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—Pääkirjoitus—

Teksti: Risto Korpela, kuva: Niklas Heinonen

Historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta
Golfin harrastajille on koittamassa jälleen aktivoitumisen
aika. Kentät avautuvat ja toiminta pyörähtää käyntiin.
Meillä Aulangolla on mielenkiintoinen kesä edessä. AGK,
Aulanko ja Hämeenlinna on hyvin esillä suomalaisessa golfkentässä. Kilpailupuolella saamme olla järjestämässä peräti
kolmea SM-tason tapahtumaa.
Nuorten 18- ja 21-vuotiaiden parhaimmisto mittelee paremmuudestaan kesäkuussa, 80-Seniorimiehet kilpailevat
Hugolla elokuussa ja syyskuussa on vuorossa miesten Midjoukkueet. AGK:n kilpailujen järjestämisorganisaatio on saanut paljon positiivista palautetta. Hienoa, että meiltä löytyy
aktiivisia jäseniä mukaan näihin tapahtumiin. Kansallisten
kilpailujen järjestäminen on kuulunut meidän strategiaamme ja olemme yhdessä siinä, aulankolaisella hengellä, onnistuneet mainiosti.
Tämä vuosi on myös meidän strategiamme päivitysvuosi.
Paljon on suomalaisessa golfkentässä tapahtunut nykyisen
strategiamme voimassa ollessa ja on syytä myös tarkastella, mitä vaikutuksia muutoksilla on aulankolaiseen tulevaisuuteen. Sinällään ei välttämättä suuriin muutoksiin ole
tarvetta, mutta hiomista ja pohdittavaa varmasti on. Siinä
me haluamme hallituksena ja operatiivisen johdon osalta
kuunnella herkällä korvalla jäseniämme. Yhteisestä hyvästähän on kysymys, AGK:n ja AG Oy:n hyvinvoinnista yhteisönä
tulevinakin vuosina. Yhtenä positiivisena signaalina yhteisestä toiminnastamme voidaan pitää sitäkin, että Golfliiton
jäsenmäärä laski ensimmäistä kertaa sen historiassa, mutta
AGK:n jäsenmäärä jatkoi kasvuaan viime kaudella. Toivotaan suuntauksen edelleen jatkuvan.
Olen muutamaan otteeseen maininnut eri yhteyksissä historian merkityksestä ja sen vaalimisen tärkeydestä aulankolaisessa golfissa. Meillä on siinä suhteessa erityisasema koko
suomalaisessa golfhistoriassa. Yksi merkkipaalu saavutetaan
jälleen. Tänä vuonna tulee nimittäin kuluneeksi 75 vuotta
siitä, kun ensimmäisen kerran Aulangolla golfpallot kaartelivat kohti uutuuttaan vihertäviä greenejä. Tunnetut syyt katkaisivat golfharrastuksen alkuunsa kentän ollessa sen hetkisessä tilanteessa tärkeämmässä käytössä. Takaisin palattiin
50-luvulla, jonka lopulla sitten AGK virallisesti perustettiin
vuonna 1959.
Ollaan ylpeitä historiastamme, nautitaan golfista eläen tätä
hetkeä ja katsotaan luottavaisesti tulevaisuuteen aulankolaista henkeä vaalien.
Oikein hyvää golfkautta kaikille
Risto Korpela
puheenjohtaja
Aulankolainen 1/2015
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—ladies’ corner—

Aalto
Teksti ja kuvat:Teksti:
PekkaSeija
Heinonen

Ladyt kesällä 2015

Tätä kirjoittaessani on jo jonkin aikaa
kulunut kattojärjestömme Golfliiton
Ladykapteenien kokouksesta. Tuossa
kokouksessa lähes kaikki esiintyjät pohtivat golfseurojen rakennemuutoksia ja
työn alla olevaa uutta toimintastrategiaa seuraavaksi viisivuotiskaudeksi.
Suomen väestö ikääntyy ja niin myös
pelaajat seuroissa. Toisaalta on todettava, että aktiivisesti liikunnan parissa
olevat yli 55-vuotiaat ovat keskimäärin
fyysisesti paremmassa kunnossa kuin
nuoremmat saman lajin harrastajat.
Talvisissa lajeissa on jäänyt mieleeni
75-vuotiaan Finlandia-hiihtäjän lehtihaastattelu – tuo kyseinen herra peittosi huomattavasti nuoremmat mennen
tullen, niin vauhdissa kuin fyysisestikin.
Jos liikuntaharrasteiden vaikutuksia
mietitään kansantaloudellisesti, niin tämähän on pelkästään positiivinen asia,
jota on tuettava kaikin mahdollisin tavoin, onhan kyseessä meidän kaikkien
tulevaisuus.
Toki tarvetta on saada lisää pelaajia
kaikkiin muihinkin ikäluokkiin. Etenkin
nuorten innostaminen aktiivisemmin
4

Aulankolainen 1/2015

toimintaan vaatii käytännössä koko
perheen panostusta ja rakkautta lajiin.
Nyt jo aikuisten lasten äitinä muistan
vielä hyvin minuuttiaikataulut ja uskottaman taidon itsensä monistamisesta
ruuhkavuosien aikana, tuohon en enää
pystyisi. Silloinen laji jäi ja vaihtui myöhemmin golfiin. Nykyisin nautin suunnattomasti pelikierroksista lasteni seurassa – mikä voisikaan olla mukavampi
tapa viettää yhteistä aikaa perheen
kanssa?
Jäsenistöstämme naispelaajia oli v.
2014 yhteensä 584, joista tyttöjä (alle
22v) 59, 22-49-vuotiaita 195 ja yli
50-vuotiaita 330. Seuran jäsenmäärästä naisten osuus on n. 30 %.
Kokouksessa nousi esille myös naisille
suunnattu mielipidetutkimus seuratoiminnasta. Liki satapäisen joukon keskustelua seuranneena en voinut kuin
todeta, miten hienosti meillä aulankolaisilla asiat oikeasti jo ovat – klubitilat
ovat kunnossa, naiset ovat jo pitkään
olleet edustettuina niin Ry:n kuin Oy:n
hallituksissa, kohtelu on tasavertaista ja
asiallista, toimintamme monipuolista

ja sitä on mahdollisuus myös kehittää.
Liittotasolla naisten mukanaolo sen sijaan on hälyttävän heikkoa.
Naistoimikunnan uusi kokoonpano
vuodelle 2015 löytyy seuran sivuilta ja
kesän tapahtumakalenterista. Tavoitteenamme on kehittää jo ennestäänkin
monipuolista toimintaamme vastaamaan naisjäsenien toiveita ja tarpeita ja
näin saada mahdollisimman moni aktiivisesti mukaan.
Siis sinä arvoisa Ladygolfaaja, ota rohkeasti yhteyttä naistoimikunnan jäseniin, jos kaipaat apua, toivot lisätietoa
toiminnasta tai haluaisit itse tulla aktiivisesti mukaan. Olemme teitä kaikkia
varten!
Tuleva kausi aloitetaan perinteisellä
Naisten kevätkokouksella 14.4.2015
klo 18 Hius- ja kauneushuone Kristallissa. Tuolloin julkaisemme kesän toimintakalenterin ja kerromme toiminnastamme tarkemmin.
Naistoimikunnan kauden motto on
”Golf ei tunne ikää” mukailee Golfliiton tämän kesän teemaa ”+55-vuo-

tiaat pelaajat”. Naisten toiminnassa
tämä näkyy meillä mm. Hugolla 7.6.
järjestettävässä kansallisen Golfviikon
päättävässä Naisten Sunnuntaissa.
Oman mottomme mukaisesti tämäkin
tapahtuma kuitenkin on tarkoitettu jokaiselle seuramme naispelaajalle, iästä,
taidoista tai kokemuksesta riippumatta.
Tiedossa on leppoisaa ja hyvähenkistä
yhdessäoloa ja tutustumista toisiimme,
ehkä pientä leikkimielistä kilpailuakin.
Tulemme tekemään kesän aikana muutaman yhteisen retken, pelaamaan
ystävyysotteluja lähiseurojen naisten
kanssa. Kisaamme reikäpeliotteluita
niin Tawastin naisia kuin oman seuramme miehiä vastaan viime vuotiseen
tapaan.

Lisäksi järjestämme kaksi avointa, naisille suunnattua kilpailua: Aulangon
Helmi pelataan tänä vuonna Everstillä
ja se on samalla Gloria Cup- osakilpailu.
Haluamme vaalia vanhan ja arvokkaan
kilpailun jatkuvuutta ja kasvattaa sen
tunnettavuutta myös tuleville pelaajille.
Linnajazzien aikaan pelataan Hämeenlinna Lady Open yhdessä Tawastin
kanssa, joka viime vuotiseen tapaan
pelataan scramblenä.
Lady Active-koulutukset jatkuvat alkukesän aikana. Lisäksi toimintajaksolle
on laadittu neljä teematapahtumaa,
joissa on mahdollista tutustua erilaisiin
pelimuotoihin tai haastaa itsensä vaikkapa pelaamalla Hugolla 36-reikäinen
Lady Marathon.

Klubeilta löytyy birdie-puun lisäksi uutuutena Eclectic-taulu, joka tulee korvaamaan aiemmat viikkokisat. Eclectic on rento ja hauska koko kauden
jatkuva kisa, jonka tarkoituksena on
kannustaa pelaajia parhaaseen suoritukseen kauden jokaisella kierroksella
ja jokaisella reiällä.
Naistoimikunnan puolesta toivotan
kaikille oikein nautinnollisia kierroksia,
onnistumisen ja oppimisen iloa sekä
ennen kaikkea aurinkoista kesää!
Kentällä tavataan!
Seija Aalto, ladykapteeni

Junioreiden

Golfkurssit Aulangolla
Aulangon Golfklubi järjestää kaudella 2015 kaksi uusille junioripelaajille
(6 - 15 -vuotiaille) tarkoitettua alkeiskurssia.
1. Alkeiskurssi, 3 päivää: 18.- 19.5. ja 21.5. klo 17.30 - 19.30.
2. Alkeiskurssi, 3 päivää: 1.-2.6. ja 4.6. klo 17.30 - 19.30.
Molemmille kursseille otetaan mukaan 16 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
Lisätiedot: Aulanko Golf toimisto, puh. 03 653 7741

www.aulankogolf.fi
Ilmoittautumiset: toimisto@aulankogolf.fi
Ilmoita nimi, puhelinnumero, osoite ja syntymäaika
Kurssin hinta: 30 euroa
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Teksti ja kuvat: Juha Hakulinen

Kuninkaan takapihalla
– kurkistus Arnold Palmer Invitationalin kulisseihin

Arnold Palmer on yksi ammattilaisgolfin kaikkien aikojen rakastetuimmista
hahmoista. Hänen nimeään kantava kilpailu pelataan vuosittain Bay Hillissä,
Orlandossa. Vanha herra myös asuu suunnittelemansa kentän vieressä. Kilpailu on yksi PGA Tourin kauden isoimmista ja arvokkaimmista kilpailuista,
johon maailman parhaat pelaajat tulevat vuosi toisensa jälkeen pelaamaan.
Minun kisaviikkoni oli kolmipäiväinen: katsoin tiistain harjoituspäivän sekä
viikonlopun ratkaisukierrokset.
Tämän vuoden kilpailun ennakkoasetelmat olivat kihelmöivät, olihan kisaan
ilmoittautunut koko maailmanlistan kärkiviisikko sekä monta muuta menestysnälkäistä tähteä. Pieni pettymys tosin koettiin ennen kilpailua, kun Bubba Watson vetäytyi kisasta osallistuakseen lapsuudenystävänsä hautajaisiin.
Mutta kyllä kisa oli katsomisen arvoinen ilman Bubbaakin.
Tiistain harjoituskierroksesta alkaen kävi selväksi, että ensimmäistä kertaa
urallaan AP Invitationaliin osallistunut Rory McIlroy on sulattanut jenkkien
sydämet. Maailmanlistan ykkösen perässä oli valtava yleisölauma koko kilpailun ajan. Vastaavan fanilauman ympäröimänä liikkui myös kotiyleisön
lemmikki Rickie Fowler. Muut pelaajat saivat kiertää kenttää varsin rauhassa.

Rickie Fowlerin ei tarvinnut peitellä juomapulloaan, kuten erään hiihtomiehen.
6
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Maailman paras osumaääni
Harjoituspäivä on paras mahdollisuus päästä näkemään maailman parhaita
golffareita lähietäisyydeltä. Seurasin rangella Ian Poulterin harjoitustuokio,
jossa hän haki erilaisten apuvälineiden avulla alkuasentoa ja pallon paikkaa
kohdalleen. Siis aivan samoja asioita, joiden parissa me tavallisetkin klubipelaajat painimme. Vietin myös pitkän tovin Henrik Stenssonin perässä. Hänen
rautamailapelinsä on tällä hetkellä maailman parasta, ja osumaääni on jotain korvia huumaavaa. Siinä pallo saa sen verran reippaan lähtökäskyn, että
vanhanliiton balata-pallo olisi soikeana joka osumasta!

Rory McIlroy otti harjoituskierroksella tuntumaa 1. väylän bunkkeriin.

Kilpailun ympärille oli rakennettu monenlaista ohjelmaa. Herra Palmer oli
tietysti suurin vetonaula, mutta mukaan mahtui paljon muutakin. Kilpailun pääsponsorina vuodesta 2004 asti
ollut luottokorttiyhtiö Mastercard tarjosi asiakkailleen hyviä etuja, muun muassa halvempia pääsylippuja sekä erilaisia tarjouksia kisa-alueella. Pääsivätpä
jotkut onnelliset vierailemaan Palmerin
toimistossa ja muutamille onnekkaille
Mastercardin sponsoroimat pelaajat
kävivät antamassa lyöntivinkkejä rangella.
Vapaaehtoisarmeija
Nimisponsorina oleminen PGA Tourin kilpailussa ei ole halpaa lystiä:
valistuneet arviot näkyvimmän sponsorin paikasta liikkuvat 10–15
miljoonan dollarin välillä. Mastercard otti noista dollareista kaiken
ilon irti. Joka paikassa näkyivät firman logot ja yhteistyötä korostettiin monessa käänteessä. Mutta kaikki tehtiin tyylikkäästi, eikä
toiminnasta jäänyt liiallisen mainostamisen maku – päinvastoin.
Asiakkaat otettiin hienosti huomioon, ja kerrankin luottokortista oli
myös iloa, eikä pelkkiä laskuja.
Siirrytäänpä mainostamisesta itse kilpailutapahtumaan. Suomessa
ammattilaisgolfkilpailuissa ei ole käynyt kourallista enempää väkeä
sitten Talissa järjestettyjen naisten Euroopan kiertueen kilpailujen
jälkeen. Toista se on isossa maailmassa. Arnold Palmer Invitationalissa pelkästään vapaaehtoisia kisajärjestäjiä oli yli 1400. Yleisöä oli
joka kisapäivä kymmeniä tuhansia ja siihen päälle vielä miljoonat tvkatsojat ympäri maailmaa. Tapahtuma oli valtava, joka suhteessa.
Siitä huolimatta pelaajien edesottamuksia oli mahdollista seurata
kohtuullisen hyviltä paikoilta viikonloppunakin.
Nykypäivänä sosiaalinen media on iso osa ihmisten elämää. Kilpailun – toisin sanoen Palmerin – ympärille oli kasattu taitava mediasirkus. Twitterin, Facebookin ja Instagramin kautta kilpailun seuraamiseen tuli yksi kuvakulma lisää. Oli videoita, kuvia, haastatteluja,
taustatietoa – kaikki omassa puhelimessa parin klikkauksen päässä.
Ja vielä kun Mastercard tarjosi asiakkailleen ilmaisen wlan-yhteyden ilmastoidussa teltassa, oli kisanautinto täydellinen. Myös Golf
Channel oli ajan hermolla, kun se aloitti Arnie & Me -ohjelman
näyttämisen kisan alla.
Itse kilpailussa Matt Every uusi viimevuotisen voittonsa. Koko viikon
hyviä otteita esittänyt Stensson hiipui toiseksi. McIlroy oli lopputuloksissa jaetulla 11:llä sijalla.

Ian Puolter säätää apuvälineitä rangella.
Aulankolainen 1/2015
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—hallitus—

Teksti: Juha Hakulinen, kuvat: Pekka Heinonen

Näillä mennään
Aulangon Golfklubin hallituksen kokoonpanoon tuli vuosikokouksessa
melko paljon muutoksia ja nyt nämä
uudet tekijät saavat puheenvuoron.
Naiset ensin, sanonta kuuluu. Naistoimikunnan vetäjän korkokenkiä sovitellaan tänä kesänä Seija Aallon jalkoihin.
Vuonna 2011 golfin aloittanut Aalto
lähtee uuteen hommaan avoimin mielin.
– Into piukeana tässä ollaan. Haluan
olla helposti tavoitettava ja kuuntelen,
mitä ympärillä tapahtuu, Aalto lupaa.
Naistoimikunnan toiminta on avointa
kaikille seuran naisjäsenille, sitä Aaltokin korostaa.
– Meillä on osaavia, kokeneita ja uusia
jäseniä. Kaikki ovat tervetulleita mukaan!
Miestoimikunnan historian ensimmäinen vetäjä Jari Aarnio luovutti tehtävän
täksi kaudeksi Jussi Aaltoselle. Uusi vetäjä ei halua lähteä liikaa sörkkimään
hyväksi havaittua konseptia.
– Vanhalla kaavalla tässä suurin piirtein
mennään. Viikkopelejä haluaisin herätellä henkiin, niin että ne menisivät
sopivasti ristiin ravintolan Anssin perjantaipelien kanssa, Aaltonen suunnittelee.
Aaltonen ei ole saanut Aarniolta vielä
8
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mitään isoja neuvoja vastuullisen homman hoitamisesta.
– Eiköhän Banalta saa opastusta tarpeen tullen. Mutta hyvillä mielin tässä
hommaan tartutaan, Aaltonen jatkaa.
7,3:n tasoituksella pelaavalta Aaltoselta ensi kesän omat pelilliset tavoitteet
tulevat kuin apteekin hyllyltä.
– Rahat pois pelikavereilta! Ja toivottavasti pystyisi pelaamaan hyviä kierroksia siihen 80 lyönnin tuntumaan.
Pääasia on pitää hauskaa kentällä, Aaltonen päättää.

kentän kunnosta huolehtiminen ja yleinen turvallisuus.
Kapteenin kevääseen kuuluu perinteinen avauslyönti vapunpäivänä. Osalle
pelaajista moisen kunnialyönnin lyöminen ison yleisömeren edessä saattaisi
tietää unettomia öitä, mutta Aarnio ei
ota lyönnistä paineita.
– Avauslyönti ei vielä jännitä. En osaa
jännittää tällaisia asioita. Mutta toivoisin, että edes pieni tärinä tulisi ennen
lyöntiä. Se kuuluisi asiaan, Aarnio toivoo.

Vaikka Aarnion Jari ei ole enää miestoimikunnan vetäjä, ei hän silti hallituspaikastaan luopunut. Aarnio valittiin
AGK:n historian seitsemänneksi kapteeniksi Vesa Ronnun seuraajaksi. Hän
pitää kapteenin roolia arvossaan.
– Onhan tämä kunniatehtävä, Aarnio
myöntää.
Ennen Rontua kapteenina ollut Pekka
Kuivasaari oli ”virassa” parikymmentä
vuotta. Aarnio vertaakin tätä päivää
Pekan aikakauden alkuvuosiin.
– Pekan alkuaikoina kapteenia pelättiin. Mutta kulttuuri, jäsenistö ja peli
ovat muuttuneet vuosien saatossa.
Mutta vaikka ajat ovat muuttuneet,
haluaisin silti, että golfkentällä huomioitaisiin hyvään etikettiin kuuluvat asiat, kuten toisten huomioon ottaminen,

Viimeinen uusi naama hallituksessa on
kaikille pelaajille tuttu kasvo caddiemasterin tiskin takaa. Miika Huhtinen
valittiin seuran sihteeriksi jatkamaan
Pertti Koivusen viitoittamaa tietä.
23-vuotias Huhtinen uskoo, että nuoresta iästä on hyötyä tulevassa tehtävässä.
– Pyrin omalta osaltani tuomaan nuorempaa näkökulmaa hallitustyöskentelyyn ja päätöksentekoon.
Huhtinen kannustaa jäsenistöä aktiiviseen rooliin ja lupaakin omalta osaltaan viedä viestiä eteenpäin.
– Toivon klubilaisten kesken avointa
keskustelua ja uusien ideoiden julkituontia ihan arkipäivän kohtaamisissa,
Huhtinen muistuttaa.

Aulangon Golfklubi ry:n hallitus

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

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

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

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

Simo Mikkola
senioritoimikunta
Puh. 0400 801 971
mikkolansimo@
gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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
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AGK:n Tapahtum
TOUKOKUU
1

ABC Vappauscramble, H

1

Juniorikurssi 2 alkaa, E. Seniori lähipelit, H

HEINÄKUU
1

2

2

3

3

Lady Active 3, E

3

4

4

Senior Maraton 36r, H

4

5

5

Everstin perjantai-iltascramble, E

5

6

6

ON GOLF SEN. POKAALI, N /MPT 2., E

6

7

ON GOLF SEN. POKAALI, N, E. Naist. sunn.

7

7

Naisten Startti, H

8

2
Everstin perjantai-iltascramble

Seniori lähipelit, H

8

8

9

9

10

10

10

11 Lady Active 1, E. Seniori lähipelit, H

11 Lady Active 4., E

11 LINNAJAZZ SCRAMBLE, H

12

12 RANTASIPIN ILTASCRAMBLE, 9R. , H

12 Hämeenlinna Lady Open scramble 2pv, E

13

13 Huoneistokeskus Open, E

13

14

14 Hugon Malja I hcp>30

14

15

15 TSEMPPI TOUR, E

15 TUNARI KIULU, H

16

16

16

17 Seniorviikkokilpailu/ Laatu Lady Golf, E

17

18 Juniorialkeiskurssi 1 alkaa, E

18 Mid Night Sun Golf k-18, H

18 MPT 4., E

19

19

19 PASSI GOLF TOUR, E

20 Lady Active 2, E

20

20

21

21

21

22 Everstin perjantai iltascramble, E

22

22 Anna Ladies Golf Tour, E

23 Kultakeskus Open , E

23

23

24

24 FJT SM, E

24

25 Prismapelit, E

25 FJT SM, E

25 LEIMARAKENTAJAT OPEN 1pv, E

26

AGK - TawG naiset, E

26 FJT SM , E

26

27 Seniorviikkokilpailu, E

27 MPT 3., E

27 Prismapelit, E. Lady Maraton, 36 r., H

28

28 Gloria LadyCup- Aulangon Helmi, E

28

29

29 Prismapelit, E

29 Seniorviikkokilpailu, H

30

30 AGK MARATON 72r, H

30

9

17

Klubiravintola Everstin scramble

MPT 1, E

31 FOUR REASONS OPEN, E
10

KESÄKUU
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31

makalenteri 2015
ELOKUU

SYYSKUU

LOKAKUU

1

AGK mestaruuskilpailut, E

1

1

2

AGK mestaruuskilpailut, E

2

2

3

Seniori lähipelit, H

3

3

4

4

4

5

5

SSAB OPEN, E

5

HUGO SCRAMBLE

6

Naisten teematapahtuma, E. SM GOLF 80v

6

MPT 6., E. Hugon Malja II hcp >30, H

6

7

ELOJUHLA, E

7

Seniori lähipelit, H

7

8

MPT 5, E

8

8

9

SIBELIUS 150v. Foursome, H

9

9

10

10

10 SYYSSCRAMBLE, E

11

11 Everstin perjantai-iltascramble, E

11

12

12 MID JOUKKUE SM, E. Hyväntek. Golf, H

12

13 Naisten teematapahtuma, H

13 MID JOUKKUE SM, E

13

14

14

14

15 Onervan Scramble, H

15

15

16 RANTASIPI OPEN, E

16 Seniorviikkokilpailu, E

16

17

17

17

18

18

18

19 Seniorviikkokilpailu, H

19 Tiilaakso scramble 1. pv, H

19

20

20

20

21 Everstin perjantai-iltascramble, E

21

21

22 HONDA OPEN, E

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26

26 Aulangon Malja 75 vuotta, E&H

26

27

27

27

28

28

28

29 Naiset vs. Miehet, E

29

29

30

30

30

31 Prismapelit, E

31
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—pro—

Teksti ja kuva: Tapio Sillanpää

Takaisin golfiin
Sääprofeetta ennustaa lumisadetta Pääsiäiseksi, silti rohkeimmat jo pelaavat Hattulassa.
Media paasaa golfin murroksesta, osakkeiden arvoista, jäsenmääristä ja niiden sakkaavista kehityskäyristä.
Ilmassa silti sama keväinen innostus, golfmessut, kenttien
avautuminen ja ensimmäiset haparoivat kierrokset, välinerumba.
Golfpro vetää vielä henkeä ja planeeraa tulevaa kautta. Katse viipyy tietokoneen näytöllä, kursori tykyttää, mikä meininki, mitä tarjota asiakkaille, mihin keskittyä? Tästä se taas
lähtee niin kuin aina ennenkin, leivonen nousee korkeuksiin
ja laulaa tutun sävelen Everstin ykkösväylän laitamilla, on
tullut aika kääriä hihat!
Palvelupaketti alkaakin olla kunnossa, Starttikursseja aloittelijoille, AGK:n toimikunnille räätälöityjä opetus- ja valmennuspalveluita, yksityisopetusta, firmademoja, juniorileiri ja
Back To Golf.
Back To Golf kutsuu takaisin golfharrastuksen pariin aulankolaisia joiden alkutaival ei välttämättä ole kulkenut golfnuottien mukaan. Unelmien harrastus ei oikein lähtenytkään käyntiin, ei löytynyt pelikavereita, ei innostavaa seuraa,
golfpro:n opit eivät auttaneetkaan, pallot singahtelivat ties
minne.
Ja sitten se ainainen kiire ja ahdistus, tuolta ne taas tulee ja
pyytää varmaan päästä ohi!
Intoa kyllä vielä riittäisi, mutta kuka voisi antaa uudet eväät
golfreppuun, kuka voisi rohkaista ja neuvoa?
Aulangon Golfklubi on tehnyt kauaskantoisen strategisen
päätöksen ja lähtenyt yhteistyössä golfopettajien ja AGK:n
ns. kummipelaajien kanssa aktivoimaan ja tukemaan harrastuksessaan horjuvia.
12
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Back To Golf – mikä se on?
jatkokurssityyppinen golfopetusmalli jossa kohderyhmänä ovat harrastuksensa vastikään aloittaneet tai vain vähän pelanneet Aulangon Golfklubin jäsenet, myös harrastuksensa lopettamista
harkitsevat jäsenet
• tavoitteena on innostaa, rohkaista ja opettaa
näitä jäseniä aktivoitumaan golfharrastuksessaan
sekä auttaa heitä verkostoitumaan ja löytämään
itselleen peliseuraa
• keinot – kahden 2,5 tunnin opetusjakson avulla
uudelleen perehdyttää pelaajat golfin peruslyöntien ja lähipelitilanteiden hallintaan sekä pelinopeutta kohentavan golfetiketin oppimiseen
• AGK:n kummipelaajien tukemana, peliopastuksen
keinoin oppia Hugo-kentän niksit ja pelietiketti
sekä oleellisimmat golfsäännöt
• Viiden Hugo-kentän green feen tukipaketti kurssiin osallistujille

•

Tervetuloa rohkeasti takaisin golfiin!
Ole hyvä ja käy Aulangon Golfakatemian kotisivuilla tutustumassa muihinkin opetuspalveluihin!
www.aulangongolfakatemia.fi
Keväisin terveisin,
Tapio Sillanpää
Aulangon Golfakatemia

Kehityskurssit AGK:n jäsenille

Back To Golf

Puuttuuko sinulta pelikaveri etkä yksin tiedä miten edetä uuden harrastuksesi tiimoilta?
Onko edellisestä golfkierroksestasi pääsyt vierähtämään jo tovi ja kaipaisit uutta
starttia? Vai ovatko golfin perustaitosi vain päässeet rapistumaan ja tunnet
epävarmuutta selviytymisestäsi klubisi kentillä?

Back To Golf - golfin kehityskurssi on suunnattu juuri Sinulle AGK:n jäsen!
Kaksipäiväisen ( 2,5 + 2,5 h ) kehityskurssin aikana kertaamme kaikki golfpelin peruslyönnit,
opetamme sinulle greenin ympäristön pelaamisen niksit ja miten selviydytään pelitempossa
hosumatta ja hätäilemättä. Ja ennen kaikkea miten oppia nauttimaan pelaamisesta.
Saat kurssilta varmasti myös uusia pelikavereita!
Sokerina pohjalla - pääset kurssin jälkeen AGK:n kummipelaajien vetämälle
opastuskierrokselle Hugo-kentälle!

Kurssin hinta 120 euroa sis. 5 green feetä Hugolle ( 9 r. )

Back to Golf - jatkokurssit
Toukokuu - Back to Golf
12.5. Ti BtG 1
13.5. Ke
26.5. Ti BtG 2
27.5. Ke
Kesäkuu - Back to Golf
9.6.
Ti BtG 3
10.6. Ke
23.6. Ti BtG 4
24.6. Ke
Heinäkuu - Back to Golf
14.7. Ti BtG 5
15.7. Ke

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

Paikka
Eversti
Eversti
Eversti
Eversti
Paikka
Eversti
Eversti
Eversti
Eversti
Paikka
Eversti
Eversti

Kurssin vetäjänä AGK:n PGA opettaja Tapio Sillanpää.
Ilmoittautumiset pro@aulangongolfakatemia.fi
tai suoraan AGK:n caddiemasterille.

Aulankolainen 1/2015
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—toimisto—

Toimisto tiedottaa...
ILMOITA OSOITETTIETOSI TOIMISTOON
• Aulanko Golf lähettää vuoden aikana useita sähköpostiuutiskirjeitä. 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 aiemmin jaettuihin muovisiin bagmerkkeihin. Uudet pelioikeuden käyttäjät voivat noutaa
bag-merkin toimistosta pelikauden alkupuolella. Hugon 10ja 30-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-kortteja voi ostaa nyt suoraan caddiemasterilta.
LIIKUNTASETELIT ja -kortit
• Pelimaksun ja 10- /30-kortit voi maksaa kokonaan tai osittain Smartum liikunta- ja kulttuuriseteleillä, Luottokunnan
virikeseteleillä sekä Valon Oma Kunto-kortilla. Setelit voi
tuoda Merville Everstin toimistoon maanantaisin, tiistaisin
tai perjantaisin. Setelit voi myös lähettää postitse (saatteeksi
mukaan nimi ja sähköpostiosoite).
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 täl-

lä hetkellä saatavilla. Suosittelemmekin käyttämään klubin
omia vuokra-autoja. Vuokra-autojen kierrosmaksu on pelioikeuden haltijoille edullinen.
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 tasoitustoimikunnan 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 pelaaja voi vielä ennen kilpailun lähtöä ilmoittaa muuttuneen
tasoituksen 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!
JUNIORITIEDOTTEET
• Junioreiden tiedotteet kotisivuilla www.aulankogolf.fi on
jaettu harjoitusryhmien mukaisiin alaryhmiin: Junioritoiminta, Golfkoulu, Hirveet, Haastajat, Tsempparit ja Tytöt. Ryhmien vastuuhenkilöt päivittävät tiedotteita ja uutisia harjoituksista ja pelimatkoista. Joten seuraa ryhmäsi tiedotteita, niin
pysyt ajan tasalla.
HINNASTO
• Kilpailumaksuille on määritetty uusi kolmas kategoria
osakkeen pelioikeudella pelaavan jäsenen ja vieraspelaajan
maksujen väliin. Nyrkkisääntönä on, että osakkeen pelioikeudella pelaavan kilpailumaksu on 15 euroa alhaisempi
kuin jäsenellä, jolla ei ole pelioikeutta.
Edullisin kilpailumaksu Tawast Golfin avoimissa kilpailuissa
edellyttää vähintään lisäpelioikeutta Tawast Gofiin.

AGK:n aikuisjäsenen kilpailumaksut €/ kilpailu:
Kenttä/ kilpailu
Aulanko/ avoin*
Aulanko/ sis.**
Tawast/ avoin*

Jäsen,
pelioikeus Aulanko
+ lisäpelioikeus Tawast
28
16
28

Jäsen,
pelioikeus Aulanko,
ei lisäpelioikeutta T
28
16
43

* Avoin kilpailu sis. klubin lounaan.
** Esim. senioriviikkokilpailu sis. keittolounaan.
14
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Jäsen,
peliliput A
10-/30-kortti Hugo
43
31
43

Vain AGK:n jäsenyys
43
31
55

—yhteystiedot—

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

040 503 7374		
040 708 8440		
(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			

onerva.ahde@gmail.com

040 764 5662		

Pro Shop
Abc Golf Aulanko
Esa Mykkänen				0500 429 454		abcgolf@abcgolf.fi
Valmennus
Marko Kuivasaari, PGA pro*		
Tapio Sillanpää, PGA pro			
Juha Hakulinen, Juniorivalmentaja
* myös mailakorjaukset

040 506 3695		
050 350 5977		
050 40 04560		

marko.kuivasaari@pp.armas.fi
tapio.sillanpaa@pp4.inet.fi
juha.m.hakulinen@gmail.com

Caddiemasterit
Miika Huhtinen, valvoja		
Karri Kauppinen, valvoja
Ida-Kristina Paloheimo
Tuukka Hieto
Jaakko Turtiainen
Elias Juppala
Sanni Salokero
Lauri Jarho		
			
Osoite
Aulanko Golf
Aulangon Heikkiläntie 91
13900 Hämeenlinna
Kotisivu
www.aulankogolf.fi
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—seniorit—

Teksti: Simo Mikkola, kuva: Tapio Sillanpää

Hämeenlinnan seniortour 2015
Tawast Golfin ja AGK:n seniorijäsenten välinen viikkokilpailusarja järjestetään perinteiseen tapaan. Kilpailusarja on tarkoitettu sekä mies- että naispelaajille. Ikärajat: miehet 55 v.
ja naiset 50 v.
Kilpailusarjassa on 12 osakilpailua (6 Aulangolla ja 6 Tawastissa). Jokaisessa kilpailussa pelataan 18 reikää tasoituksellisena. Miehillä neljä kilpailua on pistebogeyna ja kahdeksan
lyöntipelinä. Naisilla neljä kilpailua on lyöntipelinä ja kahdeksan pistebogeyna. Kilpailuissa suurin käytettävissä oleva
tasoitus on 36,0 (suurempitasoitukselliset voivat osallistua,
mutta vain tasoituksella 36,0).
Scratch sarjan pisteet jaetaan samalla taulukolla kuin tasoituksellinenkin kilpailu.
Kilpailut aloitetaan klo 8 – 9 kuukaudesta riippuen. Hugon
osakilpailuissa lähdöt ovat tarvittaessa sekä aamu- että iltapäivällä.
Tasatuloksien paremmuusjärjestys ratkaistaan niin, että pienemmällä tasoituksella pelaava voittaa.
Osakilpailuissa jaetaan pisteitä 30 parhaalle miehelle ja 10
parhaalle naiselle. Pisteitä voi saada vain pelaaja, jolla on aktiivinen EGA-tasoitus.

16
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Kokonaiskilpailun lopputuloksiin lasketaan kolme parasta
tulosta Aulangolla ja kolme Tawastilla. Kokonaiskilpailun
osanotto edellyttää vähintään kolme suoritusta molemmilta
kentiltä.
Palkintojen jako on viimeisen kilpailun jälkeen Everstillä 16.9.
Kilpailumaksut selviävät sivun 14 taulukosta.
AGK – TAWAST SENIORIVIIKKOKILPAILUT 2015
29.4.
Hugo
PB
20.5.
Tawast
PB
27.5.
Eversti
PB
10.6.
Tawast
PB
17.6.
Eversti
LP/PB
24.6.
Tawast
LP/PB
8.7.
Tawast
LP/PB
29.7.
Hugo
LP/PB
12.8.
Tawast
LP
19.8.
Hugo
LP
9.9.
Tawast
LP
16.9.
Eversti
LP

—juniorit—

Teksti: Vesa Jarho, kuva: Tapio Sillanpää

AGK:n junioreiden pelaajapolku

1. Junioreiden alkeiskurssi
Junioreiden alkeiskurssi on tarkoitettu 6-15 -vuotiaille tytöille ja pojille. Kurssin tarkoitus on tutustuttaa juniorigolfin
perusasioihin. Alkeiskursseja järjestetään kaksi kappaletta
alkukesästä max 16 junioria / kurssi. Kurssin hinta 30€.
2. Golfkoulu
Tarkoitettu alkeiskurssin junnuille, jotka ovat saaneet kipinän golfiin ja haluavat jatkaa golfharrastusta. Kurssi sisältää
kesällä n. 2 x viikossa 1,5 tunnin treenin Hugon kentällä,
tavoitteena saada kaikille koululaisille green card -kortit
sekä tehdä heistä seuran jäseniä. Koulun hinta 100 € sis.
green card suorituksen ja 1.vuoden jäsenyyden.
3. Junioreiden jatkoryhmä (Tsempparit ja Tytöt)
Junioreiden jatkoryhmä on tarkoitettu 6-15-vuotiaille tytöille ja pojille, jotka ovat suorittaneet junioreiden alkeiskurssin
ja käyneet golfkoulun. Ryhmän tarkoitus on tutustuttaa
juniorigolfin perusasioihin syvällisemmin.
Tytöille muodostetaan kesäkaudella oma harjoitteluryhmä,
jos osallistujia saadaan riittävästi.
Osallistujien omavastuut ovat 100 € / talvikausi sis. talviharjoittelutilan vapaan käytön ja 100 € / kesäkausi.
Ryhmässä olevan juniorin tulee olla Aulangon golfklubin
jäsen, jolla on maksettu junioripelioikeus Aulangon kentille.

4. Nuorempien junioreiden kilparyhmä (Haastajat)
Juniorit, jotka saavat ammattimaista ohjausta viikoittain.
Kilpailuissa painopisteenä Tsemppitour -tasoiset kilpailut,
mahdollisesti myös joitakin Aluetour -kilpailuja.
Osallistujien omavastuut ovat 150 € / talvikausi sis. talviharjoittelutilan vapaan käytön ja 150 € / kesäkausi.
Ryhmässä olevan juniorin tulee olla Aulangon golfklubin
jäsen, jolla on maksettu junioripelioikeus Aulangon kentille.
5. Vanhempien junioreiden kilparyhmä (Hirveet)
Juniorit, jotka saavat ammattimaista ohjausta viikoittain.
Kilpailuissa painopisteenä Aluetour- ja FJT-tasoiset kilpailut
sekä SM-kilpailut.
Osallistujien omavastuut ovat 200 € / talvikausi sis. talviharjoittelutilan vapaan käytön ja 200 € / kesäkausi.
Ryhmässä olevan juniorin tulee olla Aulangon golfklubin
jäsen, jolla on maksettu junioripelioikeus Aulangon kentille.
Lisätietoja ryhmien harjoitteluaikatauluista ja vastuuhenkilöistä yhteystietoineen www.aulankogolf.fi kohdasta
Juniorit.

Aulankolainen 1/2015
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—kilpailut—

Kilpailukalenteri 2015
Pvm
Pvä
Kilpailu				Avoin/AGK
Kenttä		Sarja		Pelimuoto
Touko						
1
pe
Abc Golf Vappuscramble, 2 hlö AGK		
Hugo		
hcp		
lp 9r.
9
la
Everstin scramble, 2 hlö		
A		
Eversti		
hcp		
lp 18r.
23
la
Kultakeskus Open		A		Eversti		scr/pb		lp 18r.
31
su
Four Reasons Open		A (M,N)		Eversti		scr/pb		lp/pb18r.
Kesä 					
6-7
la-su
OnGolf Seniorpokaalit		A(S,N)		Eversti		scr/hcp		lp 36r.
7
su
Naisten Sunnuntai 		
AGK (N)		
Hugo		
hcp
12
pe
Rantasipin iltascramble		AGK/HML
Hugo		hcp		lp 9r.
13
la
Huoneistokeskus Open		A		Eversti		scr/pb		lp 18r.
14
su
Hugon Malja hcp>30		AGK		Hugo		hcp		pb 9r.
15
ma
Tsemppitour			A (J)		Eversti		scr		lp 18r.
18
to
Midnight Sun Golf K-18		
AGK		
Hugo		
hcp		
pb 9r.
24-26 ke-pe SM-Lyöntipeli (18v & 21v)
A (J)		
Eversti		
scr		
lp 54r.
28
su
Gloria LadyCup- Aulangon Helmi A (N)		
Eversti		
scr/hcp/pb
lp/pb 18r.
30
ti
AGK Marathon HML				Hugo		hcp		lp 72r.
Heinä						
11-12 la-su
Hämeenlinna Lady Open scramble A (N)		
Tawast /Eversti scr/hcp		
lp 36r.
11
la
Linnajazz scramble		A		Hugo		hcp		lp 9r.
15
ke
Tunari Kiulu			A (S)		Hugo		hcp		lp 18r.
19
su
GOLFPASSITOUR			A		Eversti		pb 3/4		pb 18r.
22
ke
Anna Ladies Golf Tour		
A (N)		
Eversti		
pb 4/5		
pb 18r.
25-26 la-su
Leimarakentajat Open 		
A		
Eversti/Tawast scr/hcp		
lp 36r.
Elo						
1-2
la-su
AGK mestaruuskilpailut		A		Eversti		scr		lp 36 r.
6
to
SM-lyöntipeli M80		A (S)		Hugo		scr		lp 18r.
9
Su
Sibelius 150v Avio/Avop. foursome A		
Hugo		
hcp		
lp 18r.
15
la
Onervan scramble		AGK		Hugo		hcp		lp 9r.
16
su
Rantasipi Open			A		Eversti		scr/hcp		lp 18r.
22
la
Honda Open			A 		Eversti		hcp		18r
Syys 					
5
la
SSAB Open			A		Eversti		scr/hcp		lp/pb 18r.
6
su
Hugon Malja II hcp>30		
AGK		
Hugo		
hcp		
pb 9r.
12
la
Hyväntekeväisyys Golf		A		Hugo		hcp		lp 9r.
12-13 la-su
MID JOUKKUE SM GOLF		
A (M)		
Eversti		
scr		
lp 54r.
19-20 la-su
Tiilaakso scramble		A		Hugo/HaG/TawG hcp		lp 18r.
26
la
Aulangon Malja 75 vuotta
AGK		
Eversti & Hugo hcp		
lp 18 r.
Loka 					
4
su
Hugo Scramble			A		Hugo		hcp		lp 18r.
10
la
Syysscramble			A		Eversti		hcp		lp 18r.

18
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NYT on kuulkaa niin FIKSU tsydeemi että
LAITETAAN TEKSTI OIKEIN ISOLLA JA KUVA PIENELLÄ,
VAIKKA TYYLIKÄS kuva ONKIN.
- LEIMArakentajat on kehittänyt uuden mullistavan ja hyvinkin järkevän ”Leima-FIKSU” -tuotteen asumiseen.
- Kuuntele ... - Muutat heti uuteen ja korkeatasoiseen asuntoon. Vuokraat sen, vaikka aluksi
ja ostat sitten myöhemmin. Jos huvittaa. Vuokra
muuten on yllättävän kohtuullinen. Koska
fiksuna vuokralaisena käytät ”ei sitovaa
optiota”, jolla voit 1-5 v. aikana ostaa asunnon
itsellesi siten, että saat 20% maksetuista
vuokrista hyvitystä osakkeen hinnasta. Osakkeen hinta lukitaan fiksusti vuokraushetkellä.
(=markkina hinta) Ja jos vaikka arvon nousua
tapahtuisi, ei asunnon hinta muutu.
- No on aika fiksua.

W W W. L E I M A R A K E N TA J AT. C O M / F I

—koulutus—

Teksti ja kuvat: Pekka Heinonen

Teittinen veti auditorion täyteen

AGK:n ja Tawast Golfin yhdessä järjestämä sääntökoulutuspäivä täytti Kumppanuustalon auditorion säännöistä kiinnostuneista jäsenistä.
Maaliskuun lopun sunnuntaipäivä taisi olla sopiva ajankohta sääntökoulutukselle, vai oliko syynä
runsaaseen osanottoon karismaattiseksi tiedetty
kouluttaja.
Suomen sääntötuntemuksen ehdoton ykkösnimi,
Arto Teittinen, ei pettänyt tälläkään kertaa. Osanottajat huomasivat ajan kuluvan kuin siivillä Arton
kertoessa esimerkkejä sääntöjen tulkinnoista ja
esimerkkitapauksista. Kysymyksiä sateli yleisöstä
tasaiseen tahtiin ja vuorovaikutus päivän aikana oli
vilkasta.
Iltapäivällä osallistujien oli mahdollisuus suorittaa
sääntökoe, jonka läpäisy oikeuttaa seuratuomarina toimimiseen. Osa paikallaolijoista oli käynyt
seuratuomarikurssin jo aiemmin ja olivat päivittämässä tietojaan ja jatkamassa kortin voimassaoloaikaa. Myös aluetuomarikortin uusiminen onnistui
kokeen suorituksella, tosin oikeiden vastauksien
määrä täytyy tuolloin olla suurempi.

The Openissa ja US Openissa tuomaroinut
Arto Teittinen jakoi golfsääntötuntemusta
Hämeenlinnassa.
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Maksut ja hinnat 2015
1. PELIOIKEUSMAKSUT
• Yhtiövastike					720 €
• Vuokrapelioikeus 1.vuosi 			
820 €
• Vuokrapelioikeus varsinainen			
920 €
2. KERTAPELIMAKSUT
• 30-kortti Hugo				600 €
• 10-kortti Hugo				225 €
3. JUNIORIPELIMAKSUT
• 15-vuotiaat ja alle (s. -00 ja nuoremmat)
• 16–18-vuotiaat
(s. -97 - 99)		
• 19-20-vuotiaat
(s. 95 - 96)		

7. VUOKRAMAKSUT
• Golfauton vuokra		
18 r.		
9 r.
Omat osakkaat ja jäsenet 18 €		
13 €		
Muu 			40 €		25 €
Golfauton 10-kortti (10 x 9r.)		
85 €
• Bägikaappi / kausi		
30 €
• Golfauton P-paikka		
40 € (ei vapaita paikkoja)
• Sähköauton P-paikka
70 € (ei vapaita paikkoja)

110 €
160 €
290 €

4. AGK RY:N JÄSENMAKSUT
• Aikuiset					85 €
• Juniorit (alle 22 v.)				
40 €
5. GREEN FEE HINNAT		
aikuinen
juniori 		
						(20 v.)
• Eversti 18r			
55 € 		
27,50 €
• Eversti 9r			
38 € 		
19 €
• Hugo 9r			
25 € 		
12,50 €
• Hugo lisäysi 9r		
20 €		
10 €
• Eversti + Hugo samana pv. 65 € 		
32,50 €
• Tiilaaksopassi (Eversti, Tawast, Linna) 143 €		
6. RANGEHINNAT		
aikuinen
juniori 		
						(20 v.)
• Poletti			2,50 €		1 €
• 10 KPL polettikortti		
18 €
• 30 KPL polettikortti		
45 €

Ihanainen La Gomera kutsuu - runsaasti vapaita tiiaikoja!
Lähdöt: 13.-20.10.2015 & 20.-27.10.2015 & 1.-8.12.2015
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Matkan vetäjänä Tapio Sillanpää 050 350 5977 - tapio.sillanpaa@pp4.inet.fi
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—ajanvaraus—

Kuva: Tapio Sillanpää

Ajanvarausoikeutta lisätty 10 päivään
Pelioikeudella pelaavan ajanvarausoikeutta lisätään tällä kaudella viidestä päivästä kymmeneen
päivään. Myös vieraspelaajien varausoikeudet muuttuvat kolmesta viiteen päivään.

1. AJANVARAUS
• Pelioikeuden haltijat voivat varata ajan kyseiselle päivälle
ja kymmenelle sitä seuraavalle päivälle.
• Kertapelioikeudella (10-/30-kortin haltijat ja vieraspelaajat) pelaavat voivat varata ajan kyseiselle päivälle ja viidelle
sitä seuraavalle päivälle.
2. INTERNET AJANVARAUS
• Lähtöaikoja voi varata ja kilpailuihin ilmoittautua myös
internetin kautta omilla tunnuksillaan osoitteesta www.
nexgolf.fi/agk
• Internet-ajanvarauksen tunnukset
Käyttäjätunnuksena on jäsennumero. Oletussalasana on
muotoa: Etunimen 2 ensimmäistä kirjainta, sukunimen 2
ensimmäistä kirjainta sekä syntymäajan 2 ensimmäistä numeroa. Salasanassa huomioidaan myös isot alkukirjaimet.
Esim. Matti Meikäläinen, synt. 1.6.1954, salasana MaMe01

3. VIIME HETKEN LÄHDÖT EVERSTILLÄ
• Kaksi lähtöaikaa per tunti (10 ja 40 min yli täyden tunnin)
on varattavissa aikaisintaan edellisen päivän iltana klo
20:00 nettivarauksena ja seuraavana päivänä myös puhelimitse. Ajat ovat ensisijaisesti varattu Everstin pelioikeuden
haltijoille ja heidän kanssaan pelaaville vierailleen. Viime
hetken lähdöt eivät ole käytössä kilpailujen ja ennakkoon
myytyjen ryhmävarausten aikana.
4. MUUT OHJEET
• Tasoitusrajat: omat jäsenet 54, vieraspelaajat 36, lähtöryhmän max. tasoitus 108.
• Suosittelemme, että aikaa varatessasi ilmoitat oman
jäsennumerosi, näin nopeutat ajanvarauspalvelua. Jäsennumeron löydät jäsenkortistasi.
• Varattu lähtöaika kuitataan caddiemasterille viimeistään
10 minuuttia ennen starttia.
• Peruuttamatta jätetyistä varauksista on Aulanko Golfilla
oikeus periä green feen suuruinen No show –maksu.

Aloita golf Aulangolla!
Starttikurssit 2015

Kauden kurssitarjous 170 euroa!
Aulangon Golfakatemia auttaa sinut harrastuksesi alkuun suosituilla Starttikursseilla.
Kurssin kesto yhteensä 8 tuntia, viikonloppuisin la-su klo 10.00-13.00 + green card-suoritus.
Huhtikuu
18.4. La
19.4. Su
25.4. La
26.4. Su
Toukokuu
2.5.
La
3.5.
Su
9.5.
La
10.5. Su
16.5. La
17.5. Su
23.5. La
24.5. Su
Kesäkuu
6.6.
La
7.6.
Su
13.6. La
14.6. Su
27.6. La
28.6. Su

Starttikurssi 1

Pro
MK

Starttikurssi 2

TS

Starttikurssi 3

Pro
MK

Starttikurssi 4

TS

Starttikurssi 5

MK

Starttikurssi 6

TS

Starttikurssi 7

Pro
MK

Starttikurssi 8

TS

Starttikurssi 9

MK

Kurssin käytyäsi voit liittyä Aulangon Golfklubiin ja
aloittaa harrastuksesi. Lisämaksusta 85 euroa, saat
jäsenyyden ja kymmenen green feetä Hugo-kentälle!
Heinäkuu
4.7.
La
5.7.
Su
11.7. La
12.7. Su
18.7. La
19.7. Su
25.7. La
26.7. Su
Elokuu
1.8.
La
2.8.
Su
8.8.
La
9.8.
Su
15.8. La
16.8. Su
22.8. La
23.8. Su

Starttikurssi 10

Pro
TS

Starttikurssi 11

MK

Starttikurssi 12

TS

Starttikurssi 13

MK

Starttikurssi 14

Pro
TS

Starttikurssi 15

MK

Starttikurssi 16

TS

Starttikurssi 17

MK

Ilmoittautumiset ja kyselyt pro@aulangongolfakatemia.fi
Kurssien vetäjinä PGA opettajat:Tapio Sillanpää 050 350 5977 & Marko Kuivasaari 040 506 3695
Ole hyvä ja tutustu palveluihimme www.aulangongolfakatemia.fi
www.aulankogolf.fi
Aulankolainen 1/2015
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