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—Pääkirjoitus—

Teksti: Risto Korpela, kuva: Niklas Heinonen

NAUTINNOLLISTA PELAAMISTA
Golfin terveydellisistä vaikutuksista on tehty monia
tutkimuksia ja kaikki ne kiistatta osoittavat, että aktiivinen golfin harrastaminen edistää laajamittaisesti hyvinvointiamme. Unohtaa ei sovi myöskään niitä
henkisiä vaikutuksia, jotka parantavat olotilaamme.
Hyvä golfyhteisö ja hyvät pelikaverit tuottavat paljon
iloa ja hyvää mieltä.
Golfiin liittyy lajille ominaiset säännöt ja niitä tulee
tinkimättä noudattaa kilpailuissa. Säännöillä luodaan
kaikille tasavertaiset mahdollisuudet menestykseen.
Mutta, kun puhutaan golfin harrastamisesta ja kaveriporukoissa pelaamisesta ilman virallista kilpailullista
elementtiä, voi golfin sääntöjä soveltaa peliryhmässä
yhdessä sovittavalla tavalla. Pelikierrokseen voi soveltaa monenlaisia hauskoja yksityiskohtia, joilla pelaamisesta voi tehdä hauskempaa ja vieläkin nautinnollisempaa. Tähän kannustaa Suomen Golfliittokin. On
täysin sallittua ottaa täysi ilo irti pelaamisesta, kukin
omalla tavallaan. Huomioitavaa kuitenkin on, että golfin etikettiä ei tule unohtaa. Pidetään huolta kentästä,
pelinopeudesta, kunnioitetaan muita kentällä pelaavia
esimerkkejä mainitakseni. Toisinpäin ajatellen, jos havaitsemme hieman poikkeavaa pelikäytöstä kentällä,
eikä se häiritse pelaamista, annetaan toisten nauttia
golfelämyksestä omalla tavallaan.
AGK oli jälleen hienosti esillä valtakunnan tasolla, kun
Golfliitto jakoi palkintoja 60-vuotisjuhlillaan. AGK oli
ehdolla vuoden golfseuraksi. Valinta ei osunut tällä
kertaa meihin, muta ehdokkuuskin oli hienoa asia
klubillemme. Palkintokin käytiin pokkaamassa, kun
vuoden golfteosta palkittiin AGK:n ja Lahden Golfin
välinen seuraottelu. Seuraottelu, joka on Suomen vanhin kahden klubin välinen kilpailu. Kevennyksenä voi
todeta, että tästä on jossain päin Suomea ollut toisenlainenkin tieto, mutta faktat puhuvat puolestaan.
On hienoa näin keväällä toivottaa jälleen kaikille
klubimme jäsenille oikein mukavaa ja nautinnollista
golfkesää.
		
AULANGOLLA PAISTAA AINA
Golfterveisin
Risto Korpela
puheenjohtaja
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Teksti ja kuva: Pekka Heinonen

Golfliitto palkitsi AGK-LG –seuraottelun
Aulangon Golfklubin ja Lahden
Golfin edustajat vastaanottivat
Vuoden golftapahtumana jaetun palkinnon 60-vuotisjuhlagaalassa.

Finladiatalossa pidetyssä Suomen Golfliiton 60-vuotisjuhlagaalassa jaetuista
palkinnoista pääsi nauttimaan myös
oma seuramme. AGK:n ja LG:n välinen
kaupunkiottelu palkittiin Vuoden golftapahtumana.
Perustelut palkinnolle olivat: ’Palkittavat seurat pelasivat ensimmäisen
kerran seuraottelussa vuonna 1961.
70-luvulla seurojen väliset ottelut käytiin 12 pelaajan joukkuein, myös junioreilla oli oma kiintiönsä.
Nykyään seuraottelut ovat luonteeltaan kevyempiä ja joukkueet kootaan
toimikuntakeskeisesti eri tasoitusryhmistä. Kuusikymmentäluvulla alkanut
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perinne jatkuu edelleen.’
Seurastamme kiertopalkinnon ja kunniakirjan kävi vastaanottamassa hallituksen varapuheenjohtaja Kai Kauppinen.
Vuoden golfseuraehdokas
Aulangon Golfklubi oli myös Keski-Suomen alueen ehdokas vuoden
golfseuraksi. Tällä kertaa valinta ei osunut meihin, vaan tittelin pokkasi Karelia Golf Itä-Suomen alueelta. Kuitenkin
jo alueen ehdokkaaksi nimeäminen on
oiva tunnustus seurassa tehdylle työlle
suomigolfin hyväksi. Tästä on hyvä jatkaa kohti tulevaa kautta.

—ladies’ corner—

Teksti: Seija Aalto, kuva: Pekka Heinonen

Vähän vanhaa, vähän uutta, vähän sinistä
ja valkoista – Suomi 100
”Tulevan kesän toiminnassa olemme huomioineet erityisesti ne, jotka haluavat vain pelailla,
tutustua muihin, oppia omassa tahdissa, kaikessa rauhassa, ilman suorituspaineita.”
Tänä vuonna Suomi viettää 100-vuotisjuhliaan monin eri tavoin. Juhlavuosi näkyy myös Aulangon leidien toiminnassa,
onhan Golfliitto nostanut vuoden teemaksi naiset ja tyttögolfin kehittämisen.
Seuralle on tärkeää, että lajin pariin tulleet naiset (ja tytöt)
siinä viihtyvät ja tuntevat saavansa itselleen haluamiaan
kokemuselämyksiä. Yhdelle se voi olla tavoitteellinen oma
kehittyminen tai kilpailuhenkisyys, toiselle irtiotto arjesta,
paikka ottaa oma aika itselle, kolmannelle sosiaalinen kanssakäyminen tai omasta kunnosta ylläpitäminen.
Yleisenä huolenaiheena kuitenkin tämän päivän Golf-Suomessa on jäsenmäärien väheneminen sekä uusien pelaajien
mukaan saaminen. Aulangon jäsenistöstä on noin kolmannes naisia, joka ylittää valtakunnallisella tasolla keskiarvon.
Näistä säännöllisesti mukana olevia (kerran viikossa tai
useammin pelaavia) on kuitenkin aika pieni osuus.
AGK:n tavoitteena ja Suomi 100-teeman ohjenuorana on
saada etenkin meitä naisia lisää hyvän ja mukavan harrastuksen pariin. Haluamme kannustaa niitä jäseniä, jotka eivät
niin aktiivisesti - syystä tai toisesta - ole toiminnassa mukana.
Meillä on upeat puitteet pelata, kaksi hienoa kenttää, korkeatasoinen golfopetus, hyvin hoidetut paikat harjoitella ja
ennen kaikkea tarjolla mitä parhainta peliseuraa!
Kilpailuja ja muuta toimintaa
Tulevan kesän toiminnassa olemme huomioineet erityisesti ne, jotka haluavat vain pelailla, tutustua muihin, oppia
omassa tahdissa, kaikessa rauhassa, ilman suorituspaineita.
Naiset pelaa-tapahtumissa ei kilpailla, vaan tutustutaan toisiimme kenttää kiertäen ja hörpätään päälle kahvit, jos siltä
tuntuu. Kun tullaan toisillemme tutuiksi, on helpompi lähteä
jatkossakin liikkeelle.
Kesäkuun alkupuolella vietetään valtakunnallista golfviikkoa. Kannattaa seurata ilmoittelua, sillä tuolloin on tiedossa
mielenkiintoisia tapahtumia erityisesti lajista kiinnostuneille.
Viikko huipentuu 11.6. Naisten Sunnuntaihin Hugolla, jonne
seuramme naisjäsen voi tuoda mukanaan vaikka täysin lajia
tuntemattoman kaverin kierrokselle.
Uusi valtakunnallinen pelimuoto ”Pelaa 100”, on tarkoitettu
kauden alussa 36-tasoituksella tai sen yli pelaaville. Kiertää
voi millä tahansa tasoituskelpoisella kentällä omassa tahdissa ja jättää halutessaan kortin, joista kuukausittain 100
pistettä keränneiden kesken arvotaan palkintoja kesän ajan.

Innokkaimmat ehtivät halutessaan kerätä vaikka useamman
satasen kuukaudessa ja ovat näillä kaikilla korteillaan tuossa
arvonnassa mukana. Pelata voi kenen kanssa vain eikä tätä
ole sidottu mihinkään tapahtumaan.
Lisäksi kierretään kenttää kolmen mailan kanssa tai kesäpäivän voi viettää puolimaratonin omaisesti rennolla otteella.
Ystävyysottelut muiden seurojen naisten kanssa ovat matalan kynnyksen tapahtumia, jonne on helppo tulla mukaan.
Niissä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta, tärkeintä on yhdessä olo.
Naisten retkeä Viroon suunnitellaan loppukesään, jolloin
kentät ovat parhaimmillaan. Kaikki seuramme leidit ovat
tervetulleita matkaan mukaan.

Kevätkokous Tiirinkoskella
Tavoitteellisia, kilpailuvietillä varustettuja pelaajia ei ole suinkaan unohdettu. Everstillä on mahdollisuus osallistua ainakin kahteen vain naisille suunnattuun kilpailuun, mutta
myös avoimeen Four Reasons -kilpailuun, jossa naiset kisaavat omassa sarjassa.
Kauden aloitamme pääsiäisen jälkeen 25.4.klo 18.30 kevätkokouksella Tiirikosken tehtaalla. Tuolloin käydään
läpi mm. toimintakalenteria, jossa tänä vuonna on hieman
vanhaa, hieman uutta, hieman sinistä ja valkoista.
Haastan kaikki seuramme leidit tuomaan ainakin yhden kaverin tutustumaan tähän upeaan lajiin ja kannustamaan mukaan toimintaan. Muistattehan, Aulangolla aurinko paistaa
aina!
Peli-iloa, onnistumisia, nauravaista naisenergiaa alkavalle
kaudelle toivotellen,
Seija
ladykapu
Aulankolainen 1/2017
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Teksti ja kuva: Tapio Sillanpää

Rennosti kohti golfkesää

Heti näin alkajaisiksi haluan kiittää teitä kaikkia innokkaita
aulankolaisia jotka olette osallistuneet talviharjoitusryhmiini
Pullerihallilla menneen talven aikana. Melkoinen sutina on
käynyt, palloa on lyöty pitkin ja poikin, putteja on puttailtu
ja chippejä sihtailtu pitkin Pullerin tekonurmia. Hyvä fiilis on
jäänyt talvigolfista kaikin puolin ja uskon että jotakin uutta
tuli opittua tulevaa golfkautta varten, puolin ja toisin.
Mikä mahtaisi nousta päällimmäiseksi ajatukseksi golfharrastuksesta juuri nyt? Mikä ihmisiä mahtanee kiinnostaa eniten, mitä uutta joku on keksinyt ja miten suomigolf kehittyy
parhaillaan? Välinepuolella kehitys on kaupallisten lainalaisuuksien tiukassa liekanuorassa. Joku keksii aina jonkun
innovaation jolla seuraavan sukupolven draiverit myydään,
joku näprää sääntöihin helpotusta, golfklubit trimmaavat
palveluitaan vastaamaan jäsenistönsä tarpeita. Me golfopettajat seuraamme golfin kehitystä ruohonjuuritasolta, läheltä
asiakasta, varsinaisella näköalapaikalla. Olemme kokemamme perustella siirtyneet perinteisestä alkeiskurssi – tuntiopetusmallista klubien jäsenistön ja sen eri kohderyhmät
paremmin huomioivaan palvelumalliin. Yhteistyö klubimme
toimikuntien kanssa onkin tiivistynyt entisestään. Jatkuva
ideointi klubin johdon kanssa jäsenistöä paremmin palvelevista opetus- ja kurssipalveluista on arkipäivää.
Päivän sana on sitouttaminen. Koko nykyisen jäsenistömme
sitouttaminen aulankolaisuuteen onnistuu parhaiten palveluitamme parantamalla ja jäsenistön toiveita kuuntelemalla.
Huolehtikaamme omistamme!
Itse peli ei muutu eikä sen viehätys vähene. Harrastus joka
kestää läpi elämän on kova juttu.
6
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Aulanko Golfin yli puolitoistatuhatta jäsentä ja 700 osakkuutta yhdistettynä kahteen toisiaan tukevaan, mainioon
golfkenttään on yhdistelmä joka antaa hyvän perustan kehitykselle.
Tuo jäsenmäärä pitää sisällään monenlaista golfharrastajaa
eivätkä suinkaan kaikki ole päässeet vielä oikein sisään tähän meininkiin. Yrityksistä huolimatta peli ei luista halutulla
tavalla, puutteelliset lyöntitaidot, säännöt ja etiketti, eteneminen kentällä, peliseuran puute tai ns. hyvien pelaajien peliseura…
Me kokeneet pelaajat olkaamme siis armollisia ja auttakaamme kaikin tavoin näitä harrastuksensa alkumetreillä
vielä horjuvia. Ennen kaikkea toimikaamme hyvinä esimerkkeinä, hellittäkäämme itse pelatessamme sitä kuuluisaa
kireätä pipoa ja esiintykäämme rentoina ja joviaaleina pelikumppaneina. Ohjatkaamme hosumatta turvallisen pelietiketin suuntaan, sallikaamme vaikka vapauttava droppi tai
mulligaani siellä täällä, so what!
Kauden 2017 golfopetuspalvelut ovat tarjolla klubimme kotisivuilla kevään Aulankolaisen ilmestymispäivään mennessä.
Ole hyvä ja käy toteamassa olemmeko kyenneet rakentamaan houkuttelevia, järkevän hintaisia opetus- ja kurssipaketteja juuri Sinulle!
Toivotamme kaikille aulankolaisille rentouttavia golfelämyksiä tulevana kesänä!
Tapio Sillanpää
Aulangon Golfakatemia

eBirdie – Golfliiton sähköinen jäsenkortti
Uusi jäsenkortti tuo mukanaan monia uusia mahdollisuuksia.
Suomen Golfliitto ei toimita enää muovista jäsenkorttia,
vaan jäsenkortista tulee kauden alussa mobiiliversio nimeltään eBirdie. Android- ja iOS-puhelimissa toimivasta jäsenkorttisovelluksesta tulee monipuolinen tietokanava, joka
pitää sisällään mm. päivittäin päivittyvät tasoitustiedot ja
ajankohtaiset klubitiedotteet.
Voit ladata maksuttoman sovelluksen puhelimeesi sovelluskaupasta.
Windows puhelimiin sovellusta ei valitettavasti ole saatavilla.
Pelatessaan kotimaan vieraskentällä jäsen ei tarvitse tunnistukseen jäsenkorttia, vaan tiedot löytyvät verkkotieto-palvelun kautta. Mikäli pelaat ulkomailla, jotkut kentät saattavat
kysyä tasoitustodistusta. Todistukseksi kelpaa mobiilijäsenkortti tai paperinen tasoitustodistus, jonka voit erikseen pyytää kotiseurastasi.

Hanki nyt joustava 10/30-kortti Hugolle
Hugon 10- ja 30-kortin pelikerrat
siirtyvät asiakaskortille.
Asiakaskortilla voit maksaa nyt
myös perheenjäsentesi ja ystäviesi
pelikierrokset.
Hinnat: 10-kortti 200 €
		
30-kortti 540 €

Kortin tilaukset: toimisto@aulankogolf.fi puh. 03 653 7741

Aulankolainen 1/2017
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HUGON KYMPPI-TIISTAI
– kevennettyä ja rentoa golfia
Tarjoamme kaikille golfista kiinnostuneille uuden ja edullisen tavan lähteä keväiselle golfkierrokselle. Kymppi-tiistain
green fee on 10 euroa (9 r. kierros) ja mukaan voi tulla kaikki
green cardin suorittaneet. Kymppi-tiistai järjestetään Hugolla tiistai-päivisin toukokuussa.
Kymppi-tiistaisin haluamme korostaa, että golfia voi harrastaa rennosti ilman sääntö- ja tulospaineita. Pääpainona on
mukava ja terveellinen liikunta miellyttävässä ympäristössä.
Tiesitähän, että golfia voi harrastaa myös kevennetyillä säännöillä. Kilpailuissa ja tasoituslaskentaan pelattavat kierrokset
pelataan aina sääntöjen mukaan. Mutta muiden kierrosten
osalta voit aivan vapaasti päättää, millä tavoin pelaat kierroksesi. Alla muutamia esimerkkejä kevennetyistä ”höntsä golf” ohjeista, joita haluamme nimenomaan korostaa
kymppi-tiistain kierroksilla.
Kymppi-tiistaina voit ottaa mukaan myös ei-pelaavan ystäväsi tutustumaan ja innostumaan golfiin. Ystäväsi ei pelaa
kierroksella, mutta voi kokeilla puttaamista viheriöillä. Tutustuminen on maksutonta.

Myös lapsiperheet ovat tervetulleita kierrokselle. Olemme
tänä vuonna nostaneet Hugon lähtöryhmän yhteenlaskettua tasoitusta 140:een. Tämä helpottaa perheiden pelaamista samassa lähtöryhmässä.
HUGON KYMPPI-TIISTAI
Milloin?
Tiistai-päivisin toukokuussa (voimassa 		
		
koko päivän lähtöihin).
Kenelle?
AGK:n jäsenille ja kaikille muille green
		
cardin suorittaneille – jäsenyys ei ole vält		tämätön.
Mitä maksaa? Kymppi-tiistaisin 9 reiän green fee on 10 		
		
euroa. Maksuksi myös yleisimmät 		
		liikuntasetelit.
Ajanvaraus? AGK:n jäsenet: omilla tunnuksilla NexGolf
		
tai suoraan caddiemasterilta.
		
Vieraat: puh. 03 653 7741 tai
		toimisto@aulankogolf.fi

Ohjattuja höntsägolf kierroksia
kaikille halukkaille
Höntsägolf on ”oikeata golfia”, jossa päätavoite
ei ole tulos eikä tasoituksen muuttaminen vaan
se että pelaaminen olisi mielekästä vapaa-ajan
viettoa sekä tehokasta terveysliikuntaa hyvässä
samanhenkisessä seurassa.

Esimerkkejä ”höntsä golfin”ohjeista:

Järjestämme ohjattuja höntsägolf-kierroksia toukokuun
tiistai-päivinä. Varaamme kierroksia varten muutamia
lähtöaikoja klo 10 ja 17, joten lähtöaikaa sinun ei tarvitse
varata. Tulet vaan paikanpäälle puolta tuntia ennen, niin kerromme lisää. Hinta ilman pelioikeutta pelaavalle on kymppitiistain tapaan 10 euroa.

•

•
•

•
•
•
•
•
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Höntsägolfissa edetään sääntöjä ”joustavasti tulkiten” - pelin luonnetta unohtamatta
Suuri tavoite on lyödä vain ”hyviä lyöntejä” ja
saada näin onnistumisen elämyksiä
Jos pallo makaa huonosti, se siirretään parempaan
paikkaan
Jos pallo on esim. bunkkerissa tai metsässä, sen voi
halutessaan nostaa ja asettaa väylälle
Jos jollakin väylällä lyöntejä kertyy mielestäsi liikaa,
niin nosta pallo ylös ja jatka peliä viheriöltä
Alle puolen metrin putteja ei tarvitse putata, vaan
ne annetaan
Höntsä golfissa ei tunneta rangaistuslyöntejä
Olet pelin kulusta vastuullinen vain itsellesi

—hallitus—

Aulangon Golfklubi ry:n hallitus
Risto Korpela
puheenjohtaja
Puh. 040 759 3770
risto.korpela5@gmail.com

Miika Huhtinen
sihteeri ja klubitoimikunta
Puh. 040 563 9650
miika.huhtinen@gmail.com

Pekka Heinonen
kilpailutoimikunta
Puh. 050 588 9579
heinosenpekka@gmail.com

Kai Kauppinen
varapuheenjohtaja
Puh. 040 804 9401
kai.kauppinen@evl.fi

Seija Aalto
lady kapteeni
Puh. 040 741 5707
seijaspitkanen@gmail.com

Jussi Aaltonen
miestoimikunta
Puh. 040 744 8781
jp.aaltonen76@gmail.com

Jari Aarnio
kapteeni
Puh. 0400 841 414
jari.aarnio@lindstromgroup.com

Maire Rissanen
senioritoimikunta
Puh. 0400 103608
maire.rissanen@pp.inet.fi

Juha Santala
junioritoimikunta
Puh. 040 736 5136
juha.santala@icloud.com

Aulanko Golf Oy:n hallitus
Kai Kauppinen
puheenjohtaja
Puh. 040 804 9401
kai.kauppinen@evl.fi

Tuula-Kaarina Isosuo
hallituksen jäsen
Puh. 040 569 1251
tupu.isosuo@gmail.com

Risto Korpela
varapuheenjohtaja
Puh. 040 759 3770
risto.korpela5@gmail.com

Rauno Lehtimäki
hallituksen jäsen
p. 0500 875 153
rauno.lehtimaki@gmail.com

Vesa Rontu
hallituksen jäsen
p. 040 868 4225
vesa.rontu@gmail.com

Yhteistyökumppanit
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Fysioterapeutit Mauno Lahtinen
ja Susanna Niemelä odottavat
innolla tutkimuksen ja golfkauden
alkua.

Linnan Klinikka kutsuu golfareita
vertailututkimukseen
Golfsvingissä vartalon voimakas kierto lähettää pallon matkaan ja määrää lyönnin pituuden. Lyöntivoima tuotetaan
nopealla kiertoliikkeellä, joka
laajan liikeradan aikana aiheuttaa niveliin ja kudoksiin melkoisen rasituksen. Rintarangan
liikkuvuus, keskivartalon hallinta ja hyvä tekniikka suojaavat
harrastajaa vammoilta.
Linnan Klinikan fysioterapeutit haluavat selventää eri hoitokäyntäntöjä sekä
niiden vaikutusta rintakehän liikkuvuuteen. Tavoitteena on auttaa golfin harrastajia kehittymään pelissään, suojata
vammoilta ja nopeuttaa vaivoista paranemista. Tutkimuksen koehenkilöiksi
ovat tervetulleita kaikki golfin harrastajat, pelaajan kotikentästä riippumatta.
Parhaimman hyödyn tutkimuksesta
saavat ne, joilla on ongelmia selän ja
rintarangan liikkuvuuden kanssa.
Jäykkä rintaranka altistaa
vammoille
Rintaranka sekä rangan ja kylkiluiden väliset nivelet jäykistyvät ikääntymisen myötä, rajoittaen ylävartalon
liikkuvuutta. Liikkuvuudella taas on
olennainen merkitys lannerangan ja
10
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olkanivelten kuormitukselle. Ylimpien
rintanikamien tulisi aina liikkua kompensoiden liikettä olkanivelien yläasennoissa. Muutoin olkanivelten jänteet
joutuvat äkilliseen kuormitukseen ja
eriasteisten jännevammojen sekä rasitustulehdusten riski kasvaa.
Rintakehän alentunut liikkuvuus taas
johtaa suorituksen aikana syntyvän
voiman siirtymiseen lannerangan nikamille. Lannerangan nivelten kuormitus
lisääntyy merkittävästi ja voi aiheuttaa
ylirasitus- ja kipuoireita sekä SI-nivelen
ongelmia. Rintarangan luontaisessa
toiminnallisessa liikkeessä sivutaivutus
ja kierto yhdistyvät. Nivelpinnat liukuvat ja lihas toimii koko liikelaajuudessaan. Rintarangan fasettinivelten nivelpinnat ovat lähes pystysuorassa, joten
kierto ilman sivutaivutusta aiheuttaa
nivelpintojen puristumisen vastakkain
ja niveliin mekaanista painetta.
Harjoituksia asiantuntevassa
ohjauksessa
Tutkimussuunnitelman on laatinut
OMT-fysioterapeutti Mauno Lahtinen
ja toiminnallisten harjoitteiden laadinnassa konsultoidaan golfpro Reijo Partasta. Tutkimukseen ei kuulu golfopetusta, jota osallistujat voivat käyttää

vapaasti omilla kentillään. Maksullista
fysioterapeuttista harjoittelua on tarkoitus järjestää osallistujille kerran viikossa. Koehenkilöt jaetaan neljään ryhmään. Ensimmäinen ryhmä suorittaa
perusharjoitusohjelmaa, toinen ryhmä
käyttää fysiologisen liikkeen loppuosan
harjoitusta ja kolmannen ryhmän harjoittelun tukena käytetään manuaalista
terapiaa. Neljäs ryhmä osallistuu ainoastaan alku- ja loppumittauksiin.
Alku- ja loppututkimuksissa koehenkilöiden liikkuvuuksia mitataan neljällä
eri mittauksella. Tähän ei sisälly lihasvoima- tai kuntotestejä. Alkututkimusten tekeminen aloitetaan huhtikuussa.
Ryhmään ilmoittautuminen ja ajanvaraus mittauksiin käy Linnan Klinikan
toimistosta tai netissä. Alkututkimusten kustannukset ovat 45 € henkilöltä.
Lisäksi tutkittavat arvioivat harjoittelun
vaikutusta golfin pelaamiseen, kuten
svingin laatuun, helppouteen ja lyönnin pituuteen. Tutkimus kestää kesän
2017 loppuun.
Infotilaisuus tutkimuksesta järjestetään Wetterin auditoriossa torstaina 27.04 kello 17.00.
Linnan Klinikka, Jaana Sarpio

—toimisto—

Toimisto tiedottaa...
Ilmoita osoitetietosi Aulanko Golfin toimistoon
• Toimisto ja toimikunnat lähettävät kauden aikana
useita Aulanko Golfin sähköposti-uutiskirjeitä. Varmista siis, että sähköpostiosoitteesi on NexGolfissa ajan
tasalla!
• Muuttuneet kotiosoitetiedot ilmoitetaan Aulanko Golfin toimistoon. Meiltä osoitetiedot päivittyvät suoraan
Golfliittoon ja golflehden osoiterekisteriin.
• Yhteystietosi voit päivittää itse omilla NexGolf-tunnuksillasi tai lähettää tiedot toimiston sähköpostiin
toimisto@aulankogolf.fi
Peliliput poistuvat - tilalle tulee asiakaskortti
• Peliliput korvataan tämän kauden alusta alkaen asiakaskortilla.
• Mikäli haluat vaihtaa osakkeen pelioikeuden asiakaskorttiin (sis. 20 kpl 18 r. kierrosta), ilmoita vaihdosta
toimistoon etukäteen. Kortin käytöstä ei peritä keneltäkään erillistä toimistomaksua.
• Myös Hugon 10- ja 30-korttien kierrokset ladataan
asiakaskortille.
• Asiakaskortilla (nyt myös Hugon 10- ja 30-kortilla) voit
maksaa myös perheenjäsentesi ja ystäviesi pelikierrokset.
• Asiakaskortille ladatut kierrokset ovat voimassa pelikauden loppuun saakka, jonka jälkeen jäljelle jääneet
kierrokset nollautuvat.
• Asiakaskortti on kestokortti, joten säilytä kortti seuraavan kauden latauksia varten.
SOLO-rangekortti
• Aikaisemmin käytössä ollut Range-kortti on nyt poistunut kokonaan käytöstä. Käytössä on nyt ainoastaan
ladattava Solo-kortti. Solo-kortin ostosta peritään ensimmäisen latauksen yhteydessä 8 euron korttimaksu.
• Range-koneella SOLO- kortti viedään Solo-tunnuksella
olevan ruudun kohdalle, jolloin kone syöttää korillisen
pallojen. Näyttöruutu ilmaisee jäljelle jääneiden pallokorien määrän. Kortille voi suorittaa täydennyslatauksen, vaikka siinä on vielä vanhaa latausta jäljellä.
Liikuntasetelit
• Vuotuiset peli- ja jäsenmaksut voi maksaa myös Smartum, Edenred, Tyky, Eazybreak ja Ticket Mind&body
liikuntaseteleillä /-palveluilla. Maksaessasi peli- ja jäsenmaksusi em. palveluilla ota yhteys etukäteen mervi.
tabermann@aulankogolf.fi puh. 040 553 3267.
• Samoilla palveluilla voi maksaa myös green feen suoraan caddiemasterille.

Bag-kaapit, golfautot
Bag- kaappimaksut laskutetaan viime kauden tietojen
perusteella eli sama kaappi pysyy käytössäsi automaattisesti, kunnes toisin ilmoitat. Ota yhteys toimistoon,
mikäli haluat vuokrata uuden kaapin tai luopua sen
vuokrauksesta.
• Mikäli käytät pelatessasi golfautoa, suosittelemme
käyttämään klubin omia vuokra-autoja. Vuokra-autojen
kierrosmaksu on pelioikeuden haltijoille edullinen.

•

Tasoituskortit – syötä omat harjoituskierrokset
tasoituslaskentaan
• Harjoituskierroksen tuloskortin voit nyt myös syöttää
itse tasoituslaskentaan kirjautumalla omilla tunnuksillasi NexGolfiin. Muista merkitä myös merkkaajan nimi!
• Harjoituskierroksilla pelatut tasoituskortit voi myös
palauttaa molempien kenttien sisällä oleviin postilaatikkoihin.
• Harjoituskierroksella pelatusta tasoituskierroksesta
on ilmoitettava ennen kierrosta mukana pelaavalle
merkkaajalle. Merkkaajan nimikirjoituksella (+nimen
selvennys) varustettu kortti palautetaan myös silloin,
kun kierrostulos ei ole tasoitusta laskeva!
Muutos lähtöryhmien yhteistasoitukseen
• Olemme tänä vuonna nostaneet Hugon lähtöryhmän
yhteenlaskettua maksimi tasoitusta 140:een ja vastaavasti Everstin 120:een. Muutokset helpottavat mm.
perheenjäsenten pelaamista samassa lähtöryhmässä.
Lisäpelioikeus Tawast Golfiin
• Lisäpelioikeushinnat:
- Osakas, joka pelaa oman osakkeensa pelioi-		
keudella 125 euroa
- Vuokrapelaaja 175 euroa
• Osakkeenomistajiksi rinnastetaan osakerekisteriin
merkityn omistajan lisäksi hänen samassa taloudessa
asuvat perheenjäsenensä, jotka nimetään osakkeen
pelioikeuden käyttäjiksi.
• Yritysosakkeiden kautta osakkaiksi rinnastetaan yrityksen osakkaat, omistajat, hallituksen jäsenet ja työntekijät, jotka on nimetty lisäpelioikeuden käyttäjiksi.
Hinnasto 2017
• Pelioikeuksien ja palveluiden hinnat:
www.aulankogolf.fi

Aulankolainen 1/2017
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—yhteystiedot—

AULANKO GOLF YHTEYSTIEDOT
Toimisto
			puhelin		
sähköposti		
Caddiemaster				(03) 653 7741 toimisto@aulankogolf.fi
Kari Kuivasaari, toimitusjohtaja		
Ismo Sulin, palvelupäällikkö		
Mervi Tabermann, taloushallinto		

040 503 7374
040 708 8440
040 553 3267

kari.kuivasaari@aulankogolf.fi
ismo.sulin@aulankogolf.fi
mervi.tabermann@aulankogolf.fi

Kenttä
Juha Englund, kenttämestari		

040 588 5414

juha.englund@aulankogolf.fi

Klubiravintolat 			
Klubiravintola Eversti			
(03) 653 7733		
• Anssi Nykopp			
040 545 9189 klubiravintola@aulankogolf.fi
Kahvilaravintola Hugo
• Onerva Ahde			
040 764 5662 onerva.ahde@gmail.com
Pro Shop
Abc Golf Aulanko
Esa Mykkänen				
Valmennus
Marko Kuivasaari, PGA pro*		
* myös mailakorjaukset
Tapio Sillanpää, PGA pro			
Juha Hakulinen, Juniorivalmentaja

0500 429 454

abcgolf@abcgolf.fi

040 506 3695

pro@aulangongolfakatemia.fi

050 350 5977
050 40 04560

tapio.sillanpaa@pp4.inet.fi
juha.m.hakulinen@gmail.com

Valvoja
Vesa Jarho
Caddiemasterit
Lauri Jarho
Lassi Burman
Asta Kinnunen
Tero Paloheimo
Juuso Salo
Akseli Laaksi
			

Osoite
Aulanko Golf
Aulangon Heikkiläntie 91
13900 Hämeenlinna
Kotisivu
www.aulankogolf.fi
12
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OP Golfkoulun starttikurssit
AGK järjestää starttikursseja uusille 6 – 15-vuotiaille junioreille.
1. Starttikurssi 22.-24.5. klo 17:30 – 19:00
2. Starttikurssi 29.-31.5. klo 17:30 – 19:00
Kurssit järjestetään Everstillä. Mukaan mahtuu 16 ensimmäiseksi ilmoittautunutta
kurssia kohden. Ilmoittautumiset sähköpostilla os. toimisto@aulankogolf.fi
(ilmoita nimi, puhelinnumero, osoite ja syntymäaika).
Tarvittaessa järjestämme myös kolmannen kurssin.
Periaatteemme on – kaikki halukkaat mukaan!
Kurssin hinta on 30 €.
Yhteistyössä OP Etelä-Häme
Lisätiedot: Aulanko Golf toimisto, puh. 03 653 7741

Luota
paikalliseen.
Meiltä saat helposti
kaikki pankki-, vakuutusja kiinteistönvälityspalvelut
saman katon alta.
Golf-kausi käynnistyy. Oletko kunnossa
pelikauteen? Entä vakuutuksesi?
Nyt voit saada OPn Terveysvakuutuksen erittäin
kilpailukykyiseen hintaan. Varaa aika ja kerro
neuvottelussa, että olet Aulanko Golfin jäsen.
Tarjous on voimassa 31.12.2017.
Varaa aika neuvotteluun op.fi tai
puh. 010 2549 001.
Maija Kauppi
sijoitusneuvoja
OP Etelä-Häme

Yhdessä hyvä tulee.

Heikki Hätönen
asiakkuusjohtaja
OP Etelä-Häme

Johanna Nieminen
vakuutusasiantuntija
OP Etelä-Häme

Lue lisää osoitteesta www.op.fi

—juniorit—

Tekstit: Juha Santala, kuvat: Tapio Sillanpää

Tervetuloa mukaan AGK:n junioriryhmiin!

Meillä Aulangolla pääset helposti mukaan golfin mahtavaan
maailmaan. Harjoittelemme viidessä eri tasoryhmässä kilpagolfarista harrastajaan, joten löydät varmasti itsellesi sopivan harjoitteluryhmän.
Junioriryhmään kuuluvan juniorin tulee olla Aulangon
golfklubin jäsen ja hänellä tulee olla junioripelioikeus
Aulangon kentille.
Kilpailevalle juniorille tarjoamme
maksuttoman rangen käytön.
Tiedusteluihin harjoitusryhmistä vastaa junioripäällikkö Juha
Santala 040 7365136 juha.santala@icloud.com
Edustusjuniorit
Tämä ryhmä elää ja hengittää kilpagolfia. Ammattivalmentajan johdolla harjoitellaan ja valmentaudutaan Junior Challenge tourin ja Junior Tourin kilpailuihin sekä SM-kilpailuihin.
Osa harjoittelusta tapahtuu omatoimisesti valmentajan antamien ohjeiden mukaisesti. Kesäharjoittelun omavastuu on
250€/juniori.
Haastajat ja Tyttöryhmä
Näissä ryhmissä harjoitellaan myös kilpailuja varten. Ryhmien valmennuksesta vastaa ammattivalmentaja apunaan
koulutetut ohjaajat. Kilpailuihin osallistutaan Golfliiton ikärajojen mukaisesti, nuorimmat Future Tourille ja yli 15-vuotiaat Junior Challenge Tourille. Kesäharjoittelun omavastuu
on 200€/juniori.
14
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Tsempparit
Tässä ryhmässä harjoitellaan golfin perusasioita syvällisemmin. Tavoitteena on hallita golfin tiedot ja taidot niin hyvin,
että juniori uskaltaa osallistua sekä paikallisiin kilpailuihin
että Golfliiton järjestämiin kilpailuihin. Harjoitukset ovat 1–2
kertaa viikossa . Kesäharjoittelun omavastuu on 150€/juniori.
Harrastajat
Tässä ryhmässä harjoitellaan golfin perusasioita. Tavoitteena
on hallita golfin tiedot ja taidot niin hyvin, että juniori pystyy pelaamaan muiden jäsenien mukana golfkierroksilla ja
osallistuu joihinkin junioreille järjestettäviin kilpailuihin. Harjoitukset ovat kerran viikossa. Omavastuu on 100 €/juniori.
OP Golfkoulu
OP Golfkoulu on jatkoa alkeiskurssille. Golfkipinän saaneet
juniorit harrastavat aamupäivisin kahdesti viikossa 1,5 tunnin harjoituksissa Hugo-kentällä. Koulun tavoitteena on saada kaikille koululaisille green card . Golfkoululaiset jatkavat
harrastustaan joko Tsempparit-ryhmässä tai Harrastajat-ryhmässä. Alkeiskurssin käyminen ei ole ehdoton vaatimus kouluun liittymiselle.
Koulun hinta on 100€/henkilö sisältäen green card –kokeen
ja ensimmäisen vuoden jäsenyyden.

—juniorit—

Junnujen ohjaajaksi – minäkö?
Aulangon Golfklubin junioritoiminta tarvitsee uusia ohjaajia. Tarvitsemme siis henkilöitä, jotka tulevat toimeen lasten
kanssa, osaavat leikkiä ja puuhata heidän kanssaan ja osaavat olla valmentajan tai kokeneemman ohjaajan apulaisena.
Golfohjaajan ei tarvitse osata pilkkoa swingiä kuuteen ja
puttia viiteen osa-alueeseen. Hän on valmentajan monitoimiavustin: hän saattaa tarvittaessa pikkupelaajat puun juureen tai klubitalolle, auttaa kengännauhojen sitomisessa, on
ryhmän lapsille isä, äiti, isoveli tai kaikkia yhtä aikaa. Joissain
harjoituksissa ohjaaja voi toimia yhden rastin pitäjänä tai peliharjoituksissa yhden ryhmän valvojana eli katsoo ryhmän
perään, että juniorit tekevät valmentajien antamien ohjeiden mukaan, pitävät tavarat tallessa ja etenevät oikeaan
suuntaan oikeassa ajassa.
Järjestämme ohjaajille myös maksutonta koulutusta. Ohjaajakoulutus on kaksitasoinen, peruskurssi ja jatkokurssi.
Peruskurssin käyneet ohjaajat ovat pääsääntöisesti aina valmentajan tai kokeneemman ohjaajan apuna, jatkokurssin
käyneet ohjaajat voivat pitää harjoituksia yksinäänkin. Uuden asian ja tekniikat opettaa valmentaja, mutta sekä peruskurssin tai jatkokurssin käynyt ohjaaja voi harjoituttaa
opittuja asioita itsenäisesti.

Tervetuloa mukaan hauskaan junnutoimintaan!
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Juha Santala 040 7365136 tai
juha.santala@icloud.com

HUGON KYMPPI-TIISTAI
Toukokuun tiistaipäivinä.
Greenfee 10 euroa.

FREE RANGE EVENING 3.5.2017
Tule keskustelemaan Aulanko Golfin pelioikeusvaihtoehdoista
ja tutustumaan golfopettajiemme kesän kurssitarjontaan.
Tarjoamme Sinulle maksuttomat rangepallot
Everstin rangella keskiviikkona 3.5. Non Stop klo 17 – 20.
Tervetuloa!

Aulankolainen 1/2017
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—mpt—

Kuva: Pekka Heinonen

Man Power Tour
Man Power Tourin suosio kasvaa vuosivuodelta.Tulevan kauden vierasreissun kenttä on vielä
auki, mutta kisakalenteri on jo lyöty lukkoon.

MPT 2017 kilpailupäivät ja -paikat:
• la 20.5.
Eversti
• la 10.6.
Hugo
• pe 7.7.
Eversti
• su 23.7.
Eversti
• la 12.8.
vierasreissu
• su 3.9.
Eversti

Seuramme sihteeri, Miikka Huhtinen, on yksi MPT-aktiiveistamme. Kokonaistourin voitto häneltäkin vielä
puuttuu.

GOLFKAUDEN 2017 AVAJAISTAPAHTUMA 1.5.
AGK:n lipunnosto ja kapteenin avauslyönti
Hugo 1.5.2017 klo 10.00
Tervetuloa!

Kanarian ihanainen La Gomera kutsuu jälleen!
Lähdöt: 31.10.-7.11. / 7.-14.11.2017, 31.10.-14.11.2017
Virallinen matkanjärjestäjä Golfpassi Oy

16
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Back To Golf
Kehityskurssi aloittelijoille tai vain vähän pelanneille AGK:n jäsenille.
Suoritit green cardin, mutta golfin pelaaminen ei alkanutkaan niin kuin olit suunnitellut.
Puuttuuko sinulta edelleen pelikaveri etkä yksin tiedä miten edetä uudessa harrastuksessasi?
Onko edellisestä golfkierroksestasi pääsyt vierähtämään tovi ja
golfin perustaitosi ovat päässeet rapistumaan?
Jos tuo tuntui tutulta, niin tule rohkeasti mukaan BtG kehityskurssille!

Back To Golf - opettajanasi Tapio Sillanpää PGA
- Kurssin koko 6 hlö
- Kurssin kesto 2,5h
- Harjoituspaikka Everstin rangella
- Golfswingin kertaus - suuntaaminen, alkuasento, swingiliike, rytmi
- Lähipelilyönnit - yksinkertainen chippitekniikka, lyhyet pitch-lyönnit
- Puttaaminen ja pelaaminen greeneillä
- Kurssin hinta 60,Toukokuu
16.5
Ti
30.5.
Ti
Kesäkuu
13.6.
Ti
27.6.
Ti
Heinäkuu
11.7.
Ti
25.7.
Ti

BtG 1
BtG 2
BtG 3
BtG 4
BtG 5
BtG 6

Klo
17.30-20.00
17.30-20.00
Klo
17.30-20.00
17.30-20.00
Klo
17.30-20.00
17.30-20.00

Tervetuloa rohkeasti mukaan!
Ilmoittautumiset pro@aulangongolfakatemia.fi tai suoraan AGK:n caddiemasterille.
Aulanko Golf - Aulangon Heikkiläntie 91 - 13900 Hämeenlinna - Puh. (03 ) 653 7741 - toimisto@aulankogolf.fi - www.aulankogolf.fi
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—säännöt—

Kuvat: Tapio Sillanpää

Muutos paikallissääntöihin
Suomen Golfliiton Sääntö- ja tasoitustoimikunta on ottanut uuden paikallissäännön (Palloa liikutetaan vahingossa viheriöllä) käyttöön omiin
kilpailuihin ja suosittelee seurojen ottavan sen
myös käyttöön omissa kilpailuissa.
Säännön 18-2 mukaan pelaaja saa yhden lyönnin rangaistuksen, jos hän aiheuttaa pelissä olevan pallonsa liikkumisen
tiettyjä erikoistapauksia lukuun ottamatta.
Decision 18-2/0.5 selventää, että jos on epäselvää mistä
pallon liikkuminen on johtunut, tulee kaikki asiaan liittyvät seikat ottaa huomioon ja arvioida niiden vaikutus. Jos
on todennäköisempää, että pelaaja on aiheuttanut pallon
liikkumisen kuin se, ettei pelaaja ole aiheuttanut pallon liikkumista, saa pelaaja yhden lyönnin rangaistuksen Säännön
18-2 perusteella ja pallo tulee asettaa takaisin paikalleen.
Muutoin pelaaja ei saa rangaistusta ja pallo tulee pelata uudelta sijaintipaikaltaan, ellei jokin muu sääntö toisin määrää
(esim. Sääntö 18-1).
Kentillämme on otettu käyttöön paikallissääntö, joka muokkaa Sääntöä 18-2 siten, että pelaaja ei saa rangaistusta,
jos pelaaja vahingossa liikuttaa viheriöllä olevaa palloaan.
Johdonmukaisuuden vuoksi tämä paikallissääntö muokkaa
myös Sääntöä 18-3, jotta saman tapaiset rangaistukset poistuvat myös reikäpelistä, missä vastustaja vahingossa liikuttaa
pelaajan palloa.
Samoin tämä paikallissääntö muokkaa Sääntöä 20-1 siten,
että rangaistusta ei seuraa, jos pelaaja tai hänen vastustajansa vahingossa liikuttaa viheriöllä olevaa pelaajan merkkinappia.

18
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Kun pallo on pelattu viheriölle ei rangaistusta seuraa,
vaikka palloa vahingossa liikuteltaisiinkin.

Aloita golf Aulangolla!
Aloita golfharrastuksesi Aulangon Golfakatemian Starttikursseilla ja
liity elinvoimaiseen Aulangon Golfklubiin tarjoushintaan!
Tarjolla kolme houkuttelvaa vaihtoehtoa:

1

Starttipaketti aikuisille - Starttikurssi + green card-suoritus + jäsenyys
Aulangon Golfklubissa 2017 + 10-kortti Hugo - kentälle ( 10 kpl green feetä )
Hintaan 225,-

2

Starttikurssi + jäsenyys - Starttikussi + green card-suoritus +
jäsenyys Aulangon Golfklubissa.

Hintaan 170,-

3

Junioreiden Starttikurssi (alle 18-vuotta) - Starttikurssi + green card-suoritus +
jäsenyys AGK:ssa, täysi pelioikeus Aulangon molemmille
kentille ( Hugo ja Eversti ) kaudelle 2017.

Hintaan 195,Huhtikuu
29.4.
La
Starttikurssi 1
Toukokuu
6.5.
La
Starttikurssi 2
13.5.
La
Starttikurssi 3
20.5.
La
Starttikurssi 4
27.5.
La
Starttikurssi 5
Kesäkuu
10.6.
La
Starttikurssi 6
17.6.
La
Starttikurssi 7
Heinäkuu
1.7.
La
Starttikurssi 8
8.7.
La
Starttikurssi 9
15.7.
La
Starttikurssi 10
Elokuu
5.8.
La
Starttikurssi 11
Kurssien alkamis- ja päättymisajat
Lauantaisin klo 10.00 - 15.00
MK = Marko Kuivasaari
TS = Tapio Sillanpää

Pro
TS
Pro
MK
TS
MK
TS
Pro
MK
TS
Pro
MK
TS
TS
Pro
TS

Kurssien vetäjinä kokeneet PGA opettajat
Tapio Sillanpää 050 350 5977 & Marko Kuivasaari 040 506 3695

Ilmoittautumiset ja kyselyt
pro@aulangongolfakatemia.fi

Ole hyvä ja tutustu palveluihimme www.aulankogolf.fi kohdassa Golfopetus
Aulanko Golf - Aulangon Heikkiläntie 91 - 13900 Hämeenlinna - Puh. (03 ) 653 7741 - toimisto@aulankogolf.fi - www.aulankogolf.fi
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Kilpailukalenteri 2017
Pvm
Pvä
Kilpailu				Avoin/AGK
Kenttä		Sarja		Pelimuoto
Toukokuu						
1
ma
Vappuscramble, 2 hlö		AGK		Hugo		hcp		lp 9r.
6
la
Everstin scramble, 2 hlö		
A		
Eversti		
hcp		
lp 18r.
13
la
ABC scramble, 3 hlö		
A		
Hugo		
hcp		
lp 18r.
27
la
Kultakeskus Open		
A + S		
Eversti		
scr/hcp		
lp/pb 18r.
Kesäkuu						
10-11 la-su
OnGolf Seniorpokaalit		A(S,N)		Eversti		scr		lp 36r.
17
su
Gloria LadyCup- Aulangon Helmi A (N)		
Eversti		
hcp+1.scr
lp/pb 18r.
18
su
Four Reasons Open		
A + N		
Eversti		
hcp+1.scr
lp/pb 18r.
22
to
Midnight Sun Golf K-18		
AGK		
Hugo		
hcp		
pb 9r.
Heinäkuu						
2
su
Hugon Malja I hcp>30		
AGK		
Hugo		
hcp		
pb 9r.
4
ti
AGK Marathon			HML		Hugo		hcp		lp 72r.
8-9
la-su
Hämeenlinna Lady Open, 2 hlö A (N)		
Tawast /Eversti hcp		
lp 36r.
8
la
Linnajazz scramble		A		Hugo		hcp		lp 9r.
12
ke
Tunari Kiulu			A (S)		Hugo		hcp		lp 18r.
14-16.7 pe-su Mid Tour SM-lyöntipeli		A		Eversti		scr		lp 54r.
19
ke
Anna Golf Tour			A (N)		Eversti		hcp		pb 18r.
26
ke
GolfPassi Tour Best ball, 2 hlö
A		
Eversti		
hcp		
lp 18r.
29-30 la-su
Leimarakentajat Open 		
A		
Tawast/Eversti scr/hcp		
lp 36r.
Elokuu 					
5-6
la-su
AGK mestaruuskilpailut		AGK		Eversti		scr		lp 36 r.
11
pe
Aulangon Venetsialaiset scramble AGK 		
Eversti		
hcp		
lp 9r.
13
Su
HML Avio/Avopari foursome
A		
Hugo		
hcp		
lp 18r.
26
la
Future Tour			A(J)		Eversti		scr		lp 18r.
27
su
Honda Open			A		Eversti		hcp		lp/pb 18r.
Syyskuu
					
2
la
Koivikko Scramble		A		Hugo		hcp		lp 9r.
9
la
SSAB Open			A		Eversti		hcp+1.scr
lp/pb 18r.
10
su
Hugon Malja II hcp>30		
AGK		
Hugo		
hcp		
pb 9r.
16-17 la-su
Tiilaakso scramble, 2 hlö		
A		
Hugo/HaG/TawG hcp		
lp 18r.
23
la
Aulangon Malja 			
AGK		
Eversti & Hugo hcp		
lp/pb 18 r.
30
la
Kinkku Scramble, 3 hlö		
A		
Hugo		
hcp		
lp 18 r.
Lokakuu						
7
la
Syys Scramble, 2 hlö		
A		
Eversti		
hcp		
lp 18r.

