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Jäsenkyselyn tuloksia s. 18–21

Hieno pelikausi
rajoitteista huolimatta
Suuri kiitos kaikille jäsenille, toimikunnille, kentän hoidolle, toimistolle ja ravintolalle hienosta kaudesta
2021. Hyvä yhteistyö on voimaa ja sen
turvin voimme hyvillä mielin todeta,
että rajoitteista huolimatta on saatu
toteutettua hieno pelikausi.
Koronarajoitukset ovat tehneet jo toisen
vuoden peräkkäin tapahtumien järjestämisen hankalaksi. Yhteisiä iltoja ja palkintojen jakoja on jouduttu karsimaan ja
matkat peruuttamaan.Toimikuntien työ
on kuitenkin tuottanut tulosta, kesän tapahtumat ovat olleet suosittuja ja osallistujamäärätkin edelleen hyvällä tasolla.
Se on paras kiitos järjestäjille. Uusiakin
jäseniä olemme saaneet lisää.
Tiedonkulun parantamiseksi herätimme keväällä henkiin unohduksissa olleen
Nordcenter News-julkaisun. Arviomme
oli, että se sekä digitaalisessa että painetussa muodossa toimii kaikille jäsenille muistilistana kesän ohjelmista ja myös
tiedon lähteenä Nordcenterin palveluista. Kommentit ovat olleet myönteisiä joskin harvalukuisia. Kuten syksyn jäsenkyselystä ilmenee, edelleen tiedonkulku ei tun-

nu tavoittavan kaikkia.
Jäsenkyselyyn saimme 111 vastausta,
kiitos kaikille kommenteista. Yleisesti oltiin kauden ohjelmaan tyytyväisiä mutta aina on varaa parantaa. Ensi kauden
suunnittelussa toimikunnat ottavat saadut kommentit huomioon. Tarkempi yhteenveto kyselyn tuloksista löytyy myös
tämän lehden sivuilta 18-21.
Tämä syksyn Nordcenter News on
kooste kauden tapahtumista ja samalla
seuran toimijoiden toimintakatsaus. Sen
ääressä voi muistella kesää ja pelitilanteita talven pimeydessä.
Kolme vuotta kestänyt puheenjohtajuuteni on päättymässä. Se on ollut antoisaa aikaa, joskin koronaepidemian
haittaamaa. Toivottavasti ensi kautena jo
voimme palata normaaliin ja saada lisää
vauhtia klubitoimintaan.
Omasta puolestani kaunis kiitos kaikille näistä kolmesta vuodesta! Hyviä talvitreenejä ja pelimatkoja toivottaen.
Anja Hurme
puheenjohtaja

NGCC ry:n
hallitus
Nordcenter Golf & Country
Club r.y. hallituksen kokous
12.10.2021 Lauri Lemmelä, Jukka Pulkkinen, Anja Hurme,
Antti Ahti, teamsillä Mikael
Charpentier, Mikko Raunio ja
Krista Vartiainen.

SYKSY 2021
Mestikset s. 12–13
Jäsenkyselyn tuloksia s. 20–23

Nordcenter News syksy 2021

2

Julkaisija

NGCC ry

Aineistot
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Taitto

Anja Hurme
Mikko Raunio, Krista Vartiainen, Anja Hurme
Jukka Rimpiläinen, MVJR
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Aktiivinen kausi
Kausi 2020 oli huikeaa kasvun aikaa pelikierrosten osalta. BuuJäsenkehitys
miin ei ehditty kentillä kunnolla reagoimaan. Tälle kaudelle tahKulunut kausi oli valtakunnallisesti kasvun aikaa ja uusia golffati on hieman hiljentynyt niin meillä kuin valtakunnallisesti. Enreita tuli lajin pariin paljon. Kokonaisjäsenmäänätysvuodesta tullaan jäämään kierrosmäärän
rä ylitti 157 000 pelaajaa. Oma jäsenmäärämme
osalta noin 4000 kierrosta (10 %). Kierrosmääkasvoi 4 %, jäsenmäärän ollessa 1048 kauden
rä tulee olemaan kuitenkin noin 6000 kierrosta
lopussa. Jäsenmäärämme kasvoi hieman kaisuurempi kuin kaudella 2019. Noin kolmannes
kissa ryhmissä (naiset, miehet, tytöt ja pojat).
kierrosmäärän laskusta aiheutui kevään myöUusista harrastajista valtakunnallisesti nousee
häisemmästä kenttien avaamisesta. Vierasesiin nuoret aikuiset, joita on tullut lajin pariin
pelaajien määrä on hieman laskenut kuluvalla
runsaasti kahtena viime vuonna. Toivottavasti
Fream
kaudella. Greenfee -tuotot ovat silti kasvaneet
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Kapteenin terveiset
Nordcenterin miehet ottivat osaa perinteiseen Men Only-ottelusarjaan, jossa mukana olivat NGCC:n lisäksi Sarfvik, Pickala,
Master Golf ja St Laurence. Ottelut käytiin 8 miehisin joukkuein
Ryder Cup-tyyliin. Nordcenter isännöi Master Golfia ja St Laurencea ja pelasi vieraissa Sarfvikissa ja Pickalassa. Tasaisen ottelusarjan voitti Pickala Nordcenterin tullessa hienosti toiseksi, Master oli kolmas ja Sarfvik & StLaurence jakoivat viimeisen sijan.
Kiitoksia ottelusarjaan osallistuneille, sitoutuminen oli kiitettävää luokkaa!!!
Kulunut kesä tarjosi säiden puolesta huippuolosuhteet pelaamiselle ja kenttämme olivat taas huippukunnossa - kiitokset kentänhoidolle! Hieman negatiivista kommentointiakin tosin kantautui korviin lähinnä Benzin uudistettujen bunkkereiden
hiekkamäärää koskien - toivotaan tulevan talven korjaavan tilannetta parempaan hiekan painuessa lisää. Lisäksi toiveita on
esitetty roska-astioiden lisäämisen puolesta - aika-ajoin roskia
ja tyhjiä tölkkejä näkyy häiritsevän paljon tiipaikkojen läheisyydessä. Kaiken kaikkiaan ja koronasta huolimatta saimme taas
nauttia Nordcenterissä upeista kentistä golfin parissa ja osa ehti
tutustua jo padel-kenttiimmekin uuden lajin puitteissa.
Oikein hyvää syksyn jatkoa, talven ja tulevan kauden odotusta!
Kapteeni Jukka Pulkkinen

Henrik Wickström oli yksi kauden
hole-in-one -onnistujista!

Hole-in-One
10.5.
3.7.
26.7.
28.8.
29.8.
21.9.
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Auli Kähärä .............................. Benz 5
Niclas von Bonsdorff ............... Benz 5 .... pw
Henrik Wickström .................... Benz 5
Joona Mustonen (Wiurila) ....... Benz 12 .. pitcher
Otto Nyström ........................... Benz 5 .... pitcher
Paavo Savukoski (NevasGolf) Benz 14 .. driver
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Kauden korkkaus 2.5.
Kausi korkattiin käyntiin Vappupäivän jälkeisenä sunnuntaina Benzillä vappuisissa tunnelmissa. Pelimuotona oli perinteisesti pariscramble. Sää oli aurinkoinen mutta myöhäisen
kevään viileä, se ei haitannut pelaajia vaan kaikki viihtyivät kentällä hyvin. Jokainen sai
juomapullon mukaansa kierrokselle ja pelin jälkeen nautittiin herkullisesta ja runsaasta
Kartanon ravintolan noutopöydästä.
Kisan voiton vei joukkue Tarja Väreluoto/Anneli Lindqvist tuloksella 46 pistettä, toiseksi sijoittui Peik Manner/Miro Mellin pistemäärällä 44 ja kolmanneksi sijoittui Kyösti Ekdahl/
Arja Ekdahl pisteillä 43.
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Juniorileirit
Junioritoimikunta järjesti kesän aikana kaksi junnuleiriä. Osallistujat olivat innokkaita ja päivät kuluivat
vauhdilla. Pro Harri Murtosen johdolla opeteltiin pitkiä lyöntejä sekä lähipelitekniikkaa ja testailtiin lyöntejä kentälle. Viikottaisia treenejä oli sekä yleiselle
junnuryhmälle että kilparyhmälle.
Yhtenä päivänä on harrastettu mitä leiriläisten
mieleen on juolahtanut lajeina jalkapallo, tennis,
polttopallo, mölkky ja paljon muuta.
Ravintolassa nautittiin maittavat lounaat ja päivä on päätetty Benzin kioskin hodareilla ja toasteilla.
Palaute on kautta linjan ollut posiitiivista. Leiriläisten
ikähaarukka oli 9–18. Apuvalmentajina leireillä toimivat Nordcenterin edustuspelaaja Wilma Merenmies,
Sara Salo ja Roope Väisänen.
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Naisten sunnuntai
Valtakunnallista Naisten sunnuntaita vietettiin 13.6. Samalla Benzin kioskilla oli Pink Lady Week, jossa nautittiin pinkkiä kuplajuomaa. Naisten sunnuntai-kisa oli hyväntekeväisyystapahtuma, jossa osa osallistumismaksuista lahjoitettiin
Roosa-nauhakeräykselle.
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Yötön yö
Viikko ennen Juhannusta pelattiin perinteinen Yötön Yö-kisa. Pelaavia joukkueita oli kaikkiaan 54 ja pelaajia ennätykselliset 162.
Teemana oli matka maailman ympäri ja sen mukaisesti tarjoilupisteillä herkkuja eri maista.
Voittajajoukkueissa pelasivat:
1. Leena Gyllenbögel/TuomasKarhula/Jonne Löytömäki, tulos 60
2. Iiris Ahti/Mona Salo/Sara Salo, tulos 63
3. Markus Filppula/Oskari Filppula/Outi Filppula, tulos 64
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Member´s weekend 31.7.
Lauantaina 31.7. pelattiin kesän kohokohta Members-kilpailu, jossa teemana tänä vuonna oli Black & White, mustavalkoinen pukeutuminen.
Membersiin osallistui jälleen huima määrä pelaajia, yhteensä 147 jäsentä
ja vieraspelaajaa.
Peliolosuhteet vaihtelivat rankkasateesta auringon paisteeseen, mutta
tunnelma oli hilpeä kilpailun alusta loppuun. Pelaajat saivat nauttia herkullisista tarjoiluista läpi kierroksen. Tarjolla oli muun muassa maukkaita
chorizolihapullia ja täyteläistä kartanon kakkua. Kentällä saattoi pysähtyä
kuuntelemaan musiikkia, jota tarjoili bändi Josefiina and The Swing Spirits.
Voittajajoukkueessa pelasivat Max Rantakallio, Sebastian Pitkänen ja
Emilia Malmi. Toiselle sijalle ylsi kolmen lyönnin erolla joukkue Roope Kalajo, Antti Koskimies ja Tuure Takala ja kolmas sija Laura From, Fiona Hakanen ja Marius Van Andringa. Erikoiskilpailuissa pisimmän driven väylällä
11 voitti miehistä Nestori Kemppainen ja naisista Krista Vartiainen. Lähimmäs lippua -kilpailun voiton vei väylällä 5 Gina Wasama lyönnillä 108 cm
lipusta ja väylällä 17 Maarit Niittymäki lyönnillä 206 cm lipusta. BMW-arvonnan väylällä 12 voitti Matti Mannonen ja hän saa valita BMW X3 tai
5-sarjan 545e:n käyttöön viikonlopun ajaksi.
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Seuran mestaruuskilpailut
NGCC ry:n lyöntipelimestaruudet ratkottiin viikonloppuna 14-15.8.
Vaihtelevassa säässä pelattiin kuitenkin hyviä tuloksia ja mikä
tärkeintä - peliseura oli mitä parasta!
Kaikkien sarjojen kolme parasta:
Naiset: Laura From, Laura Koponen, Iiris Ahti (kuva 1)
Naiset 50: Susanna Andersson, Taina Aro, Virve Kuusela (5)
Naiset 60: Tarja Väreluoto, Tarja Henriksson, Inga-Britt Eklund (4)
Miehet: Lauri Lemmelä, Mikko Ahonen, Antti Ahti (2)
Miehet 50-64: Markus Sjöberg, Kari Miettinen, Jukka Pulkkinen (3)
Miehet 65: Stigu Lindqvist, Tapio Aalto, Jussi Jalkanen (6)

10
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Mestistunnelmia
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Reikäpelimestikset
pelattiin viikonloppuna 10.–11.7.
Lauantain lohkopeleihin ja puolivälieriin osallistui 36 pelaajaa, joista 14 parasta karsiutui sunnuntain finaalipeleihin. Turnaus oli kaikkiaan onnistunut, vaikka lauantain
27 reikää oli kova koettelemus yli 30 asteen helteessä.
Sarjoittain mitalistit olivat:
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Naiset
1. Eija Prosi-Suuperko
2. Susanna Andersson
3. Taina Aro

Miehet M50
1. Andrei Klimenko
2. Risto Salo
3. Roger Kempe

Miehet
1. Jonas Immonen
2. Lauri Lemmelä

Miehet M65
1. Jori Wigren
2. Jens Olsen
3. Peter Söderstöm ja JP Ranta
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Naisten
ystävyysottelut
Naisten ystävyysotteluissa Tapiolan ottelu voitettiin,
Hillside ja Kytäjä menivät huonommin.

Voittoisa joukkueemme
Ringside ottelussa.

Uudenmaan alueen seurojen väliset
seniorien reikäpelicup-ottelut
Tänä vuonna reikäpelicupiin osallistui kaikkiaan 33 seuraa
Uudeltamaalta. Joukkueeseen kuului yksi nainen ja kaksi
miestä. Ensiksi pelattiin lohkovaihe, jossa joukkueet oli arvottu kahdeksaan lohkoon. Samassa lohkossa Nordcenterin
kanssa pelasivat Master Golf, Eke Golf ja Vihti Golf.
Lohko-ottelut pelattiin kesäkuussa ja ainoastaan kunkin lohkon
voittaja meni jatkoon. Nordcenter voitti lohkonsa yhden pisteen
erolla ennen Masteria ja neljännesvälierässä vastaan tuli Espoon
Ringside Golf, jonka Nordcenter myös voitti.
Välierässä vastustajamme oli Ruukkigolf, joka osoittautui liian
kovaksi ja eteni finaaliin. Nordcenter pelasi vielä pronssista Porvoo Golfia vastaan ja hävisimme, mutta saavutimme kuitenkin
neljännen sijan mikä oli paras koskaan reikäpelicupin monivuotisessa historiassa. Nordcenterin joukkueessa pelasivat kauden aikana Susanna Andersson, Minna Korkeaoja, Eija Prosi-Suuperko,
Tarja Väreluoto, Tapio Aalto, Jens Olsen, Jukka Pulkkinen ja Mikko
Raunio.
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Belissima Invitational
Aina yhtä suosittu kutsuvieraskisa pelattiin heinäkuun helteillä. 52 jäsentä oli kutsunut vieraan ja kisa oli kova. Parhaaseen
tulokseen ylsi Mikko Raunio vieraansa Helena Mattilan kanssa
tuloksella 47 ja seuraavina Peter Söderström/Jan Wasenius 45,
Raul Holmborg/Yrjö Lampinen 44.
Ja kuten tapaan kuuluu ravintola panee parastaan.

Everybody´s kilpailu
Pelattiin koleassa säässä lauantaina 18.9.
Henkilökohtaisen pistebogeyn voitti Anssi Kukkonen huikealla 43 pisteellä. Toiseksi pelasi Teuvo Tuominen 42 pistettä ja kolmanneksi Pasi Mantila 40 pistettä.
Lyöntipeli scratchin voittajaksi pelasi naisista Minna Korkeaoja lyönnein 82 ja miesten parhaaksi sijoittui Jukka
Pulkkinen 84 lyönnillä.
Erikoiskilpailun lähimmäs lippua väylällä 12 voitti Ulla Piippo-Saarelainen tuloksella 48 cm. Lähimmäs lippua kahdella lyönnillä väylällä 10 voitti Heidi Saarinen tuloksella 2,85 m. Lähimmäs lippua kolmella lyönnillä väylällä 7
voitti Asko Karjalainen tuloksella 2,20 m.

Seniorien seuraottelut
Kesän aikana otettiin mittaa kuuden eri seuran välisissä
otteluissa.
14.7 Sarfvik pelattiin Benzillä, ottelu päättyi voittoon
21.7. kolmiottelu HGK-NGCC-StL pelattiin Talissa, kotiseura HGK
voitti, NGCC toinen ja kolmanneksi jäi St. Laurence.
27.7. Pickala niinikään Benzillä ja voitto tuli kotiin
29.7. Hillsidessa pelattu kierros päättyi tappioon
15.8. Wiurila-ottelu Benzillä päättyi voittoon

14
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Viikkokilpailut
Hieno syksyinen päivä kruunasi viikkokilpailujen finaalin maanantaina. Koko kauden
aikana on pelattu kaikkiaan 19 yksilökilpailua 31.5 alkaen. Osallistujia on ollut 81 ja
kierroksia pelattu yli 700.
Naisten kilpailussa tilanne oli erinomaisen tiukka koko kauden. Kuuden parhaan
kierroksen tulos ei riittänyt ratkaisemaan koko kauden tulosta vaan tarvittiin seitsemännen kierroksen tulos. Voittaja on Pirkko Wigren kokonaistuloksella 87, viisi voittoa ja kaksi kakkossijaa. Pirkko uusi viime vuoden voittonsa.
Toiseksi tuli Outi Hirvikangas kokonaistuloksella 87, viisi voittoa ja yksi kakkossija.
Kolmanneksi pelasi Merja-Irene Tompuri kokonaistuloksella 69.

Ryder Cup
Seniorimiesten vuosittainen Ryder Cup-kisa Nordcenter vastaan
Ruukki golf on jo muodostunut
klassikoksi ja tänä vuonna oli
vuorossa ottelu numero 14. Pysti on viime vuosina jäänyt Ruukin
haltuun liiankin useasti. Kapteeneina toimivat Mikael Charpentier Nordcenteristä ja Sören
Isaksson Ruukki golfista.
Ensimmäinen kisapäivä pelattiin
Ruukissa 7.7. Päivän ohjelmassa olivat paripelit; 3 x greensome ja 3 x best ball. Jaossa oli 12 pistettä. Aamu avattiin
perinteisillä munkkikahveilla ja päätettiin maistuvaan lounaaseen. Ruukkilaiset eivät osoittaneet suurta vieraanvaisuutta, vaan voittivat 1. osaottelun luvuin 9-3. Ryder Cup 2.
kisapäivä 15.7.2021
Toinen kisapäivä meni todella tiukoille. Kisakenttänä
oli aiemmasta poiketen Benz. Singlematseissa Nordcenterin joukkue laittoi vieraat todella koville ja voittivat päivän
kamppailun 7-5. Moni otteluista ratkesi vasta viimeisen griinin viimeisiin putteihin.
Ensimmäisen kisapäivän tulos 9-3 Ruukin hyväksi ratkaisi kokonaistulokseksi 14-10 Ruukin eduksi. Ensi vuonna
uudestaan.
Raul ja Bjarne aika tyytyväisiä suorituksensa jälkeen.
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Tunnelmia ja tilanteita kaudelta 2021
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American greensome.

Tuomari ja valvoja hommissa.

Family Trophin palkintojen jako.
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Jäsenkyselyn 2021 tulokset
NGCC ry:n jäsenkyselyyn tuli yhteensä 111 vastausta – kiitos niistä kaikista. Jokaisen mielipide on tärkeä. Tässä tiivistelmässä on mukana vastaukset, jotka liittyvät seuran toimintaan ja ovat seuran toimijoiden vastuulla.
Samaan asiaan liittyviä kommentteja on yhdistelty, tiivistetty ja kieliasua muokattu. Kommentit ja ideat, jotka ovat Nordgolf Oy:n toimivallan puitteissa ja toimintaa, on koottu ja toimitettu eteenpäin. Yksittäisiin henkilöihin kohdistuvat kommentit on poistettu yleisestä yhteenvedosta, mutta toimitettu asianomaisille tiedoksi.
Yksi selkeä johtopäätös on kuitenkin se, että mielipiteet jakautuvat lähes joka asiassa laidasta laitaan, eikä ole
olemassa enää vanhaan tapaan yhtä ainoaa tapaa golfata. Vastaukset antavat hyvää pohjaa, kun suunnitellaan seuraavien vuosien ohjelmaa sellaiseksi, että mahdollisimman moni löytäisi sieltä itselleen jotain ja kokisi toiminnan merkitykselliseksi.
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• Hyväksi havaittu kilpailumäärä
VASTAAJIEN
KOMMENTIT
• Monipuolisuus
on hyväksi
• •Hyväksi
havaittu
kilpailumäärä
Mukavia
tapahtumia
ja tapaa uusia jäseniä
• •Monipuolisuus
on hyväksi
Enemmän lyöntipelikisoja
• •Mukavia
tapaa uusia jäseniä
Kisojentapahtumia
suunnittelu ja
heikkoa
• •Enemmän
lyöntipelikisoja
Vievät hyvät
tee-ajat muilta
• •Kisojen
suunnittelu
Poistetaan
alle 10 heikkoa
osallistujan sisäiset ja peruutetut kilpailut
• •Vievät
hyväton
tee-ajat
muiltaniin myös Members-weekendin teema
Lippukisa
aika väsynyt,
• •Poistetaan
alle
10
osallistujan
sisäisetjos
ja mukana
peruutetut
kilpailut
Reikäpelimestiksiä ei pitäisi järjestää,
on alle
16
• Lippukisa
pelaajaaon aika väsynyt, niin myös Members-weekendin
•teema
Jotain radikaalia uutta, eikä tätä samaa vuodesta toiseen
• •Reikäpelimestiksiä
ei pitäisi
Vähän voisi kehittää
ideoitajärjestää, jos mukana on alle 16
•pelaajaa
Erilaisia Pariscramble-kisoja: esim. ”Revolveri scramble”: avataan
• Jotain
uutta, tiiltä
eikä tätä samaa vuodesta toiseen
jokaradikaalia
väylä erivärisiltä
• •Vähän
voisiparas
kehittää
ideoita
Suomen
golfperhe:
max 4 pelaajaa, joista 3 tulos lasketaan
• •Erilaisia
Pariscramble-kisoja:
esim.
”Revolveri
scramble”: avaPariskunta
reikäpelimestaruus,
Pariskunta
scramble
joka
väylä erivärisiltä
tiiltäparit
•taan
CM
muodostaisi
parikisoihin
• Suomen paras golfperhe: max 4 pelaajaa, joista 3 tulos lasketaan
• Pariskunta reikäpelimestaruus, Pariskunta scramble
• CM muodostaisi parikisoihin parit NGCC RY JÄSENKYSELY 2021 - 01/11/21 / 1
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VIIKKOKISA MAANANTAISIN – VASTAAJIEN KOMMENTIT
• Hyvä konsepti, vaikka rinnalle myös scr-kilpailu
• Mukaan myös paras scract-tulos
• Vaihtuvat päivät, jolloin vapautuu peliaikoja maanantai ap
• Naiset voisivat pelata välillä Freamillä
• Lähdöt liian aikaisin, varsinkin kylmän aikaan
• Ma hyvä, kun viikonloppua voi jatkaa maanantaihin
• Heinäkuussa ei joka viikko, jotta jää enemmän aikoja muille
• Kun ovat päivällä, töistä ei ehdi
• Iltaysi tai rennompi peli-ilta viikolla voisi olla kiva
• Seniorien yhteiskilpailuihin myös sekalähtöjä
• Viikkokisat aktivoivat ja kokoavat hyvin pelaajia
• Perempi olisi viikkokisa, jossa voisi itse valita pelin ajankohdan
viikon aikana
• Naiset ja miehet sama kenttä, jotta aukeaa ap aikoja muille
• Lähtölistan loppuun lähtöjä niille, jotka eivät halua osallistua
kilpailuun, mutta haluavat pelata tässä joukossa joka ma
• Miesten lopputuloksissa huomioidaan 4 Benz ja 3 Fream-kierrosta. Naisille porkkana osallistua Freamille: Freamiltä 3-4 lisäpistettä kertymiin kun Benzillä normaalit pisteet
• Osallistujien määrä pienehkö, joten ei yhteislähtöjä

MESTIKSET – VASTAAJIEN KOMMENTIT
• Osallistun aina, jos vain mahdollista
• Klubimestaruuskilpailu mukaan tai sitten erikseen
• Mukaan myös pb-kisa, Eri tasoitusluokkia
• Oma sarja yli 20 hcp-pelaajille
• N60 mestiksessä lipunpaikat vaihdettava sunnuntaille
• Pelaaminen Freamin valkoisilta masentavaa
• Jokaiselle kilpailulle oma innostunut vetäjä
• Tänä vuonna oli paljon osallistujia, eli hyvä suunta
• Houkuttelevuutta lisää
• Enemmän mainostusta hyvissä ajoin, ei viikko ennen kisaa
• Enemmän hulabaloota kisan ympärille – meininkiä !!

• Hyvä konsepti, vaikka rinnalle myös scr-kilpailu
• Mukaan myös paras scract-tulos
• Vaihtuvat päivät,järjestettiin
jolloin vapautuu reikäpelimestis
peliaikoja maanantai ap yhden
Heinäkuussa
• Naiset voisivat pelata välillä Freamillä
viikonlopun
turnauksena:
• Lähdöt liian aikaisin, varsinkin kylmän aikaan
-• La
Benzillä
lohkopelit
3 kertaa
6r
Ma hyvä,
kun viikonloppua
voi jatkaa
maanantaihin
• Heinäkuussa ei joka viikko, jotta jää enemmän aikoja muille
- Su välierät ja finaalit 2 kertaa 9r
• Kun ovat päivällä, töistä ei ehdi
• Iltaysi tai rennompi peli-ilta viikolla voisi olla kiva
• Seniorien
sekalähtöjä
Miten
sinäyhteiskilpailuihin
järjestäisit myös
reikäpelimestikset
2022 ?
• Viikkokisat aktivoivat ja kokoavat hyvin pelaajia
• Perempi olisi viikkokisa, jossa voisi itse valita pelin
ajankohdan viikon aikana
• Naiset ja miehet sama kenttä, jotta aukeaa ap aikoja muille
REIKÄPELIMESTIKSET
VASTAAJIEN
KOMMENTIT
• Lähtölistan loppuun– lähtöjä
niille, jotka
eivät halua osallistua
kilpailuun,
mutta
haluavat pelata
joukossa joka
• Samalla
tavalla
edelleen
– yksitässä
viikonloppu
hyväma
Miesten
lopputuloksissa
• •Sama
sapluuna
eli hyvä huomioidaan
konsepti 4 Benz ja 3 Freamkierrosta. Naisille porkkana osallistua Freamille: Freamiltä 3-4
• Niin kuin ennen vanhaan, ei joukkolähtöjä
lisäpistettä kertymiin kun Benzillä normaalit pisteet
• •Enemmän
infoa reikäpelikilpailuista
Osallistujien määrä pienehkö, joten ei yhteislähtöjä

• Niin kuin ennen vanhaan: voittaja aina
jatkoon
01/11/21
• Lohkopelit 3 * 6r on hyvä - finaali pitäisi olla 18r
• Rekrytoisin paljon pelaajia, jotta saadaan kaaviot, missä monta kymmentä pelaajaa ja tekisin kunnon kaaviot. Pelaajat voivat sitten sopia itse, milloin pelaavat ottelunsa. Reikäpelimestis-viikonlopun arvo on 0
• Kuten ennenkin, eli pelit koko kesän, finaalit elokuussa
• Heinäkuu ei paras aika, ehkä aloitus jo kesäkuussa
• Samalla tavalla, eli 9r kisaan saadaan enemmän pelaajia
• Erillisenä päivänä karsintakisa, josta 16 parasta valitaan
• Jos sarjassa 6 osallistujaa, niin kaikki pelaavat kaikkia vastaan
(= 5 matsia jokaiselle) ja tulosten perusteella kaksi parasta pelaavat finaalissa
• Reikäpeliformaatti todella hyvä, jatketaan samalla tavalla

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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• Osallistun aina, jos vain mahdollista
• Klubimestaruuskilpailu mukaan tai sitten erikseen
• Mukaan myös pb-kisa, Eri tasoitusluokkia
• Oma sarja yli 20 hcp-pelaajille
• N60 mestiksessä lipunpaikat vaihdettava sunnuntaille
• Pelaaminen Freamin valkoisilta masentavaa
• Jokaiselle kilpailulle oma innostunut vetäjä
• Tänä vuonna oli paljon osallistujia, eli hyvä suunta
• Houkuttelevuutta lisää
• Enemmän mainostusta hyvissä ajoin, ei viikko ennen kisaa
• Enemmän hulabaloota kisan ympärille – meininkiä !!
• Pron koulutusohjelmat ja harkkatunnit tukemaan kisoja
• Ikärajat: 65v, 70v, 80v ja 85v
• Pron koulutusohjelmat
ja harkkatunnit
tukemaan
kisoja
• Osallistumisen
eteen pitää
tehdä töitä:
CM pitää muistuttaa
• Ikärajat: 65 v, jokaista
70 v, 80 vpelaajaa
ja 85 v ilmoittautua. Seuran kuuluisi mainostaa näitä
• Osallistumisenhauskoina
eteen pitää
tehdä töitä:jossa
CM pitää
muistuttaa
tapahtumine,
tutustuu
ihmisiin. Mestis-ryhmät
jokaista pelaajaa
ilmoittautua.
Seuran
kuuluisi
mainostaa
arvottaisiin tasoitusten mukaan eikä kahdennäistartteja tule
tä hauskoina tapahtumine,
jossa
tutustuu
ihmisiin. Mestis-ryhvahingossakaan
mukaan.
Sunnuntaina
kaikki aloittamaan ykkös
mät arvottaisiin
tasoitustenantaisivat
mukaan isomman
eikä kahden
startteja
tule samoin start
Reikäkartat
kilpailun
fiiliksen,
vahingossakaan
mukaan.
Sunnuntaina
kaikki
aloittamaan
ykCaddiemasterien on vaan tehtävä asiat paljon paremmin. Ei rii
01/11/21
köstiiltä. Reikäkartat
antaisivat
isommankädellä,
kilpailun
fiiliksen,
sa- siten SE kisa.
että tehdään
vasemmalla
vaan
se olkoon
moin startterit. Caddiemasterien on vaan tehtävä asiat paljon
paremmin. Ei riitä, että tehdään vasemmalla kädellä, vaan se
olkoon siten SE kisa.
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•

Erilaisia kisoja kaivataan

VASTAAJIEN
KOMMENTIT
• Scr-kisoja
lisää alempien hcp-pelaajien saamiseksi mukaan
• Erilaisia
kisoja
kaivataanyhdistettynä peliin
• Kartanon teemailtoja
• Scr-kisoja
lisää
alempien
hcp-pelaajien
saamiseksi
mukaan
• Sellaisia rentoja
tapahtumia,
jossa voisi tutustua
ihmisiin
• Kartanon
teemailtoja
yhdistettynä
peliin
• Reikäpeli on kivaa ja sitä pelataan aivan liian vähän
• Sellaisia
rentoja
tapahtumia,
jossa reikäpeli
voisi tutustua
ihmisiin
• Pb-kisoissa
inflaatiota,
perinteinen
kunniaan
• Reikäpeli
on
kivaa
ja
sitä
pelataan
aivan
liian
vähän
• Klubimestarin shoot-out suosittu ja viihdyttävä.Vetää myös
katsojia mukaan.
• Pb-kisoissa
inflaatiota, perinteinen reikäpeli kunniaan
• Schamble olishoot-out
hyvä lisä suosittu ja viihdyttävä. Vetää myös
• Klubimestarin
• Lisää mukaan.
matalan kynnyksen tapahtumia, tutustuu pelikavereihin
katsojia
• 2-3 mailan
kisa jalisä
senior scramble takaisin
• Schamble
oli hyvä
• Arvotut
joukkueet,
ei ennakkoon
sovittuja
pareja/joukkueita
• Lisää
matalan
kynnyksen
tapahtumia,
tutustuu
pelikavereihin
• Fream
joinakinscramble
päiviä palloranninä
• 2-3
mailanvoisi
kisaolla
ja senior
takaisin
• Mukavaa,
jos olisi ei
yhteisiä
pelejä ilman
kilpailua
• Arvotut
joukkueet,
ennakkoon
sovittuja
pareja/joukkueita
• Scr-tulosten
hcp-kilpailuissa
• Fream
voisi ollahuomiointi
joinakin päiviä
palloranninä
• Pariskaboja
lisää yhteisiä pelejä ilman kilpailua
• Mukavaa,
jos olisi
•
Hyvä
näin,
saan
vaimonkin
mukaan kilpagolfiin
• Scr-tulosten huomiointi
hcp-kilpailuissa
• Pariskaboja lisää
• Hyvä näin, saan vaimonkin mukaan kilpagolfiin
01/11/21

Mitä EI-golf toimintaa kaipaat Nordcenteriin?

• Keittiöön noutoruokaa pyhinä
VASTAAJIEN KOMMENTIT
• Padel-kisat. / Padel-mestikset. Padel-opetusta ja •ryhmäpelejä.
• ”EI-golf” -toimintaa ei tarvita lisää
”EI-golf” -toimintaa ei tarvita lisää
• Padel-kisat. / Padel-mestikset. Padel-opetusta ja ryhmäpelejä.
Naisten
vuoro
• Talveksi lyöntipaikkoja•jonnekin
sisälle,lyöntipaikkoja
simulaattori
Naisten vuoro
Talveksi
jonnekin sis
• Parempaa palvelua
• •Tennisopetusta
Tennisopetusta
• Parempaa palvelua
• Rapujuhlat
• Snooker kilpailuja.
Snooker kilpailuja.
• Kioskin palvelut kesäisin
syksyisin myös arkiaamuisin
• ja Rapujuhlat
• •Kisastudio
• Vapaa sauna kokovuotiseksi osakkaille, samoin kuntosali
• •Konsertteja
kartanolle, musiikki-iltoja, Kulttuuri, musiikki, taide.
Kisastudio
• Kioskin palvelut kesäisin ja syksyis
• Kaipaan aikaa, kun oli yhteisiä kilpailujen illallisia ravintolas• Musiikillinen illanvietto jäsenille kerran kuukaudessa, mahdol•lisestiKonsertteja
kartanolle, musiikki-iltoja, Kulttuuri, musiikki,
• kuin
Vapaa
sauna
kokovuotiseksi
sa. Pelin jälkeen muualta
Nodikasta
tuleville
tilaa vaihtaa osakk
gourmet-hengessä
taide.
juhla-asu päälle (enää ei ole tilaa eikä ruuhkassa viitsi pesey• Bileitä ja isoja tapahtumia, kuten konsertti taannoin.
• Kaipaan aikaa, kun oli yhteisiä kilpa
tyä
• •Kartanoon
lisää
iltaohjelmaa:
esim.
7
kokin
illallinen
Musiikillinen illanvietto jäsenille kerran kuukaudessa,ja vaihtaa asua)
jälkeen
muualta
kuin Nodika
• Junnu-toimintaa: enemmänPelin
opettajia
kursseille,
junnuhuone
• Koiraparkki, kalastusretkiä
mahdollisesti
gourmet-hengessä
juhla-asu
päälle
(enää
ei ole tilaa e
(pleikkaa yms)
• Uintipaikka ja –rantasauna
• Sähköpyörien vuokrausta, joita
voisi vuokrata
päivähintaan
• •Rantasauna
merenkuten
läheisyyteen
Nodassataannoin.
Bileitäjajauintimahdollisuus
isoja tapahtumia,
konsertti
peseytyä
ja vaihtaa
asua)
• Lisää sähköautojen latauspisteitä
yöpyville (sauna voisi olla vuokrattavissa)

•
•
•
•

•
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Kartanoon lisää iltaohjelmaa: esim. 7 kokin illallinen
Koiraparkki, kalastusretkiä
Uintipaikka ja –rantasauna
Rantasauna ja uintimahdollisuus meren läheisyyteen Nodassa
yöpyville (sauna voisi olla vuokrattavissa)
Keittiöön noutoruokaa pyhinä

•
•
•

Junnu-toimintaa: enemmän opetta
(pleikkaa yms)
Sähköpyörien vuokrausta, joita vo
Lisää sähköautojen latauspisteitä
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• Hyvin KOMMENTIT
hoidettu vuosi – Kiitos
• Lisää avoimuutta seuran tilasta ja suunnitelmista
VASTAAJIEN
•
Lisää
avoimuutta
tilasta ja suunnitelmista
• •Hyvin
hoidettu
vuosi
–
Kiitos
Ystävällistä caddiemaster henkilökuntaa
• seuran
Sähkökärryille
pitäisi saada kaapit, kun ne lisääntyv
• Sähkökärryille pitäisi
saada
kun ne
lisääntyvät
• Ystävällistä caddiemaster henkilökuntaa
ajan - eikaapit,
tarvitsisi
roudata
ainakoko
kotiin asti
• Kiitos kaikille aktiiveille
ajan - ei tarvitsisi roudata aina kotiin asti
• Kiitos kaikille aktiiveille
• Kioskin tarjonta golfiin sopivammaksi: enemmän s
Olisin
kiinnostunut
matkoista,
ne ovat
• Kioskin tarjonta golfiin sopivammaksi: enemmän suolaista pik• •Olisin
kiinnostunut
matkoista,
mutta nemutta
ovat olleet
aika olleet
tiukal- aika
pikkupurtavaa.
tiukalla aikataululla
ja siksi
en ole ilmoittautunut
mukaan.kupurtavaa.
En
la aikataululla
ja siksi en ole
ilmoittautunut
mukaan. En mielellähtisi
suoraanlaivalle/lentokentälle.
golfpelistä laivalle/lentokentälle.
• Kioskilla
pysähtyminen
pakolliseksi
– lisäisi pelin
• Kioskilla pysähtyminen
pakolliseksi
– lisäisi pelin
nautittavuutlänimielelläni
lähtisi suoraan
golfpelistä
ta
ja
olisi
talouden
kannalta
positiivista
• •Järjestetyissä
kisoissa
ajoittain
huonot
ohjeistukset
pelaajille
nautittavuutta
ja
olisi
talouden
kannalta
positiivista
Järjestetyissä kisoissa ajoittain huonot ohjeistukset pelaajille
•
Omat
jäsenet
laiskoja
korjaamaan
divotteja,
alastulojälkiä,
eikäeikä
toimiston
väkikään
ole
ollut
kovin
tietoinen.
Myös
yhteistoimiston väkikään ole ollut kovin tietoinen. Myös
• Omat jäsenet laiskoja korjaamaan divotteja, alastu
bunkkerien haravointi
työ ravintolan kanssa huono
yhteistyö ravintolan kanssa huono
bunkkerien haravointi
• Ei koiria mukaan golfkierrokselle ns. Prime-aikoina
• Seurojen välisiä kisoja pitäisi lisätä
•
Seurojen
välisiä
kisoja
pitäisi
lisätä
•
Eiunohtuneet,
koiria mukaan
golfkierrokselle
• Autolla-ajon säännöt
ajetaan
mistä sattuu ns. Prime-aikoina
• Seuran toimita aneemista – talkooväkeä kysellään naapuriseu•roista
Seuran toimita aneemista – talkooväkeä kysellään
• Alkeiskurssi junioreille
ilman ikärajoituksia
• Autolla-ajon
säännöt unohtuneet, ajetaan mistä sa
• Olen pari vuotta• yrittänyt
saada
junioria
golfleirille
ja ikärajoituksia
päät• Aktiivinen
tiedottaminen – viikkokirjeet loistavia
naapuriseuroista
Alkeiskurssi junioreille
ilman
teeksi
vielä
GC-kurssi.
Tieto
on
aina
tullut
liian
myöhään,
joten
• •Kenttien
kunto
jälleen
loistava
Aktiivinen tiedottaminen – viikkokirjeet loistavia
• Olen pari vuotta yrittänyt saada junioria golfleirille
olemme ehtineet sopimaan muuta täytettä. Tieto ajankohdasta
• Hyvä kilpailutoiminta
Kenttien
jälleenpääsemme
loistava taas yhdessä myös
päätteeksi
vielä GC-kurssi. Tieto on aina tullut liia
pitäisi saada aikaisemmin
keväällä
• •Paljon
ruusuja kunto
– toivottavasti
joten olemme ehtineet sopimaan muuta täytettä. T
•juhlimaan
Hyvä kilpailutoiminta
ensi vuonna
•

Paljon ruusuja – toivottavasti pääsemme taas yhdessä myös
juhlimaan ensi vuonna

ajankohdasta pitäisi saada aikaisemmin keväällä
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Jäsenille etuja talviharjoitteluun
PRO Harri Murtosen talviharjoittelu
ota yhteyttä mrgolfschool.fi

tai harri.murtonen@kolumbus.fi

EVERGREEN SPORTS - Karjaan keskustaan on avattu uusi
golfharjoitteluhalli Evergreen Sports, Kauppiaankatu 11
HARJOITTELE SIMULAATTORIN AVULLA
Golfsimulaattori on erittäin totuudenmukainen ja pelituntuma on
hyvä! Jokainen lyönti voidaan kuvata suurnopeuskameroilla ja niiden kuvamateriaalia on helppo analysoida isoilta näytöiltä. Golfsimulaattorilla voi järjestää useita erilaisia kilpailuita ja turnauksia,
esimerkiksi pisin draivi, lähemmäksi lippua, puttikisa ym.

NGCC ry:n jäsenten käytössä ovat seuraavat ajat:
• Keskiviikkoisin klo 10–12
• Perjantaisin klo 17–19
• Lauantaisin klo 16–18
• Jäsenhinta 20 €/2 tuntia
Varaukset Nordcenterin Nexgolfin kautta

Jäsenetu SEASON GOLFin uusittuun halliin
Nordcenterin jäsenille pallosaldolataus: maksa 100 € saat saldoa 150 €.
Tarjous voimassa 31.12.2021 saakka.
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