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—PUHEENJOHTAJA—

Teksti: Risto Korpela, kuva: Pekka Heinonen

HIEMAN UUTTA, PALJON TUTTUA

Uusi pelikausi on ovella. Monen mieli
halajaa jo greeneille. Talvi ei ilmeisimmin ole päässyt tekemään yllätyksiä
kentillemme. Saanemme nauttia viimekesäisen tasoisista hienoista kentistä.
Tuleva pelikausi käynnistyy uuden strategiamme siivittämänä. Yhtenä tavoitteenamme on olla eturivin golfyhteisö
Suomessa. Siihen meillä on hyvät edellytykset. Me jokainen voimme siihen
vaikuttaa omalta osaltamme. Ystävällinen ja rento klubihenki on yksi tapa
toteuttaa henkilökohtaisella tasolla
tavoitettamme. Oman klubimme ja
kenttämme huolehtimisesta jokainen
pelaaja on vastuussa etiketin sanelemin
ohjein.
Toivon, että hyvä klubihenki auttaa
jäsenistöämme innostumaan entistä
enemmän klubitoiminnasta. Aktiiviset
seuranjäsenet ovat erittäin tärkeitä. Tavoitteemme on saada pelaajat osallistumaan klubin toimintaan sen monissa
muodoissaan.
Tulemme aktiivisesti hakemaan arvokilpailuja järjestettäväksemme ja niiden
onnistumisen kannalta on olennaista,
että meillä on aktiivinen ryhmä jäseniä
kilpailujen läpiviemistä toteuttamassa.
Yhdessä tekemisen riemusta haluamme mahdollisimman monen pääsevän
nauttimaan. Tätä kautta voimme olla
entistä ylpeämpiä aulankolaisia.
On hyvä tiedostaa AGK:n merkitys
myös suomalaisen golfhistorian vaalimisessa. Muistakaamme, kuten arvostettu golfpersoona Lassi Tilander totesi
50-vuotisjuhlissamme, että meidän
Hugo-kenttämme on Suomen vanhin
alkuperäisessä muodossaan oleva golfkenttä.

Risto Korpela valittiin
seuran uudeksi puheenjohtajaksi.

On hienoa, että saamme tulevana kesänä viettää 9-reikäisen kenttämme
70-vuotisjuhlakilpailua.
Tässä yhteydessä haluan lämpimästi
kiittää kahta golfvaikuttajaamme. Pitkäaikainen puheenjohtajamme Risto
Salo teki merkittävän työn golfyhteisömme puolesta. Riston panos golfin
parissa on huomattu valtakunnallisella
tasolla asti. Hänhän vaikuttaa tällä hetkellä Suomen Golfliiton hallituksessa.
Toinen henkilö, jonka haluan mainita,
on 20 vuoden uran kapteeninamme
toiminut Pekka Kuivasaari. Pekka on

johdattanut monet sadat hämeenlinnalaiset perille golfin saloihin ja opastanut meitä toimimaan oikein kentällä
ja klubilla.
Kiitokseksi merkittävästä panoksestaan
AGK:n hallitus päätti kokouksessaan
kutsua molemmat golfvaikuttajat seuran kunniajäseniksi Lasse Selingon ja
Juhani Niemisen seuraan. Onnittelut ja
kiitokset molemmille.
Erinomaista golfkautta kaikille aulankolaisille. Nautitaan yhdessä hienosta
lajistamme.
Aulankolainen 1/2010
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Teksti: Pertti Koivunen, kuva: Tapio Sillanpää

Hugolla juhlavuosi
– vanha kenttä täyttää 70 vuotta

Aulangon Golfklubi juhli viime kesänä
50-vuotiasta historiaansa. Aulangolla
golfataan juhlatunnelmissa myös tänä
kesänä vanhan Hugo-kentän täyttäessä
70 vuotta. Ensimmäiset swingit viuhuivat Aulangolla nimittäin jo 1930-luvun
lopulla. Yhdeksän reiän kentän on alkujaan suunnitellut skotlantilainen Fred
Smith. Mukana suunnittelutyössä oli
myös Helsingin Talin golfkentän voimahahmoihin lukeutunut Lauri Arkkola.
Golfkenttää Hämeenlinnaan ryhdyttiin
puuhaamaan vuoden 1940 olympialaisten huumassa. Kenttätyöt käynnistyivät vuonna 1938, ja ensimmäiset kilpailut maamme toiseksi vanhimmalla
golfkentällä pelattiin 15. päivänä syyskuuta vuonna 1940. Kiertopalkinnot
kolmeen kisaan (aamu- ja iltapäivä sekä
naiset) olivat lahjoittaneet Kultakeskus
4
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Oy, Aulanko Oy ja hotelli Aulanko.
Syksyn 1940 avajaiskisassa oli mukana vain helsinkiläisiä golffareita, joiden
turneesta Aulangolla Hämeen Sanomat
kirjoitti 17. syyskuuta ilmestyneessä numerossaan seuraavaa:
”Aulangon uudella radalla sunnuntaina suoritetut golfkilpailut tasoituksineen päättyivät seuraavasti. Aamupäivällä suoritettu miesten kilpailu: 1) Ch.
Jensen 87–10=77, 2) E. Vuorenlehto
96–15=81, 3) Woodburn 83–2=81.”
Tarkka tuloslista sisälsi lisäksi naisten ja
iltapäivän loppukilpailun tulokset, joista selvisi, että kisan voitti suomalaisen
golfin voimahahmo Eljas Erkko. Tämän
jälkeen juttu jatkui: ”Sää oli aamupäivällä kirkas ja kaunis, mutta iltapäivällä
sataa tihutti. Kaikki kilpailijat olivat helsinkiläisiä. Toivottavasti uusi rata innos-

tuttaa myös hämeenlinnalaisia harjoittamaan tätä oivallista peliä”.
Myös Hämeen Sanomien pakinoitsija
”Juhani ” kirjoitti golfin ensiaskeleista Aulangolla: ”Golf – vieraanlainen
päällekirjoitus, eiköstä niin? Jopa niin
vieras, että sen arvuuttamisessa voisimme lukijaimme kanssa järjestää vaikka
pienen tietokilpailun. Voisimme kysyä
vaikka näin: onko se merivirta vai pallopeli?”
Juhani jatkoi muun muassa ehdottaen
golfin hämäläiseksi nimeksi ”kolvi”.
Pakinoitsija selvitti myös pelin ideaa ja
oli tullut Aulangon avajaiskisaa seuratessaan seuraavaan johtopäätökseen:
”Nyt pidetyn ensimmäisen kilpailun
voitti kentän lihavin ja tukevin mies,
josta näin maallikko voi vetää sen päätelmän, että tämän pelin pelaajilla on

ruumiillinen massa hyvänä apuna ja
avuna. Emme kuitenkaan voi suoralta
kädeltä tätä ehdottomasti väittää, koska pelaajien joukossa oli hentoja ja siroja naisihmisiäkin.”
Uusi tuleminen kesällä 1959
Suomen olympiaisännyys, ja myös golfin juurtuminen Aulangolle jo 1940-luvulla jäivät kuitenkin haaveeksi sodan

takia. Sotavuosien aikana Aulangon
kenttä oli greenejä lukuun ottamatta
perunapeltona, ja vasta vuonna 1955
kenttää ryhdyttiin kunnostamaan uudelleen.
Kesällä 1959 kenttä oli jälleen pelikunnossa. Saman vuoden huhtikuussa perustetun AGK:n ensimmäinen kilpailu
Aulanko cup pelattiin elokuun 30. päivänä. Palkintopytyn kisaan oli lahjoitta-

nut ministeri Eljas Erkko.
Aulangon kaunis yhdeksän reiän puistokenttä on ollut myöhemmin lähes
pyhiinvaelluskohde suomalaisille golffareille. Samanlaista tunnelmaa aistii
tänä enää vain Talin kentällä Helsingissä.
Kentän historiasta lisää AGK:n 50-vuotishistoriikissa ja seuran leikekirjoissa.

Hugon 70-vuotisjuhlakisa pelataan
18.9.2010
Kiertopalkintona 15.9.1940 pelatun avajaiskisan palkinto,
Aulangon malja.
Aulankolainen 1/2010
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—strategia—

Teksti: Kari Kuivasaari, kuvat: Tapio Sillanpää, Juha Englund

AULANKO GOLFIN STRATEGIA 2010 – 2015
Aulangolla on kiva pelata

Aulanko Golfin seuraavan viisivuotiskauden strategia esiteltiin kokousväelle v.2010 AGK ry:n varsinaisessa
kokouksessa ja Aulanko Golf Oy:n
yhtiökokouksessa. Vaikka strategian
yksityiskohtia vielä viimeistellään, ovat
sen pääkohdat valmiit esiteltäviksi.
Aivan aluksi on syytä korostaa, että

Aulanko Golf on golfyhteisö, jonka
muodostavat Aulanko Golf Oy ja Aulangon Golfklubi ry. Laadittu strategia
on siis golfyhteisömme yhteinen suuntaviivan näyttäjä tuleville vuosille.
Strategiaa on talven aikana työstänyt
toimikunta, johon ovat kuuluneet
molempien hallitusten puheenjohtajat

Risto Salo ja Kai Kauppinen sekä hallitusten jäsenet Anu Kärmeniemi, Pekka
Kuivasaari, Rauno Lehtimäki, Heikki
Vehkaperä ja Juha Hakulinen. Lisäksi
ryhmään ovat kuuluneet henkilöstön
edustajina Juha Englund ja Kari Kuivasaari sekä yhteistoimijoiden edustajana
Tapio Sillanpää.

VISIO kertoo millaiseksi haluamme tulla?
Aulanko Golfin visiona on tulla Eturivin golfyhteisöksi osaamisella ja yhteistyöllä.
MISSIO eli toiminta-ajatus kertoo miksi olemme olemassa?
Aulanko Golfin toiminta-ajatuksena on tarjota Nautinnollisia golfelämyksiä kaikentasoisille harrastajille ainutlaatuisella palveluasenteella ympärivuotisesti.
ARVOT sloganimme on Aulangolla on kiva pelata
Arvojamme ovat:
Harrastamisen nautinnollisuus käsittäen ympärivuotisen toiminnan hyvissä olosuhteissa, hyvät tavat Aulangon hengessä, aktiivisen jäsentoiminnan ja matalan aloituskynnyksen.
Vastuullisuus, johon oleellisesti kuuluvat turvallinen pelaaminen, pelaajien perehdyttäminen golfetikettiin sekä kentistä ja niiden ympäristöstä huolehtiminen.
Yhteistyö, johon lukeutuvat yhteisön sisäinen yhteistoiminta, yhteistyö alueen golfseurojen kanssa ja osallistuminen Aulangon alueen kehittämiseen.
Jatkuva kehittyminen, jossa säännöllisesti suoritettavat mielipidekyselyt toimivat hyvänä mittarina.
Laadukkuus kentänhoidoissa ja klubin palveluissa.
6
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Talous- ja toimintaolosuhteet
Osakasedut ja golfosakkeen arvostuksen parantaminen on strategiakauden
avainasioita. Aulanko on suosittu
kohde vieraspelaajille ja golfiin liittyvä
matkailu näyttelee merkittävää osaa.
Myös yritystapahtumat ovat tärkeitä
sekä talouden, että yhteisön kokonaisuuden kannalta. Koska lähtökohtana
on varmistaa pelioikeuden haltijoille
riittävästi pelitilaa, on kenttien käyttöasteeseen olennaisesti vaikuttava
pelioikeuksien enimmäismäärä tärkeä
selvittää sekä tehdä asiassa tarvittavat
päätökset. Tavoitteena tulee myös olla,
että kaikilla osakkeilla on käytössä oleva pelioikeus golfkentillämme. Muita
merkittäviä seikkoja ovat pelaamisen
hinnoittelu ja pelaamiseen liittyvä
yhteistyö muiden kenttien kanssa.

Osakkaiden ja jäsenten palvelu
Osakkaille ja jäsenille tarjotaan monipuolisia pelimahdollisuuksia. Tiedotustoiminta on avointa ja kattavaa ja
sen välineitä ovat kotisivut, jäsenlehti,
sähköpostiuutiskirjeet ja sms -viestit.
Toimikunnat järjestävät laadukasta ja
monipuolista toimintaa jäsenille. Myös
miehille tarkoitettu miestoimikunta
aloittaa toimintansa. Uusista jäsenistä
huolehditaan madaltamalla aloituskynnystä, järjestämällä jatkokoulutusta
ja kehittämällä kummi- ja kilpailutoimintaa. Osakas- ja jäsentyytyväisyyttä
mitataan joka toinen vuosi suoritettavalla tyytyväisyyskyselyllä.
Arvokilpailut
Aulangolla on aina panostettu kilpagolfiin. Edustuspelaajiemme tukemiseen satsataan myös tulevaisuudessa.
Myös säännöllisesti järjestettävät
valtakunnalliset arvokilpailut ovat
strategiakauden tavoitteena. Kilpailujen järjestelytehtäviin koulutetaan
vapaaehtoisia toimitsijoita jäsenistöstä.
Onnistuneet arvokilpailut parantavat

—strategia—

STRATEGIAN PAINOPISTEALUEET
Strategian 2010-2015 painopistealueet ovat talous- ja toimintaolosuhteet, osakkaiden ja jäsenten palvelu,
arvokilpailut, vastuu ympäristöstä ja
junioritoiminta.

klubihenkeä ja terävöittävät Aulanko
Golfin profiilia
Vastuu ympäristöstä
Aulanko Golf hallinnoi laajoja alueita Aulangon ympäristössä. Kenttien
hoidon lisäksi maisemalliset hoitotoimenpiteet ja alueen siisteys ovat
tärkeitä tekijöitä. Tulevalla kaudella
Aulanko Golfissa otetaan käyttöön
Golfliiton auditoima ympäristöjärjestelmä. Hugon turvallisuutta parantavia
toimenpiteitä kehitellään.
Junioritoiminta
Yksi strategiakauden keskeisimmistä
tavoitteista on junioreiden määrän
lisääminen. Keinot, joiden avulla
tavoitteiseen päästään ovat edulliset
juniorimaksut, ohjatun toiminnan
ja ohjaajakoulutuksen kehittäminen
sekä yhteistyö koulujen ja lähiseurojen
välillä. Par 3- kenttä on hyvä keino madaltaa junioreiden aloittamiskynnystä.

TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT v.2010
• Hugon 70-vuotisjuhlallisuudet
• Osakasetujen määrittäminen
• Pelioikeuksien enimmäismäärätavoitteen asettaminen
• Everstin lyöntikatoksen rakentaminen ja siirtymäpolkujen pohjaaminen
• Hugon suojeluhanke
• Hugon lyöntipaikkojen parantaminen
• Miestoimikunnan perustaminen
• Golfshopin toiminnan parantaminen
• Palautekorttikokeilu
• Arvokilpailujen anominen

Aulankolainen 1/2010
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—kapteeni—

Teksti ja kuva: Pertti Koivunen

Kipparien vahdinvaihto

Vesa Rontu on AGK:n uusi kapteeni. Pekka Kuivasaaresta kunniajäsen.
Kapteenin esimerkki oli, ja on toivottavasti edelleenkin, tärkeää junnuille.
Opimme pian, ettei kentällä saa pyöriä
jaloissa, ja että lyönti- ja pallonjäljet
pitää korjata, Rontu muistelee.
Rontun mielestä golfklubien kapteenin status ei ole himmennyt vuosien
saatossa. Harrastajamäärien kasvaessa
golfetiketti on jäänyt vain hieman
taka-alalle.
– Ei meno kentillä ole mitenkään
retuperällä, mutta esimerkiksi kentänhoidolliset säännöt ja kentänhoitajien
huomioiminen ovat jotenkin hukkuneet tähän hurjaan buumiin. Erilaiset
sääntö- ja etikettituokiot ovat nimenomaan nyt tarpeellisia kaikentasoisille
golffareille. Olen avoin myös uusille
ideoille ja toivon myös, että mahdollisimman moni tulee juttelemaan
kipparin kanssa, Rontu sanoo.

Aulangon Golfklubi on saanut uuden kapteenin. Klubin keulakuvana
toimii jatkossa Vesa Rontu, joka on
edeltäjänsä Pekka Kuivasaaren tavoin
Aulangon viheriöiden kasvatti.
Kuivasaaren suuriin saappaisiin hyppääminen on 33-vuotiaalle Rontulle
melkoinen kunnia ja haaste, vaikka
miestä oli jo vuosia kypsytetty tehtävään. Tuskin hän nimittäin vielä
kaksikymmentä vuotta sitten golfuransa alussa tiesi tänä keväänä lyövänsä
kauden avauslyöntiä Hugolla.
– Kaksikymmentä vuotta on sekä
Pekalle että minulle maaginen luku.
Pekka ennätti olla sen ajan kipparina,
ja minä olen pelannut golfia tasan
saman ajan. Otan kapteenin tehtävät
vastaan suurella kunnioituksella, sillä
olen juniorivuosista saakka arvostanut
edeltäjääni taitavana ja esimerkillisenä
golffarina, Rontu sanoo.
Veskun valinta AGK:n historian kuudenneksi kapteeniksi oli hyvä päätös.
Jo juniorivuosinaan hän vakuutti Hämeenlinnan golfpiirit fiksulla käytöksellään. Hän oli muun muassa AGK:n
junioreiden suomenmestarijoukkueen
8
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kapteeni vuonna 1995. Myöhemmin
Rontu on yltänyt kympin sakkiin kotimaan ykköskiertueilla ja on pokannut
miesten SM-joukkuehopeaakin Tawast
Golfin riveissä.
Golfkierros Veskun kanssa on ollut
mieleenpainuva hetki monelle pelaajalle. Mies lyö palloa tyylikkäästi ja parhaimmillaan tulostehtailukin on vallan
hurjaa. Myös monta sääntötulkintaa
olemme saaneet golfin säännöt hyvin
hallitsevalta Rontulta vuosien saatossa.
– Ensimmäiset muistot golfista ovat
Hugolta, jonka raffeissa haimme
pikkupoikina palloja. Gardiemeisterin
Jormalle ja kumppaneille tuli myytyä
monta kuulaa, ja niillä rahoilla ostin
ensimmäiset mailanikin. Pelitaidot taas
ovat peräisin legendaarisen Anteron
rangepallomerestä. Satoi tai paistoi, se
kaveri keräsi meille palloja myöhään
yöhön saakka. Tuolloin touhu välillä
naurattikin, mutta totuus on se, että
Antero jos kukaan piti aina meidän
junnujen puolta.
– Junnuvuosina opin tuntemaan myös
Kuivasaaren Pekan ja muut takavuosien kuulut aulankolaiset mailataiturit.

AGK:n jäsenistö
saa kiitosta
Pekka Kuivasaari on nähnyt pitkällä
golfurallaan monenlaista mailanheiluttajaa. AGK:n jäsenistö saa kuitenkin
väistyvältä kapteenilta kiitosta.
– Aulankolaisia ei enää moneen
vuoteen tarvinnut käskeä tai ojentaa.
Golfproilla on ollut erittäin tärkeä rooli
golfetiketin juurruttamisessa. Toisin
oli takavuosina, kun kaikki jäsenet piti
viedä kentälle kädestä pitäen ja neuvoa ja ohjeistaa, Kuivasaari muistelee.
Kuivasaari on jatkossakin näkyvä
hahmo Aulangon golfkentillä. Vuoden
1977 Erkko Trophy –voittaja tunnetaan
myös muilla Suomen kentillä.
Mies lupaa olla myös oppimestarina uudelle kapteenille. Golfetiketin
oleellisemman hän kiteyttää yhteen
lauseeseen.
– Toisten pelaajien huomioon ottaminen. Se pitää sisällään oikeastaan
kaiken tärkeimmän. Myös sääntökurssien pitäminen on kipparin tärkeimpiä
tehtäviä. Sääntöjen osaaminen helpottaa nimittäin pelaamista merkittävästi,
Kuivasaari muistuttaa.

—hallitukset—

Aulangon Golfklubi ry:n hallitus
Pertti Koivunen
sihteeri
Puh. 0400 538 667
pertti.koivunen@hameensanomat.fi
Jari Aarnio
miestoimikunta
Puh. 0400 841 414
jari.aarnio@lindstrom.fi
Juha Hakulinen
junioritoimikunta
Puh. 050 400 4560
juha.hakulinen@aina.net
Heikki Vehkaperä
senioritoimikunta
Puh. 040 546 6782
heikki.vehkapera@phnet.fi
Kai Kauppinen
varapuheenjohtaja
Puh.050 521 9294
kai.kauppinen@evl.fi
Pekka Salminen
kilpailutoimikunta
Puh. 040 506 7509
pekka.salminen@hameenlinna.fi
Vesa Rontu
kapteeni
Puh. 040 868 4225
vesa.rontu@aina.fi
Risto Korpela
puheenjohtaja
Puh. 040 759 3770
risto.korpela@hpk.fi
Anu Kärmeniemi
lady kapteeni
Puh. 0400 491 974
anu.karmeniemi@armas.fi

Aulanko Golf Oy:n hallitus

Minna Koskinen
hallituksen jäsen
minna.k.koskinen@oikeus.fi

Kai Kauppinen
puheenjohtaja
kai.kauppinen@evl.fi

Rauno Lehtimäki
hallituksen jäsen
rauno.lehtimaki@lejo.fi

Risto Korpela
varapuheenjohtaja
risto.korpela@hpk.fi

Kari Viitamäki
hallituksen jäsen
kari.viitamaki@restel.fi
Aulankolainen 1/2010
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—kenttämestari—

Teksti ja kuva: Juha Englund

Salaojitusta ja polkujen parantamista
Talvi on taas jäämässä taakse, ja
raivaus- ja siistimistyöt ovat olleet
käynnissä kentillämme jo hyvän aikaa.
Kaikkia tietenkin kiinnostaa, milloin
kentät ovat pelikunnossa? Eiköhän
Hugo saada avatuksi vapuksi ja
mahdollisesti jo hieman aiemminkin.
Kentän kuntoa en ryhdy vielä arvailemaan, joten kerron vähän mitä niityillämme on tapahtunut syksyn aikana.
Eversti-kentällä touhuttiin paljon
syksyllä. Uuden päällysteen saavat
siirtymät kolmosen viheriöltä nelosen
lyöntipaikalle, kympin lyöntipaikan
viereinen polku ja seitsemäntoista
lyöntipaikan polku. Työt ovat tosin
vielä hieman kesken talven yllätettyä
joulukuussa.
Polkujen pohjat on rakennettu siten,
että asfaltointi olisi tulevaisuudessa
mahdollista. Pelaajareittien parantamista jatketaan myös ensi syksynä.
Salaojia syksyn aikana vedettiin
kentälle yhteensä 400 metriä. Nelosväylälle upposi putkea 300 metriä
sekä kolme kaivoa lisää väylän oikeaan
laitaan.
Hugo-kentän nelosen viheriö sai myös
uuden ilmeen. Kunnostustyön jälkeen
vesi imeytyy paremmin greenin läpi
ja, lipunpaikkojakin on nyt enem-

män viheriön oikeassa laidassa. Näin
myös alamäkeen ohi menevät putit
pysyvät paremmin viheriöllä. Nelosen
pitäisi olla pelikunnossa jo toukokuun
aikana.
Myös Hugon rantamaisemointia
lisätään varsinkin kolmosen rannan
puolelta harventamalla pusikoita
yhteistyössä kaupungin kanssa.
Lopuksi vielä muutama tärkeä seikka:
Kaikkihan muistavat paikata aina

yhden putoamisjäljen viheriöltä, vaikka
se ei olisikaan oman pallon jättämä.
Muista niin ikään, että kentänhoitaja
on myös ihminen, joka ei ole kiusallaan koneen kanssa edessänne. Me
vastaavasti yritämme parhaamme
mukaan lukea peliä ja antaa mahdollisimman nopeasti lyöntiluvan, vaikka
aina se ei ole juuri sillä sekunnilla
mahdollista tai järkevää edes pelin
etenemisen kannalta.

TOIMISTO TIEDOTTAA...
PYSY AJANTASALLA JA ILMOITA
SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI!
• Panostamme tiedotuksessa sähköpostilla postitettaviin uutiskirjeisiin.
Ilmoita tai tarkista sähköpostiosoitteesi
toimistoon toimisto@aulankogolf.fi.
Voit myös itse päivittää yhteystietosi
nettiajanvarauksen kautta osoitteessa
www.nexgolf.fi/agk.

10
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MUUTOKSIA EVERSTIN
AJANVARAUKSEEN
• Viikonloppuisin Everstillä otetaan
käyttöön 1. ja 10. tii lähdöt. Tällä
järjestelyllä saadaan koko kenttä käyttöön aamusta alkaen.
• OSAKASLÄHDÖT. Kaksi lähtöaikaa
per tunti on varattavissa aikaisintaan
edellisen päivän iltana nettivarauk-

sena ja saman päivän aikana myös
puhelimitse. Ajat ovat ensisijaisesti
varattu Everstin pelioikeuden haltijoille
ja heidän kanssaan pelaaville vieraille.
Osakaslähdöt eivät ole käytössä
kilpailujen ja ennakkoon myytyjen
ryhmävarausten aikana. Osakaslähdöt
korvaavat aiemmin käytössä olleet
tasatuntilähdöt.

—Yhteystiedot—

AULANKO GOLF YHTEYSTIEDOT
Toimisto
		
Caddiemaster			
Fax				

puhelin		
sähköposti		
(03) 653 7741 toimisto@aulankogolf.fi
(03) 653 7731

Kari Kuivasaari, toimitusjohtaja
Ismo Sulin, palvelupäällikkö
Mervi Meredith, taloushallinto

040 503 7374
040 708 8440
(03) 653 7741

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

Kenttä
Juha Englund, kenttämestari

040 588 5414

juha.englund@aulankogolf.fi

Klubiravintolat 			
Klubiravintola Eversti		
(03) 653 7733		
Peter Rindell			
0500 480 992 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*
Tapio Sillanpää, PGA pro		
Nora Ahtola, Golfopettaja
* myös mailakorjaukset
Caddiemasterit
Sanni Kuivasaari 		
Juha Hakulinen 		
Karri Salo 		
Mikko Puhakka		
Suvi Kuivasaari

0500 429 454

abcgolf@abcgolf.fi

040 506 3695
050 350 5977
050 594 0280

marko.kuivasaari@pp.armas.fi
tapio.sillanpaa@armas.fi
nora.ahtola@jippii.fi

Minna Vuorenpää
Miika Huhtinen
Leena Tie
Karri Kauppinen

Osoite
Aulanko Golf
Aulangon Heikkiläntie 91
13900 Hämeenlinna
Kotisivu
www.aulankogolf.fi
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—GOLFMATKAILU—

Teksti ja kuvat: Juha Hakulinen

Orkesteri Orlandossa
Kun ’Hakulisen Halpamatkat’ vie porukan reissuun ei
tapahtumista ole puutetta.
Sekalainen seurakunta vietti
golflaatuaikaa Tigerin kotikaupungissa.
Viime kesänä kävi kuhina pitkin kaupunkia, että jonkinlainen porukka olisi
lähdössä marraskuussa golflomalle
Floridaan. Tämä Kankareen Ilen hierontapöydältä lähtenyt idea sai paljon
mielenkiintoa osakseen ja halukkaita
mukaan lähtijöitä olisi ollut pitkälle
toistakymmentä.
No ketkä sitten pitivät maailmalla
Hämeenlinnan golfperinteitä yllä?
Pitkällisen pohdinnan jälkeen matkalle
lähtivät: Seija ja Heimo ”Hemppa”
Juvankoski, Anna Rysä, Vesa Rontu,
Lasse Karikoski, Jari ”Bana” Aarnio,
Ilkka ”Ile” Kankare ja matkanjohtajana
Hakulisen Halpamatkojen edustaja
Juha ”Uma” Hakulinen.
Meillä oli Orlandon lähettyviltä vuokrattuna 270 neliön omakotitalo, jossa
riitti tilaa koko porukalle. Talossa oli
kaikki mukavuudet omasta uimaaltaasta biljardipöytään. Kaikkineen
reissun kiinteät kulut (lennot, asunto ja
2 x auto) olivat 890€/hlö. Ei paha hinta kahden viikon reissusta! Kannattaa
vakavasti harkita Floridaa seuraavaksi
golfkohteeksi, jos siellä ei ole vielä
käynyt.
Magnoliassa hole-in-one
Floridan osavaltiossa on yli 1100 golfkenttää, joten valinnanvaraa löytyy. Ja
kelit ovat valkoiselle miehelle sopivat –
päivälämpötilat pyörivät 22–28 asteen
välillä. Greenfeet olivat marraskuussa
pyöreästi 20–30€:n välillä, pois lukien Disneyn Magnolia-kentän vajaan
80€:n greenfee, jonka senkin maksoi
mukisematta. Harvoin meinaan tulee
mahdollisuutta pelata kentällä, jossa
on pari päivää aikaisemmin pelattu
PGA Tourin kauden viimeinen kilpailu
ja kenttä on vielä täydessä kisavirityksessä.
12
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Fiilistelyä Deer Island -kentällä.

Ile teki holarin Magnolian 6. väylälle.
Reissun kohokohdista tekisi pienen
kirjan, mutta ehdoton helmi retkellä
oli Kankareen Ilen hole in one tuolla
Magnolia-kentällä, jossa PGA Tourin
pelimiehet pelasivat edellisenä viikonloppuna. Tunnelma oli melko riehakas,
kun huomattiin lyönnin menneen
reikään. Ja tyypilliseen aulankolaiseen tapaan ajettiin golfauto melkein
greenille parkkiin, kun mentiin juhlimaan holaria. Sanomistahan siitäkin
tuli, kun valvoja saapui paikalle ojentamaan suomituristeja.
Tuomarointia ja lanneliikkeitä
Osa meistä pääsi myös televisiolähetykseen, kun olimme seuraamassa
Children’s Miracle Network Classic –nimellä kulkenutta PGA Tourin kilpailua.
Äkkinäinen olisi luullut Vesaa tuomariksi tv-kuvan perusteella – sen verran jämäkät olivat käsimerkit AGK:n
tuoreella kapteenilla. Ja Banan lantioliike zoomattiin lähikuvaan kilpailun
loppuhetkillä, kun Justin Leonardin
voittoputti kierähti ulos reiästä. Lopulta kilpailun voitti toisella uusintareiällä
Stephen Ames.

Lasse poistutti alligaattorin.

Jääkiekkoa Miettisen vieraana
Retkikuntamme myös avitti paikallisen
golfliikkeen viime vuoden viimeisen
neljänneksen tuloksen reilusti voitolliseksi. Matkaan tarttui kenkiä, wedgejä, rautasetti, draiveri, väyläpuu,
useampi tusina palloja sekä monta
matkalaukullista golfvaatteita.
Kävimme myös kokemassa NHL-pelin
huumaa Tampassa. Sattui hyvä tuuri,
kun Miettisen Antti johdatti Minnesota
Wildin kaupunkiin ja järjesti meidän
porukan käytännössä hallin parhaille
paikoille VIP-passeineen. Ei ihan jokapäiväistä herkkua päästä jutulle NHLpelaajien kanssa heti pelin jälkeen.
Vesa, Anna, Bana ja Uma kävivät yhtenä päivänä tutustumassa paikalliseen
pakolliseen nähtävyyteen, Universal
Studioon. Koko kompleksi oli Hämeenlinnan keskustaa isompi alue,
jossa riitti ihmeteltävää ja koettavaa
koko päiväksi. Alueella sijaitsee myös
huvipuisto, joka ei meidän herkkävatsaista porukkaa houkutellut sen
enempää.
Reissu oli kokonaisuudessaan varsin
onnistunut ja siitä on riittänyt juttua
koko pitkän talven ajaksi: välillä on
naurettu Banan laajaa englanninkielen
sanavarastoa, Lassen ja Vesan huimia
peliesityksiä, Hempan ja Seijan maailman mukavinta matkaseuraa, Ilen
holaria, Annan kuntoiluintoa ja Uman
loputonta shoppailuviettiä.

Tampa-Minnesota pelin jännityksessä.
Aulankolainen 1/2010
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—LADIES’ CORNER—

Teksti: Anu Kärmeniemi, kuva: Pekka Kärmeniemi

Naisilla luvassa monipuolista toimintaa

Golffarin pitkän talven odotus palkitaan ihan pian. Lumet ovat toivottavasti jo sulaneet lehden ilmestyessä ja
viheriöt kutsuvat kesyttäjäänsä.
Ladygolffareille luvassa tänäkin kesänä
monipuolista toimintaa, mihin kaikki
ovat tervetulleita! Julkaisemme tulevan
kesän toimintakalenterin sivuillamme
ja löydät sen myös klubiemme ilmoitustaululta. Seuraa siis ilmoittelua, niin
tiedät mitä olemme suunnitelleet.
Ohjelma tulee pitämään sisällään koulutusta (Naisten Startti, ranget, Play it
again Sam- jatkokurssit), ystävyysotteluita (Tawg, Peltola, Hyvinkää), retkiä
(Loimijoki, Naantali) ja tietenkin oma
avoin kisamme Aulangon Helmi 7.8.
Jokaisella klubilla vietettävä Naisten
Sunnuntai on 13.6. Hugolla teemalla
”hyvä mieli, parempi tulos”. Panostamme päivän aikana ruokkimaan
14
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niin mieltä, silmää kuin kehoammekin
ja tekemään päivästä sellaisen, joka
siivittää kaikkia ladyjä parempaan
tulokseen. : )
Muutos viikkokilpailuun
Tiistaipelimme uudistuu! Viikkokilpailumme voi pelata nyt milloin
itse haluat maanantaista torstaihin
(kesäkuu-elokuu). Ilmoitat vain ennen
kierrosta caddiemasterille, että pelaat
viikkokisan ja maksat entuudestaan
tutut summat 1€/9r. ja 2€/18r. Viikkokilpailuissa saat pelata yhden kisan
per viikko! Joka kuukausi parhaiten
pelanneet saavat mukavia yllätyksiä. : )
Kauden lopussa syyskokouksessa palkitsemme ahkerimmat pelaajat.
Kesäkuukausien ensimmäisenä tiistaina jatkamme tiistaihappeningejä,

missä pelaamme jotain tavallisuudesta
poikkeavaa ja hauskaa pelimuotoa.
Tapahtumat aina Hugolla.
Oma lintu oksalle
Everstin pukuhuoneeseen muuttaa
myös tipupuu! Saat oman lintusi
oksalle tehtyäsi birdien joko Hugolla
tai Everstillä. Lintuun kirjoitetaan nimi,
päivä jolloin upea tulos syntynyt, kenttä ja väylä. Syyskokouksessa muistamme onnistujia. : )
Tässä vain muutamia tapahtumia
muistutukseksi! Seuraa ilmoittelua ja
toivottavasti näemme kauden avaustapahtumissa!
Pelikautta odottaen,
Naistoimikunta

Teksti: Juha Hakulinen, kuvat: Elematic

Elematicin tuotekehityksen uusin tulos, ontelolaattojen valukone Extruder E9.

Ikätoveri Elematic
Akaan Toijalassa sijaitsee Aulangon
pitkäaikaisen yhteistyökumppanin
Elematic Oy:n pääkonttori. AGK:n
tapaan Elematic vietti viime vuonna
50-vuotisjuhliaan. Tämä Toijalan
Teräsvalmisteena aloittanut yritys on
laajentunut vuosien varrella globaaliksi
yritykseksi betoniteollisuudessa. Näin
kevään korvalla talousjohtaja Eero Virtanen kertoi hieman Elematicin viime
aikojen kuulumisia ja tulevaisuuden
suunnitelmia.
”Olemme olleet jo pitkään
yhteistyössä Aulangon kanssa ja on
erittäin mukava tuoda yritysvieraita
’omalle kentälle’ pelaamaan”, Eero
Virtanen kertoo. Maailmanlaajuisesta
taantumasta Elematic on selvinnyt
jokseenkin kuivin jaloin, eikä yhtiössä
jouduttu turvautumaan irtisanomisiin.
”Toissa vuosi oli yhtiölle taloudellisesti loistava, mutta viime vuonna
oli jo tiukempaa, mutta ylsimme silti

voitolliseen tulokseen”, talousjohtaja
Virtanen summaa. Itse asiassa yhtiö
on tehnyt voittoa jokaisena toimintavuotenaan. Miltä sitten yhtiön lähitulevaisuus vaikuttaa? ”Olemme juuri
saanet pari isoa tilausta ja muutenkin
näkymät ovat positiiviset.”
Tasoituksella 22,4 pelaava Eero vietti
pääsiäisviikon Espanjan lämmössä:
”Ehdin pelaamaan neljä kierrosta ja
viimeinen kierros meni jo tasoitukseen,
eli varsin hyvä aloitus kaudelle.” Entä
mitkä ovat Eero Virtasen golfsuunnitelmat tulevalle kaudelle? ”Ei tässä
henkilökohtaisesti mitään suuria suunnitelmia ole. Tosin jälkikasvua yritän
innostaa pelaamaan entistä enemmän
ja saada sitä kautta omaankin peliin
enemmän mielenkiintoa.”
Elematic ja Aulanko Golf toivottavat
jäsenistölle ja osakkaille nautinnollista
golfkautta.

Eero Virtanen
Aulankolainen 1/2010
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—HENKILÖKUVA—

Teksti: Pekka Heinonen, kuva: Ertta Martonen

Kunnossa kaikenikää
Kun pelikertoja tulee kesässä
95 kappaletta täytyy kuntokin
olla kohdallaan – varsinkin jos
ikää on jo 84, niinkuin Martosen Pentillä.
Tarina olisi saattanut päättyä jo paljon
aikaisemmin kuten monella muulla
Pentin ikäisellä nuorukaisella, jotka
joutuivat ottamaan osaa Jatkosodan
taisteluihin. Pentin ikäluokka, vuonna
-25 syntyneet, oli nuorin joka joutui
mukaan 18 vuotiaina rintamataisteluihin viime sodassa. Neuvostoliiton aloittaessa suurhyökkäyksensä 10.6.1944
oli Pentti Viipurissa krh-koulutuksen
saaneiden aseveljiensä kanssa, josta
heidät siirrettiin Jr 58:n täydennykseksi. Viivytystaistelua käytiin aluksi
Karjalan Kannaksella ja myöhemmin
joukot tulivat Viipurin kaupungin
läpi asettuen puolustukseen Saimaan
kanavan varrelle Tali-Ihantala taistelujen rinnalle. Sodan viime päivät joukot
kävivät asemasotaa Viipurin lahden
länsirannalla Vilaniemessä aina rauhan
tuloon saakka.
Rauhan tullessa Pentti kouluttautui insinööriksi ja perusti perheen vaimonsa
Ertan kanssa. Naimisissa pari on ollut
jo kunnioitettavat 58 vuotta ja jälkikasvu kaksi poikaa ja kaksostyttäret
ovat kaikki perheellisiä.
Golf alkuun Korfulla
Golfin voi aloittaa myös vanhemmalla ikää, niinkuin Martosten kohdalla
kävi. Pentin jäätyä 1990 eläkkeelle
Lassila&Tikanoja Inkan tehtaalta Virroilta sai hän läksiäislahjaksi golfbägin
ja viikon golfkurssin pro Harry Safon
opetuksessa Korfulla. Martoset jatkoivat vielä golflomaansa omatoimisesti
toisen viikon.
– Näin meidät oli myyty golfiin, toteaa
Pentti.
Ensimmäiset seitsemän vuotta Martosten kotikenttä oli juuri valmistunut
9-reikäinen Golf-Virrat. Virroilla Pentti
teki myös ensimmäisessä kilpailussaan
hole-in-one’n, joka toistaiseksi on
16
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jäänyt ainoaksi. Vuonna -98 Martoset
päättivät luopua omakotitaloasumisesta ja muuttaa lähemmäksi lapsien
perheitä. Uudeksi kotikaupungiksi
Martoset valitsivat Hämeenlinnan ja
näin Aulanko sai kaksi uutta, aktiivista
ja elämänmyönteistä seniorijäsentä.
Nopeasti seuralliset Martoset löysivät
myös seniorien viikkokisat, johon he
ovat osallistuneet ahkerasti. Pentti
toimi myös seniorijaostossa, josta hän
on sittemmin luopunut.
Hämeenlinnan kentistä Pentille Hugo
on ehdoton ykkönen, johtuen ehkä
siitä, että siellä on helpointa tehdä aamupäivisin 9 reiän lenkki, jolloin myös
Ertta on useimmiten mukana.
Golfia kuntolääkkeenä
Sotaveteraanien golfmestaruuskisat
Meri-Teijossa ovat yksi Pentin ja Ertan
kesän kohokohdista. Moitteettomat
järjestelyt Laivaston soittokuntineen,
soppatykkeineen ja kenraalin tervehdyksineen luovat veteraaneille arvoisensa puitteet tapahtumaan. Pentti on
ottanut osaa tapahtumaan sen alusta
lähtien. Tuloksellisesti Martosen perheestä parhaiten on pärjännyt Ertta,
joka vuonna 2006 pokkasi naistensar-

jan voittopokaalin.
Golfia liikuntamuotona Pentti kehuu
auliisti.
– Voin sanoa, että golf on ollut yksi
parhaista kuntolääkkeistäni. Olen
eläkeläisenä kyllä muutenkin harrastanut liikuntaa, talvella hiihtoa kelien
salliessa ja muuten kävelylenkkejä,
kertoo tämä vetreä veteraani.
Myös veteraanijumppa, kuntosali ja
uimahalli kuuluvat Pentin talvisiin
liikuntaharrastuksiin, unohtamatta
Pullerilla tapahtuvaa golfharjoittelua.
Golfmatkailua talvisin
Ulkomaille suuntautuvia golfmatkoja
ovat Martoset tehneet lähes vuosittain. Tällä kertaa vuorossa on PohjoisItalia. Aiemmin tutuiksi ovat tulleet
mm. kaikki Kanarian saaret, Madeira,
Azorit, Espanjan sekä Portugalin rannikot, josta Pentillä on hauska muistelo:
– Olimme Kuussaaren Hannun matkalla Algarvessa. Sateisen golfpäivän
ensimmäisellä tiiauspaikalla avauslyönnissä draiveri lipesi kädestä ja lensi
korkean aidan yli viereisen talon uimaaltaaseen! Kierroksen jälkeen Hannun
avustuksella sain kuitenkin mailani
takaisin, muistelee Pentti nauraen.

Aloita golf Aulangolla,
kevään starttitarjous 295 euroa!
Sisältäen golfin peruskurssin, green card-suorituksen
ja jäsenyyden Aulangon Golfklubissa 2010.
Kaupan päälle kymppikortti Hugolle.

Golf on parasta Aulangolla!

Aulangon Golfakatemia auttaa sinut golfharrastuksesi alkuun
suosituilla Startti- ja Viikonloppukursseilla.
Ole hyvä ja tutustu palveluihimme
www.aulangongolfakatemia.fi

Toukokuun peruskurssit
8.5.
9.5.
15.5.
16.5.
22.5.
23.5.
29.5.
30.5.

La
Su
La
Su
La
Su
La
Su

Viikonloppukurssi 1
Viikonloppukurssi 2
Viikonloppukurssi 3
Viikonloppukurssi 4

Klo 9.00 - 13.00
Klo 10.00-14.00
Klo 9.00 - 13.00
Klo 10.00-14.00
Klo 9.00 - 13.00
Klo 10.00-14.00
Klo 9.00 - 13.00
Klo 10.00-14.00

ProZone

PGA Golfopettajat:
Tapio Sillanpää 050 350 5977
Marko Kuivasaari 040 506 3695

Kyselyt ja ilmoittautumiset
pro@aulangongolfakatemia.fi
Kesäkuu peruskurssit
7.6.
8.6.
10.6.
12.6.
13.6.
19.6.
20.6.

Ma
Ti Starttikurssi 1
To
La Viikonloppukurssi 5
Su
La Viikonloppukurssi 6
Su

Klo 17.30 - 20.00
Klo 17.30 - 19.30
Klo 17.30 - 20.00
Klo 9.00 - 13.00
Klo 10.00-14.00
Klo 9.00 - 13.00
Klo 10.00-14.00

Golfpro assistant: Nora Ahtola 050 594 0280

Aulanko Golfacademy
You can make it single
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—JUNIORIT—

Teksti ja kuva: Juha ‘Uma’Hakulinen

Pullerin Pojat
Jos olet käynyt talvella Pullerilla
harjoittelemassa, et ole voinut välttyä näkemästä näitä kahta innokasta junioria. He ovat Jussi ja Sami
Nieminen. Nämä 11- ja 13-vuotiaat
veljekset ovat jaksaneet käydä
koko talven innokkaasti harjoittelemassa omatoimisesti ja ohjatusti.
Parhaimpina päivinä Puistonmäessä asuvat pojat ovat viettäneet
hallilla täyden työpäivän mitan, eli
reilut 8 tuntia! Ei tarvitse olla suurikaan ennustaja, jos sanoo poikien
tasoitusten tippuvan huimasti ensi
kauden aikana. Sen verran paljon
on kehitystä talven aikana tapahtunut molemmilla.
Mutta ei auta missään nimessä
unohtaa muitakaan hyvin harjoitelleita junioreita, jotka varmasti
esiintyvät edukseen ensi kesän
aikana. Kehitystä on tapahtunut
jokaisessa harjoitusryhmässä – pienimmät kehittyvät totta kai isoimmin askelin.
Tulevana kesänä AGK:n junioritoiminnassa tullaan panostamaan
entistä enemmän junioreiden
kilpailemiseen lähiseudun kentillä.
18
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Viime kesänä aloitettu Tiilaakso
Lähipeli Challenge laajenee ja
lähipelikilpailujen lisäksi pelataan
myös ihan oikeita kilpailuja lyhennetyillä väylillä, jotta kaikki juniorit
saisivat onnistumisen elämyksiä
kentältäkin.
Alkukesän tärkein juttu on junioreiden alkeiskurssi. Katso tarkempi kurssiaikataulu alla olevasta
infosta.
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Aulangon Golfklubi ry
8.4.2010/ KJK

AGK KILPAILUKALENTERI 2010
Pvm
Pvä
Touko
1
La
5
Ke
8
La
13
To
22
La
26
Ke
29
La
31
Ma
Kesä
6
Su
13
Su
16
Ke
18
Pe
19
La
23
Ke
24
To
28
Ma
Heinä
6
Ti
10
La
14
Ke
17
La
20
Ti
22
To
24
La
25
Su
26
Ma
28
Ke
29
To
31
La
Elo
1
Su
7
La
8
Su
14
La
18
Ke
21
La
22
Su
28
La
30
Ma
Syys
4
La
11
La
12
Su
15
Ke
18
La
25
La
26
Su
Loka
2
La
9
La
La
16

Kilpailu

Avoin/AGK

Kenttä

Abc Golf Vappuscramble, 2 hlö
Seniorit viikkokilpailu
Bar keepers Scramble, k-18, 2 hlö
Rusettigolf Greensome
Kultakeskus Open
Seniorit viikkokilpailu
Hugon Malja hcp>30
Everstin Prisma-pelit, 2 pelaajan joukkueet

AGK
AGK/TawG
A
AGK
A
AGK/TawG
AGK
AGK

Hugo
Eversti
Eversti
Hugo
Eversti
Hugo
Hugo
Eversti

hcp
hcp
hcp
hcp
scr/hcp
hcp
hcp
hcp

lp 18r.
18r.
lp 18r.
pb 18r.
lp 18r.
18r.
pb 9r.
lp 18r.

Synsam Police Open
Naisten Sunnuntai
SGL Trophy Greensome, 2hlö
Aurinkomatkat Senior Pokaali
Aurinkomatkat Senior Pokaali
Seniorit viikkokilpailu
Midnight Sun Golf K-18
Everstin Prisma-pelit, 2 pelaajan joukkueet

A
AGK
AGK
A/S
A/S
AGK/TawG
AGK
AGK

Eversti
Hugo
Eversti
Eversti
Eversti
Hugo
Hugo
Eversti

scr/hcp
hcp
hcp
scr/hcp
scr/hcp
hcp
hcp
hcp

lp/pb 18r
lp 18r
lp 18r.
lp 36r.

AGK Marathon
Huoneistokeskus Open
Seniorit viikkokilpailu
Rantasipi/Linnajazz scramble, 2 hlö
Tunari Kiulu
Juniorit Aluetour
Tiilaakso Open
Tiilaakso Open
Everstin Prisma-pelit, 2 pelaajan joukkueet
HCP SM Golf
HCP SM Golf
Leimarakentajat Open

HML
A
AGK/TawG
A
A/S
A/J
A
A
AGK
A
A
A

Hugo
Eversti
Eversti
Hugo
Hugo
Eversti
Eversti/Tawast
Linna
Eversti
Eversti
Eversti
Tawast

hcp
scr/hcp
hcp
hcp
hcp
scr
scr/hcp
scr/hcp
hcp
scr/hcp
scr/hcp
scr/hcp

lp 72r
lp 18r
18r.
lp 9r
lp 18r
18r.
lp 54.

Leimarakentajat Open
Aulangon Helmi
Kellokeskus Laine Avio-/Avopari foursome
Onervan päivän Golf
Seniorit viikkokilpailu
AGK mestaruuskilpailut, 1. päivä
AGK mestaruuskilpailut, 2. päivä
Four Reasons Open
Everstin Prisma-pelit, 2 pelaajan joukkueet

A/N
A
AGK
AGK/TawG
AGK
AGK
A
AGK

Eversti
Eversti
Hugo
Hugo
Hugo
Eversti
Eversti
Eversti
Eversti

hcp
hcp
hcp
hcp
scr
scr
scr/hcp
hcp

lp/pb 18r.
lp 18r
lp 9r
18r.
lp 36r

Keinutuoli Cup -hyväntekeväisyystapahtuma
Ruukki Open
Hugon Malja II hcp>30
Seniorit viikkokilpailu
HUGO 70 VUOTTA & EVERYBODY
Kolmen kentän Scramble
Kolmen kentän Scramble

AGK
A
AGK
AGK/TawG
AGK
HML
HML

Hugo
Eversti
Hugo
Eversti
Hugo
Hugo/Hattula
Tawast

hcp
hcp
hcp
hcp
hcp
hcp

lp 18r
pb 9r.
18r.

A
AGK

Eversti
Eversti/Hugo

hcp
hcp

lp 18r.
lp 18r.

YIT Bestball, 4 pelaajan joukkueet
The Jolly Goof Fellow Eversti & Hugo
Syksyn Lehti - Scramble, 2 hlö

A

AGK = vain jäsenet, A = avoin, N = naiset, S = seniorit, J = juniorit

Hugo

Sarja

Pelimuoto

hcp

18r.
pb 9r.
lp 18r.

lp 18r.
lp 36r
lp 36r

lp 18r
lp 18r.

lp 36r

lp 18r

