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vuotta. Tänä vuonna aloitetaan jo trimmaus uusien avainpelaajien avulla.
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Toivotankin tervetulleeksi uuden toiminnanjohtajamme ja uudet ravinto-
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Juhani Kiiskinen

loitsijat. Talven aikana on tullut todella lämmin ja luottavainen olo siihen,
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että tästä kesästä tulee erinomainen ja kiinnostava golfkesä. Samanaikai-
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valokuvat/ foton
Hilppa Hyrkäs

kutella mukaan uusia jäseniä ja toivonkin että jokainen ottaisi tänä kesänä
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mukaan aivan uusia lajin kokeilijoita. Seurassa tehdään tänä vuonna työtä
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sen eteen, että kokeilu kannattaa! Lue lisää kotisivulta: ruukkigolf.fi.
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Muistakaa nauttia pelistä!
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ÖKNING av
RUNDORNA
Hej alla Bruksgolfare! Det har varit trevligt att
börja jobba i golfklubben och jag vill genast tacka
min företrädare Rabbe Enckell för hans år på Bruksgolf. Grunden, ekonomin, är i gott skick och ger goda
möjligheter att utveckla verksamheten.

Jakobstad
julkaisija / utgivare
Ruukkigolf ry

Staffan Tuomolin
toimitusjohtaja

Hiekkamäentie 100
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Sandbackavägen 100
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puh/tfn 019-245 4485
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www.ruukkigolf.fi

Organisationen
Bakom caddiemaster-disken fortsätter även i år Jenni
Möller, denna gång som head caddiemaster. Därutöver har vi att anställt tre nya caddiemasters: Eleanora Alén, Theo Westerlund samt Iiro Merenmies.
Banpersonalen fortsätter på samma sätt som tidigare
i Tapani Gustafssons ledning.
Jag är glad för att vi har fått Magnus Svennblad
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Tervehdys kaikki ruukkilaiset! On ollut ilo

golfin voimavarana pelaavat paljon, mutta entä ne

till krögare denna säsong, han har förutom gedigen

aloittaa työt Ruukkigolfissa ja haluan heti ensim-

nuoremmat, joista pitäisi saada jossain vaiheessa

lokal erfarenhet (Köttkontrollen, Knipan mm) även

mäisenä kiittää edeltäjääni Rabbe Enckelliä hänen

uusia jäseniä ja pelioikeuden haltijoita? Haasteet

erfarenhet från Nordcenter restaurang så branschen

työpanoksestaan yhtiössä. Talous on hyvässä kun-

ovat olleet jo vuosia samat, mutta silti hyvin harva

är bekant för honom.

nossa ja tästä on hyvä jatkaa.

yhteisö on tehnyt asialle radikaalimpia muutoksia.
Ruukissa on nyt käynnistetty strategiatyö, jossa

Vad gäller golfbranschen i sin helhet har Bruks-

Organisaatio

tämän vuoden aikana käydään läpi erilaisia ratkaisu-

golf samma utmaningar som de flesta andra golf-

Asiakaspalvelussa jatkaa tulevana kautena Jenni

malleja tavoitteena tuoda omia ehdotuksia vuoden

bolag, ekonomin i landet går dåligt och ålders-

ja mahdollisuudet
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Möller, nyt head caddiemaster-tehtävissä. Hänen

päästä pidettävään yhtiökokoukseen ja yhdistyksen

strukturen i branschen tyder på att det skulle behövas

Ruukkigolfin tulevaisuus

6

lisäksi toimistossa nähdään kesän aikana kolme

vuosikokoukseen 2017.

flera nya spelare så småningom. Trots detta har

Kenttäyhtiöiden uhat

Ruukkigolf-ravintola avaa uuden

uutta caddiemasteria Eleanora Alén, Theo Wester-

väldigt få bolag ännu gjort radikalare förändringar

kauden
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Mahdollisuus muutokseen
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lund sekä Iiro Merenmies. Kentänhoidossa jatketaan

Vuoden teema: Kierrokset nousuun

inför dessa utmaningar. I Bruksgolf har man nu

Hej alla!
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Tapani Gustafssonin johdolla pitkälti samalla

Olen asettanut itselleni tavoitteeksi saada kierros-
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kokoonpanolla kuin aikaisemminkin.

Aktiivisia senioreita kesät talvet
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Pelaaja ensin -kyselyn tuloksia

määrän laskutrendi kääntymään positiiviseksi tänä

strategin från år 2012. Målet är att hitta lösnings-

Ilokseni voin todeta, että ravintoloitsijaksi ollaan

vuonna ja tulen ainakin itse pelaamaan huomat-

förslag till bolagsstämman och årsmötet på
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saatu ystäväni Magnus Svennblad, jolla on vankka

tavasti viime vuotta enemmän. Tämä on tietysti

våren 2017.
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kokemus paikallisten ravintoloiden vetämisestä.

asia johon kelit vaikuttavat paljon. Silti toivon, että
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18

Tävlingsverksamhet

20

Hänellä on kokemusta myös golf-alalta parin vuoden

kaikki jäsenet tulisivat talkoisiin mukaan ja toisi-

Temat för året: Ökning av rundorna
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20

takaa, jolloin teimme yhteistyötä Nordcenterissä.

vat vieraitaan meille Ruukkiin, järjestäisivät pieniä

Jag har satt som mål åt mig själv att vända den nega-
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Pitkäaikainen yhteistyö Olvin kanssa jatkuu sekä

tapahtumia kentällämme ja toisivat ihan uusia

tiva trenden i antalet spelade rundor så att den blir

Kentältä

22

Seppo Laamanen
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ravintolan, että kilpailujen osalta.

golfista kiinnostuneita paikan päälle kokeilemaan

positiv. Jag kommer själv att försöka spela mera än

Mitä mielessä uuden

lajia. Kierrosmäärän nostaminen vaikuttaa positii-

tidigare och hoppas alla andra kommer med i detta

visella tavalla KAIKKIIN yhteisömme osa-alueisiin,

talko. Vädret påverkar förstås antalet rundor en hel

kauden kynnyksellä?
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Ruukilla on monia samanlaisia haasteita kuin

Ruk 102 Golf Open
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alalla yleensä tällä hetkellä; taloudellinen taan-

kun kentällä ei ruuhkaksi asti kuitenkaan pelata

del men jag önskar att alla medlemmar också drar

Ruk 102 Golf Open
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Kuskin paikalla bunkkerissa?
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tuma iskee golf-alalle lujasti ja vastikkeita on vai-

(esimerkiksi Vuosaaren kierrosmäärä on Ruukkiin

sitt strå till stacken genom att hämta gäster till banan,

Ruukkigolfin hinnasto

34

keata saada sisään entiseen tapaan. Nykypäivän kii-

verrattuna melkein tuplasti isompi).

både golfare och icke-golfare.

Yleistä infoa
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reiset megatrendit tekevät kierrosmäärän kehityksestä miinusmerkkisen ja suuret sukupolvet isona
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Ottakaa rohkeasti yhteyttä minuun ja kysykää
mahdollisuuksia!

Ta gärna kontakt med mig och hör er för angående
nybörjarkurser eller evenemangpaket.

Staffan Tuomolin
toimitusjohtaja/verkställande direktör

050 5573 690
staffan.tuomolin@ruukkigolf.fi

Ikä: 40 vuotta
Perhe: Vaimo Tina ja 4 lasta
Asuinpaikka: Tammisaari
Työkokemus: 25 golf-alalla ”pallopojasta toimariin”,
toimitusjohtajakokemus yhtiöistä: Golfin Vermo,
Kurk Golf, Vuosaari Golf ja Nordcenter
Koulutus: kauppatieteiden maisteri Hanken,
Golf-johtaja tutkinto Vierumäki, CCM (Certified Club
Manager) tutkinto ainoana Suomessa
Harrastukset: golf (hcp 12), tennis, kuntosalilla
käyminen, musiikki (soittaa rumpuja
mm. Winestones-yhtyeessä)
Luottamustehtävät: Golf-alan Työnantajat ry:n hallituksen jäsen, aikaisemmin mm Finnish Golf Managers
Associationin puheenjohtaja ja Club Managers
Association of Europin hallituksen jäsen.
Mieluisin golfkenttä: St Andrews Old Course:
Ei niinkään kentän, vaan tunnelman takia
Muuta: Hole in One 1997 (Nordcenter Fream väylä 5)

Ålder: 40 år
Familj: Fru Tina, fyra barn
Bor: I Ekenäs
Arbetserfarenhet:25 år i golfbranschen, vd-jobb i Golfin
Vermo, Kurk Golf, Vuosaari Golf och Nordcenter
Utbildning: Ekonom från Hanken i Helsingfors,
Golf-johtaja utbildning i Vierumäki, CMM (Certified Club
Manager )
Hobbyn: Golf (hcp 12), tennis, gå på gym, musik
(spelar trummor i bandet the Winestones mm)
Förtroendeuppdrag: Styrelsemedlem i Golf-alan Työnantajat ry, tidigare ordförande för Finnish Golf Managers
Associationin och styrelsemedlem i Club
Managers Association of Europe.
Favoritgolfbana: St Andrews Old Course på grund
av stämningen
Annat: Hole in One 1997 (Nordcenter Fream hål nr 5)
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HOT OCH MÖJLIGHETER
FÖR BANBOLAGEN

Henrik Räihä
styrelseordförande
JC Bruksgolf Ab/
hallituksen puheenjohtaja
JC Ruukkigolf Oy

Kenttäyhtiöiden uhat
ja mahdollisuudet

Golfandet i Finland befinner sig i ett bryt-

– aktieägarna kan överlåta en del av sina spel-

Suomen golf on murroksessa. Seurojen jäsen-

kuuluvista pelikierroksista yhtiölle myytäviksi

ningsskede. Spelarna ökar inte mer i antal, spel-

rundor till banbolaget för att säljas som green-

määrät eivät enää kasva, golfosakkeiden arvot

greenfee -lippuina, jolloin he myöhemmin voi-

rundorna blirr färre och värdet på golfaktier

fee-biljetter, varvid de senare kan få tillbaka en

laskevat ja pelikierrokset vähenevät. Kaikki alan

vat saada osan vastikemaksusta takaisin

sjunker. Alla aktörer inom golfbranschen – ban-

del av det vederlag de erlagt

toimijat – kenttäyhtiöt, seurat, henkilökunta ja

– pelilippujärjestelmää muutetaan siten, ettei

bolag, föreningar, personal och lärare – måste

– systemet med spelbiljetter modifieras så, att

opettajat – ovat joutuneet miettimään, miten

se liiallisesti syö yhtiön greenfee -tuloja.

nu allvarligt fundera på vad som kan göras för

det inte inkräktar alltför mycket på banbolagets

haasteisiin vastataan. Tilanne on vihdoin pakot-

Yhtä autuaaksi tekevää toimintamallia ei ole,

att vända trenden. Läget har även tvingat de

möjligheter att sälja greenfee-biljetter

tanut myös valtakunnalliset golfjärjestöt yhteis-

vaan jokainen kenttä joutuu miettimään sen

riksomfattande golfförbunden till samarbete.

Det finns inte bara en allena saliggörande

työhön. Golfseurojen SGL, kenttäyhtiöiden

osakkaille ja pelaajille sopivinta mallia.

Golföreningarnas SGL, banbolagens SGKY

lösning, utan varje banbolag måste hitta den

SGKY ja golfjohtajien FGMA ovat nyt yhdessä

och golfledarnas FGMA håller nu på att utveckla

verksamhetsmodell som passar just dess aktie-

kehittämässä uutta Suomi-golf strategiaa.

en gemensam strategi för golfen i Finland.

ägare och golfspelare bäst.

Uhat

ten vuosien aikana yhtiön taloutta on saneerattu

Hotbilder

Hur ser framtiden ut för Bruksgolf Ab?

Olisi toivottavaa, että uudessa valtakunnal-

tiukalla säästökuurilla, mutta siitä huolimatta

Det vore önskvärt att den nya riksomfattande

Vilket är då läget på Bruksgolf? Under de allra

lisessa strategiassa otetaan huomioon myös

yhtiö on vielä pystynyt säilyttämään sekä vas-

strategin även beaktar banbolagens verksam-

senaste åren har bolagets ekonomi stabilise-

kenttäyhtiöiden asema. Kentät on rakennettu

tike- että palvelutason kohtuullisen hyvänä.

hetsförutsättningar. Våra golfbanor har byggts

rats genom ett målmedvetet sparande. Trots det

yksityisellä rahalla ja pääosa ylläpitokustan-

Säästämistä ei voida kuitenkaan jatkaa loput-

med privata medel och ägarna står även till

har bolaget än så länge lyckats hålla både bana

nuksista katetaan myös omistajien rahalla.

tomiin, koska se alkaa silloin näkyä kentän ja

största delen för banornas underhålls- och

och övrig service i skick samt vederlagen på en

Osakkeen omistaminen ei kuitenkaan ole enää

palvelujen tason huononemisena. – Lyhyesti

driftskostnader. Det har numera blivit mindre

relativt låg nivå. Sparandet kan inte pågå i all

kaikille houkutteleva vaihtoehto, kun erilaisilla

sanottuna tilanne ei siis ole huono, mutta se

lockande att äga en golfaktie, när man kan spe-

oändlighet, för då börjar det inverka på banans

pelilipuilla pystyy pelaamaan edullisesti jopa

voi muuttua sellaiseksi ellemme ryhdy uudis-

la billigt genom att utnyttja olika spelbiljetter

skick och det övriga tjänsteutbudet. – Man kan

useilla kentillä. Omistajapohja on kapene-

tuksiin.

och t.o.m. spela på flera banor. Ägarnas antal

alltså konstatera att banbolagets ekonomi fär

massa samalla kuin sitoutumattomien pelaa-

Tärkein uudistus koskee kysymystä siitä,

har på många håll börjat krympa samtidigt som

närvarande inte är dålig, men att den kan bli

jien määrä kasvaa. Kehitys on johtamassa sii-

millä uusilla tuloilla voidaan korvata vasti-

antalet obunda spelare ökar. Denna utveckling

det, om vi inte går in för reformer.

Ruukkigolf Oy:n tulevaisuus?
Entä mikä on Ruukkigolfin tilanne? Viimeis-

hen, että monen kenttäyhtiön talous on rapau-

kemaksujen vähenevä osuus liikevaihdosta.

utgör ett hot för många golfbolags ekonomi.

Den viktigaste reformen gäller frågan om

tumassa. Jos nykymeno jatkuu, se tulee näky-

Voimme luultavasti kasvattaa yritystapahtumi-

Om trenden fortsätter, kommer det att leda till

hur vi kan kompensera minskande vederlags-

mään kenttien hoitotason huonontumisena ja

en myyntiä, mainostuloja ja green fee -myyn-

sämre skötta golfbanor och kanske till att hela

intäkter med andra intäkter. Vi kan troligen öka

jopa koko kentän sulkemisena.

tiä sekä jossain määrin korvata hoitomenoja

banan stängs.

försäljningen av företagsevenemang, reklam

talkootöillä. Toimista huolimatta nykyinen

och greenfee-biljetter och i viss mån kompen-

Mahdollisuudet

vastikerahoitteinen järjestelmämme lienee

Möjligheter

sera kostnaderna för banans skötsel med fri-

Kenttäyhtiöt joutuvat nyt miettimään uusia rat-

pitkällä aikavälillä tiensä päässä. Ainoana

Banbolagen måste nu hitta på nya lösningar

villigarbete. Men trots det kommer vårt nuva-

kaisuja taloutensa parantamiseksi. On puhuttu

kestävänä ratkaisuna pidän sitä, että ne jotka

för att förbättra ekonomin. Under de senaste

rande vederlagsbaserade finansieringssystem

monista uusista toimintamalleista. Mainitsen

käyttävät kentän palveluja maksavat niistä niin

åren har man öppet diskuterat många olika

förr eller senare till vägs ände. Själv anser jag

tässä vain joitakin esimerkkejä:

paljon, että hoitokulut tulevat katetuiksi.

nya verksamhetsmodeller. Jag nämner i det

det enda ekonomiskt hållbara initiativet vara,

– palataan järjestelmään, jossa vain omistajat

följande bara några av dessa modeller:

att de som utnyttjar banans olika tjänster ska

ja heidän vieraansa pelaavat

Miten tähän päästään ja miten muutos toteu-

– återgång till ett slutet system, där bara ägarna

betala så mycket för detta, att det täcker banans

– tehdään osakkeen omistaminen houkuttele-

tetaan ilman että siitä muodostuu uhka kentän

och deras gäster får spela

underhålls- och skötselkostnader.

vammaksi lisäämällä vastikkeeseen kuuluvia

taloudelle ja olemassaololle on asia, jota yhti-

liitännäisetuja (esim. vapaa pääsy talviharjoit-

ön hallitus on päättänyt selvittää kuluvan vuo-

öka antalet tilläggsförmåner (såsom gratis trä-

Hur en sådan reform kunde se ut och hur den

teluun tai kuntosaliin)

den aikana. Hyviä ideoita otetaan mielihyvin

ning i golfhall och gym)

kan genomföras utan att hota banans ekonomi

– vastikemaksujen taso suhteutetaan pelikier-

vastaan!

– vederlagens storlek görs beroende av hur

och existens är en fråga, som bolagets styrelse

rosten määrään, tai myönnetään vastikevapaus

mycket man vill spela eller så beviljas total

kommer utreda under detta år. Goda råd mot-

ellei pelioikeutta aktivoida

vederlagsfrihet för icke aktiverade aktier

tags med tacksamhet!

– osakkaat voivat luovuttaa osan pelioikeuteensa

– aktieägandet görs mera lockande genom att
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Rabbe Enckell

RUUKKIGOLFIN TULEVAISUUS
Ruukkigolfin tulevaisuus rakentuu vahvalle poh-

Jäädessäni nyt eläkkeelle, voin todeta tehtävieni olleen

jalle. Taloudelliset asiat ovat kunnossa ja lähes 30

monipuolisia, paikoin yllättävänkin haastavia, mutta

vuoden toiminta on vakiinnuttanut yhteisön asemaa

silti hyvin antoisia. Haluan kiittää henkilökuntaa,

niin Länsi-Uusimaan kuin koko Suomenkin golfin

hallituksien jäseniä ja puheenjohtajia, yhteistyö-

parissa. Kenttämme on monipuolinen ja riittävän

kumppaneita sekä tietenkin kaikkia pelaajia. KIITOS!

haastava pelattavaksi kaudesta toiseen ja sijaitsee
upeassa luonnossa. On selvää että golf toimialana

Siirrän tehtävät rauhallisin mielin uudelle Ruuk-

on murroksessa, mutta Ruukkigolf on valppaana

kigolfin johtajalle Staffan Tuomolinille. Staffan tun-

tässä kehityksessä mukana. Teemme aktiivisesti

netaan etenkin ammattitaidostaan, mutta myös uut-

yhteistyötä kaikkien golfalan toimijoiden, yhdistyk-

teruudestaan ja ideointikyvystään. Kiitos vielä kaikille

sien ja liiton kanssa.

ja tervetuloa Staffan Ruukkigolfiin!

Olen toiminut neljän pelikauden (2012–2015)
aikana Ruukkigolfin toimitus- ja toiminnanjohtajana.

Ruukkigolfravintola
avaa uuden
kauden
Magnus Svennblad tukenaan Sampo Sade tulevat
palvelemaan kevään saapuessa sekä vanhoja että uusia
asiakkaita Pohjan sydämessä. Ryhmällä on vuosikymmenten kokemus alalta mm. Raaseporin monille tutuista ravintoloista - Köttkontrollen, Serendipity, Knipan,
Åminnegård jne.
”Paikasta on ensifiilis todella hyvä”, toteaa Magnus
istuessamme klubitalon pöydässä, huolimatta helmikuisen räntäsateen ulkona viuhtomisesta.
Keskustelu kääntyy nopeasti pääasiaan eli ruokaan ja

Ruukkigolfin juniorit ja tukijoukot

juomaan. Magnuksen mukaan ravintola tulee keskittymään mm. bistro- ja kahvilatuotteisiin siten, että
mahdollisimman paljon tehdään itse ja vähemmän
valmiiksi pussitettua on tarjolla. Paikallisia tuotteita
suositaan ja yhteistyökumppaneista ovat kartoitukset
käynnistyneet. Lähes ”golfklubi-standardeiksi” muodostuneet hampurilaiset, club sandwichit ja pizzat
löytyvät myös jatkossa listalta. Klubikilpailujen ruokatarjontaan kuuluvat salaattibuffet, lämmin ruoka
keittiöstä tai buffet, kilpailutavan ehdoilla (yhteislähtö
tai ajastettu).
Lähiviikot ravintolassa kuluvat suunnitelmien tarkennuksessa, paikkoihin tutustumisessa, siivouksessa ja
myös asiakkaille tärkeät kotisivut työstetään valmiiksi.
Kysymykseni avajaisista ja etenkin ajankohdasta
käynnistää pohdiskelun. Ilme kirkastuu kun kerron,
että lauantaina 16. huhtikuuta on tarkoitus pitää
talkoot ja mahdolliset yhtiökokoukset. Paikalla on
tuolloin iso otos aktiivisia jäseniä ja monelle päivä on
kauden golfstartti myös kentällä. Epäilemättä kysyntää on pienelle ja vähän isommallekin nälän tyydytykselle, juomia unohtamatta.
Ravintola Ruukkigolf ammattilaisineen on varmasti
valmiina golfkauden vihdoin koittaessa ja toivottaa
lämpimästi tervetulleeksi golfareiden lisäksi kaikki
muutkin hyvästä ruuasta nauttivat.
Jari Laiho
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Juha Saaristo
kapteeni

Lotta Fiskars
ladykapten/ladykapteeni

mahdollisuus MUUTOKSEEN
Talven lumet on sulatettu ja uusi

ympäristössämme. Seuran ja osake-

kausi on edessä. Meillä Ruukissa se

yhtiön hallitukset ovat käsitelleet

tarkoittaakin mahdollisuutta muuttua

kyselyn tuloksia ja toimenpiteitä on

uusien toimijoiden astuessa työn

odotettavissa.

HEJ HEI
ALLA! KAIKILLE!

va käytös sekä luonnonkaunis kenttä.

touhuun. Muutos on välttämätöntä
toimintaympäristön ripeästä kehityk-

Muutos lähtee kuitenkin meistä it-

Ne ovat vakaan taloudenpidon lisäksi

sestä johtuen. Nykyihmiset vaativat

sestämme. Se lähtee meidän kaikkien

paras perusta asiakaspalvelukonseptin

Jag är Lotta Fiskars och bor i Pojo nära

Olen Lotta Fiskars ja asun Pohjassa lähel-

perinteikkäältä lajiltammekin entistä

halusta muuttua ja kehittää toimin-

kehittämiseen. Seura on jäsentensä

Bruksgolf med min man Sture. Somma-

lä Ruukkigolfia mieheni Sturen kanssa.

enemmän heidän henkilökohtaisia

taamme rakentavassa hengessä. Muu-

näköinen. Pidetään omalla esimer-

ren 2016 är mitt sjätte år inom golfen, tog

Suoritin greencardin kesällä 2010, joten

tarpeitaan tyydyttäviä piirteitä.

tosta ei voida tehdä yksinomaan

killämme huolta, että meidät koetaan

greencard sommaren 2010.

tuleva kesä on minulle kuudes golfin

kulmahuoneissa vaan se lähtee jäsen-

jatkossakin positiivisena ja eteen-

Förra sommaren tog förra kaptenen

Viime kesänä aloitettu Pelaaja ensin

ten ja osakkeenomistajien aktiivisuu-

päinpyrkivänä perhekenttänä, jonne

Päivi Elo kontakt med mig och önskade

Viime kesänä edeltäjäni Päivi Elo toi-

- kysely loi hyvän pohjan tulevien kau-

desta tuoda esille toimintaympäris-

on mukavaa tulla viettämään aikaa

att jag skulle fortsätta förtroendeuppdra-

voi, että ottaisin uuden haasteen vastaan

sien suunnittelulle. Niin omien kuin

tömme kehitysehdotuksia.

rakkaan lajimme parissa kauniissa

get. Jag funderade en stund och såklart

Ruukin ladykapteenina. Mietin asiaa ja

ympäristössä.

tog jag emot denna utmaning. Tack alla

tottakai otin tämän luottamustehtävän

för förtroendet!

vastaan. Kiitos teille kaikille!

Jag har varit med i juniorverksamhe-

Olen ollut junnutoiminnassa muka-

ten i tre somrar nu och det har gett mig

na kolme kesää ja toiminta on antanut

mycket, eftersom jag i arbetslivet har

minulle paljon. Olen tehnyt työelämässä

jobbat med barn/unga så har det varit

paljon töitä lasten ja nuorten kanssa ja

inspirerande att se deras utveckling. Vi

on ollut innostavaa katsoa heidän kehi-

har haft mycket glädje och lyckanden

tystään. Paljon on ollut onnistumisia ja

tillsammans. Golf är en intressant gren

iloa. Golf on mielenkiintoinen laji ja on

och det är trevligt att det inte finns ål-

mukavaa että ikärajoja ei ole, kaikki voivat

dersgränser, alla kan spela tillsammans.

pelata yhdessä, iästä riippumatta.

vieraspelaajienkin mielipiteet toivat
esiin kehityskohteita sekä menestyk-

Ruukin henkeen kuuluu ystävälli-

sen kulmakiviä toiminnassamme ja

nen ja kanssaihmiset huomioonotta-

Jag skulle önska för sommaren 2016

Toivoisin näkeväni ensi kesänä kentäl-

mera familjer, speciellt damer, till banan.

lä enemmän perheitä ja varsinkin naisia.

Det kommer att ordnas spelkvällar som

Olen suunnittellut peli-iltoja jotka olisivat

är öppna för alla, så att också de nya med-

kaikille avoimia, niin että saisimme myös

lemmarna kommer i kontakt med denna

uusia jäseniä mukaan tähän hienoon la-

fina sport. Säsongen börjar traditionellt

jiin. Alkava kausi avataan perinteisesti

med Damernas flaggtävling den 21.maj

naisten Lippukisalla 21. toukokuuta ja

och slutar med avslutningstävlingen den

päättyy päätöskisaan 24. syyskuuta.

24.september.

Olen jutellut Jounin kanssa ja tulem-

Jag har pratat med Jouni och det

me järjestämään naisten treeni-iltoja

kommer att ordnas damernas tränings-

kerran kuukaudessa kesäkuusta alkaen.

kvällar en gång i månaden fr.o.m. juni.

Seuraottelut jatkuvat perinteisesti Eken

Klubbkamperna fortsätter som förut

ja Hangon kanssa. Järjestämme Ruukissa

med EkeGolf och HanGolf. Den 19.

19.elokuuta myös Naisten Pankki Open-

augusti ordnar vi också Naisten Pankki

kilpailun ja toivon että kaikki naiset

Open-tävling önskar att ni damer

tulevat mukaan mukaan tähän hienoon

ställer upp i denna fina tävling, spel-

kisaan. Pelimuotona on scramble.

formen är scramble.

frogleg 8

parissa.

Toivon että tulette avoimesti ker-

Jag önskar att ni tar kontakt om öns-

tomaan toimintaamme liittyvistä toi-

kemål för verksamheten och att vi får en

veista ja että meillä tulee iloinen kesä

glad sommar tillsammans!

yhdessä!
9 frogleg

Sirpa Viitanen
klubi- ja koulutustoimikunnan pj

MINUN
LAJINI
Tää ei oo miun laji! Näin totesin silloin, kun löin neljättätoista kertaa palloa
ykkösväylällä! Tai silloin, kun en päässyt ojan yli ysiväylän tiiauspaikalta, kun
muut naiset löivät komeasti mäen yli.
Tiiauspaikka oli silloin vielä ojan ja mäen
takana. Golf oli ennakkoajatuksissani
tarkoitettu eläkeläisille tai joillekin sunnuntaiurheilijoille – ei minunlaisilleni
ikänsä jumpanneille ja hiihtäneille. Pelit jäivät väliin muutamaksi vuodeksi,
ennen kuin uskalsin uudelleen tarttua
mailaan, oppia oppimaan ja nauramaan
itselleni
Nostan vieläkin hattua Leinon Timolle
ja Hännisen Esalle, jotka jaksoivat ihka
ensimmäisen golfkierrokseni kuokkimista. Heillä oli lähdössä päivän kolmas
kierros ja siinä, missä minä tarvitsin
avausväylälle ne 14 lyöntiä, he selvisivät
yhteensä seitsemällä. Jo siinä olisi moni
toivottanut minulle hyvää kotimatkaa
lopullisesti ja vakuuttanut, että ei tämä
todellakaan ole sinun lajisi.
Nyt uutena klubi- ja koulutustoimikunnan vetäjänä olen yhtä tietämätön ja
taitamaton kuin golfia aloitellessani. Tie-

Ruukkigolfissa
19.8.
Tule kisaamaan kehitysmaan naiselle ammatti!
Kilpailumuoto on pistebogey scramble,
pelimaksu oli 60 euroa/pari, josta 30e
– eli yhden ammatin verran –
ohjataan Naisten Pankille.
Naisten Pankki Open golfkiertue järjestetään
jo viidettä kertaa. Tänä vuonna kilpailuja on
yhteensä 22, joten toiminta on laajentunut voimakkaasti viime vuosina. Naisten Pankki Open
2016-kiertue starttaa helatorstaina 5. toukokuuta Golf Sarfvikista ja saapuu Ruukkigolfiin
19. elokuuta. Osakilpailuvoittajien finaali pelataan 10. syyskuuta Kytäjällä, jossa osakilpailuvoittajat pääsevät kisaamaan Golfresepti
Travelin matkapalkinnosta. Näiden lisäksi syksyllä pelataan Naisten Pankille Lauron kentällä
Espanjan Fuengirolassa.
Kilpailukiertueen pääsponsoreina toimivat
Mercedes-Benz ja Golfresepti Travel.
Tervetuloa mukaan tukemaan Naisten Pankin
arvokasta työtä ja golfaamaan naiselle ammatti!
facebook.com/NaistenPankkiOpen
#GolfaaNaiselleAmmatti

dän kuitenkin sen, ettei tätä tarvitse tehdä
yksin vaan mukana olette te kaikki innokkaat golfarit, jotka ette jätä kaveria pulaan,
vaan jaksatte tukea silloinkin, kun itse on
valmis lyömään hanskat tiskiin. Peukutan kummikierroksia aloitteleville junnujen ja aikuisten yhteisiä peli-iltoja. Mitä
muuta keksitään mukavan yhdessäolon
tiimoilta, jää nähtäväksi. Into ja sisäinen
palo eivät hevillä sammu (eikä rockilla
tai bluesilla, lisäisi tähän joku muusikko). Nyt on suorastaan herkullinen hetki
kehitellä kaikkea kivaa, kun on uusia ja
mukavia ihmisiä remmissä.
frogleg 10

Naisten Pankki – suomalainen keksintö – tukee
kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja omaehtoista
toimeentuloa kestävän kehityksen periaattein.
Naiset ovat Naisten Pankin työn keskiössä.
Tukemalla naista autamme koko perhettä ja
myös koko kyläyhteisöä.
Yhä useampi kehitysmaiden nainen on saanut
mahdollisuuden nousta köyhyydestä, yhä useampi
perhe on saanut leivän, yhä useampi kylä voi
paremmin ja ihmiset ympäri maailmaa ovat
liittyneet mukaan tekemään tästä unelmasta totta.
Naisten Pankki ei ole kehitysapua tai lähetystyötä.
Se tähtää naisten yrittäjyyden ja toimeentulon
kehittämiseen kestävän kehityksen periaattein
Naisten Pankin rahastoa hallinnoi Kirkon
Ulkomaanapu.
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Kristian Toivio
senioritoimikunnan pj

AKTIIVISIA SENiOREITA
kesät talvet

Syksyn ja talven aktivitetteja

näillä näkymin ole alkamassa yhtä ai-

Ruukin seniorit pelaavat vuosittain

Viime syksynä, kun moni golfari syys-

kaisin kuin 2015, jolloin Hanko avattiin

kymmenkunta seuraottelua. Ekegolfia,

lokakuussa varmaan jo pakkasi golfvarus-

jo helmikuun puolella ja Ruukkikin 13.

Hankoa ja Vihtiä vastaan pelataan vuo-

teensa varaston tai autotallin perälle,

maaliskuuta. Ensimmäinen sennuvito-

sittain sekä kotona että vieraissa, Gum-

jatkui Ruukissa senioreiden kausi aktii-

nenkin ehdittiin jo pelata 24.helmikuuta

böleä, Meri-Teijoa ja Vuosaarta vastaan

visena. Senioreitten kauden virallinen

Horsbäckin simulaattorissa.

pelataan vuorovuosin koti- ja vieraskentillä. Perinteinen Ryder Cup pelataan

päätös pidettiin 30. syyskuuta, jolloin
jaettiin koko kesän ajan jatkuneeseen

Kevät tulee taas

24.–25.syyskuuta, jolloin paripelit pe-

ranking-kilpailuun liittyvät palkinnot. Pe-

Moni sanoo, että kausi oikeastaan alkaa

lataan lauantaina Ruukissa ja singelit

rinteisesti kauden kolme parasta eri sar-

maaliskuun alun golfmessuilta, jossa

sunnuntaina Nordcenterissä.

joissa saivat lahjakortit ja lisäksi jaettiin

käydään tutustumassa kauden uutuuk-

palloja kaikille 16 osakilpailussa kolmen

siin, tavataan usein vanhoja tuttuja ja

Tarkoituksena on jälleen sopia Jounin

parhaan joukkoon sijoittuneille. Viime

siellä on myös mahdollisuus tutustua

kanssa viime kesänä suuren suosion saa-

syksynä palloja jaettiin 317 kappaletta eli

sekä ulko- että kotimaiseen golfmatkai-

vuttaneista yhden päivän klinikoista, joita

noin 26 ½ tusinaa. Tilaisuudessa käytiin

lutarjontaan. Monelle ruukkilaisille kau-

tullaan järjestämään kysynnän mukaan.

myös avointa keskustelua edellisen kau-

den avaus on myös usein maaliskuulle

Heinäkuussa pyritään järjestämään vie-

den toiminnasta, jaettiin risut ja ruusut

osunut viikon tai kahden matka yhdessä

railu jollekin sopivan lähellä sijaitsevalle

toimikunnalle sekä pohdittiin toiminnan

muiden ruukkilaisten kanssa. Froglegin

kentälle yhteiskuljetuksella. Kansallisella

kehittämistä: uudet ideat ovat aina terve-

ehtiessä lukijoilleen huhtikuussa, monet

Golfviikolla yritämme mahdollisesti saa-

tulleita.Tämän jälkeen toiminta jatkui

sennuvitoset on jo pelattu, jos ei isolla

da lähialueiden senioreita tutustumaan

lämpimän syksyn myötä viikottaisilla

niin ainakin par-3-kentällä.

lajiin ja sen tarjoamiin liikuntamahdollisuuksiin ja virikkeisiin. Jäsenyys Suomen

sennuvitosilla, joita pelattiin keskiviikkoisin joulukuun loppuun pakkasten

Kesän ohjelma

Golfsenioreissa tarjoaa mahdollisuuden

tuloon asti. Kenttä suljettiin Tapsan

Sennukalenterissa, joka julkaistaan huh-

pelata edullisesti 30 vieraskentällä ym-

kisan jälkeen 26. joulukuuta. Parhaim-

tikuun alkupuolella senioreiden sivuil-

päri Suomea. Lisäksi järjestetään neljät

millaan marraskuun alussa mukana

la, tulee olemaan paljon ohjelmaa ensi

Kesäpäivät, on edullisia golfmatkoja,

oli yli 20 pelaajaa. Seniorit ottivat ilo-

kaudelle. Viralliset sennuvitoset alkavat

majoitus- ja golfpaketteja ja alennuksia

mielin

kaikki

huhtikuun puolessa välissä 13. päivä

eri golkentillä Suomessa ja myös Virossa

pelaajat.

(säävaraus) ja 16 kilpailun ranking-sarja

ja Espanjassa. SGS:n esitteitä ja Seniori-

Valitettavasti Karjaalta ei enää löytynyt

käynnistyy 4. toukokuuta. Kauden viral-

golfari-lehteä löytyy klubitalolta.

talviharjoittelupaikkaa PD-Golfin lope-

linen avaus pidetään 18.toukokuuta, jol-

tettua toimintansa. Lähin harjoittelupaik-

loin kerrotaan mm. tarkemmin kesäksi

Ruukin seniori, lähde rohkeasti mu-

ka on ollut Tammisaaren Horsbäckissä,

suunnitellusta ohjelmasta, mm. valmen-

kaan toimintaan!

nuksesta, mahdollisista vierailupäivistä,

tervetulleita mukaan ja pyrimme myös

peleihin

nuoremmatkin

mukaan
syksyiset

jossa osa senioreista on käynyt.

Meillä kaikki ovat

erikoiskilpailuista ja eri kilpailujen sään-

pitämään turhan tärkeilyn poissa toimin-

Pääkaupunkiseudulla asuvat ovat

nöistä sarjajakoineen. Tähän tilaisuuteen

nastamme.

käyttäneet siellä olevia mahdollisuuksia

ovat kaikki ruukkilaiset seniorit lämpi-

ja osa lienee myös osallistunut Jounin

mästi tervetulleita. Keskiviikkokilpailui-

järjestämille kursseille Season Golfissa.

hin varataan joka viikko muutama lähtö

Siellä on runsaasti vaihtoehtoja eri hal-

loppuun senioreille, jotka eivät halua

leissa ja senioreille on yleensä edulliset

osallistua kilpailuihin, mutta tutustuisi-

hinnat arkisin päivävuoroihin. Kausi ei

vat mielellään muihin senioripelaajiin.

frogleg 12

Tasoituksellisen klubimestaruuskisan kärki:
Päivi Hänninen ja Tapsa Helpi

13 frogleg
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Jari Laiho
tiedotus-ja markkinointitoimikunnan pj

Pelaaja ensin

-kyselyn tuloksia
Suomen Golfliitto on tarjonnut golfkentillemme ns. Pelaaja ensin-nettikysely
tutkimuspalvelua (ohjelmaoikeudet omistaa tanskalainen Raw Milk). Kyselyn
tarkoituksena on kerätä tietoa pelaajien kokemuksista kentillä. Suomen kentistä
47 (yhteensä 131) on jo liittynyt työkalun käyttäjiksi vuoden 2015 kuluessa,
myös Ruukkigolf on päättänyt hyödyntää palvelua ja kyselyn tuloksia
mm. kehittämistoimien tukena.

tu asteikko 4 – 10). Seuramme hinnat

Pro

ja tuotteet koettiin myös kohtuullisiksi.

Vastausten mukaan Jouni Simanainen

Kehitettävää on runsaasti klubitalomme

omaa erinomaiset tietotaidot, hänen

suihku- ja pukeutumistiloissa, kuten

opetuksensa on hauskaa, parantaa

wc-tiloissa ja -olosuhteissa kentällä. Pro-

opetettavan golfpeliä, opetustarjonta

shoppimme ei myöskään vieraissamme

on hyvää ja monipuolista sekä hinnat-

riemunkiljahduksia aiheuta.

kin ovat kohdillaan. Hän sai ainoana
”kohteena” 9-alkuiset arvioinnit koko
kyselyssä.
Tuloksissa on paljon pohdittavaa ja
konkreettisia työmaita. Me, siis jäsenet, yhdistys, osakkaat ja kenttäyhtiö

Ruukkigolfin vieraspelaajille ja jäsenille

hyviksi. Tiiauspaikoissa, karheikoissa

Mielipiteitä harjoitusalueista kysyttiin

kykenemme vaikuttamaan millaisia

lähetetyn Pelaaja ensin-kyselyn vastauk-

ja bunkkereissa on kehitettävää etenkin

vieraspelaajilta vain yleisesti esim. olo-

golfelämyksiä tulevaisuudessa tar-

set muodostavat valtaisan datakulta-

jäsenistön vastausten perusteella, vie-

suhteet rangen osalta, mitkä koettiin

kaivoksen, mitä voi edelleen murskata,

raamme olivat tyytyväisempiä. Viheri-

hyviksi. Jäsenistömme mielestä mah-

painottaa, vertailla ja etenkin analysoida

öillä on sopiva nopeus, ne ovat tasaisia,

dollisuus käyttää harjoitusalueita oli

lähes loputtomasti. Jotta tämä juttu ei

mutta me itse haluaisimme niiden olevan

myös hyvä, kokonaisuutena – range,

paisu omaksi lehdekseen, keskityn tällä

yhdenmukaisempia. Pallojen etsintä-

lähipelialueet ja puttiviheriöt – koettiin

erää vain omalla kentällämme käyvien

aikaan, vaikka tunnemmekin kentän,

tyydyttäviksi.

pelaajien vastausten yhteenvetoihin

suhtaudumme vieraita karsaammin.

Palvelumme

ilman kenttien välisiä vertailuja. Yleises-

Kentälle saa vapaita aikoja hyvinkin

ti voi myös todeta, että olemme itse (jä-

kohtuullisesti, mutta kentän rullaami-

Vieraspelaajat arvostavat kenttämme

senet) huomattavasti kriittisempiä kuin

seen vieraspelaajamme ovat huomatta-

lisäksi caddie-palveluita; aukioloaikoja,

vieraspelaajamme. Kyselyt tehtiin heinä-,

vasti tyytyväisempiä kuin me. Tiedotta-

nopeutta, tavoitettavuutta ja palvelun laa-

misessa mahdollisista korjauksista ja

tua. He myös tuntevat itsensä tervetul-

etäisyysmerkinnöissä tarvitaan paran-

leiksi, eli sosiaalinen ympäristö – tunnel-

Ruukkigolfin kysely on lähetetty 987 vieraspelaajalle (vastauksia 378), jäsenille/osakkaille 806 (vastauksia 247) ja uusille jäsenille 38
(vastauksia 8). Palautettujen vastausten prosentuaalinen osuus on linjassa muiden kenttien
teettämien kyselyjen kanssa.

Jäsenemme kokevat olevansa tervetulleita kentän tapahtumiin, samoin paikkana
minne on mukava tulla, eikä kilpailujen
tarjonnassakaan ole liiemmin moitteita tai niiden tiedottamisessa, vaikkakin
kotisivut koetaan vain tyydyttäviksi. Ravintolan toimintaan ja palveluun suhtaudumme vieraitamme kriittisemmin.
Klubitalomme on välttävän tyydyttävä,
terassialueen viihtyisyyttä toki arvoste-

Kyselyn vastaukset muodostavat ns. lähettiläspisteet, missä positiiviset, neutraalit ja negatiiviset kokemukset lasketaan yhteen ja ne
muodostavat pistearvon. Järjestelmä vertaa
niitä mukana olevien kenttien kesken, jolloin
kentät voivat verrata itseään toisiin kenttiin.
Samalla menettelyllä vieraspelaajien vastauksia voidaan verrata kentän omien jäsenten
vastauksiin.

taan enemmän. Pro-shopin aukioloajat
sopivat, mutta palvelutaso, valikoima ja
hintataso eivät alkuunkaan. Arvioimme
caddie-palvelut myös vieraspelaajien

Uudet jäsenet

joamme pelaajille. On mielenkiintoista

kokemuksia alhaisemmiksi, tyydyttävä +.

Uusista jäsenistämme vastasi kahdeksan

nähdä, miten tulevien kyselyjen myötä

Hallituksen toiminta, operatiivisen joh-

(38). He pitävät golfista ja tuntevat itsensä

– mikäli niitä jatketaan – vastausten

don työ ja seuran tiedotus nähdään sel-

hyvin vastaanotetuksi golfyhteisöön vaik-

arvot muuttuvat, kun kehittämistoimia

vinä kehityskohteina, panostuksen tarve

kakaan eivät tunne kuuluvansa siihen.

on toteutettu. Liike-elämässä käyte-

enenevästi käänteisessä järjestyksessä.

tään termiä ”avainsuoritusmittari” kun

elo- ja syyskuussa, ajan kulku näkyy myös

Ravintolan yrittäjämme ja toimitus-/toi-

Tässä on selkeä pohdinnan paikka, eli

halutaan tutkia miten erilaiset kehit-

vastausten myönteisyyden laskuna eli

minnanjohtaja vaihtuvat, mutta nämä

miten yhteisillä teoilla voisimme lisätä

tämistoimet

tyytymättömyyden kasvuna lähes kaik-

ovat olleet tiedossa jo ennen ensimmäis-

yhteisöllisyyden tunnetta, sillä uusia

Pelaaja ensin -kyselyn vastaukset tarjoa-

keen, sään ja lomien päättymisten ohella.

täkään kyselyerää, joten vastauksilla ei ole

pysyviä jäseniä tulemme tarvitsemaan.

vat sellaisenaan oivan mittariston, eten-

syy-yhteyttä vaihdoksiin. Palveluidemme

Tulokkaidemme mielestä perusasioiden

kin kun seuraaviin kyselyihin vastaam-

tiedotus on tyydyttävää, vaikka seurasta

me kaikki.

Golfkenttämme

nuksia. Info-taulut, ohjeet ja opasteet

ma ja paikka – koetaan positiivisena ja löy-

hinnat ja tuotteet ovat tyydyttäviä, vaikka-

Kenttämme on monipuolinen, mielen-

näemme, siis me ja vieraat, vähintäänkin

tävät hyvin etsimänsä kotisivuiltamme.

kin pelioikeushinnoittelussa verrattuna

on ollut vain välttävästi saatavissa infor-

kiintoinen, hieno ja hyvin hoidettu sekä

tyydyttävästi. WC-olosuhteisiin olemme

Ravintolapalveluita vastausten mukaan

muihin golfyhteisöihin on kehitettävää,

maatiota. He myös kokevat puutetta peli-

vieraspelaajien että oman mielipiteemme

jäseninä huomattavasti vieraita tyytymät-

käytti yli 90 % vieraistamme, ravintolalle

kuten myös jäsenyyden vastikkeellisuu-

kavereista, eivätkä osallistu juurikaan

mukaan. Väylät koemme myös yhteisesti

tömämpiä.

annettiin kokonaisarvosana n. 8 (mukail-

dessa – mitä rahalla siis saa.

seuran tapahtumiin.

frogleg 14

vaikuttavat

mihinkin.

Kiihkeästi kautta odottaen.
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Jouni Simanainen
PGA Golfpro
jouni.simanainen@hotmail.com
050 5367 438

TERVEHDYS
ruukkilaiset
Oma talveni sujui Season Golfin talvihallissa, jossa

Tulevana kesänä tulen tarjoamaan samantyyppisiä

osaa teistä näinkin. Ja kaikki ne muut joihin en siellä

opetuspalveluita kuin viime kesänäkin. Kaikki perus-

törmännyt – tervetuloa tutustumaan – viimeistään

tuotteet löytyvät, eli kurssit, yksityistunnit, klinikat ja

ensi talvena. Halliopetuksen lisäksi tein muutamia

ryhmät. Klinikat herättivät suurta kiinnostusta viime

ulkomaanmatkoja jotka piristivät kivasti perusarkea.

kesänä ja niiden määrää tulen lisäämään tulevana

Mistään lomamatkoista ei ollut kyse, pikemminkin

kautena. Niitä järjestetään myös toimikuntien kautta.

työleireistä! Olimme SGA:n junnujen kanssa Mar

Alkeiskursseja järjestetään muutamia, alkaen touko-

Menorissa hiihtolomalla ja pääsiäisenä oli vuorossa

kuusta. Valmennusryhmiin ei viime vuonna tullut

opetus- ja pelimatka Portugaliin, yhdessä Sarfvikin

ilmoittautumisia, ehkä viesti ymmärrettiin väärin. Ne

pron Willmannin Rikun kanssa. Saimme myytyä

ovat ikään kuin klinikoita joissa edetään koko ajan

matkan täyteen, josta kiitos kaikille mukana olleil-

eteenpäin. Ryhmään sitoutuminen, totta kai, luo hie-

le. Matkoista kiinnostuneille tiedoksi että seuraavat

man aikatauluongelmia. Toisaalta, jos tiedät esim.

reissut tulevat myytiin keväällä ja niiden ajankohta

että joka toinen maanantai-ilta on treenit, niin oman

on lokakuu 2016.

aikataulun pystyy myös ennalta suunnittelemaan.

Kauteen 2016 lähdetään aikalailla samanlaisesta
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tilanteesta kuten edelliseenkin, eli toimin edelleen

Odotan itse jo malttamattomana uutta kautta.

prona sekä Ruukkigolfissa että naapurissa Nordcente-

Kerroin viime kesänä että henkilökohtaisena tavoit-

rissä. Pyrin olemaan molemmilla kentillä käytettävis-

teenani on Ruukkigolfin kenttäennätys. Loppujen

sä yhtä paljon. Viime vuonna sain hieman rakentavaa

lopuksi, ehdin sitä yrittämään vain pari kertaa eli

palautetta siitä, että en ollut tarpeeksi paikalla Ruukki-

tulevana kautena tavoitteenani on pelata enemmän.

golfissa. Se on osittain totta, vietin kyllä enemmän

Ennätyskin olisi ehkä helpommin saavutettavissa jos

aikaa Nordcenterissä. Se ei tarkoita sitä etten olisi

kiertäisi useammin kenttää?

käytettävissä – siirtymä kestää 15 minuuttia. Pyrin

Toivotan kaikille oikein hyvää tulevaa golfkautta

kyllä päivystämään molemmilla kentillä, mutta tä-

2016. Meillä onkin Ruukissa muutosten vuosi edes-

hän asti Nordcenterissä kysyntää on ollut enemmän.

sä, sillä meillä aloittaa sekä uusi toimitusjohtaja että

Muuten palaute oli todella positiivista ja kiitos siitä

ravintoloitsija. Kiitos vielä edellisvuosien tekijöille ja

teille! Te golfarit olette se syy miksi tätä työtä teen.

tsemppiä jatkoon!
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TOUKOKUU
KESÄKUU
HEINÄKUU
ELOKUU
SYYSKUU
LOKAKUU
KAUSIKILPAILUT

18r hcp pb
18r hcp lp 2h scramble
12r lp (ruots)

36r scr lp
36r scr lp
18r hcp lp foursome
18r hcp scr lp
9r hcp pb
18r hcp lp (ruots)

SARJAT
Yht
M, N
Yht
Yht.

Yht (yhteislähtö)
Yht (yhteislähtö)
M, N

SenM, SenN
VetM, VetN
Yht.
Yht+Ekakerta
N
hcp <18, hcp >18,1

M, N
Juniorit T, P ja Mid M, N

N55, M55, M65, M70
M, N
Yht

M,N HCP 0-18,4 ja HCP >18,4
Yht
Yht
Yht (yhteislähtö)
Juniorit T, P
Yht
Yht, J <21v, Ekakerta J hcp>36
Yht
Yht
N50 ja M55

N
Yht.
Juniorit T, P
Yht.
Yht

Yht (yhteislähtö)
M, N, Ekakerta
N

SARJAT

x

SCR

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

SCR

x

x

AVOIN

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

AVOIN

x

PB

x

x

x

x
75%
x

x
x

x

PB

50%
x

HCP
75%

x
25%
x

50%
x
x
x

x

x

60/40%

x
x
25%/15%
15%

90%
x

x
25%

25%
x
x

HCP

KilpTk

JÄRJESTÄJÄ
Toimisto
KilpTk/toimisto
Junnut
KilpTk

KlubiTk
Sassi
KenttäTk

SenTk
SenTk
A-P Lundén
KenttäTk
KlubiTk
MarkTk

SenTk
KilpTk
Toimisto
SaG
KilpTk
KilpTk

KilpTk
Tsto
Eki Rissanen
KlubiTk
JunTk
Tsto
JunTk
Tsto
KilpTk
SenTk

KlubiTk
Kari Heikkilä
JunTk
KilpTk
Tsto

KilpTk
Kapteeni
KlubiTk

JÄRJESTÄJÄ

Sirpa Viitanen
Kaj Karlsson
Sture Fiskars

Kristian Toivio
Kristian Toivio
A-P Lundén
Sture Fiskars
Lotta Fiskars
Jari Laiho

Kristian Toivio
Sören Isaksson
Staffan Tuomolin
Kapteenit
Staffan Tuomolin
Staffan Tuomolin

Staffan Tuomolin
Tsto
Eki Rissanen
Staffan T./Sirpa V.
JunTk
Tsto
JunTk
Tsto
Pekka Seppänen
SenTk

Sirpa Viitanen
Kari Heikkilä
Jorma Ketola
Tapsa Helpi
Tsto

Staffan Tuomolin
Kapteenit
Lotta Fiskars

KILP.JOHTAJA

HUOM! Ekakerta -sarja on tarkoitettu pelaajille, jotka osallistuvat golfkilpailuun ensimmäistä kertaa. Sarja pelataan aina täysin tasoituksin ja uutta pelaajaa ohjataan golfkilpailun saloihin.
HUOM!!Vuoden Joukkuepelaaja -tour neljän osakilpailun sarja. Henkilökohtaiset pisteet 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Eniten kolmessa kisassa pisteitä kerännyt voittaa turnauksen.
HUOM!!! Hcp kilpailussa palkitaan myös paras Lp tulos. HUOM!!!! To 11.8 klo 11.00 RuK 102 /Trygve Lindqvist HUOM!!!!! La 24.9 klo 09.00 RyderCup/SenTk/Kristian Toivio

syksy

RuG mestaruus seniorit
RuG mestaruus veteraanit
Kiljavanranta Syysfoursome (4/4)
West Chark Kinkkukisa
Naisten kauden päätöskisa
2 mailaa ja putteri

11.00 Everybody
10.00 Sassi Design scramble
10.00 Cross Country

9.00
9.00
10.00
10.00
13.00
10.00

18r M-lp, N-pb
18r scr rp
18r pb 2h scramble
Eri pelimuotoja
54r scr lp ja 36r hcp lp
36r scr lp

KILPAILU
PELIMUOTO
Brödtorp Cup
18r hcp rp
RuG Reikäpelimes. karsinta
18r scr rp
Running Eclectic
18r hcp lp
Vuoden Joukkuepelaaja tour 4 osakilpailua
(7.5. Scramble, 25.6. Four ball, 23.7. Greensome, 11.9. Foursome)
SYYSMYÖHÄISET (säävaraus)
3 hengen Scramble

la
la
la

8.10.
15.10.
22.10.
AIKA
kesä-syyskuu
kesä-heinäkuu
touko-syyskuu
touko-syyskuu

la-su
la-su
su
la
la
su

3.-4.9.
3.-4.9.
11.9.
17.9.
24.9.
25.9.

9.00 Senior Aluetour
8.00 RuG Reikäpelimestaruus Finaalit
9.00 Naisten Pankki Open
SaG-RuG seuraottelu
8.00 RuG Mest.kilpailu ja klubimest.kilpailu
8.00 RuG mestaruus Juniorit ja Mid

Raasepori Open 1/3
Breakfast Open
Ernst & Eki Trophy
Lady Cup
Tsemppitour 4.
Breakfast Open
Ruukkigolf Open
Breakfast Open
Ravintolan parikilpailu (3/4)
J-Trading Senior Open

54r scr lp hcp pb
9r (1-9) hcp pb
18r hcp lp 3h Texas scramble
18r hcp lp 3h Texas scramble
18r hcp lp
9r (10-18) hcp lp (ruots)
18r hcp lp, (Ekakerta 9r hcp pb)
9r (1-9) hcp lp (ruots)
18r hcp lp 2h greensome
18r hcp lp (ruots)

15.00
6.00
10.00
12.00
9.00
6.00
9.00
6.00
10.00
9.00

pe
to
pe
la
ti
to
la
to
la
su

18r hcp lp 2h scramble
18r hcp lp (ruots)
9r (1-9) hcp lp lippukisa
18r hcp pb
18r hcp lp 2h scramble
18r scr lp
18r hcp lp 2h four ball
9r (1-9) hcp lp (ruots)

10.00 Titleist kevätscramble (1/4)
10.00 Kapteenin Kierros
10.00 Naisten lippukisa

la
la
la

PELIMUOTO

su 10.00 Naisten sunnuntai
la
8.00 Duunigolf
ma 9.00 Aluetour 3.
la 12.00 K-supermarket Open Karis-Karjaa (2/4)
to
6.00 Breakfast Open

AIKA KILPAILU

PV

2.8.
ti
6.-7.8. la-su
19.8.
pe
20.8.
la
27.-28.8. la-su
27.-28.8 la-su

1.7
7.7.
8.7.
9.7.
12.7.
14.7.
16.7.
21.7.
23.7.
24.7.

5.6
11.6.
20.6
25.6.
30.6.

7.5.
14.5.
21.5.

PVM

RuG kilpailukalenteri 2016

Lady Cup -voittajajoukkue: Jali Savonen, Tuija Elomaa ja Toni Laamanen

Mirkku Papunen reikäpelifinaaleissa
Tumppi Savonen (vas.) tiukassa paikassa Ravintolan parikilpailussa (Greensome)
19 frogleg
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Sassi Design

Kiljavanranta
West Chark

Naisten Pankki

Ravintola
J-Trading

K-supermarket Karis-Karjaa

Titleist

SPONSORI

Sören Isaksson
tävlingskommitténs ordf./
kilpailutoimikunnan pj

TÄVLINGsVERKSAMHET
sommaren 2016

KILPAILUTOIMINTA

Vi har nu ny VD Staffan Tuomolin och

lens sida och kansli samt restaurangen,

det medför förändringar i tävlingsverk-

utan hela föreningens och alla medlem-

samheten. En klar och tydlig förändring

mars stöd behövs. Ställ upp och kom

är att vår nya vd tydligare än förr, kommer

med! Med gott samarbete kommer vi

att synas även i tävlingsverksamheten

att lyckas alldeles förträffligt!

kesällä 2016

skattad trend i vår verksamhet. Vi kom-

En gammal god sed som i år igen

Uusi toimitusjohtaja tuo mukanaan

mer att se att i och med detta kommer

kommer till heders är, att i individuella

uusia tuulia seuran kilpailujen järjestämi-

den goda andan i klubben ytterligare att

slagspelstävlingar med hcp även bästa

seen. Staffan on luvannut ottaa näkyvää

stiga. Staffan kommer personligen bland

scratch-resultatet belönas. Mera informa-

roolia ja vastuuta kilpailuidemme johta-

annat att leda säsongens öppningstävling

tion om dessa tävlingar och övrig tävlings-

misessa ja sitä kautta edesauttamaan seu-

och klubbens mästerskapstävling. Nais-

verksamhet hittas på hemsidorna.

ran yhteishenkeä. Tällaisia kilpailuja ovat

som arrangör. Det här är en ny och upp-

ten Pankki Open, en tävling som Staffan

ainakin kauden avauskisa, mestaruuskil-

själv hämtat till klubben, leds också av

Utveckling

pailut sekä uutena tulokkaana kilpailu-

Ruukkigolfin kilpailumääräyksiin on

honom själv.

Klubbens direktiv för tävlingsverksam-

kalenteriin tuleva Naisten Pankki Open

myös tullut joitakin päivityksiä. Esi-

Även i tävlingskommittéens sätt att

heten har uppdaterats. Största föränd-

- kilpailu. Kilpailutoimikunnan organi-

merkiksi alkoholin käyttö kentällä

arbeta kommer att ske tydliga föränd-

ringen här är alkoholförbudet på ban-

soinnissa tapahtuu myös muutoksia.

kilpailuiden aikana on jatkossa kiel-

ringar. Ansvarsfördelningen för arrang-

området under tävlingar. Tävlingsdirek-

Järjestelyvastuuta jaetaan eri toimikun-

letty. Kaikissa henkilökohtaisissa

emangen av de olika tävlingarna sker på

tivet finns på hemsidorna.

nille ja lähes 20:lle vastuuhenkilölle.

lyöntipelikilpailuissa tullaan myös

en bredare bas än tidigare. Totalt är när-

En postlåda dit man kan inlämna goda

mare 20 ansvarspersoner i detta skede

förslag på hur tävlingsverksamheten kan

Kilpailut

-tulos. Kilpailumääräykset löytyvät

redan namngivna och klara.

utvecklas kommer under sommarens

Järjestämme kesän aikana kolme isom-

kotisivuiltamme.

förlopp att sättas

paa aluetour-tasoista kilpailua, joista

upp.

kaksi on junioreille ja yksi senioreille.

Kehitysideoita ja visioita

Juniorien Aluetourin 3. kilpailu 20.kesä-

Kilpailutoimikunta järjestää myös

Vision

kuuta sekä Tsemppitourin 4. kilpailu

palautelaatikon klubitalon läheisyy-

Framtidsvisionen

12. heinäkuuta tuovat paljon nuoria tule-

teen, johon voi jättää kehitysideoita

rar vi tre mindre sk. undertour -tävlingar.

kommer att utvecklas under sommarens

vaisuudentoivoja kentällemme. Juniori-

ja kannanottoja kilpailuiden järjestä-

Dessa är JuniorAluetour 3 -tävlingen den

förlopp och tävlingskommitéen hoppas

toimikunta vastaa näiden kisojen järjeste-

misen suhteen. Haluaisimme kuulla

20.juni, en måndag och Tsemppitour 4

på livlig respons. En sak att förbättra

lyistä. Senioreiden Aluetourin kisa järjes-

myös ideoitanne esimerkiksi talvi-

-tävlingen torsdagen den 12. juli. Dessa

kunde vara möjligheterna till året om

tetään 12. elokuuta senioritoimikunnan

harjoittelun organisoinnista, kilpa-

två tävlingar som juniorkommittéen an-

-träning av golf, även möjligheterna att

organisoimana.

golfareiden tukemisesta ja vastaavis-

svarar för finns det mera information om

stöda tävlingsgolfarna borde utvecklas.

Tävlingar
I år bär vi inte ansvaret för
någon riktigt stor nationell

Största förändringen är
alkoholförbudet på banområdet under tävlingar..

golftävling. Dock arrange-

på juniorernas hemsida. Den tredje större

Vi syns på rangen!

jatkossa palkitsemaan paras scratch

ta kehityssuunnista. Rohkeasti vain
Kaikkiin näihin kilpailuihin kaivataan

tävlingen av sk. Nationell klass är senio-

koko seuran tukea ja vapaaehtoistyötä.

rernas Aluetour -tävling den 12.augusti.

Kilpailuiden vastuuhenkilöt ja toimi-

Trots att ansvarsfördelningen är gjord

kunnat ottavat mielellään vinkkejä ja

och tävlingsledarna utsedda, återstår det

apua vastaan, jotta saamme organisoitua

mycket jobb för att få till stånd en bra

huipputason kilpailut vieraillemme. Tule

arrangerad tävling. För att få allt att

rohkeasti mukaan auttamaan kilpailu-

lyckas behövs hela föreningens stöd. Det

organisaatioita ja kehittämään seuran

behövs stöd inte enbart från banpersona-

yhteishenkeä.

frogleg 20

ideoita laatikkoon!
Nähdään rangella!
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Sture Fiskars
bankommitténs ordf./
kenttätoimikunnan pj
fiskars.mekaniska@gmail.com

FRÅN BANAN Kentältä
Till kommande säsong sker det inte

Kentän osalta tuleva kausi aloitetaan

några större förändringar på banan men

ilman suurempia muutoksia. Kahdek-

vid åttonde greenen har det gallrats lite

sannen griinin ympäriltä kaadetut

träd. Vi kommer i början av säsongen att

puut lienevät näkyvin uudistus. Kenttä-

gå igenom markeringarna på banan och

merkkaukset käydään myös lävitse ja

fräscha upp dem.

päivitetään ennen uuden kauden alkua.

Bankommitténs vision är även att göra

Tavoitteenamme on organisoida muu-

mindre röjnings- och försköningsarbe-

tamia talkoita, joissa tehdään pieni-

ten, som banpersonalens resurser inte

muotoisia raivauksia ja siistimisiä

räcker till.

sellaisissa kohteissa, jotka pistävät hel-

Det här är sådana saker som vi som

posti silmään pelikierrosten aikana.

spelar varje vecka på banan, inte nöd-

Uskon ja toivon, että ruukkilaisista löy-

vändigtvis ens reagerar på, men har stor

tyy aina sopiva talkooporukka tällaisiin

inverkan på t.ex. gästspelare som spelar

hankkeisiin, joilla autetaan kenttähen-

sällan på vår bana.

kilökunnan työtä.

Jag är säker på att vi har bland våra med-

Toivon myös, että kerrotte minulle

lemmar åtminstone en handfull spelare

kaikista puutteista tai peliturvallisuuteen

som är intresserade av dylika talkoarbe-

vaikuttavista tekijöistä, joita huomaatte

ten. Jag utmanar också alla spelare att

pelikierrosten aikana.

vara aktiva och kontakta mig angående
möjligt bristfälliga markeringar eller
saker som tillhör spelarsäkerheten.

TALKOOT. Maaliskuun lopulla
kokoontui noin 20 hengen innokas
joukko siivoamaan 8. greenin
ympäristön rankoja ja risuja.
Suurimmat rangat saatiin koottua
kasoihin ja pienimmät risut jäivät
odottamaan varsinaisia
kevättalkoita.

TALKOT. I slutet av mars samlades
en ivrig grupp på cirka 20 personer
för att städa upp trädstammar och
kvistar kring åttonde greenen.
De största stammarna staplades
i högar och de mindre kvistarna tas
senare hand om på vårtalkot.

Visma Raasepori
– enemmän kuin
tilitoimisto
Visma Services yhdistää sähköisen taloushallinnon tehokkuuden henkilökohtaiseen
palveluun.
Yrityksesi talouden tiedot reaaliaikaisesti,
kustannustehokkaasti ja paperittomasti:
•
•
•
•
•
•
•

kirjanpito
myyntilaskut ja myyntireskontra
maksuliikenne ja ostoreskontra
palkanlaskenta ja ilmoitukset
osavuosi- ja vuositilinpäätökset
veroasiat
talouden raportointi

Ota yhteyttä!
Dennis Barman
Visma Services Raasepori
p. 010 756 4301
dennis.barman@visma.com
visma.fi/tilitoimistot/Raasepori
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Jäsen numero 531 –

SEPPO LAAMANEN
Miten kuvailisit golfin merkitystä itsellesi?
– Golfin myötä olen saanut paljon uu-

Oletko laskenut pelaamiasi kierrosmääriä

laitettu umpeen ja paljon puita on kaa-

vuosien aikana?

dettu. Muutokset ovat mielestäni hyviä
ja kenttä muutenkin on ollut hyvässä

sia ystäviä. Olen myös saanut tutustua yli

–Normaalisti niitä on kertynyt 70 –100

sataan junioriin ja heidän vanhempiin-

/vuosi. Kolme viimeistä vuotta on men-

sa vuosien varrella. Golf on myös hieno

nyt jo alle 50 /vuosi ja niistäkin puolet

liikuntamuoto minulle. Pelinä golf on

vain yhdeksän reiän kierroksia. Pelaan

todella mielenkiintoinen, sillä hyvän ja

yleensä lomalla vähän, tuolloin mökkei-

– Vuonna 2004 junnukapteenimme

huonon kierroksen välinen ero voi olla

len, kalastan ja vietän perheen kanssa

Kari Sarlin kysyi haluanko mukaan toi-

lyönneissä todella suuri.

aikaa. Katsotaan jos tällä kaudella palat-

mintaan. Molemmat poikani - Jani &

taisiin normaaleihin kierrosmääriin.

Toni - aloittivat silloin myös junnuissa

kunnossa.
Miten päädyit junioritoimintaan?

säännöllisen harjoittelun. Olen saanut

Miten ja milloin aloitit golfin?
– Suoritin greencardin vuonna 1998,

Miten golf (pelaaminen, ihmiset, jne.) on

olla aika monen junnukapteenin apuoh-

silloin kurssin prona toimi Erkko Palmu.

muuttunut vuosien myötä, jos muuttunut?

jaajana eri toimikunnissa, mieleen tulee

Meitä oli tuolloin kahdeksan henkilöä

–Suurin muutos pelaamiseen on var-

heti Jouni Hämäläinen, Jessica Strand-

samasta työpaikasta. Omien laskujeni

maan tuo osakkeen omistus, pelaako siis

ström, Pertti Korkiakoski ja Jorma Ketola.

mukaan nyt jo n. 50 golfaria yritykses-

omalla osakkeella vai vuokraako peli-

En myöskään unohda monia muita hyviä

tämme on seurannut esimerkkiämme.

oikeuden. Itse pelaan omalla osakkeella

apuohjaajia, joiden kanssa on junnutoi-

ja maksoin siitä vuonna 1999 5000 mk,

mintaa toteutettu. Kiitos ja kumarrus, on

jonka arvo on nykyisin nolla euroa.

ollut todella hienoa aikaa.

Millaisia muistoja tulee mieleen golfkentiltä
vuosien varrelta?
– Oma ennätys Ruukissa, pelasin silloin keltaisilta kierroksen 73 lyöntiin.

– Tuolloin kenttien pelioikeuksissa ei
ollut vaihtoehtoja, jos halusit pelata niin

Mitä odotat golfilta tulevaisuudessa?

käytännössä osake oli omistettava. Nykyi-

– Viime kausi jäi hieman kesken, kun

– Samoin mieleen on jäänyt juttu-

sin kynnystä kentille pelaamaan pääsyssä

iän karttuessa on ruumiiseen vaihdetta-

tuokio Mikko Ilosen kanssa Hirsalassa

on laskettu, on erilaisia korttijärjestelmiä,

va varaosia. Vuosien tauon jälkeen olen

2011, Finnish Openin kisassa. Mikko ei

pelipaketteja, kauden- ja viikonaikaan

aloittanut talviharjoittelun. Odotan sen

kyennyt silloin itse osallistumaan nilkka-

sidottuja hinnoitteluja, jne. Erityisen

tuottavan tulosta ja paljon kierroksia,

leikkauksen takia. Hän kirjoitti terveiset

toimiva järjestelmä on kesämökkimme

mielellään vielä niitä seitsemällä alkavia

Ruukin junnuille ja toivotti tsemppiä

lähellä sijaitsevalla kentällä, missä myy-

tuloskortteja.

kesän harjoitteluun.

dään esim. 100 eurolla€ viikkopaketteja

– Muitakin hyviä muistoja on toki pal-

sisältäen rajattoman kierrosmäärän

jon ja jos oikein pohtii niin yksi huono-

– Monen muunkin kentän soisi ke-

kin, tosin sekään ei ole Suomen kentiltä.

hittävän edelleen hinnoittelumallejaan,
sillä kilpailu pelaajista on kovaa ja har-

Oletko kilpaillut?

valla kentällä talouden tila on sellainen,

– Alkuaikoina osallistuin kilpailuihin

että on varaa kangistua kaavoihin. Uudet

todella paljon, nykyisin huomattavasti

ideat eivät maastoudu, jos niitä ei edes

vähemmän.

koskaan kokeilla.

Millaisilla tasoitusluvuilla olet pelannut?

todella paljon.

– Golfin välineet ovat myös kehittyneet

frogleg 24

– Alimmillaan tasoitus on ollut 5.9,

– Ruukkigolf kenttänä on myös vuo-

tuleva kausi aloitetaan tasoituksella 8.4.

sien myötä tullut helpommaksi, ojia on
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Mitä mielessä uuden kauden kynnyksellä?
Kevät on golfarille aikaa, jolloin katseet suunnataan taas seuraavaan kesään. Jokaisella meillä on
omat tavoitteemme ja suunnitelmamme. Pyysimme pikahaastatteluun aktiivisia pelaajiamme ja
kysyimme muutaman kysymyksen kautta mietteitä kauden 2016 kynnyksellä.

uKerro golftaustasi v Miten paljon osallistut seuran kilpailuihin? w Mikä kilpailemisessa viehättää?
x Tavoitteesi alkavalle kaudelle?y Oma golf-filosofiasi, mottosi?
Päätavoite on Tsemppitourissa. Tavoit-

andra spelare och andra golfbanor. Det

teenani on kehittyä mahdollisimman

är också roligt att få prova olika spelsätt.

mahdollisimman hyvä menestyminen
seniori/veteraanikisoissa ja tietenkin
tasoituksen pudottaminen.

y ”Ykköstiille

astuessasi kaikki on

mahdollista”

hyväksi pelaajaksi ja voittaa jopa Ruukin
mestaruuskin joku vuosi. Pitkäntähtäi-

x Nu i sommar skall jag lära mig mera

men tavoitteinani on päästä U16-maa-

och bli bättre spelare så att mitt handi-

joukkueeseen, pärjätä myös koulussa,

kapp sjunker – också skall jag lära mig att

jotta pääsisin lukioon Mäkelänrinteen

slå bättre från bunker.

u Suoritin

on päästä opiskelemaan ja pelaamaan

y “När man spelar, så också en dålig dag

vasta kolme kesää sitten kun Kiiskisen

jenkkeihin golfpainotteiseen collegeen.

känns bra.”

MARKO HEIMONEN

golfluokalle ja sitä kautta iso haaveeni

JOEL MÄENPÄÄ

pelaamaan

aloin

REIJO STÅHLBERG

Jussi houkutteli minut Ruukkiin. Nykyi-

u Koskin

nen HCP on 10,3.

mailaan Uudessa- Seelannissa 1980,

ensimmäisen kerran golf-

opettajana British Openin kakkonen

y ”Jos on paikka, pitää laittaa.”

v Otin
ANNE VANHANEN

u Aloitin

greengardin 2009, mutta

säännöllisemmin

viime vuonna osaa Ruukissa

Simon Owen. Tämän jälkeen muutaman

pariin reikäpeliturnaukseen sekä pelasin

kerran pelailin harjoitusmatkojeni aikana

pari henkilökohtaista kisaa ja muutaman

Espanjassa. Ruukkigolfiin tulin mukaan

kesällä ja elokuussa suoritin greencardin

u Suoritin greencardin Vuokatissa mie-

joukkuekisan. Enemmänkin voisi pelata,

vuosituhannen vaihteessa eli pelaillut

samana päivänä kuin koulu alkoi. Seuraa-

heni yllyttämänä kesällä 2000 ja sen

mutta asun Helsingissä joten ihan joka

olen n. 15 vuotta. Tasoitus 19 paikkeilla.

vana kesänä 2013 oli eka Tsemppitourin

jälkeen hurahdin lajiin. Joinakin kesinä

kisaan ei pääse mukaan. Tulevana suvena

Pelaan vuodessa noin 20– 30 kierrosta.

kisa, jossa oli toinen. HCP on nyt 11,3.

olemme pelanneet enemmän ja toisinaan

ajattelin osallistua myös mestiksiin var-

taas harvemmin. Välillä rakennusprojektit

sinkin jos ne saataisiin jaettua kolmelle

v Seuran kilpailuihin en osallistu lain-

v Aion

golfin harrastamisen 2012

osallistua seuran mestaruus-

ja pojan kaksosten hoitaminen ovat men-

päivälle, jotta tällainen tuupparikin jak-

kaan. Pelaamisen alkuaikoina osallistuin

kisoihin varmasti ja muihinkin jos vain

neet golfin edelle. Asumme Kirkkonum-

saisi ne vääntää läpi.

muutamiin yritysten järjestämiin kilpai-

on mahdollista. Viime kesänä kivoja oli

mella, joten pelaamaan pääsee lähinnä

breakfast-kisat, vaikka olikin aikainen

vain viikonloppuisin ja kesälomien aikana.

w Jännitys ja utopia menestyksestä.

v Olen

x Nauttia golfista. Ja tietysti ainaisena ta- w Olen elämäni aikana kilpaillut paljon,

vanakin kesänä. Samoin joihinkin junnu-

MARI RÖMAN

osallistunut kilpailuihin aika

u Aloitin golfin 1999 eli jo viime vuosi-

vähän ja silloinkin useimmiten mieheni

voitteena Timo ”Edu” Arvosen jäätävien

mutta en golfissa. Golf on minulle sosiaa-

sadan lopussa. Seuraavana vuonna han-

patistamana.

analyysien hiljentäminen edes hetkeksi

linen liikuntamuoto, jossa on mukava kil-

(vaikka pari reikää), mutta toki se saattaa

pailla itseään vastaan. Perheen kanssa liik-

olla yhtä epärealistista kuin henkilökoh-

kuminen on myös mukavaa, kun vaimo ja

tainen kilpailumenestys.

kaksi lapsistamme myös pelaa.

w Kilpailu on aina juhlapäivä! Lähden

u Jag började spela när jag var 7 år, nu

kin Ruukin osakkeen ja liityin seuraan.

aina kisoihin sellaisella fiiliksellä, että

har jag spelat i 5 år. Jag började med min

Tasoitus on tällä hetkellä 17,8.

vaikka ei mene hyvin, pitää aina nauttia

bästa vänninna. Följande sommar kom

pelistä. Eniten kilpailuissa viehättää se

mamma och min bror med och vi började

v Seuran kilpailuihin pyrin osallistumaan

Ruukkigolfin kilpailuissa olen aina tutus-

paine ja jännitys, joka on aina ensim-

träna mera regelbundet. Nu i vinter har

aina, kun se on mahdollista, varsinkin se-

tunut uusiin ja ihaniin ihmisiin.

mäisellä tiillä. Kisoissa myös kun pelaa

jag varit med SGAs vinterträningar.

niori/veteraanikisoihin.
Olen varsin kilpailuhenkinen, joten

x Tavoitteeni on ehtiä pelaamaan enem-

noissa, niin se paineentunne ja jännitys

v I somras tävlade jag på Tsemppitour

kisat ovat meikäläisen golfin olennainen

män ja opetella koko ajan paremmaksi

viehättää entisestään. Tulee ihan sairaan

och deltog också i tre tävlingar i Bruks-

osa. Kilpailla voi itseään, kenttää sekä

pelaajaksi.

hyvä fiilis!

golf. I år skall jag delta i samma tävlingar

pelikumppania vastaan.

hyvin ja kun tietää olevansa kärkikahi-

x Päätavoitteeni on pärjätä Tsemppifrogleg 26

w Att tävla är roligt när man lär känna

w Olen

enemmänkin klubipelaaja ja

sellainen yksinäinen suorittaja. Tosin

y ”Aina voi lyödä!”

x Tavoitteena

on pelata ainakin yksi

kierros viikossa. Tietysti tasoituksen
pudottaminen on aina mielessä!

y ”These boots are made for walking!.”
Hyvässä seurassa terveysliikunta on

y ”Keskity, keskity” Aina kierroksen jäl-

och eventuell i några andra till.
ja Aluetoureilla mahdollisimman hyvin.

kään osallistunut.

HEIKKI VUORI

herätys. Niihin haluan osallistua tulekisoihin mahdollisuuksien mukaan.

luihin, mutta viimevuosina en ole niihin-

x Alkavan kauden tavoitteena on pela-

keen – menipä se hyvin tai huonosti – on

ta yli sata kierrosta (viime kaudella 90),

mielessäni seuraava kierros.

mukavaa!
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RUK 102 GOLF OPEN

RUK 102 GOLF OPEN

– unik veterantävling
på RuG:s bana

– ainutlaatuinen veteraanikisa Ruukissa

Reservofficerskursen 102 inledde sin

År 2005 beslöt man att samlas

Reserviupseerikurssi 102:n koulutus

Vuonna 2005 järjestettiin ensimmäi-

utbildning våren 1960. I elevstugorna

också i golfens tecken och en första

RUK:ssa alkoi keväällä 1960. Oppilaitten

nen kurssilaisten keskinäinen golf-otte-

hittade man papperslappar, på vilka det

tävling hölls för RUK 102:are på

tuvista löytyi lappusia, joissa kerrottiin

lu, joka sittemmin sai nimen RUK 102

berättades att ”fienden skulle anfalla

Rönnäs bana. Sedermera döptes

i Kattilaisvägens riktning och att kurs

tävlingen till RUK 102 Golf Open

102:s ärorika uppgift är att försvara

och man har spelat på banorna

Fredrikshamn”, samt att ”denna kurs

i Nurmijärvi, Luukki, Talma, Hyvinge,

aldrig kommer at ta slut”. Något av bud-

Vierumäki, Keimola, Hartola, Nokia,

skapen fastnade hos några reservoffice-

Tali och Kanava Golf. I år hålls tävlingen

rare och började gro – speciellt påståendet

på RuG:s erkänt goda, men icke så lätta

att kurs 102 aldrig kommer att sluta.

bana med RuG-medlemmen och kapte-

Detta som från början var tänkt att vara
en negativ spådom vändes till positivt,

että alkavan kurssin aikana ”vihollinen

Golf Open. Näin syntyi uusi tapa tavata

Trygve Lindqvist
2016 års RUK 102
Golf Open tävlingsledare
som officersaspirant 1960

hyökkää Kattilaisten tien suunnasta ja

kurssiveljiä. Ensimmäinen kisa järjestet-

kurssin kunniakkaana tehtävänä on

tiin Rönnäsin kentällä ja tämän jälkeen

puolustaa Haminan kaupunkia, sekä et-

joka vuosi elokuun toisena torstaina eri

Vuoden 2016 RUK 102
Golf Open-vetäjä
upseerikokelaana
vuonna 1960

tei kurssi 102 lopu koskaan”.

puolella Suomea. Kisa on toistaiseksi

Jotain tuosta viestistä jäi itämään, ja

pidetty Nurmijärven, Luukin, Talman,

se oli tuo synkkä ennustus, ettei kurssi

Hyvinkään, Vierumäen, Keimolan, Har-

lopu koskaan. Tämä alunperin kieltei-

tolan, Nokian, Talin sekä Kanavagolfin

nen i reserven Trygve Lindqvist som täv-

seksi tarkoitettu ennuste käännettiin

kentillä.

lingsledare. Tävlingen är öppen för varje

myönteiseksi ja RUK 102 kurssin toi-

så att kursens verksamhet fortsatte, även

medlem i Finlands Golfförbund som

minta jatkuu, vaikka väki harvenee ja

Tänä vuonna kisa järjestetään ensim-

om mannarnas antal minskar och stegen

genomgått RUK-kursen 102. Tävlings-

askel lyhenee...

mäistä kertaa Länsi-Uudellamaalla, Raa-

blir allt kortare...

form är pistebogie med closest to the

seporissa torstaina elokuun 11.päivänä.

pin och longest drive som extra ”grenar”.

Aikaa kului kuitenkin 25 vuotta ilman

Vetäjänä toimii ruukkilainen reservi-

25 år hann dock passera utan någon

Vinnaren får inteckning i ett vand-

että olisi ollut mitään yhteistä toimintaa.

kapteeni Trygve Lindqvist. Kisa on

gemensam verksamhet. Men år 1985

ringspris och i detta ingraveras även

Muutos tapahtui vuonna 1985, kun Ha-

avoin jokaiselle RUK 102 kurssin suo-

skedde en radikal förändring, då f.d.

arrangörsklubbens namn.

minan 1960 oppilaskunnan hallituksen

rittaneelle Suomen Golfliiton jäsenelle.

puheenjohtaja, silloinen Nokia-konser-

Pääkisamuoto on tasoituksellinen piste-

ordföranden för elevkårens styrelse i

Åtminstone i årets tävling lottas även

Fredrikshamn bergsrådet och dåvarande

lucky looser-pris ut bland samtliga del-

nin

vuorineuvos

bogi. Lisälajit ovat lähimmäksi lippua ja

Nokia-chefen Kari Kairamo kallade den

tagare.

Kari Kairamo kutsui oppilaskunnan

pisin drive. Päälajin voittaja saa kierto-

hallituksen

toimitusjohtaja

Nokian

palkinnon johon kaiverretaan voittajan

huvudkontor. Mötet beslöt att man skulle

Tävlingsarrangemangen cirkulerar

pääkonttoriin. Kokouksessa päätettiin

nimi, vuosiluku sekä järjestäjäseuran

börja arrangera gemensamma tillfällen

årligen från en RUK 102:golfare till en

ryhtyä järjestämään RUK 102 kurssin

lyhenne. Ainakin tänä vuonna jaetaan

med anknytning till landets försvar. En

annan. Följande tävlingsledare väljs vid

suorittaneille yhteisiä maanpuolustuk-

myös lucky looser-palkintoja. Kisan

kurskommitte’ valdes, som härefter väljs

avslutningslunchen på förslag av den se-

seen liittyviä tilaisuuksia. Toimintaa

järjestysvuoro siirtyy vuosittain RUK

för tre år i sänder. Man kan undra över

naste dragaren. Det är i år första gången

koordinoimaan perustettiin kurssitoimi-

102-golfarilta toiselle. Seuraava järjestäjä

på vad kursens samhörighet egentligen

man tävlar i Västnyland och Raseborg då

kunta, joka on sen jälkeen valittu aina kol-

valitaan päätöslounaalla ko. vuoden

grundar sig och som syns så tydligt i det

man samlas på Ruukki torsdagen den 11

meksi vuodeksi kerrallaan. On mielen-

järjestäjän esityksestä.

stora deltagarantalet i olika evenemang.

augusti. Deltagarantalet är ännu öppet,

kiintoista pohtia, mihin perustuu kurs-

Osanottajamäärä on vuosin varrella

Alldeles uppenbart är att den gemensam-

men redan nu har anmälningar inkom-

sin yhteishenki, joka näkyy tilaisuuksien

pienentynyt. Kaikista kurssilaisista on

ma verksamheten i sig är den samman-

mit. Under årens lopp har antalet av

runsaassa osanotossa. Aivan ilmeisesti

elossa noin 83 % eli 800 ja näistä aktii-

hållade kraften. Två–tre gånger per år

naturliga skäl sjunkit och medelåldern

tärkein koossa pitävä voima kurssilla on-

visesti kurssitoimikunnan jakelulistalla

ordnas aktuella föredrag med möjlighet

- nu över 76 år - för med sig olika be-

kin itse yhteinen toiminta – 2–3 kertaa

on 300. Luonnollisesti ikä – nyt keski-

till umgänge kursbröder emellan. Viktiga

gränsningar. Av alla 1960:års RUK:are

vuodessa järjestetyt tilaisuudet, joissa

määrin yli 76 vuotta – tuo mukanaan

arrengemang har också varit de krigs-

är ca 83% eller 800 i livet och på kurs-

kuulee ajankohtaisia esitelmiä ja samalla

erilaisia rajoituksia. Kisaan odotetaan

historiska resor man gjort under överste

kommitte’ns postningslista finns 300

tapaa kurssiveljiä. Lisäksi eversti Sampo

kuitenkin noin 30 pelaajaa.

Sampo Ahtos ledning samt då man be-

aktiva. Av dessa väntas ett 30-tal spelare

Ahton johdolla tehdyt sotahistorialliset

Ruukkigolf toivottaa kaikki RUK 102

sökt olika garnisoner och förläggningar

anlända till RuG.

matkat sekä tutustuminen maanpuolus-

golfista innostuneet reserviupseerit tervetul-

tuksemme nykytilaan eri varuskunnissa

leiksi!

gamla styrelsen till rådplägning på sitt

runtom i landet för att få kännedom om
dagsläget i landets försvar. Kursen har en
egen hemsida: www.ruk102.fi.
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RuG hälsar alla RUK-kurs 102:s golfspelande reservofficerare välkomna!

neuvonpitoon

ovat olleet tärkeä osa toimintaa. Kurssilla
on nykyään oma kotisivu www.ruk102.fi.
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Timo Arvonen

kuskin paikalla BUNKKERISSA?
Kakkosväylän rinteen oikeanpuoleinen

Suosituin ja hankalin bunkkeri

tilaa vaikka kuinka paljon, ja jos kakkos-

Pahimmillaan hiekkatöyräästä pilkis-

onnistumisiin. Sand save par maistuu

bunkkeri pelastaa kuusikolta. Vaikka

Jos Ruukissa on 38 bunkkeria, missä niistä

lyönti lähtee sieltä, on avauksessa ollut

tää vain Titleistin logo. Seuraava lyönti

aina normaalia paria paremmalta. Puhu-

ylämäkeen lyötävä santalyönti on vaikea

pelaajat vierailevat useimmin? Veikkaan,

kunnon häntä oikealle. Pomminvarma

vaatiikin kunnolla voimaa, että pallon

mattakaan siitä, kun bunkkerista lyö pal-

ja jää usein foregriinille, se on helpompi

että 15. väylän griinin edessä oleva poikit-

par muuttuu joksikin ihan muuksi.

mukana saa kilon maata ilmaan.

lon suoraan kupin pohjaan ja kuulee sen

Bunkkerilyöntejä joka lähtöön

lyöntiin: hand wedgeen. Hand wedge on

Seuraavalla golfkierroksella menen

kolinan. Ääni on kuin enkelten laulua.

kuin lyönti kuusien välistä, kannon no-

tainen bunkkeri on kärkisijoilla. Se nie-

Hiekkaeste, bunkkeri, bunu, Archie, sändi,

kasta. Toinen pelastava bunkkeri on 15.

laisee armotta liian lyhyet rautasiivut.

biitsi, brownie. Rakkaalla lapsella on monta

väylän takabunkkeri: kylkiosuma tai väärä

Itselleni henkisesti yksi pahimpia

Bunkkerilyöntiä sanotaan golfin helpoim-

kädellä tehty heittoliike, jolla pallo saate-

isännän elkein bunkkeriin ja täräytän

nimeä, ja sama pätee bunkkereihin.

mailavalinta on helposti out of bounds.

bunkkereita on 17. väylän väyläbunkkeri

maksi lyönniksi, koska siinä ei tarvitse

taan griinille ilman mailaa. Ei muuten

pallon lipun juureen. Asenne ja henki-

Bunkkeri on R&A Rules Limited ja The

Tässä tilanteessa valitsee mielellään san-

oikeassa laidassa. Itse bunkkeri ei ole pa-

edes osua palloon. Joskus palloon kyllä

löydy helposti golfin sääntökirjasta.

nen kantti ratkaisevat. Ei hand wedge

United States Golf Associationin hyväksy-

tamailan eikä lyöntiä samasta paikasta

himmasta päästä, ja sieltä pääsee pikku-

osuu ja sen jälkeen seuraava lyönti voi

Yleensä hand wedgeen turvaudutaan

vaan sand save!

mien sääntöjen mukaan ”hiekalla tai vas-

väylältä yhdellä rangaistuksella.

raudalla griinille asti. Pahaksi sen tekee

lähteä mistä tahansa: joko hyvin kaukaa

viidennen bunkkerilyönnin jälkeen.

se, että sinne on joutunut. Avauksessa on

tai sitten läheltä bunkkerin etulipan alta.

taavalla peitetty erityisesti tähän tarkoitukseen tehty ruohoton maa-alue, usein

Jos Ruukista löytyy pelastajia, niin tuhoa-

syvennys”. Kuulostaa yksinkertaiselta ja

jiakin löytyy. Viidennen griinin vasem-

selvältä, mutta sitä se ei ole.

malla puolella olevat syvät kolot ovat

Joskus törmää harvinaiseen hiekka-

Bunkkeri antaa mahdollisuuden myös

Ruukista löytyy muuten yksi väylä, jolla
ei ole yhtään bunkkeria. Mikä se on?

todella haastavia. Täytyisi saada korkea

Sama bunkkeri – eri bunkkeri

nosto ja usein vielä pitkälle. Välillä pallo

Jokainen bunkkeri – kuten jokainen golf-

käy kurkkaamassa griiniä ja valuu sitten

kierroskin – on erilainen. Ja sama bunk-

ruohotupsujen välistä takaisin, vaikka

keri on täysin erilainen riippuen siitä,

kuinka koettaa puhaltaa vastaan. Tämä on

mistä kohtaa sinne solahtaa ja mistä koh-

nähty. Kahdeksannen väylän takabunk-

taa sieltä täytyisi nousta pois. Hyvä esi-

keri on samanhenkinen. Sekin vaatii

merkki on ykkösväylän griinibunkkeri.

kunnon noston ja onnistuneen lyönnin.
Lyönti töpsähtää hel-

Jos pallo lurahtaa viimeisillä voimillaan
bunkkerin etuosaan
ja lippu on edessä
vasemmalla, ei tarvita mitään ihmeel-

Itse bunkkeri ei ole
pahimmasta päästä, /.../
Pahaksi sen tekee se,
että sinne on joutunut.

listä. Jos taas kakkos-

posti rinteeseen, ja putterin sijasta otetaankin
wedge kouraan. Tämäkin on nähty.

Henkinen juttu

lyönti keskipitkällä raudalla osuus kyl-

Bunkkeri on henkinen juttu. Toisille ei

keen tai harvinaisesti sweet spotiin, voi

ole väliä, käykö välillä hiekassa vai ei.

pallo lentää bunkkerin takaosaan. Sieltä

Toisille griinibunkkeri saa aikaan kyl-

sitten tullaankin lipulle haastavammin

miä väreitä. Toki jos kyseessä on pelimies

korkealla kaarella ja nostetaan pallo etu-

tai –nainen, ei ole väliä lähteekö lyönti

lipan yli. Sama este, aivan eri lyönti.

ruskealta vai vihreältä: kuula löytää tiensä tikun juureen. Suurin osa meistä on

Pelastajat ja tuhoajat

kuitenkin klubipelaajia, joiden lyöntiin
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vaikuttaa se, rouhaiseeko maila ensin

bunkkeria, eli noin kaksi per väylä. En

nurmea vai hiekkaa.

löytänyt mistään tilastoja, mutta tämä

Toiset bunkkerit tuntuvat helpoilta,

lienee melko tavallinen määrä kotimai-

toiset vaikeilta. Tähän vaikuttaa se,

silla kentillä.

kuinka niistä on tultu ulos aiemmin. Jos

Yleensä bunkkerit vaikeuttavat peliä

peli on joskus tökähtänyt tiettyyn kuop-

ja par-taistelu muuttuu bogiväännöksi.

paan, sen kyllä muistaa. Jos jostakin kuo-

Joskus bunkkeri myös pelastaa. Ruu-

pasta on tultu ulos näyttävästi suoraan

kissa löytyy selviä pelastajabunkkereita.

lipulle, senkin muistaa.
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Välillä bunkkeriin mennään isommallakin porukalla.
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Ruukkigolfin mestarit 2015
Bruksgolfs mästare 2015

Öppna enkelt med
elektroniska nycklar
370+ ,-

ng

ri
monte

yleinen, naiset
allmän, damer
Hannele Forsman

yleinen, miehet
allmän, herrar
Hannu Metsola

junioritytöt/juniorflickor
Anna-Iida Ketola

junioripojat/ juniorpojkar
Toni Laamanen

mid naiset/mid damer
Satu Huotari

mid miehet/mid herrar
Timo Siro

seniorinaiset/seniordamer
Hilppa Hyrkäs

seniorimiehet/ seniorherrar
Sören Isaksson

veteraaninaiset/veterandamer veteraanimiehet/veteranherrar
Heidi Saarinen
Timo Leino

Brödtorp-cup
Satu Huotari

Vuoden joukkuepelaaja/
Årets lagsspelare
Tuomo Savonen

Klubimestari/Klubbmästare
Päivi Hänninen

Digitalt smartlås




Ruukkigolf ry
Bruksgolf rf

reikäpeli, miehet
Matchplay, herrar
Tuomo Savonen

reikäpeli, naiset
Matchplay, damer
Hannele Forsman




  4444

019-223


Ari-Pekka Lundén
puheenjohtaja / ordförande
Markus Larkimo
varapuheenjohtaja / vice ordförande
Kristian Toivio
senioritoimikunnan pj. / seniorkommitténs ordf.
Sören Isaksson
kilpailu- ja tasoitustoimikunnan pj. /
tävlings- och handicapkommitténs ordf.
Jorma Ketola
junioritoimikunnan pj. / juniorkommitténs ordf.
Sture Fiskars
kenttätoimikunnan pj. /bankommitténs ordf.
Sirpa Viitanen
klubi- ja koulutustoimikunnan pj. / klubboch skolningskommitténs ordf.

Jari Laiho
markkinointi- ja tiedotustoimikunnan. pj. /
marknadsförings och informationsk. ordf.
Magnus Henriksson jäsen / medlem
Päivi Peltola sihteeri / sekreterare
Toni Laamanen varajäsen / suppleant

Juha Saaristo kapteeni / kapten
Lotta Fiskars ladykapteeni / ladykapten
Staffan Tuomolin toiminnanjohtaja /
verksamhetsledare
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Yleistä infoa
AJANVARAUS
Pelioikeuden omaavilla jäsenillä ei ole rajoituksia ajanvarauksen suhteen. Greenfee-pelaajat voivat varata lähtöaikoja
enintään kolme 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.
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.
KOTISIVUT
Kotisivuiltamme www.ruukkigolf.fi löytyy paljon tietoa. Kilpailujen lähtöluettelot heti arvonnan jälkeen
sekä kilpailujen tulokset löytyvät Nexgolfista. Kirjautumalla omilla tunnuksilla NexGolf-sivuille voi varata peliaikoja
ja sieltä löytyvät myös tasoitusluettelot.
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.
PALAUTELAATIKKO
Klubitalon eteisestä löytyy jäsenille palautelaatikko, johon toivomme ruusuja, risuja ja ehdotuksia. Sieltä
löytyy valmiita lomakkeita täytettäväksi. Palautetta voi jättää myös kotisivujen kautta.

Ruukkigolfin hinnasto
JÄSENMAKSUT aikuinen 75€ | juniori 43€ | yritys 300€
MUUT MAKSUT perintämaksu 8€ | jäsenkortin postitus 2€
Kun jäsenmaksu ja vastike (kausipelimaksu) on maksettu, voi toimistosta hakea jäsenkortin ja uuden vuositarran.
GREENFEE
aikuinen 48 € | juniori 24€ | pariskunnat 79€.
Arkisin ennen klo 14 (ennen 15.6. ja 20.8. jälkeen) aikuinen 42€ | juniori 24€ | pariskunta 63€.
Pelioikeuden haltija voi myös tulevana kautena tuoda arkisin max. kaksi vierasta omaan lähtöönsä 25 euro/hlö
greenfeellä . (Ei koske niitä pelioikeuksia, jotka käytetään pelilippuina. Ei heinäkuussa.)
Opiskelijat ja varusmiehet -20%
Tasoitusvaatimukset: Greencard ja golfseuran jäsenyys. Ruuhka-aikoina tasoitusten summa enintään 110.
Ajanvaraus: vieraspelaajat aikaisintaan kolme vuorokautta etukäteen.
PAR-3 -KENTTÄ 0€
POLETTI 2€ | 30 koria (vain jäs.) 40€
BÄGIN SÄILYTYSKAAPPI kausi 35€
PELIOIKEUDEN VUOKRA 1 aikuinen + 1 juniori 780€ | juniori 220€ | seuraava juniori samasta perheestä 110€ |
Länsi-Uudenmaan juniorit 100€
VASTIKE (per pelioikeus ) 715€
GOLFAUTO/KIERROS osakas 25€ | muut 40€
Autoissa on 151,- euron omavastuu, johon vuokraajan vastuu rajoittuu normaalitilanteissa. Normaalitilanteeksi ei lasketa
esim. tahallista rikkomista tai alkoholin tai huumausaineiden alaisena ajamista. Autoa ei saa ajaa alle 15-vuotias kuljettaja,
ei edes vanhempien ollessa mukana.
MATKAILUVAUNU- TAI -AUTO 24€/vrk sis. sähkön

frogleg 34

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
Noudatamme Suomen Golfliiton entistä pukeutumissuositusta.
SAUNAT
Klubitalon alakerrasta löytyvät saunat, suihkut ja lukittavat kaapit. Pyyhkeitä saa toimistosta maksamalla
juniorikassaan 2€. Greenfee-pelaajille pyyhkeet sisältyvät hintaan.
SOFTSPIKES
Suosittelemme soft-piikeillä varustettuja golfkenkiä.
TILASTOJA
kausi 		
jäsenmäärä
kävijämäärä
kenttä avattiin
kenttä suljettiin

2007
1061
21141
5.4.
23.11.

2008
1124
21980
19.4.
19.11.

2009
1213
21191
18.4.
1.12

2010
1254
16739
24.4.
17.11.

2011
1260
17031
18.4.
7.12.

2012
1242
16520
27.4
28.11.

2013
1256
17722
30.4.
29.11.

2014
1265
16481
13.4.
6.12.

2015
1225
15853
17.3.
14.12.

TOIMISTO
Toimiston aukioloaika on 1.6–15.8 arkisin klo 8–20 ja viikonloppuisin klo 8–18. Kauden alussa ja lopussa
aukioloaikaa vaihtelee ja se kannattaa tarkistaa kotisivuilta www. ruukkigolf.fi.
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.
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Golfautojen
asiantuntija Suomessa:

www.j-trading.fi
puh. 020 7458 600

edistykselliset sähkögolfautot, katurekisteröinti mahdollisuus

