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Yhteistyö tuo etuja
Ihan aluksi haluan kiittää teitä kaikkia menneestä
kaudesta. Olen nyt yhtä kautta kokeneempi ja päässyt
hyvin sisään Ruukin arkeen. Toimintamme perusta
on kunnossa – mistä vain löydettäisiin lisää pelaajia
mukaan tähän hienoon harrastukseen?

Menetimme viime kaudella noin 100 jäsentä ja se jätti
jälkensä myös taloudelliseen tulokseen. Myös kilpailuaktiivisuuden laskeminen jätti jälkensä tulopuolelle;
meillä ei ollut isoja liiton kisoja ja omien kilpailuidenkin
osanottajamäärät laskivat.

Kesä 2018 oli ainutlaatunen ja sää oli parempi kuin
moni osasi odottaakaan. Kauden alku oli hieno; kenttä
oli talvehtinut hyvin ja klubitalon kunnostus oli edennyt
aikataulussa. Kesäkuun alussa varausten määrä oli 10%
plussalla edellisiin kausiin verrattuna, mutta sitten iski
lämpöaalto! Heinäkuu, joka on ollut aina kenttämme
hektisintä aikaa, olikin hiljainen ja jäimme 25% jälkeen
starttien määrässä. Hienot pelisäät jatkuivat sitten koko
syksyn ja päädyimme edellisvuoden kierrosmäärään,
kun suljimme kentän 12.11.
Kuivasta kesästä huolimatta kentän kunto oli huippuluokkaa koko kauden. Griinit saivat ylistystä kaikilta
vieraspelaajiltamme. Isot kiitokset koko kenttähenkilökunnallemme.

Tiivistämme tulevalla kaudella yhteistyötä naapuriseurojemme kanssa, jonka tuloksena on isoja etuja
pelioikeuden haltijoille. Meillä on kolme ilmaista
vaihtopäivää Meri-Teijon kanssa kesäkuussa ja muutenkin green fee on 20 euroa. Sama hinta pelikierroksille on neuvoteltu myös Nordcenterin, Eken, Hangon
ja Hirsalan kanssa. Yhteistyösopimuksista voi lukea
kauden lisää kotisivuiltamme ja tavoitteenamme on
saada näillä lisäarvoa osakkaillemme.

Olemme talven aikana uusineet kotisivut ja ne
avattiin 5. maaliskuuta. Helppokäyttöiset ja Ruukin
näköiset sivut olivat tavoitteenamme ja sellaiset
niistä tulivatkin. Kiitokset Kiiskisen Jussille avustasi.
Viime aikoina on keskusteltu paljon jäsenten ja osakkaiden korkeasta iästä, mutta nostaisin myös esiin vahvan juniorityömme. Junioritoiminnallemme myönnettiin Golfliiton Laatumerkki, joka on tunnustus arvokkaasta työstämme juniorien parissa. Teemme oikeita
asioita ja kuulumme tällaisen tunnustuksen saaneiden
golfseurojen harvalukuiseen joukkoon. Hienoa työtä!
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Olemme lisänneet myös markkinointia; olimme
mukana GO EXPO -messuilla ja niinkuin olette
varmaan huomanneet, olemme ilmoitelleet Västra
Nyland ja Etelä-Uusimaa lehdissä. Myös näkyvyys
sosiaalisessa mediassa on kasvanut. Menemme myös
yhdessä Nordcenterin kanssa Raaseporin Megamessuille. Tavoitteenamme siellä on esitellä kenttiämme
ja houkutella uusia pelaajia.
Range avautui 29. maaliskuuta ja kenttäkin saatiin
auki huhtikuun puolessa välissä.
Toivotan kaikille hienoa golfkautta ja tuokaahan
mukaan myös tuttavianne ja ystäviänne lajin pariin.

Nina Sampakoski
verkställande direktör, verksamhetsledare
toimitusjohtaja, toiminnanjohtaja

Samarbete
lönar sig
Börjar med att tacka er alla för den gågna säsongen.
Nu har jag en säsongs erfarenhet och sett vad här händer.
Allt löper som på räls, men mer medlemmar önskas till
följande säsong.
Vi fick uppleva en fantastisk sommar 2018. Vädret var
bättre än vad man kunde önska. Säsongens start var
väldigt bra, banan hade vintrat fint och renoveringen på
klubbhuset var färdig i tid. I slutet av juni hade vi c 10 %
mer starter än året innan men sedan kom värmen. Juli
månad som alltid har varit den mest häktiska månaden var mycket tyst, vi låg under med 25% på starter.
Hösten kom och det fina vädret bara fortsatte. Vi slutade
säsongen med samma start antal som året innan trots
den tysta juli månaden. Banan stängde vi den 12.11.
Oavsett det fina heta vädret var vår bana i ypperligt
skick hela säsongen, sällan man ser så fina greener. Stort
Tack till vår banpersonal som lyckades hålla banan i fint
skick med hänsyn till hettan och den lilla mängden
vatten vi fick.
Under vintern har vi jobbat bl.a med våra nya nätsidor som lanserades den 5. mars. Enkla fina sidor blev
slutresultatet, just sådana vi hade önskat. Tack till Jussi
Kiiskinen för all hjälp, du är bäst!

Det har diskuterats mycket om hur medlemmar och
aktionärer blir äldre, men samtidigt måste jag säga hur
otroligt fint arbete vår juniorverksamhet gör. Juniorverksamheten beviljades Golf förbundets Kvalitetsmärke,
vilket betyder att vi gör mycket fina saker med våra juniorer, vi går mot rätt håll. Det är inte många golfklubbar
som har blivit beviljade detta. Bra jobbat!
Men tyvärr tappade vi c 100 medlemmar förra året och
det märks ju på det lilla negativa resultatet, plus att vi
hade färre stora förbundets tävlingar och även deltagar antalet på våra egna tävlingar sjönk.
Vi har till kommande säsong olika samarbeten med
våra närmaste banor för alla spelrättsinnehavare, på
Meri Teijo har vi tre gratis byten i juni, annars en green
fee på 20 e. På Nordcenter, Eke Golf, Hangö golf och
Hirsala golf har vi green fee 20 e. Läs mer om detta
på våra nya webbsidor. Försöker utöka dessa banor till
nästa säsong och på detta vis få mer förmåner till våra
aktionärer.
Vi har i år satsat mer på marknadsföring, vi var med
på mässan (GO EXPO) och som ni säkert märkt har
vi annonserat i Västra Nyland och Etelä-Uusimaa
tidningarna samt utökat marknadsföringen på den
sociala median. Vi är tillsammans med Nordcenter
på Raseborg Megamässan och försöker fånga in nya
golfare inom området.
Rangen öppnade vi 29.mars i år och banan i mitten
av april.
Jag vill önska er en superfin golfsäsong och hoppas ni hämtar
med er alla era bekanta och vänner.
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Markus Larkimo
hallituksen pj., JC Ruukkigolf Oy
hallituksen pj., Ruukkigolf ry/
styrelseordf. JC Bruksgolf Ab
styrelseordf. Bruksgolf rf

Hyvässä
kunnossa

I gott
skick

Ruukkigolfissa on nyt alkamassa 32. pelikausi.
Viime talven aikana emme ole tehneet suuria muutoksia kentällä tai klubitalolla, vaan uurastaneet
uusien kotisivujemme parissa sekä opetelleet uusia
sääntöjä ja niiden soveltamista kotikentällämme.

Nu börjar den 32:dra säsongen i Bruksgolf.
Under vintern har vi inte gjort några stora förändringar på banan eller klubbhuset utan jobbat hårt
med våra nya nätsidor och lärt oss hur man kan spela
golf på Bruksgolf med de nya reglerna.

Ruukkigolf Oy ja Ruukkigolf Ry ovat molemmat
hyvässä toimintakunnossa. Ry:n jäsenmäärä laski
hiukan viime vuonna, jonka johdosta olemme lisänneet näkyvyyttä paikallislehdissä sekä sosiaalisessa
mediassa. Lisäksi olemme olleet mukana Helsingin
golfmessuilla sekä Karjaan Megamessuilla.
Golfalan haasteissa ja muutoksissa olemme
toistaiseksi pärjänneet hyvin. Olemme joutuneet
sopeuttamaan toimintaamme viimeisten vuosien
aikana, josta johtuen kenttään kohdistuvia
investointeja on jouduttu siirtämään ja toteutuneet
investoinnit ovat olleet kentän hoitoon liittyviä
kalustohankintoja.

Bruksgolf Ab och Bruksgolf Rf har båda en god
och bra verksamhet. Dock sjönk föreningens medlemskap något förra året, därför har vi ökat på synligheten i de lokal tidningarna samt i den sociala median.
Vi var med även på expo mässan i Helsingfors och
Megamässan i Raseborg.
Vi har klarat oss bra hittills trots alla utmaningar och förändringarna i golf branschen. Vi har varit tvungna att anpassa vår verksamhet de senaste
åren. Av detta skäl har investeringarna på banan måsta
flyttas till att investera en ny klippare.

Pidimme vuonna 2016 osakkeenomistajien
kanssa keskustelutilaisuuden, jossa käytiin läpi
vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja nykyiselle
toimintamallillemme. Keskusteluissa käytiin
läpi neljä erilaista toimintamallia, jotka olivat
nykyisellä mallilla jatkaminen, private club -kenttä,
markkinaehtoinen kenttä, jäsenpohjainen kenttä tai
sitten tehdään jotain aivan muuta.
Vuonna 2016 meillä oli jo tiedossa golfkenttiä,
jotka olivat tekemässä muutoksia liiketoimintamalliin. Nyt kolme vuotta myöhemmin meillä on
mahdollisuus saada tietoa tehdyistä muutoksista ja
arvioida niistä saatuja kokemuksia, kun yritämme
parantaa golfin harrastajien pelikokemusta Ruukissa.

År 2016 höll vi ett diskussionstillfälle för aktionärerna om olika alternativ på affärsmodeller för
Bruksgolfs nuvarande verksamhetsmodell för golf.
Det fanns fyra olika handlingsmodeller som diskuterades: fortsätta med den nuvarande modellen, Private
Club-bana, marknadsbaserad bana, medlemsbaserad
bana eller något helt annat.
År 2016 var vi medvetna om golfbanor som förändrade affärsmodellen. Nu tre år senare har vi möjlighet att få information om förändringarna de gjort
och utvärdera deras verksamhet de uppnått, till att
förbättra golfen här på Bruksgolf.
Trevlig sommaren och början på golfsäsongen 2019.

Hyvää kesää ja alkavaa golfkautta 2019.
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Sören Isaksson
kapten/kapteeni

I natt
drömde jag...

Näin unta
että...

– jag drömde om att mina öppningar blivit
20 meter längre, och betydligt rakare än nånsin
tidigare
– att spela under 80 hade i drömmen blivit något
av vardagsmat
– orkade jag vara glad över mitt egna spel, även
då jag inte spelade under 80 och jag kunde glädjas
åt mina spelkamraters fina spel
– i min dröm uppmuntrade jag de spelare vars
spel inte riktigt löpte
– i min dröm hade vi lyckats utveckla närspelsområdet över allas förväntningar
– huruvida detta skett tack vare att gamla caddiemaster huset (glaspalatset) äntligen tagits ned
framkom inte i min dröm
– att vi äntligen lyckats utveckla ett bra system
att ta hand om våra tävlingsgolfare på
– att klubbens samtliga spelare var glada och
trevliga emot varandra
– de nya golfreglerna hade i drömmen anammats
av samtliga spelare.

– avaukseni lensivät 20 metriä pidemmälle ja
huomattavasti suorempaa kuin aiemmin
– alle 80 lyönnin kierrokset olivat minulle
arkipäivää
– jaksoin iloita omasta pelistäni jopa silloin,
kun löin yli 80 kertaa ja saatoin jopa iloita
pelikavereideni hienosta pelistä
– jaksoin kannustaa niitä pelaajia, joiden peli ei
kulkenut
– olimme onnistuneet kehittämään lähipelialuettamme yli odotusten, mutta oliko tämä onnistunut
sen ansiosta että vanha toimistorakennus oli
purettu ja siirretty rangelle, sitä ei uneni kertonut
– meillä oli vihdoinkin hyvä järjestelmä kilpapelaajien tueksi
– olimme voittaneet hienosti seuraottelut sekä
Saloa että Hillsidea vastaan
– kaikki pelaajamme olivat iloisia ja ystävällisiä
toisiaan kohtaan
– kaikki pelaajat olivat omaksuneet uudet
golfsäännöt

Jag vaknade av att hustrun påpekade att klockan
redan är mycket och att det nog dags för dej att stiga
upp. Jag gjorde så, tog min bag och körde till golfbanan.Dröm om min förvåning när jag kom till
rangen. Där stod glaspalatset, (gamla caddiemaster
huset)! Och klubbens pro instruerade en spelare
i sitt nya, ljusa och uppvärmda utrymme.
Dessa och många andra saker är tankar som er
infödda golfkapten grunnat på föregående vinter.

Heräsin siihen, kun vaimoni huomautti kellon
olevan jo paljon ja on ylösnousun aika. Tein niin,
otin bägini ja ajelin golfkentälle. Hämmästykseni
totesin lasipalatsin (vanha toimistorakennus) seisovan yhä paikallaan ja pro opasti siellä pelaajaa uudessa,
valoisassa ja lämmitetyssä tilassa.
Näitä ja paljon muitakin ajatuksia on pyörinyt
kapteenin mielessä menneen talven aikana!

Jag önskar alla spelare en lyckad sommar, med många
fina rundor i trevligt sällskap.
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Lotta Fiskars
ladykapten | klubbkommitténs ordf./
ladykapteeni | klubitoimikunnan pj

Hej!

Hei!

Har under vintern funderat på verksamheten
från nya medlemmars syn. Vi hade ladykaptens
träff i januari och där funderade vi på hur vi skulle
få mera damer med i verksamheten och på banan.
Att känna sig välkommen och hitta spelkamrater
var det viktigaste som kom fram i undersökningarna
som gjorts till spelare.

Ladykapteenien päivillä tammikuussa mietittiin,
kuinka saada lisää naisia toimintaan ja kentälle.
Olen talven aikana miettinyt samaa myös Ruukin
uusien naisjäsenten näkökulmasta. Se, että uudet
pelaajat tuntevat itsensä tervetulleiksi ja löytävät
uusia pelikavereita, on osoittautunut kaikissa tutkimuksissa tärkeäksi tekijäksi golfharrastuksen
aloittamisen kannalta.

Under sommaren kommer det att ordnas spelkvällar ihop med juniorverksamheten, så att föräldrarna kommer ut på banan samtidigt som barnen.
Hoppas många nya spelare och även andra deltar
i dessa spelkvällar. Nya regler har vi denna sommar,
så regelpromenader kommer att ordnas. Jounis
träningskvällar för damer kommer att ordnas igen
i sommar, det är ett utmärkt tillfälle att träna och
träffa andra damer.
Jag inleder nu mitt fjärde år som ladykapten och
önskar att vi efter denna säsong hittar en efterträdare
till mig.

Olemme suunnitelleet peli-iltoja juniorivalmennuksen kanssa, niin että vanhemmat
tulevat kentälle samaan aikaan kuin lapset. Toivottavasti saamme monta uutta pelaajaa mukaan näiden
iltojen kautta. Uusien sääntöjen oppimisen helpottamiseksi aiomme järjestää keväällä sääntökävelyjä. Jounin treeni-illat naisille jatkuvat myös tänä
vuonna. Ne ovat loistava tilaisuus harjoitella ja tavata
muita naispelaajia.
Minulla alkaa nyt neljäs vuosi ladykapteenina ja
toivon että tämän kauden aikana löytäisimme minulle
jatkajan.

Önskar alla en fin spelsommar!
Toivon kaikille hyvää pelikesää!

Toivon kaikille pelaajille onnistunutta pelikautta ja
monia hienoja kierroksia hyvässä seurassa.
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Sami Ekman
banmästare
kenttämestari

Hälsningar
från banan

Terveiset
kentältä

Vintern var igen aningen jobbig för banan, mycket
snö på banan och också isbildning på greenena. Så
vi har under februari och mars jobbat med att få
greenena putsade från snö och is för att dom snabbare
skulle smälta. Fyrans green har igen fått mest skador
under vintern och kommer igen att sås på nytt bara
vädret tillåter. Greenen är i början av säsongen under
solskyddsduk och öppnas senare. Men som helhet
ser det bättre ut den här våren än vad det gjorde ifjol
samma tid.

Mennyt talvi oli taas aavistuksen hankala kentän
kannalta – satoi paljon lunta ja griinien päälle muodostui jääkerroksia. Teimme paljon töitä helmi- ja
maaliskuun aikana, jolloin puhdistimme griinit
lumesta ja jäästä. Tavoitteena oli saada ne sulamaan
nopeammin. Nelosen griini on taas kärsinyt talvesta
eniten ja se joudutaan jälleen kerran kylvämään kun
keli sallii. Tästä johtuen nelosen griini aloittaa kauden
jälleen harson alla ja aukeaa myöhemmin kuin muut
lajitoverit. Mutta kokonaisvaltaisesti tilanne on kuitenkin tällä hetkellä aavistuksen parempi kuin viime
vuonna tähän aikaan.

Under vintern och våren har vi även fällt trän på
banan. Som bakgrund till skogsarbetet är att förbättra
förhållandet för växtligheten, underlätta skötandet
av banan, bättra spelbarheten och för att förbättra
säkerheten. Skogsarbetet är gjort i samarbete med
landägaren och personalen.
Här under våren skall vi ännu byta sanden i högra
bunkern vid 5:ans green, gräva upp diket på 8:ans
fairway på högra sidan och förnya dräneringen runt
11:ans green. Under våren har också gjorts reparationer i bevattningssystemet genom att byta magnetventiler och kranar.
Om man lite hoppar tillbaka till säsongen 2018, så
efter en jobbig vinter var sommaren varm från början till slut. Det betydde att banan och bevattningssystemet var under hårt tryck, men allt gick ändå bra.
Och till slut måste vi igen tacka talkofolket som
med Stures ledning gjorde toppen arbete 2018 och
ni har börjat denna säsong med samma inställning.
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Kentällä on myös talven ja kevään aikana kaadettu
puita eri puolilta. Puiden kaadon taustalla on kasvuolosuhteiden parantaminen, hoitotöiden helpottaminen, pelattavuuden parantaminen ja myös turvallisuus. Puiden kaadot on hoidettu yhteistyössä maanomistajan ja henkilökunnan kanssa.
Kevään aikana on vielä tarkoitus vaihtaa 5. griinin oikean bunkkerin hiekat, kaivaa auki 8. väylän
oikean puolen oja ja uusia salaojitus 11. griinin
ympärillä. Myös kastelujärjestelmää on korjattu
kevään aikana – magneettiventtiilejä ja vesihanoja
on vaihdettu ja uusittu.
Kaudesta 2018 pitää vielä sen verran mainita, että
vaikean talven jälkeen kesä oli lämmin alusta loppuun. Kenttä ja kastelujärjestelmä olivat välillä
kovilla, mutta siitä selvittiin kuitenkin hyvin.
Lopuksi pitää taas kiittää Sturen johtamaa talkooporukkaa: Teitte kaudella 2018 mahtavaa työtä ja
olette aloittaneet kauden 2019 samalla asenteella.

Kilpailumme
Ruukissa

Jari Laiho
kilpailutoimikunnan pj

Ruukkigolfin käynnistyvä kilpailukausi tarjoaa jälleen jokaiselle
elämyksiä, ikään ja tasoitukseen katsomatta.
Kilpailu- ja tasoitustoimikunnan
tavoitteena on kannustaa jäsenten ja
vieraspelaajien (Open) kilpailuihin
osallistumista, luomalla mm. vuotuisen
Kilpailukalenterin, mikä palvelee
mahdollisimman laajasti koko seuran
jäsenistöä aloittelijoista kilpapelaajiin.
Kalenterin löydät tästä lehdestä ja toki
myös uudistuneilla kotisivuillamme on
jatkuvasti päivittyvä Kilpailukalenteri osio, Nexgolfin lähes 100 tapahtuman
sisältöä unohtamatta.

lisuus vain ruuan kustannuksella osallistumiseen. Ry:n tulolähteet kaikkien kulujen kattamisessa ovat jäsenmaksut, valtakunnalliset kilpailut ja erittäin tärkeät
kilpailukohtaiset yhteistyökumppanit.
Maltilliset osallistumismaksut palkintojen ohella ovat edellisten mahdollistamia,
omilla kilpailuilla seura ei siis tuloa tee.

Ikuinen keskustelun aihe on kilpailujen määrä, ajoitus ja sisältö. Mielipiteitä
pitää olla ja ne myös ”kasautuneina” johtavat toimenpiteisiin. Jokaisella on mahMennyt kilpailukausi toi kalenteriin dollisuus tutustua (kotisivut) mihin kilmukanaan muutamia muutoksia, joista pailuihin osallistumme ja kuinka paljon.
osaa jatkamme tällä kaudella ja uusiakin Hyppäämättä syvemmälle tilastodetaljeion tulossa. Aamiaiskisa pelataan kolmen hin seuraavassa muutama poiminta. Seosakilpailun turnauksena. Kisaa on ke- niorien tapahtumat lähes poikkeuksetta,
sällä pelattu tasan 30v, joten varmasti on varsinkin viikkokisat, ovat oma lukunsa
ainakin pienen juhlan paikka. Uuden – 40 – 50 osallistujaa. Joukkuekisojemtulokkaan, Golfliigan, tulevaisuus on tätä me suosio ei laannu, etenkin scramblet ja
kirjoitettaessa avoinna. Kentällämme tietenkin kruununa Lady Cup. Ei myöskahdeksan viikon aikana osallistujia oli kään ole yllätys, jos avaa esim. kesäkuun
19 (yhteensä n. 60 kisakierrosta). Mes- Sennuviikkokisan 6 ja lokakuun West
taruuskilpailut pelattiin kolmipäiväisenä Chark-kinkkukisan osallistujalistat, niin
muutamaa poikkeusta
ja kisan jälkeisen ”pihalukuunottamatta nimet
gallupin” myötä palaam- Aamiaiskisaa on kesällä
ovat samat. Oikaistulla
me kahteen, kierrosten pelattu tasan 30v, joten
matematiikalla, seuraskulku per päivä vahviste- varmasti on ainakin
pienen
juhlan
paikka.
samme n. 30 jäsentä
taan myöhemmin.
osallistuu miltei kaikKlubikilpailuihin osallistuminen on 2010-luvulla merkittä- kiin kilpailuihimme, n. 20 yli puoleen
västi laskenut. Tämä on yleinen trendi ja 10 – 20 muutamiin kisoihin (sisältäkaikilla Suomen kentillä, eikä yksittäistä en vieraspelaat ja juniorit). Senioripelaasyytä ole. Aktiivit ovat aina vuoden van- jien osuus on reilusti yli 90% aktiivihempia, ajankäytön arvotus, suhtautu- kilpailijoista.
minen kilpailemiseen, jne. Ruukkigolf
ei tee poikkeusta, mutta mikä ilahdutta- Kilpailukalenterin runko muodosvinta viimeisten kolmen vuoden aikana tuu perinteisistä kisoistamme ja niiden
sukellus osallistujamäärissä ei ole enää ajoitus on vakiintunut. Yksi rajaava tekijä
muutoksille on tavoite kentän vapautukjyrkentynyt.
sesta kipeästi kaipaamillemme vierasOlemme tehneet tiettyjä muutoksia pelaajille ja jäsenillemme (mm. ei-kilpaimm. kilpailujen sarjamäärityksiin, mikä levat), etenkin kesälomakaudella. Onko
mahdollistaa tasapuolisen kilvoittelun kilpailuja liikaa tai liian vähän, en tiedä,
omalla taitotasolla (tasoituksella) sekä mutta osallistujamäärät tapahtumittain
yksilö- että joukkuekisoissa. Palkinnoista ovat mainio mittari. Kisojen muuttamiolemme myös karsineet lippiksiä & sa- nen, peruuttaminen ja poisto tulevista
teenvarjoja ja niiden sijaan jakaneet lah- kalentereista ei ole kummoinenkaan työ,
jakortteja. Junioreille on tarjottu mahdol- mikäli osallistujia ei ole. Eräs ajoittain
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esille tuotu puute on yksilökilpailuiden
määrän vähyys. Ensilääke tähän on uusi
Golf Sky Open-kilpailu 3. elokuuta.
Uudet sääntömuutokset ovat tietenkin
puhututtaneet ennen ja jälkeen voimaantulon. Perustelut pelin yksinkertaistuksesta ja etenkin tavoitteesta nopeuttaa
peliä ovat mielenkiintoisia ja uudistuksen vaikutukset näkyvät käytännössä
myöhemmin ruoholla. Tourien (PGA &
Europe) ammattilaspelaajilla on ainakin
ollut hienoisia alkuvaikeuksia omaksua muutoksia. On jouduttu jakamaan
rangaistuslyöntejä mm. väärästä dropin
korkeudesta, uudelleen voi toki dropata
oikein rangaistuksetta, mutta luonnollisesti ei enää lyönnin jälkeen. Estealueilla
ja jopa viheriöillä toimiminen on työllistänyt epävarmojen pelaajien paikalle
kutsumia tuomareita. Sekunttien määrittäminen ei ainakaan ammattilaisten
peleissä näy (vielä): ”on suositeltavaa,
ettei pelaaja käytä lyöntiinsä enempää
kuin 40 sekuntia siitä, kun hän pystyy
(tai hänen pitäisi pystyä) pelaamaan
esteettä ja häiriöttä”. Ne jotka pelasivat
hitaasti pelaavat edelleen hitaasti. Säännöt ovat kuitenkin samat kaikille, uskoisin että kauden edetessä keskustelu
mm. pelinopeudesta jatkuu kiivaahkona. Lehdessämme on toisaalla käsitelty muutoksia, eli kun etenette kentällä
on hyvä tukeutua pelipartnerien yhteiseen tietämykseen ja muistiin, näin ne
ammattilaisetkin tekevät.
Onnistuneita, ripeitä ja kuitenkin rentoja
kierroksia.
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Reikäpelejä, uusia
sääntöjä ja Ready Golfia
Kesä 2018 – vilkasta
kilpailutoimintaa
Sennujen viime kesä oli todella vilkas
kovista helteistä huolimatta. Kun etenkin
heinäkuussa pelaajat tuntuivat siirtyneen
rannoille tai jääneet terassiensa
varjoon vilvoittelemaan, sennumme
osallistuivat aktiivisemmin kuin koskaan
viikkokilpailuihin ja mm. 50 pelaajan
raja yksittäisessä kilpailussa ylittyi kaksi
kertaa ja 13 kisassa oli yli 40 pelaajaa.
Kaikkiaan 18 kilpailussa toukokuun
alusta syyskuun puoleenväliin pelattiin
756 (699) kierrosta, eli 8,2 % enemmän
kuin edellisenä vuonna. Palkintopallille
ylsi osallistuneista 83 seniorista 52
pelaajaa, joille jaettiin 27 tusinaa eli 324
palloa (1. sija = 3 palloa, 2.sija = 2 palloa ja 3.sija = 1 pallo). Virallisten päättäjäisten jälkeenkin jatkettiin viikoittaisia Sennuvitosia marraskuun alkuun
asti. Näihin osallistui yleensä 15 – 20
pelaajaa, enimmillään jopa 27 hienona
syyspäivänä, keskiviikkona 4. lokakuuta.
Pelit päättyivät 7. marraskuuta, sillä seuraavalla viikolla kenttä oli jo jäässä.

Kristian Toivio
senioritoimikunnan pj

Historiallinen voitto UAS-cupissa
UAS eli Uudenmaan alueen seniorit on
järjestänyt seuroilleen reikäpelisarjan
vuodesta 2001 lähtien. Tähän mennessä
voitot ovat menneet pääkaupunkiseudun
isoille seuroille. Vuonna 2016 Ruukkigolf
selvisi ensimmäisen kerran loppupeleihin tuloksena hieno kolmas sija.
Vuosi 2018 olikin sitten Ruukin
juhlaa. Kauden aikana kohtasimme
Hiekkaharjun, HGK:n, EGS:n, Talman
ja StLG:n. Matka finaaliin oli todella
dramaattinen ja välillä jouduttiin
turvautumaan myös arpaonneen.
Finaaliottelut pelattiin 13. syyskuuta
puolueettomalla kentällä Keimola Golfissa. Finaalivastustajamme SHG tuli Keimolaan ennakkosuosikkina riveissään
lajin legenda Ari "Pappa" Vauhkonen.
Kivikova joukkueemme oli kuitenkin
tällä kertaa ylitsepääsemätön vastus
SHG:lle ja ottelun lopputulokseksi kirjattiin historiallinen voitto Ruukkigolfille
lukemin 4–2. Kauden aikana joukkueessamme pelasivat miehistä Timo Siro,
Kari Sarlin, Sören Isaksson, Tuomo

Savonen ja Kari Kumpulainen. Naisista
pelasivat Satu Huotari, Ulpu Helkkula ja
Päivi Elo. Kapteenina joukkueessa toimi
Kari Sarlin. Myös seniorimiesten Ryder
Cup Nordcenteriä vastaa päättyi selkeään
17–7 voittoon ruukkilaisille. Kilpailu oli
järjestyksessään jo 11. joten voimme hyvin puhua jo perinteisestä tapahtumasta.

Uusitut säännöt, nopeampi peli
ja Ready Golf
Golfin ensimmäiset säännöt julkaistiin
1744 Skotlannissa, niitä oli kaikkiaan 13
ja ne mahtuivat yhdelle paperiliuskalle.
Seuraavan sadan viidenkymmenen vuoden aikana sääntöjä sovellettiin ja monilla
kentillä tehtiin niistä omia versioita. Sen
jälkeen niihin on tehty merkittävämpiä
muutoksia 1899, 1934, 1952, 1984 ja siis
nyt 2019. Ensimmäiset maanlaajuiset

Kuvassa vasemmalta SHG:n hopeajoukkue Ari Tarkkanen, Ari ”Pappa”Vauhkonen ja Raili Nuorvala, Ruukin kultajoukkue Tuomo Savonen,
Satu Huotari ja Timo Siro ja Peuramaan pronssijoukkue Riitta Kouhia, Jaakko Väätäinen ja Juhani Karlsson.
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Kuvassa Ryder Cupin 2. kilpailupäivän pelaajia Nordcenterissä. Ruukkigolfin joukkueessa pelasivat: Sören Isaksson (kapt.), Arto Lehtola,
Jussi Kiiskinen, Tapsa Helpi, Jorma Ketola, Olli Mattila, Heikki Vuori, Tumppi Savonen, Kari Kumpulainen, Eki Peurala, Simo Maksimainen,
Jari Laiho, Rolf Lönnberg, Kari Sarlin, Kristian Toivio ja Alan Burgess.

Golfin ei ole tarkoitus olla juoksukilpailu, sitä varten meillä on Speedgolf.
Useimmilla 18-reikäisillä kentillä harjoituskierroksen kahden hengen ryhmällä
tulisi kestää keskimäärin kolme tuntia,
kolmelta hengeltä kolme ja puoli tuntia
ja neljän hengen ryhmältä neljä tuntia.
Kilpailussa tähän voidaan lisätä 15 – 30
minuuttia. Koska käytännössä on yleensä
mahdotonta saada kentälle yhtä nopeita
ryhmiä peräkkäin, ruuhkien syntymistä
Yksi pelaajia ehkä eniten häiritsevä ei voida välttää. Nyrkkisääntönä voidaan
tekijä, joka on niin merkittävä, että se sanoa, että jos ryhmän edessä on tyhjä
saa jopa jotkut ihmiset lopettamaan reikä, ja takana ryhmä, joka odottaa lyönkokonaan golfin peluun, on hidas peli. tivuorojaan, ryhmä on hidas (etenkin,
jos ei ole jouduttu
On myös pelaajia, jotka
Yksi pelaajia ehkä eniten
etsimään tavallista
kysyvät, miksi yleensä tulla
häiritsevä tekijä, joka on
enemmän palloja).
pelaamaan, jos on niin
niin merkittävä, että se
Jos tilanne jatkuu pikiire – eri ihmisillä on niin
saa jopa jotkut ihmiset
dempään, se helposti
oma rytminsä pelata golfia.
lopettamaan kokonaan
pilaa sekä hitaan ryhHuonoa mallia hitaalle
golfin peluun, on hidas
män että odottavan
pelaamiselle ovat varmasti
peli.
ryhmän peliä. Paantaneet monet ammattiras tapa lienee, että,
laiset, joiden peli joissain
isommissa kilpailuissa saattaa hidastua ohitettava ryhmä avaa normaalisti ja käveetanan vauhdiksi, kun jokaista lyöntiä lee palloilleen. Kun ohittavat tulevat tiille,
harkitaan pitkään, vaihdetaan mailoja heille annetaan lyöntilupa. Ohitettavat
ja otetaan useita harjoituslyöntejä jne. lyövät jatkolyöntinsä, kuten myös ohittaTuomareiden pitäisi näistä antaa ranga- jat ja sen jälkeen griinin seudulla ohittaistuksia, mutta varsinkin huippupelaa- vat pelaavat pallonsa reikään ohitettavien
jilla niitä katsotaan läpi sormien ja näin odotellessa. Tämä on juohein ja vähiten
seisoskelua aiheuttava kuvio yleensä.
katsojat oppivat huonoja pelitapoja.
säännöt julkaistiin 1952 ja ensimmäiset suomenkieliset säännöt 1956. Uusia
sääntöjä on käsitelty tarkemmin muualla
tässä lehdessä. Uudessa Golfin Säännöissä on sivuja 232 ja Pelaajan oppaassa 160.
Tuomareille tarkoitetussa Toimikunnan Ohjeet ja Paikallissäännöt on 144
sivua. Pelaajan kannattanee hankkia
ns. Pikaopas, jossa on selkeä jaottelu ja
kuvitus eri tilanteisiin.

Toisaalla lehdessä on kerrottu enemmänkin siitä, miten Ready Golfia pelataan.
Sen tarkoituksena ei siis suinkaan ole
poistaa etikettiä: golf on edelleen herrasnaisten ja -miesten peli. Kaikissa tilanteissa on edelleen ajateltava toisia pelaajia
ja otettava huomioon heidät. Kuitenkin
on olemassa paljon tilanteita, joissa peliä
voidaan selvästi nopeuttaa vähentämällä
turhaa odottelua etikettiä unohtamatta.
Uusissa säännöissä pallon etsimisaika
on lyhentynyt kolmeen minuuttiin, jonka
myös pitäisi nopeuttaa peliä, kun sitä vain
noudatetaan. Niinpä kolme minuuttia on
siis kolme minuuttia eikä veny viiteen ja
ps. muistetaan lyödä se varapallo.
Hyvää kesää, aurinkoisia kelejä ja
nopeampaa ja hauskempaa peliä.
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Taru Röman
junioritoimikunnan pj

Junnukausi alkaa juhlavasti
Ruukin junnujen kausi 2019 avataan juhlallisesti
toukokuun 4. päivä klo 9.30, jolloin vastaanotamme
Golfliiton myöntämän Laatumerkin. Tunnustus on
Suomen Golfliiton laatuleima niille jäsenseuroille, joilla
on tarjota tavoitteellista ja organisoitua seuratoimintaa junioreille. Avajaisohjelma jatkuu sitten klo 10 –
12, jolloin junnutoimikunta järjestää Avoimien ovien
päivän lähipelialueella. Voit tulla kokeilemaan golfia
ja/tai seuraamaan samaan aikaan kentällä käytävää
K-Supermarket golfkisaa.
Jos olet itse kilpailemassa, voit ottaa mukaan perheenjäsenesi, jotka ei ehkä vielä ole kokeilleet golfia – tämä
on hyvä tapa tutustua lajiin. Alle kouluikäisille lapsille
toivotaan oma huoltaja tai vanhempi sisar mukaan.

Hyviä kilpailuja luvassa
Junioritoimikunta järjestää tänäkin vuonna ruukkilaisille avoimia kilpailuja joiden tuotto ohjataan junioritoimintaan: Eclectic -kisa on voimassa toukokuusta
syyskuuhun, siinä voi voittaa pelaamalla tai arvonnassa.
15.kesäkuuta järjestettävä Ruukkigolf Open -kilpailu
aloittaa viime vuoden tapaan junnujen 24h viestin,
jossa palloa lyödään täysi vuorokausi tavoitteena mahdollisimman monta paria tai sen alittavaa tulosta. Tule
mukaan sponsoriksi – summa voi olla kiinteä tai tulokseen perustuva. Ruukkigolf Openissa yhteistyökumppaninamme on Raasepori Festival ja palkintoina on
luvassa myös festarilippuja ja arvontoja.
Ruukissa järjestetään tällä kaudella kaksi Golfliiton
junnukisaa; sunnuntaina 12.toukokuuta Future Tour
ja maanantaina 1. heinäkuuta Junior Challenge Tour.
Future Tour on alle 16v pelaajille ja siinä on myös
pistebogey -sarja vasta-alkajille. Junior Challenge Tour
on enemmän pelanneille pelaajille. Vaikka itse kisaan
osallistuminen ei olisi sinun juttusi, niin tule mukaan
toimitsijaksi tai katsomaan ja kannustamaan.

Tiistaitreenit taas läpi kesän
Tiistaitreenit alkavat 7. toukokuuta klo 17.30 ja jatkuvat
syyskuun lopulle asti. Ruukkigolfin junnutreeneihin on
koko perhe tervetullut. Junnut, jumbot, vasta-alkajat ja
harrastajat treenaavat yhdessä PGA Pro Jouni Simanaisen johdolla. Treeneihin ei tarvita omia välineitä
mukaan, toimikunta lainaa välineet tarvitseville. Treeneissä on mahdollista suorittaa myös greencard kesän
kuluessa.

Junnut ja #muntapapelata

Junnujen tapahtumakalenteri löytyy kotisivuilta
osoitteesta ruukkigolf.fi/juniorit sekä Facebookista
junnujen omilta RuukkigolfJuniorit sivulta.
Kiitämme sponsoreita, tukijoita ja vapaaehtoisia.
Aurinkoista kesää ja hyviä pelejä kaikille, toivoo junioritoimikunta. Tarun ohella Kaj Karlsson, Rosa Moilanen
ja Päivi Peltola.

Golfliiton tämän kesän teema on #muntapapelata.
Torstain peli-illoissa opetellaan sääntöjä ja kokeillaan
erilaisia pelimuotoja. Mikä on sinun tapasi pelata?
Yksin, ryhmässä, perheen kanssa, kavereiden kanssa,
tyttögolfia, äijägolfia, lyöntipeliä, pikapeliä, reikäpeliä,
aamulla, illalla, keskellä yötä pimeässä...
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NYT MÖKIT
TERVEISIÄ PUUPÖRSSISTÄ!

JUHLAKUNTOON!
TULE JA TUTUSTU!

Avoinna arkisin 8–17, la 9–13
Tarvittaessa joustamme
aukioloajoista!

ERASSIT,UT
MYÖS TIT
JA MU
LAITUR UKSET
RAKENN

Laaja valikoima puutavaraa
rakentamiseen & sisustamiseen!
Myös muita rakennustarvikkeita
eristeistä pihakiviin.
Palveluihimme kuuluu mm.
kotiinkuljetus, puutavaran ja
levyjen määrämittasahaus.

Ensikuja 15, Karjaa • 019 236 473
info@puuporssi.fi • www.puuporssi.fi

Mun tarina
Golfia ehdotti kokeiltavaksi mun paras kaveri Melina.
Me oltiin ykkösluokan lopussa ja hän ehdotti mulle
että tulisin mukaan Ruukkigolf nimiseen paikkaan.
Mulla ei ollu muuta tietoa kuin että mailalla pitää
lyödä pientä palloa ja muka osua siihen. Minut sai
jäämään kentälle kiintymys lajiin. Aluksi se oli vain
hauskaa ajanvietettä, mutta vähitellen kun alkoi
kilpailemaan huomasin että täähän on mun juttu.
Enkä enään osais kuvitella mitä mä muka tekisin
kesäisin jos en olis kentällä.
Noin vuoden päästä sain mun perheen mukaan
pelaamaan ja muutama vuosi siitä miltei koko suku
oli hankkinut greencardit. Meillä on jokavuotinen
suku-scramble-kisa ja siihen pitää kyllä panostaa
eniten kesällä.
Tavoitteet mulla on tänä kesänä FJT:lle, mutta
pääkisakiertue on JCT. Mun kisamenestys oli
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aika hyvä viime vuonna joten jos sama tahti tänä
kautena, niin hyvin menee.
Paras kokemus on puolentoista vuoden takainen
Future-tourin uusinta Ruukissa. Meitä oli kolme
jotka pelas tasan ykkössijalla. Mua jännitti todella
paljon koska en ollu ennen ollu vastaavassa
tilanteessa. Tiiboxissa seistessä vilkaisin taakse klubitaloa kohti ja näin ainakin viisi autoa ja vähintään 20
henkilöä katsomassa. Kun tuli mun vuoro, hyvä että
maila pysyi kädessä. Greenillä mulla oli noin metrin
birdieputti ja jos mä saisin sen sisään mä voittaisin.
Lopulta sain lyötyä ja näin miten pallo tippui reikään.
/ Mari Röman
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Golfin uudet säännöt
Golfin uudet säännöt tulivat voimaan vuodenvaihteessa 2019.
Tässä pähkinänkuoressa keskeisimpiä kohtia uusista säännöistä!
1. Kadonneen pallon etsintäaika lyhenee viidestä
minuutista kolmeen minuuttiin.
2. Pallon liikkuminen sitä etsiessä ei ole enää
rangaistavaa. Liikkunut pallo on asetettava takaisin
paikoilleen.
3. Omaan alastulojälkeensä uponneen pallon saa
jatkossa puhdistaa myös raffissa.
4. Kun puhutaan mailan mitasta, se on aina bägin
pisin maila, ei kuitenkaan putteri.
5. Droppikorkeus vaihtuu. Nyt pallo pudotetaan
polven korkeudelta. Jos vanhasta muistista droppaa
ensin vahingossa olan korkeudelta, droppi tulee uusia.
6. Jos olet lyönyt pallon väärälle greenille, täytyy pallo
dropata sieltä niin kauas, että et lyödessäsi myöskään
seiso ko. greenillä.
7. Jos pallo osuu vahingossa itseesi tai pelivarusteisiisi,
siitä ei seuraa enää rangaistusta.
8. Pallon kaksoiskosketuksesta ei tule enää
rangaistusta.
9. Bunkkerissa voi ennen lyöntiä haravoida lyöntijäljet,
mikäli ne eivät ole lyöntilinjalla. Myös oksat, kävyt ym.
voi poistaa pallon vierestä ennen lyöntiä.
10. Kaikissa esteissä saa oksat ym. poistaa ilman
rangaistusta. Mutta, jos pallo tällöin liikkuu, se tulee
asettaa takaisin paikoilleen ja siitä seuraa yhden
lyönnin rangaistus.

11. Pelaamaton paikka bunkkerissa. Entisen kolmen
mahdollisen droppisäännön sijaan on nyt neljäskin
vaihtoehto. Eli nyt voi kahdella rangaistuksella tulla
pois bunkkerista lipun linjassa taaksepäin.
12. Termi vesieste poistuu ja kaikista punaisilla
ja keltaisilla paaluilla merkityistä alueista tulee
estealueita (penalty areas).
13. Esteessä (penalty areas) saa rangaistuksetta
koskettaa mailalla maata tai vettä.
14. Jos tuuli tms. liikuttaa palloa greenillä, laitetaan
pallo takaisin paikalleen, eikä siitä seuraa rangaistusta.
15. Jos pelaaja itse liikuttaa vahingossa palloa
greenillä (harjoitussvingi tai maila tippuu käsistä),
laitetaan pallo takaisin paikoilleen eikä tästäkään
seuraa rangaistusta.

Ready
Golf

”Ready Golf” on yleisesti käytetty sanonta, joka ilmaisee, että pelaajien tulisi
pelata aina, kun ovat valmiita pelaamaan, sen sijaan, että noudatettaisiin tiukasti
”kauimpana reiästä pelaa ensin” -määräystä.
Pelaajien tulee toimia aina järkevästi varmistaakseen, että väärällä vuorolla pelaaminen
ei vaaranna tai häiritse muita pelaajia. Ready Golf ei saa estää normaalia kohteliaisuutta
tai urheiluhenkeä eikä normaaleja golfkäytäntöjä, kuten merkitsijän velvollisuuksia ja
pallon etsinnän avustamista. / Lähde: golf.fi

16. Nyt myös muiden kuin pallon alastulojälkien
korjaaminen greenillä ennen puttia on sallittu,
esim. kengänpiikin jäljet.
17. Mailalla ei saa linjata puttia, eikä caddie saa seistä
takana näyttämässä linjaa.
18. Nyt saat putata vaikka lippu olisi vielä reiässä.
Varothan kuitenkin rikkomasta reiän reunaa palloa
nostaessasi!
19. Pallon tulkitaan olevan reiässä, jos se on jumissa
lipun ja reiän välissä eikä ole pudonnut alas kuppiin
asti.

Tervehdys ruukkilaiset!
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3 min

Golf Sky on toiminut Nokialla vuodesta 2014 alkaen.
Laajensimme toimintaamme vuonna 2017 pk-seudulle
Vantaan toimipisteellä. Kesä 2018 oli vahvaa laajenemisen aikaa, jolloin avasimme Pro Shop -myymälöitä
ympäri maan. Tänä kesänä saamme kunnian ottaa
vastuullemme myös Ruukin pelaajien palvelemisen
kentällänne.
Pääsimme näyttämään jo ennen joulua ensimmäisen
kerran, miten järjestämme tapahtumia ja toivomme,
että ensivaikutelma oli hyvä.
Läsnäolomme näkyy pelaajille päivittäisillä tuotteilla,
kuten hanskoilla, palloilla ja pientarvikkeilla klubin myymälässä. Vaikka tilat ovat siellä rajalliset, on klubi jatke
meidän nettimyymälällemme, josta voit tehdä tilaukset

toimitettavaksi kentällenne. Meiltä käy myyjä kauden
aikana tasaisin väliajoin täyttämässä hyllyjä, auttamassa
ostoksissa, tekemässä grippien vaihtoja ja järjestämässä
erilaisia tuote-esittelyjä.
Tapahtumia joita järjestämme kaudella ovat:
• Mailojen ja puttereiden demot
• Teemapäivät, kuten kenkämyyjäiset tai bägipäivät
• Grippien vaihdot
• Golf Sky -golfkilpailu
Ystävällisin terveisin
Petri Tamminen
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RUG Kilpailukalenteri 2019
PVM

PV

AIKA

TOUKOKUU
4.5.
la
10.00
5.5.
11.5.
12.5.

to
la
su

KESÄKUU
2.6
su
9.6
su
15.6
la
22.6
la
30.6.
su

10.00
10.00

12.00
10.00
10.00
12.00
8.00

KILPAILU

PELIMUOTO

K-Supermarket Karis-Karjaa
kevätscramble (1/5)
Naisten lippukisa
Kapteenin Kierros
Future Tour

18r hcp lp 2h scramble

Junior Challenge Tour
Lady Cup
Breakfast Open Tournament, I/III
Seuraottelu -Salo vs RuG
Breakfast Open Tournament, II/III
J-Trading Senior Open

25.7.

X

9r (1-9) hcp lp lippukisa
18r hcp lp (ruots)

Ernst&Eki Trophy by Titleist (2/5)
18r hcp 2h scramble
Naisten Sunnuntai
18r hcp pb
Ruukkigolf Open
18r hcp lp tai pb
Sandels Open (3/5)
18r hcp lp 2h scramble
Raasepori Open by Fiberhem/Omakuitu scr lp hcp pb

HEINÄKUU
1.7.
ma
6.7.
la
12.00
11.7 .
to
7.00
15.7.
18.7.
to
7.00
21.7.
su
9.00

AVOIN KILP.JOHTAJA

x

18r hcp lp 3h Texas scrambl
18r hcp lp 3h Texas scramble
9r (1 - 9) hcp lp (ruots)
x
18r hcp lp
9r (10 - 18) hcp pb
x
M50 18r hcp lp (ruots),
x
N50 ja M70 pb N50, M50,
M70 J-Trading
9r (1 - 9) hcp lp
x

to

7.00

Breakfast Open Tournament, III/III

ELOKUU
3.8.
la
10.8
la
11.8
su
17.8
la
18.8.
su

10.00
10.00
9.00
8.00
8.00

21.8 .
ke
22.8 .
ke
24.-25.8 la-su
31.8.-1.9. la-su
31.8. -1.9.la-su

8.00
8.00
8.00
9.00
9.00

Open RuG Henkilökunta
Golf Sky Open
Seuraottelu Hillside vs RuG
RuG Mestaruuskilpailu
RuG Mestaruuskilpailu
Klubimestaruuskilpailu
M65 Tour LP SM.
M65 Tour LP SM
RuG Reikäpelimestaruus Finaalit
RuG mestaruus seniorit,1.& 2.
RuG mestaruus veteraanit, 1. & 2.

SYYSKUU
14.9
la
22.9.
la
28.9.
la

11.00
10.00
10.00

Sassi design scramble (4/5)
Naisten kauden päätöskisa
Kiljavanrannan parikilpailu (5/5)

18r hcp lp 2h scramble
9r hcp pb
18r 2h pb bestball

LOK AKUU
5.10
la
12.10
la
19.10
la
26.10
la

11.00
11.00
10.00
12.00

Everybody
2 mailaa ja putteri
West Chark Kinkkukisa
Cross Country

18r hcp pb
18r hcp lp (ruots)
18r hcp scr lp
Lp (ruots)

Pyhäinpäivän 3h Scramble

9r scr, scramble

18r hcp lp
18r pb
scr lp
scr lp
hcp pb

K-Supermarket Karis -Karjaa
Lotta Fiskars
Kapteenit
Taru Röman

x
x
x

YHTEISTYÖKUMPPANI

Tmi Lotta Fiskars

Lotta Fiskars
Taru Röman
Tapsa Helpi
Nina Sampakoski

Titleist
Dermosil
Raseborg Festival
Olvi
Karjaan Puhelin

Taru Röman
Lotta Fiskars
Toimisto
Kapteenit
Toimisto
Kristian Toivio

J-Trading

Toimisto

x

Golf Sky
Kapteenit
LADY CUP. Vasemmalla kolmannelle sijalle (65 lyöntiä ) yltänyt joukkue: Jali Savonen, Tuija Elomaa ja Toni Laamanen. Voittajajoukkue keskellä (tulos 60
lyöntiä): Sture Fiskars, Lotta Fiskars ja Onni Peltola. Toiselle sijalle (63 lyöntiä) tullut joukkue oikealla: Joel Mäenpää, Hannele Dahlgren ja Esa Hänninen.

18r scr rp
36r scr lp
36r scr lp

Sören Isaksson
Kristian Toivio
Kristian Toivio
x

Kaj Karlsson

x

A-P Lunden

Sassi Design
Tmi Lotta Fiskars
Kiljavanranta

Peltola/Röman
x

Jari Laiho
Sture Fiskars

x

Jari Laiho

West Chark

MARRASKUU

2.11

la

12.00

K AU S I K I L PA I LU T
AIKA
kesä-syyskuu
kesä-heinäkuu
touko-syyskuu
touko-lokakuu

KILPAILU
PELIMUOTO
Brödtorp-Cup
18r hcp rp
RuG Reikäpelimestaruus karsinta
18r scr rp
Running Eclectic
18r hcp lp
Vuoden Joukkuepelaaja tour, 5 osakilpailua

AVOIN KILP..JOHTAJA
Toimisto
Sören Isaksson
Taru Röman
x

Vuoden Joukkuepelaaja -sarjassa saa henkilökohtaiset pisteet seuraavasti 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.
Eniten kolmessa kisassa pisteitä kerännyt voittaa turnauksen.
laajassa tasatuloksen sattuessa voittojen määrä ratkaisee, sen jälkeen alhaisin hcp
su = ruokailun kustannus
Breakfast Open on turnausmuotoinen, mutta yksittäisiin päiviin (aamuihin) osallistuminen on myös mahdollista

Vuoden joukkuepeJunioreiden osallistumismak-

SUPER GOLF -kutsukilpailussa haettiin kenttäennätystä. Kisa pelattiin tuulisissa olosuhteissa, ja sen voitti Dominic Jones (vasemmalla) tuloksella 72 lyöntiä.
Kenttäennätys (71 lyöntiä) jäi vielä Lauri Ruuskan nimiin.
frogleg 20
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Sture Fiskars
bankommittéens ordf.
medlem i banarbetsgruppen/
kenttätoimikunnan pj.
kenttätyöryhmän jäsen

Bankommittén
Förra året fick vi äntligen banans slopening gjord,
med både positiva och negativa följder. Positivt var
att vi fick nya orange länken (35) och negativa var att
banan slopades ett slag lättare än på vår från tidigare
svårklassade bana. Slopeningen kan vi inte så mycket
påverka, men vi får fortsätta med arbetet att hålla områdena på banan städade och på det viset underlätta
spelet en hel del.
Angående slopeningen så får vi arbetet slutfört i
början av säsongen när vi får infotavlorna och referenspunkterna i Teeboxarna förnyade.
För övrigt har vi inte några större saker på gång
till kommande säsong, lite kommer lokala reglerna
justeras p.g.a. förnyade golfreglerna och så har vi
tänkt införa ungefär ett bantalko per månad som
man anmäler sig till via Nexgolf, då är det lättare att
planera vad man får gjort på förhand.
I banarbetsgruppen arbetar vi med större saker
angående banans underhåll. Där finns på agendan
dikena på baknian som borde dikas på nytt och
problem där är även träden som växer i dikena
vilkas rötter stockar dräneringsrören.
Bevattningssystemet kräver även uppdatering som
vi alla märkt när det är torrt på sommaren. Svagaste
länken med det är grundlinjen som är underdimensionerad och har inte kapacitet att leverera tillräckligt
med vatten. Ännu är inga beslut gjorda angående
bevattningssystemet och antagligen görs det i etapper.
Till sist vill jag tacka för all feedback vi får genom
Players 1st förfrågningarna, det är ett bra verktyg
som ger riktlinjer åt vårt arbete.

Kenttätoimikunta
Kenttämme slopattiin uudelleen viime kesänä
ja nyt myös 35-rata (oranssi) sai väylilleen arvot.
Samalla kenttämme slope helpottui yhdellä lyönnillä, joka vaikeuttaa tuloksentekoa ennestäänkin
vaikealla kentällämme. Tähän emme voi vaikuttaa,
mutta oman kenttämme kunnossapitoon ja siistimiseen voimme aina kantaa kortemme kekoon.
Uudesta slopesta johtuen tulevat myös väylätaulut
ja tiiboxien mittapisteet uudistumaan ensi kauden
aikana.
Kuluvalle kaudelle ei ole tulossa mitään isompia muutoksia, ainoastaan paikallissäännöt tulevat
muuttumaan hieman uusien golfsääntöjen kautta.
Aiomme myös järjestää kenttätalkoita noin kerran
kuukaudessa, joista informoimme hyvissä ajoin ja
ilmoittautumiset on tarkoitus järjestään NexGolfin
kautta.
Kenttätyöryhmän pöydällä on muutama isompi
uudistus koskien kentän kunnossapitoa. Ajankohtaisin tällä hetkellä on kaivaa auki takaysin ojat,
joissa ojien varsilla kasvavien puiden juuret tukkivat
salaojaputket.
Kastelujärjestelmä vaatii myös päivitystä, jonka
kaikki varmaan ovat huomanneet kuivien kesien
kohdilla. Kastelujärjestelmän heikoimmat lenkit
ovat päälinjat, joiden kapasiteetti ei riitä tuomaan
riittävästi vettä väylille. Tämä onkin sitten isompi
projekti, jonka toteuttamisesta ei ole tehty vielä päätöksiä. Luultavasti sitä korjataan osittain.
Viimeiseksi haluan kiittää pelaajien palautteesta
Pelaaja Ensin - kyselyn kautta, se on toimiva työkalu ja
antaa meille suuntaviivat toiminnan kehittämiseen.

Vi ses i skogen.
Nähdään metsässä!
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Odotuksista
ja tilastoista

Jouni Simanainen
PGA Golfpro
pro@jounisimanainen.fi
050 5367 438

Oletko koskaan miettinyt, mitä odotat kannesta. Korttiin ilmestyy isoja numekierrokseltasi? Entä lyönneiltäsi? Uskot- roita. Kaikki odotukset valuvat salamanko, jos väitän, että mitä vähemmän odo- nopeasti viemäristä alas. Olen ymmälläni
tat kierrokseltasi, sen paremmin pelaat. siitä mitä on tapahtunut.
Ennen kuin teilaat ajatuksen kokonaan,
Odotukset voivat olla haitallisia. Muisanna minun avata ideaa hieman.
Pari viikkoa sitten pelatussa Dubai ta tämä seuraavalla kerralla kun pelaat.
Desert Classicissa pelasi muuan Lee Mitä matalammat odotukset sinulla on,
Westwood. Lee lähes 50-vuotiaana lähes- mitä alempana ne säilyvät hyvän kiertyy jo aktiivisen pelaajauran loppua. roksen aikana, sen paremmin tulet peSiitä huolimatta hän tuntuu pysyvän laamaan. Annan tästä pari esimerkkiä.
Pelaat etuysillä 21 bogitulosluettelon kärkipistettä, takaysillä saat
päässä lähes joka viikko. Mitä vähemmän
kasaan 12 pistettä. Miksi?
Toki hän on kaikkien odotat kierrokseltasi,
Odotat pelaavasi takaysin
aikojen parhaita euroop- sen paremmin pelaat.
yhtä hyvin, eikö? Entäs silpalaisia golfareita kaikilla mittareilla mitattuna, mutta loin, kun lähdet kierrokselle suurin odojostain hän on saanut peliinsä pienen tuksin ja etuysin jälkeen olet saanut kasaan
piristysruiskeen. Kisan aikana hän ker- yhdeksän bogipistetä? Oletko pelannut
toi, että on nykyään ”vaarallinen pelaaja”. tämän jälkeen takaysille vähintään 18
Sillä hän tarkoitti sitä, että hän ei enää pistettä tai enemmän? Mistä luulet että se
johtuu? Et enää odota mitään ja keskityt
ole kiinnostunut siitä miten pelaa.
Hän kertoi, ettei odota hyviä kierros- vaan yhteen lyöntiin kerrallaan.
tuloksia, tai edes hyviä lyöntejä. Hän
sanoi pelaavansa totta kai tosissaan ja Viimeinen esimerkki tulee omista partekevänsä parhaansa joka lyönnillä. Hän haista kierroksistani. Pelasin oman enei vain ole kiinnostunut enää omista tu- nätykseni, kuusi alle parin Vierumäellä
loksistaan. Se tekee hänestä vaarallisen muutamia vuosi sitten. Lähdimme kollegan kanssa kierrokselle pitkän päivän
(ja paremman) pelaajan.
päätteeksi. Hieman jo väsytti ja kroppa oli
Näin itse tämän haastattelun ja tajusin, jäykkä. Muistan ajatelleeni ettei tänään
että olen itse ajatellut samalla tavalla jo varmaan mitään erikoista saada aikaivuosia. Olen siitä myös puhunut avoi- seksi. Ja kappas, kierroksen jälkeen oma
mesti. Minua ei oikeasti kiinnosta pal- ennätystulos ja kaverikin pelasin alle 70
jonko lyöntejä kierroksella tulee. Enkä nyt lyöntiä. Eräs toinen vastaava kierros tuli
tarkoita sitä, etten yrittäisi pelata hyvin. Kingsbarnsissa keväällä 2018. Pelasin
Se on täysin eri asia! Tämä ajattelutapa takatiiltä kolme alle parin ja jossiteltavaaei tee minusta Lee Westwoodia, mutta kin jäi. En todellakaan odottanut pelaaolen pystynyt säilyttämään pelitasoni vani niin hyvin!
Olen sitä mieltä, että odotukset ovat
vuosia hyvällä tasolla, vaikka en juuri ehdi
harjoittelemaan. Olen aidosti sitä mieltä, osittain syypäitä myös siihen, että amettä tuossa ajatuksessa on paljon järkeä. mattilaiset harvoin pystyvät pelaamaan
Muistan nuorempana monesti odot- huipputuloksen jälkeen toisen hyvän
taneeni pelaavani alle parin kisassa, jos tuloksen peräkkäin. Odotukset ovat siis
olin onnistunut treeneissä hyvin. Näin suuri osa peliä, mutta ei hyviä kierrostujälkikäteen, kun olen asiaa miettinyt, niin loksia saa aikaiseksi pelkästään tällä mejuuri siinä olen ollut pahasti hakoteillä. netelmällä. Toinen iso osa peliä on pelin
Suuret odotukset kohtaavat kierroksen hallinta. Maailmalla puhutaan course
aikana muutaman huonon lyönnin managementista, joka kotimaan kielelle
tai epäonnekkaan pompun sadettajan- käännettynä tarkoittaa oman pelin halfrogleg 24

lintaa. Pelin hallintaan liittyy kaksi pääaluetta: 1) omat lyönnit ja niiden hajonta
ja 2) keskiarvo-tilastot/todennäköisyydet.
Omilla lyönneillä tarkoitan sitä, mille sektorille lyöntisi päätyvät, ja mihin pallot
menevät keskimäärin. Eli jos lyöt 100
draivia, kuinka suurella alueella (leveyssuunnassa) pallot ovat? Missä on keskiarvo; vähän vasemmalla vai oikealla?
Tämä olisi hyvä tietää. Tämän jälkeen
vertaat omaa sektoriasi ja väylän leveyttä.
Mikäli draivisi hajonta on suhteessa
paljon isompi kuin väylän leveys, löisin
avauksen pienemmällä mailalla. Samaa
ajattelutapaa käytetään joka ikisessä
lyönnissä.
Annan toisen esimerkin: Ruukkigolfin 2. väylä. Pallosi on keskellä väylää
ja matkaa on jäljellä 100 metriä. Ylämäen
vuoksi joudut lyömään noin 110 metriä.
Lippu on ylhäällä vasemmassa reunassa.
Miten suuri hajonta sinulla on 110 metrin lyönnissä? Sanotaan nyt vaikka että se
on 10m vasemmalle tai oikealle. Toki
pitää ottaa huomioon myös pituus.
Oletetaan, että sinulla pallot kaartavat
keskimäärin neljä metriä vasemmalle
keskilinjasta, ja ovat lipun tasalla (pin
high). Eli sadasta lyönnistä suurin osa
kaartuu vähän vasemmalle. Kun tiedät
tämän, mihin tähtäät? Lippu on vasemmassa laidassa. Jos lyöt suoraan lippua
kohti, suurin osa lyönneistäsi menee
bunkkeriin griinin vasemmalle puolelle. Suosittelisin sinulle, että tähtäät tässä
tapauksessa neljä metriä lipusta oikealle.
Suurin osa lyönneistä päätyy lipulle, osa
neljä metriä oikealle ja osa vielä enemmän. Bunkkeriin vasemmalle päätyy vain
muutamia.
Tilastot tai todennäköisyydet pitää
myös ymmärtää. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että miltä etäisyydeltä puttisi
on ns. 50/50. Eli miltä etäisyydeltä sinä

laitat 50% todennäköisyydellä sisään. on Decade, joka laskee sinulle automaatTour-ammattilaisilla tuo etäisyys on 8 tisesti tilastojesi perusteella mihin sinun
jalkaa eli 2,7 metriä. Harrastajapelaajal- kannattaisi tähdätä. Decade käyttää tilasle tuo 50% varmuus voi olla 1–2 metrin toja laskemaan tarkan paikan jokaiseen
päässä reiästä. Jos tiedät todennäköisyy- lyöntiisi. Jos kuvailet ohjelmalle lipun
den jokaisessa lyönnissäsi, voit myös paikan ja muut olosuhteet, saat automaattisesti kohteen
odottaa realistisempaa lopputulosta. Tilastot tai todennäköisyydet mihin tähdätä. Decadea käyttää tuhansia
Tämän voisi kääntää pitää myös ymmärtää.
eliittitason amatöörejä
yksinkertaisemmin
(hcp yli 20) näin: jos puttaat yli kahden ja yli 50 tour-pelaajaa.
Eräs ohjelman käyttäjistä on muuan
metrin päästä reiästä on todennäköisempää, että lyöt ohi, kuin että pallo menisi Bryson DeChambeau, maailmanlistalla
reikään. Ja kappas vain, taas ollaan ta- sijalla viisi oleva ”tiedemies”. Se ei varkaisin odotuksissa. Samaa kaavaa voi masti tullut yllätyksenä kenellekään
käyttää chipeissä ja muissa lyönneissä. huippugolfia aktiivisesti seuraavalle.
Kuinka monta kertaa (omilla taidoillasi) DeChambeau käyttää toki hieman liian
pystyt chipin tai bunkkerilyönnin jälkeen paljon aikaa lyöntien miettimiseen. Se
puttaamaan yhdellä lyönnillä reikään? ei ole yksin Decaden vika. Huolimatta
Se riippuu monesta asiasta, mutta jos olet siitä, että hänellä kuluu paljon aikaa, on
keskimäärin yli kahden metrin päässä sanottava, että se näyttää toimivan tolipusta, on todennäköisempää, että otat della hyvin. En siis kannusta hitaaseen
pelaamiseen, päinvastoin. Jotain perää
kaksi puttia.
tuossa Decaden ohjelmassa kuitenkin
Tilastotiede ja pelin suunnittelu ovat on. Onneksi pelin suunnittelua voi tehdä
kaikkien huippupelaajien käytössä nyky- nopeastikin, siitä on myös tourilla hyviä
päivänä. Yksi suosituimmista ohjelmista esimerkkejä.

Miten tämän kaiken saisi osaksi omaa
peliä? Ensinnäkin suosittelen mittaamaan omat lyönnit, sekä pituudet, että
hajonnat. Kun tiedät miten yleensä lyöt
ja mihin yleensä ”missaat” voit käyttää
sitä tietoa hyödyksesi pelin aikana.
Kuinka monesti kierroksen aikana tähtäät
lippua kohti? Veikkaisin, että joka ikisellä lyönnillä joka lähtee riittävän läheltä
griiniä. Kuinka montaa lyönnin
jälkeen löydät itsesi bunkkerista tai
griinin ulkopuolelta? Yllättävän usein,
väittäisin. Mitä jos kokeilisit joskus, että
tähtäät sellaiseen paikkaan väylällä/griinillä, joka ei aiheuta sinulle tarpeettomia
lisälyöntejä jos epäonnistut. Lyö aina
keskelle griiniä, jos et ole varma mihin
tähdätä. Jos pystyt tämän lisäksi madaltamaan odotuksiasi, silloin pelaat kuten
suurin osa ammattilaisista.
Tutustu: Mark Broadie (tilastot), Lou
Stagner (tilastot), Scott Fawcett (pelin
suunnittelu, Decade)
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Mankke – Ruukin ravintoloitsija
Ravintoloitsijamme Magnus Svennblad,
Mankke, aloittaa nyt neljännen kauden
Ruukkigolfin ravintolan peräsimessä.
– Toimin tätä ennen vastaavissa tehtävissä Nordcenterissä ja tulin Ruukkiin
samaan aikaan, kun Staffan (Tuomolin)
aloitti toimitusjohtajana, Mankke kertoo,
ja jatkaa: – olen kotiutunut hyvin Ruukkiin ja perusjengi on jo tullut hyvin
tutuksi vuosien mittaan.
Koska golfkentillä on yleensä rento ja
iloinen meininki, ravintolankin on pyrittävä siihen samaan, sekä ilmapiiriltään
että tarjonnaltaan. Ruukin klubitalo ja
terassin näköala takaysin laaksoon ovat
jo itsessään parhaat mahdolliset eväät
hyvälle päivälle.
– Tämähän on kuin ulkomailla, oli eräs
vieraspelaajakin todennut.

Yli 25 vuotta ravintola-alan
yrittäjyyttä
– Sain ensikosketuksen ravintola-alaan,
kun aloitin Barösundissa tätini ravintolassa tarjoilijana 18-vuoden iässä. Sain
siellä hyvää palautetta asiakaspalvelusta
ja se varmasti imaisi minut mukaan
tähän maailmaan. Se oli kivaa aikaa ja
sieltä sain varmaan myös kipinän yrittäjyyteen, Mankke muistelee.
– Ensimmäinen ”oma” paikkani oli
yhdessä DJ Johnnyn kanssa perustettu
musiikkibaari Boomshaka Karjaalla.
Vuosi taisi olla 1992. Sen jälkeen erilaisia
ravintolahankkeita on urallani riittänyt:
Serendipity, entisen lihantarkastamon
tiloihin perustettu Köttkontrollen ja
Tammisaaren Knipan
– Olen aina eri ravintoloiden välillä viettänyt myös ansaittuja välivuosia. Olin
yhden vuoden Espanjassa, jonne matkustettiin vanhalla Babitzinien keikkabussilla.
– Toisen kerran huilasin myös kunnolla
ja purjehdin silloin Afrikkaan.
frogleg 26

Uusia suunnitelmia
Mankke ei olisi Mankke, jollei jotakin
uutta olisi taas tulossa: Seuraavaksi
aukeaa Fiskarsiin juustojen ja meijerituotteiden ympärille rakentuva myymälä
ja tuotantolaitos. Mankke on ostanut
yli 10 vuoden ajan Itävallasta ja Sveitsistä
erikoisjuustoja, joiden Suomen edustus
siirtyi hänelle hiljattain. Olemme saaneet Ruukissa nauttia näistä juustoista
aamiaiskisojen yhteydessä sekä pizzan
kuorrutteina.
Hän aloittaa Fiskarsissa myös pienimuotoista meijeritoimintaa, jonka tuloksena syntyy esimerkiksi omia juustoja
sekä voita. Tavoitteena on myös saada
näitä tuotteita pikkuhiljaa kauppojen
hyllyille. Nykäiskääpä Mankkea joskus
hihasta ja tilatkaa taatusti uniikkeja
erikoisjuustoja!

Perusfilosofiana paikallisuus
Mankke pyrkii aina käyttämään ravintoloissaan niin paljon paikallisia raakaaineita kuin mahdollista. Tavoitteena
on samalla tukea myös muita paikallisia yrityksiä ja tuttujen toimittajien
laatuun voi aina luottaa. Ruoka valmistetaan aina itse ja puolivalmisteita pyritään välttämään.
– Meillä pystyy syömään hyvällä omallatunnolla, toteaa ravintoloitsija.
Mankken oikeina käsinä Ruukin
ravintolapalveluiden pyörittämisessä
toimivat Hanna Rautiainen ja Sanna
Palin, joista Hanna kantaa vastuun keittiön toiminnasta. Pääkokki lupaa uudistuksia Ruukin ruokalistaan. Hannan
mukaan alkaneella kaudella satsataan enemmän terveelliseen osastoon
eli salaatti- ja vihannestarjontaan.
Seisova pöytä toimii edelleen tapahtumien yhteydessä sekä kovimman
sesongin aikoina kesällä. Uuden kauden ruokalista on parhaillaan työn alla,

mutta sieltä löytyvät taatusti edellisten
kausien suosikkiannokset, kuten pastat, pizzat, klubivoileivät ja hampurilaiset. Kaikkiin annoksiin on odotettavissa päivitetyt versiot ja jos aikaa riittää,
niin Hanna lupaa tiskille myös tuoreita
leivonnaisia.
Supersuositut munkit pysyvät tietysti
tarjonnassa mukana. Ravintolan henkilökunta lupaa tarjota kaupan päälle myös
rennon meiningin ja mukavan irtioton
arjesta!

Ruukissa hyvät mahdollisuudet
myös yksityistilaisuuksiin
Ravintola on myös mielellään mukana
suunnittelemassa ja järjestämässä niin
pieniä kuin isojakin yksityis- ja yritystilaisuuksia. Asiakastiloja voidaan varioida tarpeen mukaan, olipa kyseessä sitten
pienen kabinetin tarve tai suurempi tilaisuus. Myös yläkerran lounge ja saunatilat
saadaan tarvittaessa mukaan pakettiin.

Ravintoloitsija ja golf
– Olen tarttunut golfmailaan vasta täällä
Ruukissa ja yritän päästä pelaamaan
muutaman kierroksen viikossa. Se on
hieno tapa rentoutua ja päästä hetkeksi
irti arjen rutiineista. Faija on hurahtanut
kylläkin pahemmin! Jos vain löydämme
hyvän raon, niin voisimme jossakin vaiheessa järjestää ravintolan oman kilpailun, jossa palkintona voisi olla vaikkapa
juustoja, pohdiskelee Mankke ja jatkaa:
–On hauskaa palvella Ruukkigolfin
asiakkaita!
– Roligt att vara krögare på Bruksgolf!
/ Jussi Kiiskinen
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Tilastotietoa ruukkilaisista

Ruukkilaiset tasoitusluokittain
Oheiseen kaavioon on otettu mukaan kaikki vähintään yhden kierroksen pelanneet jäsenet..

Näihin tilastoihin ja graafeihin on koottu tilastoja ruukkilaisista vuonna 2018. Pelikierrosten määrät koskevat vain
”normaaleja varauksia”, eli kilpailukierrokset eivät ole mukana. Luvut ovat ensisijaisesti suuntaa-antavia, koska
kaikki varausjärjestelmät eivät ole yhteydessä keskenään ja ulkomailla pelatut kierrokset eivät luonnollisesti
kirjaudu mukaan.

Missä ruukkilaiset asuvat?
Kuntatasolla ruukkilaisia asuu eniten Raaseporissa (38 %), Espoossa (22 %) ja Helsingissä (20 %). Kun pääkaupunkiseutuun lisätään vielä Vantaa, niin pk-seudun osuus on 45 % kaikista jäsenistä. Postinumerotasolla eniten jäseniä
(17 %) löytyy Karjaan postinumerosta 10300.

Kaikkien Ruukin jäsenten keskimääräinen tasoitus on 29,4. Pelaajien, jotka ovat pelanneet vähintään yhden
kierroksen 2018 keskiarvo on 25,7.

Ruukkilaisten ikäjakauma

Tasoituskierrokset

Vieraspelaajat Ruukissa

Oheisessa taulukossa on ensin luokiteltu ruukkilaisten syntymävuosi eri ikäluokkiin ja verrattu sitä Suomen koko
väestön vastaaviin osuuksiin. Suomen tiedot on haettu Tilastokeskuksen tilastokannasta. Kuten tilasto hyvin osoittaa,
niin Ruukissa on selkeä yliedustus ikäluokissa, jotka ovat syntyneet vuonna 1965 ja sitä ennen.

474 ruukkilaista pelasi kaudella vähintään yhden
tasoituskierroksen ja tasoituskierroksia kertyi yhteensä
4111 kpl. Tasoitustaan onnistui kauden aikana laskemaan 20,5 % ruukkilaisista. Ruukin jäsenten peliaktiivisuus vaihtelee voimakkaasti. Kun valtaosa jäsenistämme pelaa alle 10 kierrosta vuodessa, niin aktiivisimmat
yltävät yli 100 pelikierroksen ja jopa yli 50 kilpailukierroksen vuositasolle.

Ruukissa käy pelaajia ympäri Suomea ja yksittäisiä
vierasseuroja rekisteröityi 110 kpl.

Vieraspelaajien TOP 10 kotikentät
1. Eke Golf
2. Suur-Helsingin Golf
3. Nordcenter Golf & Country Club
4. St. Laurence Golf

Tasoituskierrokset

5. Salo Golf

Pelaajat
>50		3
40 - 49		

6

30 - 39		

21

20 - 29		

30

10 - 19		

85

1 - 9		

329

6. Vihti Golf Club
7.Nurmijärven Golfklubi
8. Peuramaa Golf
9. Kurk Golf
10 Pickala Golf Club

Yhteensä		474

/ Jussi Kiiskinen
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Kuvia Instagramiin!
Nyt voit olla mukana elävöittämässä kotisivujemme
ulkonäköä ja tallentaa samalla muistojasi Ruukista!
Postaa fiiliksiäsi ja pelikuviasi Instagramin
#ruukkigolf seinälle, niin olet mukana!

Uudet kotisivut
Perusajatus
Uusien kotisivujen perusideana on positiivisen ja
yhteisöllisen kuvan välittäminen sekä golfista, Ruukkigolfista että meistä ruukkilaisista. Suunnittelussa on
pyritty huomioimaan mahdollisen monta kohderyhmää, joille meillä on paljon annettavaa – ja kerrottavaa.
Oman ydinporukkamme lisäksi tällaisia ovat esimerkiksi uudet jäsenet, vieraspelaajat, yritysasiakkaat ja
yhteistyökumppanimme.
Toinen johtoajatus on ollut valikkorakenteen uudistaminen ja yksinkertaistaminen niin että kaikki
perusasiat löytyvät kuitenkin helposti. Tavoitteena on
ollut rakentaa sivuille myös toimintaan aktivoivia painikkeita, kuten ”varaa aika”, ”liity jäseneksi”, ”järjestä
yritystilaisuus” jne.

Tekniikka
Uusi sivusto pitää sisällään myös paljon teknisiä uudistuksia, joista tärkein liittyy sivujen skaalattavuuteen.
Kotisivut toimivat nyt kaikilla eri päätelaitteilla kotikoneista kännykkään.
Uusi tekninen kumppanimme sivuston suhteen on
Golfpiste. Tuloskortin täyttö, pistebogilaskuri ja slopelaskin toimivat nyt heidän palvelunsa kautta. Palvelun
avulla voi myös täyttää tuloskortin, laskea bogi-pisteet
ja lähettää tuloskortin eteenpäin eri kanavien kautta.
Saamme tämän palvelun avulla julkaistua myös merkittäviä tapahtumia ja avoimia kilpailuja Golfpisteen
valtakunnallisille sivuille. Myös Forecan tuottama
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sääinfo on aiempaa monipuolisempi uudella sivustolla.
Toisena teknisenä kumppanina jatkaa edelleen NexGolf, jonka linkistä varataan lähtöajat, ilmoittaudutaan
kilpailuihin ja katsotaan kilpailuiden tuloksia. NexGolf
löytyy nyt pikalinkkinä monesta eri paikasta; etusivun
ylälaidasta, kilpailukalenterista, ajanvarauksesta jne.

Muutoksia sisältöön
Valikkorakenteita on yksinkertaistettu ja esimerkiksi
kaikki reikäpelien kilpailukaaviot löytyvät nyt yhdestä
paikkaa; mestikset, Brödtorp-cup ja senioreiden reikäpelit.
Kotisivuiltamme löytyy nyt myös tuoreita Instagram postauksia. Tällä tavalla on mahdollista saada mukaan
tuoreita kuvia ja videoita kierrosten tunnelmista. Toivottavasti saamme tällä kanavalla paljon jatkuvasti päivittyvää sisältöä sivuillemme.
Eri kategorian uutisia on nyt mahdollista julkaista
niin, että osa jää junnujen ja sennujen omiin uutisvalikoihin ja yleisesti kiinnostavimmat voidaan puolestaan
nostaa etusivun ”Ajankohtaista” -valikkoon
Pääkumppanimme Ekenäs Energi linkkeineen löytyy
jokaisen sivun alalaidasta ja muut yrityskumppanimme
esitellään nyt juoksevana logonauhana. Sivun alalaidasta löytyvät myös linkit sosiaalisen median kanaviimme: Facebook, Instagram sekä Youtube.
/ Jussi Kiiskinen

Ruukkigolf myös
Facebookissa

Golf Sky palvelee sinua verkkokaupassa sekä pro-shopissa!

Ruukkigolfin mestarit 2018
Bruksgolfs mästare 2018

STARTTI UUTEEN K AUTEEN

ALK A A GOLF SK YSTA!

reikäpeli, naiset
Matchplay, damer
Wilma Merenmies

reikäpeli, miehet
Matchplay, herrar
Jouni Simanainen

lyöntipeli, naiset
slagspel, damer
Wilma Merenmies

lyöntipeli, miehet
slagspel, herrar
Jouni Simanainen

lyöntipeli, junioritytöt
slagspel, juniorflickor
Wilma Merenmies

lyöntipeli, junioripojat
slagspel, juniorpojkar
Joel Mäenpää

lyöntipeli, mid naiset
slagspel, mid damer
Lotta Fiskars

lyöntipeli, mid miehet
slagspel, mid herrar
Hannu Metsola

lyöntipeli, seniorinaiset
slagspel, seniordamer
Hilppa Hyrkäs

lyöntipeli, seniorimiehet
slagspel, seniorherrar
50–59 Kari Kumpulainen

lyöntipeli, seniorimiehet
slagspel, seniorherrar
60–69 Sören Isaksson

lyöntipeli, veteraanimiehet
slagspel, veteranherrar
+70 Arto Lehtola

reikäpeli, seniorit
Matchplay, seniorer
scr Timo Siro

reikäpeli cup, seniorit
Matchplay cup, seniorer
hcp Kari Kumpulainen

Klubimestari/Klubbmästare
(hcp) Sören Isaksson

Brödtorp-cup (hcp)
Magnus Henriksson

TAIVAALLINEN GOLFKAUPPA – ILMAINEN TOIMITUS VERKKOKAUPASSA YLI 100 € OSTOKSILLE.

KAUDEN
2019 UUTUUDET
SAATAVILLA NYT
Kaikki miesten ja
naisten 2018 tekstiilit

-50%

VIIME KAUDEN TUOTTEITA EDULLISIN HINNOIN · TARJOUSTUOTTEET TILATTAVISSA MYÖS PRO-SHOPPIIN

Titleist StaDry
Deluxe
Vedenkestävä
kärrybägi 2018

95
NYT
197
Norm. 329,90

ALE

-40%

golfsky.fi
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ALE

-40%

FootJoy
GTXtreme

Miesten ja
naisten hanskat

95
NYT
11
Norm. 20,-

ALE

Cobra F8
Black
Miesten
draiveri

Love Golf
-30% I-matkasuoja
Väreinä pinkki,
turkoosi tai harmaa

ALE

-40%

NYT
257
Norm. 429,-

Huipputuotteet verkkokaupasta
kotiovelle toimitettuna!

40

95
NYT
69
Norm. 99,95

Hole in one 2018
25.7. Robert Lindström, väylä 3, rauta 8
26.7. Henrik Munck, väylä 3, rauta 4

GOLF SKY VANTAA

GOLF SKY TAMPERE

Voimakuja 2, 01510 Vantaa
p. 010 583 2701

Juhansuonkatu 6, 37150 Nokia
p. 010 583 2700

Vuoden joukkuepelaaja
Årets lagspelare
Kari Kumpulainen
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Yleistä infoa

Azets Raasepori
– enemmän kuin
tilitoimisto.

AJANVARAUS
Pelioikeudenhaltijoille ja osakkaille varaus mahdollisuus kaksitoista päivää (12) etukäteen. Jäsen ilman pelioikeutta voi
tehdä varauksen kymmenen päivää (10) etukäteen. Vieraspelaajat voivat varata lähtöaikoja enintään seitsemän päivää
(7) etukäteen. Toukokuu-kesäkuussa ei ajanvaraukseen rajoituksia. Tasoitus sekä seura pitää ilmoittaa varauksen yhteydessä.
HARJOITUSALUE
Kaikki ovat tervetulleita käyttämään harjoitusaluetta johon kuuluvat: range, putti- ja chippiviheriöt, bunkkeri
ja 3 kpl Par3 väylää.
HUOM. Rangepalloja ei saa viedä pois rangealueelta. Jos joku tavataan kentällä pelaamassa rangepallolla,
on seurauksena pelikielto! Rangepalloja saa käyttää vain driving rangella.

Azets 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

ILMOITUSTAULUT
Toimiston ulkoseinältä löytyy junnujen ilmoitustaulu ja klubitalolta kilpailu-, tasoitus-, seniori- ja klubitoimikuntien
sekä naisten ilmoitustaulut.
KOTISIVUT
Kotisivuiltamme www.ruukkigolf.fi löytyy paljon tietoa. Kilpailujen lähtöluettelot julkaistaan heti arvonnan jälkeen
ja sieltä löytyvät myös tulokset kilpailujen jälkeen. Kirjautumalla omilla tunnuksilla NexGolf-sivuille voi varata
peliaikoja ja sieltä löytyvät myös tasoitusluettelot.

Ota yhteyttä!
Dennis Barman, Azets Raasepori
p. 010 756 4301, dennis.barman@azets.com
azets.fi/raasepori

KLUBI- JA KOKOUSTILAT
Klubitalon yläkerran lounge on tarkoitettu pelaajien käyttöön. Jokainen vastaa itse loungen siisteydestä.
Kokoukset ja palkintojenjakotilaisuudet ravintolassa on sovittava ravintoloitsijan kanssa.
KÄRRYT
Golfkärryjen säilytys on parkkipaikalla. Kärryt ovat maksuttomia.

Ruukkigolfin hinnasto

PALAUTELAATIKKO
Klubitalon ovelta löytyy jäsenille palaute/postilaatikko, johon toivomme ruusuja, risuja ja ehdotuksia.

JÄSENMAKSUT
aikuinen 75 € | juniori (21v) 43€ | yritys 300 €
PELIOIKEUDEN VUOKRA
aikuinen + juniori 748 € | opiskelijapelioikeus (max 26v): 225 € | juniori 100 €
1 kk pelioikeus (ei koske heinäkuuta) 245 €
GREENFEE

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. Peliryhmän yhteenlaskettu maksimitasoitus on 110.
SAUNAT
Klubitalon alakerrassa löytyvät saunat sekä suihkut. Pyyhkeitä löytyy pukuhuoneissa.

aikuinen 45 € | juniori 20 € | pariskunnat 80 €
Arkisin aikuinen 35 € | juniori 20 € | pariskunnat 65 €

TILASTOJA
kausi 		
jäsenmäärä
kävijämäärä
kenttä avattiin
kenttä suljettiin

Pelioikeuden haltijan seurassa: aikuinen 30 € | juniori 15 €
(Ei koske niitä pelioikeuksia, jotka käytetään pelilippuina.)
Opiskelijat ja varusmiehet (max 26v) 25 €
Sotaveteraanit 0 €
Liitännäispelioikeuden haltija: aikuinen 30 € | juniori 15 €

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.

2016
1006
14 963
15.4.
31.10.

2017
1111
14 522
8.4.
3.11.

2018
979
14 505
20.4.
12.11.

TOIMISTO
Toimiston aukioloaika vaihtelee ja se kannattaa tarkistaa kotisivuilta www. ruukkigolf.fi.

GREENFEE 20 kpl 550 €

VALVONTA
Pyrimme järjestämään kentälle valvontaa ruuhka-aikoina. Valvoja valvoo pelin joustavuutta, sekä että pelaajilla
on asianmukainen pelilupa, ja vastaavasti greenfee-pelaajilla maksutosite suoritetusta greenfeestä.
Valvojalla on oikeus poistaa kentältä pelaaja, joka ei käyttäydy sääntöjen mukaisesti tai jolla ei ole pelilupaa.

POLETTI (36 palloa/kori) 2 €
POLETTIKORTIT 30 vetoa 40 €, 10 vetoa 15 €
BÄGIKAAPPI kausi 35 €
GOLFAUTO/KIERROS 18 reikää: osakkaat 25 € | vieraspelaajat 40 € | 9reikää: osakkaat 20 € | vieraspelaajat 30 €
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.

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

PAR-3 -KENTTÄ JA HARJOITUSALUE ilmainen kaikille

Ruukkigolf ry/ Bruksgolf rf
Frogleg 1/2019
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toimisto@ruukkigolf.fi | puh/tfn 019-245 4485 | www.ruukkigolf.fi

toimitus/redaktion

valokuvat/ foton

kirjapaino / tryckeri

julkaisija / utgivare

Nina Sampakoski

Fotofabriken

Ruukkigolf ry

Jussi Kiiskinen

Ab Forsberg Rahkola Oy

Hilppa Hyrkäs

Jakobstad

Hiekkamäentie 100

layout

Mufid Air

Hilppa Hyrkäs

jussi Kiiskinen
Nina Sampakoski

10420 POHJANKURU

Markus Larkimo
puheenjohtaja / ordförande
Albin Söderström
varapuheenjohtaja / vice ordförande
Sture Fiskars
kenttätoimikunnan pj. /
bankommitténs ordf.
Taru Röman
juniorkommitténs ordf. /
junioritoimikunnan pj.

Kristian Toivio
senioritoimikunnan pj. /
seniorkommitténs ordf.
Jari Laiho
kilpailu- ja tasoitustoimikunnan pj. /
tävlings- och handicapkommitténs ordf.
Lotta Fiskars
klubitoimikunnan pj., ladykapteeni /
klubbkommitténs ordf., ladykapten

Markus Merenmies
Päivi Peltola
Sören Isaksson
kapteeni / kapten
Nina Sampakoski
sihteeri, toiminnanjohtaja /
sekreterare, verksamhetsledare
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Ympäristönhoidon ratkaisut yli 35 vuoden kokemuksella
Valikoimaamme kuuluvat niin urheilu- ja golfkenttien
hoitokoneet, suurtehoruohonleikkurit, kiinteistötraktorit,
lava-ajoneuvot, kadunlakaisukalusto, ympäristökalusteet,
liikunta- ja leikkivälineet, kaikkea mitä voit tarvita
rakennetun ympäristön kalustamiseen ja hoitoon.

Kaikki palvelut saman katon alta:
● Myynti ● Huolto ● Varaosat ●
frogleg 36

Lisätietoja: Oy J-Trading Ab Kuriiritie 15 01510 Vantaa
p. 0207 458 600 f. 0207 458 650 www.j-trading.fi

