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”Täten kastan tämän lehden Froglegiksi,  ja kun se tulee ilmi lehden ilmestyessä olenkin jo hallituksen tavoittamattomissa muilla kentillä, Pyreneitten eteläpuolella.” / 
”Härmed döper jag den här tidningen till Frogleg, och när tidningen kommer ut och det avslöjas, är jag redan oåtkomlig för styrelsen på andra banor på Pyrenéernas  
södra sida. ”  Pirjo Rikkonen, 1987
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Golfissa puhutaan usein kokemuksista. Viime vuonna  

paras golfkokemus sattui meille viimeisille mohikaaneille,  

jotka uskaltautuivat joulukuun lopussa Tapanin kisoihin.  

Juuri sinä päivänä oli koko Suomen yllä huikea talvimyrsky,  

joka tunnetusti teki tuhoisaa jälkeä ja hankaloitti monen per-

heen joulupyhiä. Pelikokemus puiden kaatuessa metsissä ja 

tuulen tarratessa palloon oli mielenkiintoinen ja ikimuistettava. Se sai ymmärtämään, 

että kaiken harjoittelun ja taidon jälkeenkin on muuttujia, joita me ihmiset emme kui-

tenkaan voi hallita. Joskus on parempi hyväksyä se, mihin ei voi vaikuttaa ja nauttia vain 

siitä, mitä annetaan. 

Moneen asiaan me kuitenkin voimme vaikuttaa ja kokemuksemme niistä voi paran- 

tua, kun näemme hieman vaivaa. Meidän golfia pelaavien tärkein golfkokemus on luon-

nollisesti itse pelikierros. Monelle on kuitenkin lähes yhtä tärkeää kokea pelaamiseen 

liittyvät palvelut, ravintolan toiminta, opetustoiminta ja jäsenyys hyvässä porukassa. 

Nämä asiat ovat mielestäni olleet Ruukkigolfissa hyvällä mallilla ja palautteista kuulee-

kin, että Ruukkiin on kiva tulla kauempaakin juuri esimerkiksi hyvän yhteishengen ja 

toimivien järjestelyiden takia.

Nyt on tehty iso työ näiden kaikkien asioiden kehittämiseksi vielä paremmiksi. Talven 

aikana on käyty laajaa strategiatyötä RuG Oy:n ja RuG ry:n välillä. Kun osakeyhtiö vastaa 

kentästä sekä suurelta osilta sen palveluista ja seura puolestaan harrastustoiminnasta, 

kuten kilpailuista ja valmennuksesta, on luontevaa tehdä tiivistä yhteistyötä nimenomaan 

pelaajia ajatellen. Molempien  panos yhdessä luo sen pelikokemuksen, joka alkaa ken-

tälle tullessa ja päättyy vasta kupu täynnä kotiinpäin ajellessa. Tänä vuonna sen eteen 

on tehty todella paljon ajatustyötä ja niiden ideoiden toteuttaminen alkaa kesän aikana.

Olennainen osa pelaajan kokemusta on se työ, jota palkatut ja vapaaehtoiset tekevät  

sekä osakeyhtiön että seuran puolella. Parhaillaan joukkoomme etsitään uutta toimitus-  

ja toiminnanjohtajaa. Nyt etsitään isäntää tai emäntää, joka nämä hyvät ideat sitten 

toteuttaa ja antaa Ruukkigolfin ilmeelle sen viimeisen silauksen omalla persoonallaan.

Yksikään golfseura ei toimi kokonaan yksin. Olemme kaikki jäseninä Suomen Golf-

liitossa ja siellä koko Suomen golfia pohditaan ja kehitetään yhdessä. Ruukkigolf  on aina 

ollut aktiivisesti mukana myös liiton toiminnassa ja tänäkin talvena osallistui kaikkien 

golfvaikuttajien koulutuksen suunnitteluun. Meillä on moni asia suunniteltu ja toteutettu 

hyvin. Siksi meitä kuunnellaan ja arvostetaan myös muualla.

Tänä vuonna on RuG ry:n 25-vuotisjuhlavuosi. Meillä seurassa on sovittu teemaksi  

”jäsenen vuosi”. Vaikka jäsenasiat ovat aina meidän tärkein ja ainoa asiamme, yritämme 

tänä vuonna aivan erityisesti paneutua tuon mainostetun pelikokemuksen luomiseen. 

Vuosi huipentuu heinäkuun lopussa 25-vuotisjuhlakilpailuun. Poikkeuksellisesti emme 

kutsu joukoittain juhlavieraita, vaan kisa pidetään nimenomaan jäsenten omana juhla-

kisana ja päivän aikana myös ei-kilpaileville jäsenille ja perheenjäsenille tarjotaan monta 

mukavaa virikettä. Illalla sitten kokoonnumme juhlaillalliselle idylliselle klubitalollemme.

Tervetuloa nauttimaan tänä kesänä erityisen hyvästä pelikokemuksesta! Muistakaam-

me, että olemme kaikki osa sitä, joten näyttäkäämme oma ilomme ja hyvä kokemuk-

semme. Se nimittäin tarttuu!

Tarttuvaa
Ari-Pekka Lundén, puheenjohtaja

Inom golfen pratar man ofta om upplevelser. Förra årets bästa upplevelser råkade 

oss sista mohikaner, som vågade sig i slutet av december till Tapsas tävling. Samma 

dag svepte en mäktig vinterstorm över hela Finland, som välkänt gjorde mycket skada 

och försvårade julhelgen för många. Spelupplevelsen, när träd föll i skogen och vinden 

tog tag i bollen var intressant och oförglömlig.  Det fick en att förstå att, även efter allt 

tränande och talang, finns det variabler, vilka vi människor inte kan härska över. Ibland 

är det bättre att acceptera vad vi inte kan påverka och bara njuta av vad som erbjuds. 

Många saker kan vi dock påverka och våra upplevelser av dem kan förbättras, om vi 

bemödar oss lite. För oss som spelar golf är den viktigaste golfupplevelsen naturligtvis 

själva spelrundan. Men många anser att nästan lika viktigt är att uppleva de tjänster som 

hör till spelet, restaurangverksamheten, utbildningsverksamheten och medlemskapet 

i ett gott sällskap. De här sakerna tycker jag att har fungerat bra på Bruksgolf, och  

responsen har varit, att det är trevligt att även lite längre ifrån komma till Bruksgolf pga 

den goda andan och de fungerande arrangemangen. 

Nu har vi gjort ett stort arbete för att utveckla allting till ännu bättre. Under vintern 

har det gjorts ett omfattande strategiarbete mellan RuG Ab och RuG rf.  När aktiebo-

laget ansvarar för banan och till största delen av dess service och föreningen för hob-

byverksamheten, såsom tävlingar och träningar, är det naturligt att ha tätt samarbete 

med tanke på spelarna. Bådas insats tillsammans utgör den spelupplevelse, som börjar 

när man anländer till banan och slutar först när man åker hem med magen full. Det 

här året har det gjorts väldigt mycket tankearbete och förverkligandet av idéerna börjar 

under sommaren. 

En väsentlig del av spelarens upplevelse, är det arbete som anställda och frivilliga 

både inom aktiebolaget och föreningen gör. Som bäst söker vi en ny verkställande- och 

verksamhetsdirektör. Nu söks en värd eller värdinna som kan verkställa dessa goda idéer 

och ge Bruksgolf den sista finessen med sin egen personlighet. 

Inte en enda golfklubb fungerar helt ensam. Vi är alla medlemmar av Finlands Golf-

förbund och där begrundas och utvecklas hela Finlands golf tillsammans. Bruksgolf har 

alltid varit aktivt med i förbundets verksamhet och på vintern deltog vi i planeringen av 

utbildingen för golfagenter. Vi har planerat och förverkligat många saker väl. Därför blir 

vi hörda och även på på andra ställen. 

Det här året är det RuGs 25-årsjubileumsår. Vi har i föreningen enats om temat ”med-

lemmens år”. Även om medlemsärenden är vårt viktigaste och enda ärende, försöker vi 

detta år fokusera oss på att skapa den spelupplevelse som man gör reklam för. Årets höjd-

punkt är 25- årsjubileumstävlingen i slutet av juli. Undantagsvis bjuder vi inte in mängder 

av jubileumsgäster, utan istället hålls tävlingen speciellt för medlemmarna och under 

dagen även för icke-medlemmar. Och för familjemedlemmar erbjuds många trevliga 

evenemang. På kvällen samlas vi på på jubileumsmiddag i vårt idylliska klubbhus. 

Välkommen att njuta denna sommar av en speciellt bra spelrunda. Låt oss komma 

ihåg, att vi alla är en del av den, så låt oss visa vår glädje och fina upplevelse. Det smittar 

nämligen!

Smittande
Ari-Pekka Lundén, ordförande
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Nykyinen Ruukkigolfin Land Lord,  

silloinen nuori mies Ernst Knape, vietti  

1967 kesän Yhdysvalloissa, tuttavien 

maatilalla, joka oli muutettu golfken- 

täksi. Ajatus golfkentästä Brödtorpin 

maille nousi Knapelle ensi kertaa vaka- 

vasti mieleen 80-luvulla, kun veroviran-

omainen halusi verottaa osin laidun-

maina olleita peltoja metsäpinta-alan 

mukaisesti. 

Yhdelle miehelle projekti tuntui kui-

tenkin  liian isolta, siksi Knape heitti idean  

Karjaan Rotary-klubilla, missä oli jo mie-

lenkiintoa golfiin. Kun ensimmäinen  

arkkitehti Reijo Hillbergin luonnos ken-

täksi oli olemassa, soitti Ernst Erkki Rissa- 

selle. Se puhelu sai aikaan ensimmäisen  

kokouksen aiheen ympärillä  v 1985.

Rissanen puolestaan esitti Raaseporin  

nuorkauppakamarille 5 miljoonan mar-

kan golfkenttäprojektin. Nuorkauppa-

kamari lunasti yhden 6000 markan 

osakkeen, edellyksenä että Brödtorpin 

kartano lunastaa kaksi: näin tarvittava 

minimipääoma oli koossa. Huhtikuus-

sa 1986, ensimmäisten omenapuiden 

puhjettua kukkaan kartanon konttorira-

kennuksen eteläseinustan puutarhassa, 

perustettiin JC Ruukkigolf. Kokouksessa 

olivat läsnä mm. Gustav ja Carin Kna-

pe, Krister Lundqvist ja Erkki Rissanen.  

Puhetta johti Knape. Perustamisasiakir-

jan allekirjoittivat Ernst Knape ja Raase-

porin nuorkauppakamarin edustajana 

Krister Lundqvist.  

Saman vuoden koemarkkinointi osoitti, 

että projektilla olisi tulevaisuutta, mutta 

samalla arviot rakennuskustannuksista 

nousivat muutamilla miljoonilla. Kentän 

rakentajaksi valikoitui ahvenanmaalai-

nen yritys Eriksson Schakt Ab. Jo mar-

raskuussa tehtiin kartanon kanssa 40 v 

vuokrasopimus. Kentän rakentaminen 

pääsi alkuun.

Driving range avattiin v 1987, vuotta  

myöhemmin ensimmäiset 9 reikää. 

Vuonna  -88 eri osakeantien jälkeeen 

oli yhtiössä yhteensä 1095 pelioikeutta,  

kenttä 90 % :sesti valmis ja toimitus-

johtajana aloitti Pentti Väänänen. Saman 

vuonna alkoi Brödtorpin kartanon enti-

sen väentuvan saneeraus klubitaloksi. 

Kenttä tarvitsi myös seuran. Rissanen 

soitti ensin Guy Holmbergille –joka ei  

ollut vielä pelannut golfia ollenkaan–  

josko tämä ryhtyisi Ruukkigolf ryn  

puheenjohtajaksi,  ja sen jälkeen  Iiri  

Heinilälle – joka ei tiennyt pelistä mitään– 

josko hänestä saisi sihteerin. Molemmat 

suostuivat. Iiri toimi tuolloin opettajana 

Karjaan suomalaisella yläasteella, ja  

hänen oppilaansa levittivät mainoksia:  

”Hanki taskurahoja keräämällä kiviä!” 

Arvatkaa vaan missä.

Kentän viralliset avajaiset pidettiin 

7.8. 1988 (13. täyspitkä golfkenttä Suo- 

messa), vain päivä Nordcenterin avajais- 

ten jälkeen.

Vuosien 89–94 lama toi vaikeuksia  

sijoitusosakkeiden haltijoille, kun he  

eivät päässeet irti ylimääräisistä osak-

keistaan. Sittemmin yleisen taloustilan- 

teen parannuttua alkoivat ruuhka- 

suomen kentät täyttyä, ja näin osakkeen-

ostajia tuli Ruukkigolfiin myös pääkau-

punkiseudulta. 90-luvunlopulla oltiin 

vielä toiveikkaita, että golfosakkeiden hin-

nat tulisivat nousemaan, ja että Ruukki- 

golfissakin tarvittaisiin kentän laajen-

tamista. Sittemmin kentän lisäreikien  

rakentamisesta on luovuttu, ja on keski-

tytty nykyisen kentän parantamiseen. 

Väylien ja greenien muutoksista vuosien 

varrella enemmän sivuilla 8–12.

Seuramme tiedotuslehti Frogleg on  

ilmestynyt eri olomuodoissaan 25 vuotta.  

Nimen julkaisulle antoi seuran ensim-

mäinen tiedottaja Pirjo Rikkonen, jonkin-

laisena johdantona doglegistä. Vuonna 

1997 astuttiin nettiaikaan, kiitos silloisen 

ryn puheenjohtajan Esa Hännisen luo- 

mien nettisivujen. Tiedotus nopeutui, 

esim. kilpailujen tulokset valokuvineen 

olivat näkyvissä verkossa nopeasti. Vuo-

Ruukkigolfin perustamisesta 
on kirjoitettu aiemmissa 
juhlanumeroissa, mutta 
referoin tässä historian 
lyhyesti ja mutkia oikaisten, 
että myöhemminkin seuraan 
liittyneet jäsenet saavat 
käsityksen kotikenttämme 
alkutaipaleesta. Kuten kaikki 
uusi, on tämäkin projekti 
vaatinut ennakkoluulottomia  
ja asialleen sitoutuneita 
ihmisiä, paljon työtä  
ja talkoohenkeä.

RuG ry:n puheenjohtajat/
RuG rf:s ordföranden
Guy Holmberg 1986–1988

Kari Tähtinen 1989–1990

Martin Glader 1990–1991

Erik Bussman 1992– 1994

Thor Pitkänen 1995–1998

Esa Hänninen 1999–2007

Ari-Pekka Lundén 2008–

Kapteenit/kaptener
Erkki Rissanen 1987–1991

Kari Reiman 1992–1994

Kalevi Myllyoja 1995–1998

Erkki Peurala 1999–2001

Krister Lundqvist 2002– 5/2008

Esko Tuomola 6/2008– 2011

Timo Leino 2012 –

Ladykapteenit/
ladykaptener
Eija Ajalin 1993–1998

Hilkka Päivärinne 1999–2001

Heidi Saarinen 2002–2004

Ilse Dahlgren 2005–2007

Mirja Papunen 2008–2010

Maria Siro 2011–

den 2000-alussa RuG sai oman domainin 

www. ruukkigolf.fi, ja vähän myöhem-

min Nexgolf-ajanvarausjärjestelmän.

Seuran jäsenmäärä saavutti 1000 jäse-

nen rajan v. 2003, hipoen nyt 1300. Sen 

sijaan pelikierrosten määrä on kääntynyt 

laskuun huippuvuodesta 2005, jolloin 

niitä kertyi 25 000, kun se menneenä 

kautena ylsi nippanappa 17 000 kier-

rokseen. 

90-luvun lopulta lähtien Ruukkigolf 

on saanut vuosittain järjestettäväkseen 

arvokisoja, viimeisimpänä junioreiden 

SM-lyöntikisat. Arvokilpailut ovat aina 

iso ponnistus jäsenmäärältään keskisuu-

rellekin seuralle, eikä niiden kunnialli-

nen läpivienti onnistu ilman luotettavia 

vapaaehtoisia.

Ruukkigolf on ollut myös vaikutta-

massa koko golfyhteisöön, kun se otti en-

simmäisenä Suomessa käytännön, jossa 

juniorit pääsevät pelaamaan edullisem-

min kuin aikuiset. Tämä tapa on levinnyt 

sitten moniin seuroihin, ja avannut näin 

junioreille pelimahdollisuuksia.

Seurassamme on aina panostettu ju-

niorityöhön, ja se on tuottanut tulosta. 

Vuonna 1991 Erkko Palmu voitti hopeaa 

alle 18-vuotiaiden poikien sarjassa mes-

taruuden karatessa käsistä vasta uusin-

tareiällä, ja 1995 RuG:n juniorijoukkue 

toi seuralle hopeaa, samoin uusinta-

reiän jälkeen. Ruukkigolfin ensimmäi-

sen Suomen mestaruuden voitti Ken  

vas. Trygve Eriksson, Lennart Isaksson (Eriksson Schakt Ab:sta), Jorma Eriksson 
(Nordcenterin kenttämestari  joka toimi konsulttina) ja Ernst Knape
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Ruukkigolfin vaiheita

Lundqvist 1993 alle 15-vuotiaiden poi-

kien reikäpelissä. Neljä vuotta myöhem-

min Suomen mestaruuksia tuli lisää, kun 

Tobias Dahlberg voitti miesten lyöntipe-

lin ja Laura Vanamo alle 16-vuotiaiden 

reikäpelimestaruuden. Seuran juniorit 

ja varttuneemmatkin pelaajat ovat vuo-

sien varrella tuoneet lukuisia mitalisijoja  

SM-tasolta.   / Hilppa Hyrkäs 
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Det har i tidigare jubileums-
nummer skrivits om hur 
Bruksgolf har grundats, men 
jag refererar här historien helt 
kort, så att även medlemmar 
som har anslutit sig under 
senare år, får en uppfattning 
om hur hembanan har kommit 
till. Såsom allt nytt, har även 
detta projekt krävt fördomsfria 
och lojala människor och 
mycket arbete och talkoanda.

Bruksgolfs nuvarande Land Lord, 

Ernst Knape, tillbringade i sin ungdom 

sommaren 1967 i USA hos bekanta på en 

lantgård, som hade förvandlats till golf-

bana. En golfbana på Brödtorps marker 

utvecklades på allvar i Knapes tankar på 

80-talet, då skattemyndigheterna ville  

beskatta de åkrar som delvis användes 

som betesmark enligt skogsarealen. 

Projektet kändes dock för stort för en 

person, och därför presenterade Knape 

idén för Karis Rotaryklubb, där det re-

dan fanns intresse för golf. Då arkitekt 

Reijo Hillbergs första utkast för banan 

var klart, ringde Ernst till Erkki Rissanen. 

Det samtalet resulterade i ett första möte 

kring ärendet år 1985.

Erkki Rissanen presenterade för sin del 

golfbaneprojektet, som uppgick till 5 mil- 

joner mark, för Raseborgs juniorhan-

delskammare. Juniorhandelskammaren 

löste in en aktie för 6 000 mark, på det 

villkor att Brödtorp gård löser in två: på 

det viset var minimikapitalet insamlat.  

I april 1986 då de första äppelblommorna 

spruckit ut i trädgården som omringar 

gårdens kontorsbyggnad, grundades JC 

Bruksgolf. Vid mötet var bl.a. Gustav och  

Carin Knape, Krister Lundqvist och Erkki  

Rissanen närvarande. Knape var ordfö-

rande. Grundningsdokumentet under- 

tecknades av Ernst Knape samt Krister  

Lundqvist i egenskap av representant för 

Raseborgs juniorhandelskammare.

Provmarknadsföringen, som gjordes 

samma år visade, att projektet hade en 

framtid, men samtidigt steg de beräk-

nade byggnadskostnaderna med några 

miljoner.  Till byggare av banan valdes 

det åländska Eriksson Schakt Ab. Redan 

i november gjordes ett 40-årigt hyres- 

kontrakt med gården. Byggandet av  

banan kunde börja. 

Driving range öppnades år 1987, och  

ett år senare öppnades de första 9 hålen.  

År 1988 efter olika aktie-emissioner 

fanns det 1095 spelrättigheter, och ba-

nan var färdig till 90 procent och Pentti 

Väänänen började som verkställande di-

rektör. Samma år sanerades Brödtorps 

tidigare arbetarstuga till klubbhus.

Banan behövde också en förening.  

Rissanen ringde till Guy Holmberg – som 

ännu inte hade börjat spela golf – och frå-

gade om han var intresserad av att börja 

som Bruksgolf rf:s ordförande, och där-

efter till Iiri Heinilä – som inte alls kände 

till spelet – om hon var intresserad av 

att bli sekreterare. Båda ställde upp. Iiri 

verkade på den här tiden som lärare vid 

Karis finska högstadie, och hennes elever 

delade ut reklamblad med texten ”Skaffa 

dig fickpengar genom att samla stenar”. 

Ni kan bara gissa var. 

Banans officiella invigning hölls 

7.8.1988 (Finlands 13. banan med 18 hål 

i Finland), bara en dag efter Nordcenters 

öppning.

Under åren 1989–94 medförde re-

censionen problem för innehavarna av  

investeringsaktier, då de inte blev av med 

sina överlopps aktier. Under senare år då 

den ekonomiska situationen blev bättre, 

började södra Finlands banor fyllas, och 

förde med sig aktieköpare från huvud-

stadsregionen även till Bruksgolf.  I slutet 

av 90-talet var man ännu förhoppnings-

fulla, att golfaktiernas priser kommer 

att stiga, och att man även i Bruksgolf  

behöver en förstoring av banan. Efter det 

har man gett upp planerna på en tillbygg-

nad och koncentrerat sig på förbättringar 

av den nuvarande banan. Förändringar 

av fairways och greener under åren, kan 

man läsa om mer på sidor 8–12.

Vår förenings klubbtidning Frogleg  

har utkommit i olika format i 25 år.  

Namnet på publikationen gav fören-

ingens första informationsansvariga 

Pirjo Rikkonen, som en hänvisning till 

dogleg. År 1997 började internettiden, 

tack vara den dåvarande ordföranden 

för rf, Esa Hänninen, som lanserade 

webbsidorna. Informationen blev snab-

bare då t.ex. tävlingsresultaten med 

bifogade foton publicerades snabbt på 

nätet. I början av 2000-talet fick RuG 

sin egen domain www.ruukkigolf.fi  

och lite senare Nexgolf-tidsboknings-

systemet. 

Föreningens medlemstal nådde  

gränsen för 1 000 spelare år 2003, och  

antalet medlemmar ligger nu på  

närmare 1 300. Däremot har antalet  

spelrundor sjunkit från rekordåret  

2005, då antalet var 25 000 mot knappt 

17 000 rundor senaste år.

Allt sedan 90-talet har Bruksgolf  

årligen fått arrangera mästerskapstäv-

lingar, senast juniorernas FM i slagspel. 

Mästerskapstävlingarna är alltid en stor 

insats även för en till medlemsantalet 

medelstor förening, och ett anständigt 

genomförande lyckas inte utan pålitliga 

frivilliga.

Bruksgolf har också varit med och på-

verkat hela golfsamfundet, då det som 

första förening i Finland tog i bruk ku-

tymen, att juniorer får spela förmånli-

gare än vuxna. Den här seden har senare 

spridit sig till många föreningar, och har 

därmed öppnat spelmöjligheter för ju-

niorerna. 

Vi har alltid satsat på juniorarbete i vår 

förening, och det har gett resultat. År 1991 

fick Erkko Palmu silver i klassen för poj-

kar under 18 år, då mästerskapet gled ur 

händerna först efter särspel, och år 1995 

hämtade RuG:s juniorlag hem silver- 

Banans invigning 7.8.1988
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Bruksgolfs skeden

medaljen, även den efter särspel. Bruks-

golfs första mästerskap vanns av Ken 

Lundqvist i matchplay för pojkar under 

15 år. Fyra år senare kom det ytterligare 

finska mästerskap, då Tobias Dahlberg 

vann herrarnas slagspel och Laura  

Vanamo matchplay för flickor under  

16-år. Föreningens juniorer och även 

äldre spelare har under årens lopp tagit 

ett stort antal medaljer på FM-nivå.

/ Hilppa Hyrkäs 
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Kun 2000-luvun  

puolivälin paikkeilla  

luovuttiin kentän  

l aa jentamises ta ,  

päätettiin panostaa  

18-reikäisen kent- 

tämme parantamiseen. Sitä on tehtykin  

käytettävissä olevien varojen salli- 

missa rajoissa. Talkoisiinkin on työ- 

voimaa saatu mukavasti.

Kerron tässä jutussa, mitä kullekin 

väylälle on tapahtunut vuosien 1988 ja 

2012 välillä. Alueella on tietysti tapahtu-

nut muutakin kehitystä, mutta nyt pa-

neudutaan kenttään. Kaikkia tiipaikkoja 

on korjailtu, osa rakennettu uudelleen. 

Väylien kuntoa on paranneltu ja vuodet 

ovat kypsentäneet kenttää. Aluksi kastelu 

oli vain kuudennella väylällä, mutta sen 

tarve kaikille väylille havaittiin nopeasti. 

Apuna jutussa omien muistikuvien li-

säksi olen käyttänyt Ekin (Rissanen) jut-

tua vuodelta 2004 ja puhelua Kristerin 

(Lundqvist) kanssa.

Väylä 1 on aina ollut yksi maamme mu-

kavimpia aloitusväyliä. Suurempia vaike-

uksia ei avauslyönnille ole koskaan ollut. 

Alkuaikoina hyvin moni jäsenemme oli 

golfuransa alkuvaiheilla ja ykköstiin jän-

nityksessä löi avauksensa oikealle met-

sään, jossa oli pusikkoa ja pitkää heinää. 

Lisäksi se oli OB eli out of bounds ja näin 

oli lyötävä avaus uudestaan ja kolmas läh-

ti. Nyt on vuosien mittaan metsä siivottu 

ja valkoiset out-paalut viety konehallille. 

Vasemmalla oli myös alkuun toivotonta 

ryteikköä, joka on saatu perattua niin, 

että pallot yleensä löytyvät. Oikealla oleva  

tien penkka oli myös alkuun täynnä pu-

sikkoa, epätasainen pitkää heinää kasvava  

pallojenkeruualue. Se siistittiin muka- 

vaan kuntoon 90-luvun loppupuolella.  

Griinin vasemmalla puolella oli alkuun 

kaksi bunkkeria peräkkäin. Ne yhdistet-

tiin 2000-luvun alussa ja griinin puolei-

nen reuna nurmetettiin. Griini on pysy-

nyt aikalailla ennallaan, mutta hieman 

sitä on suurennettu. 

Väylä 2  on alusta asti ollut yksi kentän 

vaikeimpia. Vasemmalla olevaa metsää 

on karsittu väylän reunasta, mutta kivikon  

vuoksi OB on säilynyt suurin piirtein 

entisellä linjalla aina griinin lähelle asti.  

Loppuosasta 100 metrin lätkän jälkeen 

väylää on levennetty, jolloin reunaan on 

jäänyt jyrkempi penkka. Avauslyöntiä oli 

vastaanottamassa pieni tammi keskellä 

väylää ja iso koivu taas haittasi usein  

kakkoslyöntiä, koska se oli nykyisen ala- 

tasanteen kohdalla. Noista puista on  

päästy eroon ja tasanteita on suurennettu. 

Aivan alussa oli myös oikealla puolella 

tien reunassa out-paalut, mutta ne pois-

tettiin nopeasti. Koska griinille lähesty-

minen tapahtuu jyrkkään ylämäkeen, 

oli palloilla taipumus vieriä synkkään 

kuusikkoon oikealla puolella. Siihen ra-

kennettiin muutama vuosi sitten pitkä 

bunkkeri, joka pysäyttää pallot ja säästää 

pelaajat puilta ja kivikoilta. Griinin ala- 

reunaa korotettiin 90-luvulla ainakin 

puoli metriä, mutta griini on edelleen 

hyvin haastava. Sen viereltä on poistettu 

puita ja griiniä suurennettiin, kun se 

rakennettiin uusiksi 2008. Bunkkerit 

ympärillä on myös uusittu. 

Väylä 3 on Suomen kauneimpia par- 

kolmosia. Vasemmalla olevaa metsää on 

karsittu paljon, mutta metsää se on edel-

leen. Oikealla puolella oli alussa hiekkai-

nen oja, joka poistettiin ja nurmetettiin. 

Samalla poistettiin pusikkoa ja harven-

nettiin metsää myös siltä puolelta. Grii-

nin vieressä oikealla oli iso koivu, joka on 

poistettu. Griini rakennettiin uudelleen 

2000-luvun lopulla ja samalla kaadettiin 

sen vasemmalta puolelta pari puuta. Grii-

nin ja lammen väliin tehtiin bunkkeri, 

joka pysäyttää griinin yli vierivät pallot 

melko tehokkaasti.

Väylä 4 on melko kiva vesiväylä. Vesi-

este oikealla on aivan ennallaan – mihin-

käpä se lampi siitä häviäisi. Vasemmalla 

ylettyi metsä ja sen aluskasvillisuus ai-

van väylän reunaan, joten avauslyönti oli  

pelottava – oikealla vesi ja vasemmalla 

pusikko! Nyt vasen reuna on perattu hie-

nosti ja metsäkin on melko siisti, vaikka 

pallot eivät aina löydykään. Alle 100 met-

riä ennen griiniä oli alussa iso koivu kes-

kellä väylää, mutta se on saanut kyytiä ajat 

sitten. Griinin takana aivan sen vieressä 

oli myös iso koivu, joka on poistettu hoi-

dollisista syistä. Väylä oli pitkään hyvin 

kuiva ja melkein ruohoton, mutta aikaa 

myöten sekin on saatu kuntoon.

Väylä 5n metsiä on raivattu ja harven-

nettu, joten pallot löytyvät hieman hel-

pommin. Griinin ympäriltä on kaadettu 

useita puita ja koko griini on rakennettu 

uudelleen ja suurennettu. Alkuun grii-

niä ympäröivät bunkkerit oli tehty niin, 

ettei griinille päässyt rullittamalla. Nyt 

griiniremontin yhteydessä kaikki neljä 

bunkkeria uusittiin ja eteen jäi melko 

leveä aukko ja matalillakin lyönneilla on 

mahdollisuus päästä griinille.

Väylä 6 ei myöskään ole mitaltaan 

muuttunut, vaikka tiialuetta on korjailtu 

niin, ettei joka paikasta pääse kunnolla 

oikaisemaan metsän yli ja aiheuttamaan 

vaaraa 1. griinillä olijoille. Mutkasta on 

vasemmalta puolelta bunkkeri poistettu, 

jotta se houkuttelisi avaamaan raudoilla. 

Puita on poistettu keskeltä väylää useam-

piakin. Pisimpään oli satasen kohdalla 

pieni mänty, josta latvakin oli katkaistu, 

ettei se haittaisi lähestymisiä. Suoalueen 

reunaa on siivottu paljon 

ja lammen jälkeen oikealla 

ollut seitsämännen väylän 

takatiitä kohti mennyt oja 

poistettu. Vasemmalle puo-

lelle väylää 6. ja 1. väylän 

väliin on istutettu omena-

puurivistö. Griinialue on 

pysynyt ennallaan.

Väylä 7 on kokenut 

aika paljon muutoksia. 

Tiipaikat on uusittu ja punaiselta tiiltä 

väylän pituus on lyhentynyt 30 metriä, 

kun se on siirretty ojan paremmalle puo-

lella ja vielä kertaalleen jatkettu kohti väy-

lää. Rinteessä keskellä väylää oli iso puu, 

johon hyvätkin avaukset takertuivat. Se 

lähti kyllä melko nopeasti! Rinteen vasen 

puoli oli alkuun hoitokelvotonta ryteik-

köä, joka kavensi väylää melkoisesti. Se-

kin on saatu pelikelpoiseksi. 150 metrin 

kohdalla oleva mänty on säästetty, mutta 

siitä griinille päin vielä keskemmällä väy-

lää oli kaksi koivua, jotka on myös kaa-

dettu, eivätkä ole enää kiusana. Griinialue 

on pysynyt ennallaan, mutta metsää mo-

lemmin puolin väylää on siivottu ja tehty 

pelattavammaksi.

Väylä 8 on kortissa hieman lyhenty-

nyt, vaikka tiipaikoille ei ole kovin paljon 

tehty muutoksia. Oikealla olevaa metsää 

on siivottu, kuten metsiä joka puolella 

kenttää. Kallion jälkeen väylällä oli alussa 

ns. “Gladerin puu”, joka kyllä kaadettiin 

myös muutaman vuoden kokeilun jäl-

keen pelattavuuden nimissä. Suoaluetta 

on karsittu, mutta ei se oikein pelikelpoi-

seksi ole tullut, siistimmäksi kyllä. Suon 

jälkeen oli vasemmalla paljon koivuja, 

joita on osin kaadettu, osin on tuuli ja la-

hoaminen hoitanut. Griini on rakennettu 

uudelleen 2005 ja sitä on suurennettu 

kaksinkertaiseksi. Oikealla puolella oli 

alussa oja lähellä griiniä ja se siirrettiin 

remontin yhteydessä paljon kauemmaksi 

ja tehtiin lähestymisille tilaa.

Väylä 9lle tultiin alkuvuosina kah-

deksannelta griiniltä suoraan omena- 

tarhan läpi. Griinin takana oli portti, josta  

mentiin suoraan vanhalle punaiselle  

tiille, joka oli ojan vieressä ja on vieläkin 

varatiinä, vaikka punaiset tiit on viety 

mäen päälle 2000-luvun alussa. Sini-

sen ja keltaisen tiin alueet on yhdistetty.  

Punaiselta tiiltä väylä on lyhentynyt  

80 metriä ja siniseltä pidentynyt n. 10 

Kentän muutokset 24 vuoden aikana
Kenttä rakennettiin aikoinaan 
melkoisella vauhdilla ja tietysti  
pyrittiin tekemään halvalla 
hyvä kenttä. Mielenkiintoa 
kenttään ainakin saatiin ja 
aikaa myöten pelattavuutta on 
parannettu monin eri keinoin 
kenttää kohentamalla ja 
epäkohtia korjaamalla.

Esa Hänninen

väylä 1

väylä 2

väylä 4

RU

UKKIGOLF

B R U K S G O
L

F

år

v

F

B
R

U K S G O L F

år



frogleg11frogleg 10

Oikealla puolella ojan vieressä oli tiheä 

pensas, joka on poistettu samoin kuin iso 

puu väylältä n. 120 metriä ennen griiniä. 

Oikealla oleva vaikeahoitoinen heinik-

ko on muutettu sivuvesiesteestä peli- 

alueeksi. Sieltä ei tosiasiassa juurikaan 

pysty pelaamaan. Griini uusittiin 2007 ja  

samalla etubunkkeria kavennettiin, jotta  

rullimallakin olisi mahdollista päästä 

griinille tällä muutenkin vaikealla väylällä.

Väylä 15 on valkoisen tiin osalta piden-

netty, koska siitä pyrittiin lyömään suo-

raan griinille ja pallot saattoivat päätyä 

talojen pihalle. Tii vietiin ojan taakse ja 

lähemmäksi metsän reunaa. Pituutta tuli 

lisää 20 metriä. Väylän oikealla puolella 

metsä ja pusikko ylettyi penkan alareu-

naan asti, joten nyt tilaa on tullut lisää 

reilut 5 ratkaisevaa metriä. Griinialue on 

pysynyt ennallaan, mutta bunkkereita 

on siistitty. Pensaita on istutettu väylän 

reunaan ojan viereen. 

Väylä 16 on ollut naisille hyvin vaikea 

väylä pituutensa vuoksi. Sen takia punais-

ta tiipaikkaa siirrettiin eteenpäin n. 40 

metriä. Väylän oikealta puolelta on puita 

kaadettu melko paljon, koska osan oksat 

metriä. Aita meni ennen suoraan kah-

deksannen griinin läheltä aina väylän 16  

griinin ohi. Yhdeksännen ja seitsämän-

nentoista väylän punaisen tiin edessä 

hyvin lähellä oli portti, joka teki naisil-

le avauslyönnin ahdistavaksi. 90-luvun 

alussa aita muutettiin nykyiseen muo-

toonsa. Osaksi syynä oli ehkä se, että 

17. tiin vieressä oli mansikkamaa, josta  

reuna-alue yleensä tyhjeni nopeasti 

mansikka-aikaan. Kummun päällä oleva 

metsikkö oli pelikelvotonta ryteikköä ja  

se on myöhemmin siivottu hieman parem-

maksi. Griinin oikealla puolella oli kaksi 

isoa koivua ja bunkkeri. Kaikki ne on pois-

tettu ja lammen rantaan Pena  (Väänänen) 

istutti rivistön mäntyjä. Myöhemmin  

niitä karsittiin ja jäljelle jääneistä on 

kasvun aikana poistettu alaoksia, jotta 

griinille näkee terassilta. Griiniä uusit-

tiin -97 ja välillä se oli kaksoisgriini 18. 

väylän kanssa.

Väylän 10 alkupäässä oli oikealla 

puolella oja, joka on peitetty ajat sitten. 

Oikealla puolella oleva metsä oli pitkän 

aikaa sivuvesiestettä, mutta muutettiin 

2000-luvun puolivälissä pelialueeksi 

runsaan karsinnan ja siivouksen jälkeen. 

Vasemmalta puolelta peitettiin jälkim-

mäinen oja ja koivuja on poistettu, jotta 

vasemmalla olisi paremmin tilaa avauk-

sille. Metsikön jälkeen vasemmalla oli 

alkuvuosina Penan siirtonurmialue ja 

sen ansiosta vasemmalle on tullut en-

simmäisen poikkiojan jälkeen enemmän 

pelitilaa. 100 m:n lätkän kohdalle oikealle 

kaivettiin 90-luvulla lampi, koska paikka 

oli niin pehmeä, että koneet tuppasivat 

uppoamaan. Griini uusittiin 2006 ja 

se suureni ainakin kaksinkertaiseksi ja  

vanha kalakukkogriini hävisi.

Väylä 11 on pysynyt melko tarkasti  

alkuperäisessä muodossaan. Griinin oi-

kealla puolella oleva pelto on tehty hoi-

dettavaksi raffiksi. Hetteikössä oikealla 

puolella ennen griiniä on lähde, jonka 

vuoksi siihen on jäänyt aarin kokoinen 

hoitokelvoton alue.

Väylän 12 on tiipaikkojen osalta koke- 

nut muutoksia. Punainen tii on viety  

ojan etupuolella ja siltä osin väylä lyhen-

tynyt 40 metriä. Ennen tietä keskellä 

väylää oli aluksi bunkkeri, joka peitettiin 

90-luvun alussa. Oikealle on perustettu 

siirtonurmialue. Vasemmalle puolelle 

ennen viimeistä poikittaista ojaa kaivet-

tiin lampi, koska siinä oli pehmeä hoito-

kelvoton alue. Haapoja on karsittu ojan 

vierestä ja ojaa lyhennetty, joten nielu 

on leventynyt ainakin puolella. Griini oli 

alussa hyvin pieni ja sen oikeassa reunas-

sa oli nätti pyöreä pensas, johon pallot 

tuppasivat häviämään. Se poistettiin ja 

myöhemmin 2004 griini rakennettiin 

uudelleen ja suurennettiin kaksinker-

taiseksi. Siirtyminen 13. tiille oli alussa 

ennen oikeanpuoleista poikittaisojaa 

suoraan 13. väylän takatiille. 

Väylän 13 keltainen tii oli alussa  

samalla alueella valkoisten kanssa. 90- 

luvulla se siirrettiin ojan etupuolelle 

pituus lyheni 30 metriä. Tuon siirron 

jälkeen myös kulku 12. griiniltä muutet-

tiin suoraan ojien yli uudelle tiipaikalle.  

Punaiset ja siniset ovat pysyneet ennal-

laan, vaikka tiipaikkaa on kohenneltu. 

Nykyisen lammen paikalla oli aluksi 

pehmeä hoitokelvoton alue, Griini uusit-

tiin 2004 ja siitä tehtiin selkeästi kaksi- 

tasoinen ja paljon suurempi. Griinin 

edessä oli ennen kaksi erillistä bunkkeria, 

jotka yhdistettiin remontin yhteydessä. 

2000-luvun alussa tehtiin “Päivin bule-

vardi” eli kulku ojan yli suoraan 14. väylän 

punaiselle tiille. Väylän vasemmalle puo-

lella rakennettu toinen siirtonurmialue.

Väylä 14 on tiettävästi edelleen Suo-

men pisin par 5, takatiiltä 603 metriä. 

Keltainen tii on pysynyt paikallaan, mutta 

punainen tii on siirretty 45 metriä eteen-

päin ja vasemmalle. Samalla sininen tii 

siirrettiin entisten punaisten paikalle ja 

siltä osin väylä lyheni 45 metriä. Ennen 

ensimmäistä poikkiojaa oli väylän oikeas-

sa reunassa pitkittäinen oja ja pehmeä 

hetteikkö. Nämä peitettiin jo 90-luvulla. 

Samoihin aikoihin kapeikkoa levennet-

tiin poikittaista ojaa lyhentämällä mo-

lemmin puolin. Vasemmalla puolella oli 

myös väylän reunassa pitkittäinen oja, 

joka jatkui melkein bunkkerille asti. Se-

kin peitettiin 90-luvulla ja myöhemmin 

myös vasemman puolen poikittaisoja 

peitettiin. Oikealle puolelle tehtiin peh-

meisiin paikkoihin kaksi lampea. Tien 

jälkeen vasemmalle puolelle on istutettu 

ojan viereen pensaita. Toinen poikittai-

nen oja 150 metriä ennen griiniä jätti 

alkuun vain 10 metrin nielun, jota on 

levennetty melkoisesti ojia peittämällä.  

ylettyivät aika pitkälle kohti väylää. Tämä-

kin alue oli aikaisemmin sivuvesiestettä 

ja myöhemmin muutettu pelialueeksi. 

16. ja 17. väylän välistä on oja peitetty ja 

100 metrin päässä griinistä vasemmalla 

oleva oja on lyhennetty pellon kulmaan 

asti. Griini uusittiin kesäksi 2007, jolloin 

ylätasanne tuli paljon suuremmaksi ku-

ten koko griinikin. 

Väylä 17 on Ruukin helpoimpia väy-

liä ja se on vuosien mittaan helpottunut 

entisestään. Alussahan tässäkin oli aita 

punaisen tiipaikan edessä ja portti auki, 

jotta naiset saivat lyötyä avauksensa.  

Oikealta ojan vierestä on poistettu puu, 

joka alkoi olla jo vaarallinen naisille, 

jota odottelivat kuusiaidan takana. Linja 

griinille parani hieman. Vielä suurempi 

helpotus oli pitkittäisen ojan peittäminen 

väylän oikealta puolelta 2010. Vasemmal-

la olevan metsikön siistiminen on vai-

kuttanut tämänkin väylän pelaamiseen.

Väylän 18 alkupäässä tien vieressä oli 

aluksi oja, joka on poistettu tarpeettoma-

na. Se on helpottanut melko paljon aloit-

telijoiden pelaamista. Keltaisen tiipaikan 

edessä vasemmalla oli pitkään pajupus-

väylä 7

väylä 14
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ka, joka keräsi toppilyönnit pitkään hei-

nikkoon ja ojaan. Kerroin siitä aikoinaan 

Peuralan Ekille, joka oli kenttätoimikun-

nan vetäjä. Pelattiin sitten kerran Ekin 

kanssa ja näytin puskaa ja ehdotin sen 

poistoa. Eki vain totesi, että eihän siihen 

kukaan lyö. Sitten mentiin avaamaa ja 

arvaatte varmaan, kuinka kävi. Seuraa-

vana viikonloppuna puskaa ei enää ollut 

kiusana. Tien oikealla puolella oli paljon 

puita, joiden oksat ylettyivät tien yli ja yksi 

puu oli vaarallisen kallellaan. Niistäkin 

on onneksi päästy eroon. Griinin oikealla 

puolella edessä oli alkuvuosina myös iso 

koivu, joka on kaadettu ajat sitten. Vasem-

malla puolella aivan griinin vieressä oli 

myös komea iso puu, josta tuuli kaatoi 

puolet griinille ja loppu oli aivan laho, 

joten sekin poistettiin ja tilalle vähän kau-

emmaksi griinistä istutettiin uusi puu.

Edellä mainittujen toimenpiteiden ja 

tarkistusmittausten jälkeen kentän mi-

tat ovat muuttuneet seuraavasti: valkoi-

nen tii: +19m, keltainen: -60m, sininen: 

-80m ja punainen: -254m. Klubin alu-

eella on tapahtunut paljon vuosien mit-

taan, mutta tärkeimpänä pidän sitä, että  

Tapsa (Gustafsson) teki meille kunnolli-

sen ruohorangen, jollainen puuttuu aika 

monelta kentältä.
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Raasepori /Raseborg
 Open 2012
29.6.–1.7.

Tule mukaan kokemaan  
jännittävä kolmen kentän  

kilpailu Raaseporin kaupungissa!

29.6.  Ruukkigolf
30.6.  Ekegolf
   1.7.  Nordcenter Golf & Country Club

sarjat /serier: miehet ja naiset / herrar och damer

pelimuodot / spelformer: hcp lp ja pb

Kom med och upplev  
en spännande tre banors
tävling i Raseborgs stad!

Lisätietoja / Mera information:
  www.ruukkigolf.fi |  (019) 245 4485

Bruksgolfs 
25-jubileums-
tävling
lördagen 28.7 kl. 9.00 
Spelform: två personers scramble 

Tävlingen är öppen enbart
för Bruksgolfs medlemmar 

Ingen tävlingsavgift

Välkomna!

Ruukkigolfin 
25-vuotis- 

juhlakilpailu
lauantaina 28.7. klo 9.00 

Pelimuoto: kahden hengen scramble

Kilpailu on avoin ainoastaan
Ruukkigolfin jäsenille

Ei kilpailumaksua

Tervetuloa!

Kutsu / Inbjudan / Kutsu Inbjudan / Kutsu/ Inbjudan  

RUUKKIGO
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Olen saanut kunniatehtävän tulles- 

sani valituksi seuran kapteeniksi. Olen  

ollut jäsenenä Rukkigolfissa vuodesta 1989  

asti ja toiminut eri luottamustehtävissä,  

mm. kuulunut seuran hallitukseen kenttä- 

toimikunnan vetäjänä, sekä jäsenenä kil- 

pailu- ja tasoitustoimikunnassa. Viime vuosina olen 

viettänyt suurimman osan kesävapaistani Ruukin 

kentällä, joten suuri joukko jäsenistöstä tuntee minut,  

ainakin ulkonäöltä.

Seuraotteluita kaudella 2012 on kolme: vastassa ovat 

Salo Golf, Hillside ja Hyvigolf, kaikki ovat vieraspelejä. 

Otteluihin pyrin löytämään konkareiden lisäksi myös 

pelaajia, jogtka eivät ole aikaisemmin olleet edusta-

massa Ruukkigolfia. Tarkoitukseni on myös tutustuttaa 

uusia jäseniä ja green cardin suorittaneita golfin pariin, 

ns. kapteenin kierroksilla, tai vastaavilla aktiviteeteillä.

  

Tavoitteeni tehtävässäni on, että pelaaminen on tur- 

vallista, rentouttavaa, ripeätä ja että se noudattaa golfin 

sääntöjä ja etikettiä. Haluan myös kannustaa entisiä 

junnuja mukaan osallistumaan seuramme toimintaan.

Kentällä nähdään!

Korpraalista suoraan 
kapteeniksi

Toinen kauteni Ruukkigolfin lady- 

kapteenina on pian alkamassa ja innostu-

neena odotan, mitä kaikkea mukavaa se 

tuo tullessaan. Viime kesä meni aivan liian 

nopeasti, varsinkin siksi, että siihen mahtui 

niin paljon ikimuistoisia hetkiä kilpailu-

jen ja muiden tapahtumien parissa yhdessä Ruukin 

ladyjen kanssa. Kauden aikana sain tutustua moniin 

mahtaviin ladygolffareihin niin Ruukissa kuin naapuri- 

seuroissammekin. 

Naisten seuraottelut Ekegolfin ja Hangon Golfin  

kanssa olivat minulle ehdottomasti viime kesän 

huippuhetkiä ja ne ovat ohjelmassa myös tänä  

vuonna. Niiden lisäksi pelaamme seuraottelun  

Nordcenterin naisia vastaan. Seuraotteluihin tulen  

kokoamaan joukkueen ja tavoitteena on tietenkin taas 

viimevuotiseen tapaan tuoda voittopokaalit klubi- 

talomme vitriiniin. 

Lännen Lady-kilpailu Nordcenterin Benz-kentällä jäi 

myös mieleeni todella mukavana kisana. Ensi kesänä 

tuo kisa käydään Ekegolfissa ja toivottavasti mahdolli-

simman moni meistä pääsee silloin mukaan.

Ruukin naisille on tarjolla monia muitakin hauskoja 

kisoja ja tapahtumia tänä kesänä, niistä tulee tarkempaa 

tietoa nettisivuillemme kauden alussa. 

Tämä kausi tuo tullessaan myös hiukan muutoksia 

liittyen toimintaani Ruukkigolfissa. Viime kaudella olin 

ladykapteenin tehtävän lisäksi myös klubi- ja koulutus- 

toimikunnan puheenjohtaja. Tällä kaudella se tehtä-

vä siirtyi Tuija Elomaalle ja minä toimin Ruukkigolf  

ry:n hallituksen sihteerinä. Onnea Tuijalle uuteen  

tehtävään!

Mielessäni on jo tuleva kesä ja kaikkien golfystävieni 

tapaaminen.  Sitä ajatellessa aika kuluu ehkä hiukan 

nopeammin... toivottavasti! 

Maria Siro, ladykapteeni / ladykapten

Innolla uuteen 
kauteen

Jag har varit medlem i Bruksgolf sedan år 1989 och 

har haft olika förtroendeuppdrag, bl.a. har jag hört till 

klubbens styrelse som bankommitténs dragare och 

som medlem i tävlings- och handicapkommittén. De 

senaste åren har jag tillbringat största delen av min 

sommarledighet på Bruksgolfs bana, så en stor del av 

medlemmarna känner mig åtminstone till utseendet.

Det kommer att bli tre klubbkamper under 2012: Vi 

möter Salo Golf, Hillside och Hyvigolf, alla matcher 

är bortamatcher. Till klubbkamperna försöker jag hitta 

spelare, som inte tidigare har representerat Bruksgolf. 

Min mening är också att bekanta nya medlemmar och 

innehavare av green card med golf med sk. kaptens-

rundor eller liknande aktiviteter.

Min målsättning i uppdraget är att spelandet är tryggt, 

avkopplande, snabbt och följer golfregler och -etikett.  

Jag vill också uppmuntra tidigare juniorer att delta i 

klubbens verksamhet.

Vi ses på banan!

Från korpral direkt 
till kapten

Min andra period som ladykapten i Bruksgolf  

närmar sig och med entusiasm väntar jag på vad för  

roliga saker det medför. Förra sommaren gick alldeles 

för fort, speciellt för att den innehöll så många oför-

glömliga stunder med tävlingar och andra evenemang 

tillsammans tillsammans med Bruksgolfs ladyspelare. 

Under säsongen lärde jag känna många härliga lady-

golfare både från Bruksgolf och grannklubbarna.

Damernas klubbkamper mot Ekegolf och Hangö Golf 

var definitivt min höjdpunkt förra sommaren och de står 

på programmet även i år. Vi spelar också en klubbkamp 

mot damerna i Nordcenter. För matcherna samlar jag 

ihop ett lag och målet är naturligtvis, som förra året, att 

hämta vinstpokalerna till vitrinskåpet i vår klubbhus. 

Lännen Lady på Benz-banan i Nordcenter var också 

en mycket trevlig tävling. Nästa sommar kommer täv-

lingen att arrangeras på Ekegolf och jag hoppas att  så  

många som möjligt kan komma med. 

För Bruksgolfs damer erbjuds många andra roliga  

tävlingar och evenemang denna sommar, om dem ges 

ut mer information på nätsidorna i början av säsongen. 

Denna säsong medför även små förändringar an-

gående min verksamhet i Bruksgolf. Förra säsongen 

fungerade jag förutom som ladykapten, även som 

klubb- och utbildningskommitténs ordförande. Den 

här säsongen flyttades uppgiften till Tuija Elomaa och  

jag fungerar som sekreterare i Bruksgolf rf:s styrelse.  

Grattis Tuija till det nya uppdraget!

Den kommande sommaren och mötet med alla golf-

vänner är redan i mina tankar. Det får kanske tiden att 

gå lite snabbare, får man hoppas!

Timo Leino, kapteeni / kapten

Mot en ny säsong

Caddiemasters 2012

Henna Karhunen Nina Saari Oskar SarparantaSonja Nyberg
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Ruukkigolf ry:n kilpailukalenteri on 

taas käsillä ja siinä on pyritty ottamaan huo-

mioon osakkaiden, jäsenten, edustuspelaaji-

en, kenttähenkilökunnan, ravintolan, spon-

sorien, sennujen, junnujen, midien, aloitte-

lijoiden ja muiden intressiryhmien toiveet! 

Lopputuloksena on hieman viime vuotta vähemmän 

kisoja ja enemmän greenfee -peliaikaa viikonloppuisin.

Lähtökohtana kesän kilpailuille on se, että kilpai-

leminen on kivaa! Golf on siitä mukava kilpailulaji, 

että lähinnä reikäpeliä lukuun ottamatta, vastustajasi 

heiluttaa kentällä omia mailojasi! Hyvin tai huonosti  

pelatun kierroksen jälkeen itsetuntoa kohottavat ke-

hut tai jatkamaan kannustavat lohdutuspuheet ovat 

100%:sti vain sinulle tarkoitetut. Juuri sinä itse,  pahin 

vastustajasi, voit tehdä kilpailemisesta kivaa eikä sinun 

tarvitse voittaa kuin itsesi.

Mutta jos kilpaileminen on niin kivaa, niin miksi ko-

vin harvat osallistuvat seuran järjestämiin kilpailuihin? 

Keskimäärin kilpailuissa on 50 osanottajaa (pääosin 

samat henkilöt), mutta lisää kaivataan. Tänä vuonna 

pyrimme saamaan uusia kisaajia joukkoomme mm 

järjestämällä osaan kilpailuista oman sarjan pelaajille, 

joiden tasoitus on yli 36. Näistä kilpailuista ilmoitellaan 

seuran kotisivuilla ja ilmoitustauluilla. Tulkaa toki ker-

tomaan toiveitanne kilpailutoiminnan kehittämiseksi 

kauden kuluessakin.

Ruukkigolfin juhlavuoden kisojen ilme on hieman 

aiempaa kepeämpi ja yhteisöllisyyteen kannustava. Ke-

sän kisakattaus koostuu sekä yksilö- että joukkuekisoista 

painottuen jälkimmäisiin. Juhlavuoden päätapahtuma-

na voidaan pitää Ruukkigolf 25 v juhlakilpailua heinä-

kuun lopussa. Leppoisa juhlakisa on seuran jäsenille 

ilmainen!

Suurimmat muutokset edellisvuoteen verrattuna ovat 

reikäpelien seuran mestaruuksien rakenteen muuttu-

minen karsintoihin ja finaaliviikonloppuun. Tällä py-

ritään nostamaan reikäpelimestaruuden arvostusta ja 

helpottamaan kilpailun järjestelyjä. Luokkamestaruu-

det ratkotaan hajautetun mallin mukaan, jossa  Midit 

pelaavat luokkamestaruuksista viime vuoden malliin 

mestisviikonloppuna, mutta junnut ja sennut järjestä-

vät kamppailunsa oman aikataulunsa mukaisesti.  Seu-

ran mestaruudet lyöntipelissä ratkotaan perinteiseen 

tapaan kolmen kierroksen kilpailuna 25.–26.8.

Kausikilpailuista palaa kalenteriin junnuille varoja 

keräävä suosittu Running Eclectic ja aamuvirkut naut-

tivat kesäisestä luonnosta brekukisojen tunnelmassa.

Kilpailujen järjestämiselle välttämätöntä on nii-

den sponsorointi. Ruukkigolf ry esittää kiitoksensa erin-

omaisille sponsoreillemme, joille tarjoamme vastineek-

si näkyvyyttä seuran kotisivuilla, SGL:n kisakalenterissa 

ja Ruukkigolfin klubin ympäristössä. Kilpailumaksut 

pysyivät seuran jäsenten kohdalla ennallaan, mutta 

vieraita houkutellaan mukaan hieman edellisvuotta 

huokeammalla kilpailumaksulla.

Järjestimme viime kesänä menestyksellä kolme SGL:n 

kisaa, joista suurimpana junioreiden SM-lyöntipelikisa. 

Ruukkigolf sai runsaasti kiitosta järjestelyistä, joiden 

menestyksen takana oli runsas joukko innostuneita 

vapaaehtoisia toimitsijoita. Tällä kaudella järjestämme 

sekä senioreiden että junioreiden aluetour -kilpailut, joi-

ta järjestämään toivomme jälleen aktiivisia ruukkilaisia, 

sillä hyvin järjestetyt kisat ovat meille mitä parhainta 

mainosta golffareitten keskuudessa.

Kilpailutoimikunnan lisäksi kapteenit sekä junnu-, 

sennu- ja klubitoimikunta järjestävät runsaasti kilpai-

luja ja muita tapahtumia, joista tiedotetaan tapahtuma-

kalenterissa, toimikuntien omilla tiedotteilla ja seuran 

kotisivuilla. Sen verran mainostettakoot, että naiset 

heittäytyvät hurjiksi Villien korttien merkeissä!

Juha Saaristo kilpailutoimikunnan puheenjohtaja

Kilpaileminen on kivaa!
Bruksgolf rf:s tävlingskalender  är igen framlagd.  

I år har vi strävat efter att beakta aktieägare, medlem-

mar, representationsspelare, banpersonal, restaurang,  

sponsorer, seniorer, juniorer, midier, nybörjare och  

andra intressegruppers önskemål! Slutresultatet blev  

att det ordnas lite färre tävlingar än ifjol och mera 

greenfee -speltid under veckosluten. Utgångspunkten 

för sommarens tävlingar är att tävlandet är roligt! Golf 

är på det sättet en trevlig sport, att din motståndare, 

föutom i matchplay,  viftar just med dina klubbor! Efter 

en bra eller dålig runda är beröm eller hejande tröst-

tal menade till 100 % för dig själv. Just du, din värsta 

motståndare, kan göra tävlandet roligt och den enda du 

behöver vinna över är dig själv.

Men om tävlandet är så roligt, varför deltar då så få i 

tävlingar som arrangeras av klubben? I medeltal är det 

50 deltagare i en tävling (mest samma personer), men 

många saknas. Det här året försöker vi få nya tävlande 

bland oss, t.ex. genom att arrangera en egen serie för 

spelare med hcp över 36. Information om dessa täv-

lingar finns på klubbens hemsida och på anslagstavlan. 

Berätta gärna om era önskemål även under pågående 

säsong för att vi skall kunna utveckla tävlingsverksam-

heten ytterligare.

Tävlingssättet för bruksgolfs jubileumstävling är 

lite lättsammare än tidigare och uppmuntrar till gemen-

skap. Sommarens tävlingar består dels av individuella 

tävlingar samt lagtävlingar, och fokus läggs på det se-

nare. Årsjubileets viktigaste händelse kan anses vara 

Bruksgolfs 25-års festtävling i slutet av juli. Den gemyt-

liga festtävlingen är gratis för alla klubbens medlemmar.

Den största förändringen jämfört med fjolåret är  

klubbens uppläggning av matchplay -mästerskapen  

som nu består av gallring och ett finalveckoslut. Med 

det här försöker man höja matchplays värdering och för-

enkla arrangemanget av tävlingen. Klassmästerskapen 

Att tävla är roligt!
Juha Saaristo, tävlingskommitténs ordförande

avgörs med vid modell, där midina spelar klassmäs-

terskapet på samma sätt som förra året under mäs-

terskapsveckolsutet, medan juniorerna och seniorerna 

arrangerar matcherna enligt egen tidtabell. Klubbens 

mästerskap i matchplay avgörs traditionellt med en tre 

rundors tävling 25–26.8.

Av säsongtävlingarna återkommer den populära 

Running Eclectic, som samlar pengar åt juniorerna. 

Morgonpigga spelare får njuta av sommarvacker natur 

i form av Breakfast-tävlingar.

Arrangerandet av tävlingar kräver sponsorering. 

Bruksgolf rf vill tacka alla sponsorer, vilka vi erbjuder syn- 

lighet på klubbens hemsidor, i FGF:s tävlingskalender  

samt på Bruksgolfs område. Tävlingsavgiften är den-

samma som ifjol för medlemmar medan vi försöker 

locka gästspelare med lite förmånligare tävlingsavgifter.

Förra sommaren hade vi tre lyckade FGF-tävlingar, 

varav den största var juniorernas FM-slagtävling. Bruks-

golf fick massor med tack gällande arrangemangen, där 

det krävdes en stor grupp med ivriga och frivilliga funk-

tionärer. Den här säsongen arrangerar vi seniorernas 

och juniorernas Regiontour-tävlingar, till vilka vi igen 

önskar aktiva bruksgolfare, därför att en bra arrangerad 

tävling är den bästa reklamen bland oss golfare.

Förutom tävlingskommittén arrangerar även kap-

tenerna samt junior-, senior- och klubbkommittéerna 

tävlingar och andra evenemang, om vilka det informeras 

i tävlingskalendern, bland kommittéernas egna med-

delanden samt på klubbens hemsidor. Så pass kan an-

nonseras att damerna kastar sig häftiga med Vilda Kort!
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PMV PV  AIKA KILPAILU PELIMUOTO  LÄHTÖ   SCR HCP    PB      AVOIN 

lo
ka

ku
u

 5.5.  la  9.00 PD Golf kevätscramble  18r hcp lp 2h scramble  Yht (yhteislähtö)     25%   x

 6.5. su  10.00  Naisten narukisa  9r (10-18) hcp lp narukisa  N     x

 12.5.  la  9.00  Kapteenin Kierros  18r hcp lp (ruots)   M(sin), N, hcp37-54 (pun)     x

 17.5.  to  12.00  Kiljavanranta Open  18 r hcp lp 2h best ball  Yht     x  x

 26.5. la  9.00 IDO Open 2012  18r hcp lp 2h scramble  Yht     25%   x

10.6.  su 13.00  Naisten sunnuntai 9r hcp pb Villit kortit  N     x   x

 15.6.  pe  9.00  Duunigolf  18r hcp lp 2h scramble  Yht. (yhteislähtö)     25%   x

 17.6.  su  9.00  Sandels Open  18r scr hcp lp   Yht. (scr takatii, hcp klubitii)  x  x   x

 20.6.  ke  9.00  Senior Aluetour 2  18r hcp lp   M55, M65, N50     x   x

 28.6.  to  6.00  K-Supermarket Breakfast Competition  9r (1-9) hcp lp (ruots)  Yht     x   x

 29.6.  pe  15.00  Raasepori Open 1/3  54r scr lp hcp pb   M,N HCP 0-18,4 ja HCP >18,4  x x  x  x

  

 5.7.  to  6.00  K-Supermarket Breakfast Competition   9r (10-18) hcp pb   Yht     x  x  x

 7.7.  la  10.00  Lähipelimestaruus, harj.alue  6r scr lp   Yht    x

 7.7.  la  12.00  Lady Cup  18r hcp lp 3h Texas scramble  Yht (yhteislähtö)     15%

 12.7.  to  6.00  K-Supermarket Breakfast Competition   9r (1-9) hcp pb   Yht     x  x  x

 19.7.  to  6.00  K-Supermarket Breakfast Competition   9r (10-18) hcp lp (ruots)  Yht     x   x

 20.7.  pe  14.00  Ravintolan parikilpailu  18r hcp lp 2h greensome  Yht     60/40%

 26.7.  to  6.00  K-Supermarket Breakfast Competition   9r (1-9) hcp lp (ruots)  Yht     x   x

 28.7.  la  9.00  Ruukkigolf 25v juhlakilpailu  18r hcp lp 2h scramble  Yht     25%

  

 5.8.  su  9.00  J-Trading Senior Open  18r hcp lp (ruots)   SenM, SenN, VetM, VetN   x   x

11.-12.8.  la-su  8.00  RuG Reikäpelimestaruus Finaalit  18r scr rp   M (valk), N (sin)    x

 18.8.  la  8.00  Junior Aluetour  18r scr lp   Juniorit T ja P    x   x

25.-26.8.  la-su  8.00  RuG Mestaruuskisat  54r scr lp   M, N    x

25.-26.8.  la-su  8.00  RuG luokkamestaruus Mid  36r scr lp   Mid M, N    x

8.-9.9.  la-su  9.00  RuG luokkamestaruus seniorit  36r scr lp   SenM, SenN    x

 9.9.  su  9.00  RuG luokkamestaruudet veteraanit  18r scr lp   VetM, VetN    x

 15.9.  la  9.00  Kisakeskus Open  18r hcp lp 2h scramble  Yht     25%  x

 22.9. la  9.00  West Chark Kinkkukisa  18r hcp scr lp   Yht    x  x   x

 29.9.  la  11.00  Naisten kauden päätöskisa  9r hcp pb   N     x x

 30.9.  su  9.00  2 mailaa ja putteri  18r hcp lp (ruots)   hcp <18, hcp >18,1    x   x

  

 6.10.  la  11.00  Everybody  18r hcp pb   Yht (yhteislähtö) pun    x  x

 13.10 la  9.00  Sassidesign Scramble  18r hcp lp 2h scramble  Yht (yhteislähtö)     25%  x

 20.10  la  10.00  Cross Country  9r cr lp (ruots)   Yht    x

                                    K A U S I K I L P A I L U T

AIKA   KILPAILU PELIMUOTO  LÄHTÖ   SCR  HCP 

 kesä–syyskuu  Brödtorp-Cup  18r hcp rp   Yht      75%

kesä–heinäkuu  RuG Reikäpelimestaruus karsinta  18r scr rp   M (valk), N (sin)    x

kesä–elokuu  Running Eclectic  18r hcp lp   Yht      50%

11.6.–1.7.    SGL Trophy alkukilpailu  18r hcp lp 2h greensome  Yht      60/40%

Klubiravintola Sweet Pot
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Tulevan kesän tavoitteena olisi saada lisää junioreita 

mukaan, keinoja mietitään ja keskustelujakin on aloitet-

tu mm. muutaman koulun kanssa, katsotaan mitä tämä 

tuo tullessaan. Juniorit ovat mielestäni myös seuran 

tulevaisuuden kannalta hyvin tärkeitä jäseniä.  

Alueen lähiseurojen kanssa on käyty keskusteluja 

yhteistyöstä junioritoiminnan kehittämisestä ja niiden 

pohjalta on sovittu esimerkiksi vaihtokilpailuja Eke-

golfin ja Nordcenterin kanssa. Mietimme myös muita  

mahdollisia yhteistyökuvioita.

Olemme toivoneet,  että saisimme aloitteleville pelaajille 

ja junioreille uudet tee-paikat, punaisten tee-paikkojen 

ja greenin välille, koska green card -uudistus ohjaa mm. 

sujuvampaan pelaamiseen. Uudet tee-paikat kannustai-

sivat aloittelevia pelaajia, joilla olisi näin mahdollisuus 

onnistumisiin, jotka vastaavasti tuottavat iloa ja synnyt-

tävät intohimoa. 

Ero on suuri, kun ensimmäistä kertaa elämässään 

rystyset valkeana ja kädet jännityksestä täristen pääsee 

tiiaamaan 1. väylälle uudesta tee-paikasta ja saa pallon 

vaikka 8:llä lyönnillä reikään, kuin että punaisilta aloit-

taessaan löisi yli 10 kertaa, eikä pääsisi edes puttaamaan, 

kun pitää jo nostaa pallo, jotta peli etenisi kentällä. Kun 

seuraavalla väylällä sama toistuu, tuleekohan siinä vai-

heessa mieleen, että tämä on kivaa? Golfia oppii parem-

min onnistumisten kautta.

Tietenkin kaikille aloittelijoille ja junioreille opetetaan 

edelleen lyöntitaitoja, sääntöjä ja etikettiä. Mielestäni 

tärkeimpiä asioita kuitenkin kentällä, harjoitusalueilla 

ja klubeilla, ovat toisten huomioiminen ja turvallisuus, 

jotka antavat hyvät edellytykset onnistuneille peli- ja 

kilpailukierroksille. 

Kannustakaa toisianne ja nauttikaa pelaamisesta!  

Toivon myös hitusen kärsivällisyyttä, mikäli näet edel-

läsi pienten alkuongelmiensa kanssa painiskelevan  

juniorin – tai aikuisen. Mahdollisen uuden jäsenemme. 

Mukana JunnuTeamissä on Seppo Laamanen, Kaj Karlsson, 
Markus Merenmies ja Erkko Palmu (pro).

Olen Ruukkigolfin uusi  

juniorikapteeni, asun perheeni  

kanssa Karjaalla. Lähtöisin olen 

Taivaan tulien kaupungista  

Kemijärveltä ja tulin sieltä 

muutamien vaiheiden jälkeen 

Raahen kautta Hankoniemelle Koverhariin työkeikalle, 

aluksi puoleksi vuodeksi – mitä on nyt kylläkin kestänyt 

17 vuotta (tätä kirjoittaessani päivälleen).  

Koulutukseltani olen tietokoneinsinööri ja alan töitä 

olen saanut myös tehdä, nykyinen tehtäväni on ICT 

päällikkö FNsteelillä. En kuitenkaan tunnusta olevani 

nörtti vaikka nörttienkin kanssa saan tehdä töitä.

Lähinnä sydäntäni oleva harrastus on ollut jääkiekko, 

jota pelasin n. 20 vuotta kaasupullon mittaisesta alkaen. 

Toimin jääkiekkotuomarinakin viitisen vuotta. Muita 

läheisiä lajeja on ollut mm. kaukalopallo ja laskettelu. 

Etelään muuton jälkeen vanhat lajit jäi vähemmälle ja 

luistimetkin menivät naulaan muutamaksi vuodeksi. 

Vuoden 2007 kesällä aloin miettimään, mitä uutta 

sitä voisi kokeilla. Muuttaessani Karjaalle työkaverini 

houkuttelivat minua golfin pariin ja se ei silloin kuu-

lostanut yhtään kivalta, mutta myöhemmin ajattelin, jos 

nyt kuitenkin kävisi kokeilemassa, eihän siinä mitään 

menetä... Suoritin green cardin syksyllä 2007 ja kävi 

kuten lähes kaikille golfkärpäsen puremille käy: laji vei 

ja vie vieläkin mukanaan. Nuorimman tyttäreni sain  

innostumaan seuraavana keväänä ja hän alkoi siitä läh-

tien käydä junnuharkoissa.

Kuljettaessani  tytärtäni harkkoihin Karjaan ja Ruukin  

väliä tuli mieleeni, että voisin hyvinkin olla mukana 

junioritoiminnassa, ja sitten keväällä 2011 Pertsan (Kor-

kiakoski) ja Sepon (Laamanen) kanssa juteltuani tulin 

mukaan remmiin ja mukavaa on ollut. 

Nyt on vetovastuu siirtynyt minulle. Junioreiden  

harkkakausi aloitetaan heti toukokuun alussa, ei muuta 

kuin entiset ja uudet junnut mukaan. Ilmoitukset har-

koista tulee Ruukin nettisivuille tarkemmin huhtikuun 

aikana.

Kuluvan talven olemme jo kulkeneet kilpajunnujen 

kanssa treenaamassa lihaskuntoa, liikkuvuutta sekä 

lajitekniikkaa. Parhaillaan olemme valmistautumassa 

Espanjan leirille Costa Ballenaan, minne lähdemme 

yhdentoista hengen ryhmällä maaliskuun puolivälissä.

Jorma Ketola, junioritoimikunnan puheenjohtaja

medlemmar med tanke på föreningens framtid. 

Diskussioner har förts med föreningar i närområdet 

om samarbete gällande utvecklingen av juniorverksam-

heten och på basen av dessa har vi kommit överens 

om t.ex. bytestävlingar med Ekegolf och Nordcenter. Vi 

funderar även på andra samarbetsmöjligheter. 

Vi har hoppats på att få nya tee-platser, mellan de  

röda tee-platserna och greenen för nybörjare och ju-

niorer eftersom green card reformen leder bl.a. till ett 

smidigare spelande. 

De nya tee-platserna skulle sporra nya spelare, som 

på detta vis skulle ha möjligheter till att lyckas , vilket 

skulle bära med sig gjädje och skapa intresse.  

Skillnaden är stor, när man för första gången i sitt liv 

med vita knogar och med händerna darrande av spän-

ning kan slå ut från första tee från den nya tee-platsen 

och får bollen med det åttonde slaget i hål.  Som jäm-

förelse börjar man från rött tee och slår över tio gånger 

utan att ens få putta, för att man måste lyfta bollen för 

att spelet skall rulla på banan. När samma upprepas på 

nästa fairway, tycker man då att detta är kul? Golf lär 

man sig bäst genom framgång. 

Naturligtvis lärs alla nybörjare och juniorer fort- 

farande slagteknik, regler och etikett. Viktigare saker  

enligt min mening är ändå uppmärksammandet av 

andra och säkerheten på banan, övningsområden och 

klubberna, vilket ger goda förutsättningar för en lyckad 

spel- och tävlingsrunda. 

Låt oss uppmuntra varandra och njuta av spelandet!  

Jag hoppas även på lite tålamod om du framför dig ser  

en junior –eller en vuxen– som kämpar med nybörjar-

problem. Vår möjliga nya medlem. 

Med i JunnuTeamet är: Seppo Laamanen, Kaj Karlsson, 
Markus Merenmies och Erkko Palmu (pro)

Jag är Bruksgolfs nya juniorkapten och jag bor med 

min familj i Karis. Ursprungligen är jag från Kemi-

järvi, därifrån kom jag efter några faser via Brahestad 

till Hangöudd till Koverhar på arbetsuppdrag, först för 

ett halvt år, som nu har dragit ut 17 år (när jag skriver  

detta,blir det jämnt 17 år). 

Till min utbildning är jag dataringenjör och arbete 

inom branschen har jag också fått göra, nuförtiden  

arbetar jag som ICT chef på FNsteel. Jag anser mig 

ändå inte vara en nörd, även om jag får jobba med dem.

Hobbyn närmast mitt hjärta har varit ishockey, 

som jag har spelat sen jag var lika stor som en gas-

flaska. Jag verkade som ishockeydomare i fem år. 

Andra viktiga grenar för mig har varit bandy och  

slalom. Efter att ha flyttat söderut, blev det mindre av 

de gamla grenarna och också skridskorna blev hängade 

på en spik i några år. 

Sommaren år 2007 började jag fundera på vad för 

nytt jag skulle prova på. När jag flyttade till Karis,  

lockade mina arbetskolleger mig till golfen, och då lät 

det inte alls roligt. Men senare tänkte jag, att jag ändå 

borde prova på det, man förlorar ju ingenting... Jag  

avlade green card hösten 2007 och det gick som med 

nästan alla som blivit bitna av golfflugan, grenen lockar 

med sig, och gör det fortfarande. Min yngsta dotter fick 

jag engagerad nästa sommar och  hon började gå på 

juniorträningar efter dess. 

Medan jag körde mellan Karis och Bruket för att 

föra min dotter till träningarna, kom jag på att jag väl 

kunde delta i junnuverksamheten, och på våren 2011, 

efter att jag pratat med Pertsa (Korkiakoski) och Seppo  

(Laamanen), kom jag med och trevligt har det varit. 

Nu har ansvaret flyttats över till mig. Juniorernas  

träningsäsong börjar genast i början av maj, alla gamla 

och nya junnun med. Noggrannare information om 

träningarna kommer på Brukets nätsidor under april.

Under den gångna vintern har vi redan gjort muskel-

träning, tränat mobilitet och grenteknik med tävlings-

juniorerna. Som bäst förbereder vi oss för ett läger i 

Costa Ballena i Spanien, vart vi reser med en grupp på 

elva i mitten av mars. 

Målet under den kommande sommaren är att få med 

mer juniorer, medel funderas över och diskussioner har 

påbörjats med bl.a några skolor, vi får se vad det leder 

till. Juniorerna är enligt min mening mycket viktiga 

Uppmuntring och tålamodKannustusta ja kärsivällisyyttä
Jorma Ketola, juniorkommitténs ordförande
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Viime vuonna lanseerattu  

Seniori ranking -sarja jatkuu 

tänä vuonna pienin muutok-

sin. Sarjoja on nyt neljä: senio-

rit ja veteraanit–kummassakin 

ikäryhmässä naiset ja miehet 

erikseen. Ranking-kilpailuja on 18. Viikkokilpailut ovat 

totutusti keskiviikkoisin. Sarja alkaa heti vapun jälkeen.

Joka kuukausi järjestetään muuta toimintaa, johon 

toivotaan mukaan myös niitä senioreja, jotka eivät osal-

listu kilpailuihin. Ehdotukset näiden päivien sisällöksi 

ovat tervetulleita. 

Lisäksi pelaamme perinteisiä seuraotteluita ja osallis-

tumme Uudenmaan alueen seniorien reikäpelicupiin. 

Muistakaa myös Suomen golfseniorien jäsenilleen jär-

jestämät kilpailusarjat. Aluetourin osakilpailu pelataan 

keskiviikkona Ruukissa 20.6.

Viime kaudella mid-tourille  

osallistuivat: Miehet Leo Sa-

vonen (21.), Pertti Korkiakoski 

(55.), Kim Sundström (68.), 

Tuomo Savonen (100.), Kari 

Kumpulainen (106.) Timo Siro 

(118.), Magnus Henriksson, Jarkko Haapasaari ja Arto 

Salonen. Naiset Satu Huotari ja Camilla von Bonsdorff

Ruukkigolf pääsi mukaan ensi kertaa järjestettäviin 

Mid-naisten  SM-joukkuekisoihin. Kisat käytiin Golf 

Talmassa. Osallistuimme joukkueella Satu Huotari ja 

Camilla von Bonsdorff. Sijoitus oli hienosti 13.

Miehissä osallistuimme Meri-Teijossa mid-miesten 

SM- joukkuekisoihin. Mukana olivat Leo Savonen, 

Pertti Korkiakoski, Kim Sundström, Tuomo Savonen 

ja Timo Siro. Sijoitus oli 9.

Tavoitteemme tälle vuodelle on sijoittua miesten 

joukkueena rankingin top 10 joukkoon ja naisissa 

päästä pistesijoille osakilpailuissa.

Tämän kauden kilpailukalenteri on julkaistu ja nähtä-

vissä osoitteessa www.midtour.fi. Sivuilta voitte seurata 

pelaajiemme menestystä kilpailuissa. Toimikuntamme 

sivulta pääset klikkaamaan myös Mid Tour-sivustolle. 

Timo Siro, Mid-toimikunnan puheenjohtaja /Mid-kommitténs ordförande

Juhlikaamme 
25-vuotiasta

Tuija Elomaa, klubi- ja koulutustoimikunnan puheenjohtaja / klubb-och skolningskommitténs ordförande

Olen ollut Ruukkigolfin jäsen vuodesta 

2005 lähtien. Jäseneksi Ruukkiin tulin si-

ten, että eräänä marraskuisena lauantaina 

vuonna 2004 mieheni Timo (Leino) toi 

minut katsomaan Ruukkigolfin maisemia.

Seisoimme kuutosväylän tiiauspaikalla  

nilkkoihin asti lumessa katsellen alas väylälle. Timo 

kuvaili minulle, miten väylä kulkee ja birdiet, bogit, parit 

vilisivät hänen puheessaan. Nämä kaikki uudet sanat 

menivät tietenkin yli ymmärrykseni, kun en tiennyt  

golfista silloin vielä mitään. Seuraavana kesänä päätin 

osallistua alkeiskurssille ja siitä se lähti.

 

Vuodesta 2008 lähtien olen ollut klubitoimi- 

kunnan jäsen ja tämän vuoden alusta otin vastuulleni 

klubi- ja koulutustoimikunnan, jonka puheenjohtaja-

na kuulun myös Ruukkigolf ryn hallitukseen. Minun  

lisäkseni klubi- ja koulutustoimikuntaan kuuluu  

Hannele Dahlgren. Toivon kovasti, että saisimme lisää 

naisia mukaan toimintaamme. Mukana oleminen ei vie 

kovin paljon aikaa ja ainakin minun mielestäni on haus-

kaa olla vaikuttajana ja tekijänä erilaisissa tapahtumissa.

25-vuotias Ruukkigolf
Ruukkigolfin 25-vuotispäivää juhlitaan lauantaina 28.7. 

Juhlapäivälle on suunnitteilla muun muassa lähipeli-

rasteja lähipelikentällä, PROn opetuspiste, mailaesitte-

lyä ja lapsille ajelua golfautoilla.

Tämän lisäksi pelataan Ruukin jäsenille tarkoitettu 

juhlakilpailu ja illalla juhlitaan klubiravintola Sweet  

Potissa. Päivän tapahtumista tulee myöhemmin lisä-

tietoa Ruukin ilmoitustaululle ja nettisivuille.

ps. Vuodenpäättäjäiskisassa Everybodyssa heitettiin siltä 

osin golfetiketti mäkeen, että asu oli vapaa (kts. seuraava 

sivu). Kisa keräsi 67 pelaajaa, mikä oli huomattavasti 

vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Väen vähenty-

minen näkyi myös Hanskat Naulaan-juhlassa. Olemme 

harkinneet ensi syksyksi naamiaisia kisan sijaan ilta-

tilaisuuteen, mitä mieltä olette? Kuulisimme mielel-

lämme muutenkin kommetteja siitä, mistä koostuisi 

kaikille mukava päättäjäisjuhla.

pps. Everybodyssa palkittiin paras asu. Sen voitti  

kapteeni Esko Tuomola.

 

Midit

Seniorit

Förra säsongen deltog följande på mid-tour: 

Herrar  Leo Savonen (21.), Pertti Korkiakoski (55.), Kim  

Sundström (68.), Tuomo Savonen (100.), Kari Kumpu- 

lainen (106.) Timo Siro(118.), Magnus Henriksson, 

Jarkko Haapasaari och Arto Salonen.

Damer  Satu Huotari och Camilla von Bonsdorff

Bruksgolf kom för första gången med på mid- 

damernas FM-lagtävlingar. Tävlingen hölls i Golf  

Talma. I vårt lag spelade Satu Huotari och Camilla von  

Bonsdorff. Placeringen var fint 13. 

Herrarna deltog i Meri-Teijo i herrarnas mid FM- 

lagtävlingar. Med var Leo Savonen, Pertti Korkiako-

ski, Kim Sundström, Tuomo Savonen och Timo Siro.  

Placeringen var 9. 

Vårt mål för detta år är att placera oss med herrar-

nas lag i rankingens top 10 och med damerna uppnå  

poängplacering i deltävlingarna. 

Tävlingskalendern för denna säsong är publicerad och 

finns att ses på adressen  www.midtour.fi. På sidorna 

kan ni följa med spelarnas framgång i tävlingarna. Från 

kommitténs sidor kan ni även klicka er till sidorna för 

Mid Tour.

Senior ranking-serien, som lanserades förra året, 

fortsätter det här året med små förändringar. Det 

finns nu fyra serier: seniorer och veteraner– i båda 

åldersgrupperna damer och  herrar separat. Det blir 

18 ranking-tävlingar. Veckotävlingarna är som vanligt 

på onsdagar. Serien börjar genast efter Valborg. 

Varje månad ordnas en annan aktivitet, till vilken vi 

välkomnar även de seniorer som inte deltar i tävling-

arna. Föreslag på innehåll till dessa dagar är välkomna. 

Dessutom spelar vi traditionella klubbmatcher 

och deltar i matchplay-cupen för Nylands regionens  

seniorer. Kom även ihåg tävlingserierna för Finlands 

golfseniorers medlemmar. Deltävlingen för Region- 

touren spelas i Bruket onsdagen den 20.6.

Mid-spelare

Tapio Helpi, senioritoimikunnan puheenjohtaja /seniorkommitténs ordförande

Seniorer

Jag har varit medlem i Bruksgolf sedan 2005.  

Medlem blev jag, när min man Timo (Leino) en lördag  

i november 2004 tog mig med för att titta på Bruks- 

golfs landskap. 

Vi stod vid teeplatsen vid sjätte fairway med snö upp-

till vristen och tittade ner på banan. Timo beskrev för 

mig hur banan går och birdies, bogeyn och par vimlade  

i hans prat. Alla de nya orden gick förstås över för- 

ståndet, när jag då ännu inte visste något om golf.  

Följande sommar bestämde jag mig för att delta i ny-

börjarkursen och därifrån började det.

Sedan år 2008 har jag varit medlem i klubbkommittén  

och från början av detta år tog jag klubb- och utbild-

ningskommittén på mitt ansvar och som ordförande 

för kommittén hör jag även till Bruksgolf rf:s styrelse. 

Förutom mig hör Hannele Dahlgren till klubb- och 

utbildningskommittén. Jag hoppas verkligen att fler 

damer  kommer med i vår verksamhet. Deltagandet 

kräver inte särskilt mycket tid och åtminstone jag tycker 

att det är roligt att vara med och påverka och verka i 

olika evenemang. 

Bruksgolf 25 år
Bruksgolfs 25- årsjubileumsdag firas lördagen den  

28.7. Till jubileumsdagen planeras bl.a närspel- 

kontroller på närspelbanan, Pros lärningspunkt,  

demonstration av klubbor och åkturer med golfbil för 

barnen.

Dessutom spelas en jublieumstävling avsedd för 

brukets medlemmar och på kvällen firas det i klubb-

restaurangen Sweet Pot. Mer information om dagen  

kommer senare på Brukets anslagstavla och nätsidor. 

ps. I avslutningstävlingen  Everybody i år kastades golf- 

etiketten till en del ut på backen, när valet av klädsel var 

fritt (se följande sida). Tävlingen samlade 67 spelare,  

vilket var märkbart mindre än tidigare år. Minsk-

ningen märktes också på Hanskat Naulan-festen. Vi 

har övervägt att nästa höst arrangera en maskerad  

under kvällstillställningen i stället för under tävlingen, 

eller vad tycker ni? Vi lyssnar gärna även på andra  

kommentarer om vad som gör en för alla trevlig   

avslutningsfest.

pps. I Everybody prisbelönades den bästa dräkten. Den 

gick till kapten Esko Tuomola.

Låt oss fira  
den 25- årige 
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Everybody-kisa 8.10.

Kapteeni lähettää joukkonsa matkaan Kaikki aselajit mukaan

Aina näin aikaisinSpiderman...

...strikes back! Voittajalla ( Kim Sundström, 40 bp) on asiaa turvallisuudesta

Siviili!

Ifjol hade vi ett antal mindre talkon un-

der säsongen, bl.a så målades klubbhusets  

terass och gamla golvmattor förnyades. 

Även klubbhusets restaurang renoverades.

Stormen som  drog förbi i december 

ändrade inte bara banans utseende, utan 

gav oss även en hel jobb till vårens talko.

Vuosi sitten meillä oli joukko pienempiä talkoita  

kauden aikana, kuitenkin maalasimme klubitalon teras-

sin ja uusimme vanhoja mattoja. Klubitalon ravintola-

kin remontoitiin.

Myrsky joka kulki ylitsemme joulukuussa ei vain 

muuttanut kentän ulkonäköä, vaan jätti meille myös 

aika lailla töitä kevään talkoisiin.

Vårens talko Kevään talkoot

Magnus Henriksson, bankommitténs ordförande / kenttätoimikunnan puheenjohtaja

Vårens 2011 talko / kevään 2011 talkoot
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Olen monena vuonna halunnut 

viedä pienempiä junioreita ja myös 

aloittelijoita pelaamaan golfia  

oikealle kentälle. Se on paras 

paikka oppia sääntöjä ja nostaa 

mielenkiinto lajia kohtaan uudelle 

tasolle.  Kenttä punaiseltakin pelattaessa on kuitenkin 

turhan pitkä monelle aloittelijalle, pienelle juniorille ja 

usein myös senioreille. Mieleeni onkin tullut ajatus ns.  

vihreästä teeauspaikasta helpottamaan pelaamista.

Ajatuksena on siis suunnitella väylien alkuun uusi 

teeauspaikka ilman suurempaa lisärakentamista tai 

-kustannuksia. Pienet maahan upotettavat merkit eivät  

varmasti ole pelaajien eivätkä kenttähenkilökunnan  

tiellä, eivätkä ne vaadi sen tarkempaa huolenpitoa kuin 

merkkien satunnaiset siirtämiset liiallisen kulumisen 

estämiseksi. 

Viime kaudella PAR 3 -kenttiä alettiin hyväksyä tasoi-

tuskelpoiseksi muutamilla kentillä. Uusi ”vihreä tee” 

voisi toimia Ruukkigolfissa hyvin tasoituskelpoisena 

slope-mittausten jälkeen, esimerkiksi viralliseen tasoi-

tukseen 36 asti. Uskon myös, että uuden teeauspaikan 

avulla saisimme pienet juniorit kentälle innokkaasti 

pelaamaan golfia sekä harjoitusten yhteydessä että 

vanhempien kanssa. Seura ja osakeyhtiö voisivat saada 

houkuteltua vihreän teeauspaikan avulla uusia pelaajia 

seuraan ja toimintaan mukaan sekä myös vuokraamaan 

tai ostamaan pelioikeuksia kesäksi.

Muutama esimerkki vihreän teen käytöstä:

 Pelaaja innostuu lajista ja käy alkeiskurssin Ruukki-

golfissa. Kurssihintaan sisältyy viisi harjoituskertaa 

kuukauden aikana VIHREÄLTÄ TEELTÄ pelaten koke- 

neemman pelaajan kanssa. Kurssin jälkeen pelaaja siis 

jatkaa harjoittelua ja oppii samalla kokeneemmilta pelin 

sääntöjä ja tutustuu kenttään. Pelaaja suorittaa green 

cardin jo tutulla pelialustalla ja pärjää jatkossa parem-

min kentällä. Tutuksi tulleelle kentälle on green cardin 

jälkeen mukavampi lähteä ja pelioikeudenkin voi vuok-

rata kun tietää mitä saa.

 Pieni juniori innostuu lajista ja viettää aikaa vanhem-

pien kanssa harjoitusalueilla ja PAR 3 -radalla sekä käy 

harjoituksissa aktiivisesti. Pelaajan taidot kehittyvät ja 

pelaaja saa ns. peliluvan. Hän saa pelata vanhempien 

kanssa VIHREÄLTÄ TEELTÄ hiljaisimpana aikoina. 

Juniori innostuu lajista enemmän ja oppii samalla 

sääntöjä sekä oikeita toimintatapoja oikealla kentällä. 

Siitähän tässä lajissa juuri onkin kyse! Juniori voi myös 

osallistua seuran junioreiden peli-iltoihin myös kentällä.  

Junioripelilupa annetaan vaan junioriharjoitusten  

kautta pron toimesta. Juniori oppii pelaamaan kentällä 

ja suorittaa tätä kautta lopulta green cardin. Motivaatio 

säilyy ja oma harjoittelu lisääntyy.

Tarkoituksena olisi myös valmistaa oma ns. vihreä 

tee -tuloskortti, joka tulee aluksi olemaan vain tulostet-

tu versio ja saatavilla toimistosta sekä toimiston ulko-

-puolella olevasta vihreästä postilaatikosta.

Tavoitteenani olisi myös, että kaikki aloittelijat 

aloittaisivat lajin Ruukissa vihreältä teeltä ja taitojen 

kehittyessä siirtyisivät punaiselle ja keltaiselle teelle. 

Vihreästä teestä ei haluta tehdä ongelmaa kenellekään, 

vaan lähinnä tarjota mahdollisuus junioreille ja muille 

lyhytlyöntisille nauttia pelistä yhä enemmän. 

Monia asioita vihreän teen suhteen on toki vielä mie-

tinnässä ja kehitteillä, mutta uskon että ensi kesänä 

tulemme jo näkemään monia iloisia pelaajia kentällä 

uudelta teeauspaikalta pelaten.

Jos sinulla on ideoita tai toiveita tämän suhteen, ota 

rohkeasti yhteyttä.

Tulevana kesänä toiminta jatkuu entisten vuosien 

malliin. Alkeiskursseja tullaan pitämään viimevuoti-

seen tapaan ja kurssiin sisältyy aina green card -koesuo-

ritus omaehtoisen harjoittelun jälkeen. Juniorit jatkavat 

aktiivista harjoittelemista läpi kesän. Seuran jäsenille  

on tarjolla teemapäiviä sekä mahdollisesti myös pi-

dempiä jatkokursseja. Senioreille, naisille ja mideille 

on toki tarjolla muutakin koulutusta kysynnän mukaan. 

Myös uusia ideoita on kehitteillä, joten toivotaan että 

saadaan niitä jo kaudella käyttöön. Muistathan käydä 

katsomassa myös nettisivuilta uusimmat uutiset ja 

tiedotteet: www.ruukkigolf.fi/erkko 

Hyvää alkavaa golfkautta!

040 507 4868 (ajanvaraukset) 
erkko.palmu@nic.fi

Erkko Palmu, PGA pro

Vihreä teeauspaikka–golfia oikealla kentällä
Under många år har jag velat ta de yngre juniorerna 

och även nybörjare för att spela golf på en riktig bana. 

Det är det bästa stället att lära sig reglerna och lyfta  

intresset för grenen till en ny nivå. Banan, även om 

man spelar från rött tee är ändå onödigt lång för många 

nybörjare, unga juniorer och ofta även för seniorer. Jag 

har därför fått en idé om ett sk. grön teeplats för att 

underlätta spelandet. 

Min idé är alltså att planera en ny teeplats i början 

av fairwayn utan desto större tillbyggen eller kostnader. 

Små märken som sätts ned i marken är knappast i vägen 

för spelare eller banpersonalen, de kräver inte heller 

noggrannare skötsel än tillfälliga flyttningar av märken 

för att undvika slitage. 

Förra säsongen blev PAR 3 -banor handicapgod- 

kända på några banor. Nya ”gröna teen” kunde fungera  

väl i Bruksgolf som handicapgodkända, efter slope- 

mätning, t. ex ända till den officiella handicapgrän-

sen 36. Jag tror också att vi med den nya teeplatsen 

skull få små juniorer till banan ivriga att spela golf, 

både under träningar och med föräldrar. Föreningen 

och aktiebolaget skulle kunna med hjälp av den gröna  

teeplatsen locka in nya spelare till klubben och  

verksamheten, och som även hyr eller köper spelrättig-

heter för sommaren. 

Några exempel på användingen av gröna teen: 

 Spelaren blir intresserad av grenen och går nybörjar- 

kurssen i Bruksgolf. I kurspriset ingår fem övningsgånger 

under en månad spelat från GRÖNT TEE med en mer 

erfaren spelare. Efter kursen fortsättar spelaren att öva 

sig och lär sig på samma gång av mer erfarna om spelets 

regler och bekantar sig med banan. Spelaren avlägger 

green card på ett redan bekant spelunderlag och klarar 

sig bättre på banan i framtiden. Efter green carden är det 

trevligare att fara ut på en redan bekant bana, och även 

spelrätten kan hyras när man vet vad man får. 

 En ung junior intresserar sig för grenen och spenderar 

tid med sina föräldrar på övningsområdet och PAR-3  

-banan, och dessutom deltar aktivt i träningarna.  

Spelarens kunskaper förbättras och spelaren får sk. spel-

rättighet. Spelaren får spela med sina föräldrar från 

GRÖNT TEE under lugnare tider. Junioren blir mer 

intresserad av grenen och lär sig regler och rätta hand-

lingsmetoder på en riktig bana. Det är ju det den här 

sporten handlar om! Junioren kan också delta i klubbens 

spelkvällar för juniorer på banan. Juniorspeltillstånden 

ges enbart genomjuniorträningarna av pron. Junioren 

lär sig att spela på banan och genom detta avlägger till 

slut green carden. Motivationen uppehålls och det egna 

tränandet ökar. 

Meningen skulle också vara att tillverka ett eget sk. 

grönt tee-resultatkort som till en början skulle vara en 

kopierad version och finnas på  kontoret och i den gröna 

postlådan utanför kontoret. 

Mitt mål är också att alla nybörjare i Bruket skulle 

börja spelet från gröna tee och när kunskaperna vä-

xer förflytta sig till röda och gula teen. Det gröna teet 

ska inte göras till ett problem för någon, utan snarare  

erbjuda juniorer och andra med korta slag en chans att  

njuta mer av spelet.   

Många saker angående det gröna teet är självklart 

ännu under planering och utveckling, men jag tror att 

vi redan nästa sommar kommer att se många glada  

spelare på banan, som spelar från den nya teeplatsen.  

Om du har ideér eller önskemål gällandet detta, tveka  

inte att ta kontakt. 

Den kommande sommaren fortsätter på samma sätt 

som senaste år. Grundkurser kommer att hållas på 

samma sätt som förra året och i kursen ingår alltid  

green card -prov efter självständig träning. Juniorerna  

forsätter med aktiv träning under sommaren. För  

klubbens medlemmar erbjuds temadagar och dess-

utom möjligtvis längre fortsättningskurser. För  

seniorer, damer och mider erbjuds självklart även  

annan skolning på förfrågan. Också nya ideér är 

under utveckling, vi hoppas att vi kan använda oss 

av dem redan under denna säsong. Du kommer väl  

ihåg att gå in på våra hemsidor för att läsa de senaste 

nyheterna och information:  www.ruukkigolf.fi/erkko

Ha en bra kommande golfsäsong!

040 507 4868 (tidsbeställning)
erkko.palmu@nic.fi

En grön teeplats–golf på en riktig bana
Erkko Palmu, PGA pro
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SÄÄNTÖMUUTOKSIA 2012 
Tänä vuonna ei ole tullut suuria muutoksia sääntöihin, 

neljässä on tapahtunut muutosta. Pallon etsiminen, 

Pallo liikkuu, Pallo esteessä ja lähtöaika. Uusi sääntö-

kirja tulee myyntiin toimistolle.

 

PALLON ETSIMINEN Sääntö 12-1

Sääntö on uudistettu siten, että pelaaja voi etsiä 

hiekan peitossa olevaa palloa missä tahansa kentän 

alueella ja mikäli pallo liikkuu sitä etsittäessä, tästä ei 

seuraa rangaistusta, vaan pallo tulee asettaa takaisin

alkuperäiselle paikalleen.

 

PALLO LIIKKUU PALLOON TÄHTÄÄMISEN JÄLKEEN

Sääntö 18-2b

Määritelmä: palloon tähtääminen.

Pelaajan katsotaan tähdänneen palloa, kun hän aset-

taa mailansa maahan välittömästi pallon taakse tai 

eteen, riippumatta siitä onko hän ottanut lyöntiasen-

toa. Tästä määritelmän tarkennuksesta seuraa, että 

pallon ollessa esteessä sitä ei voi sääntöjen mukaan 

tähdätä. Jos pallo liikkuu palloon tähtäämisen jälkeen, 

ja  pelaaja pystyy osoittamaan, että pallo ei liikkunut 

hänen itsensä aiheuttamana, ei tästä uusien sääntöjen 

mukaan enää seuraa rangaistusta.

Pallo tulee pelata paikasta mihin se liikumisen jäkeen 

päätyi. Tästä säännöstä esimerkkinä tuulenpuuska, 

joka liikuttaa palloa viheriöllä.

 

PALLO ESTEESSÄ Sääntö 13-4

Kielletyt toimet:

Uusien sääntöjen myötä pelaaja tai hänen  

caddiensa saa korjata bunkkerissa olevat jäljet myös 

ennen lyöntiä, kunhan pelaaja ei siten paranna  

pallonsa asemaa, tai sen mahdollista tulevaa asemaa, 

tai tunnustele sen pohjaa.

 

LÄHTÖAIKA Sääntö 6-3

Aiemmin säännöt eivät sallineet pelaajan myöhästyä 

kilpailun lähtöajasta ollenkaan. 1.1.2012 alkaen 

säännöt sallivat pelaajan myöhästyä startista 

maksimissaan 5 minuuttia. Myöhästymisestä palaaja 

saa lyöntipelissä rangaistukseksi kaksi lyöntiä ja  

reikäpelissä yhden reiän menetyksen.

Timo Leino, kapteeni

ÄNDRADE GOLFREGLER 2012 
I år kommer det inte stora förändringar i reglerna, 

fyra stycken har ändrats. Letande efter bollen, Boll som 

rör sig, Boll i hinder och Starttid. Den nya regelboken 

kommer att finnas till försäljning i kontoret.

LETA EFTER BOLLEN Regel 12-1

Regeln har ändrats så att spelaren numera var som 

helst på banan får leta efter sin boll som förmodas 

vara täckt av sand, utan att han ådrar sig plikt om 

bollen rubbas. Om bollen hittas ska läget återskapas, 

dock har spelaren alltid rätt att se en liten del  

av bollen. 

BOLL SOM RÖR SIG EFTER ADRESSERING

Regel 18-2b

Definition: adressera bollen

En spelare anses genom ändringen ha adresserat sin 

boll när han har grundat klubban bakom eller framför 

bollen, oavsett om han tagit sin stans eller inte. Därför 

kan en spelare, enligt reglerna, inte längre adressera 

sin boll i ett hinder. 

Regeln har fått ett nytt undantag som befriar spelaren 

från plikt om hans boll rör sig efter att han har  

adresserat den, förutsatt att det inte är spelaren själv 

som orsakat att bollen rörde sig. Om t.ex. en vindpust 

gör att bollen rör sig utgår ingen plikt och bollen ska 

spelas från sin nya position.

BOLL I HINDER Regel 13-4

Förbjudna åtgärder:

Enligt den nya regeln tillåts nu spelaren och hans/

hennes caddie att jämna ut sand eller jord i ett hinder 

när som helst, även innan bollen slås från hindret, om 

syftet är att vårda banan och att man inte bryter mot 

Regel 13-2 (Förbättra läge, område för avsedd stans 

eller sving, eller spellinje).

STARTTID Regel 6-3a 

Enligt de tidigare reglerna blev spelaren diskad  

i tävling vid missad starttid. Enligt reglerna som  

träder i kraft 1.1.2012 tillåts spelaren att försena sig 

från starten högst 5 minuter. Vid försening får spelaren 

två slags plikt på första hålet i slagspel eller förlorar 

första hålet i matchspel.

Timo Leino, kapten

Pelatessani tennistä Kar-

jaan kentillä  huomasin, että 

yksi jos toinenkin pelikaveri 

lisäsi lajeihinsa golfin. Ihmet-

telin sitä mielessäni, että miten  

voivat liittyä sellaiseen koppa-

vaan porukkaan. Golfinpelaajat ovat snobeja, juppeja 

ja niillä on ruutuhousut, sen verran tiesin. Ja salmi-

akkiruutuiset villapaidat!  ”Ei, ei, minä en ainakaan 

koskaan”, vannoin, ja aikani tätä kaikkea taivasteltuani 

löysin itseni Erkon alkeiskurssilta.

Jonkin käsityksen jouduin oikaisemaan jo Ruukki-

golfin parkkipaikalla: tänne saattoi pysäköidä van-

hemmankin vuosimallin. Ihmiset tervehtivät, niin 

kuin täällä Länsi-Uudellamaalla on tapana. Missä ne 

snobit lymysivät? Muilla klubeilla? Itse pelikin tuotti  

yllätyksiä. Tyrmistykseni oli suuri kakkosväylän juu- 

rella: lyödäänkö palloa ylämäkeen? Ei hemmetissä.

Suhteeni golfiin on ristiriitainen. Se vie hirveästi 

aikaa. Jos oma peli menee tössimiseksi, niin kuin sillä 

on tapana, se neljä tuntia on tavattoman pitkä aika.  Ja 

jos osuu pelaamaan lähtöön, jossa siunaillaan ja seli-

tellään joka lyönnin jälkeen, se on silkkaa kärsimystä. 

(Ei niin, että itse olisin näistä tavoista vapaa.) Joskus 

toivon olevani muualla: kotona, mustikkametsässä tai 

vaikka töissä. Ja sitten hetken levättyäni avaankin jo 

Nexgolfin ja varaan seuraavaa lähtöä. Ja ilmoittaudun 

kisoihin. – Jotain selittämätöntä tässä pelissä täytyy olla. 

Toiset sanovat ”pelaavansa golffia ja nauttivansa  

luonnosta”, mutta  tätä ajatusta minä en osaa jakaa.  

Mielestäni se menee juuri päinvastoin: golfkentälle  

tullaan nauttimaan sen luonnon sijaan kylvetystä,  

lyhyeksi leikatusta nurmesta, ja erityisesti niistä puista, 

jotka on raivattu pallon edestä pois.

Monet golfia ja golffareita koskevat ennakkoluuloni 

olen joutunut myöntämään virheellisiksi. Siksipä toi-

von, jos ja kun kentällemme osuu ensikäynnille joku 

kaltaiseni minä-kyllä-tiedän-tyyppi, että emme vastaa 

hänen odotuksiaan. Ja mitä tulee ruutuhousuihin ja 

salmiakkikuvioihin, voin tätä ensikertalaista lohduttaa: 

niihin tottuu. 

Hilppa Hyrkäs, markkinointi- ja tiedotustoimikunnan pj. / marknadsförings-och informationskommitténs ordf.

Ei koskaan

När jag spelade tennis på Karis planer, lade jag märke 

till att en och annan spelkompis utökade sina sport-

grenar med golf. Jag var förundrad över hur de kunde 

förena sig med en sådan snorkig grupp. Golfspelare 

är snobbar, yuppier och de har byxor med rutmönster, 

så mycket visste jag. Och ylletröjor med mönster av 

salmiakrutor! ”Nej, nej, jag skall åtmistone aldrig”, svor 

jag, och efter att jag min tid himlat mig över det hela, 

fann jag mig själv på Erkkos nybörjarkurs. 

En uppfattning var jag tvungen att rätta till redan på 

Bruksgolfs parkeringsplats; här gick det  an att parkera 

även en lite äldre modell. Människorna hälsade så som 

man brukar i Västnyland. Var var alla snobbar? På andra 

klubbar? Själva spelet orsakade också överraskningar. 

Min bestörthet var stor vid början av andra freewayn: 

skall bollen slås uppför backen? Sjutton heller.  

 

Min relation till golf är motstridig. Den tar upp 

mycket tid. Om det egna spelet blir ett enda dabbande, 

vilket det ofta brukar, är de där fyra timmarna en väldigt 

lång tid. Och råkar man spela i en grupp, där det efter 

varje slag åijas och förklaras, är det ren pina. (Dock kan 

jag inte säga mig själv vara fri från dessa vanor.) Ibland 

önskar jag mig vara någon annanstans: hemma, i blå-

bärsskogen eller fast på jobbet. Och sedan, efter att jag 

vilat mig en stund, öppnar jag igen Nexgolf och bokar 

nästa start. Och anmäler mig till veckoslutets tävling. 

– Det måste finnas något oförklarbart i det här spelet. 

Vissa konstaterar att de ”spelar golf och njuter  av  

naturen”, men den tanken har jag svårt att dela. Jag tycker  

att det är precis tvärtom: på golfbanan njuter man i  

stället för naturen av det sådda, kortklippta gräset och  

speciellt av de träd, som är röjda undan bollen. 

Många av de fördomar jag hade mot golf och golfare 

har jag blivit tvungen att medge som felaktiga. Därför 

hoppas jag, att om och när en jag-vet-nog-typ lik mig för 

första gången tar sig ut på vår bana, att vi inte motsvarar 

hennes (eller hans) förväntningar. Och vad berör rut-

mönstrade byxor och salmiakrutor, kan jag trösta denna 

nybörjare med att man blir van med dem.

Aldrig
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Hur länge har du spelat och hur kom det 

sig att du började?

Bösse: Min första 18-hålsrudan spelade 

jag i Windsor Park i Durban, Sydafrika 

den 1 mars 1980. Det var på en arbetsresa, 

som en kollega som lockade mig med 

till golfbanan. Resultatet var inte så ly-

sande, jag hade 134 slag och konstaterade 

att golf skulle jag inte börja spela. Då jag 

ett par år senare bosatte mig i Sydafrika 

för en treårsperiod, började jag spela på 

en 9-håls Par 3 bana i Durban och sedan 

dess har jag fortsatt. Då vi flyttade tillbaka 

till Finland 1985, var jag först medlem i 

Esbo Golfklubb, men efter att Bruksgolf 

öppnade 1987, har jag varit medlem här 

och mitt medlemsnummer är 187.

Gretel: Jag spelade tennis och tänkte en-

bart testa golfen, för att se hur det känns. 

Jag gick en kurs och fick mitt green card 

år1995 och tänkte då, att jag inte kommer 

att fortsätta att spela. Jag har den dåva-

rande ladykaptenen Eila Ajalin att tacka 

för hon lockade mig med på banan otaliga 

gånger, och efter att spelet började löpa 

bättre, var jag fast.  

Vad är det bästa med golfen?

Gretel: Golfen kändes genast som min 

hobby. Jag fick rådet att gå med i tävlin-

gar så snart som möjligt och eftersom jag 

tidigare har tävlat i tennis, var jag redo att 

tävla också i golf. Ett roligt minne är då 

jag vann min första öppna tävling, Atria 

Open år 1998. Bland det finaste är också 

att få vara nära naturen och uppleva få-

gelsången på våren.  

Bösse: Det finns många goda sidor med 

golfspelandet. För det första får man mo-

tion, dvs. om man går och inte använder 

bil. Man får också goda vänner och träffar 

en massa nya människor då man besöker 

andra banor och dessutom är det roligt att 

spela oberoende hur det går. Man spelar 

ju mot sig själv hela tiden.

Hur många rundor per år spelar du?

Bösse: Senaste säsong blev det bara (!) 130 

fulla 18-hålsrundor, av vilka ca 15 utom-

lands. Mitt rekord är från år 2010 med 

165,5 rundor.

Gretel: Jag är inte riktigt säker på hur 

många rundor det blev senaste säsong, 

men det kan röra sig om drygt 100 rundor. 

Den sista rundan gick jag på Hangöbanan 

den 3.12. Mitt rekord är också från 2010 

med 130 rundor, och där är en vecka i 

Spanien medräknad samt diverse rundor 

i Sverige.

Vad skulle du troligen göra om du inte 

spelade golf? Är det något du inte hinner 

göra pga. spelet?

Gretel: All överlopps tid får gärna gå till 

golfen. På vintern spelar jag tennis, men 

på sommaren är det golfen som gäller.

Bösse: På vintern skulle jag eventuellt 

skida mer och bowla och på sommaren 

kanske spela tennis. Jag tycker inte jag har 

något som blir ogjort för att jag spelar golf.

Tränar du under vintersäsongen?

Bösse:En gång i veckan går jag på seni-

orgolfen i Malmkulla -hallen. Dessutom 

blir det en del golfresor till Spanien. 

Gretel: Jag deltar också i seniorgolfen, 

spelar tennis samt går på gymnastik en 

gång i veckan och stavgång flere gånger 

i veckan. 

Vad är din favoritbana?

Gretel: Bruksgolf är nog en av de bästa  

banorna, den tröttnar jag inte på. I Fin- 

land finns det många andra trevliga  

banor, t.ex. Hangö Golf och Nordcenters 

Benz samt Vihtis och Gumböle, där vi har 

spelat klubbkamper. Jag kommer också 

väl ihåg banan i Zell Am Zee i natursköna 

landskap, där jag en gång fick möjlighet 

att spela. 

Bösse: Vanajalinna och Vierumäki- 

Gretel Björkqvist och Börje 
”Bösse” Ström träffar man 
ofta på Bruksgolf, båda två 
är hängivna golfspelare, som 
uppskattar den motion och 
tidsfördriv som golfen ger. Jag 
träffar Gretel och Bösse i slutet 
av februari och ber dem berätta 
hur de fann golfen och vad som 
spelet gett dem

banorna är trevliga och förstås Bruksgolf 

och de övriga banorna i Västnyland som 

t.ex Hangöbanan. Royal Troon i Skottland 

är också en fin banan som jag minns från 

1990-talet.

Har du någon idol inom golfen?

Bösse: Phil Michelsson är kanske favori-

ten bland dagens spelare och Gary Player 

och Jack Nicklaus av den äldre genera-

tionen.  

Gretel: Phil Michelsson och Earnie Els 

av herrarna. Man ser tyvärr ganska lite 

av damernas tävlingar på TV.

Vad önskar du av den kommande golf-

säsongen?

Gretel: Jag hoppas naturligtvis att vädret 

blir vackert och jag hålls frisk, så att jag 

kan spela så mycket som möjligt. Av de 

olika tävlingarna tycker jag Lady Cupen, 

seniorrundorna och klubbkamperna är 

de roligaste.

Bösse: Jag hoppas också att jag får vara 

frisk, så att jag klarar av ansträngningen. 

Det är ingen självklarhet i min ålder. Seni-

orrundorna och Raseborgs Open är några 

av de evenemang som jag ser fram emot.

Mona Salama

Miten kauan olet pelannut ja miten pää-

dyit golfin pariin?

Bösse: Pelasin ensimmäisen 18-reikäi-

sen kierrokseni Windsor Parkissa, Etelä- 

Afrikan Durbanissa 1. maaliskuuta 1980. 

Olin työmatkalla ja kollegani houkutteli 

minut mukaan golfkentälle. Tulos ei ol-

lut niin loistava, minulla oli 134 lyöntiä 

ja totesin silloin, että en rupea harrasta-

maan golfia. Kun pari vuotta myöhem-

min muutin Etelä-Afrikkaan kolmeksi 

vuodeksi, aloitin pelaamisen Durbanis-

sa 9 reiän Par 3 kentällä, ja siitä lähtien 

olen jatkanut. Kun muutimme takaisin 

Suomeen 1985, olin ensin Espoon Golf-

seuran jäsen, mutta siirryin Ruukki-

golfiin, kun kenttä avattiin 1987, ja sain 

jäsennumeron 187.

Gretel: Harrastin tennistä, ja halusin vain 

kokeilla miltä golf tuntuu. Osallistuin 

kurssille ja sain green cardini vuonna 

1995, mutta olin sitä mieltä, etten tule 

jatkamaan pelaamista. Voin kiittää sillois-

ta ladykapteenia Eija Ajaliniä siitä, että 

hän houkutteli minut mukaan kentälle 

lukuisia kertoja, ja kun peli alkoi kulkea, 

olin koukussa. 

Mikä on parasta golfissa? 

Gretel:  Golf tuntui heti omalta. Sain neu-

von osallistua kisoihin mahdollisimman 

pian, ja koska olin kilpaillut myös ten-

niksessä, olin valmis myös golfkisoihin. 

Muistan hyvin kun voitin ensimmäisen 

avoimen kilpailuni, Atria Openin vuonna 

1998. Golfin mukavimpiin asioihin on 

myös kun saa olla lähellä luontoa ja kuulla 

lintujen laulua keväisin. 

Bösse: Golfissa on monta hyvää puolta. 

Ensinnäkin saa liikuntaa, nimittäin jos 

kävelee eikä käytä autoa. Lisäksi saa hy-

viä ystäviä ja tapaa paljon uusia ihmisiä 

kun vierailee muilla kentillä ja sen lisäk-

si pelaaminen on hauskaa, riippumatta 

tuloksesta. Golfissa pelataan koko ajan 

itseään vastaan. 

Montako kierrosta pelaat vuodessa?

Bösse:Viime vuonna pelasin vain (!) 130 

täyttä 18-reiän kierrosta, joista noin 15 ul-

komailla. Ennätykseni on vuodelta 2010, 

jolloin pelasin 165,5 kierrosta.   

Gretel:  En ole ihan varma viime kau-

den määrästä, mutta se voi olla yli 100 

kierrosta. Viimeisen kierroksen pelasin 

Gretel Björkqvist ja Börje 
”Bösse” Ström ovat tuttu näky 
Ruukkigolfissa, molemmat ovat 
innokkaita golfareita, jotka 
nauttivat golfpelin tarjoamasta 
liikunnasta ja ajanvietteestä. 
Tapaan Gretelin ja Bössen 
helmikuun lopussa ja pyydän 
heitä kertomaan miten he 
löysivät golfin ja mitä peli on 
heille antanut.

Bösse  &  Gretel

B
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Hangossa 3.12. Minunkin ennätykseni 

on vuodelta 2010, jolloin pelasin 130 kier-

rosta, ja siihen kuului viikko Espanjassa 

sekä lukuisia kierroksia Ruotsissa.

Mitä todennäköisemmin tekisit, ellet 

pelaisi golfia? Onko jotakin mitä et ehdi 

tehdä pelin takia?

Gretel: Kaikki ylimääräinen aika saa  

mennä golfiin. Talvella pelaan tennistä, 

mutta kesällä golf on ykkönen. 

Bösse: Talvella ehkä hiihtäisin enemmän 

tai keilailisin ja kesällä pelaisin ehkä  

tennistä. Omasta mielestäni mikään ei 

jää tekemättä golfin takia. 

Harjoitteletko talvikaudella?

Bösse: Käyn kerran viikossa seniori-

golfissa Malmkulla-hallissa. Sen lisäksi 

käyn useita kertoja vuodessa Espanjassa 

pelaamassa.

Gretel: Minäkin osallistun keskiviikkoi-

sin senioreiden talviharjoitteluun ja pe-

laan sen lisäksi tennistä, käyn jumpassa 

ja harrastan sauvakävelyä useita kertoja 

viikossa. 

Mikä on suosikkikenttäsi?

Gretel: Ruukkigolf on mielestäni parhai-

ta kenttiä, en kyllästy siihen. Suomessa  

on monta muuta mukavaa kenttää, esi-

merkiksi Hanko Golf ja Nordcenterin 

Benz sekä Vihti ja Gumböle, joissa olem-

me käyneet klubikamppailuissa. Muistan 

myös hyvin Zell Am Zeen kentän keskellä  

kaunista luontoa, jossa minulla oli  

kerran mahdollisuus pelata.

Bösse: Vanajalinna ja Vierumäen kentät 

ovat hienoja ja pidän totta kai myös Ruuk-

kigolfista ja Länsi-Uudenmaan muista 

kentistä kuten esimerkiksi Hangon ken-

tästä. Skotlannin Royal Troon on myös 

hieno kenttä, jota muistan 1990-luvulta.

Onko sinulla joku golfidoli?

Bösse: Phil Michelsson on ehkä suosik- 

kini tämän päivän pelaajista ja Gary 

Player ja Jack Nicklaus nousevat esille 

vanhasta sukupolvesta. 

Gretel: Phil Michelsson ja Earnie Els 

ovat suosikkini miesten puolella. Naisten  

golfkisoja näkee valitettavasti harvem-

min TV:sta.

Mitä toivot tulevalta golfkaudelta?

Gretel: Toivon luonnollisesti että sää tu-

lee olemaan hyvä ja että pysyn terveenä, 

jotta voin pelata mahdollisimman paljon. 

Ruukissa järjestetyistä kilpailuista odo-

tan eniten Lady Cupia, seniorikierroksia 

ja klubikamppailuja.

Bösse: Toivon myös pysyväni terveenä, 

jotta selviän pelin rasituksista. Tämä ei 

ole mikään itsestään selvyys minun iäs-

säni. Seniorikierrokset ja Raasepori Open 

ovat ne tapahtumat, joita odotan erityisen 

innokkaasti.

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus lunastaa itsel-

leen Suomen Golfkenttien Yhdistyksen Kultakortti 

hintaan 150 euroa. Kortti mahdollistaa pelaamisen 

SGKY:n sopimuskentillä. Tarkempia lisätietoja asiasta 

löytyy osoitteesta www.kultakortti.fi. Kultakortti ano-

mukset tulee tehdä toimistoon. Korttitilaukset lähete-

tään kootusti toimiston toimesta kaksi kertaa  

kuukaudessa.

Maksetuista yhtiövastikkeista ilmainen 30 vedon 

polettikortti per pelioikeus. Golfauton vuokra  

osakkaille 20 € (norm.40 €). Yhteistyösopimus 

 lähikenttien kanssa jatkuu myös tänä vuonna.  

Tarkempia tietoja kotisivuilta 

 www.ruukkigolf.fi

LISÄYS PELIOIKEUSOHJESÄÄNTÖÖN

Vuonna 2012 A, B, ja perheosakkeena käytetyn  

C-osakkeen pelioikeuden voi ottaa myös  

24 pelilippuna, joille osakkeenomistaja nimeää kaksi 

käyttäjää. Edun tarkoituksena on ensisijaisesti  

helpottaa vähällä käytöllä olleille osakkeille uuden 

omistajan löytäminen. Mikäli pelioikeuksia käytetään 

pelilippuina, tulee ilmoitus käyttäjistä tehdä  

kirjallisesti toimistoon ennen pelioikeuksien käyttöön-

ottoa. Nimetyt käyttäjät voivat tuoda myös vieraita 

omaan lähtöönsä käyttämällä pelilippuja.  

Tarkempia tietoja kotisivuilta 

www.ruukkigolf.fi

Osakkeenomistajan edut

Mestari, junioritytöt
Mästare, juniorflickor 
Cindy jones

Mestari, mid miehet
Mästare, mid herrar 
Jarkko Haapasaari

Junior Month Game
kesäkuu/ juni
Hannu Metsola

Reikäpeli, naiset
Matchplay, damer 
Satu Huotari

Reikäpeli, miehet
Matchplay, herrar 
Hannu Metsola

Mestari, junioripojat
Mästare, juniorpojkar 
Emil Korkiakoski

Mestari, seniorinaiset
Mästare, seniordamer 
Ilse Dahlgren

Mestari, seniorimiehet
Mästare, seniorherrar 
Kristian Toivio

Mestari, veteraaninaiset
Mästare, veterandamer 
Hilkka Päivärinne

Mestari, veteraanimiehet
Mästare, veteranherrar 
Markus Mäntylä

Klubimestari, naiset
Klubbmästare, damer 
Niina Saari

Klubimestari, miehet
Klubbmästare, herrar 
Jarkko Haapasaari

Brödtorp-cup  
Rolf Lönnberg

Ruukkigolfin mestarit 2011
Bruksgolfs mästare 2011

Junior Month Game
heinäkuu/ juli
Börje Ström

Junior Month Game 
elokuu/ augusti
Mirja Papunen

Mestari, mid naiset-
Mästare, middamer 
Satu Huotari

Mona Salama
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Ari-Pekka Lundén 
puheenjohtaja  
ordförande

Tapio Helpi 
senioritoimik. pj. 
seniorkomm. ord.

Juha Saaristo  
kilpailu- ja tasoitustoimi- 
kunnan pj. / tävlings- och  
handicapkommitténs ordf. 

Hilppa Hyrkäs
markkinointi-ja tiedotus- 
toimik. pj. / marknadsförings-  
och informationsk. ord.

Jorma Ketolaj 
junioritoimikunnan pj. 
juniorkommitténs ordf.

Maria Siro
ladykapteeni / ladykapten
hall.sihteeri (ei hall.jäsen) 
styrelsesekret. (ej styrelsemedl.)

Timo Leino  
kapteeni  (ei hall. jäsen) 
kapten (ej styrelsemedl.)

RuG ry:n hallitus  
ja tehtävät 2012

RuG rf:s styrelse och  
uppgifter 2012

Kaj Karlsson 
varajäsen / suppleant

Timo Siro 
Mid-toimikunnan pj.  
Mid-kommitténs ordf.

Magnus Henriksson  
kenttätoimikunnan pj. 
bankommitténs ordf.

Tuija Elomaa 
klubi- ja koulutustoimikunnan  
pj. / klubb- och skolnings- 
kommitténs  ordf.

Seppo Laamanen 
varajäsen / suppleant

Satu Huotari
hallituksen jäsen  
styrelsemedlem 

Yleistä infoa 2012
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 kilpailusivuilta. Sivuilla on myös linkki peliaikojen varauksille. 
Tasoitusluettelot löytyvät kirjautumalla omilla tunnuksilla NexGolf-sivuille.

KLUBI- JA KOKOUSTILAT 
Klubitalon vintti on tarkoitettu jäsenten käyttöön sekä myös kurssitoimintaan, palkintojenjakotilaisuuksiin 
ja kokouksiin. Jokainen vastaa itse vintin siisteydestä. Kokoukset ja palkintojenjakotilaisuuksiin  
ravintolassa on sovittava ravintoloitsijan kanssa.

KÄRRYT 
Golfkärryjen säilytys on parkkipaikalla. Kärryt ovat maksuttomia.

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 sääntöjen mukaan.

SAUNAT 
Klubitalon alakerrasta löytyvät saunat, suihkut  ja lukittavat kaapit. Pyyhkeitä saa toimistosta maksamalla 
juniorikassaan 2€. Greenfee-pelaajille pyyhkeet sisältyvät hintaan.
SOFTSPIKES 
Suosittelemme softpiikeillä varustettuja golfkenkiä.

TILASTOJA 
kausi  04 05 06 07 08 09 10 11 
jäsenmäärä  1026 1010 1010 1061 1124 1213 1254 1260 
kävijämäärä  21488 21477 21519 21141 21980 21191 16739 17031 
kenttä avattiin  17.4. 24.4. 22.4. 5.4. 19.4. 18.4. 24.4. 18.4.
kenttä suljettiin  16.11. 16.11. 18.12.  23.11. 19.11. 1.12 17.11. 7.12.
 
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 sääntöjen mukaisesti tai jolla ei ole pelilupaa.

YRITYSTAPAHTUMAT 
Yritystapahtumista ilmoitamme ajoissa toimiston ilmoitustaulullamme.

YSTÄVÄPELILIPUT 
Ennakkoon maksetuista hoitovastikkeista saadut ystäväpeliliput ovat voimassa ainoastaan  
osakkeenomistajan tai pelioikeudenhaltijan seurassa.

Ruukkigolfin hinnasto
Tasoitusvaatimukset: green card ja golfseuran jäsenyys. Ruuhka-aikoina tasoitusten summa enintään 110.  
Ajanvaraus: vieraspelaajat aikaisintaan kolme vuorokautta etukäteen.

JÄSENMAKSUT yritys 260€ | aikuinen  65€ | juniori 35€ 

MUUT MAKSUT  liittymismaksu   60€ (aik.) | 30€ (jun.) |perintämaksu 5€ | jäsenkortin lähetys 2€
Kun jäsenmaksu ja vastike (kausipelimaksu) on maksettu, voi toimistosta  hakea jäsenkortin ja uuden vuositarran.

 Greenfee aikuinen 47€ | juniori 20€ |  pariskunnat 80€. Arkisin ennen klo 14 (ennen 15.6. ja 20.8. jälkeen) aikuinen 37€ |  
juniori 20€ | pariskunta 60 €. Pelioikeuden haltija voi myös tulevana kautena tuoda arkisin max. 2 vierasta omaan lähtöönsä  
20 euro/hlö greenfeellä (ei koske niitä pelioikeuksia, jotka käytetään pelilippuina). 

MUUT Par-3 kenttä (vieraspelaajille) 5€  (jun.) 0€ | golfauto/kierros   osakas 25 € |  muut 35€ 
poletti 2€ |  polettikortti 10 koria (vain jäs.)15€ | 30 koria (vain jäs.) 40€ | bägin säilytyskaappi / kausi 35€ |  
pelioikeuden vuokra 1 aik.+1 jun.  600€ | juniori 200€ |  seuraava juniori samasta perheestä 100€ | 
Länsi-Uudenmaan juniorit 100€

Bruksgolfs prislista
Handicapgräns: green card och medlemsskap i golfförening. Under högsäsongen är spelgruppens  sammanlagda  
handicap max. 110. Tidsbokning: för greenfeespelare tidigast 3 dygn på förhand.

MEDLEMSAVGIFTER företag 260€ | vuxen  65€ | junior 35€ 

ANDRA AVGIFTER inskrivningsavgift 60€ (vux.) 30 € (jun.) | inkasso 5€ | postning av medlemskortet 2€
När medlemsavgiften är betald kan medlemskortet och den nya årsetiketten hämtas från kontoret.

 Greenfee vuxen 47€  | junior 20 €  | makar 80€. Vardagar före kl. 14 (före 15.6 ja efter 20.8) vuxen 37€ |  junior 20€ |  
makar 60€. Innehavare av spelrätt kan även inkommande säsong bjuda max. 2 gäster till sin egen start till ett pris av 20 euros 
greenfee/person. (Gäller inte de spelrätter som används för spelbiljetter). 

ANDRA AVGIFTER  Par-3 bana (gästspelare)5€  (jun.) 0€ | golfbil/runda  aktieägare 25€ | gästspelare 35€ |
polett 2€ | polettkort 10 korgar (endast medl.)15€, | 30 korgar (endast medl.) 40€ | förvaringsskåp för bag /säsong 35€  
Hyra för spelrätt 1 vuxen + 1 junior 600€  | junior 200€. Följande junior från samma hushåll 100€ | västnylandska juniorer 100€




