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Suunnitelmallisesti suveen
Voisi todeta, että Aulangon Golfklubin strategia 2010-2015 
oli kokonaisuudessaan onnistunut. Siitä kuuluu suuri kiitos 
silloisille visionääreille, käytännön toteuttajille ja tietysti kai-
kille jäsenillemme. AGK:n jäsenmäärä on kasvanut hallitus-
ti, pelaaminen on ollut nautinnollista, palvelut ovat saaneet 
myönteistä palautetta sekä valtakunnallisia kilpailuja on 
järjestetty laadukkaasti. Ja yhtiön omaisuudesta on pidetty 
hyvää huolta.

Alkava pelikausi on Klubillemme uuden, päivitetyn, strategi-
an ensimmäinen kausi.
Hyvin toimivia asioita ja käytäntöjä ei kannata radikaalisti 
muuttaa, mutta niitäkin pitää analyyttisesti tarkastella silti. 
Maailma, golfmaailmakin, ympärillämme muuttuu ja siihen 
on hyvä varautua jo ennalta, ettei pääsisi yllätyksiä tapahtu-
maan. Muutokset tulisi huomioida mahdollisimman hyvin jo 
etukäteen. Tämän asian strategiatyöryhmä pyrki pitämään 
mielessään kristallinkirkkaana laatiessaan uutta 5-vuotisstra-
tegiaa yhteisöllemme. Nimenomaan yhteisöllemme, jossa 
huomioidaan sekä Klubin että yhtiön tulevaisuus. Ja sopui-
sasti käsi kädessä kulkien. 
Se on ollut vahvuutemme ja siitä haluamme pitää kiinni jat-
kossakin. Asiat ovat tällä hetkellä hyvin ja me kaikki yhdessä 
voimme pitää huolta siitä, että ne ovat myös tulevaisuudessa 
hyvin.

Strategia on esitelty tämän lehden sivuilla. En puutu siihen 
tässä sen enempää, mutta haluan poimia sieltä yhden mer-
kittävän, meitä jokaista koskevan, asian esille.  
Aulangon hengen.

Meidän Klubimme, meidän yhteisömme, on pitkän, perin-
teikkään historiansa aikana saavuttanut maineen rentona ja 
hauskana paikkana nauttia golfista.
Strategiatyöryhmä haluaa korostaa aulankolaista henkeä, 
ettei lausahdus - maine on katoavaista - toteudu meidän 
kohdalla. Tähän hyvän maineen ylläpitämiseen me ihan jo-
kainen voimme myös vaikuttaa. Niin Klubin jäseninä toinen 
toisiamme huomioiden, vieraillemme ystävällisyyttä osoitta-
en ja yhteisiä pelisääntöjä kunnioittaen.
Muistetaan esimerkiksi se, että hymy ja ystävällinen terveh-
timinen ei maksa mitään, mutta tuottaa toiselle paljon iloa. 
Ja sitä kautta myös pelinautintoa.

- Aulangolla paistaa aurinko aina -.  Hyvää ja rentoa peli-
kautta kaikille!

Terveisin
Aulangon Golfklubi ry
Risto Korpela
puheenjohtaja
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Teksti: Risto Korpela, kuva: Pekka Heinonen
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Teksti: Seija Aalto, kuva: Tapio Sillanpää

Onnistumisen iloja

Palmusunnuntaina kävin elämäni en-
simmäisen kerran pilkillä. Siellä jääl-
lä istuessani ihmettelin tätä Suomen 
monimuotoista luontoa: alla useampi 
kymmenen senttiä jäätä, jota naukui 
ja paukkui auringon lämmössä, kui-
valla maalla lunta ei juuri nimeksikään. 
Muutama viikko tästä  eteenpäin ja jo 
päästäisiin keväisille kentillemme -  aja-
tus tuossa hetkessä tuntui kerrassaan 
uskomattomalta, mutta ah, niin upe-
alta!

Liikut tai ulkoilet miten tahansa, eni-
ten nautit siitä silloin, kun tekeminen 
tuntuu kivalta ja omanlaiselta. Hyvän 
mielen maustavat pikantiksi pienetkin 
onnistumiset ja ennen kaikkea mukava 
seura. 
Tätähän golf parhaimmillaan on, oman 
kunnon ylläpitämistä ja terveydestä 
huolehtimista sosiaalisessa ympäris-
tössä kauniissa, puhtaassa luonnossa 
liikkuen. Toimintaa, josta kroppa ja pää 
kiittää.
Seuran strategian mukaisesti haluam-
me toiminnan olevan sellaista, johon 
jokaisen on helppo tulla mukaan ja jon-
ka naispelaajana kokisit itsellesi mielek-
kääksi. Sellaiseksi, josta löydät peliseu-
raa ja uusia ystäviä itsellesi. Sellaiseksi, 

jossa kenties myös opit ja kehityt naut-
timaan pelaamisesta entistä enemmän.

Toimintakalenterimme 2016 kevään 
tarjonnasta löytyy sekä sääntökoulu-
tusta että peliopetusta pron johdolla. 
Perinteisen kevätretken suuntaamme 
tänä vuonna Viron Niitväljaan. 
Kesän kuluessa teematapahtumissa 
opettelemme eri pelimuotoja, tutus-
tumme kenttäolosuhteissa eri tilantei-
siin ja näissä on lupa – itseasiassa jopa 
toivottavaa – kysyä ja ihmetellä kaikkea 
golfin ihmeisiin ja kummallisuuksiin liit-
tyvää.
Ystävyysotteluissa eri seurojen kesken 
saat oivan tilaisuuden tutustua naapu-
rikenttiin. 
Näissä tapahtumissa pelikaveriverkos-
ton syntyminen jopa yli seurarajojen on 
ehkä kuitenkin se toimintaan mukaan 
tulemisen paras anti.
Naisten Sunnuntai 12.6. pidetään Hu-
golla, tapahtumaan voit tuoda muka-
nasi ystävän tai sukulaisen tutustumaan 
lajiin. Samaan aikaan kentällä pelataan 
yksi Suomen vanhimmista naisten golf-
kilpailuista, Aulangon Helmi. Tänäkin 
vuonna se on valtakunnallisen Gloria 
cupin osakilpailu.
Toinen naisille suunnatuista, Tawastil-
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la ja Everstillä pelattava Hämeenlinna 
Lady Open saa jälleen pienen lisämaus-
teen: parikilpailussa pelimuotoina ovat 
tänä vuonna sekä scramble että green-
some.

Kaikki naisjäsenemme ovat lämpi-
mästi tervetulleita iloiseen ja rentoon 
toimintaamme mukaan! Kerromme 
mielellämme lisää, ota siis rohkeasti 
yhteyttä Annukkaan, Elinaan, Niinaan, 
Pirkkoon, Kirsiin, Marjaan tai allekirjoit-
taneeseen! Yhteystietomme löytyvät 
uusien kotisivujemme naisten osiosta. 
Omilta sivuiltamme löydät myös nais-
ten tapahtumakalenterin. 

Ai niin, siellä Vanajanniemen jäällä istu-
essani sain myös kokea pieniä onnistu-
misen iloja. Sain nimittäin kaloja, sellai-
sia pieniä, maukkaita ahvenia. 
Vakaasti uskon, että tulevan golfkau-
den kuluessa niinkään se pikkuruinen 
valkoinen pallo saa monen monta ker-
taa sydämen pomppimaan ilosta, aivan 
varmasti meillä kaikilla.

Toivotan kaikille erinomaisen nautin-
nollista pelikesää, kentällä tavataan!

Seija, ladykapteeni
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AULANKO GOLFIN STRATEGIA 2016 – 2020  
– Aulangolla paistaa aurinko aina

Aulangon Golfyhteisön strategia on päivitetty seuraavalle vii-
sivuotiskaudelle. Strategiatyöryhmään kuuluivat molempien 
hallitusten puheenjohtajat Kai Kauppinen ja Risto Korpela, 
Oy:n hallituksen jäsen Rauno Lehtimäki sekä toimikuntien 
edustajat Seija Aalto, Kirsi-Marja Kauppinen, Heikki Mäittälä 
ja Vesa Jarho. Lisäksi ryhmään kuuluivat henkilöstön edus-
tajat Juha Englund ja Kari Kuivasaari sekä yhteistoimijoiden 
edustaja Tapio Sillanpää.

VISIO 
kertoo millaiseksi haluamme tulla?

Eturivin golfyhteisöksi monipuolisella 
ja laadukkaalla toiminnalla 

MISSIO 
eli toiminta-ajatus kertoo miksi olemme olemassa?

Luonto, terveys ja ystävät - nautinnollista golfia 
Aulangon hyvässä hengessä

ARVOT - Arvojamme ovat:
1. Aulangon todellinen henki
•	 Vaalimme yhteisömme hyvää henkeä, rentoa yhdessä-

oloa ja huomaavaisen golfetiketin hienoja perinteitä. 
Olemme huomaavaisia myös vieraillemme. Aulangon 
henki elää ja kehittyy toiminnan muutosten myötä. 

2. Yhdessä tekeminen ja onnistuminen, talkoohenki
•	 Pidämme huolta ja kehitämme yhteisöllisyyttä järjestä-

mällä yhteisiä tapahtumia.
3. Nautinnollinen pelaaminen 
•	 Tarjoamme monipuolisia vaihtoehtoja pelaamiselle 

tavoitteena pelaamisen nautinnollisuus ja hauskuus. 
Tarjoamme mahdollisuuksia myös kehittää pelitaitoja ja 
kehittyä pelaajina.

4. Hyvä, huolellinen hallinto
•	 Toimintamme on hyvin johdettua, suunnitelmallista ja 

taloudellisesti vakaata. Hallinnostamme vastaa am-
mattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Käytämme 
järkeviä toimintamalleja ja kehitämme toimintaamme 
jatkuvasti.

STRATEGIAN PAINOPISTEALUEET
1. Talous- ja toimintaolosuhteet
•	 Toimintamme on taloudellisesti terveellä pohjalla. 
•	 Pidämme huolta osakkaiden ja omistajien intresseistä/

eduista tasapuolisesti.  Osakas pelaa kentillämme edul-
lisimmin ja varaa peliajat ensimmäisenä. 

•	 Tavoittelemme pelioikeuksien kysynnän kasvua hankki-
malla aktiivisesti uusia jäseniä ja pelioikeuksien käyttä-
jiä. 

•	 Tavoitteenamme on kasvattaa vastikkeen ja vuokrape-
lioikeuden hintaeroa vallitseva markkinatilanne huomi-
oon ottaen.

•	 Green fee-, yritys- ja kilpailumyynti ovat tärkeä osa 
tulorahoitustamme.

•	 Pidämme kentät hyvässä kunnossa, teemme jatkuvasti 
parannuksia ja pidämme muutoinkin omaisuudestam-
me hyvää huolta.

2. Mukava tunnelma golfyhteisössä
•	 Palvelumme on ystävällistä ja osaavaa, tavoitteena hyvä 

golfkokemus
•	 Otamme vastaan jäsenet ja vieraat ystävällisesti
•	 Aktiivitoimijamme ovat hyvän tunnelman luomisessa 

avainasemassa
•	 Slogan: ”Aulangolla paistaa aurinko aina”
3. Nuoriso- ja kilpagolf
•	 Tavoitteenamme on kasvattaa juniori- ja nuorisoharras-

tajien määrää. 
•	 Järjestämme säännöllisesti valtakunnallisia, eri ikäluok-

kien arvokilpailuja
•	 Hankimme lajiin tutustujia myös muiden lajien harras-

tajista
•	 Varmistamme nuorisotoimintamme jatkuvuuden ja 

huomioimme golffarin elinkaaren
4. Seuratoiminnan vahvistaminen
•	 Kehitämme jäsenille suunnattua klubitoimintaa 
•	 Viestimme monikanavaisesti ja tarvittaessa kohdenne-

tusti, käytämme viestinnässä uusia ja nopeita välineitä 
(sosiaalinen media). 

TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT v. 2016
•	 Budjetin perustana oleva osakkeisiin liittyvien pelioi-

keuksien määrä on 760 kpl.
•	 Kentänhoidon viimeistelytyöt ( leikkuut, karheikot, 

raivaukset, siistimiset).
•	 Hugolla yhden viheriöalueen korjaaminen ja matto-

lyöntipaikan standardisoiminen.
•	 Uudet verkkosivut ja some-viestinnän tehostaminen 
•	 Eversti 10 vuotta – seuratoimintapäivä 2.7.2016.
•	 Toimikuntien yhteistyö ja toimintojen yhtenäistäminen 

Aulangon hengessä.
•	 Klubitoiminnan kehittäminen – talkoot, tapahtumat, 

perehdyttäminen, kummitoiminta.

Teksti: Kari Kuivasaari
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Teksti: Juha Santala, kuva: Juha Hakulinen

Kesällä aulankolaiset juniorit harjoittelevat vii-
dessä eri ryhmässä. Lisätietoa junioritoiminnas-
ta Aulanko Golfin nettisivuilla kohdassa Juniorit. 

Edustusjuniorit
Tämä ryhmä elää ja hengittää kilpagolfia. Ammattivalmen-
tajan johdolla harjoitellaan ja valmentaudutaan Aluetourin 
ja Finnair Junior Tourin kilpailuihin sekä SM-kilpailuihin. Osa 
harjoittelusta tapahtuu omatoimisesti valmentajan antami-
en ohjeiden mukaisesti. Ryhmään kuuluvan juniorin tulee 
olla Aulangon golfklubin jäsen ja hänellä tulee olla junio-
ripelioikeus Aulangon kentille. Kesäharjoittelun omavastuu 
on 250€/henkilö sis. vapaat rangepallot. 

Haastajat
Tässä ryhmässä harjoitellaan jo kilpailuja varten. Ryhmän 
valmennuksesta vastaa ammattivalmentaja apunaan kou-
lutetut ohjaajat. Osa harjoittelusta tapahtuu omatoimisesti, 
usein ohjaajan valvovan silmän alla. Kilpailuihin osallistutaan 
Golfliiton ikärajojen mukaisesti, nuorimmat Tsemppitourille 
ja yli 15-vuotiaat Aluetourille. Ryhmään kuuluvan juniorin 
tulee olla Aulangon golfklubin jäsen ja hänellä tulee olla ju-
nioripelioikeus Aulangon kentille.  Kesäharjoittelun omavas-
tuu on 200€/henkilö sis. vapaat rangepallot.

AGK:N JUNIORITOIMINNAN ESITTELY

Tsempparit
Tässä ryhmässä harjoitellaan golfin perusasioita syvällisem-
min. Tavoitteena on hallita golfin tiedot ja taidot niin hyvin, 
että juniori uskaltaa osallistua sekä paikallisiin kilpailuihin 
että Golfliiton järjestämiin kilpailuihin. Harjoitukset ovat 
kahdesti viikossa. Osa harjoituksista on ammattivalmenta-
jan pitämiä, osasta vastaavat koulutetut ohjaajat. Ryhmään 
kuuluvan juniorin tulee olla Aulangon golfklubin jäsen ja hä-
nellä tulee olla junioripelioikeus Aulangon kentille. Kesähar-
joittelun omavastuu on 100€/henkilö. 

Juniorien alkeiskurssi
Junioreiden alkeiskurssi on tarkoitettu 6 – 15 -vuotiaille ty-
töille ja pojille. Kurssilla tutustutaan golfin perusasioihin. 
Kursseja (2 x 1,5h) järjestetään kolme kappaletta alkukesäs-
tä. Kursseille otetaan max 16 henkeä/kurssi. Kurssin hinta 
on 30 €/henkilö.

Golfkoulu
Golfkoulu on jatkoa alkeiskurssille. Golfkipinän saaneet ju-
niorit harrastavat kahdesti viikossa 1,5 tunnin harjoituksissa 
Hugon kentällä. Koulun tavoitteena on saada kaikille koulu-
laisille green card sekä saada heidät seuran jäseniksi. Golf-
koululaiset jatkavat harrastustaan joko Tsempparit-ryhmässä 
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tai Harrastajat-ryhmässä.
Golfkouluun voi liittyä myöhemminkin. Alkeiskurssin käymi-
nen ei ole ehdoton vaatimus kouluun liittymiselle. 
Koulun hinta on 100€/henkilö sisältäen green card –kokeen 
ja ensimmäisen vuoden jäsenyyden.

Harrastajat
Tässä ryhmässä harjoitellaan golfin perusasioita. Tavoitteena 
on hallita golfin tiedot ja taidot niin hyvin, että juniori pys-
tyy pelaamaan muiden jäsenien mukana golfkierroksilla ja 
osallistuu joihinkin junioreille järjestettäviin kilpailuihin. Har-
joitukset ovat kerran viikossa. Osa harjoituksista on ammat-
tivalmentajan pitämiä, osasta vastaavat koulutetut ohjaajat. 
Ryhmään kuuluvan juniorin tulee olla Aulangon golfklubin 
jäsen ja hänellä tulee olla junioripelioikeus Aulangon kentil-
le.  Kesäharjoittelun omavastuu on 100 €/henkilö. 

Golf tutuksi -päivä
Kaikille golfista kiinnostuneille junioreille järjestetään Golf 
tutuksi- päivä, jossa Everstin tai Hugon harjoittelualueella ja 
vähän kentälläkin on mahdollista kokeilla ja tutustua golfiin 
ilman sitoumuksia. Tarkempi informaatio tulee nettisivuille.

Kaikkiin ryhmiin pl. edustusjuniorit ja alkeiskurssi voi käydä 
tutustumassa ilman sitoumuksia ja maksuja yhteensä kaksis-
sa harjoituksissa.

Junioritoimikunta on uudistanut toimintaansa. Toimikun-
taan kuuluvat junioripäällikkö Juha Santala ja jäseninä 
Hannu Pennanen, Kimmo Vinnari, Janne Burman ja Harri 
Makkonen. Valmentajajäseniä ovat Tapio Sillanpää ja Juha 
Hakulinen.

Aulangon junioritoiminta 
kaipaa uusia ohjaajia.  

Kiinnostuneet ottakaa yhteyttä 
junioripäällikköön:

Juha Santala, p. 040 736 5136 
juha.santala@icloud.com  

Everstin 18. väylän vasemmalla reunalla sijainnut 
iso koivu jouduttiin turvallisuussyistä kaatamaan.  
Halkaisijaltaan noin metrisen puun tyvi oli osittain 
lahonnut.

Everstin avaamisesta tulee tällä kaudella kuluneek-
si 10 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Everstillä on 
tarjolla myös omaa juhlaolutta. Everstin lager-olut 
valmistetaan Stallhagenin panimossa Ahvenanmaal-
la. Etiketissä on Eversti Hugo Standertskjödin muoto-
kuva.
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Aulanko Golfin uudistuneet 
kotisivut tutussa osoitteessa 
www.aulankogolf.fi on avat-
tu. Kun olet kirjautunut ensim-
mäistä kertaa uusille sivuille, 
muista päivittää sen osoite suo-
sikkilistallesi. 

Kotisivut on jaettu kahteen pääsivus-
toon ”Vierailijat” ja ”Jäsenet”, joiden 
linkit sijaitsevat sivujen oikeassa ylälai-
dassa. Vierailija- ja jäsensivustot erot-
tuvat toisistaan myös eri väreillä. Vie-
railijapuolen väri on harmaa ja jäsenten 
vastaavasti vihreä. Vierailjasivuille on 

Aulanko Golfin kotisivut ovat uudistuneet

liitetty tiedot kentistä, klubeista ja ra-
vintoloista sekä kaikki muu vieraspelaa-
miseen liittyvä informaatio.   
Jäsensivuille on koottu omat selkeät 
sivustot eri toimikunnille (Naiset, Mie-
het, Seniorit, Juniorit). Suosittelemme, 
että kukin jäsen määrittää haluamansa 
toimikuntasivun omaksi suosikikseen, 
sillä esim. naisten sivuilta näet kaiken 
olleellisen naisille suunnatun informaa-
tion. Jokaiselta toimikuntasivulta löytyy 
myös oma tapahtumakalenteri esim. 
”Tapahtumat senioreille” kalenteriin 
on koottu kaikki senioreiden omat ta-
pahtumat sekä ne yleiset kilpailut ja 

Teksti: Kari Kuivasaari, kuva: Tommi Mikkola

tapahtumat, jotka koskevat senioreita. 
Jäsenensivuston oikeassa yläreunassa 
on pikalinkki Nex Golfin nettivarauk-
seen. Everstin päivän lounasmenun 
löydät vierailijasivujen etupalkista. Si-
vujen alareunasta löydät sääennusteen 
sekä ajankohtaiset tarjoukset, kutsut ja 
ilmoitukset. Aulanko Golfin Facebook- 
ja Instagram-sivuille pääset klikkaamal-
la sivuilla näkyviä symboleita – muista 
käydä seuraamassa ja tykkäämässä! 
Uudet sivut skaalautuvat automaat-
tisesti, joten ne toimivat näppärästi 
myös tabletilla ja älypuhelimella.

www
.aula

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

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

Risto Korpela
varapuheenjohtaja
Puh. 040 759 3770

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

Aulanko Golf Oy:n hallitus

Risto Korpela
puheenjohtaja 
Puh. 040 759 3770

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

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

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

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

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

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

Juha Santala
junioritoimikunta 
Puh. 040 736 5136
juha.santala@
icloud.com

Aulangon Golfklubi ry:n hallitus
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Me aulankolaiset voimme yl-
peillä kahdella hienolla golf-
kentällä. On perinteikäs, kau-
nis puistokenttä Hugo ja tänä 
vuonna kymmenen vuoden 
ikään varttuva moderni Eversti. 
Näin golfopettajan näkövink-
kelistä katsottuna, ja kamerani 
kanssa kenttiä ympäriinsä tal-
lustelleena, haluan tuoda julki 
ajatuksiani niin kentistä kuin 
niillä pelaamisesta.

Hugo – tuo lähes kaikkien golfia jo 
pitempään pelanneiden tuntema helmi 
istuu maisemaansa nätisti. Kenttää ym-
päröivä rehevä kasvillisuus ja Vanajave-
si luovat upeat puitteet sen yhdeksälle 
mielenkiintoiselle väylälle. Kesäiltojen 
atmosfääri vähän ennen auringonlas-
kua on mieleenpainuva kokemus niin 
golfaajille kuin myös rantateillä pati-
koiville. 
Jykevät tammet, lehmukset ja sembra-
männyt pitävät pelaajan aistit valppai-
na peliä suunniteltaessa. Näennäisestä 
lyhyydestään huolimatta Hugo tarjoilee 

Monipuolinen Aulankomme!

haasteita joka lähtöön. Pienehköt kal-
tevat greenit ja Mäntykärjen (väylät 
2-4) avauslyöntipaikat puiden katvees-
sa eivät anna tilaa erheille. Hurlumhei-
sankarigolfaajat kohtaavat täällä usein 
parempansa. Parisataavuotisen tam-
men rungot ja alhaalla roikkuvat oksat 
peittävät lähestymissuuntia greeneille 
päin tehokkaasti. Pelaajan on tunnet-
tava lyöntiensä korkeudet ja erityisesti 
eri mailavalintojen vaikutukset pallon 
lähtökulmaan. Kaiken kaikkiaan Hu-
gon neljä ensimmäistä väylää mittaa 
golfaajan kykyä suunnitella pelaamis-
taan ja pitäytymistä oman osaamisen-
sa tasoisessa meiningissä. Riskinotto 
kostautuu täällä, maltti on valttia ja 
tietenkin lähipelitaito lyhyellä kentällä 
nousee arvoonsa. Eipä haittaa ole ns. 
aulankolaisen hallinnastakaan.
Kunhan niemestä päästään kohtuul-
lisin vaurioin siirrytään avarampaan ja 
helpompaan kentänosaan. Lyhyt seis-
ka tarjoaakin jo mahdollisuuden parin 
alitukseen, mutta kierroksen päättävä 
vaativa ysi saattaa sitten koitua kohta-
loksi. Avauslyönti ja jatkolyönti on vain 

saatava  valkoisten tolppien sisäpuolel-
le!
Pelaaminen Hugolla on rentoa ja mu-
kavaa jos ei lähde haastamaan kenttää 
liikaa varsinkaan ensimmäisillä neljällä 
väylällä. Avaukset väylille, vaikka vaan 
raudalla jos ei muuta. Sitten hyvällä lä-
hipelillä viimeistellen, muista, että väy-
lät ovat lyhyempiä kuin miltä näyttävät. 
Jotta pelaaminen Hugolla olisi nautitta-
vaa, olisi golfetiketti täällä hallittava vä-
hintäänkin kohtuullisesti. Hugon väylät 
on sovitettu nykymittapuun mukaan 
varsin pienelle maa-alueelle. Onneksi(!) 
puut reunustavat kaikkia väyliä, eivät-
kä harhalaukaukset päädy kovin hel-
posti viereisille väylille ja yleisille teille. 
Pelaajien on silti pidettävä ajatuksensa 
kirkkaina liikkuessaan kentällä. On tie-
dettävä koska edetään, missä seistään, 
koska lyödään jne. Ulkopuoliset kulki-
jat ja lenkkeilijät on tietenkin otettava 
huomioon pelin tiimellyksessä, nämä-
hän olettavat, että pelaamisesi on aina 
yhtä varmaa ja taidokasta kuin ammat-
tilaisilla TV:ssä. 
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Kun Eversti valmistui vuonna 2006, 
käännettiin aulankolaisessa golfhistori-
assa uusi lehti – vihdoinkin. Kauan oli 
suunniteltu ja haikailtu jopa nykyisen 
Hugo-kentän laajennusta. Karttoja ja 
papereita oli pyöritelty, etsitty jos jon-
kinlaista ratkaisua joka veisi aulankolai-
sen golfin uusille urille. Vaan eihän se 
taipunut se 18-reikäinen 9-reikäiseen 
tilaan. 
Värikkäitten vaiheiden jälkeen Aulan-
gon Katajistoon nousi sitten uusi uljas 
18-reikäinen Eversti-kenttä. Samaan 
tilaan oli jo 80-luvun lopulla piirretty 
Kosti Kurosen suunnittelema Metsän-
kylä Golf. Vaan Tawast Golf ehtikin 
saamaan esittelykuntoon oman pro-
jektinsa ja Metsänkylän hanke kaatui 
lähtökuoppiin. 

Lassi–Pekka Tilanderin suunnittelema 
ja Aulanko Golfin perustama Eversti 
aloitti siis uuden, odotetun aikakau-
den aulankolaisessa golfhistoriassa ja 
täyttää tänä vuonna kymmenen vuot-
ta. Arvioita tähänastisesta tullaan vielä 
esittämään juhlapuheissa. 
Eversti on vienyt aulankolaisen golf-

kulttuurin 2000-luvulle ja tehnyt sen 
kunnialla!
Meillä on nyt kansalliseen ja jopa kan-
sainväliseen kilpagolfiin kelpaava, täysi-
mittainen golfkenttä jonka palvelutaso 
ei häpeile suurempiakaan ympyröitä. 
Hieno ja käytännöllinen klubirakennus 
palveluineen tukee kokonaisuutta.
Kenttänä Eversti voidaan jakaa kahteen 
erilaiseen yhdeksikköön. On metsäosa 
ja alavaan järvenranta- peltomaise-
maan suunniteltu osa. Etuysi sijoittuu 
kumpuilevaan metsämaastoon ja en-
tisten peltosaarekkeiden väliin. Löytyy 
reippaitakin korkeuseroja ja haasteelli-
sia doglegejä vesiesteineen. Väylät ovat 
hyvästä kenttäsuunnittelusta johtuen 
johdonmukaisia pelata, tarkkuutta sil-
ti vaaditaan täällä avauksissa. Hyvää 
pelisuunnitelmaa ja lyöntipituuttakin 
vaaditaan, varsinkin takatiiltä pelat-
taessa. Hyviä draiviväyliäkin onneksi 
löytyy, esim. kahdeksikko ja ysi. Hugo-
kenttään verrattuna pelaaminen Evers-
tillä on selvästi fyysisempää. Jo pelkäs-
tään liikkuminen mm. korkeuseroista 
johtuen käy kunnon päälle, varsinkin 
iäkkäämmillä. Väylälyönneissä vaadi-

taan enemmän pituutta kuin Hugolla 
ja pelaajan lyöntivalikoima joutuu ko-
etukselle. Greenit ovat selvästi suurem-
pia kuin Hugolla joten puttaamisen pi-
tuuskontrolli tulee paremmin mukaan 
peliin. Etuysin ja koko kentän vaikein 
väylä on mielestäni nelonen, tiukka ylä-
mäkiväylä joka päättyy hyvin bunkke-
reilla suojattuun, muotoiltuun greeniin.
Everstin takaysi jakaa mielipiteitä, osa 
pitää sitä vähän yksitoikkoisena alavas-
ta maisemasta ja vähäisestä puustosta 
johtuen. Toiset taas pitävät erityisesti 
takaysin tilan tunnusta. Lukeudun jäl-
kimmäisiin. Takaysi on oikeastaan links-
tyyppinen, lievästi kumpuileva, tilavaan 
rantamaisemaan (kunhan Hämeenlin-
nan kaupunki vähän karsisi Vanajave-
den rantapöheikköjä) sijoittuva. Väy-
lät ovat leveämpiä ja greenit isompia. 
Mahdollisuus sankarigolfiin tarjotaan, 
lyöntipituudella on enemmän merki-
tystä kuin etuysillä jne. 

Kun puustoa ei liiemmin ole, links-tyy-
lisillä kentillä ruohon leikkuilla saavute-
taan kontrastia ja ilmettä maisemaan. 
Eritasoiset karheikot ja jopa polven kor-
kuiset heavyraffit kuuluvat asiaan. 
Jotta pelaaminen olisi joutuisaa ja pal-
lojen etsimiseen ei tarvitsisi käyttää 
liikaa aikaa, on toistuvasti esitetty vaa-
timuksia, että karheikot olisi leikattava 
mahdollisimman lyhyiksi. Ovatko nämä 
pyrkimykset sitten ristiriidassa toisiinsa 
nähden? Eivät välttämättä jos hyväk-
sytään tosiasiat - links on linksgolfia, 
ei metsägolfia. Lyöntisi on huono jos 
missaat väylän 50 metriä ja olet hea-
vyraffissa. 
Vika ei ole silloin kentässä eikä leikkuis-
sa vaan artistissa itsessään.

Hugo ja Eversti muodostavat hienon 
yhdistelmän. On tarjota kaksi, tai oi-
keastaan kolme lähes täysin erilaista 
peliympäristöä. On leppoisaa puisto-
golfia, kimuranttia metsäväylää ja tila-
vaa links-maisemaa. Olkaamme kiitol-
lisia tästä valinnan mahdollisuudesta ja 
tietoisuudesta siitä, että kaikki tuo on 
omaa Aulankoamme!

Nautinnollista golfkesää!
Tapsa Silbo Sillanpää
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Seniorimäärä kasvussa
Seniorigolffareiden osuus seurassamme jatkaa kasvuaan. 
Meitä oli vuoden 2015 lopussa 793 eli n. 44% koko jäsenis-
töstä. Ensi vuonna tähän prosenttiosuuteen tulee vielä muu-
tos, kun EGA (European Golf Association) on päättänyt pu-
dottaa miessenioreiden ikärajan samaksi kuin naisilla eli 50v. 
Suomessa tämä muutos tulee voimaan vuoden 2017 alusta. 
Viime vuonna oli Back to Golf-kampanja, joka oli suunnat-
tu golfin joskus aloittaneille ja sen sitten lopettaneille. Me 
voimme jatkaa sitä edelleen houkuttelemalla takaisin ken-
tälle tuttaviamme ja sukulaisiamme. 
Voimme myös houkutella täysin uusia senioreita aloitta-
maan golfin. Käykää lukemassa golf55plus.fi-sivustolla Lassi 
Tilanderin blogi otsikolla ”Tänä vuonna pelastan yhden se-
niorin” tai kolumni Seniorigolffari lehdestä 1/2016.  Siinä on 
vinkkejä meille kaikille.

Seniorigolf Aulangolla 2016
Seniorigolf jatkuu tällä kaudella melko samoilla tapahtumilla 
kuin viime kaudellakin. Tapahtumakalenteri kaudelle 2016 
on AGK:n nettisivuilla sekä paperisena molempien klubien 
caddiemastereilta. Alla muutamia poimintoja.

Early Birdie
Perinteinen Early Birdie alkaa Hugolla pe 6.5. klo 6:45. Tämä 
9-reikäinen rento perjantaiaamuinen parikilpailu on oiva 
paikka tulla tutustumaan muihin senioreihin. Early Birdietä 
kutsutaankin senioreiden sisäänheittotapahtumaksi eikä 
syyttä, sillä niin moni on tullut mukaan senioritoimintaan 
sieltä.

Hämeenlinnan senioritour
Senioritour jatkuu ennallaan parilla lisäyksellä. 
Uutuutena on kilpailuun otettu mukaan ikäryhmät. Nyt pe-
lataan sarjoissa N50, N65, M55 ja M70. 
Kilpailumaksua on hieman muutettu eikä se sisällä enää 
lounasta vaikkakin syömisen on todettu olevan terveellistä 
myös seniorigolffareille.
Tarkemmat tiedot kilpailumaksuista ovat nettisivuilla sekä 
toimintasuunnitelmassa. 

AGK Super Seniorit 65+ viikkokilpailut
Uutena kilpailuna järjestetään vuonna 1951 tai sitä ennen 
syntyneille AGK:n jäsenille Hugolla pelattava kilpailusarja.
Kilpailut pelataan touko- syyskuun aikana kymmenenä eri 
viikkona, joista kuusi parasta tulosta otetaan huomioon lop-
putuloksissa. Kisa pelataan oman aikataulun mukaan etukä-
teen annettujen viikkojen aikana.
Katso viikkoaikataulut ja tarkemmat ohjeet tapahtumaka-
lenterista.

Muut tapahtumat
Seuraa ajankohtaisten tapahtumien, kuten retkien ja mui-
den kilpailuiden, ilmoittelua nettisivuilla sekä Hugon ilmoi-
tustaululla.

Senioritoimikunta toivottaa menestyksekästä pelikautta kai-
kille!

Kuvassa Jyrki Backlund (oik) jakaa reipasta Early Birdie porukkaa joukkueihin 26.6.2015 klo 6:55.



Luota
paikalliseen.

Yhdessä hyvä tulee.

Meiltä saat helposti
kaikki pankki-, vakuutus-
ja kiinteistönvälityspalvelut
saman katon alta.

Golf-kausi käynnistyy. Oletko kunnossa
pelikauteen? Entä vakuutuksesi?
Nyt voit saada Pohjolan Terveysturva-

vakuutuksen vuodeksi -30%. Tarjous on

voimassa 31.12.2016 saakka.

Tule ja kartoita vakuutuksesi, varaa aika 
neuvotteluun p. 010 2549 001.

Lue lisää osoitteesta

www.op.fi/kuntotesti

Heikki Hätönen,
asiakkuuspäällikkö
OP Etelä-Häme

Maija Kauppi,
sijoitusneuvoja,
OP Etelä-Häme

Johanna Nieminen, 
vakuutusneuvoja,
OP Etelä-Häme

OP Golfkoulun Junnukurssit 
Aulangon Golfklubi järjestää kaudella 2016 kaksi uusille junioripelaajille 

(6–15-vuotiaille) tarkoitettua alkeiskurssia.

1. Alkeiskurssi (3 päivää): 25.-27.5.  klo 17:30 – 19:00

2. Alkeiskurssi (3 päivää): 30-31.5. ja 1.6.  klo 17:30 – 19:00

Molemmille kursseille otetaan mukaan 16 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Ilmoittautumiset: toimisto@aulankogolf.fi

Ilmoita nimi, puhelinnumero, osoite ja syntymäaika.

Kurssin hinta: 30€

Lisätiedot: Aulanko Golf toimisto, puh. 03 653 7741
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Toimisto tiedottaa...
ILMOITA OSOITETTIETOSI TOIMISTOON
• Aulanko Golf lähettää vuoden aikana useita sähköposti-
uutiskirjeitä. Ilmoita tai tarkista sähköpostiosoitteesi toimis-
toon toimisto@aulankogolf.fi. Voit myös itse päivittää yhte-
ystietosi nettiajanvarauksen kautta osoitteessa 
agk.nexgolf.fi.
Myös muuttuneet kotiosoitetiedot ilmoitetaan toimistoon. 
Suomen Golflehti postitetaan kotiseuran välittämien osoite-
tietojen perusteella.

BAG MERKIT JA PELILIPUT
• Uudet pelioikeuden käyttäjät voivat noutaa bag-merkin 
toimistosta pelikauden alkupuolella. Hugon 10- ja 30-kortil-
la pelaaville bag-merkkiä ei jaeta. 
• Bag-merkin vuositarraa ei jaeta, sillä pelioikeus todenne-
taan NexGolf-järjestelmästä. 
• Mikäli haluat vaihtaa osakkeen pelioikeuden pelilipuiksi 
(20 kpl), ilmoita vaihdosta toimistoon etukäteen. Pelilippu-
jen käyttäjiltä peritään 10 euron maksu. Lippuja käyttäviltä 
osakkailta sekä heidän seurassaan pelaavilta maksua ei pe-
ritä.
• Hugon 10-kortteja voi ostaa myös suoraan caddiemaste-
rilta.
 
LIIKUNTASETELIT
• Vuotuiset pelimaksut sekä 10- /30-kortit voi maksaa myös 
Smartum, Edenred, Eazybreak ja Ticket Mind&body liikun-
taseteleillä /-palveluilla. Maksaessasi pelimaksusi em. palve-
luilla ota yhteys etukäteen mervi.tabermann@aulankogolf.fi 
puh. 040 553 3267.
• Samoilla palveluilla voi maksaa myös green feen suoraan 
caddiemasterille.

SOLO-RANGEKORTTI
• Viime kaudella otettiin käyttöön rangen pallokoneiden 
SOLO-korttijärjestelmä. Kyseessä on ladattava kestokortti. 
Kortista peritään ensimmäisen latauksen yhteydessä 8 eu-
ron korttimaksu. 
• Range-koneella SOLO- kortti viedään Solo-tunnuksella ole-
van ruudun kohdalle, jolloin kone syöttää korillisen pallojen. 
SOLO -korttia ei siis työnnetä korttireikään! Ruudusta näkyy 
käytön jälkeen korttiin jäljelle jääneiden pallokorien määrä. 
Kortille voi suorittaa täydennyslatauksen, vaikka siinä on vie-

lä vanhaa latausta jäljellä. 
• Vanhan järjestelmän kertakäyttöisiä kortteja ei enää myy-
dä mutta niitä voi käyttää vielä alkukaudella, jonka jälkeen 
ne poistuvat käytöstä.  

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.
• Mikäli käytät pelatessasi golfautoa, suosittelemme käyt-
tämään klubin omia vuokra-autoja. Vuokra-autojen kierros-
maksu on pelioikeuden haltijoille edullinen.

TASOITUSKORTIT – SYÖTÄ OMAT HARJOITUSKIER-
ROKSET TASOITUSLASKENTAAN
• Harjoituskierroksilla pelatut tasoituskortit voi palauttaa 
molempien kenttien sisällä oleviin postilaatikkoihin. Kortit 
käsitellään ja tasoitukset päivitetään keskitetysti tasoitustoi-
mikunnan toimesta muutaman kerran viikossa. 
• Harjoituskierroksella pelatusta tasoituskierroksesta on il-
moitettava ennen kierrosta mukana pelaavalle merkkaajalle. 
Merkkaajan nimikirjoituksella (+nimen selvennys) varustettu 
kortti palautetaan myös silloin, kun kierrostulos ei ole tasoi-
tusta laskeva!
• Harjoituskierroksen tuloskortin voit nyt myös syöttää itse 
tasoituslaskentaan kirjautumalla omilla tunnuksillasi Nex-
Golfiin. Muista merkitä myös merkkaajan nimi!

LISÄPELIOIKEUS TAWAST GOLFIIN
• Lisäpelioikeuden hintoihin on tullut muutos: 
 o Osakas, joka pelaa oman osakkeensa pelioi-  
 keudella 125 euroa
 o Vuokrapelaaja  175 euroa
• Osakkeenomistajiksi rinnastetaan osakerekisteriin merkityn 
omistajan lisäksi hänen perheenjäsenensä, jotka nimetään 
osakkeen pelioikeuden käyttäjiksi.
• Yritysosakkeiden kautta osakkaiksi rinnastetaan yrityksen 
osakkaat, omistajat, hallituksen jäsenet ja työntekijät (silloin 
kun nimetty lisäpelioikeuden käyttäjiksi).
• Kaikki muut osakkeen pelioikeudella pelaavat ovat vuokra-
pelaajia.
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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.inet.fi
Tapio Sillanpää, PGA pro   050 350 5977  tapio.sillanpaa@pp4.inet.fi 
Juha Hakulinen, Juniorivalmentaja 050 40 04560  juha.m.hakulinen@gmail.com
* myös mailakorjaukset

Valvoja
Vesa Jarho

Caddiemasterit
Ida-Kristina Paloheimo
Pauliina Turpela
Lauri Jarho
Jussi Korvakangas
Atte Kinnunen

Osoite
Aulanko Golf
Aulangon Heikkiläntie 91
13900 Hämeenlinna

Kotisivu
www.aulankogolf.fi

AULANKO GOLF YHTEYSTIEDOT
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Eversti 10 vuotta – tunnistatko paikat?
Kuvat: Tapio Sillanpää

1 2

3

4

5 6

1) Tähän kohtaan rakennettiin klubitalo. 2) Väylä 3 griinille päin. 3) Seitsemäntoista griini. 4) Kaivuuta nelosen mäessä. 

5) Klubille johtava tie. 6) Tältä kohtaa avataan vitosta.



Back To GolfBack To Golf

Opettajanasi AGK:n PGA pro Tapio Sillanpää.

Kurssin hinta 80 euroa sis. 3 green feetä Hugolle

Ilmoittautumiset pro@aulangongolfakatemia.fi 
tai suoraan AGK:n caddiemasterille.

Tervetuloa rohkeasti mukaan!

Suoritit green cardin, mutta golfin pelaaminen ei alkanutkaan niin kuin olit suunnitellut. 
Puuttuuko sinulta edelleen pelikaveri etkä yksin tiedä miten edetä uudessa harrastuksessasi?
Onko edellisestä golfkierroksestasi pääsyt vierähtämään tovi ja 
golfin perustaitosi ovat päässeet rapistumaan?

Kehityskurssi aloittelijoille tai vain vähän pelanneille AGK:n jäsenille.

Jos tuo tuntui tutulta, niin tule rohkeasti mukaan BtG kehityskurssille! 

Kolmetuntisen BtG-kurssin sisältö

- Golfin peruslyöntien kertaus - swingi, chippi- ja pitch sekä puttaaminen
- Greenin ympäristön pelaamisen niksit, miten selviydytään hätäilemättä pelitempossa 
- Kurssin jälkeen AGK:n kummipelaajien vetämä pelikierros ( 9 r. ) Hugo-kentällä

Klo Paikka
17.5. Ti BtG 1 17.30-20.30 Eversti
31.5. Ti BtG 2 17.30-20.30 Eversti

Klo Paikka
14.6. Ti BtG 3 17.30-20.30 Eversti
28.6. Ti BtG 4 17.30-20.30 Eversti

Klo Paikka
12.7. Ti BtG 5 17.30-20.30 Eversti
26.7. Ti BtG 6 17.30-20.30 Eversti

Toukokuu

Kesäkuu 

Heinäkuu



Kilpailukalenteri 2016
Pvm Pvä Kilpailu    Avoin/AGK Kenttä  Sarja  Pelimuoto
Toukokuu      
1 su Abc Golf Vappuscramble, 2 hlö AGK  Hugo  hcp  lp 9r.
7 la Everstin scramble, 2 hlö  A  Eversti  hcp  lp 18r.
21 la Rio Golf Bestball, 2 hlö  A  Hugo  hcp  lp 18r.
28 la Kultakeskus Open  A  Eversti  scr/hcp  lp/pb 18r.
Kesäkuu      
3-4 pe-la OnGolf Seniorpokaalit  A(S,M)  Eversti  scr  lp 36r.
11 la Hugon Malja hcp>30  AGK  Hugo  hcp  pb 9r.
12 su Gloria LadyCup- Aulangon Helmi A (N)  Hugo  scr/hcp  lp/pb 18r.
19 su Aulanko Open   A  Eversti  scr/hcp  lp/pb 18r.
23 to Midnight Sun Golf  K-18  AGK  Hugo  hcp  pb 9r.
29 ke Senior Aluetour   A (S)  Eversti  hcp  lp 18r.
Heinäkuu      
5 ti AGK Marathon   HML  Hugo  hcp  lp 72r.
9-10 la-su Hämeenlinna Lady Open, 2 hlö A (N)  Tawast /Eversti  hcp  lp 36r.
9 la Linnajazz scramble  A  Hugo  hcp  lp 9r.
13 ke GolfPassi Tour    A  Eversti  hcp  pb 18r.
20 ke Tunari Kiulu   A (S)  Hugo  hcp  lp 18r.
23 la Four Reasons sekanelinpeli  A   Eversti  hcp  gs 18r.
30-31 la-su Leimarakentajat  Open   A  Tawast/Eversti scr/hcp  lp 36r.
Elokuu      
6-7 la-su AGK mestaruuskilpailut  AGK  Eversti  scr  lp 36 r.
12 pe Aulangon Venetsialaiset scramble AGK   Eversti  hcp  lp 9r.
14 Su Hämeenlinnan Avio/Avopari fs.    A  Hugo  hcp  lp 18r.
20 la Huoneistokeskus Open   A  Eversti  scr/hcp  lp 18r.
27 la Junior Aluetour   A (J)  Eversti  scr  lp 18r.
31 ke 10 seuran senioriottelu  S  Eversti  hcp  lp 18r.
Syyskuu      
3 la Hyväntekeväisyys Golf  A  Hugo  hcp  lp 9r.
10 la SSAB Open   A  Eversti  hcp+1.scr  lp/pb 18r.
11 su Hugon Malja II hcp>30  AGK  Hugo  hcp  pb 9r.
17-18 la-su Tiilaakso scramble, 2 hlö  A  Hugo/HaG/TawG hcp  lp 18r.
24 la Aulangon Malja    AGK  Eversti & Hugo hcp  lp 18 r.
Lokakuu      
1 la K-supermarket kinkku-scr., 3 hlö A  Hugo  hcp  lp 18r.
8 la Intersport Scramble, 2 hlö A  Eversti  hcp  lp 18r.



Paketti sisältää neuleen ja pikeepaidan

ABC Golf Oy
ProShop - Aulanko Golf Eversti

0500 429 454 - abcgolf@abcgolf.fi

Hanki itsellesi
tyylikkäät ja edustavat
Aulanko Golfin logopaidat.

Naisten

paita + neule

121 €
(ovh. 174 €)

alennus - 30%

Tutustu uusittuihin kotisivuihimme
osoitteessa

www.abcgolf.fi

Miestenpaita + neule128 €(ovh. 184 €)alennus - 30%

Man Power Tour
Tulevana kesänä taistelemme tutusti perinteisestä vihreästä 
takista 6 osakilpailun Man Power Tourilla.  Yksi osakilpailu 
pelataan viime vuoden tapaan vieraskentällä. Suunnitte-
lemme myös viikkopelien järjestämistä tulevalle kaudelle.
Toivotamme kaikki  yhtä innokkaasti mukaan peleihin 

kuin aikaisempina vuosina ja uusia kasvoja olisi myös kiva 
nähdä. 
Käy katsomassa tulevan kauden tapahtumat ja tiedotteet 
miesten omilta sivuilta osoitteesta www.aulankogolf.fi 
kohdasta ”Jäsenet”.

Teksti: Jussi Aaltonen, kuva: Pekka Heinonen
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Golfin sääntömuutokset 2016 
Tämän vuoden alussa voimaan tulleissa uusissa 
säännöissä on viisi merkittävästi pelaamiseen 
vaikuttavaa sääntömuutosta vanhoihin verrattu-
na. Tärkein näistä lienee mailan vartaloon ankku-
roinnin kieltäminen. Lisäksi aktiivisen EGA-tasoi-
tuksen edellyttämistä palkintojen saamiseen on 
muutettu.

R&A julkaisi seuraaville neljälle kaudelle päivitetyt säännöt. 
Uusista säännöistä ehkä eniten keskustelua on aiheuttanut 
sääntö, joka kieltää mailan ankkuroimisen pelaajan varta-
loon (Sääntö 14-1b). Sääntöehdotuksen aikoinaan tultua 
julki alkoi muutaman huippupelaajan taholta kuulua protes-
tiääniä, mutta hyvinhän pelaajilta, ainakin Adam Scott’ilta, 
siirtyminen uuden säännön mukaiseen puttaukseen on su-
junut.
Tulkintaa pallon liikkumisesta tähtäämisen jälkeen on myös 
tarkennettu. Uusissa säännöissä pallon liikkumisesta tähtää-
misen jälkeen ei rangaista, ellei pelaaja ihan oikeasti aiheut-
tanut pallon liikkumista (Sääntö 18-2B).
Sääntöihin on tullut myös pari lievennystä liittyen virheel-
lisen tuloskortin jättämiseen ja keinotekoisen/epätavallisen 
välineen käyttöön. Tuloskorttiin voidaan lisätä tietämättö-
myydestä johtuen poisjääneet rangaistuslyönnit ja lisäksi sii-
tä tulee kaksi rangaistuslyöntiä (Sääntö 6-6b). Keinotekoisen 
välineen tai epätavallisen varusteen (painotettu maila tms.) 
ensimmäisestä käyttämisestä tulee kahden lyönnin rangais-
tus ja vasta toistuvasta käytöstä suljetaan pelistä (Sääntö 14-
3).

Etäisyysmittareiden käyttö
Etäisyyttä mittaavien laitteiden ollessa sallittuja, ovat sallittu-
ja myös sellaiset laitteet, jotka mittaavat esimerkiksi viheriön 
kaltevuutta tai tuulen suuntaa tai voimakkuutta, kunhan 
näitä kiellettyjä mittaustuloksia ei pelaaja katso tai käytä 
millään tavalla. Tämä mahdollistaa kännykän käytön etäi-
syysmittarina (Sääntö 14-3, Appendix IV Part 5. Distance-
Measuring Devices viimeinen kappale). 
Tämä kohta on ainakin Suomessa ollut vaikea tulkita känny-
köiden ja kaikenlaisten älymobiililaitteiden osalta, sillä niis-
sä on olemassa vaikka millaisia vatupassi-sovelluksia. Tästä 
eteenpäin luotetaan pelaajan rehellisyyteen ja hän voi käyt-
tää halutessaan älypuhelinta koko kierroksen ajan tuloskir-
janpitoon tai etäisyyden mittaamiseen.
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Uusi sääntökirja tulee keväällä myyntiin myös Aulan-
golle. 

Teksti: Arto Teittinen & Pekka Heinonen 

EGA-tasoitus
Aiemmin oli määrätty, että palkinnon saamisen edellytys 
tasoituksellisissa kilpailuissa oli aktiivinen EGA-tasoitus. Nyt 
seura tai liitto voi määritellä vaikka kilpailukohtaisesti tarvi-
taanko aktiivista tasoitusta.
AGK on päättänyt, että sen avoimissa kilpailuissa on edel-
leen vaatimuksena aktiivinen EGA-tasoitus palkinnon saami-
selle. Seuran sisäisissä kilpaluissa (esim. Everybody, Everstin 
ilta-scramble, jne.) aktiivisen tasoituksen puute ei ole palkin-
non esteenä.
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Welcome to the North
TEMPUR-vuoteissa yhdistyvät TEMPUR-patjan, -rungon ja -vuodepohjan tarjoamat edut täydellisiksi 

sänkykokonaisuuksiksi. TEMPUR-sängyssä nautit rentouttavasta unesta sekä tyylikkäästä muotoilusta, joka 
täydentää makuuhuoneesi viihtyisyyden. Heräät hyvin levänneenä uuteen golf-päivään!

Tervetuloa tutustumaan laajaan TEMPUR-valikoimaamme! 

TEMPUR® North™ 
– uusi pohjoisen 
luonnosta inspiroitunut 
vuodekokonaisuus

Kasarmikatu 5, 13100 Hämeenlinna  •  03 682 4611  •  www.lehmusto.fi



Omalla pelioikeudellaan pelaavan osakkeen-
omistajan ajanvarausoikeutta on jatkettu 14 päi-
vään. Vuokraoikeudella pelaavan varausoikeus 
on vastaavasti seitsemän päivää.  

1. AJANVARAUSOIKEUDET
•	 Omalla pelioikeudellaan pelaavat osakkaat 14 päivää.
•	 Vuokra- ja junioripelioikeudella pelaavat  

7 päivää
•	 Kertapelioikeus pelaajat (10-/30-kortti ja green fee)  

5 päivää
•	 TawG lisäpelioikeudella pelaavat 3 päivää

2. INTERNET AJANVARAUS
•	 Lähtöaikoja voi varata ja kilpailuihin ilmoittautua myös 

internetin kautta omilla tunnuksillaan osoitteesta  
http://agk.nexgolf.fi 

•	 Internet-ajanvarauksen tunnukset                           
Käyttäjätunnuksena on jäsennumero. Oletussalasana 
on muotoa: Etunimen 2 ensimmäistä kirjainta, su-
kunimen 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 tun-

nin) on varattavissa aikaisintaan edellisen päivän iltana 
klo 20:00 nettivarauksena ja seuraavana päivänä myös 
puhelimitse. Viime hetken lähdöt eivät ole käytössä 
kilpailujen ja ennakkoon myytyjen ryhmävarausten 
aikana.

4. MUUT OHJEET
•	 Tasoitusrajat: omat jäsenet 54, vieraspelaajat 36, lähtö-

ryhmän max. tasoitus 108.
•	 Suosittelemme, että aikaa varatessasi ilmoitat oman 

jäsennumerosi, näin nopeutat ajanvarauspalvelua. 
Jäsennumeron löydät jäsenkortistasi.

•	 Varattu lähtöaika kuitataan caddiemasterille viimeis-
tään 10 minuuttia ennen starttia.

•	 Peruuttamatta jätetyistä varauksista on Aulanko   
Golfilla oikeus periä green feen suuruinen    
No show –maksu.

Osakkaiden ajanvarausoikeus 2 viikkoa

Vietä unohtumaton golfloma La Gomeralla!

Hinnat 1 viikko alk. 1.679,-  2 viikkoa alk. 2.595,- 2hh Virallinen matkanjärjestäjä Golfpassi Oy

Matkan vetäjänä Tapio Sillanpää - 050 3505977 - tapio.sillanpaa@pp4.inet.fi
Lähdöt 5.-12.11.2016 & 12.-19.11.2016



Heinäkuu Pro
2.7. La Starttikurssi 8 MK
3.7. Su
9.7. La Starttikurssi 9 TS
10.7. Su
16.7. La Starttikurssi 10 TS
17.7. Su
30.7. La Starttikurssi 11 MK
31.7. Su

Aloita golf Aulangolla!

Starttikurssit 2016

Kauden Starttitarjous 255,-

Huhtikuu Pro
23.4. La Starttikurssi 1 TS
24.4. Su

Toukokuu Pro
7.5. La Starttikurssi 2 MK
8.5. Su
14.5. La Starttikurssi 3 TS
15.5. Su
21.5. La Starttikurssi 4 MK
22.5. Su
28.5. La Starttikurssi 5 TS
29.5. Su

Kesäkuu Pro
11.6. La Starttikurssi 6 MK
12.6. Su
18.6. La Starttikurssi 7 TS
19.6. Su

Me autamme sinut harrastuksesi alkuun suosituilla 
Starttikursseilla. Kurssin kesto yhteensä 8 tuntia. 
La-su klo 10.00-13.00 + green card-suoritus.
Harjoitusvälineet kurssin puolesta.

Ole hyvä ja tutustu palveluihimme 
www.aulangongolfakatemia.fi / www.aulankogolf.fi

Kurssien vetäjinä  
PGA opettajat Tapio Sillanpää 050 350 5977 

Marko Kuivasaari  040 506 3695

Ilmoittautumiset ja kyselyt pro@aulangongolfakatemia.fi

Aloita golfharrastuksesi Aulangon Golfakatemian peruskursseilla ja 
liity perinteikkääseen Aulangon Golfklubiin tarjoushintaan!

Startti nyt edulliseen hintaan 170,-

Tarjous voimassa heinäkuun loppuun

Sisältäen Starttikurssin, green card-suorituksen, 
jäsenyyden Aulangon Golfklubissa ja 10 kpl 
green feetä Hugolle! 




