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AJANVARAUS
Pelioikeuden omaavilla jäsenillä ei ole rajoituksia ajanvarauksen suhteen.
Greenfee-pelaajat voivat varata lähtöaikoja enintään 3 päivää etukäteen. Tasoitus ja seura pitää
ilmoittaa varauksen yhteydessä ja tasoituskortti pitää esittää ilmoittautumisen yhteydessä.
HARJOITUSALUE
Kaikki ovat tervetulleita käyttämään harjoitusaluetta johon kuuluvat: range, putti- ja chippiviheriöt, bunkkeri ja 3 kpl Par 3 väylää. Par 3 kenttä on ulkopuolisille aikuisille maksullinen 5€.
Rangepalloja ei saa viedä pois rangealueelta. Jos joku tavataan kentällä pelaamassa rangepallolla, seurauksena on pelikielto! Rangepalloja saa käyttää vain driving rangella.
ILMOITUSTAULUT
Toimiston ulkoseinältä löytyy junnujen ilmoitustaulu ja toimistosta kilpailu-, seniori-, tasoitus-,
koulutus- ja naisten ilmoitustaulut.
INTERNET
Kotisivuillamme www.ruukkigolf.ﬁ löytyy paljon luettavaa. Kilpailujen lähtöluettelot heti arvonnan jälkeen sekä kilpailujen tulokset löytyvät ajankohtaissivuilta. Myös tasoitusluettelot löytyvät
omilta sivuiltaan. Sivuilla on myös linkki peliaikojen varauksille.
KLUBI- JA KOKOUSTILAT
Klubitalon vintti on tarkoitettu jäsenten käyttöön sekä myös kurssitoimintaan, palkintojenjakotilaisuuksiin ja kokouksiin. Jokainen vastaa itse vintin siisteydestä. Kokoukset ja palkintojenjakotilaisuudet ravintolassa on sovittava ravintoloitsijan kanssa.
KÄRRYT
Golfkärryjen säilytys on parkkipaikalla. Kärryvuokra maksetaan toimistoon.
MÖKKIVUOKRAUS
Alueelta löytyy kaksi punaista mökkiä, jotka ovat vuokrattavana. Varauskirja on toimistossa.
PALAUTELAATIKKO
Klubitalon eteisestä löytyy jäsenille palautelaatikko, johon toivomme ruusuja, risuja ja
ehdotuksia. Sieltä löytyy valmiita lomakkeita täytettäväksi.
PELI
Lähtöaikavälit ovat 10 minuuttia. Painotamme joustavan pelin tärkeyttä; nopeammat pelaajat päästetään ohi heti sopivan tilaisuuden tultua. Kierrosta ei voi aloittaa 10-väylältä ilman
toimiston lupaa. Jos poiketaan tauolle 9-väylän jälkeen, on etuoikeus heillä, jotka jatkavat
suoraan 9-väylältä 10-väylälle. Pelin joustavuutta ajatellen antakaa avauslyöntilupa par 3-väylillä
teellä olevalle ryhmälle ennen kuin aloitatte puttaamisen tai olette etsimässä palloa.
PUKEUTUMIEN
Pukeutuminen golfetiketin mukaan.
SAUNAT
Klubitalon alakerrasta löytyvät saunat, suihkut ja lukittavat kaapit. Pyyhkeet saa toimistosta
maksamalla juniorikassaan 2 €.
SOFTSPIKES
Suosittelemme softpiikeillä varustettuja golfkenkiä.
TILASTOJA
kausi
00
jäsenmäärä
848
kävijämäärä
23618
kenttä avattiin
21.4.
kenttä suljettiin 1.12.

01
982
24653
28.4.
6.11.

02
992
25051
21.4.
30.10.

03
1006
24830
18.4.
21.11.

04
1026
21488
17.4.
16.11.

05
1010
21477
24.4.
16.11.

06
1010
21519
22.4.
18.12.

07
1061
21141
5.4.
23.11.

TOIMISTO
Toimisto on auki ennen kauden alkua klo 9–16 ja kentän auettua klo 8–20 arkisin
ja 8–18 viikonloppuisin. Syksyllä aukioloaika lyhenee.
VALVONTA
Pyrimme järjestämään kentälle valvontaa ruuhka-aikoina. Valvoja valvoo pelin joustavuutta
sekä että pelaajilla on asianmukainen pelilupa, pelilätkä tai greenfeelappu näkyvillä bägissä.
Valvojalla on oikeus poistaa kentältä pelaaja, joka ei käyttäydy sääntöjenmukaisesti tai jolla ei
ole pelilupaa.
YRITYSTAPAHTUMAT
Yritystapahtumista ilmoitamme ajoissa toimiston ilmoitustaulullamme.
YSTÄVÄPELILIPUT
Ennakkoon maksetuista hoitovastikkeista saadut ystäväpeliliput ovat voimassa ainoastaan
osakkeenomistajan tai pelioikeudenhaltijan seurassa.
kannessa Nina Saari, kuva: Jukka Tabermann
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Esa Hänninen

Yhdeksän vuotta puikoissa
Ensimmäisen kerran tutustuin golfiin

Laura Vanamo voitti alle 16-vuotiaitten

kuhiljaa ja loppuvuoden tilanne oli 719.

41-vuotiaana kesäkuussa 1989, kun työ-

tyttöjen reikäpelimestaruuden SM-

Kasvua jatkui vuoteen 2003, jolloin saa-

kaverini mukana pääsin kokeilemaan

tasolla. 1998 Ruukkigolfin kentälle tuli

vutettiin 1000 jäsenen raja. Muutaman

pallon lyömistä Ruukkigolfiin. Pienenä

täyteen 10 vuotta. Tässä oli pohjaa tule-

vuoden jäsenmäärä pysyi sitten hieman

hankaluutena oli vasenkätisyyteni, koska

vaisuuden haasteille, kun otin vastaan

päälle 1000 vuoteen 2006 saakka. Kier-

jouduin sen vuoksi hankkimaan mailan.

puheenjohtajan viirin Thor Pitkäseltä

rosmäärissä saavutettiin huippu vuonna

Se oli rauta-4, jolla sitten kaverini opas-

syyskokouksessa 14.11.1998.

2002, jolloin kierroksia tuli hieman yli

tuksella aloin lyömään rangella.

25 000. Sen jälkeen määrä

Heti ensimmäinen lyönti lensi

on laskenut ja liikkunut vii-

yli 100 metriä ja näin olin saa-

me vuosina 21 000 ja 22 000

nut uuden harrastuksen. Into

välillä.

syttyi heti ja green cardin suohankin Ruukin osakkeen kovaan

Ruukkigolfin tiedottaminen kehittyy

hintaan.

Vuoden 2000 alussa saatiin

ritin jo parin viikon sisällä ja

Olen luonteeltani sellainen,

seuralle nettiin oma domain

että kun johonkin innostun,

www.ruukkigolf.fi, jossa si-

teen sen todellakin sydämen

vuja ja niiden antia kehitel-

pohjasta. Toisin sanoen olen
mukana täysillä. Tämähän

tiin edelleen. Helmikuussa
Esa ja Thor Pitkänen

usein johtaa siihen, että pääsee

Ruukkigolf ry sai Suomen
Golfliiton

liittovaltuuston

Vuoden 1998 jäsenmäärä oli 687 ja ken-

varsinaisen jäsenen paikan seuraavaksi

hommia muiden eteen. Näin kävi golfis-

tällä pelattiin n. 15 800 kierrosta. Ruuk-

kahdeksi vuodeksi. Seuran puheenjoh-

sakin. 1996 pääsin mukaan Ruukkigolf

kigolfin toimitusjohtajana oli Pentti

tajana toimin liittovaltuustossa. Siellä

ry:n hallitukseen, jossa olin kolme vuot-

Väänänen, joka toimi myös kenttämes-

sain tutustua melkoiseen joukkoon Suo-

ta ensin tasoitustoimikunnan ja sitten

tarina. Aloittaessani puheenjohtajakau-

men golfvaikuttajia ja mahdollisuuden

koulutustoimikunnan vetäjänä. Vuoden

den vuoden 1999 alussa sain paljon apua

olla mukana kehittämässä suomalaista

1998 syyskokouksessa minut valittiin

Thor Pitkäseltä sekä varsinkin toimiston

golfia. Jokakeväinen voimainponnistus

ry:n hallituksen puheenjohtajaksi Thor

työmyyränä toimineelta Ilse Dahlgrenilta.

on seuramme lehden Froglegin aikaan

Pitkäsen lopetettua 5 vuotta kestäneen

Näin uusi homma oli melko helppo

saaminen. Sen ulkonäköön alettiin pa-

puheenjohtajakautensa. Tässä yhteydes-

aloittaa, kun apuna oli vielä toimiva hal-

nostaa entistä enemmän ja tuloksena on

sä on ehkä syytä kerrata, mitä Ruukissa

litus. Junnutoiminnan vetäjänä oli Jukka

ollutkin ihan edustuskelpoinen julkaisu.

on tapahtunut näiden vuosien aikana.

Tabermann. Hänelle ja kaikille muillekin

Tiedotukseen liittyi tuolloin myös oma

toimikuntien vetäjille annoin paljon vas-

osasto Sport Expo-2000-messuilla. Ke-

Mestareita ja työn sankareita

tuuta heti alusta alkaen ja tämä järjestely

säkuussa olimme mukana TV4:n Drai-

1997 oli Ruukkigolfin historiassa merkit-

toimi hyvin koko puheenjohtajakauteni

vi-ohjelmassa Tasavallan Taitomestari-

tävä vuosi. Seura astui internet-aikaan ja

ajan. Kenttä koheni silmissä ja näin voi-

osakilpailun merkeissä. Laura Vanamo

sai omat nettisivut. Näin seuran tiedotus

tiin entistä paremmin pitää joka kesä

valittiin alle 21-vuotiaitten maajoukku-

parantui ja nopeutui merkittävästi. Toi-

muutama arvokilpailukin. 1999 järjestet-

eeseen, joka osallistui EM-kisoihin Ita-

nen merkittävä tapahtuma oli seuran saa-

tiin toukokuussa JFAT-kisa ja elokuussa

liassa. Heinäkuussa pidettiin Ruukissa

ma ensimmäinen yleisen sarjan Suomen

mid-tourin osakilpailu. Suurempia kiso-

Saaremaa Open Championship-kilpai-

mestaruus, kun Tobias Dahlberg voitti

ja pelattiinkin sen jälkeen kentällämme

lu, koska Saaremaa Golfilla ei vielä ollut

miesten lyöntipelin. Samana vuonna

lähes vuosittain. Jäsenmäärä kasvoi pik-

omaa kenttää.
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Strategia tarkennetaan

body-kilpailu jouduttiin peruuttamaan.

Rissanen, joka nyt yhtiökokouksessa

Vuonna 2001 Kari Sarlin jatkoi Jukan

Pelikausi kuitenkin jatkui myöhemmin

antoi vetovuoron Peter Nynäsille. Yksi

aloittamaa uutta junioreiden nousukaut-

marraskuulle asti lumien sulettua. Kau-

virallinen maailmanennätyskin tehtiin

ta toimikunnan vetäjänä. Väänäsen Pena

den aikana valmisteltiin sekä ry:n että oy:

kesäkuussa Ruukissa. Petri Takkunen

oli jäämässä kauden jälkeen eläkkeelle

n strategiat vuoteen 2010 ja ne sovitettiin

löi valvotuissa oloissa yhdellä kädellä

ja niin Ruukkigolf tarvitsi uuden kent-

yhteen, jotta ohjaamme toimintaamme

golfpalloa 216 metriä. Niklas Dahlgren

tämestarin. Markku Leskinen valittiin

samaan suuntaan.

otti 18-vuotiaitten reikäpelin SM-kisoissa
hopeaa. Kauden päätteeksi Ilse Dahlgren

tehtävään ja hän aloitti jo loppukesästä.
Toimitusjohtajaksi vuoden 2002 alusta

2003 Ruukkigolfin jäsenmäärä ylitti

sanoi itsensä irti toimitusjohtajan tehtä-

alkaen valittiin Ilse Dahlgren.

1000 rajan. Pelioikeudet alkoivat olla

västä ja seuraajaksi valittiin vuoden 2004

suurimmaksi osaksi käytössä, joten jä-

alusta Kalevi Myllyoja.

Kausi 2002 alkoi hieman ikävästi ken-

senmäärä tuli jatkossa pysymään hieman

tän kannalta, sillä tuore kenttämestarim-

yli tuhannen, kunnes taas tehtiin pieni

Pelaajamme maailmalla

me sai Harkimolta kutsun Kullooseen

muutos vuonna 2007. Edellisellä kau-

Vuosi 2004 alkoi siis uuden toimitus-

laittamaan uutta kenttää primakuntoon.

della tietyt tahot suunnittelivat kentän

johtajan astuessa remmiin. Kalevi Mylly-

Näin jouduttiin nopealla aikataululla

laajennusta. Järjestetyssä mielipidekyse-

oja oli samalla ry:n toiminnanjohtaja ja

hakemaan uutta kenttämestaria. Ehkä

lyssä kuitenkin suurin osa jäsenistöstä

hoiti käytännön rutiinit. Kesäkuussa oli

tämä oli onni, sillä hommaan valittiin

hylkäsi ajatuksen ja oli sitä mieltä, että

Ruukissa jälleen mid-tourin osakilpailu,

Tapani Gustafsson, jonka ansiot Ruuk-

mieluummin parannellaan tässä mark-

jossa ruukkilaisetkin menestyivät hyvin.

kigolfin kentän kannalta kaikki tuntevat.

kinatilanteessa olemassa olevaa kenttää.

Ritva Lähteenmäki oli naisten sarjassa 3.

Toivottavasti Tapsa pystytään pitämään

Samassa yhteydessä optio laajennukses-

ja Pertti Korkiakosken tuloksena mies-

Ruukissa, sillä sana hyvistä kenttämes-

ta poistettiin vuokrasopimuksesta. JC

ten puolella oli hyvä 7. sija. Pertti valit-

tareista leviää. Lumi tuli maahan jo lo-

Ruukkigolf OY:n hallituksen puheenjoh-

tiin myös midien EM-kisajoukkueeseen.

kakuun alussa ja sen vuoksi mm. Every-

tajana oli toiminut alusta lähtien Erkki

Rainer Nyman voitti SM-pronssia vete-

Olen ehtinyt pelatakin.
Kierroksia on tullut vuosittain kotimaassa 105–135 kpl ja tasoitus oli
9 vuotta sitten 11.4. Nyt se on 8.9 ja
alimmillaan vuonna 2006 se oli 7.4.
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jäsenenä. OY:lle hyväksyttiin uusi yhtiö-

tilaisuudessa. Heinäkuussa järjestettiin

järjestys ja ry:kin valmisteli sääntömuu-

Finnair Junior Tourin osakilpailu ja myös

tosehdotuksen syyskokoukseen. Siellä se

Mid-tourin osakilpailu pelattiin Ruukis-

Esa Hänninen verkade som

hyväksyttiin ja tärkeimpinä muutoksina

sa. Syyskokouksessa 1.12.2007 valittiin

Bruksgolfs rf:s ordförande

tulivat juniori-ikärajan nostaminen 25

seuraajakseni Ruukkigolf ry:n puheen-

vuoteen ja pelioikeusvaatimuksen pois-

johtajaksi Ari-Pekka Lundén. Jäsenmää-

i 9 år dvs. 1998–2007.

taminen jäsenyysehdoista. Kesäkuussa

rä kasvoi vuoden aikana hiukan pelioi-

I artikeln minns Esa åren som

pidettiin junioreiden reikäpelin SM-kisat

keusvaatimuksen poistamisen vuoksi ja

gått, Bruksgolfs olika

Ruukissa ja sieltä tuli myös menestystä,

oli 1071.

utvecklingsskeden och
viktiga händelser.

sillä Dennis Dahlgren otti 18-vuotiaitten
poikien sarjassa pronssia. Heinäkuussa

Kiitosten aika

olivat vuorossa naissenioreiden lyöntipe-

Paljon ehti tapahtua puheenjohtaja-

lin SM-kisat, jossa oli mukana muutama

kauteni 9 vuotena ja tässä on mainittu

Ruukkigolfin edustajakin.

vain pieni osa. Nyt on sitten kiitosten
aika. Suuret kiitokset haluan antaa jä-

Ruukkigolf 20 v.

senistön tuesta kaikille ruukkilaisille.

raanien sarjassa ja hän pääsi EM-kisoihin

Kausi 2007 olikin sitten viimeinen

Yhteistyö toimiston ja OY:n hallituksen

Espanjaan. Siellä Suomen joukkueelle

kauteni puheenjohtajana. Seuraaja oli

kanssa sujui erinomaisesti joten suuret

tuli EM-hopeaa. Elokuussa pelattiin Ruu-

onneksi tiedossa jo kauden alkaessa. Al-

kiitokset myös siihen suuntaan. Halli-

kin kentällä miesten ja naisten reikäpelin

kuvuodesta järjestettiin Kisakeskuksessa

tukseen onnistuttiin jokaiseksi vuodek-

SM-kisat. Leo Savonen puolestaan voitti

golfohjaajan 1-tason koulutustilaisuus,

si saamaan aktiivisia vetäjiä, joita ilman

Diner’s Clubin Suomen finaalin ja pääsi

jossa oli mukana melkein koko hallitus ja

olisin ollut ylityöllistetty, kiitoksia myös

yhtenä Suomen edustajana kansainväli-

muitakin seuramme innokkaita jäseniä

heille! Kauteni aikana osallistuin ahke-

seen finaaliin Dubaihin. Junioritkin me-

yhteensä lähes 20 henkeä. Vuoden alussa

rasti liiton järjestämiin kokouksiin ja

nestyivät omissa kisoissaan mukavasti,
joten kaikilla rintamilla oli hyvä kilpailukausi.
Vuoden 2005 tärkein uudistus oli net-

Kiitän kaikkia niitä
ruukkilaisia, jotka
muistivat minua
merkkipäivänäni!
Esa

tiajanvarauksen käyttöönotto. Se saavutti
heti suuren suosion ja helpotti samalla
caddiemastereiden työtaakkaa. Pipsa
Pellinen toi jälleen seurallemme SMmitalin, kun hän sijoittui 16-vuotiaitten
tyttöjen reikäpelissä pronssille. Senioreiden Välitourin osakilpailu pidettiin
kesäkuussa Ruukissa. Rainer Nyman
voitti selkeästi tasoituksellisen sarjan ja
oli SCR-sarjassakin toinen. Muutenkin

aloittanut junioritoimikunnan uusi ve-

se antoi erinomaisen mahdollisuuden

oli seurallamme menestystä tässä kilpai-

täjä Jouni Hämäläinen puuhaili meille

tutustua koko Suomen golfvaikuttajiin.

lussa. 21-vuotiaitten naisten lyöntipelissä

tämän Golfliiton järjestämän kurssin.

Toivon seuraajalleni Ari-Pekka Lundé-

otti seuramme jäsen Kaisa Korhonen SM-

Keväällä otettiin käyttöön seuralle uudet

nille menestystä puheenjohtajakaudelle.

hopeaa, joten jo kauden toinen SM-mitali

nettisivut, jotka loi promme Erkko Palmu,

Toivon ja uskon, että hän saa myös tukea

matkasi Ruukkiin. Myös pituuslyönnissä

joka vastaa myös niiden ylläpidosta.

kaikilta tahoilta. Toimikuntiin tarvitaan

tapahtui. Joni Virtanen oli mukana Irlan-

Ruukkigolf ry täytti keväällä 20 vuotta,

joka vuosi uusia jäseniä, joten kaikki,

nissa Eurooppa-tourin kilpailussa ja löi

mutta juhlat pidettiin vasta kesäkuun

jotka haluavat olla viemässä seuraamme

alkuerissä luultavasti pisimmän suoma-

lopussa. Liiton edustajat samoin kuin

eteenpäin, voivat ottaa yhteyden Ari-

laisen lyömän draivin 411 metriä!

monia yhteistyöseurojemme edustajia

Pekkaan tai toimistoon.

2006 alkoi toinen kauteni Suomen

ja melkoinen joukko Ruukin perusta-

Golfliiton liittovaltuuston varsinaisena

jajäseniä oli paikalla ikimuistoisessa
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Ari-Pekka Lundén
puheenjohtaja / ordförande

Puheenjohtajan kolumni
Sain viime kesänä pelata muutaman

suttu “kuiluero” koettujen ja haluttujen

lökohtaisesti. Kyselyssä tuli myös esille,

kokeneen ja monia kenttiä kiertäneen

asioiden välillä. Jokainen vastaaja arvi-

että kaksikielisenä seurana tulee pitää

vanhemman herrasmiehen kanssa.

oi paitsi sitä miten eri osa-alueet koki,

huolta molemmista kieliryhmistä.

Kierroksen jälkeen istuessamme klubin

myös sitä kuinka tärkeänä ne koki. Kysely

ison sinisen varjon alla totesivat mie-

paljasti mitä meillä Ruukissa halutaan

20-vuotias Ruukkigolf on nyt aikuisen

het, että “kaikesta huomaa, että teillä on

parantaa ja mihin oltiin tyytyväisiä.

iässä monen muutoksen edessä. Pitkä-

täällä mukava henki ja täällä tuntee itsen-

Ruukin ry ja oy kokoontuivat yhteiseen

aikainen puheenjohtajamme Esa luovutti

sä heti tervetulleeksi.”

strategiapäivään maaliskuun alussa ja

nuijan eteenpäin, mutta seuraa taustalla

Aidosti ja spontaanisti lausuttu huo-

tekivät linjauksia siitä, mitä ja mihin

yhä tärkeiden neuvojen kanssa ja toi-

mio sai minut ajattelemaan, että niin var-

suuntaan nyt kehitetään saatujen vas-

mitusjohtajamme Kalevi alkaa jatkossa

maan moni vieraspelaaja kokeekin. Meil-

tausten pohjalta.

siirtää osaamistaan pikkuhiljaa seu-

lä Ruukkigolfissa ei olla turhan-

raajalleen. Tämäkin kertoo

tärkeitä, ei nipoteta turhasta eikä

paljon Ruukin ilmapiiristä;

tehdä asioista vaikeita. Meillä saa

tärkeintä meille on se, että

keskittyä pelaamiseen ja nauttia

hyvä toiminta jatkuu ja aute-

lajista ja ympäristöstä kiireettö-

taan toinen toisiamme.

mästi ja omalla tavalla. Omaan
joukkoon mahtuu junnuista

Lopuksi vielä suuri kiitos

senioreihin kaikentasoisia pelaa-

Esalle, joka 9. vuoden pu-

jia ja kaikki ovat yhtä tervetulleita

heenjohtajana toi seuran

kentälle. Klubikisoissa on usein

2000-luvulle. Esa otti netin

samoja kasvoja, mutta jokainen

mahdollisuudet heti toimi-

uusi kisailija otetaan mielellään

vaan käyttöön, lähensi Ruuk-

mukaan, olipa sitten omia jäseniä

kigolfia myös golfliiton toimintaan ja solmi erinomaiset

tai vierailija kauempaa.
Kun kyselin herroilta mistä tällainen kuva sitten välittyy, oli eräs

Esa luovuttaa puheenjohtajuuden A-P. Lundénille
Esa överräcker ordförandeskapet till A-P. Lundén

suhteet paitsi omaan porukkaamme, myös moneen golfvaikuttajaan, mikä ilmeni tal-

huomio sellainen, että jokainen
vastaantulija tervehti. Siis hetkinen? Eikö

Vastaavanlaisia tutkimuksia on tehty

ven liittokokouksessa. On mukava lähteä

se kuulu ihan normaaleihin tapoihin?

nyt noin 20:ssa golfseurassa ja meillä

luotsaamaan seuraa, joka tunnetaan, jon-

Kuuleman mukaan ei. Pääkaupunkiseu-

oli mahdollisuus myös vertailla Ruukin

ka jäsenet ovat tehtyyn työhön tyytyväisiä

dun kentillä, joissa nämä herrat pelasi-

tuloksia maamme keskiarvoon. Monessa

ja seuraa, jossa kaikkia tervehditään ;-)

vat enimmäkseen, on kuulemma hyvin

kohdassa olimme mairittelevasti keski-

harvinaista, että vieraita tervehditään ja

arvon yläpuolella.

siksi se oli heitä heti pistänyt silmään.

Suurimmat toiveet kohdistuivat luon-

Loppukesän aloin oikein seurata tätä ja

nollisesti kenttään, greenien ja väylien

niinhän se oli, meillä tervehditään iloi-

kuntoon. Vaikka niitä pidettiin hyvinä,

sesti kaikkia!

olivat ne myös tärkeimmiksi rankattuja.
Viime vuosina on kentän yleinen kun-

Ruukissa tehtiin iso kysely asiakastyy-

to parantunut huikeasti ja se työ tulee

tyväisyydestä viime syksynä. Tulokset on

jatkumaan. Suurinta kiitosta saivat hen-

julkaistu toisaalla tässä lehdessä. Tässä

kilökunta ja caddiemaster-työ. Muista-

kyselyssä oli olennaista selvittää niin kut-

kaamme kiittää heitä joskus myös henki-

Toivottavasti saan seuraavana puheenjohtajana yhtä paljon positiivista aikaan,
kuin edeltäväkin vasurin pelaaja.
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Ordförandes kolumn
Senaste sommar hade jag tillfälle att

områdena skall fungerar. De som svarade

Den 20-åriga Bruksgolf genomgår nu

spela med några äldre gentlemän som

fick ta ställning till sina egna erfarenhe-

i vuxen ålder vissa förändringar. Vår

hade erfarenhet av spel på många olika

ter inom de olika delområdena och även

mångåriga ordförande Esa gav klubban

banor. Efter rundan, då vi satt under

hur viktiga de olika områdena är. Under-

vidare, men bistår i bakgrunden med

klubbens stora blåa parasoll, konstatera-

sökningen avslöjade vad man vill för-

viktiga råd och klubbens verkställande

de herrarna att “man märker på allting,

bättra i Bruksgolf och vad man är nöjd

direktör Kalevi kommer så småningom

att ni har en trevlig stämning och att man

med. Bruksgolf rf:s och ab:s styrelser

att överföra sitt kunnande till sin efter-

känner sig genast välkommen”.

samlades till en gemensam strategidag i

följare. Även det här berättar mycket om

Den ärliga och spontana kommenta-

början av mars och gjorde linjedragning

Bruksgolfs atmosfär; det viktigaste för

ren fick mig att tänka, att så känner säkert

på basen av svaren beträffande vad man

oss är, att den lyckade verksamheten fort-

många gästspelare. Vi är inte viktiga av

kommer att satsa på i framtiden.

sätter och att vi hjälper varandra.

oss i Bruksgolf, vi klagar inte i onödan

Motsvarande undersökningar har

och vi försvårar inte saker och ting. Hos

gjorts i ca 20 golfföreningar och vi hade

Jag vill avsluta med att tacka Esa, som

oss kan man koncentrera sig på att spela

möjlighet att jämföra Bruksgolfs resultat

under sina 9 år som ordförande, tog

och njuta av spelet och omgivningen utan

med landets medeltal. I många punkter

föreningen till 2000-talet. Esa tog webb-

var vi smickrande över medelsnitt.

ens möjligheter genast i bruk i praktiken,

stress och på sitt eget sätt. Alla spelare från
juniorer till seniorer och av olika nivåer
är lika välkomna till banan. I klubbtävlingarna ser man ofta samma ansikten, men
varje ny spelare tas gärna emot, varje sig
det är fråga om egna medlemmar eller
gästspelare från en annan klubb.
Då jag frågade herrarna, hur en sådan här bild uppstår, var en kommentar
helt enkelt, att man hälsar på den som
kommer emot. Vaddå? Hör detta inte till
normal kutym? Enligt vad som berättas, är detta inte fallet. På huvudstadsregionens banor, där dessa herrar för det
mesta spelar, är det mycket ovanligt att

De största önskemålen riktades natur-

förde Bruksgolf närmare golfförbundets

man hälsar på gäster och därför hade man

ligtvis mot banan, greenerna och fair-

verksamhet samt knöt utomordentliga

genast lagt märkte till saken. Under sen-

ways. Trots att man tyckte att kvaliteten

kontakter inte bara med vårt eget gäng,

sommaren började jag följa med saken,

på dessa är god, anses deras betydelse

utan med många verksamma inom

och jo det stämmer, hos oss hälsar man

även vara av största prioritet. Under

golfen, vilket framkom under förbunds-

glatt på alla!

de senaste åren har banans allmänna

mötet senaste vinter. Det är trevligt att

kondition förbättras betydligt och arbetet

styra en förening, som är känd, vars med-

I Bruksgolf gjordes en stor medlem-

kommer att fortsätta. Det största tacket

lemmar är nöjda med det arbete som har

sundersökning senaste höst. Resultaten

fick personalen och caddiemaster-

gjorts och en förening där alla hälsar på

är publicerade på en annan plats i den

arbetet. Låt oss komma ihåg att tacka

varandra ;-)

här tidningen. I den här undersöknin-

dem även personligen nu och då. Ur

Jag hoppas att jag som ordförande får

gen var det viktigt att undersöka skillna-

undersökningen framkom även, att vi

lika mycket positivt till stånd som den

den mellan hur man upplever saker och

som en tvåspråkig förening, borde till-

tidigare vänsterhänta spelaren.

ting och hur man önskar att de samma

godose de båda språkgruppernas behov.
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Esko Tuomola
kapteeni 1.6. alkaen / kapten fr.o.m 1.6

Ruukkigolfin uusi kapteeni
Esko Tuomola aloittaa Krister Lundqvistin jäl-

toiminnan vetäjät ja apulaiset on merkki

muita kentällä olevia. Golfliikkeessä

keen Ruukkigolfin kapteenina kesäkuussa.

vahvasta seurahengestä. Tämä on ollut

kaupan olevat tai niitä malliltaan vastaa-

Tapasimme Eskon ja tiedustelimme hänen

mielestäni oikea linjaus hallitukselta

vat vaatteet takaavat tämän.

ajatuksiaan Ruukkigolfista, kapteenin teh-

kaiken aikaa. Asia on noteerattu myös

tävistä ja golftoiminnasta yleensä.

valtakunnallisesti.

Terveisesi Ruukkigolfin jäsenille?

Miten kauan olet ollut Ruukkigolfin

Mihin tehtävään tulet erityisesti keskitty-

vapaa-ajan viettotapa ja rentoutumis-

jäsenenä ja miten tulit mukaan golf-

mään seuran kapteenina?

muoto, joillekin intohimo, joillekin kil-

Golf on mainio, terveellinen harrastus,

toimintaan?

Meillä ry:n hallitus valitsee kapteenin

Ruukkigolf on ensimmäinen golfseu-

ja määrittelee siten vastuun ja velvolli-

rani ja tulin jäseneksi loppukesästä 1998

suudet. Toimikausi on kaksi vuotta ker-

samanaikaisesti muun perheen kanssa.

rallaan. Jatkuva keskustelu hallituksen

Poikani Aleksi kävi Cocis-treeneissä

kanssa antaa siis perussuunnan. Golf-

naapuriseurassa edelliskesänä ja green-

liitolla on oma kantansa kapteenin tehtä-

card-kurssin suorittelimme vuoden -98

viin, ja niitä soveltaen tätä luottamusteh-

kesäkuussa EGS:n kentällä. Kävimme

tävää haluan hoitaa. Edeltäjältäni opin,

uteliaina katsomassa myös Ruukkigol-

että kapteeni ottaa kantaa asioihin, jotta

fin pihapiiriä ja kenttää. Perheen kanta

kehitys jatkuu ja mennään eteenpäin.

oli nopeasti selvä: tämä näyttää meille

Haluan, että uudet jäsenet voivat tun-

oikealta paikalta! Jotain lämmintä, rei-

tea itsensä tervetulleeksi joukkoomme.

lunoloista ja kodikasta täällä tuntui ole-

Tähän pääsemiseksi olemme hallituksen

van. Päätöstä ei ole tarvinnut katua.

kanssa suunnitelleet kummitoimintaa
erityisesti vasta-alkajien saamiseksi mu-

Mitä mieltä olet Ruukkigolfin seura-

kaan seuran toimintaan ja myös heidän

hengestä ja miten se on muuttunut

pelillisten valmiuksiensa nostamiseksi

vuosien aikana?

niin, että he selvityvät kierroksesta mui-

Ruukkigolfin seurahenki on hyvä.

den vauhdissa. Hyvä seurahenki syntyy

Ihmiset tuntevat toisensa aika hyvin ja

ja kasvaa jokaisen jäsenen toiminnan ja

klubilla on rento tunnelma. Täällä elää

olemisen kautta. Siis tekemistä riittää

edelleen talkoohenki, toivottavasti se

jokaiselle.

jatkuu.

Velvollisuuteni on valvoa, että seurassa

Ravintolan isäntäväen rooli on mie-

noudatetaan golfetikettiä. Ja siinä toisis-

lestäni hyvin ratkaisevaa sille, miten ih-

ta pelaajista välittäminen on tärkeintä –

miset golfklubilla viihtyvät. Työnjako on

turvallisuudesta huolehtiminen, ystäväl-

selkeä: ravintolan väki tekee hyvää ruo-

lisyys, rauhallinen mutta reipas pelitapa,

kaa ja muuta tarjottavaa ja meidän teh-

kentän kunnosta huolehtiminen omien

tävämme on käyttää niitä hyväksemme.

jälkien osalta. Meillä on loistava kenttä-

Toivon, että Peter joukkoineen myös

henkilökunta ja heillä on etuoikeus ken-

viihtyy täällä pitkään.

tällä! Pelattaessa noudatamme sääntöjä

Lasten ja nuorten runsas joukko on toi-

niin hyvin kuin osaamme jne.

mintamme piristys ja suola ja se varmis-

Pukeutuminen on sekin osa golf-

taa jatkuvuutta. Seuran vahva taloudelli-

etikettiä. Sanotaan nyt vaikka niin, että

nen panostus juniorityöhön ja innokkaat

omalla pukeutumisella ei pidä ärsyttää

pailu itsensa ja muiden kanssa. Kaikille
löytyy paikka Ruukkigolfissa!
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Bruksgolfs nya kapten
Esko Tuomola tar över som Bruksgolfs

i en grannförening sommaren innan och

uppgift, och jag vill sköta den här förtro-

kapten efter Krister Lundqvist i juni. Vi

vi deltog i en greencard-kurs i juni 1998

endeuppgiften genom att följa dessa.

träffade Esko och ställde några frågor om

i Esbo Golfklubb. Vi besökte nyfikna

Av min föregångare lärde jag mig, att

hans tankar om Bruksgolf, kaptenens upp-

Bruksgolfs gård och bana. Familjen var

kaptenen skall ta tag i saker och ting,

gifter och golfverksamheten i övrigt.

snabbt överens: det här ser ut som rätt

för att utvecklingen skall gå framåt och

plats för oss! Här fanns någonting varmt,

för att vi skall komma vidare. Jag vill att

Hur länge har du varit medlem i Bruks-

rejält och hemtrevlig syntes det oss. Vi

de nya medlemmarna skall känna sig

golf och hur kom du med i golfverksam-

har inte behövt ångra beslutet.

välkomna i vårt gäng. För att detta skall

heten?

kunna förverkligas, har vi med styrelsen

Bruksgolf är min första golfförening

Vad är din åsikt om Bruksgolfs klubbanda

planerat en gudmor-/gudfarspelarverk-

och jag blev medlem i slutet av sommaren

och hur har den förändrats under åren?

samhet speciellt för att få med nybörjare

1998 samtidigt som de övriga i familjen.

Bruksgolfs klubbanda är god. Männis-

i klubbens verksamhet. Detta skall även

Min son Aleksi deltog i Cocis-träningarna

korna känner varandra och det råder en

stöda nybörjarnas spelfärdigheter så att

avspänd stämning i klubben. Här lever

de klarar av rundan i samma takt som

fortfarande talkoanda, vilken jag hoppas

andra spelare. En god kubbanda uppstår

fortsätter.

genom varje medlems uppträdande och

Golfrestaurangens krögares roll är
enligt min mening av stor betydelse för

agerande. Det finns sålunda en uppgift
för var och en.

hur människorna trivs på golfklubben.

Min uppgift som kapten, är att övervaka

Arbetsfördelningen är tydlig: restaurang-

att man följer golfetiketten i föreningen.

personalen står för god mat och annan

I detta sammanhang är det viktigaste att

service och vår uppgift är att använda oss

man bryr sig om sina medspelare och

av den. Jag hoppas att Peter och hans per-

deras säkerhet, att man uppför sig vänligt,

sonal kommer att trivas länge hos oss.

har en lugn men rask spelstil, att man

Den stora gruppen av barn och ungdo-

bryr sig om att lämna banan i gott skick

mar piggar upp vår verksamhet och utgör

efter sig. Vi har en fantastisk banskö-

grunden för fortsatt verksamhet. Före-

tarpersonal och de har förhandsrätt på

ningens starka ekonomiska satsning på

banan! Då vi spelar skall vi följa reglerna

juniorarbete och de aktiva verksamhets-

så bra som vi kan osv. Även klädseln är en

ledarna och medhjälparna är ett tecken

del av golfetiketten. Man skall t.ex. inte

på en stark klubbanda. Det här har varit

reta upp andra spelare på banan med sin

ett val i rätt riktning ända från början

klädsel. Detta undviker man lätt genom

tycker jag. Man har även noterat saken

att använda kläder som finns att köpa

i landsomfattande golfkretsar.

i golfbutiken eller som är av samma
modell som dessa.

Vad kommer du att särskilt koncentrera
dig på som kapten i föreningen?
I Bruksgolf väljer Rf:s styrelse kapten

Vad är din hälsning till Bruksgolfs medlemmar?

och fastslår sålunda ansvaret och uppgif-

Golf är en utmärkt, hälsosam hobby,

terna. Verksamhetsperioden är två år åt

fritidssysselsättning och avkoppling, för

gången. En kontinuerlig diskussion med

en del en passion, för andra en tävlan

styrelsen utgör grunden. Golfförbun-

med sig själv och andra. Alla hittar sin

det har sina egna riktlinjer om kaptens

egen plats i Bruksgolf !
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Mirkku Papunen
ladykapteeni / ladykapten

Ladykapteenin tervehdys
Naisten toiminta on elänyt RuG:ssa

Tapahtumia joka makuun

nuoren naisen elämän verran ja tietyt

Naisten toiminnassa toivoisin näkyvän

asiat ja tapahtumat ovat jo vakiintuneet

mahdollisimman hyvin naisjäsenten toi-

hyvin toimiviksi käytännöiksi. On hienoa

veet ja odotukset. Tätä kirjoittaessa en ole

päästä kulkemaan aikaisempien vuosien

tavoittanut kaikkia teitä arvoisat naiset.

kapteenien johdattamaa tietä. Jokaisen

Tulen joka tapauksessa olemaan yhte-

toimintakauden odotetaan kuitenkin

ydessä sähköpostitse ja Ruukkigolfin

tuovan myös jotakin uutta ja kapteenin

kotisivujen kautta ennen toimintakauden

tehtävässä olen nyt sen haasteen edessä.

alkua ja kauden kuluessa. Siten toivon

Naisten toiminnassa on haasteellista löy-

kuulevan mahdollisimman monelta aja-

tää paitsi uutta niin myös paljon sellaista,

tuksia.

joka puhuttelee eri ikäryhmien edustajia.

Naisten tapahtumissa on tällä kaudella

Se, että mukana on naisia nuoresta ai-

erilaisia teemoja. Aiheina ovat mm. ke-

kuisesta veteraaniin, on ennen kaikkea

hon tuntemus, jalkojen toiminnallinen

rikkaus.

hyvinvointi, ravintoasiaa, hemmottelua,
keho–mieli toimintaa ja tavoitteellista

Yhteiset tapahtumat yhdistävät

ajattelua. Lisäksi pelikierrokselle valmis-

Jäsenmäärän lisääntyessä tasaista tahtia

tautuminen, tasapainoinen lihaskunto ja

on myös naisten määrä viimeisten vuosi-

palauttavat harjoitteet kuuluvat ohjelma-

en aikana jonkin verran kasvanut. Lady-

kirjoon.

kapteenin asettama tavoite aktiivisten

Birdiepuun linnut tulevat saamaan

naisjäsenten määrän lisäämisestä edel-

oman värin kullekin kuukaudelle. Saam-

lisellä golfkaudella on edelleen ajankoh-

me siten seurata missä kuussa birkkujen

taista. Aktiivisuutta ei suinkaan mitata

ruuhkahuippuja syntyy.

vain kilpailuihin osallistumisella, vaan
kaikki osallistuminen on yhtä arvokasta.

Onnea tulevalle pelikaudelle ja hyväntuulista yhdessäoloa!

Yhteisten tapahtumien ja kilpailujen
onnistunut toteuttaminen edellyttää
aina joukon avustavia käsiä ja jalkoja
mukaan.
Kilpailullisesti meillä on monenlaisia haasteita tulevalle kaudelle. Paitsi, että
kilpailemme leikkimielellä ja tosissaan
toisiamme ja itseämme vastaan, on meillä myös yhteisiä tavoitteita eri seuraotteluissa. Kilpailullisista tavoitteista merkittävää on myös se, että naispelaajamme

Naisten Narukisa käynnistää
naisten yhteisten tapahtumien
toimintakauden 24.5.
Palkintojen jaon yhteydessä
käydään läpi kauden tapahtumat ja keskustellaan niistä
Kapteenin kierros pelataan
8.6. jossa naisilla oma sarja
hcp 37–54 sarjana

pärjäävät kilpailuissa eri paikkakunnilla
ja että yhä suuremmalla joukolla naisia
on roppakaupalla onnistumisia taskussaan kauden päättyessä. Kannustakaamme toisiamme näissä asioissa!

Naisten sunnuntaita vietetään
15.6. Teemana ovat säännöt ja
etiketti

Hangon Golfia naisia vastaan
pelataan seuraottelu 17.6.
Ruukissa
Seuraottelu Nordcenterin
naisia vastaan pelataan 9.7.
Ruukissa
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Ladykaptenens hälsning
Damernas verksamhet har nått mogen

Ur tävlingssynpunkt sett har vi en

handla hur man förbereder sig inför

ålder och vissa saker och evenemang

mängd utmaningar under den inkom-

spelrundan, balanserad muskelkondi-

har redan etablerat sig som fungerande

mande säsongen. Förutom att vi tävlar

tion och återhämtande övningar.

traditioner. Det känns bra att få följa den

på lek och på allvar med varandra, har vi

Fåglarna i Birdieträdet kommer att

väg som de tidigare kaptenerna lett. Varje

även gemensamma mål beträffande de

ha en egen färg för varje månad. Vi kan

verksamhetsperiod väntas dock föra med

olika klubbkamperna. Ett viktigt mål är

genom detta följa med i vilken månad de

sig någonting nytt, och som ladykapten

också att våra damspelare klarar sig bra

flesta birdien görs.

står jag nu inför den utmaningen.

i tävlingarna på olika orter och att en allt

I damverksamheten är det utmanan-

Jag önskar alla lycka till inför den

större grupp damer får uppleva att de

kommande säsongen och glad samvaro!

lyckats väl i spelet under säsongen. Låt

Damernas Snörtävling
den 24.5 är den första gemensamma damtillställningen.
I samband med prisutdelningen går vi igenom säsongens
olika evenemang

de att hitta både nya aktiviteter och även
sådant som tilltalar representanter för
olika åldersgrupper. Det är en rikedom i
sig att det bland våra medlemmar finns

oss sporra varandra till allt bättre framgångar!
allt från unga vuxna till veteranspelare.
Varje generation har säkert något att ge

Evenemang för alla smaker

till de andra grupperna.

Jag hoppas att damernas verksamhet

Kaptensrundan spelas 8.6
och damerna har en egen
hcp-serie 37–54

De gemensamma tillställningarna
utvecklar föreningsandan

lemmarnas önskemål och förväntningar.

Damernas söndag firas
den 15.6. Temat är golfregler

I skrivandets stund har jag ännu inte nått

och etikett

I och med att medlemsantalet växer

alla er, ärade damer. Jag kommer i varje

i jämn takt, har även damernas antal

fall att vara i kontakt via e-post och via

vuxit under de senaste åren. Det mål som

Bruksgolfs hemsidor innan säsongen

ladykaptenen senaste säsong satte upp

början samt under säsongen. På så sätt

för att öka damernas aktivitet, är fort-

hoppas jag få höra önskemål från så

farande aktuellt. Aktivitet mäts dock inte

många som möjligt.

avspeglar så väl som möjligt dammed-

enbart genom deltagandet i tävlingar,

Damernas evenemang kommer att

utan all slags deltagande är lika värde-

vara uppbyggda kring olika tema. Dessa

fullt. Ett lyckat genomförande av gemen-

är bl.a. kännedom av kroppen, fötternas

samma evenemang och tävlingar förut-

välmående, födan, välbefinnandet, krop-

sätter alltid en mängd hjälpande händer

pen–sinnet kontakten och målmedvetet

och fötter.

tänkande. Dessutom kommer vi att be-

Klubbkamp mot Hangö Golf
spelas 17.6 på Bruksgolf
Klubbkamp mot Nordcenters
damer spelas 9.7 på Bruksgolf
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Kalevi Myllyoja
toiminnanjohtaja
verksamhetsledare

Ruukkigolf kehittyy Bruksgolf utvecklas i
jäsenistönsä mukana takt med medlemmarna
Vuoden 2006 aikana muutettiin sekä yhdistyksen sääntöjä,

Under 2006 ändrades både föreningens stadgar och bolagets

että osakeyhtiön yhtiöjärjestystä. Toimenpiteet osoittautuivat

bolagsordning. Åtgärderna visade sig vara adekvata. Medlem-

oikeiksi ratkaisuiksi. Nettojäsenmäärämme kasvu oli 51 uutta

santalet steg med 51 under år 2007. Största delen av de nya

jäsentä viime vuoden aikana. Suurin osa uusista jäsenistä on

medlemmarna är personer, som har kollektiv spelrätt genom

henkilöitä, joilla on yritysosakkeen yhteisöpelioikeus ja jotka jo

företagsaktien och som redan ansett Bruksgolf som sin hem-

ennestään pitivät Ruukkigolfia kotikenttänään, mutta eivät voi-

mabana, men har inte kunnat bli medlemmar utan en egentlig

neet liittyä seuramme jäseniksi ilman varsinaista pelioikeutta.

spelrätt. Flera 22-25 åringar, som hade avgått från klubben, blev

Myös useita seurasta eronneita 22–25-vuotiaita liittyivät uudel-

medlemmar på nytt och började spela golf igen. Medlemsantalet

leen jäseneksi ja jatkoivat golfin pelaamista. Jäsenmäärämme

börjar redan vara så stort, att så många fler ryms inte på en 18-

alkaa jo olla sitä luokkaa, että paljon enempää 18-reikäiselle

håls bana utan att banan stockar sig för mycket.

kentälle ei mahdu ilman että kenttä ruuhkautuu liiaksi.

Juniorverksamheten lockar

Junioritoiminta kutsuu

Av hela Finlands ca 125 000 golfare är 8 % juniorer under 18

Koko Suomen n. 125 000 golffarista on 8 % alle 18-vuotiai-

år. I Bruksgolf är siffran 11,9 %. Bekymrande ändå är att, att det

ta junioreita. Ruukkigolfissa luku on 11,9 %. Huolestuttavaa

proportionella antalet har sjunkit under flera år. Det naturliga

kuitenkin on, että suhteellinen määrä on meillä ollut jo use-

sättet att behålla medlemsantalet på nuvarande nivå är att hitta

amman vuoden ajan laskussa. Luonnollinen tapa jäsenmäärän

nya juniorer som är intresserade av golf. Ett bra sätt är säkert

pitämiseksi nykyisellään on löytää uusia lajista kiinnostunei-

att presentera grenen för skolungdomar. Vår juniorkommitté

ta junioreita golfin pariin. Varmasti hyvä tapa on esitellä lajia

arbetar med detta under ledning av Jouni Hämäläinen med ett

koululaisille. Tätä työtä on junioritoimikuntamme tekemäs-

projekt som heter ”Bett av golfflugan gör inte ont”. Utbildnings-

sä Jouni Hämäläisen johdolla ”Golfkärpäsen purema ei satu”

ministeriet har beviljat projektet 2000 euro i ”Nuori Suomi”

hankkeella. Opetusministeriö on myöntänyt hankkeelle

-utvecklingsstöd.

2000 euroa Nuori Suomi -kehittämistukea.

Medlemsundersökning

Jäsentyytyväisyyskysely

I november-december gjordes en medlemsenkät. På enkäten

Marras-joulukuussa tehtiin jäsentyytyväisyyskysely. Kyselyyn

svarade 255 medlemmar och svarsprocenten var ca 24 %. För

vastasi 255 jäsentä, vastausprosentin ollessa noin 24 %. Kyselyn

det praktiska genomförandet ansvarade studeranden Kristian

käytännön toteutuksesta vastasi Haaga-Helia ammattikorkea-

Peev från yrkeshögskolan Haaga-Helia. Man har gjort en mot-

koulun opiskelija Kristian Peev. Suomen Golfliiton toimek-

svarande landsomfattande undersökning vid Haaga-Helia år

siannosta koulussa tehtiin opinnäytetyönä vastaava valtakun-

2006 på uppdrag av Finska Golfförbundet. Vi kan jämföra våra

nallinen tutkimus vuonna 2006. Vastauksiamme pääsemme

resultat med den här undersökningen. Den feedback som gavs

vertaamaan tähän tutkimukseen. Annetut mielipiteet ovat

är mycket värdefull i strategiplaneringen.

erittäin arvokkaita strategian suunnittelussa.

Föryngring

Nuorennusleikkaus

Själv har jag också tänkt lämna plats åt de yngre. Dock inte

Olen myös itse jättämässä tilaa nuoremmille. En kuitenkaan ai-

helt, men min avsikt är att gå över till deltidspension med 50

van kokonaan, mutta tarkoitukseni on siirtyä osa-aikaeläkkeelle

% arbetstid. JC Bruksgolf Ab:s styrelse har anställt Jouni Hä-

50 % työajalla. JC Ruukkigolf Oy:n hallitus on palkannut Jouni

mäläinen för en arbetsförhållande som gäller året runt. Jou-

Hämäläisen ympärivuotiseen työsuhteeseen. Jounin työnkuvaa

nis befattningsbeskrivning har ännu inte slagits fast, men det

ei ole vielä määritelty, mutta ry:n toiminnanjohtajuuden siirtä-

vore naturligt att flytta över verksamhetsledarens uppgifter till

minen hänelle on luontevaa.

honom.

Hyvää golfkautta!

Trevlig golfsäsong!
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Pera Heininen
senioritoimikunnan pj.
seniorkommitténs ordf.

Senioritoiminta Seniorverksamheten
Terve kaikki seniorit, uusi golfkesä tekee taas tuloaan ja alkaa

Hej alla seniorer, en ny golfsommar står för dörren och det

olla aika suunnitella tulevia tapahtumia. Tulevia miettiessä on

är dags att planera de kommande evenemangen. I samband

ehkä syytä ainakin vilkaista peruutuspeiliin mitä mennyt kausi

med att man funderar på det kommande, är det på sin plats

antoi, opetti tai jätti parannettavaa.

att tänka på säsongen som gick, vad den förde med sig, lärde

Kiitokset sille aktiiviselle joukolle, joka osallistui kauden

oss och vad som borde förbättras.

2007 tapahtumiin. Kausi meni lähinnä pelatessa, ainakin ne

Tack till den aktiva grupp som deltog i evenemangen under

seniorit, jotka pelasivat maanantaikisaa pelaavat ”oikealla” ta-

år 2007. Säsongen fortgick i spelandets tecken, och åtminstone

soituksella koska kortti jätettiin jokaisesta viikkokisasta. Nel-

spelar de seniorer som deltog i måndagstävlingen med ”rätt”

jän kortin sääntö toteutuu tältä joukolta hyvinkin. Menneeltä

handicap, eftersom deltagarna lämnade in sitt kort efter varje
veckotävling. Regeln gällande fyra kort per säsong uppfylls galant av den här gruppen. Det som enligt min mening saknades
senaste säsong var olika utbildningstillfällen, och genomgång
av etikett- och regelfrågor. Dessutom borde vi uppdatera resultaten från våra tävlingar snabbare på nätsidan.
I evenemangskalendern för den kommande säsongen, är
det mening att reservera tid för utbildning, gymnastik- och
stretchövningar, utvecklingsdiskussioner och som ett nytt spel
en utmaningstävling. Jag har preliminärt kommit överens med
en lokal förening om en tävling i Ryder Cup stil. Planerna är att
spela en runda på vardera banan med 12-personers lag.
Vi deltar naturligtvis i Nylandsregionens matchplaycup. Vi
gör även en golfresa till någon inhemsk bana och den traditionella resan till Pärnu eller Riga står troligen också på programmet.

kaudelta jäi mielestäni puuttumaan koulutustapahtumat, eti-

De traditionella klubbkamperna finns också med i programmet,

ketti- ja sääntötiedoista puhuminen. Tulokset on saatava myös

det finns också några nya föreningar med i år.

nopeammin kotisivuille.
Tulevan kauden tapahtumakalenteriin on tarkoitus varata
aikaa myös koulutukselle, jumppa- ja venytysharjoitteille, ke-

Du är även välkommen att framföra dina egna önskemål
beträffande sommarens program. Vi gör tillsammans ett trevligt
sommarprogram, som publiceras så snart det är klart.

hityskeskusteluille ja uutena pelinä haastekisa. Olen alustavasti
sopinut paikallisesta Ryder Cup-tyyppisestä ottelusta paikallisen seuran kanssa. Tarkoitus on pelata kierros kummallakin
kentällä 12 hengen joukkueella.
Osallistumme tietysti Uudenmaan piirin reikäpelicupiin.
Teemme pelimatkan jollekin kotimaiselle kentälle ja jo perinteinen Pärnu/Riikan matka tullee ohjelmaan. Perinteiset seuraottelut ovat tietysti ohjelmassa, uusia seurojakin olisi tarjolla.
Voit myös esittää omia toiveita ensi kesän ohjelmasta. Tehdään yhdessä itsellemme mukava kesäohjelma, joka julkaistaan
heti sen valmistuttua.

13

frogleg 14

Jone Hämäläinen
junioritoimikunnan pj. / juniorkommitténs ordf.

Junioreilla edessä
mielenkiintoinen golfkesä
Tämä kuluva kausi on junioreiden osalta
jo melko pitkällä. Osa junioreista on harjoitellut läpi talven ja nyt on aika nauttia
harjoittelun tuloksista. Kevään harjoitusleirillä ensimmäiset pudottivat tasoitustaan roimasti. Kesällä on siis luvassa
loistavia suorituksia junnujen osalta.
Tulevana kesänä kehitämme junioritoimintaamme entisestään. Kevään aikana
kierrämme Pohjan ja Karjaan kouluissa
kertomassa golfista ja alkukesästä järjestämme tutustumispäiviä Ruukin omilla
harjoituspaikoilla koko perheelle.
Haluamme tarjota jokaiselle juniorille entistä laadukkaampaa ohjausta
iästä ja harrastusvuosista riippumatta.
Perustamme harjoitusryhmiä kysynnän

Junnut Espanjassa 2008
Juniorerna i Spanien 2008

mukaan, nykyiset ryhmät tulevat harjoittelemaan 1–3 kertaa viikossa. Pelaamme
tämän lisäksi omia kuukausi- ja viikkokilpailuja, joissa pelkät golftaidot eivät
aina riitä, vaan innokkuudella ja nokkeluudella voi napata palkinnot itselleen.
Olemme aloittaneet yhteistyön Kurk:n,
Pickala:n sekä Peuramaan junioritoimikuntien kanssa. Kehitämme yhdessä
ohjaajiemme osaamista samalla kun

Sebastian aloittaa kauden
Sebastian börjar säsongen

Ja Toni...
Och Toni...

Ja Cindy...
Och Cindy...

Jali ja Ballenan kummut
Jali och kullar i Ballena

juniorimme pääsevät tutustumaan ko.
vieraskenttiin, sekä pelaamaan toisten
seurojen junioreiden kanssa.
Tuleva kesä tuo joukkoomme uusia
iloisia nuoria, paljon onnistumisia, kehittymistä sekä runsaasti iloa kentälle.
Tätä on tuleva kesä, mikset tulisi meidän
mukaan? Mikset nauraisi kanssamme
ja viettäisit yhden hauskimmista golfkesistä tähän mennessä!

Toimintaamme tukevat /Vår verksamhet stöds av:

15 frogleg

Juniorverksamheten står inför
en intressant golfsommar
Den innevarande golfsäsongen är
redan rätt långt gången för juniorernas
del. En del av juniorerna har tränat hela
vintern och nu är det dags att njuta av
träningsresultaten. På vårens träningsläger sänkte redan de första juniorerna
sitt handicap betydligt. Under sommaren
kan vi vänta oss strålande resultat av våra
juniorspelare.
Under inkommande sommar kommer vi att utveckla vår juniorverksamhet
ytterligare. Under våren åker vi runt till
skolor i Pojo och Karis och berättar om
golfverksamheten och på försommaren
arrangerar vi ett Open House tillfälle för
hela familjen på Bruksgolfs träningsområde.
Jali – kuinkas tästä selvitään?
Jali – hur ska jag klara av det här?

Vi strävar till att erbjuda varje junior
allt bättre träningsmöjligheter oberoende av ålder och spelnivå. Vi kommer att
grunda träningsgrupper efter behov, de
nuvarande grupperna tränar 1–3 gånger
i veckan. Dessutom spelar vi egna månads- och veckotävlingar, där inte enbart
golffärdigheten är avgörande, utan man
kan även vinna pris genom att vara aktiv
och slug.
Vi har börjat samarbeta med Kurks,
Pickala Golfs och Hjortlandets juniorkommittéer. Vi utvecklar tillsammans
våra golfledares kunnande och samtidigt
har våra juniorer möjlighet att bekanta
sig med de olika banorna samt spela tillsammans med juniorer från de övriga
föreningarna.
Den kommande sommaren för med
sig nya, glada unga spelare, många lyckade spel, utveckling och massor med glädje till vår bana. Det här lovar vi inför sommaren, kanske du vill ansluta dig till det

Cindy ja uusi tuttavuus
Cindy och en ny bekantskap

glada gänget? Kom med och upplev en av
de roligaste golfsomrarna hittills!
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Kirsi Kankaanranta
klubitoimikunnan pj.
/ klubbkommitténs
ordf.

Klubitoimi-

kunnan

terveiset
vuodelle

2008

Klubitoimikunnan tehtävänä on aktivoida jäsenistöä ja lisätä seurahenkeä. Välineinä ovat yhteiset tapahtumat, talkoot,
illanvietot, teemaillat, yhteiset matkat,
leikkimieliset kilpailut jne.
Klubitoimikunta on uusiutunut melkein kokonaan. Uusina jäseninä tulivat
mukaan Maiju Klevdal, Tuija Elomaa,
Nina Ammunet-Lappi sekä uusi ladykapteenimme Mirkku Papunen. Vanhasta kokoonpanosta ovat mukana Teija
Putkonen ja Kirsi Kankaanranta toimikunnan vetäjänä.

1.5. Vappu brunssi

5.7. Lady Cup

Ensimmäinen klubitoimikunnan tilaisuus

Lauantaina 5.7. vuorossa on Lady Cup,

on vapunpäivänä. Syömme alkuun mait-

tämä joka vuosi suuren suosion saavut-

tavan brunssin, jonka jälkeen tilaisuus jat-

tanut joukkuekisa, jossa ladyt kutsuvat

kuu kuohuviinillä ja lipun nostolla. Ohjel-

joukkueeseensa kaksi herrasmiestä ja pe-

massa on myös kapteenien, puheenjoh-

limuotona on texas scramble. Toimiston

tajan ja toiminnanjohtajan suorittamat

seinällä on lista miehistä, jotka kaipaavat

kauden avauslyönnit.

kutsua peliseuraksi. Pelin jälkeen ravintola tarjoaa maittavan lounaan.

15.6. Naisten Sunnuntai
Sunnuntaina 15.6. vietämme valtakun-

16.7. Picnic-ilta

nallista Naisten Sunnuntaita. Tähän ti-

Keskiviikkona 16.7. nautimme hauskasta

laisuuteen toivotaan erityisesti uusia

yhdessäolosta Picnic-illassa. Leikkimieli-

naisjäseniä mukaan. Leikkimielisen jouk-

sen puolen kierroksen joukkuekisan jäl-

kuekisan oheen on järjestetty myös sään-

keen ravintola tarjoaa iltapalaa.

tökysymyksiä. Kisan jälkeen ohjelmassa
on asiaa kehonhoidosta ja tuote-esittelyjä

Vaihtopäivä heinäkuussa

sekä kevyttä syötävää. Tarkempi ohjelma

Heinäkuussa järjestetään vaihtopäivä jon-

on netissä ja ilmoitustaululla lähempänä

kun toisen kentän kanssa. Seuraa ilmoitus-

ajankohtaa.

taulua ja tule mukaan vaihtopäivään.

20.6. Juhannuskisa
Juhannuskisaperinnettä viriteltiin viime

11.10. Kauden päätöstilaisuus Hanskat Naulaan

vuonna ja tänä kesänä on tarkoitus jär-

Lauantaina 11.10. vuorossa on Every-

jestää joku leikkimielinen juhannuskisa.

body-kisa ja kauden päättäjäistilaisuus

Seuraa nettisivuja ja ilmoitustaulua.

Hanskat Naulaan. Kisassa kaikki palkitaan, jokainen tuo palkinnon mukanaan
ja ne haetaan paremmuusjärjestyksessä.

Aurinkoista kesää ja runsasta osanottoa!

Illalla nautitaan hyvää ruokaa ja juomaa,
palkitaan hyvät suoritukset, kilpaillaan,
tanssitaan ja seurustellaan.

17 frogleg

Klubbkommitténs

1.5. Valborgs brunch

5.7. Lady Cup

Säsongens första tillfälle som klubbkom-

Lördagen den 5.7 står Lady Cup i turen,

mittén arrangerar är Valborgs brunchen.

som år efter år har varit en populär lagtäv-

Vi äter först en mättande brunch, varef-

ling. Klubbens ladyspelare inbjuder två

ter tillställningen fortsätter med skum-

herrspelare i sitt lag och spelformen är

vin och flagghissning. I programmet

texas scramble. På kontorets anslagstavla

ingår även kaptenens, ordförandes och

kommer det att finnas en lista på herrar

verksamhetsledarens öppningsslag för

som gärna vill bli inbjudna i ett lag. Efter

säsongen.

spelet äter man lunch i restaurangen.

15.6. Damernas Söndag

16.7. Picnic-kväll

Söndagen den 15.6 firar vi den nationel-

Onsdagen den 16.7 njuter vi av rolig sam-

la Damernas Söndag. Till det här tillfället

varo i form av en Picknic-kväll. Efter en

Klubbkommitténs uppgift är att aktivera

önskar vi speciellt våra nya dammedlem-

halv runda med lekfullt spel, äter vi kvälls-

medlemmarna och förbättra klubbens

mar välkomna. Förutom en lekfull lag-

bit i restaurangen.

anda. Detta gör man genom att arran-

tävling, har vi också samlat ihop en del

gera olika evenemang, talkotillfällen,

frågor gällande golfregler. Efter tävlingen

Bytesdag i juli

kvällssitsar, temakvällar, gemensamma

kommer vi att få lyssna till hur vi sköter

I juli ordnas en bytesdag med någon

resor, lekfulla tävlingar osv.

om vår kropp och det blir även produkt-

annan bana. Följ med anslagstavlan och

Klubbkommitténs sammansättning

demonstration och en lätt lunch. Närmare

kom med på en rolig utfärd.

har förnyats nästan helt. Nya medlem-

program hittar du på webbsidorna och på

mar i kommittén är Maiju Klevdal, Tuija

anslagstavlan närmare tillfället.

11.10. Säsongens
avslutningfest

nya lady kapten Mirkku Papunen. Av

20.6. Midsommartävling

Lördagen den 11.10 står Everybody-täv-

de gamla medlemmarna fortsätter Teija

Midsommartävlingstraditionen starta-

lingen i tur samt säsongens avslutnings-

Putkonen och Kirsi Kankaanranta fort-

de senaste år och även denna sommar

fest. I tävlingen får alla pris, varje deltagare

sätter som dragare av kommittén.

planeras en lekfull midsommartävling av

hämtar ett pris till prisbordet och prisen

något slag. Följ med webbsidorna och

avhämtas i resultatordning. Under kvällen

anslagstavlan.

avnjuter man god mat och dryck, belönar

hälsningar

inför säsongen

2008

Elomaa, Nina Ammunet-Lappi samt vår

Med önskan om en solig sommar och flitigt
deltagande i klubbens evenemang!

säsongens bästa resultat, tävlar, dansar
och umgås med varandra.
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Kim Sundström
tävlingskommitténs ordf. / kilpailutoimikunnan pj.

Tävling och
trevligt sällskap
För de flesta av oss är golf i första hand

tävlingar. I klubbtävlingar får spelaren

tatet faller ut efter varje hål. Delade place-

en trevlig hobby, inte en tävlingsgren. En-

delta, men då kan spelaren inte få något

ringar avgörs med ett slags sudden-death,

dast en liten del satsar på allvar på träning

pris. Spelarens rättigheter att delta i öppna

till exempel slag greenbunkern, den som

och strävar att nå så långt som möjligt till

tävlingar och till priser återställes då han/

är längst från hålet faller ut. En plats i

allt hårdare tävlingsserier. Trots detta kan

hon har lämnat in tre handicapkort.

utslagningstävlingen utlovas förutom åt

deltagandet i tävlingar ge alla

de bästa scratch spelarna i

nya dimensioner jämfört med

kvalet även åt damen med

en vanlig träningsrunda.

bästa scratchresultatet och

I klubbtävlingar spelar man

spelarna med bästa netto-

med olika spelare och hinner

resultat bland både damer

samtidigt bli bekant med an-

och herrar.

dra medlemmar under spelets

Varje torsdagmorgon i

gång. Att spela med olika män-

juli spelas den populära

niskor, speciellt bättre och mer

9-hålstävlingen Breakfast

erfarna spelare, kan vara mycket

Competition . Tävlingar-

lärorikt med tanke på det egna

na börjar med gemensam

spelet. Spelarens mål behöver

start kl 6 och man spelar

inte alltid vara att vinna tävlin-

turvis på front-nine och
back-nine. Efter tävlingen

gen, det kan till exempel vara att
uppnå ett speciellt resultat eller att vinna

Tävlingssäsongen 2008

äter man morgonmål i väntan på

en spelkompis.

Under inkommande säsong ”återgår man

resultaten.

till vardagen” efter 20-årsjubileumsåret.
Medlemsförfrågningen som gjordes

Tävlingsprogrammet är till största delen

Omväxling med matchplay

på vintern bekräftade den tidigare upp-

traditionellt. På programmet finns två del-

Matchplay erbjuder intressant omväxling

fattningen att en rätt stor del av Bruks-

tävlingar i golfförbundets tävlingsserier,

till vanligt slagspel, både på träningsrun-

golfs över tusen medlemmar deltar sällan

men båda är endagstävlingar och mindre

dorna och i tävlingar. På Bruksgolf spelas

eller inte alls i tävlingar. Det är förstås var-

än motsvarande tävlingar på Bruksgolf

även inkommande säsong två match-

je spelares eget val om han/hon vill delta

förra säsongen. I juli spelas en deltäv-

playtävlingar, förutom klubbmästers-

i tävlingar och annan klubbverksamhet,

ling i seniorernas mellantour och vete-

kapen i matchplay från backtee även den

men jag skulle uppmana alla att i alla fall

rantour på Bruksgolf och i augusti står

traditionella EA-cupen. I mästerskaps-

prova på tävlandet. I tävlingskalendern

en deltävling, juniorernas regiontour, på

tävlingen spelar damerna och herrarna i

finns många olika spelformer och serier,

programmet.

egna serier från backtee utan hcp. I EA-

alla hittar säkert någon som passar. Par-

I både Brödtorp Open och i Kisakeskus

cupen spelar alla i samma serie från

eller lagtävlingar kan vara en bra start för

Open spelas förutom hcp-serierna även

klubbtee och 3⁄4 handicap beaktas.

nybörjare.

en gemensam scratch-serie från backtee.

Båda tävlingarna spelas i sin helhet som

Herrarna spelar alltså från vit tee och da-

säsongstävlingar, dvs så att spelarna

Kom ihåg att lämna in fyra
handicapkort

merna från blå tee.

sinsemellan kommer överense om

Tävlingskommittén har beslutat följa

ren spelas först en kvalrunda på 18 hål

golfförbundets rekommendation att en

på förmiddagen, och därefter en utslag-

spelare som inte under föregående eller

ningstävling med 10 deltagare på efter-

innevarande säsong har lämnat in minst

middagen. I utslagningsskedet spelas 9

fyra handicapkort, får inte delta i öppna

hål så att spelaren med det sämsta resul-

I shoot-out tävlingen efter midsomma-

speldagarna. Kom ihåg att anmäla dej
till matchplay tävlingarna i maj.
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Kilpailua ja
mukavaa peliseuraa
Useimmille meille harrastajille golf

avoimiin kilpailuihin ja palkintoihin pa-

Juhannuksen jälkeen shoot-out kisassa

on ensisijaisesti mukava harrastus, ei

lautuu kun hän on jättänyt kolme tasoi-

pelataan aamupäivällä ensin 18 reiän

kilpailulaji. Vain pieni osa pelaajista pa-

tuskorttia.

lyöntipelikarsinta, jonka jälkeen iltapäivällä on vuorossa 10 pelaajan kesken

nostaa tosissaan harjoitteluun ja pyrkii
etenemään mahdollisimman pitkälle yhä

Kilpailukausi 2008

käytävä pudotuskisa. Pudotusvaiheessa

kovempiin kilpailusarjoihin. Tästä huo-

Tulevalla kaudella ”palataan arkeen”

pelataan 9 reikää niin, että joka reiällä

limatta kilpailuihin osallistuminen voi

viime kauden 20-vuotisjuhlien jälkeen.

huonoimman tuloksen tehnyt pelaaja

antaa kaikille uusia ulottuvuuksia verrat-

Kilpailuohjelma on pääosin perinteinen.

putoaa joukosta pois. Tasatilanteet rat-

tuna tavalliseen harjoituskierrokseen.

Ohjelmassa on kaksi liiton kilpailusar-

kaistaan yhden lyönnin äkkikuolemalla

Seurakilpailuissa pääsee pelaamaan

joihin kuuluvaa osakilpailua, mutta mo-

esimerkiksi greenibunkkerista, kauim-

erilaisten ihmisten kanssa, ja samalla

lemmat ovat yksipäiväisiä ja pienemmät

maksi reiästä jäänyt putoaa.

tutustumaan muihin pelaajiin. Pelaami-

kuin vastaavat kilpailut Ruukissa viime

Paikka pudotuskisaan on luvassa kar-

nen erilaisten pelaajien kanssa, varsinkin

kaudella. Heinäkuussa pelataan Ruukis-

sinnan parhaiden scratch pelaajien lisäk-

parempien ja kokeneimpien kanssa, voi

sa senioreiden välitourin ja veteraani-

si myös parhaimman scratchtuloksen

olla hyvin opettavaista oman pelin kan-

tourin osakilpailu ja elokuussa vuorossa

pelanneelle naiselle, sekä miesten ja

nalta. Pelaajan tavoitteena ei aina tarvit-

on junnujen aluetourin osakilpailu.

naisten parhaimmat nettotulokset pelanneille.

se olla kilpailun voittaminen, vaan se voi

Sekä Brödtorp Openissa että Kisakes-

olla esimerkiksi jonkun tietyn tuloksen

kus Openissa pelataan tasoituksellisten

Heinäkuun jokaisena torstai-aamuna

tekeminen tai tutun pelikaverin voitta-

sarjojen lisäksi yhteinen scratch sarja ta-

pelataan suurta suosiota saavuttanut

minen.

katiiltä. Miehet pelaavat siis valkoiselta

9-reikäinen Breakfast Competition.

tiiltä ja naiset siniseltä tiiltä.

Kilpailut alkavat yhteislähtönä klo 6 ja

Talvella tehty jäsenkysely vahvisti kä-

pelataan vuorotellen etuysillä ja takaysillä.

sityksen siitä, että varsin iso osa Ruukin

Kisan jälkeen syödään tuloksia odotellessa

yli tuhannesta jäsenestä ei osallistu kil-

aamiaista.

pailuihin kovin usein tai ei ollenkaan. On
tietenkin jokaisen pelaajan oma valinta

Reikäpelistä vaihtelua

haluaako osallistua kilpailuihin ja muu-

Reikäpeli tarjoaa pelimuotona muka-

hun seuratoimintaan, mutta kehottaisin

vasti vaihtelua tavalliseen lyöntipeliin,

kaikkia ainakin kokeilemaan. Kilpailuka-

sekä harjoituskierroksilla että myös kil-

lenterista löytyy monta erilaista pelimuo-

pailuissa.

toa ja sarjaa, jokaiselle löytyy varmasti so-

Ruukissa pelataan tulevallakin kaudel-

piva. Pari- tai joukkuekilpailusta voi olla

la kaksi reikäpelikilpailua, takatiiltä pe-

helppo lähteä liikkeelle.

lattavan reikäpelimestaruuskisan lisäksi
perinteinen EA-cup. Mestaruuskisassa

Muista jättää neljä tasoituskorttia

naiset ja miehet pelaavat omissa sarjois-

Kilpailutoimikunta on päättänyt noudat-

saan takatiiltä ilman tasoituksia. EA-cu-

taa golfliiton suositusta siitä, että pelaaja

pissa kaikki pelaavat samassa sarjassa

joka ei edellisellä tai kuluvalla kaudella

klubitiiltä ja tasoituksista huomioidaan

ole jättänyt vähintään neljä tasoituskort-

3⁄4. Molemmat kisat pelataan kokonaan

tia, ei saa osallistua avoimiin kilpailuihin.

kausikilpailuina, eli pelaajat sopivat kes-

Klubikilpailuihin pelaaja voi osallistua,

kenään pelipäivistä. Muista ilmoittautua

mutta silloinkaan pelaaja ei voi saada

reikäpeleihin toukokuun aikana.

palkintoa. Pelaajan oikeudet osallistua
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RuG KILPAILUKALENTERI 2008
PV AIKA
su 9.00
su 9.00
la 9.00

KILPAILU
PDGolf Lippukilpailu
Brödtorp Open
Naisten narukisa

PELIMUOTO
Lp
Lp
Narukisa, 9r (10-18)

SARJAT
SCR
Yht
M, N, scr (backtee) X
N

1.6
8.6
14.6
15.6

su 12.00
su 8.00
la 8.00
su 13.00

Lp, greensome
Lp (ruots)
Lp, scramble
Lp, 3-h scramble

Yht
M(sin), N, hcp37-54
Yht
N

28.6

la

SGL jäsenkilpailu
Kapteenin Kierros
Duuni Golf
Naisten Sunnuntai
Juhannuskisa
Shoot-out kisa

Lp, 18+9r

Yht

3.7
5.7
8.7
10.7
12.7
16.7
17.7

to 6.00
la 13.00
ti 8.00
to 6.00
la 8.00
ke
to 6.00

Lp, 9 r (1-9)
Lp, texas scramble
Lp
Lp, 9 r (10-18)
Lp
Snag-golf
Lp, 9 r (1-9)
CC-golf rata
Lp, 9 r (10-18)
Lp, 36r

Yht
Yht (yhteislähtö)
JunT, JunP
Yht
M,N,scr (backtee)

24.7
to 6.00
26.-27.7 la-su 8.00

Breakfast Competition
Lady Cup
Junioreiden aluetour (etelä)
Breakfast Competition
Pohja Kisakeskus Open
Picnic-ilta
Breakfast Competition
Lähipelimestaruus, harj.alueella
Breakfast Competition
Luokkamestaruuskisat

27.7
31.7

8.00
6.00

Luokkamestaruuskisat
Breakfast Competition

Lp, 18r
Lp, 9 r (1-9)

X
Yht
X
JunT, JunP, MidN,
MidM, SenN, SenM,
VetN, VetM
X
Yht

8.8
pe
9.8
la
16.8
la
23.-24.8 la-su

8.00
8.00
8.00
8.00

Senioreiden välitour/veteraanitour
Ravintolan parikilpailu
J-Trading seniorikisa
RuG Mestaruuskisat

Lp
Lp , greensome
Lp (ruots)
Lp, 54 r

SenM, VetM
Yht
SenM, SenN
M, N

X

syyskuu

14.9
27.9

su
la

9.00
9.00

Varuboden Open
West Chark Kinkkukisa

Lp, 2h-scramble
Lp

Yht
Yht

X

lokakuu

4.10
11.10
19.10
25.10

la 11.00
la 11.00
la 9.00
la 18.00

2 mailaa ja putteri
Everybody
Cross Country
Iltavalokisa, par 3 radalla

Lp (ruots)
Lp, pb (pun tee)
Lp (ruots)
Lp, 6r

hcp<18, hcp>19
Yht (yhteislähtö)
M, N
Yht

KILPAILU
SaG-RuG
RuG-HG
RuG-NGCC
HSGC-RuG
RuG-HyG
RuG-HG
RuG-MTG

PELIMUOTO
Rp

SARJAT
M, N
N
N
M, N
M,N
Sen
Sen

KILPAILU
EA-Cup
RuG Reikäpelimestaruus
Eclectic

PELIMUOTO
Rp
Rp, backtee

toukokuu

PVM
4.5
18.5
24.5

kesäkuu
heinäkuu

su
to

8.00

HCP PB AVOIN
X
X
X
X
60/40%
X
25%
X

X

X
X
15%

X
X

Yht

X
X
X

elokuu

PV

17.6
9.7
19.7

ti
ke
la

Rp, 3/4 hcp
Rp
Rp

X

X

X
X
60/40%
X

X

25%
X

X

X
X
X
X

PAIKKA

HillSide

KAUSIKILPAILUT
AIKA
kesä–syyskuu
kesä–syyskuu
kauden alk–syyskuu

SARJAT
Yht
M, N

X

X

SEURAOTTELUT
PVM

X

SCR
X

HCP
3/4

X
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Ohjeita kilpailijoille

Anvisningar för tävlingsdeltagare

Tässä muistin virkistämiseksi ohjeita sekä uusille että van-

Som uppfriskning av minnet följer här några anvisningar för

hoille kilpailijoille:

både nya och gamla tävlingsdeltagare:

Ilmoittautuminen viikonlopun kilpailuihin päättyy yleensä

Anmälningstiden till veckoslutets tävlingar går normalt

torstaina klo 16. Muista tarkistaa ilmoittautumisen yhtey-

ut på torsdag kl 16. Kom ihåg att kontrollera tävlingens

dessä kilpailun päivämäärä, kellonaika, pelimuoto, sarjajako

datum, klockslag, spelform, serier osv. Det kan under

jne. Keväällä julkaistuun kilpailukalenteriin saattaa kesän

sommaren komma små förändringar i tävlingskalendern

mittaan tulla pieniä muutoksia.

som publiceras på våren.

Mahdollisuus pyytää aikainen tai myöhäinen lähtöaika kil-

Möjligheten att be om tidig eller sen starttid i tävlingar finns

pailuun säilyy, mutta sitä saa käyttää vain todellista tarvet-

fortfarande, men den får användas endast vid verkligt be-

ta vaativissa tilanteissa, ei sen takia että mieluimmin pelaa

hov, inte för att man föredrar att spela på morgonen eller på

aamuisin tai iltapäivisin. Mestaruuskisoissa tällaiset pyynnöt

eftermiddagen. I mästerskapstävlingarna är dessa önske-

eivät ole mahdollisia.

mål inte möjliga.

Saavu kilpailupäivänä paikalle riittävän ajoissa ja ilmoittaudu

Anländ i god tid på tävlingsdagen och anmäl dig till

caddiemasterille.

caddiemastern.

Tule lähtöpaikalle noin 5 minuuttia ennen lähtöaikaasi,

Kom till startplatsen ca 5 minuter före din starttid, startern

startterilla on joskus lisäohjeita kerrottavanaan kilpailusta,

har ibland anvisningar att ge om tävlingen, spelformen osv.

pelimuodosta tms.

Skriv resultaten på resultattavlan efter de första nio hålen.

Ensimmäisen yhdeksän reiän jälkeen tulokset merkitään

Någon paus håller man inte efter första nio hålen, men

tulostaululle. Taukoa ei pidetä, mutta eväitä voi toki käydä

man kan förstås hämta vägkost för resten av rundan från

hakemassa ravintolasta mukaan loppukierrokselle.

restaurangen.

Tarkista kierroksen jälkeen tuloskortit merkkarisi kanssa ja

Kolla resultaten på scorekortet med din marker efter rundan

muistakaa allekirjoittaa kortit. Tämän jälkeen tulokset merki-

och kom ihåg namnteckningarna på korten. Skriv därefter

tään tulostaululle ja pelaaja vie tuloskorttinsa toimistoon.

resultaten på resultattavlan, och för korten till kontoret.

Kutsu

Inbjudan

Tervetuloa kauden ensim-

Välkommen till säsongens

mäiseen
klubikilpailuun:
PD Golﬁn Lippukilpailu, su
4. toukokuuta klo 9. Ilmoit-

första klubbtävling: PD Golfs
Flaggtävling sön 4 maj kl 9.

taudu viimeistään torstaina 1.5.
klo 16. Kilpailumaksu 7 €. Kilpailu
on tasoituksellinen lyöntipeli ja
kaikki pelaavat samassa sarjassa.
Pelaajilla on mukaan nimellään
varustettu lippu, joka jätetään
siihen kohtaan, missä pallo on,
kun kaikki tasoituksen antamat lyönnit on käytetty. Hyvät
palkinnot, kilpailun sponsori on
PD Golf Service.
Tule mukaan kokeilemaan alkukauden tuloskunto!

Anmäl dig senast torsdag 1.5.
kl 16. Tävlingsavgift 7 €. Tävlingen spelas som slagspel med
hcp och alla deltar i samma
serie. Spelarna får med sig en
ﬂagga med sitt eget namn, som
lämnas på det ställe, där bollen
är, då spelaren använt alla sina
slag som hcp berättigar till. Bra
priser, tävlingen sponsoreras av
PD Golf Service.
Kom med och testa säsongens
resultatform!
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Jessica Strandström
handicapkommitténs ordf. / tasoitustoimik. pj. /

Nya handicapbestämmelser
Fyra handicapkort bör
registreras per år

vars handicap är 18,5 eller högre. Om

Senaste år tog man allmänt i bruk Euro-

kan inte endast resultatet för nio hål re-

peiska Golfförbundets nya handicapbes-

gistreras. En årlig handicaprevision görs

tämmelser. Den största förändringen var

vid årets slut och i hemmaklubbarnas

att spelaren i fortsättningen bör lämna

medlemsregister framgår vilka perso-

in minst fyra handicapresultat per kalen-

ner som har ett aktiv exakt handicap. Ur

derår för registrering i hemmaklubben.

kommande medlemskort kommer det

Före träningsrundan skall spelaren an-

troligen också att framgå ifall spelaren

mäla sin önska att göra en runda som

har ett aktivt handicap.

spelaren har trots allt spelat hela rundan,

inverkar på handicapet, genom att skriva
kontoret. Efter rundan skall resultatkortet

Ett uppdaterat handicap är
viktigt

returneras till kontoret eller, ifall kontoret

Det har framförts många olika åsikter

är stängt, i plåtlådan som finns utanför

om de nya handicapbestämmelserna.

kontoret. Resultatkort som inte retur-

Huvudsyftet med de nya handicapbes-

nerats, registreras som höjande handi-

tämmelserna är att spelarna skall spela

capkort. Då spelaren har starttid utanför

med rätt handicap. Enligt Europeiska

kontorets öppettider, tas handicapkort

Golfförbundet är spelarens handicap inte

emot fast namnet inte finns i pärmen.

statistiskt tillförlitliga och kan ge en fel

Tävlingsrundor gjorda på vår bana re-

bild av spelarens spelfärdigheter, ifall det

gistreras automatiskt ifall förhållandena

krävda antalet resultatkort inte lämnats

under tävlingen har varit handicapsgil-

för registrering. Det har framkommit

tiga. Tävlings- och träningsrundor som

fall, oftast i samband med tävlingar, där

spelas på andra banor i Finland eller

spelaren har spelat med ett alltför högt

utomlands, registreras genom att retur-

handicap. Ett uppdaterat handicap är

nera resultatkorten till kontoret.

inte bara viktigt i tävlingar. Golf är ett

in sina uppgifter i pärmen som finns i

sällskapsspel och det är trevligare både

Antalet handicapkort som krävs

för spelaren själv och för spelkamraterna,

Ifall spelaren inte under senaste år re-

att handicapet är på rätt nivå. Spelaren

turnerat det krävda antalet handicapkort

njuter mer av spelet och får mer ut av

för upprätthållande av handicapet, har

det då han/hon spelar med rätt handi-

spelaren inte längre ett aktivt exakt han-

cap. Förra året returnerade endast ca 25

dicap. I praktiken innebär det att spelaren

% av våra medlemmar det krävda antalet

inte får delta i öppna tävlingar. Spelaren

handicapkort. I år skulle vi kunna ta som

kan delta i klubbtävlingar, men har inte

mål att höja detta tal, vilket inte borde vara

rätt att få priser. Spelaren kan aktivera

omöjligt. Alla ut på handicaprundor då

sitt exakta handicap genom att returnera

banorna öppnar!

tre handicapkort. Jag vill här påminna att
även nio håls resultatkort kan returneras
för registrering, ifall spelaren före rundan
anmält att hon/han spelar endast nio hål,
detta är dock endast möjligt för spelare
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Uudet
tasoitusmääräykset
Neljä korttia jätettävä vuodessa

pelannut koko kierroksen, hän ei voi re-

Viime vuonna tulivat Euroopan Golflii-

kisteröidä ainoastaan yhdeksän reiän tu-

ton uudet tasoitusmääräykset voimaan.

losta. Haluan tässä muistuttaa, että myös

Suurin muutos oli, että pelaajan nykyään

yhdeksän reiän tasoitukseen vaikuttavan

pitää toimittaa kalenterivuodessa vähin-

tuloskortin voi palauttaa, mikäli on ennen

tään neljä tasoitustulosta rekisteröitäväk-

kierrosta ilmoittanut pelaavansa yhdek-

si kotiseuralle. Ennen harjoituskierrosta

sän reikää, mutta tämä on mahdollista

pelaajan pitää ilmoittaa haluavansa teh-

vain pelaajille, joiden tasoitus on 18,5 tai

dä tasoitukseen vaikuttavan kierroksen

korkeampi. Tasoituksen vuositarkastus

kirjoittamalla nimensä ja tasoituksensa

tehdään vuoden päätyttyä ja kotiseurojen

toimistossa olevaan kansioon. Kierrok-

ylläpitämissä jäsenrekisterissä ilmenee,

sen jälkeen tuloskortti palautetaan toi-

kenellä on aktiivinen tarkka tasoitus. To-

mistoon tai toimiston ollessa suljettu,

dennäköisesti myös tulevissa jäsenkort-

tuloskortti palautetaan toimiston seinällä

teista ilmenee jos pelaajalla on aktiivinen

olevaan peltilaatikkoon. Palauttamatta jä-

tasoitus.

tetty tuloskortti rekisteröidään nostavana
sa toimiston aukioloajan ulkopuolella,

Ajantasainen tasoitus on
tärkeä

pelaajan tasoituskortti otetaan vastaan,

Uusista tasoitusmääräyksistä ollaan, ja

vaikka pelaaja ei ole kirjoittanut nimeään

voidaan olla, montaa eri mieltä. Tasoitus-

tasoituskierroskansioon. Kentällämme

määräysten päätavoite on, että pelaajat

tehdyt kilpailukierrokset rekisteröidään

pelaavat oikealla tasoituksella. Euroopan

automaattisesti, mikäli kilpailun olosuh-

Golfliiton mielestä pelaajan tasoitus ei

teet ovat olleet tasoituskelpoiset. Muilla

ole tilastollisesti luotettava, ja voi antaa

Suomen kentillä tai ulkomailla pelatut

väärän kuvan pelitaidoista, jos vaadittava

kilpailu- ja harjoituskierrokset rekisteröi-

määrä tasoitukseen vaikuttavia tuloskort-

dään jättämällä tuloskortit toimistoon.

teja ei ole jätetty. On tullut ilmi tapauk-

tasoituskorttina. Pelaajan lähtöajan olles-

sia, yleensä kilpailuissa, jossa pelaaja

Vaadittava määrää tasoituskortteja

pelaa aivan liian korkealla tasoituksella.

Jos pelaaja ei viime vuonna toimittanut

kilpailuissa. Golfin ollessa seurapeli on

vaadittavaa määrää tasoitukseen vaikut-

miellyttävämpää sekä pelaajalle itselleen

tavia tuloskortteja, hänen tarkka tasoituk-

että pelikavereille, että tasoitus on oikea.

sen ei enää ole aktiivinen. Käytännössä

Pelaaja nauttii pelistä enemmän ja siitä

tämä tarkoittaa, että pelaaja ei saa osal-

saa enemmän irti kun pelaa oikealla tasoi-

listua avoimiin kilpailuihin. Klubikilpai-

tuksella. Viime vuonna vain noin 20 % jä-

luihin pelaaja voi osallistua, mutta hän

senistämme palautti vaadittavan määrän

ei ole oikeutettu palkintoihin. Pelaaja voi

tasoituskortteja. Voisimme tänä vuonna

aktivoida tarkan tasoituksensa palautta-

ottaa tavoitteeksemme nostaa tämä luku,

malla kolme tasoituskorttia. Pelaajalla,

mikä ei pitäisi olla mahdottomuus. Kent-

jolla on 18,5 tai korkeampi tasoitus voi

tien avautuessa tasoituskierroksille!

Ajantasainen tasoitus ei ole vain tärkeä

myös jättää yhdeksän reiän tulos rekisteröitäväksi. Jos pelaaja on kuitenkin
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Ruukkigolfin
jäsentyytyväisyys
tutkimuksen

tulokset
Ruukkigolf teki marras- joulukuussa 2007 jäsentyytyväisyyskartoituksen yhteistyössä Haaga-Helian ammattikorkeakoulun kanssa. Tavoitteena oli
selvittää mihin Ruukkigolf ry:n jäsenet ovat tyytyväisiä seurassaan, mihin tyytymättömiä ja missä
olisi parantamisen varaa. Lisäksi selvittiin, mitkä
osa-alueet ovat jäsenille erityisen tärkeitä Ruukkigolfin toiminnassa. Kysely lähetettiin Ruukkigolf
ry:n kaikille jäsenille (1055 kpl) ja vastauksia saatiin
255 kpl, eli vastausprosentti oli 24 %. Kysymyksiä
oli kaiken kaikkiaan 33, ja käymme alla läpi osan
tutkimuksesta. Tulokset löytyvät kokonaisuudes-

Kentän pelattavuus/ Banans spelbarhet
Väite
Påstående
Kentän yleisilme on siisti
Banans allmänna intryck är städat
Lyöntipaikkojen kunto on erinomainen
Utslagsplatsernas är i utomordentligt skick
Väylien kunto on erinomainen
Fairways är i utomordentligt skick
Viheriöiden kunto on erinomainen
Greenerna är i utomordentligt skick
Muun kenttäalueen kunto on erinomainen
Det övriga banområdet är i utomordentligt skick
Harjoituslyöntimahdollisuudet ovat hyvät
Träningsmöjligheterna är goda

Kokemus Tärkeys Kuiluero
Erfarenhet Betydelse Skillnad
4,2

4,6

-0,4

3,4

4,4

-1,0

3,8

4,7

-0,9

4,0

4,8

-0,8

3,7

4,0

-0,3

4,2

4,2

0,0

saan Ruukkigolfin nettisivuilta sekä toimistosta.
Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin kolme
lahjakorttia Ravintola Ruukinpatruunaan. Voittajat ovat: Anna Sauvola-Kuparinen, Inkeri Toikka
ja Asta Wessman. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Onnea!
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Kentän ominaisuudet ja tapahtumat
Banans egenskaper och evenemang
Väite
Kokemus Tärkeys Kuiluero
Påstående
Erfarenhet Betydelse Skillnad
Kenttä on haastava
4,7
4,4
0,3
Banan är utmanande
Kenttä on ruuhkainen
Banan är fullsatt
Kuinka tärkeää, että kenttä on ruuhkaton
4,1
-1,1
Hur viktigt är det att det ﬁnns gott om plats på banan 3,0
Kenttä on vaihteleva
4,3
4,4
-0,1
Banan är omväxlande
Kentällä on liikaa yritystapahtumia
Det ordnas för mycket företagsevenemang
Kuinka tärkeää, että kentällä järjestetään
yritystapahtumia / Hur viktigt är det att det ordnas
3,0
2,9
0,1
företagsevenemang på banan
Kentällä on liikaa vieraspelaajia
Det ﬁnns för mycket greenfee-spelare på banan
Kuinka tärkeää, että vieraspelaamista rajoitetaan
Hur viktigt är det att man begränsar antalet
2,4
2,2
0,2
greenfee-spelare
Kentällä on liikaa kilpailuja
Det ordnas för mycket tävlingar på banan
Kuinka tärkeää, että kentällä järjestetään kilpailuja
3,4
-0,6
Hur viktigt är det att det ordnas tävlingar på banan 2,8
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Resultatet av

Bruksgolfs

medlemsundersökning
Bruksgolf gjorde i november-december 2007 en
medlemsundersökning i samarbete med yrkeshögskolan Haaga-Helia. Målet med undersökningen var att utreda vad Bruksgolf rf:s medlemmar
är nöjda med i sin förening, vad man är missnöjd
med och vad man skulle kunna förbättra i verksamheten. Dessutom utredde man vilka delområden
i Bruksgolfs verksamhet som är speciellt viktiga
för medlemmarna. Undersökningen skickades
till Bruksgolfs alla medlemmar (1055 st) och 255
medlemmar svarade, vilket utgör 24 procent av
medlemmarna. Undersökningen innehöll sammanlagt 33 frågor, och vi går nedan igenom en del
av undersökningen. Resultaten finns i sin helhet
på Bruksgolfs hemsidor samt i kontoret.
Bland alla som svarade lottades tre presentkort
ut till Restaurang Brukspatron. Vinnarna är Anna
Sauvola-Kuparinen, Inkeri Toikka och Asta
Wessman. Vinnarna har kontaktats personligen.
Vi gratulerar!

Kentän oheispalvelujen taso /
Banans övriga service
Väite
Påstående
Pysäköintipaikkojen määrä on riittävä
Antalet parkeringsplatser är tillräckligt
Klubirakennus on viihtyisä
Klubbhuset är trivsamt
Klubirakennuksen tilat ovat riittävät
Klubbhusets utrymmen är tillräckligt stora
Sosiaalitilat ovat vaatimustenne mukaiset
De sociala utrymmena uppnår kraven
Caddiemasterin tilat ovat asianmukaiset
Caddiemasters utrymmen är ändamålsenliga
Golfkärryjä on riittävästi
Det ﬁnns tillräckligt med golfkärror
Golf Shopin valikoima on tarjonnaltaan kattava
Golfshoppens sortiment är brett
Golfopetus on vaatimustenne mukainen
Golfundervisningen uppnår era krav
Seuran internet-palvelut ovat ajantasaiset
Föreningens internet-service är tidsenlig
Klubilehti Frogleg on laadukas
Klubbtidningen Frogleg är av god kvalitet

Kokemus Tärkeys Kuiluero
Erfarenhet Betydelse Skillnad
4,1

4,5

-0,4

3,7

4,3

-0,6

3,5

4,3

-0,8

3,0

4,4

-1,4

3,8

4,1

-0,3

4,3

3,9

0,4

3,9

3,7

0,2

3,6

4,1

-0,5

3,9

4,3

-0,4

3,9

3,8

0,1

Palvelun luotettavuus / Servicens pålitlighet
Väite
Kokemus Tärkeys Kuiluero
Påstående
Erfarenhet Betydelse Skillnad
Lähtöajat pitävät paikkansa
4,9
4,8
0,1
Starttiderna håller streck
Tasoitustietonne päivitetään nopeasti
4,2
3,7
0,5
Handicap-uppgifter uppdateras snabbt
Peliaikojen varaus onnistuu sujuvasti
4,7
4,8
-0,1
Bokningen av speltiderna går smidigt
Kenttä tiedottaa peliolosuhteiden muutoksista
4,0
4,1
-0,1
Banan informerar om ändringar i spelförhållanden
Kentän turvallisuudesta huolehditaan
4,0
4,6
-0,6
Banans säkerhet tas i beaktande
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Henkilökunnan palvelualttius
/ Personalens serviceattityd
Väite
Kokemus Tärkeys Kuiluero
Påstående
Erfarenhet Betydelse Skillnad
Caddiemasterit ovat hyvin tavoitettavissa
4,6
4,7
-0,1
Det är lätt att nå caddiemasters
Caddiemasterit palvelevat hyvin
4,6
4,7
-0,1
Caddiemasters betjänar bra
Kentällä on riittävästi valvontaa
3,3
4,2
-0,9
Det är tillräckligt med övervakning på banan
Golfopetusta on helposti saatavilla
3,6
3,8
-0,2
Det är lätt att få golfundervisning
Ravintolan henkilökunta huomioi asiakkaan
3,8
4,6
-0,8
Restaurangens personal uppmärksammar kunden

Kuinka usein kilpailee / Hur ofta tävlar du
Kilpailen
Jag tävlar
En koskaan
Aldrig
Harvoin
Sällan
Joskus
Ibland
Usein
Ofta
Hyvin usein
Mycket ofta
Vastaajia yhteensä
Svar sammanlagt

Vastaajia
Svar

Prosenttia
Procent

Kumulatiivinen
Kumulativ %

49

19,5 %

19,5 %

83

33,1 %

52,6 %

63

25,1 %

77,7 %

35

13,9 %

91,6 %

21

8,4 %

100,0 %

251

100,0 %

Kiinnostus toimikunta –tai vapaaehtoistoimintaan /Intresset för kommitté- eller frivillig verksamhet
Väite: Minua voisi kiinnostaa
Påstånde: Jag är intresserad av
Toimikunta- ja hallitustyöskentely Kommitté- och styrelseverksamhet
Kuulun seuran toimikuntiin tai hallintoelimiin Jag hör till föreningens kommitté- eller styrelseorgan
Vapaaehtoistoiminta (esim. kentän valvojana toimiminen) / Frivillig verksamhet (t.ex. som övervakare av banan)
Vapaaehtoistoiminta / (talkoot, avustaminen kilpailujen järjestelyissä) / Talkoarbete, frivillig hjälp vid tävlingar
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Vastaajia
Svar
218
222
223
228

Kyllä
Ja
33
19
55
108

Ei
Kyllä %
Nej
Ja %
185 15,1 %
203 8,6 %
168 24,7 %
120 47,4 %

Ei %
Nej %
84,9 %
91,4 %
75,3 %
52,6 %
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Tutkimuksen mukaan
vahvuuksia ovat mm.

Enligt undersökningen är Bruksgolfs
starka sidor bl.a.

Ruukkigolfin

+ Lähtöaikojen paikkansa pitävyys

+ Starttidernas pålitlighet

+ Ajanvarauksen sujuvuus

+ Smidig bokning av starttider

+ Caddiemasterien toiminta

+ Caddiemasters verksamhet

+ Toimisto- ja kenttähenkilökunnan
palvelualttius

+ Kontors- och banpersonalens
tjänstvillighet

+ Golfshopin valikoima

+ Golfshoppens urval

+ Nopea tasoitustietojen päivitys

+ Snabb uppdatering av handicap-uppgifter

Kehitettävää löytyi mm. seuraavista
osa-alueista
–

Det finns önskemål om att utveckla bl.a.
följande delområden:

Lyöntipaikkojen kunto

– Utslagsplatsernas skick

– Väylien kunto

– Fairwayernas skick

– Valvonnan lisääminen

– Brist på övervakning

– Kentän kilpailutoiminta vaikeuttaa halutun
peliajan saamista

– Banans tävlingsverksamhet stör
möjligheterna att få önskad speltid

– Sosiaalitilat

– De sociala utrymmena

Lisäksi parannusehdotuksia tuli koskien golfope-

Dessutom kom det utvecklingsförslag gällande

tustoiminnan saatavuutta, ravintolan aukiolo-

bl.a. golfundervisningen, restaurangens öppet-

aikoja ja tarjontaa sekä yhteisten tilaisuuksia
järjestämistä. Ruotsinkielistä palvelua kaivattiin lisää, ja sitä pyritään lisäämään kuten esim.
tässä Frogleg-lehdessä.

Ruukkigolfin netti-

sivujen ajankohtais-osiota päivitetään tällä

K

hållningstider och utbud samt önskemål om
gemensamma tillfällen. All feedback har tagits
i beaktande. Det kom en hel del kommentarer
gällande den svenska servicen inom Bruksgolf
och ett flertal medlemmar hade önskat att själva

hetkellä vain suomenkielellä, joka on resurssi-

undersökningen hade gjorts på båda språken.

kysymys. Selvitetään mahdollisuuksia lisätä

Bruksgolf strävar till att ge service och information

ruotsinkielisen viestinnän osuutta myös netti-

på båda språken både i kontoret, restaurangen

sivuille. Tämä vaatii lähinnä lisää vapaaehtoisia

samt i Frogleg och på hemsidorna. Hemsidornas

toimijoita, jotka ottavat tehtäväkseen kääntää

nyheter uppdateras för tillfället enbart på svenska,

kaikki tiedotteet ruotsiksi. Kaikki palautteet on

vilket är en resursfråga. Vi utreder möjligheterna

otettu huomioon ja ovat tärkeä lähtökohta seu-

till att få flere frivilliga personer med i verksam-

ran toiminnan kehittämisessä.

heten som tar som sin uppgift att översätta all
information från finska till svenska. All feedback
har tagits i beaktande och utgör en grund för
utvecklandet av föreningens verksamhet.

HUOM.

OBS.

Niitä henkilöitä, jotka ovat ilmoittaneet olevansa

De personer, som anmälde sig som intresserade

kiinnostuneita toimimaan seuran toimikunnissa

av att verka i föreningens kommittéer och frivil-

ja vapaaehtoistehtävissä, pyydetään ottamaan

lig verksamhet, bes ta kontakt med kontoret eller

yhteyttä toimistoon tai toimikuntien vetäjiin.

med kommittéernas dragare. Ni är välkomna med

Teitä tarvitaan ja uusia aktiivisia henkilöitä ote-

i verksamheten och aktiva personer behövs i nästan

taan vastaan lähes joka toimikuntaan.

varje kommitté.
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Erkko Palmu
pro

Oppimista, palvelua ja markki
”Et pysty laittamaan puttia reikään, mutta

liittyen. Ensimmäinen teemaviikko on jo

tin”, joka sisältää alkeiskurssin, erillisen

pystyt liikuttamaan putteria”, sanoi eräs

toukokuussa, jolloin aiheena on svingi.

opetustunnin, green card -kokeen ja har-

huippuvalmentaja aikoinaan. Totta joka

Seuraa ilmoitustauluja ja nettisivuja,

joituspaketin (poletit, materiaalit sääntö-

sana! Pitäisikö sinunkin siis tietää jotain

joista löydät lisätietoja sekä tarkemmat

kirjoineen, PAR 3 -pelimaksut kuuluvat

puttaamisesta? Oletko ajatellut, että tie

ilmoittautumisohjeet.

hintaan) sekä seuraan liittymisen todel-

parempiin tuloksiin saattaakin löytyä

Junioreillemme on järjestetty jatkuvaa

la helposti ja edulliseen hintaan. Myös

viheriöpelisi kehittämisestä? Oli kehitys-

opetustoimintaa jo vuosia. Kuitenkin rei-

paketteja ilman seuraan liittymistä on

alueesi sitten mikä tahansa, tavoitteenani

lut 800 muuta jäsentämme ovat jääneet

tarjolla. Halutessasi voit myös koota

on tarjota jokaiselle jäsenelle yksilöllistä

viikoittaisen opetustarjonnan ulkopuo-

oman porukan (minimissään neljä hen-

ja hyvää palvelua lajitaitojen mukaan.

lelle. Tarkoituksena onkin tänä kesänä

keä), jolloin voimme yhdessä etsiä sopivat

Ruukkigolf teetti kauden 2007 lopulla

huomioida entistä paremmin myös

ajat kurssin järjestämiseksi. Jos tarvitset

tyytyväisyyskyselyn jäsenilleen. Vastauk-

muut ryhmät, kuten kilpapelaajat, alati

mailat, tarjoaa Patrik hyvän aloittelija-

sia saatiin lähes 25 % jäsenistöstä, joten

kasvava senioreiden

vastausmäärää voidaan pitää jotakuinkin

joukko sekä seuram-

kohtuullisena. Kyselyn avulla sain myös

me kantavat voimat eli

oman toimintani kehittämiseksi paljon

perusjäsenet.

hyviä ideoita sekä palvelutarjonnan että

Opetusta järjeste-

markkinoinnin puolelle. Kiitokset teille

tään tulevana kesänä

siis arvokkaasta palautteesta! Ensi kesäk-

eri taso- ja ikäryhmil-

si on luvassa mm. seuraavaa:

le. Teemapäiville ovat

setin edulliseen hintaan

’

kurssin käyneille.
Vanha

opetusvartti

kasvaa ajallisesti nyt 30

Jäsenkyselyn
perusteella
sääntökoulutusta
kaivattiin
paljon lisää.

minuutin opetushetkeen.
Näin aikaa jää enemmän
paneutua kehitettäviin
osa-alueisiin. Hinta on

Teemaviikot ja teemaillat tarjoavat jäl-

toki kaikki tervetul-

leen ryhmäopetusta erilaisin teemoin. Jä-

leita, mutta lisäksi

senistön toiveita on kuunneltu aiheiden

kesän aikana n. 2–4

valinnassa sekä ajankohtien sijoitteluis-

kertaa kuukaudessa

sa. Teemaviikot ovat kokonaisuuksia, jot-

pidetään yhteiset har-

ka on suunnattu esimerkiksi senioreille,

joitukset seuran taitavammille pelaajille.

kaivattiin paljon lisää. Monien ajatuksis-

naisille, aloittelijoille tai tietyn osa-alueen,

Ohjelmassa on mm. opetusta, videoin-

sa sääntökoulutus on usein vain sääntö-

kuten svingin tai lähipelin, kehittämistä

teja, lähipelitreenejä sekä hyödyllisiä

kirjan lukemista klubitalon pimeällä

kaipaaville. Teemaviikkoja vietetään läpi

vinkkejä kilpailuissa käyville. Välillä py-

vintillä. Ensi kesänä tilanne ei suinkaan

rimme menemään myös yhdessä kentäl-

ole näin synkkä, vaan pyrimme järjestä-

le oppimaan tuloksen tekoa todellisissa

mään sääntökoulutusta myös kilpailujen

olosuhteissa. Muistathan, että pelaamaan

yhteyteen sekä internet-sivuillemme.

oppii vain pelaamalla. Lisäksi senioreille

Lisäksi saatamme pitää erillisen sään-

ja muille ryhmille järjestetään omaa kou-

tökilpailun kauden aikana. Sääntöjen

lutusta toimikuntien tuella sekä toiveiden

tunteminen on tärkeä osa peliä, ja hy-

mukaan. Toivottavasti tulemme jatkossa

vällä tuntemuksella useimmiten voitat

saamaan koko seuralle tarjottavaa toimin-

lyöntejä sekä helpotat peliäsi kierrostesi

taa ympäri vuoden, niinhän urheiluseu-

aikana.

Miten menetellään, kun pallo osuu
väylän poikki loikkivaan peuraan?

ran tulisikin toimia.

vain 10 sisältäen poletit
ja opetuksen. Käytä ihmeessä hyödyksesi!
Jäsenkyselyn perusteella sääntökoulutusta

On ollut tärkeää saada kuulla jäse-

Aloittelijoita ei unohdeta tulevana-

nistön mielipiteet ja toiveet toimintani

kesän. Tällöin viikon aikana järjestetään

kaan kesänä, ja heille onkin tarjolla al-

kehittämiseksi. Pyrin markkinoimaan

useimmiten 1–2 teema-iltaa, opetustar-

keiskursseja sekä omia teemaviikkojaan.

ja ilmoittamaan tulevista tapahtumista

jouksia sekä muuta ohjelmaa ko. teemaan

Nyt saatat hankkia helpon ”aloituspake-

seuran ilmoitustaululla ja internetissä
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Te e m a p ä i v ä t

i nointia

Teema 1

12.5 maanantai

18–20 Svingi

Teema 2

14.5 keskiviikko

18–20 Svingi + videointi

Teema 3

30.5 lauantai

10–12 Putti + harjoitteet

osoitteessa www.ruukkigolf.fi/erkko.

Teema 4

11.6 keskiviikko

18–20 Chippi+variaatiot

Alkeiskursseja mainostan myös paikal-

Teema 5

25.6 keskiviikko (SEN) 17–19 Svingi+harjoitteet

lislehdissä. Lisäksi kauden aikana pyrin

Teema 6

6.7

tiedottamaan toiminnastani sähköisen

Teema 7

10.7 torstai

10–12 Bunkkeri + pitch

Teema 8

17.7 torstai

17–19 Säännöt/strategia

Teema 9

23.7 keskiviikko (LADY) 18–20 Svingi+harjoitteet

Teema 10

10.8 sunnuntai

10–12 Toivetunnit

Teema 11

30.8 lauantai

10–12 Svingi +videointi

uutiskirjeen avulla. Voit tilata oman uutiskirjeesi sähköpostiisi kotisivuiltani.
Lisäksi tulen olemaan helposti tavoitettavissa toimistolla tai klubilla, joten jos
näet minua, kysäise rohkeasti aikaa opetukseen. Muista, että myös soittamalla
tai tekstiviestillä saat minuun yhteyden.
Jos en pääse heti vastamaan, jätä vies-

’

Vanha opetusvartti kasvaa
ajallisesti nyt 30
minuutin opetushetkeen.

sunnuntai

10–12 Putti + chippi

SEN=seniorit ja LADY=naisille

Teemapäivät ovat suunnattu kaikille seuran (RuG:n) jäsenille. Voit
ilmoittautua Ruukin toimistoon viikkoa ennen teemaa. Ilmoittauduthan viimeistään 2 päivää aiemmin. Koulutukseen mahtuu 12 hlö/kerta.
Minimi määrä on 5–6 henk. Teemat saattavat vaihdella ja toiveita
otetaan mielellään vastaan! Teemapäivät maksavat 5 € / kerta ja sisältävät opetuksen ja tarvittavat poletit!

ti niin palaan asiaan mahdollisimman
pian. Ajanvaraukseni hoituvat kätevästi
myös internetin tai Ruukkigolfin toimiston kautta.
Toivon, että avaimet asiakaslähtöiseen toimintaan alkavat pikku hiljaa
olla käsissäni. Haluan tarjota palveluja
ja elämyksiä, jotka tuottavat molemmille osapuolille positiivisen kokemuksen.
Pyrin kuuntelemaan entistä paremmin
teidän toiveitanne sekä löytämään uusia
keinoja aktiivisemman yhteistyön saavuttamiseksi.
Tavataan klubilla!
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Opetushinnasto 2008
Yksityistunti

Green Card -kokeet:

jäsenenille

35 € / h
20 € / puoli tuntia
40 € / h
25 € / puoli tuntia

muille

Alkeiskurssin 2007–2008 käyneille
muille
Seuraan junioriharjoituksiin
aktiivisesti osallistuvalle (alle 18v)

Videoanalyysi
jäsenille
muille
2 henk.

40 € / h
45 €
60 €

Ryhmätunnit

Peliopetus:

2 henk/1 h
3 henk/1 h
4 henk/1 h

jäsenille
muut + 10 €

40 €
50 €
60 €

50 €
60 €
ILMAINEN

9 reikää (max. 3 pelaajaa)
(+greenfeet tarvittaessa)

100 €

Alkeiskurssi:
Sis. 9 h käytännön opetusta
+ sääntökoulutuksen

125 €

Golfdemot yrityksille

Opetuspaketit

(sisältää opetuksen, välineet ja pallot. Alv 0%)
5–6 henk.
80 € 7–10 henk 100 €
Yli 10 henk.
120 € Kysy tutustumishinta

PERUS - videoanalyysi + 2 x 1/2 h
70 €
TEHO - videoanalyysi x 2 x 1 h+peliopetus
160 €
STARTTI - alkeiskurssi + 1/2 h opetus + GC-koe 190 €

Tervetuloa Ruukkigolfiin oppimaan golfia!
Terveisin, PGA Pro Erkko Palmu – Ajanvaraukset: 019–245 4485

Tapani Gustafsson
kenttämestari / banmästare

Kevättä odotellessa!
Tänä talvena ei ole paljon lunta ollut
maassa, joten kevään odotukset ovat
lähempänä kuin voi uskoakaan. Muutama sana talven aikana aikaansaaduista
töistä:
Lomien loputtua pojat ovat raivanneet
ahkerasti metsänreunoja: mm. 2-väylän vasen reuna, 6-greenin tausta, 7teen tausta, 6-7-8- väliköt, 8-väylän va-

karsimaan niin paljon, että teepaikalta oli-

Tervetuloa kevättalkoisiin 19.4.
Kaikki joukolla
mukaan laittamaan kenttä
kesäkuntoon!
Kenttätoimikunnan puolesta
Timo Leino

si jonkinlainen näköyhteys edellä pelaaviin (turvallisuuskysymys). Lisäksi väylätauluun tulee muistutus FORE-huudon
tarpeesta jos pallo ”eksyy” vasemmalle.
2-väylän yläreunaan oikealle puolelle
rakennetaan bunkkeri, jonka tarkoituksena on pysäyttää alas valuvat pallot

semmasta reunasta poistettu roikkuvat

(mm. väylän kaltevuuden takia kunnon

oksat, 8-väylältä kuollut koivu vasemmal-

ruohopeitteen saaminen on ollut vaikeata

ta puolelta, 12-14 väli, 13-greenin taustat,

varsinkin kuivina kesinä) ja täten pelin

16-väylän oikea sivu, 17-teen ”kuusijonosta” roskapuu on kaadettu, koulun

Välkomna
på vårtalko 19.4.

ympäristö kokonaisuudessaan jne.
Lisäksi on maanomistaja kaadattanut
metsää 3-väylän oikealta sivulta, 4-greenin /5-teen taustalta, sekä 7-greenin/
8-teen välistä. Uusimme myös (toivottavasti lehden ilmestyttyä jo valmis) klubin
harmaan veden imeytyskentän 18-väylän
laidassa. 6-väylän vasenta sivua tulemme

jatkaminen olisi selkeämpää. Myös ojia
tullaan perkaamaan kaivinkoneella. Ja
vielä 13-väylän oikealle puolelle tehdään

Kom med och hjälp till att
laga banan i skick inför
säsongen!
På bankommitténs vägnar
Timo Leino

ylikulku väylän puolesta välistä.
Kevättalkoissa tavataan! Luvassa on
kaikenlaista puuhaa.

frogleg

Lähtöä jouduttiin jopa jonottamaan suuren suosion takia
På grund av det stora intresset för tävlingen bildades det kö vid starten

Historiallinen golfkisa Ruukkigolfissa

Historisk Julgolf
på Bruksgolf

Tapaninpäivänä järjestettiin Ruukkigolfissa ensim-

På Annandag jul spelades för första gången Tapsa Golf

mäistä kertaa Tapsa Golf-kisa. Nimikkokisansa pääsi

på Bruksgolf. Tävlingen arrangerades av Bruksgolfs

tänä vuonna järjestämään kenttämestari Tapani Gus-

banmästare Tapani Gustafsson, som redan under flere

tafsson, joka on jo muutaman vuoden haaveillut siitä,

år har hoppats på att kunna öppna banan för spel på sin

että saisi avata kentän Tapaninpäivänä. Kisaan odotettiin

namnsdag på julannandagen. Man väntade omkring 20-

pari-kolmekymmentä pelaajaa, koska markkinointiaika

30 spelare till tävlingen, eftersom det inte fanns mycket

jäi varsin lyhyeksi. Ruukkigolfin internet-sivut ja viidak-

tid för förhandsreklam. Tävlingsinformationen sköttes

korumpu hoitivat tehtävänsä ja peräti 63 pelaajaa löysi

via klubbens hemsidor och djungeltrumman och det var

tiensä joulunvieton keskeltä kentälle.

till slut hela 63 spelare som ställde upp och ville göra
historia med en golfrunda mitt i julfirandet.

Palkintojenjako Tapsan johdolla /
Tapsa skötte prisutdelningen.

Joulukuun kaamos ei haitannut peliä
Decembermörkret störde inte spelet
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mm. / bl.a: THE FIRST THE ROOSTERS THE SCAFFOLDS
ERNOS BILLNÄS MUSIC FACTORY UPSTATE RUBBISH

Mestarit
Mästarna
2007
Sixties-svin
giä
sunnuntain
a myös
Ruukkigolf
issa!
Sixties svin
gar
på söndag
31/8
också
i Bruksgolf
!

MUUTOKSET MAHDOLLISIA
ÄNDRINGAR MÖJLIGA
JÄRJ. ETNOKULT RY YHTEISTYÖSSÄ BTS RY:N KANSSA
ARR. ETNOKULT RF I SAMARBETE MED BTS RY

Lähipelimestarit, naiset
Närspelmästare, damer
Kaija Ruusukunnas

Lähipelimestarit, miehet
Närspelmästare, herrar
Casper Simberg

Eclectic, miehet/herrar
1. Trygve Lindqvist
2. Jan Björklund
3. Esa Hänninen
Scratch
Esa Hänninen

Eclectic, naiset/damer
1. Beatrice Björklund
2. Gunnel Lindqvist
3. Päivi Elo
Scratch
Ritva Lähteenmäki

EA-cup
1. Roger Söderberg
2. Timo Savonen
3. Emil Korkiakoski/
Sten Lindström
(ei pelattu/spelades inte)
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33 frogleg

Reikäpeli, naiset
Matchplay, damer
1. Nina Saari
2. Ilse Dahlgren
3. Ritva Lähteenmäki

Reikäpeli, miehet
Matchplay,herrar
1. Aleksi Tuomola
2. Pertti Korkiakoski
3. Ken Lundqvist

Mestari, junioritytöt
Mästare, juniorflickor
Nina Saari

Mestari, junioripojat
Mästare, juniorpojkar
Aleksi Tuomola

Mestari, mid naiset
Mästare, mid damer
Ilse Dahlgren

Mestari, mid miehet
Mästare, mid herrar
Tuomo Savonen

Mestari, seniorinaiset
Mästare, seniordamer
Ritva Lähteenmäki

Mestari, seniorimiehet
Mästare, seniorherrar
Esa Hänninen

Mestari, veteraaninaiset
Mästare, veterandamer
Päivi Hänninen

Mestari, veteraanimiehet
Mästare, veteranherrar
Olli Mattila

Mestari, naiset
Mästare, damer
Nina Saari

Mestari, miehet
Mästare, herrar
Dennis Dahlgren

Pronssinen ansiomerkki:
Emblem i brons:
Thomas Ekroth
Kalevi Fagerlund
Päivi Hänninen
Kirsi Kankaanranta
Kari Kumpulainen
Seppo Laamanen
Timo Leino
Marko Nikkanen
Seppo Palmu
Petri Pellinen
Teija Putkonen
Antero Saari
Esko Tuomola

Hopeinen ansiomerkki:
Emblem i silver:
Hannu Putkonen

Ansiomerkit
Utmärkelser
2007

Kultainen ansiomerkki:
Emblem i guld:
Esa Hänninen
Klubin viiri:
Klubbens bordsvimpel:
Mona Salama
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RuG ry:n hallitus ja
tehtävät 2008
RuG rf:s styrelse och
uppgifter 2008
Ari-Pekka Lundén
puheenjohtaja /
ordförande

Pertti Heininen
varapj./viceordf.
senioritoimik. pj./seniork. ordf.

Kim Sundström

Jouni Hämäläinen

Mona Salama

Juha-Pekka Lappi

kilpailutoimikunnan. pj. /
tävlingskommitténs ordf.

junioritoimikunnan. pj. /
juniorkommitténs ordf.

markkinointi-ja tiedotustoimik. pj. / marknadsföringsoch informationsk. ord.

koulutustoimikunnan. pj. /
skolningskommitténs ordf.

Kirsi Kankaanranta

Jessica Strandström

Maiju Klevdal

Magnus Henriksson

hall. sihteeri, klubitoimik. pj./
styrelsens sekr., klubbk. ordf.

tasoitustoimikunnan. pj. /
handicap-kommitténs. ordf.

varajäsen / suppleant

varajäsen / suppleant

Mirja Papunen

Esko Tuomola

ladykapteeni (ei hall. jäsen)/
ladykapten (ej styrelsemedl.)

kapteeni (ei hall. jäsen)/
kapten (ej styrelsemedl.)

Ruukkigolfin
hinnasto

• Tasoitusvaatimukset: Green Card ja golfseuran jäsenyys
• Ruuhka-aikoina tasoitusten summa enintään 110
• Ajanvaraus: vieraspelaajat aikaisintaan 3 vuorokautta etukäteen
aikuiset

juniorit

pariskunnat

sotaveteraanit

40 €

20 €

65 %

–50%

Arkisin, ennen klo 14.00
25 €
(–13.6 ja 18.8 –)
Liitännäispelioikeuden haltija
–50%
Pelioikeuden haltijan seurassa (max. 2)
arkisin (ei heinäkuussa)
20 €

13 €

40 €

–50%

GREENFEE
Normaali

–50%
10 €

MUUT MAKSUT
Par-3 kenttä
5€
Kärryvuokra
2€
Kärryvuokra / kausi
25 €
Golfauto (4kpl)
25 €/kierros
Poletti
2€
Polettikortti 10 koria (vain jäs.)
15 €
30 koria (vain jäs.)
40 €
Bägin säilytyskaappi / kausi
35 €
Vuokramailat sopimuksen mukaan

0€

JÄSENMAKSUT
Yritys
Aikuinen
Juniori

MUUT MAKSUT
Liittymismaksu 60 € (aik.) 30 € (jun.)
Perintämaksu
5€
Jäsenkortin lähetys
2€

OSAKKEIDEN HINNAT
B-osakkeet (1 aik.+ 1 jun. -25v samasta perh.)
C-osakkeet (2 aik.+ 2 jun. -25v samasta perh.)
D-osakkeet (4 nimettyä + 4 vierasta)
Yhtiövastike per aik. pelioikeus
á 500 €
Vuokraus B-osake
550 €

Bruksgolfs
prislista

240 €
65 €
25 €

markkinahinta
markkinahinta
10 000 €
170 €

• Handicapgräns Green Card och medlemskap i golﬀörening
• Under högsäsongen är spelgruppens sammanlagda handicap max. 110
• Tidsbokning: för greenfeespelare tidigast 3 dygn på förhand
vuxna

junior

makar

krigsveteraner

Normal
40 €
Vardagar, före kl. 14.00
25 €
(–13.6 och 18.8 –)
Innehavare av associerad spelrätt
–50%
I sällskap med innehavare av spelrätt (max. 2),
ej veckoslut, ej i juli
20 €

20 €
13 €

65 %
40 €

–50%
–50%

GREENFEE

–50%
10 €

ANDRA AVGIFTER
Par-3 bana
5€
Kärra
2€
Kärra/ säsong
25 €
Golfbil (3st.)
25 €/runda
Polett
2€
Polettkort
10 korgar(endast medl.) 15 €
30 korgar (endast medl.) 40 €
Förvaringsskåp för bäg /säsong
35 €
Hyresklubbor enligt överenskommelse

0€

MEDLEMSAVGIFTER
Företag
Vuxen
Junior

ANDRA AVGIFTER

AKTIERNAS PRIS
B-aktie (1 vuxen + 1 jun. -25 år från samma hushåll.)
C-aktie (2 vuxna.+ 2 jun. -25 år från samma hushåll.)
D-aktier (4 namngivna spelare + 4 gäster)
Vederlag för vuxen
á 500 €
Hyra för spelrätt
550 €

240 €
65 €
25 €

marknadspris
marknadspris
10 000 €
170 €

Inskrivningsavgift 60 € (vux.) 30 € (jun.)
Inkasso
5€
Postning av medlemskortet 2 €

J-Trading-mainos

