahvin makealla kahvileivällä
Buffetlounaan
Kahvia koko ajan tarjolla kokoustilassa
Hedelmät kokoustilassa
Kokoustilan (4tunnin ajaksi)
Kokousvälineet:
Valkokangas
Fläppitaulu ja kynät
Kokouslehtiöt ja kynät
Langaton nettiyhteys
Videotykki
Golf:
Greenfeen Talin maineikkaalle kentälle
Kokoustilan vuokra 4h tunnin ajaksi on 150€.
Lisätunnit 20€/tunti.
Kokoustarjoilut 20€/hlö, min 10 henkilöä.
Alle 10 hengen ryhmiltä lisätään tarjoiluihin 40€.
Greenfee 60,00€/hlö.

Seniorit

Eino Rahka, when 91 won
Erkko 60-year competition in 1998

In recent years there has been an
unfortunate diminution in participation in many of the club’s
oldest and most traditional
competitions, and this has caused concern among many members. There has been, however,
one noteworthy exception to
this: The Erkko 60-year competition has enjoyed a tremendous increase in the number of
participants. This has been due
to active promotion on the part
of the club administration and
those club members who have
led the competition, who have
advertised it and encouraged
participation.
In its early days the number
of players hardly ever exceeded
9 or 10, reflecting perhaps its
origin as the result of a discussion between members of HGK
and Stockholms Golfklubb on
the occasion of Eljas Erkkos
60th birthday in 1955. Members of SGK present agreed to
donate the simple, but stylish,
cup that we play for, and the
handicap valid for the competition was set at one stroke for
every year that each player’s
age was greater than 60. This
unusual (unique in the world of
golf?) method of handicapping
made it necessary for Erkko, the
birthday boy himself, to play scratch, which was perhaps the intended joke on him. At any rate,
the competition continues to be
played to this day as stroke play
(not Stableford!) with this unique type of handicapping. The
role of members of SGK in establishing the competition exp-

lains why it is open to members
of both our clubs and why the
it’s original title is in Swedish
The low number of participants continued into the 1970s,
when it started to expand slightly. During most of the 1970s,
1980s and 1990s the participation remained quite steady between 18 and 25 or so. The dinners were generally held in the
upstairs lounge and much good
cheer was present.   This was at
least in part due to one of the
oldest and most cherished traditions of the competition: those
playing for the first time were
each required to buy a round of
schnaps for all present. I distinctly remember fulfilling this
traditional obligation in 1987,
when I became old enough to
be allowed to participate in the
competition and its associated
traditions. Fortunately for my
pocketbook, that year there was
a relatively small number of
participants (16)!
The huge increase in the number of participants in the last few
years (peaking at 63 in 2006,
but holding quite steady in the
high 50s from 2004 to this year)
has made it necessary to change
things a bit. The dinner is now
held downstairs in the main
dining rooms, and the “firsttimers” are allowed to contribute to a single extra round of
schnaps.    Another change has
eliminated the putting contest
on the old 17th green after the
dinner. It was always difficult
to concentrate on putting after
several rounds of schnaps, and

this may have contributed to
its elimination. It would also be
difficult now to organize it with
50 or 60 players.
Changes have also appeared
in the results of the competition.
The net results in the early years
were by our standards now quite high: in the mid and high 80s.
Jarl Palasto was the first to win
with the relatively low net of 73
in 1967, but this was not matched again until Kauko Supinen
did so in 1973. Both Palasto
and Supinen were dominant figures in the early years. Palasto
won seven times between 1961
and 1970 and Supinen five times between 1971 and 1981.
Supinen was an especially dominant figure in the early years,
finishing in medal position all
of 13 times between 1968 and
1981 (5 Gold, 5 Silver, 3 Bronze). Only Pesa Nurminen has
been more dominant, having
finished in medal position 14
times between 1984 and 2004,
with 10 Gold, 3 Silver and 1
Bronze. Other who have won a
high number of medals through
the years were Olavi Saikku
(10 medals from 1972 to 1987)
and Erik Törnqvist (12 medals
from 1980 to 1995. But the
player with the most remarkable record of all was Eino Rahka. During a period of 25 years
from 1973 to 1998 he won 10
medals: 4 Bronze (1973, 1981,
1984, 1988), 4 Silver (1986,
1987, 1989, 1990) and 2 Gold,
the first in 1992 when he was 85
years old and the second in 1998
when he was 91 years old. All

who remember him will recognize him in this record: he never
gave up and always gave his all.
For many years he served as a
great model of endurance and
perseverance for all of us 60 and
70 years old youngsters.
It was 1984 before Olavi
Saikku won with a net score under 70. He played brutto 84 at
age 75 for net 69. Since then
the winning net score has continued to sink. Pesa Nurminen
won seven of his ten victories
with net 69 or less, reaching net
63 in 2002 (84 - 21), and several
putts that unexpectedly dropped
made it possible for it to be lowered once more this year to
62. It is interesting to speculate
about why these net scores during the 55 years that this exceptional competition has been
played have dropped so much,
from high 80s to low 60s. There were many fewer players in
the early days of the competition and the winners were younger then, mostly in their 60s.
Nowadays the winners seem
to be getting older and older!
The technical level of play has
in general risen and the great
improvements in equipment during the past 30 years or so have
surely also been a major factor.
Perhaps a general improvement
in health standards has also
been a contributing factor. Perhaps also that so many people
are having so much fun participating in this great competition
is an inspiration. May it long
continue!
Kenneth Chapman

Duffeja
. . . . . . .
Divotteja

sinulle varauksen, sinulle lähetetään automaattinen sähköpostiviesti, jossa on linkki
varattuun lähtöaikaan. Linkki
vie sinut NexGolfin kirjautumissivulle ja sinut ohjataan onnistuneen kirjautumisen jälkeen
suoraan varauskalenteriin varauksen ajankohtaan.
Sähköpostiviestissä
näkyvät
varauksen tekijän lisäksi muut
peliryhmän jäsenet. Salatun va-

rauksen nimi ei tule näkyville
viestiin.
Huomioittehan, että viestiä ei
lähetetä, jos jäsenen jäsentiedoissa Muokkaa jäsentietoja – välilehdellä oleva asetus
Vastaanota sähköpostia seuralta
tai liitolta on tilassa Ei. Eli se
on vaihdettava tilaan Kyllä jos
haluat pelikaverisi tekemästä
ajanvarauksesta
sähköpostiviestin.

Viestiä ei lähetetä varauksen
tekijälle, vaan ainoastaan, kun
varaus tehdään toiselle jäsenelle. Viestin vastaanottaja siis näkee sähköpostistaan, kun joku
toinen tekee hänelle varauksen
ja pääsee helposti tutkimaan varauksen tietoja.

Pelikaverin tekemästä
ajanvarauksesta
sähköpostiviesti
Kun pelikaverisi tekee oman
varauksensa yhteydessä myös
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Juniorit
Hanki on Talissa kaunis, mutta
vielä harmittavan paksu. Golfkauden alku näyttää maalikuun
puolivälissä olevan ikuisuuden
päässä. Junioritoiminta on ollut
aktiivista talvella. Nyt vain odotamme koska pääsemme aloittamaan ulkotreenit.
Kilparyhmissä harjoittelee 25
pelaajaa ja harjoituksia on ollut
2-3 kertaa viikossa läpi talvikauden. Tammikuun alussa ryhmillä
oli viikonloppuleiri Kuortaneen
urheiluopistolla, jossa on iso
golfhalli ja hyvät tilat oheisharjoitteluun sekä fysiikkatesteihin.
Pelileiri järjestettiin tänä vuonna Portugalin Prai d’el Rey:ssa.
Kymmenen päivän leiri vedettiin läpi haastavissa olosuhteissa
helmi- ja maaliskuun vaihteessa,
kun talvimyrkyt riepottelivat
Etelä-Eurooppaa.
Vettä vaakatasossa
Leiri tarjosi hyvän tauon sisäharjoitteluun ja motivoi pitkän
talven keskellä. On hauska nähdä se into millä juniorit menevät
kentälle vaikka vettä tulisi välillä vaakatasossa. Leirin jälkeen
on hyvä tehdä pienet tarkistukset
harjoittelun painopisteisiin, jotta

Testejä Kuortaneella
Kierroksia Portugalissa

Erilaiset staattiset pidot kehittävät kehon tukilihaksistoa. Oikein tehdyt pidot kehittävät erityisesti keskivartalon tukilihaksien (syvien lihasten) hallintaa ja voimaa. Sami Vanni näyttää mallia etunojapidosta, taustalla Claudia Järvelä.

pelikausi lähtee mahdollisimman hyvin liikkeelle.
Harrasteryhmien pelaajilla on
ollut mahdollisuus harjoitella
kerran viikossa ohjatusti. Uusia
innokkaita junioreita onkin taas
tullut treeneihin mukaan vanhojen lisäksi. Into varmasti kasvaa
kun pääsemme ulos harjoittelemaan ja pelaamaan. Odotamme
harrasteryhmistä uusia haastajia

Kilparyhmien pelaajille.
Tali Junior Cup
Tuleva kausi tulee olemaan jälleen kerran täynnä toimintaa.
Kilpailupuolella uudistuksena
pelataan Tali Junior Cup, joka
koostuu kolmesta osakilpailusta
sekä finaalista eli Farmin mestiksistä. Junior Cupissa on monta sarjaa, jotta mahdollisimman

Kilparyhmä on paranut lihaskuntoaan Munkkiniemen ala-asteella. Kaikki eivät olleet maaliskuun puolivälissä treeneissä. Kuvassa vasemmalta: Claudia Järvelä (alhaalla), Camilla Reijonen, Olivia Kumpulainen, Mikael Reijonen,
Elina Virtasaari, Miko Juntunen, Martin Plukka, Joonas Jauhiainen, Niklas Reijonen (puolapuissa), Tuomas Tyry,
Anton Ranta, Rami Rinne ja Sami Vanni.

moni talilainen junnu voi siihen
osallistua. Farmilaiset voivat
osallistua aiempaa laajemmin
klubin sisäisiin kilpailuihin, joten toivomme näkevämme paljon junnuja mukana kisaamassa.
Reikäpeli SM Talissa
Pitkästä aikaa meillä pelataan
juniorien arvokilpailu, kun juniorien reikäpeli SM kilpailut järjestetään heinäkuun lopussa Talissa. Toivottavasti juniorimme
menestyvät kotikisoissa ja kutsun kaikki jäsenet seuraamaan
tulevaisuuden huippujen pelejä
28.–30.7.
Hyvän junioritoiminnan lähtökohtana on juniori. Junioritoimikunta panostaa siihen, että
kaikille junioreille on tarjolla
laadukasta ja monipuolista toimintaa. Junioreista tulee hyviä
pelaajia, kun he viettävät omatoimisesti aikaansa Talissa pelaten ja harjoitellen kaveriensa
kanssa. Meidän aikuisten tehtävä on luoda Taliin sellainen
ilmapiiri, että golf on hauskaa
ja Taliin on kiva tulla. Toivonkin, että juniorit koetaan voimavarana meidän seurassamme
ja vaikka he eivät kaikkea vielä
osaakaan, niin meillä aikuisilla
on kärsivällisyyttä opastaa heitä
positiivisella tavalla.
Henrikki Tolonen
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Kilpailutoimikunta
Haluan palata vielä muutamalla sanalla syksyllä paljon
puhuttaneeseen HeadPron valintaan. Jusan siirtyessä ”eläkkeelle” oli meillä ensimmäistä
kertaa Talin historiassa tilanne,
jossa aivan selvää jatkajaa ei
Jusan ja Siggen aloittamalle
perinteelle ollut. Samanaikaisesti mietimme koko seuran
valmennusohjelman uudistamista. Haluttiin aktivoida niin
edustuspelaajat kuin klubipelaajatkin laadukkaampaan ja
tehokkaampaan harjoitteluun.
Vaikka monien mielestä meidän ei olisi pitänyt lähteä merta
edemmäs kalaan, niin halusimme kuitenkin kartoittaa tarjonnan ja palkata meille varmasti
sopivin ja pätevin valmentaja.
Avoin haku, johon luonnollisesti toivoimme omien poikien
Henkan ja/tai Janin hakevan,
järjestettiin alkusyksystä.
Itse valintaprosessi oli kaksiosainen.
Ensimmäisessä
vaiheessa kävimme valintaryhmässä (allekirjoittaneen lisäksi
Timo Huuhtanen sekä Ilkka
Ulander) läpi hakemukset ja
pisteytimme omien ennalta
määriteltyjen kriteerien perusteella hakijat. Kriteereinä
olivat mm. hakijan tekninen ja
fyysinen osaaminen, koulutus,
saavutukset,
monipuolisuus
sekä markkinointikyky. Toiselle kierrokselle pääsi kolme
hyvin tasaväkistä osaajaa, jotka esittelivät meille ideoitaan
HGK:n valmennuksen kehittämisestä.
Monet varmasti miettivät
nyt, että samaan lopputulokseen oltaisiin päästy ilman tätä
aikaa vievää prosessiakin. Me
opimme kuitenkin prosessista
paljon ja nyt voimme ainakin
varmuudella sanoa, että meillä
on Suomen paras päävalmentaja!!! Vaikka Jusa edelleenkin
”jäähdyttelee” Talin rangella,
haluan myös tässä omasta puolestani kiittää häntä valtavasta
työstä jonka hän on talilaisten
huippupelaajien, junnujen ja
klubipelaajien eteen vuosien
varrella tehnyt.

Päävalmentajan valintaprosessi
Edustuspelaajien tukipaketit
ja kilpavalmennus
uudistuvat
Noin viisi vuotta sitten uudistettu ohjelma edustuspelaajien
kulukorvauksista ja valmennustukipaketeista koki talvella
täydellisen remontin. Aikaisemman ohjelman ongelmina
olivat olleet mm. pelaajien
sitoutuminen ohjelmaan, kulujen vaikea budjetointi, matkakustannusten suuri osuus
kuluista sekä epäselvyydet ja
tulkintaongelmat kulujen korvattavuudessa.
Uuden valmennuskonseptin myötä halusimme ohjelman painottuvan
enemmän valmentautumiseen.
Luonnollisesti
toivomme
myös, että tällä tavalla saamme nostettua Talin huippuja
lähemmäksi kansallista kärkeä
ja sen mukana menestystä arvokilpailuissa.
Suurimpina muutoksina vanhaan ohjelmaan on, että kilpapelaajaryhmässä mukanaolo
edellyttää omavastuun maksamista. Toinen iso muutos edelliseen on se, että matkakustannuksia emme enää korvaa,
lukuun ottamatta HGK:n nimeämät pelaajat SM-kilpailuihin.
Tämä muutos helpottaa budjetointia sekä toivottavasti ohjaa
pelaajia vihreämpään matkustamiseen kimppakyyteineen.
Valmennuksesta kilpapelaajille
olemme tehneet ympärivuotisen paketin.
Tiedotustilaisuus 5.6.
Kilpa/edustusryhmiä on neljä; 1. FT-pelaajat, 2. Haastajakiertueen pelaajat, 3. Midit

sekä 4. Seniorit. Kuhunkin
ryhmään oikeutetut pelaajat
ovat jo saaneet tietoa ryhmään
liittymisestä sekä siirtymisestä
vanhasta ohjelmasta uuteen.
Edustuspelaajille ja kaikille
asiasta muutenkin kiinnostuneille järjestämme tiedotustilaisuuden Talissa 6.5. Tilaisuuden ajankohdasta sekä
tarkempaa tietoa ohjelmasta
löytyy myös uudistetuilta verkkosivuiltamme.
Edustusryhmät eivät ole suljettuja, vaan pelaaja voi liittyä
ryhmään kriteerit täytettyään
myös keskellä vuotta. Kukin
pelaaja kuuluu pääsääntöisesti
vain yhteen ryhmään kerrallaan. Vaikka pelaaja olisi oikeutettu useampaan ryhmään,
tulee hänen valita mistä ryhmästä hän haluaa tukipakettinsa.

Junioreiden edustusohjelma
ja kulukorvaukset ovat myös
muutettu vastaamaan tätä uutta HGK:n linjaa. Junioreiden
kulukorvauksista ja edustusryhmistä annetaan lisätietoa
kevään aikana juniori-illassa,
verkkosivuilla sekä sähköpostilla.
Myös klubipelaajien valmennusta on kehitetty ja erilaisia vaihtoehtoja on nyt useita
tarjolla. Itse aion liittyä koko
kesän kestävään ryhmään,
jossa toivottavasti on samantasoisia ja – henkisiä räpeltäjiä
jakamassa onnistumisia ja iloa
oppimisesta.
Aurinkoista loppukevättä
kaikille,
Jaana Jalonen

Alla olevasta taulukosta selviää ohjelma pääpiirteittäin.
YKSITYISVALMENNUS

RYHMÄVALMENNUS

FYSIO

RANGE

KILPAILUMAKSUT

EDUSTUSVAATTEET

FT-pelaajat

20 kpl

20 kpl

6 kpl

kyllä

kaikki FT-kilpailut

kyllä

Haastajakiertueen
pelaajat

6 kpl

20 kpl

6 kpl

kyllä

kaikki haastajakilp.

kyllä

Midit

6 kpl

20 kpl

6 kpl

kyllä

3 Mid tour-kilpailua

kyllä

ei

38 kpl

6 kpl

kyllä

3 Senior tourkilpailua

kyllä

Seniorit
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Talin tahti – Pace of Play
Neljä tuntia kaksi minuuttia
GolfDigest.com’in
tekemän
tutkimuksen mukaan yli kolme
miljoonaa pelaajaa lopetti golfin pelaamisen kokonaan pelkästään hitaan pelaamisen takia.
Hidas palaaminen on myös yksi
suurimmista syistä, miksi lajin
pariin ei tule uusia pelaajia.
Kun hitailta pelaajilta (yksi
väylä tyhjänä edessä) kysyttiin
hitaan pelaamisen syytä, he eivät tienneet tai he eivät edes välittäneet koko asiasta – ”meillä
kulkee ihan hyvin ja seura on
mukavaa ja sääkin suosii”.
Kun pelaajilta kysyttiin käsitystä heidän omasta pelirytmistä, 58 prosenttia piti itseään
nopeana pelaajana ja vain viisi
prosenttia tunnisti olevansa hidas pelaaja. Näistä molemmista
ryhmistä tuntui siltä, että kaikista pelaajista jopa 56 prosenttia
pelaa hitaasti ja vain kaksi prosenttia pelaa nopeasti.
Jos sinä et tiedä omaa pelinopeuttasi, se on hidas, jos et ole
valmis lyömään heti, kun edeltävä ryhmä on poistunut edestäsi turvallisen matkan päähän.
Kaikilla kentillä joiden Course
Rating (CR) mukainen Slope
on alle 135, on neljän tunnin
pelikierros hidas, ja kolmen ja
puolen tunnin vastaavasti nopea. Toisaalta tiedämme, että 18
reikäisellä kentällä vain tunti on
varsinaista pelaamista ja kaikki
muu aika 2.5 - 3. 5 h on logistiikkaa – kulkemista ja seurustelua.
Päivän pelirytmin määrää
ensimmäinen hidas ryhmä, jos-

ta kaikki muut sitten kärsivät.
Tämän vuoksi aloittelijoiden
tulisi varata lähtöajat myöhään
iltapäivälle esim. klo 17.00 jälkeen. Yleinen harhaluulo on se,
että15 -20 tasoituksella pelaavat
naiset ovat hitaita. Se ei pidä
paikkaansa, vaan hitaita ovat
vastaavan tasoituksen omaavat
miehet: he mittaavat, arvioivat, tekevät harjoituslyöntejä ja
missaavat. Kun valvojat huomauttavat tällaisia miehiä, niin
lähes aina vakio vastus on ”me
olemme maksaneet pelimaksun
tai greenfeet ja sen pitäisi myös
valvojalle riittää”. Kysymys on
siis asenteesta.
Nyt Suomessakin on herätty
hitaaseen pelaamiseen. Suomen
Golfliitto suosittaa, että kenttäkohtaisista tasoitusrajoista pidetään kiinni, eikä yli 36 tasoituksilla saa pelata kuin omalla
kentällä. Tämän sinällään ei
pitäisi olla ongelma Suomessa,
jossa lähes 98 % kentistä on
yksityisiä kenttiä. Pay and play
kentät - greenfee kentät - hoitakoon rahoituksensa kuten haluavat - hitaan kentän maine tuhoaa
pitkässä juoksussa heidänkin
ansaintalogiikan.
Talin etikettiin muutoksia
Etiketti tarkoittaa turvallista
mutta viipeetöntä pelaamista.
Talissa ei neljän hengen ryhmä
saa käyttää enempää kuin neljä
tuntia kaksi minuuttia 18 reiän
pelaamiseen. Enimmäisaikaan
on huomioitu risteävät väylät

ja varsin vaativat par kolme reiät sekä lyhyet siirtymiset. Jotta
tähän enimmäisaikaan on mahdollista päästä, ei ryhmän tasoitusten summa saa olla enempää
kuin 110. Vastaavasti kahden
hengen ryhmä ei voi käyttää
enempää kuin 3 tuntia ja kolmen
hengen ryhmä enempää kuin
kolme ja puoli tuntia.
Pelinopeuden tukemiseksi
lähtöajat ovat tästä kaudesta
alkaen kymmenen minuutin
välein.
Risteävien väylien (7/18, 10/13
ja 14/15) pelioikeus järjestys
muutetaan siten, että aina alempaa reikää (pienempi numero)
saa pelata ensin.
Talin tahti – Pace of play (4
ball – 3 ball kilpailu)
Reikä
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aika
0:15
0:29
0:40
0:56
1:10
1:24
1:34
1:48
2:58

Reikä
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Aika
2:12
2:26
2:41
2:53
3:07
3:20
3:31
3:45
4:02

Näin neljän hengen
ryhmä pääsee alle sallitun
enimmäisajan 4:02
Tehtäväsi talilaisena on huo-

lehtia omasta ja ryhmäsi pelinopeudesta uuden aikataulun
mukaisesti. Jos pelaajat ovat
vieraita, ryhmän alhaisimmalla tasoituksella pelaava vastaa
ryhmän aikataulusta. Aikataulu
on painettu tuloskorttiin – pace
of play.
Pelinopeuden tehostamiseksi
kortissa osoitetun Pace of Play
ajan noudattamatta jättäminen,
saattaa johtaa kentältä poistamiseen. Kilpailuissa annetaan
ensimmäisen
huomautuksen
jälkeen hidastelevalle yli 40
sekuntia lyöntiinsä käyttävälle
pelaajalle rangaistuslyöntejä ja
pahimmassa tapauksessa pelaaja suljetaan kilpailusta.
Voit parantaa omaa pelirytmiäsi harjoittelemalla erityisesti lähipeliä, mutta myös tekemällä valintoja. Slope tarkoittaa
ennen kaikkea sitä, että kentällä
on avauslyöntipaikkoja eritasoisia pelaajia varten. Ei ole
olemassa erikseen naisten tai
miesten lyöntipaikkoja. Tämä
on klubisamme ja myös koko
Suomessa valittavasti väärin
ymmärretty.
Kilpailuissa määrätään käytettävät teet, mutta muulloin
pelaa ryhmäsi kanssa taitojesi
mukaiselta lyöntipaikalta; yli
10 hcp pelaajan ei pitäisi ”urheilla” valkoisilla lyöntipaikoilla. Vastaavasti yli 30 hcp
pelaajan pitäisi välttää keltaisia
lyöntipaikkoja. Valitse peliäsi
varten tee siten, että viheriöt
tulevat sellaisille etäisyydelle,

Talin tahti – Pace of Play
Pelaa edessä pelaavien jäljessä älä perässä tulevien edessä
Pelaa viivyttelemättä – se joka on valmis, lyö ensin
Mene suoraan omalle pallollesi ja valmistaudu lyömään
Seuraan oman ryhmäsi palloja ja merkitse alastulopaikka
Pelaa varapallo ajoissa
Pelaa lyhintä tietä takaisin väylälle – sankarilyönnit harvoin
onnistuvat
Päästä jäljessä tulevat heti ohi, jos jäät jälkeen kentän
tahdista
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Jos ryhmällesi annetaan ohitusmerkki – noudata sitä
Ohjaa greenillä ryhmäsi bägit seuraavan teen puolelle
Lue puttilinjasi toisten putatessa – jatka puttisi suoraan
reikään
Merkkaa tulos seuraavalla teellä – jos olet avausvuorossa,
vasta avauksen jälkeen
Talissa risteävillä väylillä pienemmällä reiällä on etuoikeus

Talvella Talissa oli liikuntatunneilla ruuhkaa laduilla.

että sinulla on edes teoriassa
mahdollisuus saavuttaa viheriö
suunnittelijan
tarkoittamalla
yhdellä, kahdella tai kolmella
lyönnillä reiän par. Slope-taulukko muuttaa tarkan tasoituksesi valittua lyöntipaikka vastaavaksi pelitasoitukseksi.
Älä odota ryhmän muiden jäsenten lyövän, jos olet itse valmis, vaan etene suoraan omalle
pallollesi ja valmistaudu lyömään toki kanssapelaajien suorituksia seuraten.
Pelaa edeltävän ryhmän perässä, älä perässä tulevan edessä. Sinun tehtävä ei ole huolehtia perässä tulevista elleivät he
joudu odottamaan ryhmääsi.
Huomauta omalle ryhmällesi
hitaasta pelaamisesta. Jos olet
jäänyt ryhmäsi kanssa jälkeen,
yrittäkää saada edeltävä ryhmä
kiinni mahdollisimman nopeasti. Jos edessä on lähes tyhjä
väylä, anna takana tuleville heti
ohitusmerkki.
Ohitusmerkin
saatuasi sinun on myös tehtävä
ohitus. Ohittaminen on helpointa par 3 väylillä: pelaa ryhmäsi pallot greenille, merkkaa ne
ja anna jäljessä tulevien avata

(call hole - menettely). Heidän
lähestyessä viheriötä pelatkaa
omat pallot reikään ja siirtykää
seuraavalle teelle.
Mihin aika kuluu – tarkkaile
itseäsi
Laita hanska käteen jo ennen
kuin on sinun vuorosi lyödä.
Valitse maila ennen kuin on sinun vuorosi lyödä. Pelaa varapallo heti, jos epäilet, että pallosi on ”hukassa” tai se on out of
bounds. Palaa väylälle lyhintä
ja varminta tietä - sankarilyönnit harvoin onnistuvat.
Älä kerro juttua tai vitsiä
loppuun, vaan keskeytä se
lyöntisi ajaksi, suorita lyöntisi
ja jatka sen jälkeen juttu loppuun muiden valmistautumista
häiritsemättä.
Kävele reipasta vauhtia suoraan omalle pallollesi. Huomioi siirtymisen aikana lyönnin pituus, seuraavan kohteen
etäisyys, tuuli ja esteet ja yritä
päättää millä mailla jatkat ennen kuin tulet pallolle. Ole heti
valmis lyömään vuorollasi.
Aloita siirtymien heti pelitoverin tai oman lyöntisi jälkeen.

Greenille tultaessa vie bägisi
seuraavan teen puolelle ja pyydä ryhmääsi tekemään samoin.
Tutki oma puttilinjasi muiden
putatessa. Älä merkkaa puttejasi, vaan jatka suoraan reikään
tai anna - ”gimmy” ne. Täytä
tuloskorttisi vasta seuraavalla
teellä.
Jos et ole kilpailemassa ja ”et
noudata” sääntöjä, älä pyydä
muita etsimään palloasi, vaan
korvaa pallo heti yhden minuutin etsimisen jälkeen droppaamalla yhdellä sakolla arvioidun katoamispaikan lähelle
(ruotsalainen droppi). Jos olet
kisassa ja jatkat pallon etsimistä viisi minuuttia, anna jäljessä
tuleville ohitusmerkki. Älä pelaa enempää kuin reiän par + 2
lyöntiä.
Harjoituskierroksilla älä pidä
kiinni lyöntivuoroista, vaan
anna lyhytlyöntisen lyödä ensin
ja pelaa muutoinkin ready golfia - se joka on valmis lyö tai
puttaa ensin. Seuraa ja kellota
omia rutiinejasi - sinulla on aikaa lyödä 40 sekuntia harjoitusswingit mukaan lukien.

Pidä toisessa taskussa aina
varapallo, toinen tee ja
markkeri.
Jos sallit Mulliganin, niin muista, että se sallitaan vain kerran
kierroksen aikana. Jos sinulla
on taipumusta neuvoa muita,
tee se vasta klubitalolla tai rangella.
Koskaan ei saa olla niin kiire,
ettei ehtisi laittaa turpeita paikalleen, korjata alastulojälkiä
ja haravoida jälkiään bunkkereissa.
On kaikkien etu, että palloa
pelataan viivyttelemättä kuitenkin siten, että edellä olevat
pelaajat ovat turvallisen matkan
päässä. Turvallisuus, toisten
pelaajien huomioon ottaminen,
pelinopeus ja viihtyminen käyvät käsi kädessä.
Oman pelin seuranta ja toisten huomioiminen on entistä
tärkeämpää pelaajamäärien kasvaessa.
Ilkka Ulander
Toiminnanjohtaja
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Valmennustarjonta HGK:n jäsenille ensi kesänä
Henrikki Tolosen valinta HGK:n Head Proksi näkyy ensi kesän
ohjelmallisena tarjontana seuramme jäsenille. Jäsenille tarjotaan
kolmea harjoitusohjelmaa, jotka on mallinnettu kohderyhmien
tarpeita ajatellen. Tämän lisäksi jäsenillä on mahdollisuus normaaliin yksityisopetukseen ja yksityisvalmennuspaketteihin.
Treeniryhmät
Tavoitteet:
Kokonaisvaltainen pelin kehittäminen omien tavoitteiden
mukaisesti
Harjoittelu ympärivuotisesti, sitoutuminen pitkäjänteiseen
harjoitteluun
Hyvä harjoittelu = parempaa golfia
Taso- ja tavoiteryhmät (miehet, naiset, seniorit), harjoittelu
samanhenkisessä porukassa
Jokaiselle oma henkilökohtainen harjoitusohjelma ja
seuranta
4-6 pelaajan ryhmäkoot
Yhdessä harjoittelukaudessa 15–20 yhteistä harjoitusta = 30 h
valmennusta
Kesäkausi: touko-syyskuu (2010 touko-/kesäkuu – syyskuu)
Talvikausi: marras-huhtikuu
Kesäkauden 2010 hinta 350 € / pelaaja
Golfkoulut
Tavoitteet:
Ihmisille jotka haluavat kokonaisvaltaisesti kehittää omaa
harjoitteluaan ja peliään, mutta eivät voi sitoutua koko kesäksi treeniryhmiin.

Duffeja
. . . . . . .
Divotteja

Tiinalle poika

Neljä kahden tunnin ryhmäharjoitusta 3 viikon aikana = 8 h
Henkilökohtainen harjoitusohjelma jatkoharjoitteluun
4-6 pelaajan ryhmäkoot
Kesän aikana 3-4 Golfkoulua, ensimmäinen kesäkuun alussa
Hinta 125 € / pelaaja
Teematreenit
Tavoitteet:
Tarjota ideoita pelin eri osa-alueiden harjoitteluun vaihtuvalla
teemalla
Kesto 2 h
4-6 pelaajan ryhmäkoot
Treenejä 2-3 kertaa kk. läpi kesäkauden
Laji- ja fysiikkateemat
Hinta 40 € / pelaaja

”Yhteisenä sisällöllisenä tavoitteena on parantaa golfaajan kehon toimintaa, jotta golftaidon kehittäminen helpottuu. Monilla
oman kehon aiheuttamat rajoitukset ovat suurin este tehokkaalle
ja toistettavalle swingille. Parantamalla esim. kehon liikkuvuutta, kehonhallintaa ja tasapainoa, voidaan lyöntiin saada voimaa
ja toistettavuutta lisää. Kehon toiminnan kehittäminen on vahvasti mukana kaikissa kolmessa vaihtoehdossa. OMT fysioterapeutti Martti Alanko on eksperttimme sillä puolella,” Henkka
valottaa hieman harjoitusohjelmien sisältöä.

Esasta kenttämestari
Kenttämestarimme Esa Laaksonen on suorittanut kenttämestarikoulutuksen kiitettävin
arvosanoin ja on näin ollen nimitetty virallisesti kenttämestariksi.
Kotisivut uudistuivat
Tarkkasilmäiset ovat varmasti jo huomanneet, että kotisivumme ovat saaneet uuden
ilmeen maaliskuun alussa. Uudistuksella on pyritty luomaan
Talin kotisivuille raikkaampi
ja nuorekkaampi ilme säilyttäen kuitenkin kentällemme
kuuluva arvokkuus. Sivun navigointi on pidetty ennallaan,
joten sivuilla liikkuminen sujuu tuttuun tapaan.

Äitiyslomaa viettävän palvelupäällikkömme Tiina Heikkisen perheeseen on syntynyt
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poika helmikuussa. Lämpimät
onnittelut!

Säästetään luontoa – laskut
sähköpostiin
Jäsenillä on nyt mahdollisuus
vastaanottaa laskut sähköisesti. Sähköisesti lähtevistä

laskuista tulee laskun päivämäärällä sähköpostiviesti jäsenen sähköpostiosoitteeseenne.
Viestissä on ilmoitus uudesta
laskusta ja linkki järjestelmään. Linkki vie NexGolfin
kirjautumiseen, josta onnistuneen kirjautumisen jälkeen
ohjataan jäsenen omiin laskuihin, joissa uusi lasku näkyy.
Laskun voi myös halutessaan
tulostaa järjestelmästä. Kun
lasku on maksettu, se siirtyy
jäsenen henkilökohtaiseen laskuarkistoon. Käyttäjätunnus ja
salasana ovat samat kuin nettiajanvarauksessa.
Perheiden on mahdollista
saada kaikki laskut samaan
sähköpostiosoitteeseen. Tällöin kaikkien perheenjäsenten
laskut näkyvät perheen pään
tunnuksien alla eikä järjestelmään tarvitse kirjautua erikseen kaikkien tunnuksilla.
Voit liittyä sähköisen laskutukseen kytkemällä sen päälle
NexGolfista tai ilmoittamalla
siitä toimistoon.

Kenttätoimikunta
Tätä kirjoittaessa eletään maaliskuun puoliväliä. Kun katsoo
ulos ikkunasta, on vaikea uskoa, että golfkausi alkaisi tänä
vuonna vain reilun kuukauden
kuluttua. Olemme kuluvana talvena päässeet nauttimaan kunnon pakkasista ja hangista, joten pääsemme tuskin avaamaan
kenttäämme yhtä aikaisin kuin
kausina 2007 ja 2008.
Hiihtokelit näyttävät sen sijaan toistaiseksi jatkuvan ja
allekirjoittanut onkin ”törmännyt” klubimme jäseniin Talin
laduilla. Kaupungin ylläpitämät
ladut tarjoavatkin osaltaan mitä
parhaimman mahdollisuuden
nauttia kentästämme ympärivuotisesti. Ja mikä parasta – rajoituksia sen enempää jäsenillemme kuin vierashiihtäjille ei
ole!
Kentän avaamisen ajankohtaa
en lähde ennustamaan – tuskin
siinä onnistuisinkaan. Kuluva talvi on ollut runsaslumisin
miesmuistiin ja yhtäjaksoiset
pakkaset ennätyspitkiä. Lumien sulettua tulisi kentän kuivua
ennen kuin pelit voivat alkaa.
Kuivuminen kestää luonnollisesti sitä kauemmin, mitä
enemmän lunta on ollut. Myös
routaisen maan tulee sulaa, jotta
kentän kuivatusjärjestelmä salaojineen ja kaivoineen voi toimia
ja sulamisvedet saadaan johdettua pois pelialueelta.
Toiveissa lämmin kevät
Vaikka kulunut talvi onkin ollut
keskimääräistä kylmempi, on
kenttämme tässä suhteessa talvehtinut melko hyvin. Maa oli

Duffeja
. . . . . . .
Divotteja
Näin kirjaudut NexGolfiin ja
keskustelupalstalle
NexGolfiin kirjautuminen tapahtuu osoitteessa www.nexgolf.fi/hgk. Jokaisella jäsenellä

Puistolehmus, vuorijalava, tammi, lehtosaarni
sekä Terijoen salava
täydentävät kenttäremontin viimeistelytöitä
paljaana loppusyksyn/alkutalven pakkasten aikaan vain parisen viikkoa, ennen kuin saimme
paksun, eristävän lumipeitteen.
Yhtäjaksoiset pakkaset tämän
jälkeen ovat taanneet lumipeitteen pysymisen maassa. Näin
olemme välttyneet normaalilta
Etelä-Suomen talvelta, jossa
suoja- ja pakkassää vuorottelevat ja jääpolte tekee tuhojaan
golfkentillä. Routaa siis on ja
siksi toivommekin lämmintä
kevättä!
Lämpimän kevään aikana saisi myös sataa. Tämä toiveemme
valitettavasti vain aniharvoin
toteutuu ja keväät tahtovat olla
turhan vähäsateisia. Kenttämme kylänurmikka yksivuotisena
ruoholajikkeena alkaa kasvunsa monia muita ruoholajikkeita
myöhemmin ja kaipaisi keväisin lämpöä ja vettä.
Ei kovin vihreää kesäkuun
alussa
Kun kasvukausi meillä keskimäärin alkaa vasta kesäkuun
alkupäivinä, on selvää, ettei
kenttämme voi olla kovinkaan
kauniin vihreä avauslyönnin
aikaan. Väylillä ja karheikossa
kasvun alkaminen ei ole kentän
avaamisen suhteen kriittistä,
mutta viheriöillä asia on toisin.
Siellä kasvu on yksinkertaisesti
saatava käyntiin ennen kentän
avaamista. Auringon tarjoama
lämpö on hyödynnettävä maksimaalisesti. Viheriöille levitettyjen peitteiden avulla otammekin
”talteen” kaiken mahdollisen
auringon luovuttaman lämmön.
Myös kasteluvettä tulisi olla
on automaattisesti tunnus ja
salasana järjestelmään. Tunnuksena on jokaisen oma jäsennumero, ja salasana muodostuu
etunimen ja sukunimen kahdesta ensimmäisestä kirjaimesta
ja syntymäpäivän päivämäärän
numerosta. Esimerkiksi Matti Meikäläinen, jäsennumero
1234, syntynyt 1.2. – tunnus:
1234 ja salasana: MaMe01.
Huomioi isot ja pienet kirjaimet. Ensimmäisen kirjautumi-

saatavilla.
Kenttämestarin ja henkilökunnan jokakeväisenä tärkeänä
tehtävänä onkin varmistaa kastelujärjestelmän toiminta, jotta vettä on saatavilla heti, kun
routa on sulanut ja vesi jälleen
kulkee putkistossa. Apukylvöt
ja lannoitukset lisäksi osaltaan
auttavat kasvun käynnistymistä.
Kentän avausta edeltää myös
kenttävarusteiden vienti kentälle. Tiimerkit, haravat, lipputangot, opasteet, tiitaulut yms.
ovat itsestään selvyys meille
pelaajille, mutta niiden talvisäilytykseen vienti, kunnostus ja
keväällä takaisin kentälle vienti
on melkoinen urakka henkilökunnalle.
Syksyllä tehdyistä peruskorjauksista on tässä yhteydessä
hyvä tiedottaa jäsenistölle. Jatkoimme nimittäin kenttämme
peruskorjausta uusimalla reikien 7 ja 18 lyöntipaikat. Työt
suoritettiin jälleen oman henkilökunnan toimesta. Sateinen
loppusyksy ja aikainen talven
tulo aiheutti sen, että työt jäivät
hieman kesken lähinnä viimeistelyn osalta. Nämä työt sekä
mahdollisesti vielä tarvittavat
kylvöt saatetaan loppuun kevään aikana.
Keltaiset eteenpäin 18. tiillä
Myöhemmin kauden aikana saamme käyttöön seiskalle riittävän suuren tiipaikan,
jossa myös backtiillä riittää
tiimerkeille vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja.
Päätösreiällä
puolestaan voimme pelata vaihtoehtoisesti takaa tai edestä, nyt
sen jälkeen jäsen voi vaihtaa
itselleen mieleisensä salasanan.
Caddiemaster tai toimiston väki
voi tarvittaessa palauttaa oletussalasanan. Tunnukset keskustelupalstalle toimivat samalla
periaatteella, mutta salasana
kirjoitetaan kokonaisuudessaan
pienillä kirjaimilla.
NexGolfin kautta pääset mm:
- tekemään ajanvarauksen
- muokkaamaan yhteystietoja

kun vanha punainen ja sininen
lyöntipaikka on laajennettu riittävän suureksi myös keltaisia
merkkejä varten.
Viimeinen reikämme on varmasti valtaosalle pelaajista riittävän haastava myös tältä uusitulta tiiltä pelattaessa - näin
ainakin klubipelien ja yritystapahtumien osalta. Tätä uutta
keltaista tiitä onkin jatkossa tarkoitus käyttää muulloinkin kuin
takatiin ollessa huonossa kunnossa. Tällöin myös pelin sujuvuus paranee, kun 7. ja 18. reikä
eivät enää muodosta risteystä.
Osana Talin kartanon pihaja kartanonpuistosuunnitelmaa
sekä kenttätoimikunnan laatimaa turvallisuussuunnitelmaa
toteutamme yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa puuistutuksia. Tarkoitus on suorittaa
mittavat istutukset keväiden
2010 ja 2011 aikana. Kohteina
tänä keväänä ovat kuutosväylän
ja rangen väli sekä reiän 14 vasen reuna siirtolapuutarhan kohdalta. Puita istutetaan yhteensä
17 kpl siten, että kuutoselle puita tulee 14 kpl. Puulajeina ovat
puistolehmus, vuorijalava, tammi, lehtosaarni sekä Terijoen salava. Näillä alueilla jo olevista
puista kuolleet ja huonokuntoiset poistetaan. Istutettavat puut
ovat halkaisijaltaan noin kymmensenttisiä ja itse istutustyön
suorittavat Helsingin kaupungin
palveluksessa olevat ammattiihmiset. Puuistutusten valmistelevat toimenpiteet ovat HGK:n
kenttähenkilökunnan vastuulla.
Timo Huuhtanen
- syöttämään ja tarkastelemaan
tuloskortteja
- tarkistamaan pelikaverin
tasoitustiedot
- ilmoittautumaan kilpailuihin
ja tarkastelemaan omia
ilmoittautumisia
- vastaanottamaan laskut
sähköisesti ja tarkastelemaan
omaa laskuarkistoa
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Rakennustoimikunta
Vuokraisäntämme
Helsingin
kaupungin Vanhan vuokrasopimuksemme mukaisesti vuokraisännälle on kuulunut ulkopuolen ja runkorakenteiden
kunnossapito ja meidän vastuullamme on ollut vain rakennusten sisäpinnoista huolehtiminen.
Kuten toisaallakin lehdessämme kerrotaan, edessämme
on nyt päätös siitä, ostammeko
vai vuokraammeko jatkossa rakennukset kaupungilta. Kummassakin tapauksessa meidän
vastuullamme tulee jatkossa
olemaan rakennusten kunnostusinvestoinnit, niin sisä- kuin
ulkopuolenkin osalta.
Muuttuva
kunnostusvastuu
mielessämme olemme jatkaneet
rakennusten kunnostusta strategiaamme kirjatun investointiohjelman pohjalta. Neuvottelujen venyttyä yli aiemman sopimuksen,

Kaupunki purkaa maneesin ja
osallistuu Arkkolan talon kustannuksiin
olemme onnistuneet saamaan
kaupungin kanssa väliaikaisen
vuokrasopimuksen, jossa vanhasta sopimuksesta peräisin on
vielä osia edellä mainitusta kunnostustöiden kustannusjaosta.
Tämän pohjalta kaupunki on
lupautunut maksamaan vielä
Arkkolan talon peruskorjauksesta tietyn osuuden sekä
purkamaan ensi syksynä kustannuksellaan maneesin. Myös
kartanon ja tilanhoitajan rakennuksen ulkomaalauksen pitäisi
tapahtua tämän vuoden aikana
kaupungin kustannuksella.
Arkkolan talo peruskorjaus
Kun hanketta syksyn ylimääräisessä jäsenkokouksessa esiteltiin, oli meillä vielä kaksi
kustannusvaihtoehtoa, peruskorjaus tai uuden samannäköisen rakentaminen. Rakennushan

on suojeltu ulkoasunsa osalta
eikä sen purku ole mahdollista
ilman aivan erityisiä syitä. Kun
rakennustöiden alussa sisäpintoja päästiin kunnolla avaamaan,
ilmeni, että talon runko on niin
hyvässä kunnossa, ettei purkamiselle ollut perusteita.
Toki lahoa seinistä löytyi
niin paljon, että hirsiä on uusittu kaikkiaan 560 metriä, kun
kustannusarviossa oli vain 60
metriä. Suurin syy oli aikanaan
väärin rakennettu tuulettamaton alapohja, joka oli lahottanut
alimmat hirsikerrokset. Nyt lattia on toisenlainen ja alimmat
hirret on korvattu piiloon jäävällä korotetulla sokkelilla.
Rakennustyöt ovat edenneet
kovasta talvesta huolimatta joutuisasti pressujen suojissa. Tätä
kirjoittaessa näyttää ilmeiseltä,
että rakennus saadaan käyttöön

kauden alkuun. Kuten syksyllä kerroimme, talon yläkertaan
tulee kokoontumis- ja oleskelutila jäsenille. Saimme kaupunginmuseolta luvan lisätä katon
pohjoislappeeseen muutaman
kattoikkunan, jotka lisäävät yläkerran viihtyisyyttä huomattavasti.
Maneesin
uudelleenrakennushanke
Ensi talven osalle investointiohjelmassamme on merkitty maneesin uudelleenrakentaminen.
Kaupungin kanssa käydyissä
neuvotteluissa ilmeni vuodenvaihteessa, että se suostuisi purkamaan syksyllä maneesin kustannuksellaan. Liikuntavirasto
on käyttänyt sitä vuosikaudet
varastonaan, mutta laiminlyönyt
sen ylläpidon.
Olemme saaneet käyttää tätä
vuokrasopimukseemme kuulumatonta tilaa veloituksetta laitesuojana jo jonkin aikaa. Tehdyissä kuntoselvityksissä sen
on todettu olevan niin huonossa
kunnossa, että sille annettiin
asemakaavassa muita rakennuksia kevyempi suojelumääräys.
Maneesin saa purkaa, mikäli
tilalle rakennetaan samannäköinen rakennus.
Olemme nyt käynnistäneet
maneesin suunnittelun. Uusi rakennus tulee säilymään lämmittämättömänä hallirakennuksena.
Siellä on tarkoitus säilyttää kaikki kentänhoitoon liittyvät koneet, laitteet ja materiaalit, jotka
vaativat sääsuojaa. Lisäksi sinne
osoitetaan tilat golfautoille.
Se tulee myös korvaamaan
mailavajan takaseinustalla olevan, purkukehotuksen saaneen
avokatoksen, jossa nyt säilytetään osaa kentänhoitokoneista.
Parhaillaan on käynnissä laiteperusteinen tilantarvemäärittely,
jonka perusteella olemme saaneet periaateluvan viranomaisilta rakentaa tarvittaessa nykyistä kaksi pilariväliä pidemmän
hallin. Maneesin rakentamista
ja sen kustannuksia käsitellään
tarkemmin kevätkokouksessa.
Kimmo Setkänen
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Toiminnanjohtajalta
HGK:n johtokunnan puheenjohtajana on Leif Ekström
ja seuran kapteeni on Teemu
Tanner.
Vuosikokouksessa
valittiin erovuoroiset Kimmo
Setkänen ja Timo Huuhtanen
uudelleen johtokuntaan. Johtokunnan järjestäytymiskokouksessa valittiin Risto Maunula varapuheenjohtajaksi ja
rahastonhoitajaksi,
naisten
kapteeni Tiina Selin klubitoimikunnan, Timo Huuhtanen
kenttätoimikunnan, Jaana Jalonen valmennus-, kilpailu- ja
tasoitustoimikunnan, head pro
Henrikki Tolonen junioritoimikunnan, Kimmo Setkänen
rakennustoimikunnan puheenjohtajaksi ja Tomi Pesonen
HGK:n sihteeriksi. Johtokunnan ulkopuolisia toimikuntia ovat Tapio Björklundin
johtama
senioritoimikunta,
Ilona Lahtisen johtama Parempaa golfia – toimikunta ja
Tali Golfin päätoimittaja Kari
Kallion johtama tiedotustoimikunta.
Kilpailu- ja
tapahtumakalenteri
Alustava kilpailu- ja tapahtumakalenteri on toisaalla lehdessämme. Rungoltaan se on
entinen. On huomattava, että
Talissa pelataan peräti kolmet
SM kilpailut: Hickory Golf,
Junioreiden reikäpelin SM
ja tietenkin Finnish Amateur
Championship – The Erkko
Trophy, joka pelataan kutsukilpailuineen 9–13.8. eli heti
alkuviikosta, jotta saamme
edellisen viikon parhaat miesten EM – pelaajat Hämeenlinnasta Taliin. Vaihtokenttänä
jäsenille on perinteiseen tapaan Espoo.
Finnair Masters pelataan
harjoitteluineen ja kutsukilpailuineen 23.8–29.8. Jotta
myös jäsenillä olisi mahdollisuus pelata ao. päivinä teemme sopimuksia vaihtokentistä
ja päivistä entiseen tapaan.
Vaihtokentät ilmoitetaan hyvissä ajoin kesällä.

Kolmen SM:n kesä
Myös tänä vuonna pelataan kaikkien sarjojen, myös
veteraaninaisten (N60), mestaruuskilpailut samana viikonloppuna 20.–22.8.2010.
Parhaassa tapauksessa voi olla
niin, että kolme, jopa neljä
sukupolvea pelaa mestaruuskilpailuissa samaan aikaan
yleisenä mestaruuskilpailuviikonloppuna. Pelaaja voi
osallistua vain yhteen sarjaan,
koska kullakin sarjalla on oma
tee. Kaikkien sarjojen palkintojenjako on sunnuntaina
lounaan yhteydessä, joten viikonlopusta toivotaan vilkasta.
Passiivijunioreiden eli Farmin
mestaruuskilpailut ovat 23.7.
Kaksi huolta
Viime vuoden lopulla kerroin
kahdesta huolestani, jotka
nyt toistan. Alkujaan vastavuoroiseksi tarkoitettu jäsenen vieraan greenfee onkin
muodostunut yksisuuntaiseksi – sama vieras pelaa saman
jäsenen vieraana useita kierroksia isännän vierailematta
kertaan vieraansa kotikentällä. Toivon, että Talin kuntoon
ja palvelujen tasoon nähden
edelleenkin halpa jäsenen vieraan 40 greenfee ei liikaa houkuttele tähän yksisuuntaiseen
joskaan ei kiellettyyn vierailutapaan.
Toinen huolestuttava piirre oli se, että jäsenet jättävät
noudattamatta jopa vuokrasopimuksen liitteessä mainittua
ehtoa: arkipäivinä ma – to
klo 14.00 – 18.00 voi jäsenen
mukana pelata vain yksi vieras.
Ajanvarausjärjestelmä
mahdollistaa useamman kuin
yhden varauksen tekemisen,
mikä on hyvä asia muita peliaikoja ajatellen, enkä haluaisi
rajoittaa tätä mahdollisuutta.
Samalla muistutan, että tämän
säännön kiertäminen toisen
jäsenen salasanalla on ehdottomasti kiellettyä. Tästä kuten
tasoitusrajoista tullaan pitämään tiukasti kiinni – minusta
jäsenten alati vähenevistä oikeuksista myös jäsenten pitää
pitää kiinni, koska jäsenethän

viimekädessä viulut maksavat.
Tiedottaminen
Joko olet saanut HGK:n
e-lehden sähköpostiisi tai saitko jäsen- ja pelikausimaksun
sähköpostiisi? Ellet, niin syynä saattaa olla se, että meiltä
puuttuu osoitteesi. Jos haluat
tiedotteita, niin voit itse lisätä
tai tarkistaa sähköpostiosoitteesi järjestelmästä tai lähettää sen, osoitteella toimisto(a)
helsingingolfklubi.fi. Samalla
voit tarkistaa myös nykyiset
tietosi esim. osoitteesi tai nimenmuutoksen, jotka aivan
liian usein jäävät meille ilmoittamatta etenkin muuton
yhteydessä, jos se on tapahtunut golfkauden ulkopuolella.
Tiedottaminen voi olla siis
kaksisuuntaista.
Klubitalolla on myös tietokone, jossa HGK:n kotisivuja
voi käyttää, ilmoittautua kilpailuihin, varata peliaikoja ja
päivittää jäsentietojaan.
Ravintola
Yleisen kireänä jatkuneen taloudellisen tilanteen ja erittäin
kylmän talven takia ravintoloitsijamme Delicatessen ei
päässyt ympärivuotisessa toiminnassa tavoitteeseen: kokouksia oli muutama, mutta
häitä ja muita juhlia vähän.
Toivon, että te jäsenet otatte
tehtäväksenne markkinoida
Kartanoamme myös kokousja tapahtumapaikkana ja edullisena ravintolana.
Yhteistyökumppanit
Suomen talouden tilanne näkyy golfkentillä - myös meillä. Yritystapahtumia ei ole
läheskään siinä määrin kuin
aikaisempina vuosina ja kilpailujen sponsorieurot ovat
tiukassa.
Olemme onnistuneet pitämään
yhteistyökumppanimme lähes samoina kuin
viime vuonna. Ilman yhteistyökumppaneita jäisivät monet asiat hoitamatta tai joutuisimme joko luopumaan

asioiden tekemisestä tai kustantaisimme ne jäsenten maksuilla. Etenkin tänään yhteistyön tulee olla vastavuoroista
WIN – WIN tilanteeseen perustuvaa. Tämä merkitseekin
sitä, että hoidamme yritystapahtumat ja kilpailut mallikkaasti. Tämä merkitsee myös
kumppaneidemme näkyvyyttä
tapahtuman tai kilpailun aikana klubilla.
Tänä kesänä kilpailutoimintaamme tukevat ainakin
Abase, Audi, Blue1, Detur,
Golf Digest, Gloria, Olvi, Sanoma- WSOY, Sokos Hotellit
ja Volvo.
Kiitos jo etukäteen kaikille
vanhoille ja uusille yhteistyökumppaneillemme.
Nähdään kentällä!
Ilkka Ulander

Duffeja
. . . . . . .
Divotteja
Talin uutiskirje
sähköpostiisi
Kotisivujen päivityksen myötä
myös uutiskirje on uudistunut.
Uutiskirje ilmestyy noin seitsemän kertaa vuodessa ja se toimitetaan jäsenen sähköpostiin.
Muistathan siis päivittää yhteystietosi.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi ja
puhelinnumerosi. Pysyt ajan tasalla!
Ilmoittamalla yhteystietosi toimistoon tai päivittämällä ne itse
NexGolfiin, varmistat parhaiten pysyväsi ajan tasalla Talin
tapahtumista. Saat tuoreimmat uutiset ja ilmoitukset sekä
tiedon pelikaverisi tekemästä
ajanvarauksesta suoraan sähköpostiisi.
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Ravintola
”Talilaisten
suhtautuminen
oli meille myönteinen kokemus ensimmäisenä kesänä,”
sanoo ravintolapäällikkö Mikko Kinnari kartanon uudessa
neuvotteluhuoneessa. ”Emme
oikeastaan tienneet, mitä
odottaa. Sen vuoksi meille oli
tärkeää, että jäsenet kertoivat mielipiteensä. Arvostamme avointa palautetta, koska
meille samalla sanottiin, mitä
halutaan. Miksi teette näin,
miksi ette tee näin,” Kinnari
kiittää talilaisia.
Ravintoloitsijalle ja hänen joukkueelleen uusi paikka on aina haaste. Sitä se on
myös asiakkaille. Meillä on
vakiintuneet käsitykset siitä,
millainen Talin ravintolan ja
varsinkin sen ruoan pitää olla.
Mielipidetiedusteluissa monet
ovat ilmoittaneet ravintolan ja
ruoan kentän jälkeen tärkeimmäksi Talissa.
”Me lähdimme avoimin
mielin kehittämään omaa toimintamallia. Tiesimme, että
onnistumisen kannalta tärkeää
on edullinen kotiruoka. Meidän ratkaisumme oli lounas
noutopöydästä. Saamamme
palaute vahvisti käsityksemme, että ratkaisu oli oikea,”
Kinnari kertoo. ”Lohikeitto
tiistaisin ja hernekeitto torstaisin olivat menestys, ja olut

Talilaisten toivomuksia
otettu huomioon ravintolassa
selvästi kesän kärkituote.”
Kinnari kertoo, että tiskin
takana kuunneltiin herkällä
korvalla sekä suoraan annettua palautetta että ohimennen
kuultua. ”Alkukaudesta meiltä
kysyttiin, miksi lounas loppui
niin aikaisin. Ymmärsimme,
että golfkentän normaalit lounasajat ovat venyvä käsite
verrattuna tavallisen ravintolan lounasaikoihin. Otimme
onkeemme ja siirsimme lounaan loppua myöhemmäksi.”
Sen sijaan toivetta myöhäisillalla päättyvien kierrosten
kaljatarjoilusta ei voitu alkuja loppukaudesta toteuttaa.
Ravintolassa oli hiljaista alkuillan tunneista lähtien. Kuten
on aina ollut.
Ravintolapäällikkö Kinnari kertoo, että Talin Kartanon
ainutlaatuinen ympäristö jo
sinänsä on poikkeuksellinen
paikka ravintolalle Helsingissä: ”Talille ei ole tässä mielessä kilpailijaa. Meidän on vain
kehitettävä konseptia sellaiseksi, että se palvelee entistä
paremmin jäseniä, mutta tuo
ravintolaan asiakkaita myös
lähiseudun yrityksistä.”
”Meillä on hyvät kokoustilat, jotka ovat kävelymatkan
päässä esimerkiksi Pitäjämäen yrityksistä. Talissa voi
hetkessä irrottautua yrityksen

Ravintolapäällikkö Mikko Kinnari odottaa yhteistyön toiminnan kehittämiseksi talilaisten kanssa jatkuvan myös tulevana kesänä.

normaalista ahertamisesta ja
pitää kokouksia inspiroivassa
ympäristössä. Uskomme, että
tulevana kesänä ja ennen kaikkea tulevana talvena myyntija markkinointiponnistelumme alkavat vaikuttaa.”
Ravintolalle kesän kohokohdat olivat samoja kuin
seuralle: Erkko ja Finnair
Masters: ”Ne olivat todelli-

KOKKIKURSSILLE KARTANOON!
Klubitoimikunnan Ruoka- ja Viinijaosto järjestää yhdessä ravintoloitsijamme Delicatessen
kanssa jäsenille mielenkiintoisen kokkikurssin
kuluvana vuonna. Ensimmäinen tilaisuus järjestetään keskiviikkona 26.5.2010 kello 17.30
alkaen klubilla. Tilaisuuden teema on SUSHI.
Illan aikana kurssilaiset perehtyvät japanilaisten Sushi-herkkujen valmistamiseen ravintolapäällikkömme Mikko Kinnarin opastuksella.
Yhdessä tekemällä oppilaat saavat rautaisen paketin sushi-osaamista, jolla voi sitten kotijoukot hämmästyttää. Kurssin päätteeksi ”kisällit”
nauttivat yhteisen illallisen, jonka alkuruokana
keittiömme on valmistanut japanilaisen misokeiton, pääruokana tarjoillaan kurssilaisten valmistamat sushi-herkut. Illallisen kruunaa keit
tiön lupaama yllätys.
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Kaikki tämä, ohjeineen ja resepteineen, ja ruokajuomineen hintaan 35 € (alkoholijuomat eivät sisälly hintaan). Kurssille otetaan 15 ensimmäistä herkkusuuta.
Ilmoittautumiset 19.5. klo 16.00 mennessä
klubitoimikunnan ilmoitustaululle.
Tervetuloa tekemään ja nauttimaan!
Mikko Kinnari	   Jukka Ant-Wuorinen
kokkikurssin rehtori tapahtumavastaava
044-912 2559 	   050-64487
Merkitse kalenteriisi myös seuraavat Kokkaa
kokin kanssa- tilaisuudet:
ke 16.6. Kesäiset grilliherkut
ke 11.8. Ruokaisat salaatit
ke 8.9. Suussa sulavat jälkiruoat

nen haaste ravintoloitsijalle.
Sovelsimme kokemuksiamme
cateringpalvelustamme varmistaaksemme, että kaikki
asiakkaat saivat hyvää palvelua,” Kinnari sanoo.
Hän kertoo, että vuosikierto
ravintolassa alkaa perinteisesti vappuna ja jatkuu äitienpäivänä, jonka jälkeen ollaan valmiit uuteen pelikauteen.
”Mitään suuria muutoksia
ei lounastarjonnassa tapahdu. Lisäämme salaatteja, mitä
toivottiin ja tuomme listalle
lisää kotiruokia. Sunnuntaisin
on tarjolla laajempi Kartanon
pitopöytä. Maanantaista lauantaihin tarjoamme normaalin
lounaan,” Kinnari raottaa tulevaisuuden verhoa.
Piccadillylle on tarkoitus
järjestää myyntipiste suurempiin tapahtumiin, mutta tuskin jatkuvasti auki pidettävää
myyntipistettä.
”Toivomme, että talilaiset
ottavat ravintolan omakseen
ja kertovat siitä myös muille. Erityisesti toivomme, että
viikonlopuista tulisi vilkkaita
kentällä ja toimeliaita ravintolassa,” Kinnari lopettaa.
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www.cutterbuck.eu

Etelä-Suomessa Cutter & Buck 2010 mallisto saatavissa
hyvin varustelluista pro shopeista ja golf-liikkeistä:
Diswest Golf, Classic Golf Herttoniemi, Golf Talma,
Sarfvik Golf, EGS Golf, St. Laurence Golf
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Varaa koeajo: www.volvocars.fi

100 %

Kuvan auto lisävarustein.

SKANDINAAVISTA
YLELLISYYTTÄ.

VOLVO XC70
Volvo XC70 edustaa jännittävää skandinaavista ylellisyyttä, jolle automaailmassa on harvoja kilpailijoita. AWD-nelivedon ja Instant Tractionin,
korkean 210 mm:n maavaran, alamäkihidastimen ja vääntävän (420 Nm) dieselmoottorin ansiosta XC70 kulkee eleettömästi myös asfalttiteiden
ulkopuolella – ajoitpa sitten lumella, soralla tai mudassa. Jos tavalliset tiet eivät sinulle riitä, tervetuloa koeajolle.
Volvo XC70, mallisto alkaen: autoveroton hinta: 40.300 €, autovero 12.144,54 €,
kokonaishinta 52.444,54 €. EU-yhd. 6,0–11,5 l/100 km, CO2 159–269 g/km.
Volvo Sopimus alkaen 59 €/kk (3 vuoden sopimus, 20 000 km/vuosi).

1.058,23 €/KK
Volvo Autorahoitus
huoltoleasing, alkaen
(36 kk/60 000 km)
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Risusavotta 24.4. klo 9.30
Avauslyönti puoliltapäivin
Avaamme kauden 2010 huhtikuun viimeisenä viikonloppuna
pitkän kaavan mukaan. Aamupäivällä siivoamme jälleen kartanon pihapiirin sekä väylät edustuskuntoon.
Puolenpäivän aikaan ravintoloitsija tarjoaa talkoolaisille hernekeittoa ja pannukakkua sekä talkookahvit.
Ruokailun jälkeen HGK:n lippu nostetaan salkoon.
Kapteenimme Teemu Tanner lyö kauden 2010 avauslyönnin.
Talkoolaiset pääsevät kentälle talkooscramblen merkeissä.
Joukkueet muodostetaan paikan päällä caddiemasterin avustuksella ja kukin joukkue laskee tuloksensa itse. Kilpailun
jälkeen saunat ovat päällä.
Klubitoimikunta toivottaa kaikki jäsenet lämpimästi tervetulleiksi tähän kauden aloitustapahtumaan!
Ps. Mikäli et pääse lauantaina paikalle, voit suorittaa oman
osuutesi savotasta maanantai tai tiistai-iltana (26. tai 27.4.)

Buddha pelaa golfia –
luento Talissa!
”Jokaisen golfarin pitäisi lukea tämä kirja”, kirjoitti Lassi Tilander blogissaan Seppo Palmisen teoksesta Buddha pelaa golfia. Palminen luennoi kirjansa pohjalta tarkoituksenaan herättää
ihmiset katselemaan golfia avarammin silmin. Luento opettaa
epätäydellisyyden sietämistä ja antaa uskoa myös huonoille pelaajille, joita Palmisen mukaan on kaikista golffareista huikea
enemmistö. Seppo Palminen luennoi Talissa keskiviikkona 9.6.
Ennen luentoa toiminnanjohtaja Ilkka Ulander kertoo lyhyesti
Talin tahdista. Tilaisuus alkaa klo 18. Tervetuloa kuuntelemaan!

Interclub elää ja voi hyvin
Vuonna 1993 naisten kapteenit Pirkko Salimäki (Tali), Reija Laitinen (Espoon Golfseura), Liisa Mantere (Sarfvik Golf) sekä Anne
Sergelius (Master Golf ) kokoontuivat keskustelemaan siitä, miten
naisgolfin yhteistyötä voisi kehittää pääkaupunkiseudulla. Mukana
oli myös Berit Hirn HGK:n naistoimikunnasta - Berithän on myös
tehnyt Talin kuuluisan ns. birdie-taulun. Tuohon aikaan ei ollut
naisten avoimia kilpailuja siinä määrin kuin nykyään.
Keskustelun päätteeksi päätettiin perustaa Interclub-kilpailu.
Periaatteena, että naiset pelaavat yhdessä, tutustuvat toisiinsa ja
osallistuminen järjestetään siten, että mahdollisimman monet pääsevät mukaan pelaamaan. Vielä nykyään onkin käytössä sääntö,
että vain yhteen kilpailuun voi ilmoittautua kauden aikana.
Interclub pelataan 4 pelaajan joukkuein siten, että jokaisessa lähdössä on pelaaja jokaisesta seurasta. Viimeisessä lähdössä pelaavat
kapteenit ystävyysottelua osallistumatta siis kilpailuun. Kilpailun
jälkeen on yhteinen illallinen ja palkintojen jako. Viime vuosina
kilpailu on pelattu henkilökohtaisena bistebogeyna, jossa tasoitukset huomioidaan ja joukkueen kolmen parhaan tulos lasketaan
yhteen. Alkuaikoina kilpailumuoto oli greensome tai foursome.
Päätöskilpailussa siten ratkeaa kauden voittaja eli joukkue, joka
on eniten kerännyt pisteitä. Vuonna 2009 voiton vei oli Sarfvik,
toisena EGS ja kolmantena Tali. Kautta aikojen Tali on kerännyt 4
voittoa, Masters ja Sarfvik molemmat kolme ja Espoo yhden.
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TAPAHTUMAKALENTERI 2010
13.4.
24.4.
1.5.
3.5.
6.5.
9.5.
11.5.
19.5.
20.5.
26.5.
9.6.
7.-9.6.
12.6.
14.– 16.6.
16.6.
29.6.–1.7.
27.–30.7.
9.-10.8.
11.8.
8.9.
24.9.
26.9.
28.9.
14.11.
6.12.

Juniori-ilta klo 18		
Kevättalkoot ”Risusavotta”, lipunnosto ja avauslyönti
Vappulounas		
Tulokasilta klo 19		
Valmennettavien ja kilpailunjohtajien kokous
Äitienpäivälounas		
Kevätkokous, Metropolia klo 19		
Naisten kevätkokous klo 18		
Seniori-ilta klo 18		
”Kokkaa kokin kanssa”, SUSHI-teema		
”Buddha pelaa golfia”-luento klo 18		
Talin leiri I		
Helsinki päivän avoin range klo 12-16		
Talin leiri II		
”Kokkaa kokin kanssa”, Grilliherkut-teema Klubitoimikunta
Talin leiri III pelileiri		
Kevingen leiri, Tukholma		
Tampereen leiri		
”Kokkaa kokin kanssa”, Ruokaisat salaatit-teema
”Kokkaa kokin kanssa”, Jälkiruoat-teema Klubitoimikunta
Junnupäättäjäiset		
Palkintojen jako klo 17.30		
Naisten syyskokous		
Isänpäivälounas		
Itsenäisyyspäivä		

Junioritoimikunta
Junioritoimikunta
Junioritoimikunta
Klubitoimikunta
Junioritoimikunta
Kapteenit
Naisten kapteeni
Ravintola
Klubitoimikunta/Rav.

Nordea Pankki Suomi Oyj
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Järjestäjä
Junioritoimikunta
Klubitoimikunta/Kap.
Ravintola
Kapteenit
Kilpailutoimikunta
Ravintola
Johtokunta
Klubitoimikunta
Senioritoimikunta
Klubitoimikunta
Klubitoimikunta
Junioritoimikunta
Valmentajat, cm
Junioritoimikunta

Pallo on sinulla
Varallisuudenhoito on paljon muutakin kuin
parhaiden osakkeiden ja arvopapereiden
valintaa. Se on kokonaisvaltaista suunnittelua
henkilökohtaisen tilanteesi ja tavoitteittesi
pohjalta. Meiltä saat asiantuntevat ratkaisut
kaikkiin varallisuuteesi liittyviin asioihin.
Soita ja sovi tapaaminen, 020 724 8056.

nordeaprivatebanking.fi
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Kilpailukalenteri 2010
S = sisäinen kilpailu A = avoinkilpailu K = kutsukilpailu
Aika

Kilpailu

24.4.

Talkooscramble YL n. klo 12

S

Kuvaus

18/ hcp 15 %/ 3 henk. Teemu Tanner
scramble/lp

Johtaja

18.5.-7.7

Henry McGrady Bell´s Challenge Cup

S

M/18/hcp/rp

Caddiemaster

18.5.

Pohjola, YL 08.30-13.30

K

1.tee kiinni klo 13.30
asti

Caddiemaster

22.5.

Lippukilpailu

S

18/hcp/lp

26.5.–23.6.

The Jayo Cup

S

18/ hcp/sekanelinpeli/rp

Caddiemaster

27.5.–8.9.

Naisten haastereikäpelisarja

S

18/hcp/rp

Sini Karttunen

3.6.

NCC, YL 08.30 – 13.30

K

1. tee kiinni klo 13.30 Caddiemaster
asti

6.6.

Kaipaus Golf/ Sekahaku – Texas
Scramble, yhteislähtö 10.00

S

40 kpl 3 henk
Päivi Lehmus
joukkuetta
1. tee kiinni 14.30 asti

7.6.–5.8.

Instru Cup, M, yli 50 v

S

M/18/scr/rp

Caddiemaster

10.6.

Olvi, YL 08.30–13.30

K

1.tee kiinni klo 13.30
asti

Caddiemaster

13.6.

The Captain´s Cup

S

18/hcp/lp/+ passiivijuniorit

Teemu Tanner

18.6.–23.7.

Juniori Cup

S

J/18/lp, J/9/pb, J/5/pb

Junioritoimikunta

17.6.

Volvo, YL 08.30–13.30

K

1.tee kiinni 13.30 asti

Caddiemaster

21.6-17.8.

HGK reikäpelimestaruus

S

18/scr/rp

Caddiemaster

22.6.

Volvo, PYL 08.30-11.00

K

1.tee kiinni klo 11.00
asti

Caddimaster

23.6.

Veteraanipokaali

A

18/hcp/lp /N/M
60/65 v

Matti Salimäki

24.6.

Jusan ja Timpan hopealautanen,
Juhanin Malja

S

pisin drive, 6 väylä
klo 17.00

Valmentajat

24.6.

The Midnight Sun Golf Tournament YL klo 18.00, 1. tee kiinni
klo 14.00 alkaen

A

18/pb/hcp/+ passiivijuniorit,
avoin ulkomaisille
pelaajille

Helka Chapman,
Henriette Heikel

29.6.

Sampo Pankki, PYL 08.30-11.00

K

1. tee kiinni klo 11.00 Caddiemaster
asti

28.6.-16.8.

The Jubilee Cup

S

M/18/hcp/nelinpeli/ rp Caddiemaster

1.7.

Seniori Open by Detur

A

18/pb/hcp/ N50/M
55 v

Lassi Tilander

1.7.–19.8.

Perhemalja

S

18/hcp/nelinpeli/rp

Caddiemaster

3.7.

Audi Tour osakilpailu, lähdöt 1
ja 10 tee klo 08

A

18/scr/lp, N/M yli 25v. Pekka Lehtonen
1. tee kiinni klo 13.00
asti

7.7.

Kyösti Rousti Malja

A

J/18/hcp/lp

Henrikki Tolonen

10.-11.7.

Tali Cup sponsored by Olvi,
lähdöt 1 ja 10 tee

A

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

Kristian Salonen

15.7.

Golf Digest Open Ladies´ Day

A

N/18/ pb/hcp < 36

Risto Maunula

16.7.

Nordic Hickory Match, SuomiRuotsi maaottelu

A

2x10 henk

Antti Paatola

17.7.

Hikkorigolfin avoin SM kisa

A

18/scr/N/M

24.7.

Pappa Jensen

S

36/hcp/lp/ passiivijun. Caddiemaster
ml.

28.–30.7.

Junioreiden reikäpelin SM

A

J/ scr/ rp

4.8.

Ministeri Erkon 60-vuotispokaali

S

M/18/hcp/lp/60 v = src Juhani Vartiainen

6.8.

Puugolf, YL 08.30–13.30

K

1.tee kiinni klo 13.30
asti

Caddiemaster

7.8.

Gloria Open, lähdöt 1 ja 10
klo 08

A

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

Pekka Lehtonen

9.8.

The Erkko Trophy, lehdistö ja
harjoittelu

K

Jäsenille vaihtokenttä
EGS

Caddiemaster

10.8.

The Erkko Trophy kutsukilpailu

K

1. tee kiinni klo 14.30 Caddiemaster
asti. Jäsenille vaihtokenttä EGS

11.–13.8.

The Erkko Trophy

A

54/scr/lp/ M/N/ hcp < Jaana Jalonen
3 ja 1, kenttää avataan Heli Ekström
päivittäin + 2 h.
Jäsenille vaihtokenttä
EGS

18.8.

Pohjolan malja

K

1. tee kiinni 08.30 –
12.00

Caddiemaster

20.–22.8.

HGK:n mestaruuskilpailut

S

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

Valmentajat
Jaana Jalonen
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Antti Paatola

Mikael Tuulio

23.–26.8.

Finnair Masters harjoittelut

A

Jäsenille vaihtokentät

Caddiemaster

27.–29.8.

Finnair Masters

A

N/54/scr/lp/pro
LET organisaatio
Jäsenille vapaa pääsy, Heli Ekström
vaihtokentät

31.8.

Volvo Drivers Cup

K

1.tee kiinni klo 13-14

Caddiemaster

2.9.

Sofia pankki, PYL 08.30–11.00

K

1.tee kiinni 08.3011.00

Caddiemaster

4.9.

Isä ja poika

A

M/18/nelinpeli/lp/
hcp < 24

Kristian Salonen

9.9.

Pohjola, YL 08.30–13.30

K

1.tee kiinni klo 13.30
asti

Caddiemaster

11.9

Rapugolf, lähdöt klo 14-16

S

18/hcp/lp/greensome

Tapio Björklund

11.–12.9.

Abase Syyslehti

A

M/36/ scr/ lp/am ja
pro hcp < 14

Kristian Salonen

18.9.

Kapteenit ja toimikunnat

24.9.

Junioreiden Valopallokisa YL
klo 19

S

J/9/lp/hcp

Junioritoimikunta

25.9.

Pokogolf

K

1. tee kiinni 10 - 13

Caddiemaster

26.9.

Everybody´s ja palkintojen jako
klo 17.30

S

18/lp/pb

Teemu Tanner

2.10.

The Final Try

S/K lähdöt klo 12

Caddiemaster

9.10.

Syysscramble I, YL klo 10.00

A

18/hcp/N/M

Caddiemaster

30.10.

Syysscramble II, YL klo 10.00

A

18/hcp/N/M

Caddiemaster

S/K 18/lp/hcp/joukkuekil- Juhani Vartiainen
pailu/
Maija Laukkanen
yhteislähtö 13.00,
kenttä kiinni klo 11.30

VIIKKOKILPAILUT
ma 10.5.–6.9. Seniorit

Senioritoimikunta

ti

11.5.–7.9.

Naiset, farmijuniori tytöt
- viikon 25, 32 ja 34 kilpailua ei pelata

Caddiemaster

to

13.5.–9.9.

Miehet, farmijuniori pojat
- viikon 25, 32 ja 34 kilpailua ei pelata

Caddiemaster

Viikkokilpailut 9.8. ja 23.8. pelataan vaihtokentällä

KLUBIOTTELUT
Kotiottelut

Järjestäjä

Järjestäjä

ti

8.6.

HGK-MGC

Senioritoimikunta

pe

9.7.

HGK – KuG-SGC

Senioritoimikunta

to

19.8.

HGK-PGC

Senioritoimikunta

to

5.8.

Interclub: HGK-EGS-SGC-MGC

Tiina Selin

su
15.8.
HGK-KGV
Vierasottelut

Teemu Tanner
Järjestäjä

to

20.5.

VGH-HGK

Senioritoimikunta

ke

2.6.

NGCC-StLG-HGK

Senioritoimikunta

ti

8.6.

Interclub:SGC-EGS-MGC-HGK

Tiina Selin

la

19.6.

AG-HGK

Teemu Tanner

ti

29.6.

Interclub: EGS-SGC-MGC-HGK

Tiina Selin

to-su

29.7.-1.8.

SGK-HGK

Teemu Tanner

su

8.8.

SHG-EGS-HGK

Teemu Tanner

ti

24.8.

Interclub: MGC-EGS-SGC-HGK

Tiina Selin

ma-ti

13.-14.9.

EGS-HGK ”RyderCup”

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
ilmoittautumisen 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

