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—Pääkirjoitus—

Teksti: Risto Korpela, kuva: Pekka Heinonen

KUNNIOITUS JA PERINTEET
Meillä aulankolaisilla on erityisen suuri kunnia olla ylpeitä historiastamme suomalaisessa golfissa. Aulangon nykyinen Hugokenttä on Suomen vanhin lähes alkuperäisessä muodossaan oleva
golfkenttä. AGK:n 50-vuotisjuhlilla puhunut, suomalaisen golfin
grand old man, Lassi Tilander lanseerasi sanonnan Hugo-kentästä, että se on ’ Suomen St. Andrews’.
Ymmärtääksemme kokonaisuutta paremmin ja pystyäksemme
katsomaan tulevaisuuteen avoimemmin, on hyvä tiedostaa juuremme. Meidän aulankolaistenkin on hyvä kunnioittaen muistaa
niitä henkilöitä ja tahoja, jotka ovat tehneet klubimme historian
alkuaikoina uraauurtavaa työtä hyväksemme.
Matkan varrella on tietenkin ollut monia muitakin, joita meidän
tulisi perinteitä vaaliessamme muistaa, mutta nämä nimet ovat
osa historiaamme.
50-luvulla, jonka loppupuolelle klubimme perustaminenkin sijoittuu, ydinryhmän aktiiveista muodostivat herrat Matti Valanne,
Sulo Lonka, Jaakko Honkajuuri, Aimo Laaksonen ja Lauri Martikainen. He olivat niitä pioneereja, jotka nostivat golfin uudelle
alulle Hämeenlinnassa.
Kilpailupuolen omista legendoistamme puhuttaessa tulee mieleen
tietenkin naisten puolelta Sulo Longan tytär, Pirkko Vanhanen,
joka voitti vuonna 1967 ensimmäisenä aulankolaisena Suomen
mestaruuden naisten sarjassa. Hannu Kuussaari oli ensimmäinen
maajoukkuepelaajamme ja unohtaa ei tietenkään sovi Matti Mäkivirtaa, jolla on SM-mitali kaikista sarjoista junioreista senioreihin.
Myös kentänhoidon puolella meillä on ja on ollut todellisia ammattilaisia. Pentti Takalan aikoihin 60-luvulla puhuttiin Aulangolla
olevan pohjoismaiden parhaat griinit. Nykyinen kenttämestarimme, Juha Englund, on yli 20 vuoden kokemuksellaan ja osaamisellaan noussut valtakunnan arvostetuimpiin. Molempia herroja
yhdistää myös erinomaiset pelitaidot.
Tutustukaa perinnehuoneessamme, Eversti-kentän klubilla, seuramme historiaan. Sieltä löytyy monia mielenkiintoisia asioita.
Sieltä löytyy lisää tietoa henkilöistä, teoista ja aikaansaannoksista
yhteisömme eteen. Lisäksi 50-vuotisjuhlillemme Pertti Koivusen
ansiokkaasti kirjoittama historiikki on oiva tietolähde.
Kunnioitusta me tarvitsemme toinen toisiammekin kohtaan joka
päivä. Näin pidämme yllä hyvää aulankolaista henkeä ja nautimme golfista entistä enemmän.
Tänä päivänä meillä on erinomaiset palvelut niin Everstillä kuin
Hugollakin. Golfprot, Pro Shop ja ravintolamme ansaitsevat myös
arvostuksemme. Sitä me voimme osoittaa heille käyttämällä heidän palvelujaan.
Aulankolaista, hyvähenkistä, golfkesää toivottaen
Respect!
Risto Korpela
puheenjohtaja
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Teksti ja kuvat: Pekka Heinonen

Tuukka Hieto valmistautuu FT kauteen
Viime vuosina on AGK saanut edustajan vain naisten tourille

Pitkästä aikaa AGK saa täyden
kategorian edustajan miesten
Finnish Tourille. Tuukka Hiedon
harjoittelu tähtää pelipaikan
varmistamiseen myös seuraavalle kaudelle.
Viime kesän esitykset takasivat Tuukalle täyden osallistumisoikeuden tulevan kesän FT-kisoihin. Nuoren pelaajan
tarkoituksena on osallistua kaikkiin
osakilpailuihin, mukaan lukien Erkko
Throphy ja lyöntipelin SM-kilpailut.
Aiempina vuosina, ilman riittävää
kategoriaa, osallistuminen on selvinnyt
vasta jonotuslistan kautta. Osa kisoista
pelataan yhteistyössä Nordic Leaguen
kanssa, mikä tekee näistä kisoista
entistä kovatasoisemmat.
Yhdessä valmentajien Tapio Sillanpään ja Vesa Kontturin kanssa laadittu
4
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talven harjoitusohjelma alkaa olla loppusuoralla. Lajikohtaisen talviharjoittelun pääpaino on ollut uudenlaisen
svingin omaksumisessa. Liikkeelle
lähtöä ja painonsiirtoa on pyritty saamaan tehokkaammaksi lantion liikettä
aktivoimalla.
– Aluksi oli pieniä hahmotusongelmia
asian kanssa, mutta nyt palaset ovat
loksahtaneet kohdalleen ja lyönti alkaa
tuntua hyvältä, kertoo Tuukka.
Lopputalvesta on mukaan tullut
entistä enemmän lähipeliharjoitteita,
joihin kuuluu paljon puttaamista.
Talvenaikana on Tuukka päässyt myös
harjoittelemaan kesäisemmissä olosuhteissa. Opiskeluun kuuluva työharjoittelu tapahtui Espanjassa, Fuengirolan
Suomalaisessa koulussa, jonka aikana
Lauro Golf tuli tutuksi harjoittelupaikkana. Espanjassa tehdyt harjoitteet

suoritettiin suomalaisen pron Tapsa
Saarentolan valvovan silmän alla.
Helmikuussa Tuukka vietti kaksi viikkoa Orlandossa yhdessä Vesa Kontturin kanssa harjoitellen ja pelaten.
Opiskelupaikka harjoittelun
tukena
Opiskelupaikka Vierumäellä on taannut osaltaan hyvät harjoitusolosuhteet
Pullerihallin lisäksi. Liikuntaneuvojan
opinnot ovat taanneet myös fysiikkaharjoitteiden riittävän määrän talven
aikana. Opiskeluun liittyvän lopputyön
aiheena Tuukalla on ’Golf ja psyykkinen harjoittelu’, joten tämäkään puoli
harjoittelussa ei jää käsittelemättä.
Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan
nuoren pelaajan esityksiä kivikovassa
sarjassa yhdessä Suomen amatööri- ja
ammattilaishuippujen joukossa.

—ladies’ corner—

Teksti: Anu Kärmeniemi, kuva: Pekka Kärmeniemi

NAISET KESÄLLÄ 2013
Meidän golffareiden kattojärjestö,
Suomen golfliitto on viime vuonna
tehnyt muutaman mielenkiintoisen
tutkimuksen. Kummankin tutkimuksen tarkoitus oli selvittää millaisia golffareita me olemme, mistä tulemme ja
mitä haluamme. Toinen selvityksistä
syventyi green cardin suorittaneiden
pelaajien halukkuuteen jatkaa lajin parissa ja mitä esteitä siinä koettiin olevan. Yllättävää oli että, vuonna 2011
11 000:sta green cardin suorittaneista
alle puolet (45%) liittyi jonkun seuran
jäseneksi kurssin jälkeen. Mitä muille
tapahtui? Eikö laji kiinnostanutkaan?
Eikö sopivaa jäsenseuraa löytynyt vai
oliko lajin harrastamiselle muita esteitä? Näihin kysymyksiin tutkimus pyrki
löytämään vastauksia. Lue tutkimus
osoitteesta: http://www.golf.fi/documents/10162/f3234a6a-b576-483e90b8-dc78194c2acf)
Mainittakoon, että meillä Aulangolla
em. liittymisprosentti on yli 90! Suurimpana haasteena meillä onkin saada
liittyneet jäsenet jatkamaan harrastusta.
Selvää kuitenkin oli, että seuroilla ja
toimikunnilla on erittäin tärkeä rooli
jäsenten viihtyvyyden ja sitoutumisen
luojina. Toimikuntien tehtävä on tarjota monipuolista tekemistä: harjoittelua,
tapahtumia, kilpailuja ja yhdessäoloa.
Jokaiselle tarjoutuu näin mahdollisuus
osallistua toimintaan, joka samalla
myös tukee liiton pyrkimyksiä saada
golfista haluttu, jokaiselle sopiva liikunta-, harrastus- tai kilpalaji, sen mukaan
mitkä omat tavoitteet lajin suhteen
ovat.
Kansallinen Golf-viikko
Tulevana kesänä golfliitto ja -seurat
tempaisevat mm. Kansallisen Golf-viikon teematapahtumilla, joiden tarkoituksena on saada mukaan uusia pelaajia. Golfviikon innoittamana AGK:n
naistoimikunta järjestää Aulangolla
tutustumispäivän, jolloin voit tuoda ei vielä golfia pelaavan -ystävättäresi
mukaan tutustumaan lajiin ilmaiseksi.

Mieti jo, kenet haluaisit kutsua mukaan! Ilmoitamme golfpäivän ajankohdan lähempänä golfkauden avausta.
Käy tutustumassa liiton hauskaan tutustumisvideoon: http://www.golf.fi/
golfviikko
Kesäkuun 9. päivä järjestetään kansallinen Naisten Sunnuntai. Tämän vuoden
teemana on reikäpeli. Käymme läpi rei-

käpelin säännöt ja kulun, eroavaisuudet
lyöntipeliin ja tietenkin jotain muuta
kivaa.
Näiden lisäksi naisille on toki tarjolla
myös kaikkea muuta mukavaa golfiin
liittyvää.
Anu Kärmeniemi, lady kapteeni
Aulankolainen 1/2013
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Teksti ja kuva: Timo Hallenberg

Reppu, golfbägi ja minä
On syksyinen marraskuu 2012. Olen
juuri jäänyt eläkkeelle. Pitää jotenkin
irrottautua työnteon hektisestä maailmasta. Niinpä päätin jo aiemmin, että
lähden Thaimaahan golfin merkeissä. Eihän tuossa mitään uutta, koska
edessä on jo kymmenes reissu sinne.
Vain se on uutta, että nyt lähden yksin,
seurana vain reppu ja golfbag. Ensin
tilaukseen Finnairin lennot ja s-postilla
suoraan hotelliin hintatiedustelu. En
tarvitse mitään luxusluokkaa, keskitasoinen riittää kunhan on ilmastointi ja
jonkinlainen uima-allas.
Ensimmäiseksi taksilla Bangkokista
monille tuttuun Hua Hiniin. Hua Hinin
ympäristössä on hyvätasoisia kenttiä
toistakymmentä ja erinomainen reissujen järjestäjä Heikki Vuorenmäki ja
vaimonsa Apple (sabaisabaigolfhuahin.
com). Oltuani jo pari päivää paikalla
niin eiköhän eräänä iltana kävellessäni yömarkkinoilla kuulu tuttu ääni.
Aarnion Jarihan se sieltä huuteli. Jarin
kanssa pelattiin sitten kolme kenttää
(mm. Hua Hinin hienoin kenttä Black
Mountain). Thaimaassahan on ”caddypakko”, mikä alkuun tuntuu oudolta.
Caddyt ovat ammattitaitoisia, huu6
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morintajuisia ja omaksuvat hyvin pian
pelitasosi, mikä helpottaa yhteistyötä.
Kierroksen päätteeksi annetaan caddylle tippiä 250-300 bahtia (7-8€).

kuin myös upealle temppelille. Kympin
kun maksoi, pääsi hoitajan kanssa tiikereiden häkkiin, omalla vastuulla tietenkin. Upea kokemus.

Rauhaton kun on, niin ajattelin kahden viikon Hua Hinin oleskelun jälkeen
nähdä muutakin Thaimaata. Niinpä
varasin paikallisesta matkatoimistosta
lennot, Bangkok-Chiang Mai-Bangkok
Thaiairwaysilta (myyjänä hyvät asiakaspalvelutaidot omaava ladyboy). Lento
lähti kansainväliseltä kentältä. Halvemmallakin olisi lennot saanut Air Asialta,
mutta niiden lennot lähtevät vanhalta
kentältä (Don Muang). Hotellin varasin
sen jälkeen netistä.

Kaiken kaikkiaan kymmenen kerran
kokemuksella voin sanoa, että Thaimaassa on turvallista liikkua missä vain
ja, golfia lukuun ottamatta, hintataso
erittäin alhainen. Ruokailu on erityisen
edullista, jos syöt perinteisissä thaimaalaisissa katukeittiöissä, mistä ei minulle
ainakaan ole koskaan tullut vatsaongelmia. Suosittelen.

Kuluja:
Saavuttuani Chiang Maihin, oli melkoinen yllätys kuinka suuri miljoonakaupunki se on. Heti ensimmäisenä aamuna lähtö hotellilta klo 5.00 pelaamaan.
Ainakin tuolloin pelaajina vain minä ja
jonkin verran korealaisia. Hyvinhän me
toimeen tultiin, vaikka koreankieli ei
minulta oikein taivukaan. Kuten kuvista
näkyy koin muutakin kuin ainoastaan
golfkenttiä. Kiertelin maaseutua erään
paikallisen kanssa, joka vei minut niin
orkidea-, käärme- norsu- ja tiikeritilalle

Helsinki-Bangkok-Helsinki: n. 700€
Taksi Bangkok-Hua Hin: n. 50€
Hotelli Hua Hin: n. 30€, (sis. aamiainen)
Golf Hua Hinissa: 50-80€/kierros,
(sisältää kuljetukset)
Lennot Bangkok-Chiang Mai-Bangkok:
n. 150€
Hotelli Chiang Mai: n. 30€ (sis.
aamiainen)
Golf Chiang Maissa: 20-60€/kierros
(melkoinen haarukka)

—kapteeni—

Teksti: Vesa Rontu, kuva: Kai Kilappa

Kapteenin terveiset
Kirjoittaessani tätä tekstiä on lunta vielä melkoisesti, mutta
lehden ilmestyessä vihreä väri varmasti paistaa jo lumen
alta. Merkkejä lähestyvästä golfkaudesta on muutenkin
nähtävissä. Moni on jo kaivanut mailansa varaston nurkasta
ja käynyt jos ei ulkomailla, niin ainakin pullerin hallilla hiomassa swingiä uuteen uskoon. Innokkaimmat suunnittelevat jo ensimmäistä kierrosta Vihdin tai Meri-Teijon väylille.
Kenttämestari joukkoineen on saanut kenttämme vuosi
toisensa jälkeen loistokuntoon. Meidän jäsenien tehtävänä
on kunnioittaa kenttiä ja omalta osaltamme pitää ne huippukunnossa. Viime vuosina on valitettavan usein näkynyt
haravoimattomia bunkkereita, griineillä pallon putoamisjälkiä ja väylillä turpeita joita ei ole laitettu paikalleen.
Jokainen on varmasti joskus kuullut kommentteja että
turve hajosi, enkä voi sitä korjata tai että en löytänyt putoamisjälkeäni. Tosiasia on, että lyöntijäljen voi ja pitää aina
korjata oltiin sitten väylällä tai raffissa. Jos turve hajoaa, voi
jäljen painella mailalla kasaan. Viheriöltäkin varmasti löytyy
aina jokin korjattava kohta jos omaa jälkeä ei löydy.
Alkavalla kaudella toivonkin, että jokainen kiinnittää näihin
erityistä huomiota. Jos pelikaverilta jää epähuomiossa
turve tai muu jälki korjaamatta, on jokaisen velvollisuus
siitä huomauttaa. Pidetään yhdessä ja hyvässä Aulangon
hengessä huolta hienoista kentistämme.
Oikein hyvää alkavaa kautta!

Klubiravintola Everstin

Äitienpäivälounas 12.5.2013
Noutopöydästä klo 13.00 - 15.00
Aikuiset 20 €, lapset (4-12 v.)10 €
Pöytävaraukset: puh. 03-653 7733
6.5. alkaen

Tervetuloa!

Kauden uutuus Everstillä!
Klubiravintolan Teemalauantait alkavat
18.5. klo 18:00
BBQ GRILLIBUFFET, hinta 18 €/hlö
Tule kierrokselta tai muuten vain ja ota
ystäväsikin mukaan!

Aulankolainen 1/2013
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—henkilökuva—

Teksti: Pertti Koivunen, kuva: AP:n arkisto

AP Sarjanto palaa viheriöille
Lauluntekijän come-back aikaistui vuodella
Ei malttanut freelance-toimittaja ja lauluntekijä AP Sarjanto odottaa ensi vuoden 50-vuotisjuhliaan. Tuolloin mies oli
nimittäin aikonut päättää yli 30 vuoden
mittaisen taukonsa viheriöillä.
–Viihdyin välillä kamppailulajien parissa, mutta aina kun näin golfia televisiossa, muistin mainita, että tuo on maailman hienoin laji. Olen aina kaivannut
kaiken nielevää harrastusta, ja golfhan
on juuri sellaista. Tein päätökseni palata Aulangon tuttuihin maisemiin helmikuussa ja siitä lähtien olen käynyt lyömässä Pullerilla kolme kertaa viikossa,
Sarjanto nauraa.
Sarjannon nimi on tuttu varsinkin pitempään golfia harrastaneille hämeenlinnalaisille. AP:n isä Kari Sarjanto
oli lajin pioneereja paikkakunnalla ja
1980-luvulla myös AGK:n kapteeni. Eli
AGK:n historiikin sivulta 47 löytyvässä
kuvassa poseeraavan 12-vuotiaan AP:n
oli innostunut lajin pariin isä.
–Kuva kirjassa on isäni lahjoittaman Juniori cupin palkintojenjaosta. Olin voittanut kisan edellisenä vuonna, mutta
tuolloin en pärjännyt. Muistan hyvin,
että vielä toisella kierroksella niemessä
asiat olivat hyvin, mutta lopussa pelini
sekosi. Sen takia en edes katso kameraan, Sarjanto muistelee.
Mukavia muistoja
junnuvuosilta
Sarjanto muistaa yllättävän hyvin nuoruusvuosiensa sattumuksia Aulangon
vanhalla kentällä.
–Nuoruuteni kesät palasivat mieleen,
kun pesin isältäni saamiani mailoja.
Tuttu ruohon haju sai muistelemaan
menneitä. Eihän ihminen voi lapsuuttaan paremmin viettää, kuin olemalla
kaiket päivät kentällä. Muistan ihan
elävästi monta lyöntiäni ja senkin, kun
Kuivasaaren Pekan draivi lensi seiskan
greenille suoraan minua mahaan, ja
kuinka kakkosväylältä kytättiin neloselle, miten kaverien peli sujui – niemi oli
sujunut hyvin, jos askel oli reipas, Sarjanto tiesi.
8
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AP muistelee pelanneensa parhaimmillaan noin händärillä 12. Ihan terävimpään AGK:n kärkeen hän ei milloinkaan noussut.
–Pelasin paljon isäni kanssa, joka myös
opetti minua. Haukan Saku, Selingon
Mika, Nurmen Timo, Sillanpään Jussi ja
Selinin Juha olivat myös pelikavereitani.
Osa kavereista kehittyi kuitenkin aika
pian huippupelaajiksi, ja minä päätin
pikkuhiljaa siirtyä muihin kuvioihin. Taisin lopettaa golfin 16–17-vuotiaana, eli
juuri silloin kun nuoria alkaa kiinnostaa

moni asia, Sarjanto pohtii.
AP:n nuoruudessa suurin tasoitus miehillä oli 30 ja naisilla 36. Avoimissa kisoissa miehet pelasivat tasoituksella 24.
–Nykyään vedetään kuulemma 54:nkin
tasoituksilla. No, katsotaan nyt, mikä
tasoitus minulle lätkäistään. Yllättävän
hyvin lyönnit ovat kyllä Pullerilla sujuneet. Odotan kesää todella innoissani.
Uskon saavani golfista hyvää vastapainoa työlleni. Millaisilla palloilla sitä
muuten tänä päivänä isketään, Sarjanto tiedustelee.

—juniorit—

Teksti ja kuva: Juha Hakulinen

Portugalista vauhtia kauteen 2013
Aulangon junioriryhmät kävivät vuosituhannen vaihteessa leireilemässä ulkomailla pariinkin eri otteeseen, mutta viimeiseen kymmeneen vuoteen
juniorit eivät ole ryhmänä ulkomailla
leireilleet. Nyt tuohon asiaan tartuttiin
ja vietimme tehokkaan harjoitusviikon
Portugalissa yhteensä 14 hengen voimin.
Majapaikaksi valikoitui tunnin ajomatkan päässä Lissabonista sijaitseva Bom
Sucesso. Villat olivat viimeisen päälle
– eli niiden piikkiin ontuvaa peliään ei
voinut laittaa.
Myös reissun aikana pelatut kentät
edustivat Manner-Euroopan kärkitasoa. Varsinkin Praya D’el Rey ja Royal
Obidos olivat huippuluokkaa. Royal
Obidoksen statusta nostaa vielä se yksityiskohta, että kenttä jäi golflegenda
Seve Ballesteroksen viimeiseksi suunnittelutyöksi ennen hänen kuolemaansa.
Miksi pitää päästä ulos?
Vaikka meillä on Pullerilla loistavat
olosuhteet harjoitella golfia, siellä on
vaikea sanoa pallon lennosta yhtään
mitään. Nyt oli hienoa huomata talviharjoittelun tuottaneen tulosta pidentyneiden lyöntien muodossa. Tarkkuutta ehditään vielä harjoittelemaan
ennen kauden alkua, mutta lyöntipituuden pitää olla jo tässä vaiheessa hyvin hallussa.
Junioreiden valmentajan Tapio Sillanpään mielestä leiri täytti sille asetetut
tavoitteet.
– Juniorit pääsivät pelaamaan joka päivä haastavissa olosuhteissa, ja oli hieno
huomata heidän kykynsä pitää pallo
pelissä tiukemmassakin kelissä. Tästä
on hyvä jatkaa kohti kilpailukautta, Sillanpää pohti.
Nyt kun leirikulttuuri on saatu jälleen
heräteltyä henkiin, voimme hiljalleen
aloittaa ensi kevään leirin valmistelut.

Aulankolainen 1/2012
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—säännöt—

EVERSTIN VESIESTEMERKINTÖIHIN
MUUTOKSIA
Everstin vesiestemerkinnät palautetaan entiselleen väylillä
11 ja 13. Väylien oikealla puolella oleva luhta-alue on jälleen merkattu kokonaisuudessaan sivuvesiesteeksi. Viime
vuoden SM-kilpailuissa ko. alueet olivat Out Of Bounds. Käsityksemme mukaan sivuvesiesteeksi merkintä ko. kosteikkoalueella on perusteltua ja lisäksi merkintä parantaa pelin
sujuvuutta.
Sen sijaan SM-kilpailuihin poistetut Out Of Bounds linjat väylillä 5 ja 6 pysyvät edelleen poistettuina. Myös viime vuonna
väylän 15 oikealle reunalle tehty sivuvesiestemerkintä pysyy
ennallaan Vain puro on merkitty esteeksi). Ts. vesiesteeseen
lyönnille tulee olla sääntöjen mukainen näyttö. Muutoin, jos
palloa ei löydy, tulkitaan se kadonneeksi palloksi. Tulkintana tässä asiassa voidaan pitää esimerkiksi jos pallo pomppii
viereistä rinnettä pitkin vesiesteeseen, voidaan päätellä, että
pallo on vesiesteessä ja peliä jatketaan vesiestesäännön mukaisesti. Mutta jos avauslyönti lyödään vesiesteen vieressä
oleviin puihin, eikä pallon pompusta esteeseen ole näyttöä
eikä palloa löydy, sovelletaan hukkuneen pallon -sääntöä .

Viime kesänä poistettiin out-paalut väyliltä 5 (kuvassa) ja 6.

Onervan terveiset Hugolta!
Hugon ateriatarjontaa on monipuolistettu ja tänä kesänä
tuttujen lounaiden ja pikkunaposteltavien lisäksi on koottu
lista, josta löytyy kaikkea kevyestä vähän tuhdimpaankin
nälkään. Sunnuntaisin Hugolla vietetään kakkukestejä ja se
tarkoittaa, että joka sunnuntai on mahdollisuus nauttia itseleivotusta kakusta kahvinsa kanssa. Suunnitteilla on myös
järjestää kerran kuussa iltaohjelmaa, johon ovat tervetulleita
kaikki rennon yhdessäolon merkeissä.
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IN MEMORIAM
VILLE KIVISTÖ
17.2.1988 – 31.1.2013

Kuka pukee vihreän takin tänä vuonna?
Miestoimikunnan kausi 2013 on
toimikunnan neljäs. Toimintamme
tavoitteena on järjestää seuramme
kaikentasoisille miesgolffareille yhteisiä
kilpailutapahtumia viikkokisojen sekä
jo perinteeksi muodostuneen Man
Power Tour-sarjan (MPT) muodossa.
Viikkokisoja järjestetään toukokesäkuun ja elo-syyskuun aikana
perinteiseen tapaan niin, että välillä
pelataan henkilökohtaisten tasoitusten
mukaan lyöntipeliä ja välillä joukkuekisaa arvotuin parein.
MPT- sarja eli vihreän takin metsästys
pitää sisällään kuusi osakilpailua.
Pelimuotona on henkilökohtainen
tasoituksellinen lyöntipeli, jossa osakilpailupisteet tulevat sijoituksen mukaan. Lisäksi jokaisessa osakilpailussa
on erikoiskisat; lähimmäksi lippua
ja pisin draivi, joista parhaat saavat
lisäpisteitä. Jokaisessa osakilpailussa
palkitaan kolmen kärki ja lisäksi aina-

MPT päivämäärät:
1.6.
28.6.
13.7.
10.8.
31.8.
7.9.

kin yksi yllätyspalkinto.
Miestoimikunnan kokoonpano on
saanut vahvistusta. Jussi Aaltosen ja
Tuomas Niemisen mukaantulon myötä
aivoriiheä on siis laajennettu.
Toivotan kaikille miesgolffareille
menestystä tulevan kauden vihreän
takin metsästykseen ja rohkeutta osallistua kilpailuihimme. Näissä kisoissa
ei hammasta purra, vaan tarkoitus on
tutustua uusiin golffareihin ja nauttia
kesästä rakkaan lajimme parissa.
MPT-sarjan kilpailupäivät sekä toimintaamme liittyvistä ajankohtaisista
asioista ilmoittelemme Aulanko Golfin
kotisivuilla sekä klubin ilmoitustauluilla.
MPT-sarjan Mestarit: 2011 Jukka
Paakkola, 2012 Timo Korhonen.
AGK:n miestoimikunta
Jari Aarnio
Aulankolainen 1/2013
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—pro—

Hola aulankolaiset!
Palasin juuri Aulangon Everstiltä Aino-koiraani
ulkoiluttamasta ja kauden avausodotukset
ottivat takapakkia piirun verran. Hanget korkeat nietokset, pari pälveä metsän siimeksessä.
Eipä sorruta valittamaan, kesä tulee sitten kun
kerkiää.
Golfpron talvi oli työntäyteinen ja mielenkiintoinen. Valmentajakouluttajana toimiminen Suomen Golfliitossa työllistää
mukavasti, perinteinen Talvigolf oman seuran senioreitten
kanssa Pullerihallilla oli jälleen kerran todella antoisa ja miellyttävä kokemus, kiitos siitä seniorit! AGK:n junioritiimi Nakuttajat kehittyy Juhan ja allekirjoittaneen valmennuksessa
tasaisen varmasti, hepuista kuulette kyllä vielä.
Satunnaiset golfmatkat Kanarialle ja Portugaliin piristivät talven synkimpinä hetkinä, hauskaa oli vaikka ne hyvät kelit
eivät aina osuneetkaan kohdalle. Kiitos teille kaikille mukana
olleille rennosta matkaseurasta!
Vimpaimet
Trackman on päivän sana. Niin että mikä?
Trackman on tanskalaisten noin neljä vuotta sitten kehittämä golfpallon lentoa mallintava ja analysoiva data-pohjainen
järjestelmä. Laitteistolla (tutka ja tietokone sovelluksineen)
pelaaja ja golfvalmentaja voivat tutkia mailan lavan käyttäytymistä ja pallon lentoradan muutoksia osumahetkestä aina
pallon pysähtymiseen asti jopa 22 eri muuttujan avulla. Ja
hintaa oli laitteella 20.000 euroa. Nyt jokaisen itseään kunnioittavan golfakatemian ja golfoppilaitoksen on ehdottomasti hankittava tämäkin laite jotta uskottavuus golfopetuspalveluita tuottavana auktoriteettina voisi säilyä. Eikä tämä
tietenkään riitä vaan jokaisen Trackmanin käytöstä vastaavan on käytävä vähintään kahdessa Trackman Universityssä
pänttäämässä oppiarvot päähänsä. Akatemian kotisivuilla
maininnat Trackman, Flight scope, K-west, Sam-lab ym. luovat mielikuvan ehdottomasta laadusta ja onnistumisesta.
Suomessa kaikki on joskus valitettavan pientä ja piirit pyörivät vinhasti etsien oikotietä golfosaamisen huipulle. Niin
golfopetuksessa kuin valmennusmetodeissakin perisyntinä
meillä on hurahtaminen päätä pahkaa aina johonkin juttuun. Golfin perinne ja menestys on meillä kansainvälisesti
ottaen varsin ohutta. Kuitenkin halu on päästä huipulle nyt
heti. Houkutteleeko se jotkut meistä uskomaan että metodit
ja laitteet antavat meille madonreiän menestykseen. Toki on
myönnettävä, että ilman näitä vimpaimia maamme huippujen valmennus olisi jo jälkijunassa mutta enpä jaksa uskoa,
että pekka perusgolfarin, hcp 24, kehittymisen äärimmäisenä esteenä on juuri nyt trackman-laitteiston puute.
Tärkein laite golfopetustoiminnassa on golfopettaja itse.
Opettajan persoona, tietotaito, kyky kommunikoida ja innostaa päihittää mennen tullen kaikki apuvälineet. Timo
12
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Karvinen, Sveitsin golfmaajoukkueitten päävalmentaja kertoili 4-tason valmentajakoulutuksemme päätteeksi Pullerihallilla viime talvena omia kokemuksiaan golfvalmennuksen
apuvälineistä. Sveitsin resursseilla Timolla on käytössään
kaikki mahdollinen maan ja taivaan välillä, mutta hän kertoi ylivoimaisesti parhaan opetus- ja valmennusapuvälineen
edelleenkin olevan videokameran ja tietokoneen analyysiohjelmineen. Olen taipuvainen uskomaan samaan.
Jatkokurssit ja pelaamisesta nauttiminen
Viime vuoden tapaan panostamme Aulangon Golfakatemian opetustoiminnassa jatkokurssitukseen. Aloitteleville
pelaajille suunnattu Selviytyjät-jatkokurssi toukokuun lopulla on uusi tulokas opetustarjottimella. Perustaitojen kertauksen ohella pyrimme paneutumaan kysymykseen – miten
selviydyn kentällä eri tilanteista hosumatta ja kiirehtimättä.
Ole hyvä ja käy tutustumassa Akatemian kotisivuilta muihinkin golfopetuspalveluihimme!
www.aulangongolfakatemia.fi/Golfkoulu
Menneisyyden kannattelua
Golfmatkoilla lentokoneessa istumisesta saa pikku hiljaa
tarpeekseen ja sitä pyrkii keksimään jos jotakin tekemistä
aikansa kuluksi. Koska minulla ei ole Juha Hakulisen unenlahjoja, lukeminen tuntuu olevan minulle passelia tointa musiikinkuuntelun ohella. Suosikkikirjailijani Eckhart Tollen viimeisin suomennos Uusi maa sai toimia matkaseuranani nyt
Portugalin lennoilla. Ihmisen ja yhteisöjen Egosta kertovan
mainion kirjan anti voidaan monessakin mielessä kääntää
golfpelin henkiseen puoleen.
Kaksi Zen-munkkia, Tanzan ja Ekido kävelivät rankkasateiden mutaiseksi piiskaamalla maantiellä. He tapasivat lähellä
kylää nuoren naisen, joka yritti ylittää tietä mutta liejua oli
niin paljon, että se olisi pilannut naisen kimonon. Tanzan
nosti naisen epäröimättä käsivarsilleen ja kantoi hänet tien
yli. Munkit jatkoivat matkaansa ääneti. Kun he viisi tuntia
myöhemmin olivat lähestymässä majapaikkaansa, temppeliä, Ekido ei malttanut olla kysymättä – miksi kannoit tytön
tien yli? Me munkit emme saisi tehdä niin.
Minä laskin tytön maahan tunteja sitten, Tanzan sanoi, kannatko sinä häntä vieläkin?
Niin, kuinka moni meistä kantaa jotakin vielä 18. reiällä,
vaikkapa sitä ykkösgreenin missattua puolimetristä puttia?
Miettikääpä sitä!
Loistavaa golfkesää!
Tapsa Sillanpää
Aulangon Golfakatemia

Aloita sinäkin golf Aulangolla!
Aulangon Golfakatemia tarjoaa sinulle PGA-tasoisen ja edullisen
starttipaketin uuteen harrastukseesi golfiin.
Nyt golfin aloittaminen on helpompaa ja halvempaa kuin koskaan!
Starttipaketti 285 euroa, sis. Starttikurssin, Aulangon Golfklubin
jäsenyyden ja 10 kpl green feetä Hugo-kentällemme!
Kevään ja alkukesän peruskurssit

Kyselyt ja ilmoittautumiset
pro@aulangongolfakatemia.fi
Tapio Sillanpää 050 350 5977
Marko Kuivasaari 040 506 3695

www.aulangongolfakatemia.fi

Huhtikuu
27.4.
La
28.4.
Su
Toukokuu
4.5.
La
5.5.
Su
11.5.
La
12.5.
Su
18.5.
La
19.5.
Su
25.5.
La
26.5.
Su
Kesäkuu
1.6.
La
2.6.
Su
8.6.
La
9.6.
Su
15.6.
La
16.6.
Su
29.6.
La
30.6.
Su

Starttikurssi 1
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Starttikurssi 2
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Starttikurssi 3

TS

Starttikurssi 4

MK

Starttikurssi 5

TS

Starttikurssi 6

Pro
MK

Starttikurssi 7

TS

Starttikurssi 8

MK

Starttikurssi 9

TS

Aulangon Golfakatemia
www.aulangongolfakatemia.fi

Kehity Aulangolla!
Kehitä peliäsi ja opi nauttimaan golfharrastuksestasi aivan uudella tavalla
Aulangon Golfakatemian kokeneiden valmentajien avulla.
Perinteisen tuntiopetuksen ja kolmen tunnin opetuspakettien ohella
tarjolla useita jatkokursseja mm. kevään Selviytyjät 1 juuri golfin aloittaneille.
Kilpapelaajille ja omasta lajitekniikasta enemmän kiinnostuneille on tarjolla
myös klinikkatyyppistä tai tavoitteellisempaa valmennusta*
Valmennuksen apuna hyödynnämme mm. TPI-testausta, atk-pohjaisia
swingimallinnus ja -analyysimetodeita ja SAM-puttitestausta.
Toimimme tarvittaessa yhteistyössä paikallisten fysioammattilaisten kanssa.
Ole hyvä ja käy kotisivuillamme www.aulangongolfakatemia.fi
tai kysy suoraan palveluista opettajiltamme:
*Tapio Sillanpää PGA 050-350 5977 - Marko Kuivasaari PGA 040-506 3695
Nora Ahtola 050-594 0280

Tervetuloa kehittymään!

Aulangon Golfakatemia
www.aulangongolfakatemia.fi
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—toimisto—

Toimisto tiedottaa...
ILMOITA OSOITETTIETOSI TOIMISTOON
Aulanko Golf lähettää vuoden aikana useita sähköposti-uutiskirjeitä. Ilmoita tai tarkista sähköpostiosoitteesi toimistoon
toimisto@aulankogolf.fi. Voit myös itse päivittää yhteystietosi nettiajanvarauksen kautta osoitteessa www.nexgolf.fi/
agk.
Myös muuttuneet kotiosoitetiedot ilmoitetaan toimistoon.
Suomen Golflehti postitetaan kotiseuran välittämien osoitetietojen perusteella.
BAG MERKIT JA VUOSITARRAT, PELILIPUT
Vuositarra liimataan viime vuonna jaettuihin muovisiin bagmerkkeihin. Uudet pelioikeuden käyttäjät voivat noutaa bagmerkin Aulanko Golfin toimistosta pelikauden alkupuolella.
Hugon 10-kortilla pelaaville bag-merkkiä ei jaeta.
Mikäli haluat vaihtaa osakkeen pelioikeuden pelilipuiksi (20
kpl), ilmoita vaihdosta toimistoon etukäteen. Pelilippujen
käyttäjiltä peritään 10 euron maksu. Lippuja käyttäviltä osakkailta ja jäseniltä sekä heidän seurassaan pelaavilta maksua
ei peritä.
Hugon 10-korttitilaukset tehdään toimistoon toimisto@
aulankogolf.fi / Ismo Sulin puh. 040 708 8440. Caddiemasterit eivät myy 10-kortteja. 10-korttien toimitusaika on
n. yksi viikko tilauksesta. Kannattaa siis tilata kortit hyvissä
ajoin, sillä 10-kortteja ei enää oteta ”piikkiin”!

AGK:
n

viral

liset

Aula

Käy t

sivut

Faceb

nko G

ykkä

olf

ämäs

ook’i

ssa:

sä!

sen kilpailun toimitsijoille.
Harjoituskierroksella pelatusta tasoituskierroksesta on ilmoitettava ennen kierrosta mukana pelaavalle merkkaajalle.
Merkkaajan nimikirjoituksella (+nimen selvennys) varustettu
kortti palautetaan tasoituskorttilaatikkoon myös silloin, kun
kierrostulos ei ole tasoitusta laskeva!

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 kaapista.
Everstin rangen läheisyydessä oleva jäsenten omien golfautojen pysäköintitila on täysi eikä uusia paikkoja ole tällä hetkellä saatavilla. Suosittelemmekin käyttämään klubin omia
TASOITUSKORTIT–TASOITUSTOIMIKUNNAN OHJEET vuokra-autoja. Vuokra-autojen kierrosmaksu on jäsenille ja
Harjoituskierroksilla pelatut tasoituskortit palautetaan mo- osakkaille edullinen, 15 euroa / 18 r. ja 10 euroa / 9 r.
lempien kenttien ilmoitustaulun läheisyydessä olevaan laatikkoon. Kortteja ei jätetä enää caddiemastereille, vaan kortit HINNASTO
käsitellään ja tasoitukset päivitetään keskitetysti tasoitustoi- Rangepallojen hinnat ovat olleet muuttumattomat koko euroajan. Tänä vuonna hintoihin tulee korotus, mutta samalla
mikunnan toimesta muutaman kerran viikossa.
Vaikka tasoituskortin muutoksia ei ole ehditty päivittää Nex pallomäärää lisätään 40 palloon/kori. Poletin uusi hinta on
Golfiin, on pelaaja vastuussa oikeasta tasoituksestaan. Tämä 2,50 euroa, 10-kortti 18 euroa ja 30-kortti 45 euroa.
on tärkeätä etenkin kilpailujen yhteydessä, jolloin pelaaja voi Aulanko Golfin hinnasto löytyy kotisivuilta
vielä ennen kilpailun lähtöä ilmoittaa muuttuneen tasoituk- www.aulankogolf.fi > jäsenet > Maksut ja pelioikeudet.

Näkymä 18. tiiltä. Haluaisitko nähdä enemmän? Lähde mukaan niin näet ja koet!
Kysy lisää tulevista golfmatkoista Tapio Sillanpäältä!
Virallinen matkanjärjestäjä - Golfresepti 3557/07/MjMv
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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 040 503 7374		
Ismo Sulin, palvelupäällikkö
040 708 8440		
Mervi Tabermann, taloushallinto (03) 653 7741		

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			

0500 429 454		

abcgolf@abcgolf.fi

040 506 3695		
050 350 5977		
050 594 0280		
050 40 04560

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

Valmennus
Marko Kuivasaari, PGA pro*
Tapio Sillanpää, PGA pro		
Nora Ahtola, golfopettaja
Juha Hakulinen,jun.valmentaja
* myös mailakorjaukset
Caddiemasterit
Miika Huhtinen		
Tuukka Hieto		
Laura Kuivasaari		
Kimmo Kauppinen
Osoite
Aulanko Golf
Aulangon Heikkiläntie 91
13900 Hämeenlinna
Kotisivu
www.aulankogolf.fi

Reko Laaksonen
Ville Nurmi
Ida-Kristiina Isosomppi
Karri Kauppinen

JUNIOREIDEN
ALKEISKURSSIt
everstillä
Kurssi 1
Ma 20.5. klo 17.30-19.30
Ti 21.5. klo 17.30-19.30
To 23.5. klo 17.30-19.30
Kurssi 2
Ma 3.6. klo 17.30-19.30
Ti 4.6. klo 17.30-19.30
Ke 5.6. klo 17:30-19.30
Kurssille tarvitset mukaan säänmukaiset rennot vaatteet, lenkkarit ja iloisen golfmielen. Muut varusteet saat kurssin ajaksi
seuran puolesta. Kurssin hinta 30€.
Alkeiskursseille otetaan 15+15 junioria ilmoittautumisjärjestyksessä. Ikäsuositus kurssille on 7–15-vuotta.
Ilmoittautumiset toimisto@aulankogolf.fi.
Ilmoita nimi, ikä ja puhelinnumero.
Aulankolainen 1/2013
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—seniorit—

Teksti: Simo Mikkola

Hyvää golfkautta 2013 seniorit
Tänäkin vuonna senioritoiminta jatkuu tuttuun, totuttuun
tapaan. Viikkokilpailut pelataan samoin kuin vuosikymmenet
on totuttu. Uutena viikkokilpailujen jatkona on AGK:n ja Tawastin välinen kaksipäiväinen Ryder Cup.
Early birdie - pelejä harrastetaan aamuvarhain perjantaisin.
Näin on tehty jo 15 vuotta, ja suosio tuntuu jatkuvan. Osallistujia on viime vuosina ollut yli 20 lähes joka perjantai. Ilmoista riippuen early birdie korkataan avatuksi 3.5.2013. Perjantain aamupelit on oivallinen tapa uusille seniorijäsenille
tulla mukaan sekä senioriporukkaan että golfin ihmeelliseen
maailmaan. Täältä itsekin nuorena innokkaana seniorina aloitin.
Everstin ja Hugon ilmoitustauluilta löydät tietoa kaikista
tapahtumista. Tapahtumat, kilpailut ja tulokset pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti omille seniorisivuillemme
nettiin.

Hugolla on myös punainen seniorikansio, josta löytyy edellä
mainittujen lisäksi myös vieraskenttien seniorikilpailukutsut
sekä senioritoimikunnan kokousten pöytäkirjat. Kansiossa
on myös ruusu- ja risuosasto, jonne voit antaa palautetta.
Voit myös esittää omia aloitteitasi ja parannusehdotuksiasi.
Toimikunta käsittelee asiat kerran kuukaudessa. Toivottavasti tieto kulkee sujuvasti kaikille.
Hauskaa ja antoisaa golfkautta 2013 meille kaikille!
PS. Seniorien v. 2013 toimintasuunnitelma kilpailukalentereineen on jaossa caddiemastereiden toimistoissa. Ota
omasi!
Simo Mikkola
AGK:n senioritoimikunnan puheenjohtaja

Tasoitusten vuositarkastus
AHR (Annual Handicap Review) on tullut pakolliseksi toimenpiteeksi kaikille EGA:n alaisille maille. Vuositarkastus
suoritetaan automaattisesti tasoitustietojärjestelmän avulla. Vuositarkastus tehdään ainoastaan virallisen EGA-tasoituksen omaaville jäsenille (vähintään 4 tasoituskierrosta v.
2012). Ensimmäisessä tasoitusryhmässä (<4.5) AHR laskentaa ei suoriteta eikä tasoitus voi laskea vuositarkastuksessa
alle 4.5:n.
AHR:n tarkoituksena on saattaa tasoitus nopeammin pelaajan äkillisesti muuttunutta taitotasoa vastaavaksi.

Esimerkki, jossa pelaaja on pelannut 8 kierrosta ja tulokset
on laitettu pienimmästä suurimpaan (tulos-CBA).
Pelaajantulos

29

31

28

30

35

36

33

CBA-korjaus

0

0

-4

-4

-1

0

-4

-2

Tulos-CBA

29

31

32

34

36

36

37

38

Näiden mediaani on (34+36)/2=35. Saatua lukua verrataan
pelaajan odotettuun pistemäärään, jotka pohjoismaissa ovat
seuraavat:
Tasoitusryhmä
HCP

AHR:n perusperiaatteet pääpiirteittäin
AHR tehdään kaikille pelaajille automaattisesti, joilla on pelattuna 8 tai enemmän tasoituskierrosta (kilpailut ja harjoituskierrokset) kaudella 2012. Jos pelaajalla on 4-7 kierrosta,
niin nämä kierrokset täydennetään kahdeksaan kierrokseen
käyttämällä edellisen kauden (2011) viimeisiä kierroksia.
Tuloksista (pistebogey - CBA) otetaan mediaani eli parittomilla kierrosmäärillä suuruusjärjestyksessä keskimmäinen
tulos ja parillisessa tapauksessa kahden keskimmäisen keskiarvo.
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36

Odotusarvo

2

3

4

5

4.5–11.4 11.5–18.4 18.4–26.4 26.5–36
31

30

29

29

Odotettu pistemäärä katsotaan siitä tasoitusryhmästä, jossa
pelaaja on kauden päätyttyä. Esimerkkitapauksessa tasoitus
11.0 eli 2. tasoitusryhmä.
Lasketaan erotus (mediaani - odotusarvo), joka on 35-30=5.
Jos saatu tulos on
• <-5.0 tasoitusta nostetaan kahdella
• -3.0 – -4.9 tasoitusta nostetaan yhdellä
• -2.9 – 2.9 ei tasoitusta muuteta
• 2.9 – 4.9 tasoitusta lasketaan yhdellä
• >5.0 tasoitusta lasketaan kahdella

Aulanko Golf Oy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vesa Jarho
junioritoimikunta
Puh. 050 599 3429
vesa.jarho@pp.armas.fi

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

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

—hallitukset—

Aulangon Golfklubi ry

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

Yhteistyö Aulanko Golfin kanssa tuottaa hyviä tuloksia!
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Pieni pallo, iso ilo

TUO KAVERISI
KOKEILEMAAN GOLFIA
Golflehden Kansallisen Golfviikon aikana aloittelijankin
on helppo tutustua lajiin. Innosta ystäväsi mukaan ja
johdata heidät hyvän harrastuksen pariin.

Katso tarkemmat tiedot tutustumispäivistä
ja ilmoittaumisohjeet www.aulankogolf.fi
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—kilpailut—

AGK Kilpailukalenteri 2013
Pvm

Pvä

Kilpailu

Avoin/AGK Kenttä

Sarja

Pelimuoto

Touko
1.

ke

Abc Golf Vappuscramble, 2 hlö

AGK

Hugo

hcp

lp 9r.

9.

to

Rusettigolf, 2 hlö

AGK

Hugo

hcp

lp 9r.

11.

la

Everstin scramble, 2 hlö

A

Eversti

hcp

lp 18r.

18. - 19. la-su

Tiilaakso Scramble, 2 hlö

HML

Hugo/Hattula/Tawast

hcp

lp 36r

25.

Kultakeskus Open

A

Eversti

scr/hcp

lp 18r.
lp/pb18r.

la

Kesä
2.

su

Synsam Bolle Open

A

Eversti

hcp

9.

su

Naisten Sunnuntai,

AGK

Hugo

hcp

14. - 15. pe-la

OnGolf Seniorpokaalit

A (S, N)

Eversti

scr/hcp

lp 36r.

16.

Hugon Malja hcp>30

AGK

Hugo

hcp

pb 9r.

su

17.

ma

SGL Trophy greensome

AGK

Eversti

hcp

lp 18r.

20.

to

Midnight Sun Golf K-18

AGK

Hugo

hcp

pb 9r.

AGK mestaruuskilpailut, seniorit ja juniorit

AGK

Hugo / Eversti

scr

lp 36r.

29. - 30. la-su
Heinä
2.

ti

AGK Marathon

HML

Hugo

hcp

lp 72r.

6. - 7.

la-su

Hämeenlinna Lady Open

A

Eversti / Tawast

scr/hcp

lp 36r.

13.

la

Rantasipi Linnajazz scramble, 2 hlö

A

Hugo

hcp

lp 9r.

14.

su

Huoneistokeskus Open

A

Eversti

scr/hcp

lp 18r.

17.

ke

Tunari Kiulu

A (S)

Hugo

hcp

lp 18r.

23.

ti

Tsemppitour

A (J)

Eversti

scr

lp 18r.

Leimarakentajat Open

A

Tawast/ Eversti

scr/hcp

lp 36r.

27. - 28. la-su
Elo
2. - 4.

pe-su

Tiilaakso Open

A

Tawast/Eversti/Linna

scr/hcp

lp 54.

4.

Su

Kellokeskus Laine Avio-/Avopari foursome

A

Hugo

hcp

lp 18r.

10.

la

Aulangon Helmi

A (N)

Hugo

hcp

lp/pb 18r.

17.

la

Onervan päivän scramble

AGK

Hugo

hcp

lp 9r.

18.

su

24. - 25. la-su

Four Reasons Open

A

Eversti

scr/hcp

lp 18r.

AGK mestaruuskilpailut, N, M(A),M(B)

AGK

Eversti

scr

lp 36r.

Koivikkokoti hyväntekeväisyys-golftapahtuma

A

Hugo

hcp

9 r.

Syys
7.

la

8.

su

Hugon Malja II hcp>30

AGK

Hugo

hcp

pb 9r.

14.

la

Ruukki Open

A

Eversti

hcp

lp/pb18r.

21.

la

Fantasia scramble, 2 hlö

A

Eversti

hcp

lp 18r.

28.

la

Aulangon Malja & EVERYBODY PÄÄTTÄJÄISET

AGK

Eversti & Hugo

hcp

lp 18 r.

la

Hyvät Kaupat Scramble, 2 hlö

A

Hugo

hcp

lp 18r.

Loka
5.

						
AGK = vain jäsenet, A = avoin, N = naiset, S = seniorit, J = juniorit, HML = vain HML seurojen jäsenille.			
Senioriviikkokilpailut AGK:n ja TawG:n senioreille: 8.5. Tawast, 22.5. Eversti, 12.6. Hugo, 26.6. Tawast, 3.7. Tawast,
24.7. Hugo, 7.8. Hugo, 13.8 Tawast, 21.8. Eversti, 4.9. Tawast, 11.9. Tawast, 18.9. Eversti					
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