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Peli-iloa
Olemme jälleen uuden pelikauden kyn-
nyksellä. Hyvin monet aulankolaiset 
odottavat vesi kielellä pääsyä kentälle. 
Innostus ja asenne ovat aivan oikeat.
Jäsenmäärämme on ollut tasaisessa kas-
vussa, joka osoittaa, että aulankolainen 
henki ja klubitoimintamme on kiinnosta-
vaa.  Uusia jäseniä tulee joukkoomme. 
Tämä antaa myös haasteita toiminnal-
lemme. Meidän pitää pystyä antamaan 
golfillisia ilonaiheita aloitteleville pelaajil-
le. Antaa heille myös tunne, että he ovat 
tervetulleita, ja he kuuluvat joukkoom-
me. 
Tehtävämme on saada luotua jäsenillem-
me aktiviteetteja, että kiintyminen lajiin 
lisääntyisi. Tämä vaikuttaa pelikierrosten 
määrän kasvuun, joka taas luo peli-iloa. 
Pelikierrosten määrällä on luonnollisesti 
suuri vaikutus pelitaitoihin ja tasoituksen 
kehitykseen. Tilastollinen tosiasia on, 
että meidänkin jäsenistä joka neljäs pe-
laa ns. klubitasoituksella eli tasoituksella 
37-54. 
Uutta alkavalla kaudella on, että perin-
teikkään Hugo-kenttämme sisään teh-
dään mahdollisuus pelata Hugo par3- 
kenttänä. Tällä ratkaisulla halutaan 
madaltaa kynnystä lähteä kierrokselle. 
Toisaalta se on myös erinomainen har-
joitusmahdollisuus lähipeliin kokeneem-
mille pelaajille. 
Prot järjestävät tulevalla kaudella jatko-
kursseja uusille jäsenillemme. Eri toimi-
kunnissamme suunnitellaan kummipe-
laaja-järjestelmää, jonka tarkoituksena 
on ottaa klubitasoituksella pelaavia jäse-
niämme mukaan kierrokselle kokemaan 
peli-iloa. Samalla voidaan ’tartuttaa’ 
rentoa, aulankolaista, henkeä pelikave-
reillemme.
Myös jokainen meistä voi tehdä oma-
kohtaisesti peli-ilon, aulankolaisen hen-
gen, ’tartuttamista’ pelikavereihin, otta-
malla uusia ystäviä mukaan kierrokselle. 

Oikein hyvää ja aktiivista, peli-iloa sisäl-
tävää, golfkautta kaikille

Risto Korpela
AGK puheenjohtaja
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Teksti: Risto Korpela, kuva: Niklas Heinonen
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Teksti ja kuvat: Pekka Heinonen

Viiksekäs vuosijuhla
Ensimmäisestä Kossu Scramblesta jo kymmenen vuotta

Golf mielletään usein hyvin konserva-
tiiviseksi ja tiukkapipoiseksi lajiksi. Pe-
rinteissä ja säännöissä piilee osittain 
myös lajin hienous, mutta välillä, edes 
kerran kesässä, on hyvä ottaa hieman 
rennommin. Tämän ajatuksen pohjalta 
sai alkunsa Aulangolla (ja koko Etelä-
Suomessa) kulttimaineeseen noussut 
Kossu Scramble. Vuosittainen kutsu-
kilpailu, joka on herättänyt huomiota 
erikoisilla teemoillaan ja värikkäillä asu-
kokonaisuuksillaan. Samalla se on ai-
heuttanut hieman jopa pahennustakin 
lehtien palstoilla.
Kaikki sai alkunsa vuonna 2004, kun 
kuusi nuorta miestä saivat loistavan 
idean. ”Ajetaan Aulangolle, pelataan 
oma scramble ja annetaan voittajille 
palkinnoksi kossupullot.” Vähän myö-
hemmin päätettiin, että kilpailijoiden 
on pukeuduttava vuosittain vaihtuvan 
teeman mukaisesti – muuten kisaan ei 
ole asiaa. 
Tapahtuma on kasvanut vuosien var-
rella kuuden hengen iltaysistä kolmen-
kymmenen pelaajan kokopäiväisek-
si tapahtumaksi, johon olennaisena 
osana liittyy kilpailun jatkobileet sekä 
voittopokaalin ”ulkoiluttaminen” Hä-
meenlinnan yöelämässä. 

Parranpärinää uimahousuista
Suurin kohu syntyi vuonna 2009, kun 
kilpailun teemana oli Turkki. Atleettiset 
urheilijanuorukaiset, Juha Lehtola ja 
Niki Juurinen kiersivät Hugon lähes 
ilman rihmankiertämää, ainoastaan 
speedo-malliset uimahousut yllään. 
Punaisiin uimahousuihin oli ommeltu 
Turkin lipun sirppikuu ja tähti. 
Hämeen Sanomien yleisönosastolla 
moitittiin golf-etiketin unohtumisesta 
ja kilpailun järjestäjät saivat puhuttelun 
Aulangon Golfklubin puheenjohtajalta 
ja kapteenilta sekä Oy:n toimitusjoh-
tajalta. Tämän jälkeen sovittiin yhtei-
set pelisäännöt klubin sekä järjestäjien 
kesken ja kilpailu sai luvan jatkaa Au-
langolla. 
- Ihmiset ihmettelivät, että mitä ihmeen 
porukkaa Aulangolla pelaa. Kaikilla on 

kuitenkin greencardit suoritettu ja ken-
tällä käyttäydytään hillitysti. Ainoas-
taan pukeutuminen erottuu hieman, 
korostaa Karri Salo, yksi kilpailun jär-
jestäjistä.

Juhlakilpailu vuonna 2015
Kilpailun pukeutumisteemoina ovat 
olleet wanha golfmuoti (2007), turisti 
(2008), turkkilainen (2009), autokaup-
pias (2010), nahka (2011), sutenööri 
(2012) ja lama (2013). Armeijakiireiden 
vuoksi vuosina 2005 ja 2006 kisaa ei 
ehditty järjestämään. Voittopokaaliin 
on näiden vuosien kohdalle kirjattu 
NHL:stä tuttu ”lockout”. Kilpailu on 
pelattu Hugolla kolme ja Everstillä nel-
jä kertaa. Vuonna 2011 tapahtuma 
järjestettiin Hattulassa aikataulusyistä 
johtuen.
Tänä kesänä tulee siis kuluneeksi kym-
menen vuotta ensimmäisen Kossu 
Scramblen järjestämisestä, mutta var-
sinainen juhlavuosi on 2015, jolloin pe-
lataan kymmenes kilpailu. Järjestäjien 
hartaana toiveena on saada kilpailijat 
pukeutumaan naisiksi juhlakilpailuun, 
mikäli klubi ei aseta tälle estettä.
Petteri Hietanen voitti vuonna 2010 
ensimmäisenä pelaajana kisan kolman-
nen kerran ja sai omakseen ”Eiffel-tor-

ni” -kiertopalkinnon. Uusi pokaali on 
tarkoitus kasvattaa Stanley Cupin ko-
koiseksi jättiläispokaaliksi, mutta siihen 
on matkaa parikymmentä vuotta.
- Kisa pelataan niin kauan kuin mailat 
pysyvät käsissä, tämä on niin sanottu 
lifetime treatment, Salo lupaa.

Kossu Scramblen säännöt
• kahden hengen tasoituksellinen 
scramble
• parit arvotaan
• jokaisena vuonna eri pukeutu-
misteema, jota on noudatettava
• voittajat saavat vihreät pikkuta-
kit, voittopokaalin sekä muiden 
kilpailijoiden tuomat Koskenkor-
va-pullot
• voittajaparin on juotava kossua 
pokaalillisen verran (tämä sangen 
brutaali rituaali suoritetaan toki 
vasta jatkopaikassa)
• paras pukeutuja valitaan huuto-
äänestyksellä ja palkitaan yhdellä 
kossupullolla

Kuva: Riikka Timonen
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Uudessa Meidän Kisa -sarjassa 
esitellään kaveriporukoiden ja muiden 

yhteisöjen jo perinteeksi muodostuneita 
kisoja Aulangolla.

Ota yhteys toimituskuntaan jos haluat 
kertoa omasta perinnekisastasi 

seuraavassa lehdessä.
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KAUDEN UUTUKSIA KENTILLÄ
Ratkaisu Hugon 
tiiausongelmaan
Olosuhteiden pakosta usealle Hugon 
lyöntipaikalle on asennettu keinonur-
mimatot. Mattojen ongelmana on ollut 
saada tii haluttuun korkeuteen. Koska 
mattojen upotussyvyys on vain n. 20 
mm, on tii-tikkuja jouduttu pätkimään 
ja veistelemään, jotta haluttu korkeus 
pallolle on saavutettu. 
Ratkaisuna ongelmaan olemme kar-
toittaneet eri tii-versioita, jotka toimi-
sivat etenkin keinonurmimatoilla. Par-
haiten asian ratkaisee muovinen Castle 
Tee, jota on saatavilla useampaa eri 
pituutta. Tiin upotussyvyys kaikilla pi-
tuuksilla on sama. 
 
Hugon 8. väylälle uusi 
lyöntipaikka
Turvallisuuden ja pelin joustavuuden 
parantamiseksi asennamme Hugon 8. 
väylälle uuden vaihtoehtoisen lyönti-
paikan. Uusi lyöntipaikka sijoitetaan 
väylän vasempaan reunaan lähelle pel-
lon out-rajaa. 
Väylän pituus uudelta lyöntipaikalta 
on n. 100 metriä. Tilanteen ja kentän 
käyttöasteen mukaan lyöntipaikkoja 
voidaan vaihdella nykyisen ja uuden 
lyöntipaikan välillä. 

PAR 3 kenttä Hugolle
Hugon kentän ”sisään” otetaan käyt-
töön PAR 3 kenttä. Oranssin värisillä 
tupsuilla merkataan jokaiselle väylälle 
PAR 3 lyöntipaikat, josta pallo pelataan 
normaaleille viheriöille. Kentän väylä-
pituudet vaihtelevat n. 200 m – 70 m 
välillä. PAR 3 kenttää voi pelata kuka 
tahansa vasta-alkajasta aina edus-
tuspelaajaan saakka. Eritoten lapsille 
kenttä tuo mahdollisuuden päästä jo 
varhaisessa vaiheessa pelin makuun. 
Ajat kentälle varataan Hugon normaa-
lin ajanvarauksen mukaisesti. 

Uudet ”tupsu” 
etäisyysmerkinnät 
Molemmilla kentillä vaihdetaan väylien 
100 m ja 150 m etäisyyslautaset uusin 

tupsumallisiin merkkeihin. Etuja pelaa-
jalle on etäisyysmerkkien näkyminen jo 
lyöntipaikalle saakka. Väyläleikkuuta 
tupsut eivät häiritse, sillä ne eivät rik-
koudu edes yliajettaessa. 

Everstin 13. väylälle uusi 
takatii-alue
Everstin 13. väylälle rakennetaan kau-
den aikana uusi takatii, joka pidentää 
väylää n. 25 metriä. Uusi lyöntipaikka 
lisää väylän haastavuutta, sillä ”kahdel-
la päälle” lyönti edellyttää tarkkaa ja 
pitkää avauslyöntiä puron eteen, josta 
on vielä 230 metrin etäisyys viheriölle. 
Lisäksi uusi lyöntipaikka parantaa väy-
län 14 turvallisuutta ”puron yli yhdel-
lä” lyöntien vähentyessä. 
Nykyistä takatiitä tullaan käyttämään 
vaihtoehtoisena lyöntipaikkana keltai-
selle tiille.

Uudet matot range-alueille
Molempien kenttien range-alueille 
asennetaan uudet lyöntimatot. Matot 
asennetaan pitkinä paloina suoraan 
rullasta. Kyseistä mattoa oli ”koeajos-
sa” talviharjoitteluhallissa, jossa mate-
riaali osoittautui hyväksi lyöntialustaksi. 

Everstin viheriöiden lipun 
sijainti värikoodeilla
Everstillä palataan käyttämään värikoo-
deja osoittamaan reiän paikkaa viheri-
öillä. Uudet liput ovat 2-puoleisia, joten 
värit näkyvät selvästi kauempaakin kat-
sottuna. 

Pro shop kauppiaamme Abc Golf hankkii eripituisia Castle-tiitä myyntiin 
kauden alkupuolella.

Edessä

Keskellä

Takana
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Muista venytellä ennen kierrosta
Lihashuolto on tärkeää myös golffareille

Teksti ja kuva: Pertti Koivunen

Nopeasti ykköstiille, muutama 
toppari ja peli alkaa sujua vasta 
takaysillä. Kuulostaako tutulta?

Monen golffari säästäisi monta lyöntiä, 
jos malttaisi lämmitellä edes muuta-
man minuutin ennen kierrokselle kii-
ruhtamista. Range-harjoittelustakin saa 
enemmän irti vetreällä kropalla.
Hämeenlinnalainen urheiluhieroja Joo-
nas Nykopp kannustaa AGK:n jäseniä 
perehtymään golffarien lihashuoltoon, 
joka ei todellakaan ole mitään salatie-
dettä.
–Golfissa yksipuolinen kiertoliike aihe-
uttaa toispuoleista lihaskireyttä ja liha-
sepätasapainoa. Kireyksiä voi kuitenkin 
laukaista ihan yksinkertaisilla venytyk-
sillä ja lihaskuntoharjoituksilla. Golfis-

sa lämmittely ja venyttely on tärkeää, 
sillä swingin liike on räväkkä ja nopea. 
Liikeratoja läpikäymällä lyhyillä, dynaa-
misilla liikkeillä, saadaan paikat auki, 
Nykopp neuvoo.
Nykopp neuvoo myös venyttelemään 
golfkierroksen jälkeen. 
–Näin vähenee myös loukkaantumisris-
ki. Hierojan pöydälläkin on hyvä käydä 
parin viikon välein, jos pelaa noin 2–3 
kertaa viikossa. Hieronnan tarve on 
kuitenkin yksilöllistä ja se selviää oi-
keastaan vasta hierojan vastaanotolla 
käymällä tarkemmin läpi hierontaotteil-
la vartalon alueita, Nykopp sanoo.

Selkä ja kädet kovilla
Golffareilla on paljon selkäongelmia. 
Myös kädet ovat kovilla swingatessa.

–Jos liikkuvuus ei riitä, lyöntiä pyritään 
viemään väkisin läpi. Luonnolliseen 
lyöntiasentoon asettuminenkin saattaa 
olla monelle jo vaikeaa. Lihaskuntohar-
joittelussa on tärkeää panostaa vatsa- 
ja selkälihasliikkeisiin, jotka vahvistavat 
keskivartaloa. Tämän jälkeen luonnolli-
nen voimantuotto onnistuu paremmin, 
Nykopp selvittää.
Nykoppin vastaanotolla (Eteläkatu 3, 
Hämeenlinna) käy monen lajin urheili-
joita. Kaikki eivät ole kuitenkaan huip-
pukuntoisia – ei ainakaan se mies, joka 
sattui makaamaan hierontapöydällä 
seuralehti Aulankolaisen vieraillessa 
Joonaksen luona. Hän oli nimittäin Joo-
naksen isä, Eversti-klubin ravintoloitsi-
ja, Anssi Nykopp. 

Osta kaksi hierontaa 

– saat klubiravintola Everstin lounaan 

kaupan päälle!

Tarjous on vo
imassa 31.5.2014 saakka.



Aulankolainen 1/2013 7

—k
ap

te
en

i—

Kapteenin terveiset 
Teksti: Vesa Rontu, kuva: Kai Kilappa

Golfin pelaajia on tänä vuonna hemmoteltu selvästi enem-
män kuin hiihtäjiä.  Innokkaimmat ovatkin päässeet pelaa-
maan kesäviheriöille Suomessa vuoden jokaisena kuukaute-
na. Tällaista ei muistini mukaan ole ennen tapahtunut.
Kentät ovat selviytyneet talvesta hyvin ja Juha joukkoineen 
saa ne varmasti pian täyteen loistoonsa. Ja kun pian 
pääsemme pelaamaan, on hyvä palauttaa mieliin muutama 
asia. Näistä on toki puhuttu usein, mutta silti parannet-
tavaa riittää.
Tärkeä osa kentän hoitoa on se, miten me pelaajat 
pidämme kentistämme huolta. Jokainen varmasti muistaa 
nähneensä irtonaisia turpeita, pallon putoamisjälkiä tai 
muuta korjattavaa. Lisäksi olen harmikseni törmännyt 
tupakan tumppeihin paikoissa, joissa niitä ei todellakaan 
kuuluisi näkyä, kuten viheriöllä. Olemme kaikki varmasti 
samaa mieltä siitä, että näihin asioihin voimme vaikuttaa 
korjaamalla omat ja kanssapelaajilta huomaamatta jääneet 
jäljet tai roskat.
Pienellä vaivalla ja yhteistyöllä kenttämme ovat loistokun-
toisia joka suhteessa. Kiitos kun olet Aulangon hengessä 
mukana!

Oikein mukavaa kevättä ja alkavaa kautta!

Kapteeni Vesa Rontu

Suomen Golfliitto on vakuuttanut kaikki jäsenseurojensa 
jäsenet Pohjolassa. Vakuutusturva sisältää mm. koko lei-
riaikaa koskevan tapaturmavakuutuksen liiton tai seuro-
jen järjestämillä koulutus-, liikunta- ja valmennusleireillä. 
Vakuutusten numerot löytyvät jäsen- ja tasoituskortista. 
Tapaturmavakuutuksessa ei ole omavastuuta lainkaan eikä 
myöskään yläikärajaa.
Golfliiton jäsenpelaajilleen ottaman vastuuvakuutuksen 
omavastuu vahingon aiheuttajalle on 100 euroa.
Lisäksi Golfliiton jokaiselle jäsenseuralleen ottamaan 
Tuplaturva-vakuutukseen kuuluu, että kaikki vapaaehto-
istyöntekijät on vakuutettu tapaturmavakuutuksella. Ikäraja 
on 80 vuotta. Vakuutus sisältää myös jäsenseuralle toimin-
nanvastuuvakuutuksen.
Pohjolan Hole-In-One-vakuutus koskee liiton ja seurojen 
kilpailukalenterissa olevia kilpailuja, mutta ei esimerkiksi 
seurojen viikkokilpailuja. HIO-vakuutus kattaa saman 
päivän aikana holarista aiheutuneiden juomatarjoilujen 
kustannukset 135 euroon asti.
Vakuutusten tuoteselosteet löytyvät täältä: www.golf.fi/
jasenedut.

Golfarin vakuutusturva
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Golfharrastuksen kehitysnäkymät pu-
huttavat meitä golfin palvelusektorilla 
toimivia palkollisia ja yrittäjiä varsinkin 
nyt näin kauden alkumetreillä. Mitä 
kausi tuokaan tullessaan, kasvaako 
golf lajina edelleen vai onko huippu 
saavutettu? Ketä minä palvelen ja ketä 
minun kenties tulisi palvella?

Meille golfopettajille kasvunäkymien 
arviointi on perinteisesti merkinnyt pe-
ruskurssien tulevaan kysynnän arvioin-
tia ja palvelutuotteitten rakentamista 
harrastuksensa aloittaville. Suomi golf 
on tultu kuitenkin pisteeseen, jossa la-
jin kasvu on vääjäämättä taittumassa 
– mikään puu ei kasva taivaaseen asti. 
Mitä Suomen golfperheelle sitten kuu-
luu juuri nyt? Lyhyt tilastollinen kurkka-
us paljastaa että jäseniä Suomen Gol-
fliiton jäsenseuroista on reilut 145.000 
jakautuneena 131 jäsenseuraan, noin 
150 kentälle.

Tästä kokonaisjäsenmäärästä tasoituk-
sella 37 -54 pelaavia on lähes 50.000 
henkilöä, eli ns. klubitasoituksella pe-
laavia on koko määrästä n. 35 %. Au-
langon Golfklubi ry:n jäsenmäärästä 
1.728  hcp 37-54 välille sijoittuu noin 
25 % eli huikeat 427 pelaajaa. Tämä 
merkittävä joukko aulankolaisia pelaa 
siis korkeahkolla tasoituksella, ei syy-

Kyllä Siperia opettaa vai opettaako? 
tä huoleen vai onko? Pelaavatko he ja 
kuinka paljon? Viihtyvätkö he golfken-
tillämme, onko heillä peliseuraa, onko 
pelaaminen jotenkin hallinnassa ja mu-
kavaa. Parikymmenvuotisen golfopet-
tajakokemukseni suomalla perspek-
tiivillä uskallan väittää, että tiettyä 
epävarmuutta ja angstia on ilmassa. 
Meillä kokeneemmilla pallonlyöjillä 
tuntuu olevan se käsitys, että tietyt kas-
vukivut kuuluvat asiaan ja että kyllä se 
siitä. Kyllä Siperia opettaa.

Kun vaivautuu raaputtamaan pintaa 
syvemmältä huomaa todellista huolta 
ja aiheellista ihmettelyä, eikö lajikult-
tuuri voisi paremmin palvella harrasta-
jia jotka juuttuvat peruskurssien jälkeen 
tilaan jossa unelmien harrastus tyrehtyy 
tykkänään.     
Aulankolainen golfopetustoiminta to-
teuttaa Suomen Golfliiton viitoittamaa 
Aloittelijan Polku formaattia. Painotus 
opetuksessa ja palveluiden suunnitte-
lussa on nyt entistä enemmän suun-
nattu palvelemaan harrastuksensa al-
kumetreillä kamppailevaa harrastajaa 
varten. 

Perinteisten Starttikurssien ja yksityis-
opetuksen lisäksi Selviytyjät-konsepti 
jatkaa viime kaudella aloitettua omaan 
jäsenistöömme kohdistuvaa opetuspal-

Teksti: Tapio Sillanpää
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velua. Kohderyhmänä hcp 37-54 tasoi-
tukselliset jäsenemme. Tavoitteenam-
me on tunnistaa ja ottaa niskalenkkiä 
niistä tekijöistä joita aloitteleva pelaa-
ja pitää kaikkein suurimpina esteinä 
oman golfharrastuksensa edistymiselle. 
Näitä tekijöitä ovat hapuilevien swingi- 
ja lähipelitaitojen lisäksi:
•	 peltilanteiden hallinta – miten pe-

laan ja etenen hosumatta ja her-
moilematta 

•	 oman paikan ottaminen kentältä 
– rohkeus pelata, nauttia ja toimia 
ryhmässä 

•	 lähipelitilanteet ja etiketti – pelino-
peuden varsinainen mittari

•	 golfiin liitetyt negatiiviset myytit ja 
uskomukset

•	 mieleisen peliseuran puute 

Aulangon Golfklubi on lähtemässä 
myös mukaan talkoisiin. Selviytyjät – 
kurssitus saa tuekseen AGK Kummi-
golfin, kummipelaaja-järjestelmän jolla 
tarjotaan peliopastusiltoja Hugolla tu-
levan kesän aikana.
Uudet tuulet puhaltavat siis Aulangolla 
ja yhteisöllisyys olkoon mottomme.
Reipasta golfkesää ja onnistumisen elä-
myksiä!

Tapio Sillanpää
Aulangon Golfakatemia

La Gomera special
Tapio Sillanpää kutsuu vanhat ja uudet Gomeran kävijät peli- ja opetusmatkalle Kanarian saarten 
ihanaiselle La Gomeralle 18.-25.11.2014.
Matka erikoishintaan 1.495 euroa sis. puolihoito 2hh. Hotell Jardin Tecina ****, 5 green feetä 
Tecina Golfiin, laivaliput, oma bussi perille, golfopetuksen ja matkanjohtajan palvelut. 

Virallinen matkanjärjestäjä Golfpassi Tiedustelut ja varaukset Tapio Sillanpää 050 350 5977 - tapio.sillanpaa@armas.fi
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Hyvät gripit lisäävät pelinautintoa

Teksti: Marko Kuivasaari, kuvat: Getty Images

Oletko ajatellut miksi otteesi luistaa lyönnin aikana? Oikein, 
vikaa voi olla myös käsiotteessasi, mutta vielä yleisempi syy 
otteen lipsumiseen on kuluneissa gripeissä. Niiden vaihto 
ei katso vuodenaikaa, mutta kevään lähestyessä tarve on 
useimmiten suurin.
On kaksi tapaa pysytellä jatkuvasti hyvissä gripeissä. Joko 
vaihdat mailasi uusiin parin vuoden välein tai sitten käytät 
ne gripinvaihdossa.
Jälkimmäinen vaihtoehto lyö taloudellisesti ensin mainitun 
laudalta, riippumatta siitä kuinka arvokkaisiin välineisiin aiot 
investoida. Sitä paitsi uusien keskivertomailojen hinnalla 
käytät koko setin gripinvaihdossa useamman kerran.

Grippi on pelaajalle golfmailan tärkein osa, ja ensimmäinen 
indikaattori, joka kertoo sinulle välineesi toimivuudesta. Gri-
pin kulumisen huomaa jokainen: pinta on käymässä sileäksi 
ja niissä alkaa erottua ainakin puristavimpien sormien aihe-
uttamat kulumat. Itse lyönnin aikana vastareaktiosi kuluneil-
le gripeille on liian tiukka ote. Sen seurauksena käsivarsien 
vapaa liike hidastuu ja lyönti lyhenee.

Nyt on paras hetki tarkistaa grippien kunto ja toimittaa ne 
tarvittaessa välinehuoltoon. Aulangolla grippien vaihdosta 
vastaa klubin oma pro Marko Kuivasaari.

Gripinvaihtoon tulevat mailat voi viedä Everstin caddiemas-
terille tai pelikauden ulkopuolella klubin toimistoon (varmis-
ta aukiolo). Muussa tapauksessa mailojen toimittamisesta 
voi sopia Markon kanssa puhelimitse (040 506 3695) tai 
sähköpostilla (marko.kuivasaari@pp.armas.fi). Muista mailo-
ja Everstille tuodessasi kertoa mahdolliset huoltoon liittyvät 
toiveet.
Mikäli varastossasi on myös muita käyttökelpoisia mailoja, 
joista on mennyt esimerkiksi varsi poikki, on maila korjat-
tavissa pron mailahuollossa yhdessä sovitun aikataulun mu-
kaan.

HINNASTO 

Gripit:
• Rauta- tai puumaila ja hybridi (sis. vaihtotyön) 10e - 15e
• Putterin gripinvaihto (sis. vaihtotyön) 12e - 40e

Varret:
• Rautamaila (sis. teräsvarren ja työn) 45e
• (sis. grafiittivarren ja työn) alkaen 50e
• Puumaila ja hybridi (sis. grafiittivarren ja työn) alkaen 60e
• Irronneen varren liimaus 10e

Grippien malli- ja varastotilanne vaihtelee. Varret tilataan 
erikseen asiakkaan tarpeen mukaan.
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TOUKOKUU KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU

1 ABC Golf Vappauscramble 1 Synsam Bolle Open E 1 Tiistaihappening N, AGK Maraton 1 1 1

2 2 Juniorialkeisk. 2. alkaa, Seniori lähipeli 2 2 AGK mestaruuskilpailut 2 AGK-TAWG, N 2

3 3 Tiistaihappening, naiset 3 3 AGK mestaruuskilpailut 3 3

4 4 Seniori viikkokilpailu 4 Lady Active 4 Seniori lähipeli 4 Senior Ryder Cup 4

5 Seniori lähipeli 5 5 5 Tiistaihappening, naiset 5 Senior Ryder Cup 5 Kotijoukkue Scramble

6 6 Senior Maraton 6 MPT 3. 6 Seniorimiehet 1935 ja aiemmin s. 6 Hyväntekeväisyys Golf 6

7 Seniori viikkokilpailu, Naisten Startti 7 Four Reasons Open, SCR 7 7 7 7

8 8 Naisten sunnuntai 8 8 AGK iltascramble 8 8

9 9 9 9 MPT 4. 9 9

10 Klubiravintola Everstin scramble 10 10 10 HML 375v  avio/avopari foursome 10 Seniori viikkokilpailu 10

11 11 11 11 11 11

12 12 12 Linna Jazz Scramble 12 12 12

13 13 On Golf sen. M/ AGK iltascr./ Lady Active 13 Hämeenlinna Lady Open 2. päivä 13 Seniori viikkokilpailu 13 RUUKKI OPEN 13

14 14 On Golf sen. M/ MPT 2., AGK - MEG, N 14 Seniori lähipeli 14 14 Hugon Malja II, hcp 37-54 14

15 15 Hugon Malja I, hcp 37-54 15 15 15 15

16 16 16 Tunari Kiulu, seniorit 16 MID TOUR, Onervan scramble 16 16

17 Tiilaakso scramble, 1. päivä 17 17 17 MID TOUR 17 17

18 18 Senior Aluetour 18 Perjantai scramble 18 18 18

19 Juniorialkeiskurssi 1. alkaa 19 The Mid Night Sun Golf 19 19 19 19

20 20 20 Tallink Golf Tour, bestball 20 20 Sibelius Fantasia Scramble 20

21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22

23 23 Prisma pelit 23 Seniori viikkokilpailu 23 RANTASIPI OPEN 23 23

24 Kultakeskus Open 24 24 24 Aulangon Helmi, N 24 24

25 Man Power Tour 1. 25 Seniori viikkokilpailu 25 25 Prisma pelit 25 25

26 Prisma pelit 26 26 26 26 26

27 27  Miehet vs. Naiset 27 Leimarakentajat Open 2. päivä 27 27 Aulangon Malja & Everybody-päättäjäiset 27

28 28 Huoneistokeskus Open 28 Prisma pelit 28 28 28

29 29 29 AGK-PEG, N 29  MPT 5. 29 29

30 Lady Active rangella 30 Junior Aluetour 30 30 30 30

31 31 31 31

AGK:n Tapahtumakalenteri 2014
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AGK:n Tapahtumakalenteri 2014
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On mahtavaa aina keväisin huomata, että golf lajina sekä 
AGK seurana pystyy houkuttelemaan naisjäsenistönsä 
palaamaan aina vaan uudelleen kahdelle upealle, erityyli-
selle kentälleen ja uusia innokkaita ladyja saadaan mukaan 
toimintaan.  Tyypillisesti naisia golfin pariin houkuttelevat 
niin muut perheen jäsenet kuin ystävätkin. Onpa jokunen 
rohkea uskaltautunut mukaan ihan omatoimisestikin. Kan-
nustamme varsinkin uusia jäseniämme lähtemään rohkeasti 
tapahtumiin mukaan. Niissä oppii nopeasti tuntemaan 
golfin saloja. Siihen kuuluvaa golfsanastoa, -etikettiä kuin 
sääntöjäkin on helppo oppia mukavassa ladyseurassa, jossa 
ei tarvitse turhia jännittää. Naistoimikunta järjestää erisi-
sältöistä toimintaa seuran kaikille naisille pelivuosiin, ikään 
ja taitoihin katsomatta. Tilaisuuksiin voi tulla kertaamaan 
taitojaan, oppimaan uutta, tutustumaan toisiin naisiin 
tai vaikkapa haastamaan omaa osaamistaan erilaisissa 
leikkimielisissä kisoissa. Jutun lopusta löytyykin muutama 
poiminta ensi kesän toiminnasta. Koko tapahtuma- ja 
toimintakalenterin löydät mm. seuran jäsenet -> naiset 
nettisivustolta.
 Aulangon Golfklubissa on jäsenrekisterin mukaan 585 
naisjäsentä.  Heistä yli puolet eli 348 pelaa niin sanotulla 
virallisella tasoituksella ( 36 tai alle). Klubin naiset ovat siis 
varsin taitavia ja pystyviä mailan heiluttajia. He etenevät 
kentällä ripeästi, eivät ”hiero” puttilinjoja greeneillä  ja 
harvemmin heidän pallojaan joudutaan etsimään syvältä  
Aulangon puistometsistä. Lähdetään siis rohkeasti ensi 
kesänäkin naisryhmissä nauttimaan kauniista kentistämme!

Kesä täynnä toimintaa
Ke 7.5. aloitamme Naisten startilla Hugolla klo 18.00 ker-
raten taitoja pron avustuksella. Toukokuun puolessa välissä 
tehdään golfmatka Tallinnaan. Mahdollisia peruutuspaikko-
ja voi kysellä Anu Kärmeniemeltä.  Su 8.6. on kansallinen 
naisten golfsunnuntai. Suuntaa silloin Hugolle! Järjestimme 
viime kesänä ensimmäisen kerran kolme ilmaista saman 
sisältöistä Lady Active (LA) opetustapahtumaa. Jatkamme 
tänä kesänä samalla suositulla konseptilla Everstin range-
alueella perjantaisin 30.5., 13.6. ja 4.7. klo 17.30 – 20.00. 

Mukaan mahtuu aktivoimaan pelitaitojaan aina 20 pelaajaa 
kerrallaan. 
Kesäkuukausien ensimmäisinä tiistaina pelaamme edelleen 
yhdessä. Luvassa on mukavia uusia pelimuotoja näissä Tiis-
tai Happenig-tapahtumissa. Viikkopelit pelataan kahdek-
sana päivänä (pelipäivät löytyvät naisten kalenterista). Voit 
pelata pelipäivänä haluamanasi aikana tai tulla pelaamaan 
naisporukalla etukäteen varatuilla vuoroilla Everstillä klo 
15.30 alkaen (2 €) ja Hugolla klo 18 alkaen (1 €). Oletko 
tänä kesänä ahkerin pelaaja?
Hämeenlinnan naisten reikäpelimestaruudesta pelataan 
Tawastin naisten kanssa tulevanakin kesänä reikäpeliki-
sa. Viime kesän yksi teema oli tutustuminen reikäpeliin 
pelimuotona, joten pelimuotokin on nyt yhä useammalle 
tuttu. LaatuLady - kolmen seuran Hyvinkään, Kytäjän  ja 
AGK:n yhteinen tapahtuma pelataan tänä kesänä Kytäjän 
hienoissa maisemissa. Kesän seuraottelut Tawastin, Pelto-
lan ja Messilän naisten kanssa ovat rentoja pelikierroksia 
ja mahdollisuuksia tutustua naapuriseurojen samanhenki-
siin naisiin. Ilmoittaudu siis rohkeasti mukaan! Kesäkuun 
lopussa haastamme miehet pelaamaan leikkimielistä naiset 
vastaan miehet joukkuekilpailua. Näytetään siis yhdessä 
mitä naisenergia parhaimmillaan oikein onkaan! Jotta puo-
lisotkaan eivät jäisi kesällä ihan huomioimatta, voitte lähteä 
yhdessä keskikesän Avec-matkalle.
Kaikista tapahtumista löydät tarkemmat tiedot, ajat ja 
ilmoittautumispäivän netistä naisten sivuilta. Sama tieto 
löytyy myös molempien klubirakennusten ilmoitustauluilta 
sekä caddiemaistereilla jaossa olevasta naisten tapahtuma-
kalenterista. Kilpailuihin ja tapahtumiin ilmoittaudutaan 
omilla tunnuksilla NextGolfiin tai caddiemastereille.
Saat lisätietoa aina myös meiltä naistoimikunnan jäseniltä: 
Annukka Aitasalo p. 040-5636078, Arja Salmenoja p. 050-
5677720, Elina Torkko-Hieto p.0500-758437, Irmeli Meiseri 
p. 0500-758437, Kirsi-Marja Kauppinen p.040-7437656, 
Heini Koivuniemi p.041-5441373, Moona Korhonen p. 
040-7794867, Nanne Koskenranta p. 040-8235533. 

Mahtavaa golfkesää toivottaen, Aulangon naistoimikunta

Kuva: Pekka Kärmeniemi
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– Johtoajatuksena on ollut korostaa nuorille, että golf on 
urheilua ja urheilijan harjoittelun pitää olla monipuolista, 
AGK:n junioreiden fysiikkaharjoittelusta vastaava Kalle Ylä-
Jarkko kertoo lähtökohdista junioreiden talviharjoitteluun.
Fysiikkaharjoittelulla ei tässä yhteydessä tarkoiteta puntti-
salissa painojen kanssa kolistelua, vaan enemmänkin oman 
kehon painolla tapahtuvia liiketaitoharjoitteita. 
Nykynuorilla on puutteita ihan perusliikuntataidoissa, kuten 
juokseminen, hyppääminen, pysähtyminen ja pallon heit-
täminen ja kiinniotto.
Näitä puutteita on vahvistettu koko talvikauden ajan Ly-
seon liikuntasalissa Ylä-Jarkon opastuksella.
– Ilokseni juniorit ovat olleet kiinnostuneita ja innostuneita 
harjoituksista. Harjoitusaktiivisuus on ollut erinomainen 
koko kauden ajan. Monet ovat innostuneet omatoimisesti 
tekemään fysiikkaharjoituksia varsinaisten yhteisten har-

Ei pelkkää pallon lyömistä
Nykyaikainen golfvalmennus pitää sisällään niin lajivalmennuksen kuin fyysisenkin puolen asiat.

joitusten ulkopuolellakin, Ylä-Jarkko kehuu junioreita.
Nuorten kehitystä on myös seurattu Kasva urheilijaksi 
-testin avulla. Testitulosten perusteella etenkin lihasvoima ja 
kestävyys ovat ottaneet harppauksia eteenpäin. Testitulok-
set kertovat myös sitä, että meidän golffareiden kuntotaso 
on aivan vertailukelpoinen muiden urheilulajien kanssa.
Ylä-Jarkko korostaa myös seuran hyvää asennetta uusien 
harjoitusmetodien suhteen.
– Mielestäni seurassa on otettu mallikkaasti ja edistyksellis-
esti vastaan ajatuksia nuorten liiketaito- ja fysiikkaharjoittel-
usta. Uusia harjoitteluideoita on ollut helppo ottaa mukaan 
harjoituksiin ja niin valmentajat kuin ohjaajatkin junioreiden 
lisäksi tuntuvat innostuvan niistä.  Tämän talven kokemus-
ten perusteella näyttäisi myös siltä, että fysiikkaharjoittelu 
innostaa nuoria tunnollisempaan ja tavoitteellisempaan 
golfharjoitteluun, Ylä-Jarkko päättää.

Teksti: Juha Hakulinen, kuvat: Tapio Sillanpää
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Toimisto tiedottaa...
ILMOITA OSOITETTIETOSI TOIMISTOON
• Aulanko Golf lähettää vuoden aikana useita sähköposti-
uutiskirjeitä. Ilmoita tai tarkista sähköpostiosoitteesi toi-
mistoon 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 osoite-
tietojen perusteella.

BAG MERKIT JA VUOSITARRAT, PELILIPUT
• Vuositarra liimataan aiemmin jaettuihin muovisiin bag-
merkkeihin. Uudet pelioikeuden käyttäjät voivat noutaa 
bag-merkin toimistosta pelikauden alkupuolella. Hugon 
10-kortilla pelaaville bag-merkkiä ei jaeta. 
• Mikäli haluat vaihtaa osakkeen pelioikeuden pelilipuiksi 
(20 kpl), ilmoita vaihdosta toimistoon etukäteen. Pelilippu-
jen käyttäjiltä peritään 10 euron maksu. Lippuja käyttävil-
tä osakkailta ja jäseniltä sekä heidän seurassaan pelaavilta 
maksua ei peritä.
• Pelioikeus- ja 10-korttitilaukset tehdään toimistoon 
toimisto@aulankogolf.fi / Ismo Sulin puh. 040 708 8440. 
Caddiemasterit eivät myy 10-kortteja. 10-korttien toimitus-
aika on n. yksi viikko tilauksesta. Kannattaa siis tilata kortit 
hyvissä ajoin!

LIIKUNTASETELIT
• Pelimaksun voi maksaa kokonaan tai osittain Smartum lii-
kunta- ja kulttuuriseteleillä sekä Luottokunnan virikeseteleil-
lä.  Toimistomaksuna maksutavasta peritään 3%:n suuruinen 
kulukorvaus seteleiden määrästä. Setelit voi tuoda Merville 
Everstin toimistoon aukioloaikana (klo 9.00 – 15.00) maa-
nantaisin, tiistaisin tai perjantaisin. Setelit voi myös lähettää 
postitse (saatteeksi mukaan nimi ja sähköpostiosoite).  

BAG-KAAPIT, GOLFAUTOT
• Bag- kaappimaksut laskutetaan viime kauden tietojen pe-

rusteella 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 gol-
fautojen pysäköintitila on täysi eikä uusia paikkoja ole täl-
lä hetkellä saatavilla. Suosittelemmekin käyttämään klubin 
omia vuokra-autoja. Vuokra-autojen kierrosmaksu on jäse-
nille ja osakkaille edullinen, 17 euroa / 18 r. ja 12 euroa / 9 r. 

HINNASTO
• Aulanko Golfin hinnasto löytyy kotisivuilta www.aulanko-
golf.fi -->jäsenet --> Maksut ja pelioikeudet.

TASOITUSKORTIT, TASOITUSTOIMIKUNNAN OHJEET
• Harjoituskierroksilla pelatut tasoituskortit palautetaan 
molempien kenttien ilmoitustaulun läheisyydessä olevaan 
laatikkoon. Kortteja ei jätetä enää caddiemastereille, vaan 
kortit käsitellään ja tasoitukset päivitetään keskitetysti tasoi-
tustoimikunnan toimesta muutaman kerran viikossa. 
• Vaikka tasoituskortin muutoksia ei ole ehditty päivittää 
Nex Golfiin, on pelaaja vastuussa oikeasta tasoituksestaan. 
Tämä on tärkeätä etenkin kilpailujen yhteydessä, jolloin pe-
laaja voi vielä ennen kilpailun lähtöä ilmoittaa muuttuneen 
tasoituksen kilpailun toimitsijoille.
• Harjoituskierroksella pelatusta tasoituskierroksesta on il-
moitettava ennen kierrosta mukana pelaavalle merkkaajalle. 
Merkkaajan nimikirjoituksella (+nimen selvennys) varustettu 
kortti palautetaan tasoituskorttilaatikkoon myös silloin, kun 
kierrostulos ei ole tasoitusta laskeva!

JUNIORITIEDOTTEET
• Junioreiden tiedotusta kotisivuilla www.aulankogolf.fi on 
selkeytetty. Tiedotteet on jaettu harjoitusryhmien mukaisiin 
alaryhmiin: Junioritoiminta, Golfkoulu, Hirveet, Haastajat, 
Tsempparit ja Tytöt. Ryhmien vastuuhenkilöt päivittävät tie-
dotteita ja uutisia harjoituksista ja pelimatkoista. Joten seu-
raa ryhmäsi tiedotteita, niin pysyt ajan tasalla. 
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Toimisto    puhelin   sähköposti  
Caddiemaster    (03) 653 7741  toimisto@aulankogolf.fi

Kari Kuivasaari, toimitusjohtaja  040 503 7374  kari.kuivasaari@aulankogolf.fi 
Ismo Sulin, palvelupäällikkö  040 708 8440  ismo.sulin@aulankogolf.fi
Mervi Tabermann, taloushallinto  (03) 653 7741  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

Valmennus 
Marko Kuivasaari, PGA pro*  040 506 3695  marko.kuivasaari@pp.armas.fi
Tapio Sillanpää, PGA pro   050 350 5977  tapio.sillanpaa@armas.fi
Nora Ahtola, Golfopettaja   050 594 0280  nahtola@gmail.com
Juha Hakulinen, Juniorivalmentaja 050 40 04560  juha.hakulinen@aina.net
* myös mailakorjaukset

Caddiemasterit
Miika Huhtinen  
Kimmo Kauppinen
Reko Laaksonen
Laura Kuivasaari
Tuukka Hieto  
Ida-Kristina Isosomppi
Katariina Jokimies   
 

Osoite
Aulanko Golf
Aulangon Heikkiläntie 91
13900 Hämeenlinna

Kotisivu
www.aulankogolf.fi

AULANKO GOLF YHTEYSTIEDOT

Eversti säilytti asemansa Golf Digestin asiantuntijaraadin TOP 20 Suo-
men parhaat kentät listalla. Vuoden 2013 listalla Kytäjän South East oli 
jälleen ykkönen ja Everstin sijoitus oli 18.
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Teksti: Simo Mikkola

Senioreiden ehkä tärkeimpänä kilpailuna pidän TawG ja 
AGK:n yhteistä viikkokilpailua. Viikkokilpailut muuttuvat 
tälle vuodelle seuraavasti:  
•	 SCR sarja sekä miehille että naisille tulee mukaan 

kuvioihin.
•	 Lähdöt tapahtuvat 1 ja 10 tiiltä.  
•	 Naiset pelaavat 8 PB Ja 4 LP.  Miehet 8 LP 4 PB. 
•	 Pisteitä jaetaan 30 parhaalle miehelle sekä HCP että 

SCR sarjassa, naisille 10 parhaalle, samat sarjat.

Lähipelit on oivallinen tapa harjoitella niistä paikoista, joista 
pitäisi tulosta omaan pelaamiseen saada. Lähipelit pelataan 
joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina touko–elo-
kuun aikana. Poikkeuksena heinäkuu jolloin pelataan 
maanantaina 14.7.

Everstin Prisma-pelit pelataan kuukauden viimeisenä maa-
nantaina touko–elokuun aikana. Peli on kahdenhengen 

joukkuepeli, sarjat nais-, mies- ja sekajoukkueet. Osakilpai-
luissa saatujen pisteiden mukaan palkitaan kolme parasta 
joukkuetta.

Eardy Birdie Hugolla perjantaisin klo 06.45, aloitamme 
venyttelyllä ja pelaamaan lähdetään klo 7.00 alkaen kah-
den hengen arvotuilla pareilla. Tämä tapahtuma sopii mitä 
parhaiten myös golfia aloittelevalle. Rohkeasti muukaan!

Senioreiden toimintasuunnitelma, jossa on kattava kilpai-
lukalenteri, on saatavilla caddiemastereilta ja nettisivulta 
www.aulankogolf.fi kohdasta seniorit.

Hyvää golfkautta 2014!

Senioritoimikunnan puheenjohtaja

Simo Mikkola

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 2014 ja 10 kpl green feetä Hugo-kentällemme! 

Kyselyt ja ilmoittautumiset  
pro@aulangongolfakatemia.fi

Tapio Sillanpää  050 350 5977 
Marko Kuivasaari  040 506 3695

Aulangon Golfakatemia
www.aulangongolfakatemia.fi

Kevään ja alkukesän peruskurssit

Huhtikuu Pro
26.4. La Starttikurssi 1 MK
27.4. Su

Toukokuu Pro
3.5. La Starttikurssi 2 TS
4.5. Su

10.5. La Starttikurssi 3 MK
11.5. Su
14.5. Ke Starttikurssi 4 TS
15.5. To
24.5. La Starttikurssi 5 MK
25.5. Su

Kesäkuu Pro
31.5. La Starttikurssi 6 TS
1.6. Su
7.6. La Starttikurssi 7 MK
8.6. Su

14.6. La Starttikurssi 8 TS
15.6. Su
28.6. La Starttikurssi 9 MK
29.6. Su

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aulangon Golfklubi ry

Aulanko Golf Oy

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 2014 ja 10 kpl green feetä Hugo-kentällemme! 

Kyselyt ja ilmoittautumiset  
pro@aulangongolfakatemia.fi

Tapio Sillanpää  050 350 5977 
Marko Kuivasaari  040 506 3695

Aulangon Golfakatemia
www.aulangongolfakatemia.fi

Kevään ja alkukesän peruskurssit

Huhtikuu Pro
26.4. La Starttikurssi 1 MK
27.4. Su

Toukokuu Pro
3.5. La Starttikurssi 2 TS
4.5. Su

10.5. La Starttikurssi 3 MK
11.5. Su
14.5. Ke Starttikurssi 4 TS
15.5. To
24.5. La Starttikurssi 5 MK
25.5. Su

Kesäkuu Pro
31.5. La Starttikurssi 6 TS
1.6. Su
7.6. La Starttikurssi 7 MK
8.6. Su

14.6. La Starttikurssi 8 TS
15.6. Su
28.6. La Starttikurssi 9 MK
29.6. Su

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

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

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

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

Kari Viitamäki
hallituksen jäsen
p. 0400 638 804
kari.k.viitamaki@gmail.com

Hallitukset 2014Yhteistyössä
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Aulangon Golfklubi järjestää kaudella 2014 kaksi uusille junioripelaajille 
(7-15 -vuotiaille) tarkoitettua alkeiskurssia.

1. Alkeiskurssi 19.5. ja 21.-22.5. klo 17.30 - 19.30. 
2. Alkeiskurssi 2.-3.6. ja 5.6. klo 17.30 - 19.30. 

Molemmille kursseille otetaan mukaan 16 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 
Ilmoittautumiset sähköpostilla:
 toimisto@aulankogolf.fi (ilmoita nimi, puhelinnumero, osoite ja syntymäaika). 

Lisätiedot: Aulanko Golf toimisto, arkisin klo 9 - 15, puh. 03 653 7741

Kurssin hinta on 30 euroa ja se maksetaan kurssin ensimmäisenä päivänä. 
Kurssille tarvitaan säänmukainen ulkoiluvaatetus ja lenkkitossut tms. 
Omia golfvälineitä ei tarvita.
Kurssit järjestetään Aulanko Golfin Eversti-kentällä os. Aulangon Heikkiläntie 91. 

Jatko-ohjelmaa AGK:n Golfkoulussa

Molempien kurssien osallistujista muodostetaan kurssien jälkeen AGK:n golfkouluryhmä, 
joka aloittaa viikolla 24 elokuun alkuun kestävät säännölliset harjoitukset tavoitteenaan green cardin 
suorittaminen. Lisätietoja alkeiskurssien yhteydessä. 

Aulangon Golfklubi ry 
Junioritoimikunta

Junioreiden alkeiskurssit Aulangolla 2014  

www.aulankogolf.fi

puh. 03 653 7741
toimisto@aulankogolf.fi
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Selviytyjät - Golfin kehityskurssit hcp 37 - 54 

Oletko kenties vastikään suorittanut Green Cardisi eikä uusi harrastuksesi 
ole lähtenyt kehittymään toivomallasi tavalla? Puuttuuko sinulta pelikaveri etkä yksin 
tiedä miten edetä? Vai ovatko golfin perustaitosi vain päässeet rapistumaan ja tunnet 
lievää epävarmuutta selviytymisestäsi golfkentällä?  

Selviytyjät - golfin kehityskurssi on suunnattu juuri Sinulle!
Kahden 2,5 tunnin mittaisen harjoitusjakson aikana annamme sinulle uudet eväät 
edetä harrastuksessasi.
Opetus keskittyy golftekniikoiden perusteisiin -  swingin, chipin ja putin kertaamiseen, 
lähipelin suunnitteluun ja toteutukseen.

Tärkeänä lisänä perehdymme oleelliseen kysymykseen -  miten oppia nauttimaan 
golfharrastuksesta hätäilemättä, hosumatta ja miten saan kenties uusia pelikavereita?

Kurssin hinta 90 € / hlö.

Ilmoittautumiset:
AGK:n caddiemaster (03) 653 7741 -  toimisto@aulankogolf.fi 

tai suoraan Tapio Sillanpäälle 050 350 5977 -  tapio.sillanpaa@armas.fi

Tervetuloa selviytymään!

TOUKOKUUN Selviytyjät Klo

8.5. To Selviytyjät 1 17.30-20.00

9.5. Pe 17.30-20.00

21.5. Ke Selviytyjät 2 17.30-20.00

22.5. To 17.30-20.00

KESÄKUUN Selviytyjät Klo

11.6. Ke Selviytyjät 3 17.30-20.00

12.6. To 17.30-20.00

25.6. Ke Selviytyjät 4 17.30-20.00

26.6. To 17.30-20.00

HEINÄKUUN Selviytyjät Klo

1.7. Ti Selviytyjät 5 17.30-20.00

2.7. Ke 17.30-20.00

AGK:n Kummigolf - peliopastusta lisäpalveluna 
Selviytyjät kurssin käyneille!

AGK tulee järjestämään ohjattuja peli-iltoja 
Hugo-kentällä. 
Selviytyjät-kurssin käyneillä on etuoikeus tähän
peliohjaukseen. 

Kurssin vetäjänä toimii Aulanko Golfin PGA Pro Tapio Sillanpää.

Kurssin koko max. 10 hlö!




