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Aulangon golfklubi 60 vuotta
AGK täyttää tänä vuonna 60 vuotta. 
Klubimme virallinen perustamispäivä 
on 15.4.1959. 
Usein juhlavuosina muistellaan men-
nyttä historiaa. Arvokasta ja tärkeää se 
onkin. Nykyisen hetken ja tulevaisuu-
den näkymät on helpompi hahmottaa, 
kun tietää historian. Se antaa laajem-
paa perspektiiviä näkemyksiin. Histo-
riaa ja sen tekijöitä on syytä kiittää ja 
kunnioittaa. On niin monia henkilöitä 
ja tahoja, joita saadaan kiittää siitä, 
mitä meillä tällä hetkellä on. Kiitos teil-
le kaikille!
Faktaa on tietysti sekin, että mennei-
syyteen ja historiaan ei saa jumittua, 
vaan tulee kulkea rohkeasti ja avoimin 
mielin kohti tulevaa. Näin AGK:ssa on 
toimittukin, koska tämän päivän tilan-
ne klubissamme on monilla mittareilla 
mitattuna hyvä, jopa erinomainen. 
AGK on ollut sen alkutaipaleesta läh-
tien aktiivinen kilpailujen järjestäjä. 
AGK:a myös arvostetaan valtakunnalli-
sesti erinomaisena klubina ja kisaorga-
nisaationa. Kokemus kisajärjestelyistä 
tuo luonnollisesti oman lähtökohtan-
sa onnistuneisiin tapahtumiin. Mutta 
syytä on korostaa yhtenä merkittä-
vimmistä tekijöistä vapaaehtoistyön. 
Aulankolaiset ovat kiitettävästi vuosien 
ja vuosikymmenten saatossa osallistu-
neet kisatapahtumien järjestämiseen. 
Ja siitä on osaltaan syntynyt se kuuluisa 
aulankolainen henki. Yhteiset tapahtu-
mat ovat lähentäneet aulankolaisia ja 
se iloinen tekemisen meininki on tart-
tunut kaikkeen toimintaan. 
Laajimpia massoja koskettaa luon-
nollisesti oma pelaaminen hyvässä 
seurassa ja siitä on  pidetty AGK:ssa 
huolta. Kentät ovat olleet muutamia 
luonnonoikkujen järjestämiä yllätyksiä 
lukuunottamatta hienossa kunnossa ja 
pelaajien palveluja on pyritty koko ajan 
kehittämään. Tätä työtä tulee jatkaa in-
nolla ja kuunnella jäsenten sekä osak-
kaiden toiveita herkällä korvalla. 
En malta olla muistuttamatta näin juh-
lavuonnakin siitä, että meillä jokaisella 
on tärkeä rooli siinä, miten viihdymme 

AGK:ssa ja minkälaisen kokemuksen 
me annamme kanssapelaajillemme. 
Tässä voimme tehdä yhdessä jopa 
historiaa. Toivottavasti seuraavienkin 
vuosikymmenten historiakirjoituksis-
ta saadaan lukea, että Aulangolle on 

aina ollut hienoa tulla ja siellä on ollut 
mukava pelata upeilla kentillä, hyvässä 
seurassa. 
Leppoisaa juhlapelikautta kaikille au-
lankolaisille.

PS. Pieni pala klubin perustamisen his-
toriaa. Aulangon nykyisellä Hugo-ken-
tällä pelattiin ensimmäinen kisa jo 
vuonna 1940. Maailman myllerryksen 
johdosta se oli perunapeltona sotavuo-
sina. Uudelleen pelattiin taas  vuonna 
1957 ja seura perustettiin, mutta in-

nostuksissaan perustajajäseniltä jäi te-
kemättä viralliset paperit ja se huomat-
tiin vasta vuonna 1959.                    
Seuramme virallinen perustamispäivä 
on siis 15.4.1959.

Risto Korpela, puheenjohtaja
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Pekka Kuivasaari on yksi Aulangon Golfklubin pitkäaikaisim-
mista jäsenistä. Hän aloitti laijn 60-luvun puolivälissä, joten 
moninkertaisella SM-mitalistilla ja AGK:n entisellä kapteenil-
la riittää perspektiiviä muistella klubin menneitä vuosikym-
meniä. 
Kuivasaaren mielestä lukuisat takavuosien aulankolaiset 
ovat vaikuttaneet siihen, että golfista muodostui Hämeen-
linnassa varteenotettava liikuntaharrastus muiden rinnalle. 
Hänen listallaan kuitenkin kohoaa klubin historian näkökul-
masta pieni joukko entisiä seura-aktiiveja ylitse muiden.
”Aimo Laaksonen avasi meille kanavia Golfliiton suuntaan, 
mutta hänen jälkeensä puheenjohtajaksi vuonna 1976 tullut 
Lasse Selinko luotsasi seuraa omalla vakuuttavalla tyylillään 
läpi vaikeimpien aikojen.”
AGK:n jäsenmäärä pysyi 80-luvun puoliväliin saakka mata-
lana, joten kaikkiin välttämättömiinkään rutiineihin ei tahto-
nut aina riittää resursseja. 
”Kentänhoidon budjetti ei kummoinen ollut ja siksi tarvittiin 
jatkuvasti apukäsiä. Selinko lanseerasi meille viikkotalkoot, 
jotka pidettiin maanantai-iltaisin koko kauden ajan.”
Klubin talkoot eivät olleet mikään leppoisa parituntinen kes-
kustelukerho, vaan kentällä paiskittiin Selingon johdolla oi-
keasti töitä.
”En ole ikinä nähnyt toista vastaavaa ahertajaa. Lasse oli niin 
täynnä virtaa ja ehdoton, ettei talkoissa kehdannut laisko-
tella. Ehkä talkoot toisinaan maistuivat vähän puulta, mutta 
porukka ymmärsi, että omia peliolosuhteita siellä kohennet-
tiin.”
Kun Aulangolla oli talkoot, kenttä pidettiin suljettuna. Pelaa-
maan pääsi taas, kun talkookahvit oli juotu kioskin kulmal-
la. Jossain vaiheessa käytäntöä hieman muutettiin. Mikäli 
maksoi isomman kausimaksun, ei ollut velvollisuutta osallis-
tua talkoisiin. Samasta syystä kenttää oli alettava pitää auki 
myös talkoiden aikana.
”Aika harva siitä huolimatta kentälle lähti, kun toiset kerä-
sivät risuja tai seuloivat hiekkaa – tiesivät, mitä Lasse siitä 
ajatteli. Junioreilla ja edustuspelaajilla oli automaattinen tal-
koovelvoite pienempien maksujen takia, joten itse olin aina 
ruodussa.”
Kuivasaari nostaa kuuluisan Aulangon hengen keskeisim-
mäksi peruskiveksi nimenomaan 70–80-lukujen klubital-
koot. Kun oli muutenkin jatkuva yhteen hiileen puhaltami-
sen tarve, parin tunnin säännöllinen työrupeama vain hitsasi 
pientä jäsenistöä entistä enemmän yhteen. 
”Kentästä tuli isolle osalle kuin toinen koti ja seuran aktiivit 
tuntuivat melkein perheenjäseniltä. Koko kausi touhuttiin 
yhdessä ja monen kanssa kentän ulkopuolellakin.”
Viikkotalkoot kuopattiin vähitellen, kun jäsenmäärän lisään-
tymisen myötä kentälle oli mahdollista palkata enemmän 
henkilökuntaa. Jäljelle jäi vain kevyttä kevätharavointia, kun 

kentänhoitajilla ei tullut enää syystöidenkään kanssa kiire.
Pekka nostaa Aulangon Golfklubin kiviaitaa rakentaneiden 
listalle myös seuran pitkäaikaisen sihteerin Keijo Kaijan, joka 
muodosti Selingon kanssa jämäkän tutkaparin. Kaija hallitsi 
järjestötoiminnan koukerot kuin omat taskunsa ja hoiti ”Las-
sen vuosina” ihailtavan tehokkaasti klubin juoksevia asioita.
”Olimme onnekkaita, että klubissa sattui olemaan kaksi sel-
laista lajipersoonaa, jotka uhrasivat lähes kaiken vapaa-ai-
kansa seuran hyvinvoinnin eteen. AGK:n oli heidän väistyt-
tyään hyvä jatkaa kasvutarinaansa.”
Omilta kiivaimmilta pelivuosiltaan AGK:n moninkertainen 
mestari korostaa kahden henkilön merkitystä klubin kilpape-
laajien suunnannäyttäjinä.
”Hannu Kuussaari oli ensimmäinen aulankolainen, joka alkoi 
käydä ja pärjätä Talissa pelatuissa isoissa turnauksissa. Hänen 
esimerkkinsä antoi muillekin rohkeutta lähteä kokeilemaan 

Kuuluisa Aulangon henki syntyi klubitalkoissa
– Pekka Kuivasaaren mielestä AGK:n avainhenkilöiden intohimo ja yhteen hiileen puhaltaminen 
loivat pohjan seuran kasvutarinalle. 
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siipiä tuttujen maisemien ulkopuolelle. 
Kanssani samaan aikaan golfin aloitta-
nut Matti Pietola puolestaan tiesi lajista 
enemmän kuin me muut yhteensä.”
Kilpauransa merkittävimmäksi taus-
tahahmoksi Pekka mainitsee Kari Sar-
jannon, joka toimi seuran kapteenina, 
kunnes kipparivastuu siirtyi hänelle it-
selleen peräti 20 vuodeksi. Tärkeä pe-
likaveri on ollut myös Matti Mäkivirta, 
jota hän kutsuu AGK-ikoniksi.
”Mäkivirta on ainoa jäljellä oleva golfin 
peluun Aulangolla 50-luvulla aloittanut 
aktiivi. Kukaan muu ei ole pelannut 
meidän kenttiä yhtä paljon kuin ’Mäk-
ky’ ja sama koskee pelattujen kisojen 
määrää.”
Aulangolla siirryttiin uuteen aikaan, 
kun Tawast Golf perustettiin 80-luvun 
lopussa. Monet tutut pelaajat halusivat 
vaihtaa uudelle 18-reikäiselle kentälle. 
”Aulangon suunnalla Metsänkylässä 
hierottiin ennen Tawastia yhtä suunni-
telmaa, mutta hankkeeseen uskoneita 
ei ollut tarpeeksi. Lopulta Aulangolla 
pitkään vaikuttanut Seppo Nenonen 
lähti puuhaamaan kenttää Katuman-
järven rantamille.”  
Nyt, 54 pelivuoden jälkeen, Pekka on 
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tyytyväinen, että Aulanko on pitänyt 
pintansa monenlaisten kaappausyri-
tysten viidakossa. Huhut ovat ajan saa-
tossa tuoneet Hugo-kentän maisemiin 
jos jonkinlaista projektia, mutta tarkoin 
varjeltu puistoalue on pysynyt koske-
mattomana.

Kysymykseen, mitkä ovat mielestäsi Aulan-
gon Golfklubin seurahistorian merkittävim-
piä vaiheita, Pekka Kuivasaari mainitsee 
ensimmäiseksi 70–80-lukujen taitteessa 
rakennetun automaattisen kastelujärjestel-
män.      
”Se oli kallis, mutta välttämätön investointi. 
Kentän kunto ja peliolosuhteet kohenivat 
hankinnan myötä silmissä. Jäsenistön pe-
litaitojen kannalta tärkeä satsaus oli myös 
samoihin aikoihin osunut rangepallojen 
käyttöönotto.”    
Kilpailutoiminnan merkkipaaluksi hän 
nimeää 70-luvun lopussa ohjelmaan 
tulleen 72-reikäisen Rantasipi Openin, joka 
houkutteli parhaita kotimaisia pelaajia 
Aulangolle.
”Salon Timppa hoiti Rantasipin järjestelyt 
hienosti ja onnistui haalimaan tänne taita-
via ruotsalaisia maajoukkuepelaajia. Eikä 

palkinnoissakaan ollut valittamista. Tärkeä 
kansainvälisen oloinen kisa meidän omille 
pelaajille, jotka saivat hyvää sparrausta 
SM-kisoja ja muita vastaavia varten.”
Pekka pitää Business Golfia yhtenä 80-lu-
vun alkuvuosien onnistuneimpana ideana, 
joka oli Suomen Golfliiton ja muutaman 
yhteistyökumppanin aikaansaannos. 
”Vaikka AGK ei tapahtuman taustalla 
ollutkaan, innosti se myös monia hämeen-
linnalaisia yrittäjiä kiinnostumaan lajista. 
Aulangolla pelattiin Business Golf Openin 
alkukilpailuja, ja saimme tapahtuman 
myötävaikutuksella uusia jäseniä liikemaa-
ilmasta.”   
Jäsenmäärän nousu 80-luvun jälkipuolella 
ansaitsee oman lehtensä klubin historian 
kirjoissa. Kuivasaari kertoo sen merkinneen 
kauan kaivattua mahdollisuutta tehdä 
laitehankintoja ja muita satsauksia ilman 

lainarahaa. 
”90-luvun alussa meille avautui tilaisuus 
kioskin laajennukseen. Pääsimme neljän 
seinän suojaan ja saimme käynnistettyä 
tarjoilupalvelut. Oli todella iso asia, kun 
ei tarvinnut enää värjötellä ulkosalla, ja 
oluenkin sai nauttia hotellin baarin sijaan 
klubin omalla sohvalla.”  
Viimeisimpänä AGK:n historiaa havahdut-
taneena hetkenä Pekka nostaa vuositu-
hannen alussa esitellyn hankkeen, mikä 
johti vuonna 2006 avatun Eversti-kentän 
valmistumiseen.
”Eversti vei meidät täysin uudelle aikakau-
delle. Saimme, emme pelkästään 18 uutta 
väylää, vaan myös kaikki nykyajan kriteerit 
täyttävän modernin golfkentän, jolla on 
enemmän kuin ilo pelata.”

Tekstit: Marko Kuivasaari

80-luvulla pitkin askelin eteenpäin

”Hienoa, että meillä on kaksi niin eri-
laista ja laadukasta kenttää vierekkäin. 
Suurimman osan kierroksistani pelaan 
Everstillä, mutta välillä on kiva käydä 
verestämässä muistoja siellä missä kaik-
ki kerran alkoi.”

AGK:n hallitus v.1989 valmistautumassa klubin 30. juhlavuoteen.
vas. Pekka Kuivasaari, Kari Sarjanto, Risto Kuitunen, Pertti Koivunen, 
Tapio Korpaeus, Jouko Tarkiainen, Kaisu Kaija ja puheenjohtaja Lasse 
Selinko. Kuvasta puuttuvat Mikko Sallinen ja Matti Mäkivirta.
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Seniori – Nauti kesästä ja golfista!

Eipä aikaakaan ja aurinko taas herättää luonnon kesään ja 
kauden ensimmäisillä golfkierroksilla voi tuntea ympärillään 
luonnon keväthuumaa!
Ennen kauden alkua on hyvä hetkeksi pysähtyä miettimään 
millaisen pelikauden haluaa kokea. Ehkä haluat pelata ren-
toja kierroksia tutussa seurassa ja pelin jälkeen viettää aikaa 
klubilla kahvikupin äärellä kaverien kanssa jutustellen.

Taitojen kehittäminen
Haluat ehkä myös kehittyä pelaajana. Silloin kannattaa vie-
railla säännöllisesti mainioilla harjoitusalueillamme etenkin 
lähipeliä kehittämässä. Everstin rangen viereisellä harjoitus-
greenillä on helppo harjoitella monipuolisesti ja pelinomai-
sesti usein kentällä eteen tulevia tilanteita. Myös bunkke-
rilyönnin saa toimimaan, kunhan sen harjoitteluun hieman 
panostaa. Ylläty huomaamalla miten bunkkeriharjoittelu 
parantaa muitakin wedgelyöntejä!
Kauden aikana järjestetään ohjattua harjoittelua, joten seu-
raa nettisivuilta tarjontaa ja varaa rohkeasti paikka kurssille!

Kilpailut - Lähipelikilpailu uudistuu
Jos kilpaileminen on sinun juttusi, niin tuttuja ja uusiakin kil-
pailuja löytyy kilpailukalenterista ja kannattaa muistaa myös 
Early Birdie-, Lähipeli- ja Superseniori-kilpailut joihin voi rei-
lusti tulla sellaisena kuin on!

Tällä kaudella lähipelikilpailussa on kaksi sarjaa. Vanha scrat-
ch-sarja säilyy ja lisäksi pelataan tasoituksellisessa sarjassa, 
jossa kokeillaan tällä kaudella Tammi-kentän slopetaulukkoa 
sellaisenaan. Samalla maksulla osallistut molempiin sarjoi-
hin.

Tämä tapahtuma antaa mainion tilaisuuden testata omia lä-
hipelitaitoja vaihtelevilla rasteilla ja ehkä innostaa myös ke-
hittämään lähipelitaitoja harjoittelun avulla.
Ilmoittautuminen Hugon ilmoitustaululla olevaan listaan.

Seuraotteluita ja turnauksia
Seuraotteluita on kolme ja AGK:n kunniaa puolustetaan 
myös Kaupunkiottelussa Tawast Golfissa, Kymmenen seuran 
ottelussa Koski Golfissa ja Ryder Cupissa, joka tänä vuonna 
otellaan Tawast Golfissa.
Ensimmäinen seuraottelu on 28.5. Vääksyssä Kanavagolfin 
kentällä, jossa puolustamme viime vuonna Everstillä saatua 
voittoa.
Seuraava ottelu on 18.7. Everstillä, kun Nokia River Golf saa-
puu vieraaksemme vakaana aikomuksenaan viedä pokaali 
takaisin Nokian kaappiin!
Kolmanteen seuraotteluun ajelemme on 6.8. Saloon, jonka 
kaapissa pokaali on ollut jo aivan liian kauan.

Muut kilpailut
Seniorien viikkokilpailut ja Prismapelit jatkuvat tutussa muo-
dossa. Tarkista ajankohdat ja kilpailuohjeet kilpailukalente-
rista!

Seniorien reikäpeliturnaukseen kaivataan uusia osanottajia. 
Jos olet tähän asti pelannut vain lyöntipeliä sen eri muodois-
sa, kannattaa tutustua tähän golfin vanhaan ja alkuperäi-
seen pelimuotoon.
Reikäpeliä voit harjoitella vaikka tutun peliporukan kanssa 
Hugolla tai Everstillä. Neljän hengen ryhmän voi jakaa kah-
deksi joukkueeksi arvonnalla (vaikka näin: yksi pelaaja heit-
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Toisella päälle!
Otsikko kertoo kentän suunnittelussa käytetyn pelistrate-
gian Par4 väylille, ja tarkempi, kaikilla väylillä pätevä kaava 
onkin (par-2):lla päälle.
Par 4-väylät pitäisi siis pelata niin, että toisella lyönnillä 
tavoitellaan viheriötä sopivalla rautamailalla riippuen siitä, 
miten hyvin avauslyönti onnistui.
Kun pelaajalle kertyy ikävuosia, lyönnit tuppaavat lyhene-
mään ja viheriö tuntuu vuosi vuodelta etääntyvän kauem-
maksi ja hyvät chippaus- ja pitch-taidot tulevat tarpeeseen, 
kun väylän par-tulosta tavoitellaan.
Viheriöt ovat kuitenkin edelleen useimmiten saavutettavissa 
kakkoslyönnillä, kunhan tiiauspaikka vain valitaan sopivasti. 
Klubipelaajalle on yleensä tarjolla jopa neljä eri tiiauspaik-
kaa, vaikka se takimmainen jätettäsikin pois laskuista.
On punainen, sininen ja keltainen sekä usein vielä yksi pu-

naisen tiin edessä oleva lyöntipaikka, kuten meillä Hugon 
Tammi-kentällä. 
Osalla kentistä värit on korvattu kentän kokonaispituuden 
sadoissa metreissä kertovilla tiimerkeillä. Kentän slopetaulu-
kosta löytyy helposti pelitasoitus kaikille kentän pituuksille, 
joten omaa pelisuoritusta on helppo arvioida tiistä riippu-
matta. 
Kannattaa seurata miten bogeypisteitä kertyy pelattavan 
kentän pituutta vaihtelemalla. Ehkä huomaat, että pe-
laamalla kentän lyhyempänä pääset helpommin omaan 
tasoitukseesi?
Kun olet toisella päällä, pääset puttaamaan birdietä! Sitä 
tunnetta onnistuneen kakkoslyönnin jälkeen kannattaa 
tavoitella!

tää oman ja muiden antamat pelipallot olkansa yli ja kah-
den toisiaan lähinnä olevan pallon omistajat muodostavat 
ensimmäisen joukkueen).
Kannattaa pelata tasoituksin niin, että kullakin reiällä jouk-
kueen pelaajien pienin nettotulos on joukkueen tulos.

Kotimaan matkailua
Seniorit tekevät tällä kaudella kaksi kotimaan retkeä, joista 
ensimmäinen on jo toukokuussa Ahvenanmaalle ja toinen 

elokuussa Kotkan suuntaan. Muutama paikka saattaa olla 
vielä jäljellä.
Jos olet Aulanko Golf Oy:n osakas, saat tänä vuonna uutena 
osakasetuna kaksi greenfeetä Messilä Golfin kentälle.
Minimoi hiilijalanjälki ja kerää peliseurue kokoon ja aja kimp-
pakyydillä Messilään pelaamaan!

Maire Rissanen
senioritoimikunta, pj
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Letkeät leidit kaudella 2019
Viime kaudella käynnistettiin Aulangon naisten oma tour 
Letkeät leidit. Tulevalla kaudella Letkeissä leideissä pelataan 
neljä osakilpailua touko-, kesä-, heinä- ja syyskuussa. Elo-
kuussa Letkeät leidit extrapisteitä voi saada osallistumalla 
seuran mestaruuskisoihin. Viime vuoden tapaan koko tourin 
voitto lasketaan kolmen parhaan osakilpailun + osallistumis-
pisteiden kautta. 

Harjoitusryhmä kokoontuu keskiviikkoisin
Uutena toimintana tulevalla kaudella kokoontuu naisten 
oma harjoitusryhmä keskiviikkoisin läpi kauden. Tavoitteena 
on luoda hauska ja innostava viikoittainen yhteinen tapah-
tuma seuran naisjäsenille ja samalla auttaa osallistujia kehit-
tymään golftaidoissaan. Noin joka toinen kerta ohjelmassa 
on Pro Tapio Sillanpään opetustunti (omavastuu 10 €/hlö) ja 
väliviikkoina vaihtelevaa muuta ohjelma. Muu ohjelma tar-
kentuu vielä kauden edetessä, ohjelmaa päivitetään naisten 
www-sivuille. Pron tunneille tulee ilmoittautua etukäteen 
muulloin ilmoittautumista ei tarvita. Lisätietoja harjoitusryh-
män toiminnasta saat www-sivujen lisäksi kauden avajaisis-
sa 8.5. sekä naistoimikunnan jäseniltä.

Kauden 2019 tapahtumia naisille
WhatsApp ryhmä naisille
Aulangon naisille on perustettu WhatsApp-ryhmä, jonka 
kautta tullaan jakamaan tietoa mm. harjoitusryhmän toimin-
nasta. Ryhmän kautta on mahdollista myös sopia yhteisistä 
peleistä tai kysellä tietoa naisille järjestetystä toiminnasta. 
Kauden alettua pääset liittymään ryhmään caddiemastereil-
ta löytyvällä QR-koodilla. 

Eclectic
Kaudella 2019 tavoitellaan taas unelmakierrosta kesän aika-
na pelatuista kierroksista. Eclecticissä poimitaan koko kau-
den aikana pelatuilta kierroksilta paras tulos joka reiälle sekä 
Everstillä että Hugolla. Kuinka monta paria ja birdietä sinun 
ihannekierrokseesi mahtuu? Parhaat tulokset eri tasoitus-
luokissa palkitaan syyskokouksessa ja kaikki Eclectic-kortin 
palauttaneet ovat mukana pääpalkinnon arvonnassa syys-
kokouksessa.
Lisäksi pelataan tuttuun tapaan ystävyysotteluja sekä heinä-
kuussa Hämeenlinnan Lady Open. Katso tarkemmat päivät 
naisten tapahtumakalenterista Aulangon www-sivuilta ja 
tule ke 8.5. kauden avajaisiin kuulemaan lisää.

Saara Elväs, Lady-kapteeni
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Vinkkejä vai sitoutumista?
Aulanko Golfin opetustoiminnasta vastaava Aulangon Gol-
fakatemia aloittaa tulevan golfkauden uudistunein resursse-
in. Allekirjoittanut jatkaa head pro:na ja saa kumppanikseen 
Juha Hakulisen, monille tutun kasvon junioritoiminnan 
puolelta. Tervetuloa Juha mukaan! Tavoitteenamme on 
uudistaa toimintatapoja ja monipuolistaa opetuspalvelui-
ta paremmin kohtaamaan jäsenistömme kehitystarpeita. 
Suomen PGA:n täysjäseninä, kokeneina valmentajina ja 
golfopettajina, uskomme istuvamme entistä tiiviimmin au-
lankolaiseen rentoon meininkiin. Jaamme yhteisen näke-
myksen golfopetuksen nykyaikaisista suuntaviivoista ja ar-
voista. Jäsenistömme pelitaitojen kehittämiseen kiinnitetään 
siksi entistä enemmän huomiota. Tämä tulee näkymään ke-
hityskurssiemme sisällöissä jo tänä kautena.
  
Hyvän kommunikaatio ja yhteisymmärrys opettajan ja op-
pilaan välillä on kulloinkin opetettavissa teemoissa aina on-
nistumisen ehtona. Hienoilla termeillä ja raflaavilla kieliku-
villa puhuminen yhdistettynä valmennukseen suunniteltujen 
digilaitteiden tarjoamaan tietotulvaan saattaa luoda mieliku-
van ammattimaisesta palvelusta. Kyse on kuitenkin asioiden 
ymmärtämisestä ja opettajan viestin muuttumisesta toimin-
naksi joka johtaa pelaajan kehitykseen. 
Vaikka helppojen ratkaisumallien tarjoaminen on aina 
houkuttelevaa, ns. pikavinkkien jakelu opetustilanteessa 
vailla vastuuta pitkän tähtäyksen kehittymisestä ei kuulu 
työkalupakkiimme. Todellinen kehitys vaatii sitoutumista ja 
ymmärtämystä, viime kädessä ennen kaikkea työntekoa.
 

Valmennuksen ja golfopetuksen rajapinta on hiuksenhieno. 
Tehokkaimmillaan golfopetus on silloin kun kyetään yhdis-
tämään valmennuksellisia elementtejä opetustilanteeseen.  
Golfopettajan on kyettävä luomaan mielikuva siitä polusta 
jonka oppilas joutuu kulkemaan saavuttaakseen tavoitteen-
sa ja innostettava häntä yrittämään. Vailla valmennuksellisia 
taitoja ja käytännön kokemusta pitkäjänteisestä yhteistyöstä 
asiakasympäristössä, golfopettajan panos jää puolitiehen. 
Hänestä tulee usein vain vinkkien jakaja. Aulanko Golfin 
vastuullisina golfopettajina haluamme luoda kestävän ope-
tusmallin joka ei perustu pikavoittoihin vaan pitkäjänteiseen 
yhteistyöhön ja hyvään kommunikaatioon. 

Miten tämä sitten näkyy käytännön toiminnassamme ja 
palveluissamme? Tarjoamme kohtuuhintaisia opetuspa-
ketteja joiden ideana on pyrkimys sitouttaa asiakkaat pit-
käjännitteiseen, tavoitteelliseen kehityspolkuun. Peliopetus 
otetaan mukaan selvemmin kurssitoiminnassa. Perinteinen 
tuntiopetus on tietenkin edelleen mukana, painotus sielläkin 
tuntipaketit.
Ole hyvä ja tutustu kotisivuihimme www.aulankogolf.fi – 
Jatkokurssit ja ota rohkeasti yhteyttä!

Reipasta golfkesää!
Tapio Sillanpää

Etuoikeutetussa asemassa
Vuodesta 1995 on tultu pitkä matka tähän päivään. Monelle 
vuosi 1995 tuo mieleen muistot Suomen ensimmäisestä jää-
kiekon maailmanmestaruudesta, mutta sinä vuonna tapahtui 
myös toinen iso asia. Se oli nimittäin se vuosi, jolloin sain 
Tapio Sillanpäältä ensimmäiset vinkit golfin pelaamiseen. 
Vuosien saatossa vinkit ovat vaihtuneet valmennussuhteen 
kautta kaverisuhteeksi, ja nyt on aika astua Sillanpään rinnal-
le Aulanko Golfin golfopettajaksi. Niin se maailma heittelee, 
ja on todella etuoikeutettua päästä golfopettajaksi nimen-
omaan Aulangolle.
Olemme Sillanpään kanssa samoilla linjoilla golfin opetta-
misesta – se on ihmisten kanssa kommunikointia. Olen ollut 
useamman vuoden ajan mukana juniorivalmennuksessa, ja 
lasten kanssa toimiessa kankeat svingimekaaniset ajatukset 
täytyy laittaa välillä syrjään ja koettaa saada viesti perille 

muilla keinoilla. Esimerkiksi pallonheitolla ja golfsvingillä on 
paljon yhteistä, ja tällaiset oivallukset voivat auttaa aikuisia-
kin hoksaamaan uusia ulottuvuuksia golflyönnistään.
Tulevan kesän opetuspalveluissa meidän työnjako on selvä: 
Sillanpää kantaa head prona vastuun alkeisopetuksesta ja 
jatkokursseista, ja minä tulen kuvaan mukaan erilaisten 
klinikoiden ja isompien ryhmäopetusten kanssa. Näiden 
lisäksi yksityistunnit ovat totta kai tärkeässä roolissa meidän 
molempien palvelutarjonnassa.
Olkaa rohkeasti yhteydessä, jos kaipaatte peliinne uusia 
ajatuksia!

Uutta kautta innolla odottaen,
Juha Hakulinen
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La 11.5. Eversti klo 13
La 25.5. Eversti klo 13
La 15.6. Hugo klo 13
Pe 5.7.   Eversti klo 15
La 24.8. Vierasreissu
Su 15.9. Eversti klo 13

Vuosivuodelta kasvava Man Power Tour kisataan tänäkin vuonna. Ko-
konaiskulpailun voittoon ja himoitun vihreän takin haltijaksi pääsee 
seuran miesjäsen, joka kerää eniten pisteitä kauden viidessä osakilpai-
lussa.
Nyt yhdeksättä kertaa pelattavassa turnauksessa on ollut kahdeksan 
eri voittajaa. Onko sinun vuorosi tänä vuonna?

GOLFIN SÄÄNNÖT UUDISTUIVAT 
Golfin uudet säännöt astuivat voimaan 1.1.2019. Uudistuk-
sen jälkeen sääntöjen määrä väheni – nyt niitä on 24 enti-
sen 34 sijaan. Uudistuksen tavoitteena on ollut tuoda golfin 
säännöt nykyaikaan, tehdä niistä reilumpia sekä helpottaa 
pelaamista. 
Varsinaisen sääntökirjan rinnalle on tullut uusi Pelaajan 
opas, joka on yksinkertaistettu versio normaalin pelikäyt-
töön. AGK suosittelee jäsenilleen oman Pelaajan oppaan 
hankintaa – opasta myydään Aulangon caddiemaster-toi-
mistoissa edulliseen jäsenhintaan 5 euroa. 

OSAKASEDUT 2019
Osakkaalle kuuluvia palveluita
•	 Ajanvaraus 14 päivää etukäteen
•	 2 maksutonta green fee kierrosta Messilä 

Golfissa 
•	 Pelioikeuden vaihto pelikierroksiin          

(40 x 9 r.)

Osakkaan alennuksia
•	 Osakkaan vieraan green fee hinnoista
•	 Range-maksuista
•	 Golfauton käytöstä
•	 Bag-kaapin kausimaksusta

Osakkaalle tarjottavia maksullisia 
lisäetuja
•	 Lisäpelioikeus Tawast Golfiin, 125 €
•	 Everstin lounas x 13 kpl, 95 €
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Golfin tutustumispäivä 
junioreille    
Lajiin tutustuminen 7.5. klo 17:30 Hugo-kentällä 

•	 lajiesittely

•	 vapaa kokeilu draivia kouluun välineillä

Käy kokeilemassa ja jatka aloituskurssin kautta OP Golfkouluun.

OP Golfkoulun aloituskurssit 
junioreille
AGK järjestää aloituskursseja uusille 6 – 15-vuotiaille junioreille.

1. Kurssi  20.-22.5. klo 17:30 – 19:00

2. Kurssi  27.-29.5. klo 17:30 – 19:00

3. Kurssi  3.6. ja 5.- 6.6. klo 9:00 – 10:30

Kurssit järjestetään Hugolla. Mukaan mahtuu 16 ensimmäiseksi ilmoittautunutta  
kurssia kohden.

Ilmoittautumiset sähköpostilla os. toimisto@aulankogolf.f 

(ilmoita juniorin nimi, puhelinnumero, osoite ja syntymäaika).

AGK:n 60-vuotisjuhlan kunniaksi aloituskurssi on maksuton :)

Pelaaminen jatkuu 
OP Golfkoulussa 
Aloituskurssin jälkeen golfin harjoittelu ja pelaaminen jatkuu OP Golfkoulussa, joka 
pidetään kahdesti viikossa 12.6. – 6.8. välisenä aikana. Tarkemmat tiedot jaetaan  
aloituskurssien yhteydessä tai tiedustele toimisto@aulankogolf.fi

Harjoittelupäivät ovat kesä- ja heinäkuussa keskiviikko ja torstai klo 9:30 – 11:00, elo-
kuussa koulujen alkamisviikolla maanantai ja tiistai klo 9:30 – 11:00. 

Harjoituspäivät ovat kahden tunnin pituisia.
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AGK 60 vuotta KUNNIAGALLERIA
Puheenjohtajat, AGK
1959-1962 Matti Valanne
1963-1969 Aimo Laaksonen
1970-1971 Lauri Martikainen 
1972-1975 Mauno Fredriksson
1976-1993 Lasse Selinko
1994-2001 Juhani Nieminen
2002-2009 Risto Salo
2010-  Risto Korpela 

Puheenjohtaja, Aulanko Golf Oy
2003-2005 Arto Kajanto
2006-2017 Kai Kauppinen
2018-  Vesa Rontu

Kapteenit
1959-1977 Sulo Lonka
1978  Aimo Laaksonen
1979-1980 Seppo Nenonen
1981-1989 Kari Sarjanto
1990-2009 Pekka Kuivasaari
2010-2014 Vesa Rontu
2015-  Jari Aarnio

Lady-kapteenit
1998-1999 Raija Mathys
2000  Susanna Selinko
2001-2006 Irene Kuusela
2007-2014 Anu Kärmeniemi
2015-2017 Seija Aalto
2018-  Saara Elväs

Juhani Nieminen

Kai Kauppinen
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AGK:n mestarit 
Naiset: 
1960  Eine Palmroth
1962   Eine Palmroth
1963-1968  Pirkko Lonka 
1969-1970  Eine Palmroth
1971   Eine Honkajuuri
1972-1977  Eine Palmroth
1978-1990  Anja Selinko 
1991   Emma Vanhanen
1992   Tarja Strandberg
1993   Anja Selinko
1994   Hanna-Riikka Kuitunen
1995   Seija Juvankoski
1997  Anu Vilmunen 
1998   Katariina Hyttinen
2000-2003  Nora Ahtola
2004   Hanna-Kaisa Viitasaari
2005   Elina Torkko-Hieto
2006-2007  Minna Vuorenpää
2008   Erja Helén-Salonen
2009  Heini Koivuniemi
2010-2012 Minna Vuorenpää
2013  Maija Korpi
2014-2016  Minna Vuorenpää
2017  Oona Kuronen
2018   Minna Vuorenpää

AGK:n mestarit
Miehet:
1960   Sulo Lonka
1962   Mikko Pervitin
1963   Pentti Takala
1964   Lasse Martikainen
1965   Mikko Pervitin
1966   Hannu Kuussaari
1967   Matti Mäkivirta
1968   Kalevi Murto
1969-1970  Matti Mäkivirta
1971   Kalevi Murto
1972-1973  Hannu Kuussaari
1974-1975  Matti Pietola
1976   Hannu Kuussaari
1977-1979  Pekka Kuivasaari
1980   Timo Nurmi
1981   Pekka Kuivasaari
1982-1983  Juha Selin
1984   Jouni Vilmunen
1985   Juha Selin
1986   Jouni Vilmunen
1987   Matti Mäkivirta

1988-1989  Jouni Vilmunen
1990-1992  Matti Mäkivirta
1993-1996  Juha Perälä
1997   Matti Mäkivirta
1998   Henri Karlén
1999   Aki Stolt
2000   Matti Mäkivirta
2001-2004  Juha Englund
2005   Pekka Kuivasaari
2006-2007  Juha Englund
2008   Jouni Virkki
2009  Jyrki Hakala
2010   Tuukka Hieto
2011  Kimmo Vinnari
2012   Vesa Rontu
2013-2014 Tuukka Hieto
2015  Jonne Eerola
2016  Tuukka Hieto
2017  Lassi Burman
2018  Juuso Lindfors

Emma Vanhanen

Matti Mäkivirta Juha Selin
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Aulangon Golfklubi ry
Risto Korpela
puheenjohtaja 
Puh. 040 759 3770
risto.korpela5@gmail.com
 
Pekka Heinonen
varapuheenjohtaja ja kilpailutoimikunta 
Puh. 050 588 9579
heinosenpekka@gmail.com

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

Aulanko Golf Oy
Vesa Rontu
puheenjohtaja
Puh. 040 868 4225
vesa.rontu@gmail.com

Risto Korpela
varapuheenjohtaja
Puh. 040 759 3770
risto.korpela5@gmail.com 

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

Saara Elväs
lady kapteeni 
Puh. 0400 861 004
selvas@hotmail.fi

Maire Rissanen
senioritoimikunta 
Puh. 0400 103608
maire.rissanen@pp.inet.fi

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

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

Juuso Lindfors
edustuspelaajat
Puh. 0400 377 534
jute.lindfors@gmail.com

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

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

Janne Korpela
hallituksen jäsen
Puh. 0400 813 270
korpelajanne70@gmail.com

AGK 60 vuotta 
viikkokilpailut 

  
AGK:n viikkokilpailut järjestetään 

TORSTAISIN 9.5.-5.9. 2019 välisenä aikana. 
Kilpailu pelataan vuoroviikoin 

Hugolla ja Everstillä.

VIIKKOKILPAILUN SÄÄNNÖT
• Voit vapaasti valita kilpailupäivän lähtöaikasi kentän 
varaustilanteen mukaan. Viikkokilpailuissa myös peliseura 
valitaan vapaasti. Golfia harrastavan merkitsijän on kuiten-
kin oltava lähtöryhmässä mukana. 
• Viikkokilpailuun osallistutaan ilmoittautumalla caddie-
masterille ennen kierrosta. Ilmoittautuminen on tehtävä 
paikan päällä toimiston aukioloaikana. 
• Kilpailukohtaisen maksun suuruus on 5 euroa jäseniltä, 
joilla on pelioikeus. Muut maksavat lisäksi green feen tai 
kierrosmaksut 10-/30-kortilta. Osallistumisoikeus on vain 
AGK:n jäsenillä.
• Pelimuoto on 18 reiän pistebogey. Naiset pelaavat punai-
selta tiiltä ja miehet keltaiselta.
• Tuloskortit jätetään kilpailupäivän aikana caddiemasterin 
toimistoon tai klubin tuloskorttilaatikkoon. 
• Kaikki pelatut viikkokilpailukierrokset ovat myös virallisia 
tasoituskierroksia. 
• Jokaisen viikkokilpailun paras tulos palkitaan pienellä 
tavarapalkinnolla.  Viikkokohtaiset palkinnot ovat noudet-
tavissa caddiemasterin toimistosta kilpailua seuraavana 
lauantaina. 
• Kauden lopussa palkitaan 3 parasta kilpailijaa, jotka ovat 
osallistuneet vähintään 6 viikkokilpailuun. Pelaajan kausitu-
lokseen lasketaan 6 parhaan viikkokilpailun yhteenlaskettu 
tulos. 



op.fi/etela-hame

Omista sinäkin pala pankkia

Liity omistaja-asiakkaaksi, saat kortin* ja verkko-
palvelun vuodeksi maksutta. Lisäksi uudelle
omistaja-asiakkaalle 20 euron K-lahjakortti.

Omistaja-asiakkaana saat parhaat edut ja hyödyt. 
Tutustu omistaja-asiakkaan etuihin osoitteessa 
op.fi/etela-hame.

Varaa aika tapaamiseen op.fi/etela-hame
tai soita meille p. 010 2549 001.

Tervetuloa omistajaksi vakavaraiseen, 
suomalaiseen pankkiin!

Liittymisetu on voimassa 31.12.2019 saakka. *OP-Visa tai OP-Visa Debit.

   
AIKUISET (pelioikeus Eversti + Hugo)
- Osakkeen vastike   740 € 
- Vuokrapelioikeus 1. vuosi   740 € 
- Vuokrapelioikeus    890 € 
- AGK:n nuorten pooli 21 – 29 v.  490 € 
- Lisäpelioikeus Tawast Golf   Osakas  vuokrapelaaja     
    125 € 175 €
- AGK:n jäsenmaksu   90 €
SARJAKORTTI HUGO (sis. 9 r. kierroksia)
- 10-kortti    200 € 
- 30-kortti    540 € 
JUNIORIT (pelioikeus Eversti + Hugo)
- Alle 16 -v.    110 €
- 16 – 18 -v.    160 €
- 19 – 20 -v.    290 €
- Lisäpelioikeus Tawast Golf   75 €
- AGK jäsenmaksu, alle 22 v.  42 €

HINNASTO 2019
RANGE, GOLFAUTO, BAG-KAAPPI Normaali  Osakkaan 
    hinta  hinta
- Rangepoletti    3 €  2 €
- Junioripoletti, alle 22 –v.   1,50 €
- Rangekorttimaksu (kertamaksu) 8 €  8 €
- 10 kpl latausmaksu   20 €  12 € 
- 30 kpl latausmaksu   50 €  36 €
- Golfauto vieraspelaaja 18 r./9 r. 40 € / 25 €  
- Golfauto pelioik.pelaaja 18 r./9 r. 30 € / 20 € 20 € / 15€
- Bag-kaapin kausimaksu Eversti  50 €  30 €
- Golfauton P-kausimaksu    
   bensa/sähkö    80 €/ 120 € 50/ 100 €
GREEN FEE, sesonkihinnat  Vierailija  Osakk. vieras
- Eversti 18 r./9r .   55/35 €  40/25 €
- Hugo 18 r./9 r.   45/25 €              30/15 €
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Toimisto tiedottaa...
Ilmoita osoitetietosi toimistoon
•	 Toimisto ja toimikunnat lähettävät kauden aikana usei-

ta Aulanko Golfin sähköposti-uutiskirjeitä. Varmista siis, 
että sähköpostiosoitteesi on NexGolfissa ajan tasalla!

•	 Muuttuneet kotiosoitetiedot ilmoitetaan Aulanko Gol-
fin toimistoon os.toimisto@aulankogolf.fi

•	 Yhteystiedot voit päivittää myös itse omilla tunnuksillasi 
NexGolfiin

Asiakaskortti
•	 Mikäli haluat vaihtaa osakkeen pelioikeuden asiakas-

korttiin (sis. 40 kpl 9 r. kierrosta), ilmoita vaihdosta toi-
mistoon etukäteen. 

•	 Myös Hugon 10- ja 30-korttien kierrokset ladataan asia-
kaskortille. 

•	 Asiakaskortilla (myös Hugon 10- ja 30-kortilla) voit mak-
saa myös perheenjäsentesi ja ystäviesi pelikierrokset. 

•	 Asiakaskortille ladatut kierrokset ovat voimassa pelikau-
den loppuun saakka, jonka jälkeen jäljelle jääneet kier-
rokset nollautuvat. 

•	 Asiakaskortti on kestokortti, joten säilytä kortti seuraa-
van kauden latauksia varten.

SOLO-rangekortti
•	 Solo-kortin ostosta peritään ensimmäisen latauksen yh-

teydessä 8 euron korttimaksu. 
•	 Range-koneella SOLO- kortti viedään Solo-tunnuksella 

olevan ruudun kohdalle, jolloin kone syöttää korillisen 

pallojen. Näyttöruutu ilmaisee jäljelle jääneiden palloko-
rien määrän. Kortille voi suorittaa täydennyslatauksen 
caddiemasterin toimistossa, vaikka siinä on vielä vanhaa 
latausta jäljellä.

Liikuntasetelit 
•	 Vuotuiset peli- ja jäsenmaksut voi maksaa myös Smar-

tum, ePassi, Virkeseteli (Edenred), Tyky, Eazybreak ja 
Ticket Mind&body liikuntaseteleillä /-palveluilla. Mak-
saessasi peli- ja jäsenmaksusi em. palveluilla ota yhteys 
etukäteen os. mervi.tabermann@aulankogolf.fi  

•	 Samoilla palveluilla voi maksaa myös green feen suo-
raan caddiemasterille. 

Bag-kaapit
•	 Bag- kaappimaksut laskutetaan viime kauden tietojen 

perusteella. Ota yhteys toimistoon, mikäli haluat vuok-
rata uuden kaapin tai luopua sen vuokrauksesta. 

Tasoituskortit – syötä omat harjoituskierrokset 
tasoituslaskentaan
•	 Harjoituskierroksen tuloskortin voit syöttää myös itse ta-

soituslaskentaan kirjautumalla omilla tunnuksillasi Nex-
Golfiin. 

•	 Harjoituskierroksilla pelatut tasoituskortit voit palauttaa 
myös sisällä oleviin postilaatikkoihin. 

•	 Harjoituskierroksella pelatusta tasoituskierroksesta on 
ilmoitettava ennen kierrosta mukana pelaavalle merk-
kaajalle. Merkkaajan nimikirjoituksella (+nimen selven-
nys) varustettu kortti palautetaan myös silloin, kun kier-
rostulos ei ole tasoitusta laskeva.

Jäsen- ja osakasinfo
•	 Pelaamiseen ja jäsenyyteen liittyvä informaatiota löydät 

kotisivujen JÄSEN- ja OSAKASINFOSTA  www.aulan-
kogolf.fi/jäsen. Osoite kannattaa lisätä myös selaimesi 
suosikkeihin. 
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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  040 553 3267 mervi.tabermann@aulankogolf.fi

Kenttä
Juha Englund, kenttämestari  040 588 5414 juha.englund@aulankogolf.fi

Klubiravintolat    
Klubiravintola Eversti     
•	 Anssi Nykopp   040 545 9189 klubiravintola@aulankogolf.fi

Kahvilaravintola Hugo 
•	 Amanda Haapanen   040 419 8946 amanda.haapanen@outlook.com 

Pro Shop
Abc Golf Aulanko
Seppo Pekkarinen   040 515 8382 abcgolf@abcgolf.fi
Mailahuolto
Marko Kuivasaari   040 506 3695 marko.kuivasaari@pp.inet.fi 

Valmennus 
Tapio Sillanpää, PGA pro   050 350 5977 pro@aulankogolf.fi  
Juha Hakulinen, PGA pro   050 40 04560 juha.m.hakulinen@gmail.com

Valvoja
Vesa Jarho 

Caddiemasterit
Lauri Jarho
Asta Kinnunen
Tero Paloheimo
Juuso Lindfors
Lassi Burman    www.aulankogolf.fi
   

AULANKO GOLF YHTEYSTIEDOT

Osoite
Aulanko Golf
Aulangon Heikkiläntie 91
13900 Hämeenlinna
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Kilpailukalenteri 2019
Pvm Pvä Kilpailu       Avoin/AGK Kenttä  Sarja  Pelimuoto
Touko      
1 ke Vappuscramble    AGK Hugo  hcp  lp 9r.
4 la Everstin scramble    A Eversti  hcp  lp 18r.
18 la Pro Shop Abc Golf Open   A Eversti  hcp+1.scr lp/pb 18r.
Kesä      
8 la Kultakeskus Open    A Eversti  scr/hcp  lp 18r.
13 to Senior M70 Tour     A(S) Eversti  scr/hcp  lp 18r.
16 su Aulangon Helmi    A (N) Eversti  hcp+1.scr lp/pb 18r.
20 to Midnight Sun Golf  K-18   AGK Hugo  hcp  pb 9r.
29 la Hugon Malja I hcp>30   AGK Hugo  hcp  pb 9r.
30 su GolfPassi Tour Best ball parikilpailu  A Eversti  hcp  lp 18r.
Heinä      
1 ma Junior Challenge Tour   A (J) Eversti  scr  lp 18r.
2 ti AGK Marathon    HML Hugo  hcp  lp 72r.
6 la Four Reasons Open   A + N Eversti  hcp  lp/pb 18r.
10 ke Tunari Kiulu    A (S) Hugo  hcp+1.scr lp 18r.
13 la Linnajazz scramble    A Hugo  hcp  lp 9r.
20-21 la-su Hämeenlinna Lady Open   A (N) Tawast + Eversti  hcp  lp 36r.
Elo      
3 la HPK Open    A Eversti  hcp+1.scr lp/pb 18r.
10 la AGK 60 vuotta juhlakilpailu   AGK Eversti  hcp  lp/pb 18r.
17-18 la-su AGK mestaruuskilpailut   AGK Eversti/Hugo scr  lp 36 r.
25 su HML Asemanranta Avio/Avopari foursome    A Hugo  hcp  lp 18r.
31 la Koivikko Scramble hyväntekeväisyyskilpailu A Hugo  hcp  lp 9r.
Syys      
1 su SSAB Open    A Eversti  hcp+1.scr lp/pb 18r.
7-8 la-su Mid Tour finaali    A  Eversti  scr  lp 36 r.
8 su Hugon Malja II hcp>30   AGK Hugo  hcp  pb 9r.
14-15 la-su Tiilaakso scramble    A Hugo/HaG/TawG hcp  lp 36r.
21 la Aulangon Malja     AGK Eversti & Hugo hcp  lp/pb 18 r.
Loka      
5 la Syys Scramble    A Eversti  hcp  lp 18r.
      
9.5 - 5.9 to AGK 60 v. viikkokilpailut torstaisin  AGK Hugo/ Eversti hcp  pb 18r.

Kanarian ihanainen La Gomera kutsuu!
Unelmiesi golfloma huippukohteessa - Lähdöt  5.-12.11. 12.-19.11.11. ja 19-26.11.2019

Matkan vetäjänä ja golfopettajanasi Tapio Sillanpää - 050 3505977 - tapio.sillanpaa@pp4.inet.fi
Virallinen matkanjärjestäjä Golfpassi Oy
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Kilpailukalenteri 2019
Kehityskurssit 2019  

Aulangon Golfakatemian kehitys- ja valmennuskurssit   
 
Lady Coach - valmennusryhmä AGK:n naisille alk. 23.5.  
Yksilöllisen valmennuksen keinoin auttaa AGK:n naispelaajia edelleen kehittämään golfin 
peruslyöntejään ja opettaa heitä oman pelinsä suunnittelussa sekä lähipelitilanteiden hallinnassa. 
 
Kenelle - Enintään kahdeksan ( 8 ) hlö:n valmennusryhmä AGK:n naisjäsenille 
Neljä harjoituskertaa - a´ 1,5h ja yksi pelikerta 2,5h, yhteensä 8,5h  
Hinta 130,-.  
 

Pelikoulu - jotta pelaisin paremmin alk. 17.5. 
Pelikoulu on golfpelin kehityskurssi, joka on tarkoitettu kaikille niille jotka haluavat oppia 
pelaamaan parempaa golfia. 
 
Keinot - ryhmäharjoittelu, pelin teoria, peliharjoittelu, analyysit ja palautekeskustelut 
Kenelle - naiset / miehet, ei tasoitusvaatimuksia - ryhmän koko - max 8 hlö  
Sisältö - 3 x 2h ryhmätreenejä, teoriatunti 1,5h pelin suunnittelu, pelistrategia 
              1 x 9 reiän peliharjoitus + analyysit yht. 10h. 
Hinta 150,- 
 

senioriValmennus  - jotta kehittyisin alk.17.5. 
Kurssin tavoite on kehittyä sekä golflyöntien hallinnassa, että varsinkin pelitaidoissa 
 
Keinot - Ryhmäharjoittelu, pelin teoria, pelaaminen ja käytäntö, palautteet 
Kenelle - AGK:n seniorijäsenille, ryhmän koko max 8 hlö. 
Sisältö - 3 x 1,5 h ryhmätreenit, lähipeli, swingi, putti ja kertaus, 1 x 1,5 h pelin teoriavalmennus  
              1 x 9 r. n. 2,5 h – pelikierros, tilastot, jälkipuinnit klubilla 
Hinta 130,- 
 

Tehokertaus 1 ja 2 – jotta muistaisin 22.5. ja 5.6. 
Reipas parituntinen golflyöntien kertauskurssi AGK:n jäsenille! 
 
Keinot ja sisältö - Kaksi erillistä kahden tunnin kurssia, joissa keskitymme yksinkertaistamaan ja  
selkeyttämään kunkin kurssilaisen swingi- ja chippitekniikoita. 
Kenelle - Kaikille jotka tuntevat että golfin peruslyönnit ovat kohennuksen tarpeessa 
Hinta – 20,- / kurssi 
 
Tarkemmat tiedot kurssien sisällöstä – www.aulankogolf.fi - Golfopetus/Jatkokurssit 
Ilmoittautuminen kursseille nexgolf/agk – Kilpailut ja tapahtumat 
Lisätietoja Tapio Sillanpää – tapio.sillanpaa@pp4.inet.fi – 050 350 5977 

____________________________________________________ 
 

Tervetuloa kehittymään! 




