1/2011

Aulankolainen
Aulangon Golfklubin jäsenlehti

Anssi Nykopp

Everstin-klubin uusi isäntä

Timo Hytti

Kaukalosta griinille

Kilpailukalenteri 2011

—SISÄLTÖ—

3

4

5

6

7

Pääkirjoitus

Everstin-klubin uusi isäntä

Tiilaakso Akatemia

Ladies’ Corner

Hallitukset 2011

8

9

10

11

12

Väyläopas Everstille

Kapteenin terveiset

Aulankolainen golfopetus

Yritysesittely

Henkilökuvassa Timo Hytti

13

14

16

17

20

Juniorit

Toimisto tiedottaa

Keinutuoli Cup

Yhteystiedot

Kilpailukalenteri

9

12

7

2

6

Julkaisija

Toimituskunta

Kansikuva

Ulkoasu ja taitto

Painopaikka

Aulangon Golfklubi ry
Aulangon Heikkiläntie 91
13900 Hämeenlinna
puh. (03) 653 7741
fax (03) 653 7731
toimisto@aulankogolf.fi
www.aulankogolf.fi

Kari Kuivasaari
Pertti Koivunen
Tapio Sillanpää
Pekka Heinonen

Tapio Sillanpää

Pekka Heinonen

Kirjapaino Öhrling Oy

Aulankolainen 1/2011

—Pääkirjoitus—

Teksti: Risto Korpela, kuva: Pekka Heinonen

Kausi käyntiin
Aulankolainen golfkausi käynnistyy positiivisissa merkeissä. Toiminnallisesti olemme edenneet, ja etenemme edelleen, suunnitelmien mukaan ja strategiaamme nojaten.
Jäsenmäärämme on kasvussa, joka kielii toiminnastamme
vastaavien henkilöiden ja tahojen hyvästä työstä. Vahvat
taustastamme tulevat ilmi myös siinä, että jäsenmaksuamme pystyttiin jopa alentamaan, vaikka korotusta tuli muun
muassa Golfliitolle maksamiimme jäsenmaksuihin. Golfliiton
jäsenmaksuosuuden kasvu tullee kuitenkin näkymään tulevaisuudessa myönteisenä asiana jäsenpalvelujen kehityksen
muodossa jäsenseurojen suuntaan.
Golfyhteisömme kaksi edellistä vuotta olivat historiamme
näkökulmasta merkityksellisiä, kun vietimme klubimme 50vuotisjuhlia vuonna 2009 ja viime vuonna oli Hugon 70-vuotisjuhlavuosi.
Alkavalla toimintakaudella keskitymme jäsenistömme tyytyväisyyden kehittämiseen. Tulemme toteuttamaan kesän
aikana jälleen mielipidekyselyn toiminnastamme ja jäsenistön toiveista. Kehittääksemme toimintaamme, tarvitsemme
jäsenistömme aktiivisuutta vastausten muodossa kyselyyn.
Olkaa siis aktiivisia siinäkin suhteessa.
Toinen tulevaisuuteen liittyvä asia on vuonna 2012 Everstillä pelattavat miesten ja naisten lyöntipelin SM-kilpailut.
Niiden valmistelut aloitetaan hyvissä ajoin tällä toimintakaudella. Muun muassa vapaaehtoisten henkilöiden kartoitus
käynnistetään tänä kesänä.
Harjoitteluolosuhteet rangella parantuvat Everstillä, kunhan uusi lyöntikatos saadaan alkukaudesta valmiiksi. Onko
valmista heti vapun aikaan, on tätä kirjoittaessani vielä epäselvää, mutta kuitenkin alkukaudesta saamme rangelle merkittävän parannuksen.
Hallituksessa tapahtui muutoksia varsinaisen kokouksen
yhteydessä. Senioritoiminnan vetäjänä aloittaa Simo Mikkola ja kilpailutoimikunnan vetäjäksi valittiin Pekka Heinonen.
Muilta osin hallitus jatkaa entisessä kokoonpanossa. Tervetuloa Simo ja Pekka mukaan. Hallituksen ja omasta puolestani haluan lämpimästi kiittää senioritoiminnasta vastannutta
Heikki Vehkaperää ja kilpailutoiminnasta vastannutta Pekka
Salmista hienosta ja ansiokkaasta työstä AGK:n hyväksi.
Toivotan kaikille antoisaa ja aktiivista golfkautta. Ollaan
ylpeitä aulankolaisuudestamme hyvässä Seurassa.
Golfterveisin
Risto Korpela
AGK:n puheenjohtaja
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Teksti ja kuva: Pertti Koivunen

Anssi aloittaa Everstin-klubilla
Petskin viitoittamalla tiellä
Everstin-klubi on saanut uuden yrittäjän. Golffareita palvelee jatkossa ravintola-alalla vuodesta 1980 työskennellyt
Anssi Nykopp. 47-vuotias Nykopp on
tuttu hämeenlinnalaisille hyvän ruuan
ystäville muun muassa kahvila Aromin,
Café Pannun ja Rinkelinmäen jäähallin
ravintolavastaavana. Anssi ennätti olla
1980-luvulla myös vanhassa Kummilan
toimitalossa palvelleen legendaarisen
kahvila Hilpin yrittäjänä.
Nykopp on tutustunut myös Aulankoon toimimalla takavuosina Katajiston ravintolan kokkina ja viime vuodesta alkaen Aulangon puistometsän
Tornikahvilan ja Joutsenlammen kioskin yrittäjänä.
– Golffareita palvelen kuitenkin ensimmäistä kertaa urallani. Lajikaan ei ole
4
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vielä tuttu, mutta ehkä ennätän muutaman lyönnin kokeilla tulevana kesänä
Everstin takapihalla, Nykopp nauraa.
Nykopp käynnistelee Everstin kesää
yhdessä ravintolan entisen yrittäjän
Peter Rindellin kanssa. Petski keskittyy
jatkossa Williams Pubin pyörittämiseen
– ja myös oman terveytensä hoitamiseen.
– Everstin vahdinvaihto osui sekä hyvään että huonoon saumaan. Hyvään
sikäli, että jo pari vuotta oireillut sepelvaltimotauti pakotti minut huilaamaan
ja muuttamaan elämäntapojani. Eli nyt
on aikaa hoitaa itseään kuntoon. Huonoa tässä on nyt se, että en pääse ihan
täysipainoisesti konsultoimaan Anssia
uusiin kuvioihin, Petski pohtii.
Petski lupaa kuitenkin olla mukana

kuvioissa viimeistään kesällä.
– Kisatapahtumissa voin olla apuna
ajamalla esimerkiksi entiseen tapaan
”huoltoautoa” kentällä, Rindell uskoo.
Anssi Nykopp käynnistelee Everstinklubia 4–5 työntekijän voimin.
– Tiskin takana palvelee uusi henkilökunta, mutta uskon golffareiden tutustuvan väkeemme pian. Otamme mielellämme vastaan myös uusia ideoita – jo
nyt suunnitelmissa on erilaisia klubi- ja
teemailtoja. Minulla on muun muassa
kontakteja artisteihin ja bändeihin.
– Tarjoilupuolella jatkamme Petskin
viitoittamalla tiellä, eli tilausannosten
rinnalla on edelleen muun muassa lounasbuffaa. Golfravintoloissa ruuan ja
palvelun pitää olla tasokasta, Nykopp
korostaa.

Teksti: Pertti Koivunen

Tiilaakso Akatemia tukee
juniorivalmennusta
Hämeenlinnan seudun golfin juniorivalmennuksessa puhaltelee uusia tuulia.
Joulukuun alussa toimintansa käynnisti
7–21-vuotiaiden valmennustoimintaa
tukemaan perustettu Tiilaakso Akatemia.
Linna Golfin pron Reima Kaijan johtama Tiilaakso Akatemia toimii yhteistyössä muun muassa Hämeenlinnan
alueen golfseurojen, valmentajien ja
koulujen kanssa. Akatemian tavoitteena on pitkäjänteinen golfin urheilukasvatustyö.
– Tavoitteenamme on aloittaa aikaisemmin laadukas ohjattu harjoittelu,
lisätä määrää ja laatua mielekkäällä
ja uudella tavalla ja luoda motivoivaa
toimintaa nuorille ja samalla hyvä kasvualusta golfin kautta, visoi Tiilaakso
Akatemian vetäjä Kaija.
– Tiilaakso akatemian keihäänkärkenä
aloitti Tawast Golfin kilparyhmä joulukuun kahdeksantena päivänä. Ryhmällä on ollut kolme lajiharjoitusta ja yksi
TPI-harjoitus viikossa. Lisäksi lukiolaiset
harjoittelivat kolmena aamuna viikossa. Ohjattuja harjoituskertoja on kuusi
viikossa. Itse toimin tämän ryhmän vetäjä ja vastaan lajiharjoittelusta. Tapio

Sillanpää puolestaan hoitaa lukiolaisten aamutreenit ja parin pelaajan henkilökohtaisen valmennuksen. TPI:stä (lihastasapaino ja tukilihasten harjoittelu)
vastaavat lääkäriasema Mehiläisen TPIfysioterapeutit Antti Aitasalo ja Ville
Suominen, muun fyysinen harjoittelun
pelaajat hoitivat omatoimisesti, Kaija
kertoo.
Juniorileirejä ja kisoja
Tiilaakso Akatemian toiminta täydentää seurojen juniorityötä. Akatemia
on ponnahduslauta nuorille, jota ovat
halukkaita panostamaan valmentautumiseen enemmän kuin seuroilla on
mahdollisuus tarjota.
– Tiilaakso toiminta laajenee kesällä
järjestettäviin kaksipäiväisiin juniorileireihin, joita suunnitelmien mukaan tullaan järjestämään ikäryhmittäin kerran
kuukaudessa läpi kesän. Tavoitteena
on saada leirit ikäryhmille alle 10-vuotiaat, 10–12-vuotiaat, 12–14-vuotiaat
ja 14–16-vuotiaat. Ryhmät ovat avoimia ja niihin voi ilmoittautua kaikista
Hämeenlinnan alueen seuroista. Kesälomien alussa seuroissa järjestetään
perinteiset juniorileirit, joiden jälkeen

käynnistyvät Akatemian leirit. Leireistä
tullaan tiedottamaan klubeilla ja seurojen kotisivuilla. Tavoitteena on luoda
leireistä syksyllä harjoitusryhmiä, jotka
voisivat harjoitella yhdessä myös läpi
seuraavan talven, Kaija suunnittelee.
Myös kisoja on luvassa.
– Tiilaakso Junior Open kisa 6–7.7 on
iso avoin juniorikilpailu, jossa pelataan
kahdessa ikäryhmässä tytöissä sekä
pojissa. 54-reikäisessä kisassa pelataan
ensimmäisenä päivänä kierros sekä Tawastissa että Everstillä ja finaalikierros
Linna Golfissa. Tavoitteena on saada kansallisesti merkittävä junioreille
suunnattu avoin kilpailu, Kaija kertoo.
Yhteistyöllä tulosta
Tiilaakso Akatemia kutsuu matkaansa
myös yhteistyökumppaneita.
– Haemme matkaamme kumppaneita,
jotta pelaajien omavastuu valmennusmaksuista saataisiin mahdollisimman
pieneksi. Kumppanuuspaketit räätälöidään aina tapauskohtaisesti. Myös
kisatoiminta on osa varainhankintaa,
Reima Kaija sanoo.

Klubiravintola Everstin

Äitienpäivälounas 8.5.2009
Kattaukset klo 12.00 ja 15.00
Pöytävaraukset puh. 03-653 7733 klubiravintola@aulankogolf.fi

Tervetuloa!
Aulankolainen 1/2011
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—LADIES’ CORNER—

Teksti: Anu Kärmeniemi, kuva: Tapio Sillanpää

Hei tiedättekö tämän kappaleen?
Onko rakkautta ilmassa? Onko tänään turvallista ulkona vai onko vuorottelu vapaalla, samaan aikaan sekä Allah että Jumala? Mä en avaa ulko-ovea. Siellä väijyy tulevaisuutemme
historia, enkä maton alle kurkista. Sinne lakaistu on viattomuus maailmasta…”

Tämä sai minut miettimään tätä
maailman menoa ja kaikkia niitä
tapahtumia, jotka ovat täyttäneet
lähipäiviemme uutiset. Sitä miten pieni
yksi ihminen voi ollakaan mutta myös
sitä, miten ikävä on jo kesää. Leikatun
nurmen tuoksua, aamukastetta, pallon
piirtämää viivaa griinillä. Sitä kun illalla
myöhään on lämmintä ja voi lähteä
kierrokselle vaikka vasta yhdeksältä. Se
kesäisen illan fiilis on aivan mieletön!
Ja sitä tunnetta, että saa olla luvalla
itsekäs, ainakin vähän. Sitähän sanotaan, että pelaat vain itseäsi vastaan:
voitettavana on edellinen hyvä kierros
ja pyrkimyksenä uusi paras oma tulos.
Toisaalta ladygolf on kyllä muutakin.
Naisilta kun kysytään, mikä pelaamisessa on parasta, vastaus on usein:
”Mukava seura samanhenkisten naisten kanssa.”
On se sitten harjoittelemista, retkeilyä, tapahtumia tai kisaamista niin se
6
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yhdessä tekemisen fiilis on tärkeää.
Ladyt eivät ole niin vakavamielisiä ja
kilpailuhenkisiä harrastuksensa suhteen kuin miehet – vaikka kilpaileminenkin on kivaa vaihtelua.
Ladyt saavat usein kantaa vastuun
kotoisista arkirutiineista ja sen lisäksi
työpaineetkin välillä hiertävät mieltä.
On ihana päästä kentälle tuulettumaan. Silloin ei välitä pingottaa, tuskailla, viilata ja höylätä. On kiva päästä
vain nauttimaan palaamisesta mukavassa seurassa. Siksi varmaan kuulee
usein sanottavan, että naiset ne vain
pelailevat …kyllä, mutta vaikka ei
tosikoi, voi silti pelata pitkäjänteisesti,
motivoituneesti ja tavoitteellisesti. Tapoja nauttia kierroksista on niin monta
kuin on pelaajaa, eikö?
Suomen klubeissa uusista jäsenistä
ja greencardin suorittaneista enemmistö on naisia, aivan toisin kuin kymmeniä vuosi sitten kun golf rantautui

Suomen niemelle.
Siksipä koen klubien naistoiminnan tärkeäksi osaksi seuratoimintaa.
Toivottavasti ajat ovat muuttuneet
lopullisesti niistä homeentuoksuista
päivistä, jolloin kuului huhuja, että
naiset eivät osaa pelata, eivät tiedä
sääntöjä ja ovat vain kentän tukkona!
Lady golf kunniaan!
Tänäkin kesänä on tarkoitus järjestää
ihanille naisille monipuolista toimintaa
ja ensimmäisen kerran myös kaksipäiväinen kansallinen kilpailu yhdessä
Tawastin naisten kanssa: Hämeenlinna
Lady Open.
Nähdään viimeistään 5.5. torstaina
kevättapahtumassa (kevätkokous)
Moda Laaksossa!
Ai niin ja se biisi oli Hectoria.
Nähdään kentällä ja nautitaan pelaamisesta!

—hallitukset—

Aulangon Golfklubi ry

Risto Korpela
puheenjohtaja
p. 040 759 3770
risto.korpela@hpk.fi

Kai Kauppinen
varapuheenjohtaja
p. 050 521 9294
kai.kauppinen@evl.fi

Vesa Rontu
kapteeni
p. 040 868 4225
vesa.rontu@aina.fi

Pertti Koivunen
sihteeri
p. 0400 538 667
pertti.koivunen@
hameensanomat.fi

Simo Mikkola
senioritoimikunta
p. 0400 801 971
simo.mikkola@aina.net

Pekka Heinonen
kilpailutoimikunta
p. 050 588 9579
pekka.heinonen@
gshydro.com

Jari Aarnio
miestoimikunta
p. 0400 841 414
jari.aarnio@lindstrom.fi

Juha Hakulinen
junioritoimikunta
p. 050 400 4560
juha.hakulinen@aina.net

Minna Koskinen
hallituksen jäsen
p. 050 564 4422
minna.k.koskinen@
oikeus.fi

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

Anu Kärmeniemi
lady kapteeni
p. 0400 491 974
anu.karmeniemi@armas.fi

Aulanko Golf Oy

Kai Kauppinen
puheenjohtaja
p.050 521 9294
kai.kauppinen@evl.fi

Risto Korpela
varapuheenjohtaja
p. 040 759 3770
risto.korpela@hpk.fi

Kari Viitamäki
hallituksen jäsen
p. 0400 638 804
kari.viitamaki@restel.fi
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Teksti: Kari Kuivasaari

Eversti tarjoaa ilmaisen väyläoppaan
Tästä kaudesta alkaen Eversti tarjoaa
kiertäjilleen ilmaisen Caddee-väyläoppaan. Alan ammattilaisten toteuttama
laadukas opas sisältää kaiken tarvittavan tiedon kentän jokaisesta väylästä. Lisäksi Caddee-väyläopas toimii
Aulanko Golfin ja Everstin esitteenä
vierailijoitamme varten. Aulanko Golfin yhteistyökumppanit ovat oppaassa
mukana väyläkohtaisina mainostajina.
Vuosittainen painosmäärä on n. 6.000
kpl.
Ota omasi caddiemasterilta, kun
saavut kauden ensimmäiselle kierroksellesi!
Muutama vinkki Caddee-väyläoppaan
käyttöön:
1. Lipun sijainti griinillä
Jokaisen väylän yhteydessä on lipun
sijaintikartta. Kartassa griini on jaettu
ja numeroitu kolmeen osaan (1,2,3).
Lipun sijainti numero ilmaistaan päivittäin 1. ja 10. tiillä numerolla 1 tai 2
tai 3. Esim. numero 2 tarkoittaa, että
tänään kaikki lipun paikat sijaitsevat
viheriöiden 2 lohkossa. Oppaassa
lipun sijaintinumerointi vaihtuu väyläkohtaisesti. Siten esim. no. 2 vaihtelee
etuosan, keskiosan ja takaosan välillä.
Lipun sijainti numeroilla korvaa Everstillä viime kaudella käytössä olleen
väreihin perustuneen sijainnin. Kannattaa siis säilyttää ja pitää Caddee
saatavilla jokaisella kierroksellasi!
2. Lähestymisetäisyydet griinin
etureunaan
Oppaassa kaikki lähestymisetäisyydet
ovat griinin etureunaan! Oppaassa on
merkittynä griinin syvyysmitta, jonka
avulla on helppo arvioida etäisyys
pallolta lipulle.
Kentän etäisyysmerkinnät (150 paalu
sekä keltainen, punainen ja valkoinen
merkkilautanen) on mitattu edelleen
keskelle griiniä!

8
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Everstin seiska uudessa väyläoppaassa.

—kapteeni—

Teksti: Vesa Rontu, kuva: Anna Rysä

Kapteenin terveiset
Aurinko lämmittää jo mukavasti ja lumi sulaa viheriöiltä
kovaa vauhtia. Pian me kaikki innokkaat golffarit
pääsemme rakkaan lajimme pariin. Tässä vaiheessa on
hyvä muistuttaa muutamista tärkeistä seikoista, jotta me
kaikki viihtyisimme kentällä paremmin.
Pelaajamäärät kasvavat joka vuosi ja siksi onkin erityisen
tärkeää, että huolehditaan pelinopeudesta. Se tarkoittaa,
että kentällä liikutaan riittävän ripeästi, valmistaudutaan
lyöntiin ajoissa ja jos esimerkiksi palloa etsiessä kuluu aikaa, annetaan takana tuleville ohituslupa. Näin peli sujuu
joustavasti ja kierrosajat pysyvät asetetuissa rajoissa.
Kun pelaajia on paljon, tarkoittaa se myös sitä että kenttä
on kovemmalla rasituksella. Lyöntijäljet tulee paikata
huolellisesti niin väylällä, kuin viheriölläkin. Tulevan
kesän teemaksi otammekin ”korjaa jokaiselta viheriöltä
vähintään yksi jälki” riippumatta siitä oletko itse sellaista
sinne jättänyt. Kun jokainen tekee osansa, pysyy kenttämme loistokunnossa läpi kauden ja kaikkien pelikokemus on entistäkin parempi.
Kanssapelaajien ja kentän henkilökunnan huomioon ottaminen kiteyttää etiketin tärkeimmän viestin. Muistetaan se ja nautitaan Aulangon kauniista keväästä.
Hyvää alkavaa kautta!

Lyhyeksi leikattujen pelialueiden pahimmat talvehtimisen jälkeiset ongelmat johtuvat jääpoltteesta sekä lumihomeesta. Näistä etenkin jälkimäinen
pitkittää kenttiemme pelikuntoon saattamista tänä keväänä.
Lumihome on maasta leviävä sienitauti. Pitkä, luminen talvi on heikentänyt torjunnan tehoa ja aiheuttanut
suurta homeen leviämistä griineillämme. Pelattavuus lumihomeen runtelemalla viheriöllä on alkukaudella valitettavan hankalaa homeen aiheuttamien
”graaterien” vuoksi.
Homelaikut kasvavat hiljalleen umpeen kun kevään yöpakkaset loppuvat
ja terminen kesäkausi alkaa. Pelattavuutta sekä laikun korjaantumista voidaan hieman parantaa reilulla hiekoituksella sekä täydennyskylvöillä.

Lumihome on kevään riesa

Juha Englund
Kenttämestari
Aulankolainen 1/2011
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—PRO—

Teksti: Tapio Sillanpää

Aulankolainen golfopetus kehittyvän
golfhegemonian pyörteissä
Klubimme golfopetus on saanut
vuosikymmenet elää ja kehittyä aulankolaisessa golfyhteisössä palvellen
jäsenistöä ja vieraitamme perinteisin
opetuspalveluin. Näitä palveluita ovat
olleet: peruskurssitus, yksityisopetus,
toimikuntien valmennuspalvelut, lajin
esittelyt eli golfdemot ja jonkin verran
myös jatkokurssitus. Nykyään Aulangon Golfakatemia -nimellä pyöritettävä toimintamme on saanut kiitosta
palautekyselyissä ja onnistunut kolmen
viime vuoden aikana peruskurssittamaan puolentuhatta uutta aulankolaista. Golfvaltakunnassa siis kaikki
hyvin, vai onko?
Suomi-golfin strategiamuutos
Suomen Golfliitto on selkeästi ilmoittanut huolensa suomalaisen golfin
hyvinvoinnista ja meitä piinaavasta ns.
hitaasta pelaamisesta. Se on lähtenytkin kampanjoimaan tämän ongelman
minimoimiseksi erinäisin toimenpitein.
Myös golfopetusta ollaan uudistamassa, Green Card -järjestelmä muuttuu,
pääpaino teknisen taitavuuden puolelta siirtyy nyt pelinopeuteen ja etiketin
hallintaan. Aulangon Golfakatemian
opettajille ohjeistus ei aiheuta muutosta peruskurssiohjelmiin, meillä Green
Card -suorittajat ovat aina joutuneet
näyttämään pätevyytensä kentällä pelikokeessa. Entäs jo pelaavien pelinopeudet ja etiketit? Golfia harrastavien
pelitaitojen kehittämiseen ei ole olemassa (ja hyvä niin) mitään suoritusjärjestelmää kursseineen ja kokeineen,
vaan pelaajana kehittyminen on oman
viitseliäisyyden ja harrastusintensiteetin varassa. Jotkut ovat kiitettävästi
myös käyttäneet meitä golfopettajia
apuna ottamalla yksityistunteja tai
tuntipaketteja. Jokin on kuitenkin
jäänyt puuttumaan, jatkokurssipalvelut ovat jämähtäneet lähtötelineisiin,
kiinnostusta ei jostain syystä harvoille
kursseille ole ollut.
10
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Akatemiassa herätys!
Golfopetuksesta vastaavien on siis aika
katsoa peiliin ja tehdä kriittinen arvio:
olenko tehnyt tässä asiassa voitavani?
Onko palvelutarjotin riittävän houkutteleva, onko tiedotus kunnossa,
ovatko hinnat kohdallaan jne? Uskon,
että voimme tehdä tämänkin asian
paljon paremmin. Siispä uudet tuulet puhaltakoot ja luuta lakaiskoon!
Aulangon Golfklubin jäsenmäärän
hipoessa jo 1.500, on Aulangon
Golfakatemia päättänyt tehostaa jo
pelaavien jäsentemme golftaitojen ja
tietojen kehittämistä. Olemme siis
lisänneet jatkokurssitusta. Hämeenlinnan alueen muiden golfklubien opetuspalvelutarjonnan samankaltaisuus
ja tasoerot on pantu myös merkille.
Tulemme vastaisuudessa erottumaan
eduksemme golfopetuspalveluiden
monipuolisuudessa ja laadussa.

Jatkokursseille, hop hop!
Aulankolainen jatkokurssitus turvaa
tulevaisuudessa seuraaviin perusperiaatteisiin:
1. Green Card-suorituksensa vastikään
suorittaneille tai vähän pelanneille
omat kurssit, pääpaino perustekniikoiden kertaamisessa ja etikettipainotteisessa peliopetuksessa.
2. Jo enemmän pelanneille teemaluonteisia täsmäkursseja ja pelinhallintaa.
3. Paljon pelaaville ja kilpagolfaajille
yksilöllisiä valmennusluonteisia pelinkehittämiskursseja.
4. Toimikuntien omia jatkokurssipalveluita, naiset ja seniorit.
5. Kaiken tämän lisäksi tietenkin yksityisopetus, puolen tunnin klinikoista
3:n tunnin paketteihin.
Ole hyvä ja tutustu perus- ja jatkokurssikalenteriimme 2011 www.aulangongolfakatemia.fi!
Mukavaa golfkesää kaikille toivottavat
Akatemian golfopettajat:
Tapsa Sillanpää, Marko Kuivasaari ja
Nora Ahtola

—yritysesittely—

Teksti ja kuva: Pertti Koivunen

Pekka Kuivasaari ja Jouni Vilmunen
johtavat täyden palvelun sisustustaloa
Kantolan Parketissa saa ammattitaitoista remonttipalvelua ja golfvinkkejäkin
Parketit, kaakelit, matot, maalit ja
asennuspalvelu.
Kaikkia näitä on tarjolla Kantolan
Parketti Oy:ssä, mutta tarvittaessa
myös neuvoja golflyöntiin. Perinteikkään sisustustalon yrittäjinä häärivät
nimittäin nykyään hämeenlinnalaisen
golfin legendat Pekka Kuivasaari ja
Jouni Vilmunen.
Molemmat ovat voittaneet mm. arvostetun Erkko Trophyn (avoimet Suomen
mestaruuskisat) ja kymmenittäin SMmitaleita. Kuivasaari oli aktiiviuransa
jälkeen AGK:n kapteeni ja Vilmunen
edelleenkin golfpro.
Pitkän linjan ammattilaisia miehet ovat
myös sisustusalalla. Kuivasaari liittyi
Parketin miehistöön vuonna 1980 ja
Vilmunen kymmenen vuotta myöhemmin.
– Tuolloin yrityksen nimi oli vielä
Hämeenlinnan Parketti, joka oli myös
golffarikaksikko Jorma Syrjäsen ja Olli
Hyvärisen johtama firma. Jo 1970-luvulla toiminut Parketti oli takavuosina
monen golfarin työpaikka, Kuivasaari

muistelee.
Kuivasaari ja Vilmunen aloittivat
mattomiehinä. Kaksikon oppimestari
oli Jorma ”Gärdi” Gardiemeister – ja
totta kai golffari.
– Parketissa on ollut vuosien saatossa
töissä useampikin mailavirtuoosi. Ainakin Olli Hyvärinen, Jorma Syrjänen,
molemmat Gardiemeisterin veljekset
(Jorma ja Kalevi), Jussi Sillanpää, Pepe
Koivunen ja Antero Eloranta, Kuivasaari luettelee.
Parketti niitti takavuosina mainetta
myös Turkistuottajien firmagolfkisassa
ja myöhemmin Business Golfissa. Kuivasaari ja Gardiemeister ovat tuoneet
monta pokaalia firmaan.
– Turkistuottajien firmakisa olikin
kunnon golfkisa. Siinä pelattiin ilman
händäreitäkin. Business Golf oli myöhemmin latteampi koitos, Kuivasaari
muistuttaa.
Avaimet käteen –periaatteella
Kantolan Parketti työllistää tänä päivänä 10–12 työntekijää, joista suurin osa

on asentajia. Vanajantien liikkeessä
palvelevat Veli-Matti Koivisto ja Risto
Rantanen.
– Olemme nykyään täyden palvelun
sisustustalo. Kantolan Parketin aikakaudella toimintamme on laajentunut
kaikenlaiseen remontointiin avaimet
käteen –periaatteella, Vilmunen kertoo.
Yritys on ollut vuosien saatossa mukana suurissakin urakoissa. Monta
matonsiivua on toisaalta liimattu myös
Hugo-kentän idyllisen klubirakennuksen lattiaan. Uuden Everstin klubin
kaikki lattiapinnoitteet ja kaakeloinnitkin ovat Kantolan Parketin käsialaa.
Parketti on ollut aina tunnettu erinomaisesta ”takahuonehengestään”.
Kyykyssä sätkää polttelevat ja liiman
kovettamissa haalareissa jutustelevat
asentajat olivat takavuosina tuttu näky
takavarastossa.
– Ja aiheena oli useimmiten golf. Ja siitähän täällä jutellaan vielä nykyäänkin
aika paljon, nauraa Vilmunen.
Aulankolainen 1/2011

11

—HENKILÖKUVA—

Teksti: Pekka Heinonen

’Ämmien lajin’ pauloissa
’Toi on aivan ämmien laji’,
totesi Hytin Timo 80-luvun
alkupuolella ajaessaan Aulangon golfkentän ohi Vanajanniemeen surffilautailemaan.
Vaan kuinka kävikään. Kun KARHUTITAN Oy:n myyntiedustaja Matti Harju
tutustutti Timpan golfiin, niin se oli
menoa. Pikku hiljaa surfaus jäi ja Hyttien auto nähtiin aina vaan useammin
Aulangon parkkipaikalla. Kun vielä
vaimo Pirkko ja nuorempi tytöistä Anni
alkoivat harrastuksen, niin perheelle
oli löytynyt uusi yhteinen harrastus.
Samalla kertaa myös vanhempi tytöistä
Jenna sai kesätyön caddiemasterina
Hugolla.
HPK toi Hämeenlinnaan
Jääkiekko oli se asia, joka Timpan toi
aikoinaan Hämeenlinnaan. Kausina
-74–77 SM-liigaa KOOVEE:n riveissä pelannut nuori hyökkääjä siirtyi
kahden Vaasan kauden jälkeen HPK:n
I-divisioona miehistöön. HPK:ssa Timppa pelasi kaikkiaan neljä kautta hyvillä
tehoilla. Kerhon paidassa tehdyt 148
pistettä 133 ottelussa kertovat omaa
kieltään terhakan laiturin kyvyistä. Ketju Hytti-Hietanen-Heinänen oli tuolloin
yksi divarin pelätyimmistä.
Ehkä nuoruuden kilpaurheilu oli
se joka herätti Timpan kilpailuvietin,
ja golf vaikeana lajina antoi riittävää
haastetta. Kierroksia alkoi kerääntyä
tiheään tahtiin ja myös tasoitus putosi
vauhdilla, ollen nykyään reilusti singletasoa. Nykyinen taso on rakennettu
nimenomaan pelaamalla, ei niinkään
rangella harjoittelemalla. Talvella golf
rajoittuu ainoastaan ulkomaanmatkoihin, halliharjoittelu ei ole Timpan juttu.
Ahkera vieraspelaaja
Kesän mittaan vierailuja muille Suomen kentille tulee noin 30 kierroksen
verran. Vieraskentistä suosikkeja ovat
Vammalan Lakeside ja Seinäjoen
Ruuhikoski, unohtamatta naapurikenttäämme Tawastia, jota Timppa myös
12
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pelaa mielellään.
Ulkomaisista kentistä kokemuksia on
etenkin rapakon takaa, jonne työmatkatkin usein kohdistuvat. Mieleenpainuvin kenttä on ollut Floridassa
sijaitseva University Park.
–Kentän jokainen väylä kulkee omassa rauhassaan, etkä näe muita kuin
omaa väylää pelaavia. FORE-huutoja ei
kuulu, kertoo Timppa.
Tunnettakin mukana
Kuten useat aulankolaiset ovat
saaneet huomata, on Timppa mitä
mainiointa peliseuraa. Huumorintaju
on huippuluokkaa ja kierrokset eivät
koskaan ole tylsiä miehen juttuja
kuunnellessa. Lady-seurassa Timppa
on sulavakäytöksinen herrasmies mutta kaveriporukassa pääsevät tunteetkin joskus valloilleen jos peli ei luista.
Välillä saavat välineetkin kyytiä.
Timpan mielestä kilpailut, varsinkin

avoimet lyöntipelikisat, ovat paras tapa
mitata oma tasonsa.
–Scramblessä joudun yleensä vetämään paria (Kankare, Laurila tai ’Isokoura’ Viitasaari) mukana ja paikkaamaan heidän muka hallittua draw’ta,
joten siinä pelimuodossa ei pelkästään
oma peli riitä, toteaa Timppa omaan
pettämättömään tyylinsä.
Yhtä varmasti kuin kevät tulee,
ilmestyy myös Timppa uusine mailoineen Aulangolle ja kausi voi alkaa.

Lopuksi viidensuora:
1. Pitkä rauta vai hybridi? Nykyään
hybridi
2. Elitserien vai SM-Liiga? SM-Liiga
3. Aamu- vai iltakierros? Kaunis
kesäaamukierros on juhlaa...
4. Interlock vai overlap? Interlock
5. Ruisleipä vai hedelmä? Hedelmä

Teksti ja kuva: Juha Hakulinen

Itsetutkiskelun paikka

JUNIOREIDEN
ALKEISKURSSI
HUGOLLA (7-15v)
On välillä hyvä istahtaa alas miettimään, miksi jotain asiaa tehdään ja
voisiko sen tehdä paremmin. Golfliitto
tarjoaa seuran junioritoiminnan arvioimiseen liikennevalo-työkalun, jonka
avulla selvitetään seuran junioritoiminnan tilaa. Tuon liikennevalotehtävän
tekeminen sisältyy 2-tason ohjaajakoulutukseen, jota junioriohjaajamme
Juha Santala tällä hetkellä suorittaa.
26. tammikuuta istahdimme pohtimaan isommalla ryhmällä tuota liikennevalotehtävää. Paikalla olivat Juha
Santala, Kari Kuivasaari, Tapio Sillanpää, Saku Mäkinen ja Juha Hakulinen.
Tarkoituksena oli kerätä näkemyksiä
niin toimitusjohtajan, junioriohjaajan,
juniorivalmentajan ja itse juniorin
näkökulmasta.
Liikennevalotehtävä pitää sisällään 17
kysymystä seuran junioritoiminnasta ja
arviointi menee liikennevalojen värien
mukaan. Jos vaikka viidestä väittämästä vain yksi toteutuu, niin väri on
punainen ja asiaan pitää puuttua ja
alkaa kehittämään sitä kohti keltaista
ja sitä kautta kohden vihreää valoa.
Kun kaikki kysymykset oli käyty läpi,
niin taulukon värit jakautuivat seuraa-

vasti: 4 vihreää, 9 keltaista ja 4 punaista. Punaisia valoja olivat sääntö- ja
etikettiopetus, tarpeiden ja tyytyväisyyden kartoittaminen, junioritoimikunnan suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys sekä junioritoimikunnan jäsenten
ja muiden toimijoiden rekrytointi.
Asiaan tartuttiin heti kiinni ja teimme
jo kovassa käytössä olleet sääntö- ja
etikettikysymykset, joita on käyty
harjoitusten yhteydessä läpi. Kaikkien
kilpailevien junioreiden kanssa sääntöasioita tullaan käymään vielä läpi
ennen kilpailukauden alkua, ettei sen
takia mene sormi suuhun kierroksella.
Kevään ja alkukesän aikana on tarkoitus myös tehdä kysely vanhemmille,
mitä he odottavat ja toivovat junioritoiminnalta.
Junioritoimikunta piti palaverin 18.3.
ja siellä jaoimme vastuualueita eri henkilöille ja näin jokainen voi keskittyä
siihen omaan ruutuunsa ja hoitaa sen
mallikkaasti. Vielä on paljon tekemistä
toimikunnan työn tehostamisessa,
mutta eiköhän siitä hyvä tule.
Uusia ohjaajia on ollut miltei mahdoton houkutella mukaan toimintaan,
koska ajatus koko kesäksi sitoutumi-

TI 14.6 klo 17-19
KE 15.6 klo 17-19
TO 16.6 klo 17-19
Kurssille tarvitset mukaan säänmukaiset rennot
vaatteet, lenkkarit ja iloisen golfmielen. Muut
varusteet saat kurssin ajaksi Aulangon puolesta.
Kurssin hinta 30€.
Alkeiskurssille otetaan 30 junioria ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset 2.5. alkaen
toimisto@aulankogolf.fi tai 03-6537741.
sesta on ilmeisesti sen verran pelottava
ajatus. Jos Sinulla kuitenkin olisi silloin
tällöin mahdollisuus osallistua junioritoimintaan apuohjaajan roolissa, niin
ota rohkeasti yhteyttä junioripäällikköön. Kaikki apu on tarpeen!
Lopuksi Aulangon Golfklubin junioritoiminnan vihreä valo: kaksi loistavaa
kenttää sekä talviharjoittelumahdollisuus Pullerihallissa takaavat meidän
melko suurelle juniorijoukolle loistavat
puitteet kehittyä ja harjoitella ympärivuotisesti. Meillä on myös hyvä
ikäluokka kypsymässä juniorikilpailuihin ja pientä menestystä sieltä on jo
saavutettu.
Yhdessä töitä tekemällä saamme varmasti houkuteltua lisää junioreita lajin
pariin ja jo mukana olevat menestymään entistä paremmin!
Aulankolainen 1/2011
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—toimisto—

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.
BAG MERKIT JA VUOSITARRAT
Vuositarra liimataan viime vuonna jaettuihin muovisiin bagmerkkeihin. Uudet pelioikeuden käyttäjät voivat noutaa
bag-merkin Aulanko Golfin toimistosta pelikauden alkupuolella. Hugon 10-kortilla pelaaville bag-merkkiä ei jaeta.
HALUATKO LASKUSI SÄHKÖISETI
Jatkossa voit saada laskusi myös sähköisesti NexGolfin
kautta. Jos haluat vastaanottaa laskusi sähköisesti kirjaudu
Nexgolfiin www.nexgolf.fi/agk omilla tunnuksillasi, valitse
”Omat jäsentiedot” ja valitse ”Haluan vastaanottaa laskut
sähköisesti” -kohtaan Kyllä. Laskun muodostumisesta tulee
ilmoitus sähköpostiisi. Tämän jälkeen saat Aulanko Golfin
lähettämät laskut vain sähköisesti.
TUE SUOMALAISTA KILPAGOLFIA
JA HANKI MASUUNIPASSI!
Masuunipassin hinta on 45 € ja sitä myydään Aulangon
caddiemaster-toimistoissa. Myyntihinnasta ohjataan 15 €
AGK:n juniorityölle ja 30 € Golfmasuunisäätiölle suomalaisen kilpagolfin kehittämiseen. Ostajan etu on 10 € alennus
normaalihintaisesta greenfeestä toiminnassa mukana olevilta yhteistyökentiltä. Passin oikeuttaman 10 € alennuksen
voi käyttää yhteensä 10 kertaa ja vain yhden kerran yhdellä
golfkentällä. Passi on henkilökohtainen ja se on voimassa
yhden vuoden sen ostopäivästä lukien.
Yhteistyökentät 15.3.: Aulanko Golf, Espoon Golfseura,
Espoon Ringside Golf, Gumböle Golf, Hattula Golf, Helsingin Golfklubi, Hyvinkään Golf, Ikaalisten Golf, Kalajoki Golf,
Kanavagolf Vääksy, Keimola Golf, Kokkolan Golf, Kullo
Golf, Kurk Golf, Kymen Golf, Kytäjä Golf, Lahden Golf,
Linna Golf, Loimijoki Golf, Nokia RiverGolf, Nurmijärvi Golf,
Paltamo Golf, Pielis-Golf, Pietarsaaren Golf, Porin Golfkerho, Rantasalmi Golf, Ruuhikoski Golf, St. Laurence Golf,
Suur-Helsingin Golf, Tarinagolf, Tawast Golf, Tiirin Golf,
Vuosaari Golf.
Lisätietoja Golfmasuunisäätiöstä www.golfmasuuni.fi.

14

Aulankolainen 1/2011

MASUUNIPASSI
Tue suomalaista kilpagolfia ja hanki
Masuunipassi, jolla saat greenfeestä
10 € alennuksen useilla golfkentillä.
Masuunipassin voit ostaa tästä myyntipisteestä hintaan 45 €. Myyntihinnasta
ohjataan 15 € passin myyneen seuran
juniorityölle ja 30 € Golfmasuunisäätiölle suomalaisen kilpagolfin
kehittämiseen.

MASUU

N I PA S S

Ostajan etu on 10 € alennus normaalihintaisesta greenfeestä toiminnassa
mukana olevilta yhteistyökentiltä,
jotka on listattu osoitteessa
golfmasuuni.fi.
Passin oikeuttaman 10 € alennuksen
voi käyttää yhteensä 10 kertaa ja
vain yhden kerran yhdellä golfkentällä, ellei kentällä toisin mainita.

www.g

olfmasu

uni.fi

Passi on henkilökohtainen ja se on
voimassa yhden vuoden sen ostopäivästä lukien.
Nostetaan yhdessä suomalainen golf menestykseen!

www.golfmasuuni.fi | puh. 010 3220 140

I

Keinutuoli Cup jälleen syksyllä
Aulangon Hugolla pelataan syyskuun 3. päivänä
jo tutuksi käynyt hyväntekeväisyyspeli. Tarkoituksena on kerätä rahaa niin paljon, että voidaan ostaa ainakin 20 rottinkikeinutuolia lahjoitettaviksi Hämeenlinnan vanhainkoteihin.
Keinutuoli on tutkitusti hyvä kuntoväline, varsinkin vanhuksille. Keinutuolissa keinuttelu rauhoittaa ja antaa hyvää
mieltä. Se parantaa tasapainoa ja vahvistaa mm. vatsalihaksia. Rottinkituoli on kätevä, koska se on kevyt ja sen voi
siirtää vaikka parvekkeelle. Viimevuotisetkin tuolit toimittanut Parolan Rottinki on tilannut Keinutuoli Cupin tuolit jo
talvella Indonesiasta.
Viime vuoden hyvän menestyksen innoittamina, Aulangon
seniorit järjestävät Keinutuoli Cup -tapahtuman uudelleen tänä kesänä. Viime syksynä mukana oli yli 30 paria,
nyt on tarkoitus saada osanottajia ainakin parikymmentä
enemmän, eli niin paljon kuin Hugon kentälle joustavasti
mahtuu. Peli pelataan taas kahden hengen scrambelena ja
yhteislähtönä.
Viime vuonna hankittiin 14 keinutuolia, jotka lahjoitettiin
vanhainkoteihin. Tuoleista yhden lahjoittivat Maria ja
Juhani Nieminen ja yhden Parolan Rottinki.
Hämeenlinnan kaupungin vanhainkodeista vastaavat
suosittelivat, että tuolit lahjoitettaisiin Renkoon, Hauholle

ja Lammille. Niinpä tuoleja jakaneet Simo Mikkola ja Oiva
Ahola ajoivat yhden päivän aikana yli 200 kilometriä.
Joka paikassa heidät otettiin sydämellisesti vastaan ja oltiin
iloisia tuoleista. Seniorien puuhanaiset veivät kolme tuolia
Ilonpisaraan. Siellä oli alkuun vaikea uskoa, että joku voi
tuoda heille ihan ilmaiseksi hienoja tuoleja.
Ilonpisaralaiset muuten kyselivät, mikä on se kellonkilkatus,
jota he ovat jo vuosia ihmetelleet. Selvisihän sekin: kolmosen greenin varoituskellohan se siellä Kirtstulan salmen
vastarannalla kilkattaa.
Aulangon Golfklubi ottaa tänäkin vuonna osaa rahankeräykseen luovuttamalla kilpailumaksut hyväntekeväisyyteen.
Rahaa kerätään taas myös pelikentällä; Mulliganin saa maksamalla, lyöntejä voi ostaa tai myydä pelikavereilta, pallon
voi heittää ulos bunkkerista – maksua vastaan tietenkin.
Putinkin voi uusia rahalla. Rahankeruusäännöt ovat väljiä,
pääasia on, että rahaa tulee. Viime vuoden tapaan järjestetään myös suuret arpajaiset. Keräämällä ja kerjäämällä
saatuja arpajaispalkintoja oli yli 80, samaan tai parempaan
pyritään tänä vuonnakin.
Seniorit toivovat, että hyväntekeväisyystapahtuma ymmärrettäisiin tänä vuonna paremmin kaikenikäisen golfkansan
asiaksi.
Lauantaina 3.9. tavataan ja pidetään hyvän asian nimissä
hauskaa kentällä.

Keinutuoli Cup
Hyväntekeväisyystapahtuma Hugolla 3.9.2011
• 9 reiän kahden hengen scramble-kisa
• Keinutuoleja Hämeenlinnan vanhainkoteihin
• Pelimaksu 30 euroa sisältää sekä ruokaa että juomaa
• Avauksia, putteja ja lyöntejä voi ostaa tai myydä pikkurahalla
• Golfkenttien suurimmat arpajaiset
• Haasta ystävät ja työkaverit pelaamaan!
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—yhteystiedot—

AULANKO GOLF YHTEYSTIEDOT
Toimisto				puhelin		 sähköposti
Caddiemaster				(03) 653 7741		toimisto@aulankogolf.fi
Fax					(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		
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*
Tapio Sillanpää, PGA pro		
Nora Ahtola, Golfopettaja 		
* myös mailakorjaukset
Caddiemasterit
Suvi Kuivasaari
Miika Huhtinen

0500 429 454		

abcgolf@abcgolf.fi

040 506 3695		
050 350 5977		
050 594 0280		

marko.kuivasaari@pp.armas.fi
tapio.sillanpaa@armas.fi
nahtola@gmail.com

Mikko Nurmi		
Katariina Jokimies

Sanni Kuivasaari
Karri Kauppinen

Matti Lyytinen
Kimmo Kauppinen

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

Kari Kuivasaari
toimitusjohtaja

Ismo Sulin
palvelupäällikkö

Mervi Meredith
taloushallinto

Juha Englund
kenttämestari
Aulankolainen 1/2011
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Aloita golf Aulangolla!
Aulangon Golfakatemia tarjoaa sinulle PGA-tasoisen ja edullsien
starttipaketin uuteen harrastukseesi golfiin. Tule ja tuo ystäväsikin suosituille
Startti- ja Viikonloppukursseille!
Nyt aloittaminen on helpompaa kuin koskaan!
Starttipaketti 295 euroa, sis. Startti- tai Viikonloppukuurssin,
Aulangon Golfklubin jäsenyyden ja kymppikortin Hugolle!
Ole hyvä ja tutustu muihinkin opetuspalveluihimme

www.aulangongolfakatemia.fi
Toukokuu - Peruskurssit
7.5. La Viikonloppukurssi 1

Pro

Klo

TS

9.00-13.00

8.5. Su

Kyselyt ja ilmoittautumiset
pro@aulangongolfakatemia.fi

10.00-14.00

14.5. La Viikonloppukurssi 2

MK

15.5. Su

9.00-13.00
10.00-14.00

21.5. La Viikonloppukurssi 3

TS

22.5. Su

9.00-13.00
10.00-14.00

28.5. La Viikonloppukurssi 4

MK

9.00-13.00
10.00-14.00

ProZone

29.5. Su

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

Kesäkuu - Peruskurssit

Pro

6.6. Ma
7.6. Ti Starttikurssi 1

TS

9.6. To
11.6. La Viikonloppukurssi 5

17.30-19.30
17.30-20.00

MK

12.6. Su
18.6. La Viikonloppukurssi 6

Klo
17.30-20.00

9.00-13.00
10.00-14.00

TS

19.6. Su

9.00-13.00
10.00-14.00

Aulanko Golfacademy
You can make it single

Kehitä peliäsi Aulangolla!
Aulangon Golfakatemian kokeneiden valmentajien avulla
voit kehittyä pelaajana edelleen ja nauttia pelistäsi aivan uudella tavalla.
Tule ja tuo ystäväsikin Jatkokursseillemme!
Kysy lisää Jatkokursseista ja muistakin opetuspalveluista!
Toukokuu - Jatkokurssit ja peliopetus
10.-11.5. ti-ke
Alk. 11.5. ke
17.5. ja 19.5. ti-to
24.-26.5. ti-ke-to

Pro

Klo

Seniorit 1 - Valmennusryhmä

TS

12.00-14.00

Naisten tehoryhmä

NA

17.30-19.00

Play it again Sam 1 - naisten jatkokurssi

NA

18.00-20.00

Perustaidot & peli - Green Card > 30 hcp

TS

17.30-19.30

Kesäkuu - Jatkokurssit ja peliopetus
7.6. ja 9.6. ti-to
14.-16.6. ti-ke-to

18.00-20.00

TS

17.30-19.30

NA

18.30-20.00

21.-22.6. ti-ke

Seniorit 2 - Valmennusryhmä

TS

12.00-14.00

28.-30.6. ti-ke-to

Kehitys 1 - Up & down - hcp < 25

TS

17.30-19.30

ProZone
Aulankolainen 1/2011

Klo

NA

Perustaidot & peli - Green Card > 30 hcp

Aulanko Golfacademy
You can make it single

Pro

Täsämätreenit aiheittain

Alk. kesäk.
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Play it again Sam 2 - naisten jatkokurssi

Kyselyt ja ilmoittautumiset
TS - Tapio Sillanpää 050 350 5977 NA - Nora Ahtola 050 594 0280

011

Aulanko Golf Oy
Aulangon Golfklubi ry
Aulangon Heikkiläntie 91
13900 Hämeenlinna

AULANGON GOLFKLUBI
Eversti ja Hugo
Aulangon Heikkiläntie 91
13900 Hämeenlinna

Aulankolainen 1/2011
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AGK Kilpailukalenteri 2011
Pvm
Toukokuu
1
7
21
29
30
Kesäkuu
2
5
11
12
13
17 - 18
19
23
27
Heinäkuu
5
6-7
9
9 - 10
16
20
23 - 24
25
27
30 - 31
Elokuu
7
13
20 - 21
27
29
Syyskuu
3
10
11
17
24 - 25
Lokakuu
2
8

Pvä

Kilpailu

Avoin/AGK Kenttä

Sarja

Pelimuoto

Su
La
La
Su
Ma

Abc Golf Vappuscramble, 2 hlö
YIT Scramble, 2 hlö
Kultakeskus Open
Tsemppi Tour
Everstin Prisma-pelit I, 2 hlö joukkueet

AGK
A
A
A
AGK

Hugo
Eversti
Eversti
Hugo
Eversti

hcp
hcp
scr/hcp

lp 18r.
lp 18r.
lp 18r.

hcp

lp 18r.

To
Su
La
Su
Ma
Pe-la
Su
To
Ma

Rusettigolf, 2 hlö
Synsam Police Open
Four Reasons Open
Naisten Sunnuntai
SGL Trophy Greensome, 2hlö
Aurinkomatkat Senior Pokaali
Hugon Malja hcp>30
Midnight Sun Golf K-18
Everstin Prisma-pelit II

AGK
A
A
AGK
AGK
SN
AGK
AGK
AGK

Hugo
Eversti
Eversti
Hugo
Eversti
Eversti
Hugo
Hugo
Eversti

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

lp 9r.
lp/pb18r
lp 18r
lp 18r
lp 18r.
lp 36r.
pb 9r.
pb 9r.
lp 18r.

Ti
Ke-to
La
La-su
La
Ke
La-su
Ma
Ti
La-su

AGK Marathon
Tiilaakso Junior Open
Rantasipi/Linnajazz scramble, 2 hlö
Lady Open
Huoneistokeskus Open
Tunari Kiulu
Tiilaakso Open
Everstin Prisma-pelit III
Ilmarinen Ladies & Gentlemen Tour
Leimarakentajat Open

HML
A
A
A
A
A/S
A
AGK
A
A

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

hcp
hcp
hcp
scr/hcp
scr/hcp
hcp
scr/hcp
hcp
pb bestball
scr/hcp

lp 72r
lp 54.
lp 9r
lp 36r
lp 18r
lp 18r
lp 54.
lp 18r.
lp 18r.
lp 36r

Su
La
La-su
La
Ma

Kellokeskus Laine Avio-/Avopari foursome
Onervan päivän Golf
AGK mestaruuskilpailut
Aulangon Helmi
Everstin Prisma-pelit IV

A
AGK
AGK
A/N
AGK

Hugo
Hugo
Eversti/ Hugo
Hugo
Eversti

hcp
hcp
scr
hcp
hcp

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

La
La
Su
La
La-su

Keinutuoli Cup -hyväntekeväisyystapahtuma
Ruukki Open
Hugon Malja II hcp>30
Aulangon Malja & EVERYBODY
Tiilaakso Scramble

HML
A
AGK
AGK
HML

Hugo
Eversti
Hugo
Eversti &Hugo
Hugo/Hattula/Tawast

hcp
hcp
hcp
hcp
hcp

9 r.
lp/pb18r
pb 9r.
lp 18 r.
lp 36r

Su
La

The Jolly Goof Fellow scramble
Syksyn Lehti - Scramble, 2 hlö

A
A

Eversti
Hugo

hcp
hcp

lp 18r.
lp 18r

AGK = vain jäsenet, A = avoin, N = naiset, S = seniorit, J = juniorit					
					
Senioriviikkokilpailut AGK:n ja TawG:n senioreille: 4.5. TawG, 25.5. Eversti, 1.6. TawG, 15.6. HUGO, 29.6. TawG, 13.7 Eversti,
27.7 TawG, 3.8. HUGO, 24.8 TawG, 31.8. Hugo, 14.9. TawG, 21.9. Eversti

