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Unohda huolet –
nauti pelaamisesta
Aikanaan -90-luvun alussa aloittaessani golfin opettelun oli
suurena pontimena tavoite kehittää keskittymiskykyä. Se tuntui
välttämättömältä, kun oli tottunut veivaamaan sataa asiaa yhtä aikaa eivätkä aivot antaneet rauhaa.
Mielenhallinta on golfaajan tärkein taito
ja niin uskomattoman vaikea saavutettava.
Laji on koukuttava juuri siksi, että
sen parissa voi ainakin yrittää kehittyä,
mitata taitojaan, keskittymiskykyään ja
jaksamistaan. Ennen kaikkea sietokykyään, kun odotukset loistokierroksesta harvoin toteutuvat ja on pakko todeta, että oli sentään yritystä, kaunis ilma,
kivat pelikaverit, sainpahan liikuntaa tai
erinomaisen hyvä tapahtuma.
Nordcenter on yhteisö ja vapaa-ajan
paikka, jossa vietämme paljon aikaa lajin parissa. Seuran (NGCC ry) tehtävä on
tarjota erilaisille ja eri tavoilla golfiin
asennoituville jäsenillemme mahdollisuuksia lajissa kehittymiseen ja lajin harrastamiseen. Golf on siitä mahtava urheilulaji, että sen harjoittaminen ei kysy ikää, kuntoa kylläkin.
Jokaisella on mahdollisuus pelata sen mukaan mitkä omat tavoitteet ovat – jatkuva kehittyminen, kilpagolf vai liikunta luonnossa ja raittiissa ilmassa
Vapaaehtoistoiminta Nordcenterissä
Seuralle laji asettaa melkoisesti vaatimuksia. Pitäisi pystyä tarjoamaan mahdollisuuksia kehittymiseen junnuista vanhimpiin,
kehittymiseen kilpapelaajaksikin saakka ja samalla pitää klubipelaajat liikkeessä. Monilla paikkakunnilla on yksi urheiluseura
– jalkapalloa, käsipalloa, jääkiekkoa – joiden toiminnassa keskeistä on laajan vapaaehtoisjoukon toiminta eri tehtävissä - kilpailuissa toimitsijoina, huoltojoukoissa ja faniklubeissa. Golf on
yksilölaji ja vastaavien toimitsijamäärien tarve on vähäisempi
mutta kuitenkin erittäin tarpeellinen. Suuriin kilpailuihin, kuten
ensi toukokuun Finnish Tourin kilpailuihin, tarvitaan starttereita,
valvojia, forecaddejä ja monia muita. Golfin pelaajille ja harrastajille osallistuminen isojen kilpailujen toimitsijoiksi on erittäin
mielekästä ja avartavaa. Suomen huippupelaajien otteet Freamilla ovat aina näkemisen arvoisia.
Seuran toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla ja osallistumismaksuilla. Niiden puitteissa mahdollisuudet panostuksiin ovat
hyvin rajalliset. Niinpä vapaaehtoiset toimijat ovat keskeinen

voimavara myös meillä. Seuran toiminta on mielekästä, syventää lisää lajituntemusta ja yhdessä toimiminen on hauskaa. Jos
sinulta kysytään, lähdetkö mukaan seuran toimintaan niin vastaa KYLLÄ, se kannattaa.
Korona ja kesän golf
Seura on jälleen suunnitellut alkavaksi kaudeksi ohjelman, joka toivottavasti
saa kaikki liikkeelle. Rohkenimme luoda
tämän ohjelman, vaikka pandemiatilanne edelleen jatkuu ja tilanne on todella hankala. Viime kesä kuitenkin osoitti,
että golfin puitteissa kykenemme erinomaisen hyvin noudattamaan kaikkia
turvallisuusohjeita, ja hoitamaan myös
tapahtumien ohjelmat niin ettei vaaraa
kenelläkään ole. Se vaatii luonnollisesti
joustavuutta ja luovuutta tilanteen mukaan.
Kesän tapahtumien suunnittelusta ja
toteutuksesta suurin kiitos kuuluu toimikuntien jäsenille, caddietoimistolle ja ravintolalle. Tämän julkaisun tarkoitus on
tuoda koko kattaus jäsenistöllemme tiedoksi jo nyt. Kannattaa ottaa kalenteri esille ja rekisteröidä kaikki tapahtumat, jottei vähän ennen h-hetkeä huomaa, että osallistujamäärä on jo
täynnä. Jos pandemia aiheuttaa ohjelmaan muutoksia, siitä tiedotetaan tilanteen mukaan.
Seuran keskeinen tehtävä on luoda positiivista yhteishenkeä
ja tapahtumia, joissa voi jakaa päivän onnistumiset ja huonommat hetket. Kesän ohjelmassa on uusille lajin vasta aloittaneille
Kapteenin Ysi, opastusta lajiin ja puoli kierrosta peliä. Sopii toki
kokeneillekin muistin virkistykseksi. Uutena käynnistyy ÅminneGård-kisa ja lukuisat jo perinteisesti suositut tapahtumat ovat
ohjelmassa mukana. Monet ovat muotoa ”kilpailu”, sitä ei kuitenkaan pidä kavahtaa. Tarkoitus on, että kentällä on hyvien pelikavereiden kanssa hauska kierros riippumatta oman pelin kulusta. Tärkeintä on liike.
Nordcenter on golfyhteisö, jossa kentät, kartano ja palvelut
muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden – klubin vailla vertaa.
Antoisaa pelikautta 2021!
Nähdään kentällä
Anja Hurme
NGCC ry puheenjohtaja
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Golf
henkireikänä
Poikkeusaika koettelee yrityksiä, palveluita ja harrastuksia. Golf on lajina pärjännyt pandemian keskellä hyvin. Lajin
olosuhteet antavat mahdollisuuden turvalliseen harrastamiseen väljässä ympäristössä luonnon keskellä. On selvää, että
poikkeusolot jatkuvat vielä alkavalla kaudella. Kentät, seurat ja pelaajat ovat valmiimpia tulevaan kauteen ja yhdessä noudattamalla poikkeustilan ohjeistuksia uskon, että saamme pidettyä kentät avoinna
ja harrastustoiminnan pyörimässä. Golf toimii nyt henkireikänä
monelle ja onkin upeaa, että lajimme on pystynyt nostamaan
asemaansa pandemian keskellä.
Palvelutason nosto
Toimintasuunnitelman keskeisenä tavoitteena tälle vuodelle on palvelutason nosto. Olennaisimpana mittarina tähän on
asiakaskokemus. Palvelutason nostoon liittyviä toimenpiteitä
meillä ovat muun muassa henkilökunnan koulutus, prosessien
laatiminen ja implementointi sekä järjestelmien kehittäminen.
Koulutuksen osalta olemme laatineet laajan yhteistyön Rastor
Instituutin kanssa. Koulutuksiin osallistuvat vakituinen henkilö-

kunta ja kausityöntekijät. Prosessiajattelun kautta pyritään tasalaatuiseen ja korkeatasoiseen asiakaskokemukseen.
Järjestelmien osalta uudistuvat kotisivut
ja näiden taustalla eri varausjärjestelmät.
Esimerkiksi majoitustoiminnan varaustoiminta pyritään siirtämään nettisivuille ja
näin vapautetaan vastaanoton resursseja muuhun asiakaspalveluun. Hallintajärjestelmien uudistuksella parannetaan tiedonkulkua eri osastojen välillä (kentänhoito,
ravintola, toimisto). Tiedonkulku on aina haastavaa ja sen merkitystä ei voi liikaa korostaa. Asiakkaan näkökulmasta keskeisin eli NexGolfin ajanvarauspalvelu säilyy ja sen osalta pyrimme
tuomaan olemassa olevia palveluita paremmin esiin, kuten vieraspelaajien Teetime-palvelu.
Investoinnit
Korjausvelka on kasvanut vuosien saatossa ja varsinkin kiinteistöpuolella korjaustarpeita on runsaasti. Kuluvan vuoden aikana
investoidaan merkittävästi. Taloudellisesti onnistunut edellinen
tilikausi antaa hyvän taloudellisen pohjan investoinneille. Näkyvimpänä muutoksena kiinteistöpuolella on kartanon uudistus.
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Kenttien osalta Benzin bunkkerit uusitaan pohjarakenteiden
ja hiekanvaihdon kautta. Tavoitteena on parempi ja tasalaatuisempi alusta pelaajille. Myös bunkkereiden hoitoon panostetaan
uuden hoitokaluston avulla. Freamin projekteina talven aikana
on toteutettu vesiesteiden ruoppauksia.
Golfautoja uusittiin viime kaudelle ja tällä kaudelle loputkin
autot uusitaan. Kaikkiin vuokrattaviin autoihin tulee GPS-järjestelmä, jolla autojen liikkumista pystytään rajoittamaan esimerkiksi niittyalueilla ja viheriöiden ympärillä.

-20
21-30
81-20
21-30 31-40
31-40 41-50
41-50 51-60
51-60 61-70
61-70 71-80
71-80
81-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-

0

20-30
20-30
20-30
20-30

30-40
30-40
30-40
30-40

75

40-50
40-50
40-50
40-50

80

85

90

Nordcenter

2

Opetustoiminta

Opetustoiminnan osalta olemme tehneet sopimuksen Minni &
Roope Golf Schoolin kanssa. Päävastuu opetustoiminnan toteuttamisesta on kokeneella PGA Pro Harri Murtosella. Lisäpanoksen
opetustapahtumiin tuo ex-LPGA-pelaaja Minea Blomqvist. Opetustarjonnasta kerromme jäsenille ja osakkaille lisää lähiviikkoina. Tervetuloa Nordcenteriin Harri ja Minni!
Toimintaa kaikille
Toimintaa ja tapahtumia on suunniteltu kattavasti eri kohderyhmille. Olkaa aktiivisia ja osallistukaa toimintaan. Näin vahvistetaan yhteisöllisyyttämme ja varmistetaan viihtyisä ja onnistunut golfkausi.
Hyviä pelikierroksia,
Antti Ahti
toimitusjohtaja/toiminnanjohtaja
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Myös majoitustilojen viihtyisyyttä on parannettu niin sisustuksen kuin kalustuksenkin osalta.
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Projektin keskeisimpinä tavoitteina ovat kartanoilmeen palauttaminen ja toiminnallisuuden parantaminen. Projekti valmistuu
ennen kauden alkua ja uskallan sanoa, että lopputulos tulee olemaan tyylikäs ja näyttävä. Suomen upeimmasta klubitalosta on
tulossa entistä laadukkaampi. Tervetuloa tutustumaan!
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Kapteenin
katsaus
Olen Jukka Pulkkinen, reilu viisikymppinen espoolainen ja lähes
parikymppinen nordcenteriläinen.
Golfia olen harrastanut vuodesta
2001 ja lähes siitä asti (2003) ollut myös jäsenenä Nordcenterissä.
Vuosia tuli pelattua pääsääntöisesti vain viikonloppuisin, mutta
viime aikoina enemmän myös viikolla, kun vapaa-ajanasunto löytyi
Nordcenterin Studioilta.
Seuran tuoreena kapteenina
haluaisin kiinnittää erityistä huomiota pelaamisen viihtyvyyteen
eli miten otamme muut huomioon kentällä ja miten pidämme
upeat kenttämme hyvässä kunnossa omilla toimillamme. Tämä
olkoon teemana alkavalla kaudella ja pidetään mielessä myös
tulevaisuudessa.
Sujuva eteneminen, muiden pelaajien huomioiminen, alastulojälkien korjaaminen, divottien paikoilleen asettaminen ja
roskien jättäminen niille tarkoitetuille paikoille eli roska-astioihin takaavat pelaamisen viihtyvyyden ja pitävät osaltaan kentät
siisteinä ja hyväkuntoisina.
Laji on saanut mukavasti uusia harrastajia mm. ”Päivässä golfariksi”-konseptin mahdollistamana ja houkuttelemana.
Kurssin jälkeen on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää huolehtia,
että uudet harrastajat saavat tukea lajia jo kauemmin harrastaneilta, jotta lajin etiketti-, turvallisuus- ja sääntöasiat tulevat
ymmärretyiksi ja sisäistetyiksi. Tässä voimme jokainen auttaa
uusia harrastajia mm. ottamalla heitä ennakkoluulottomasti pelaamaan omaan peliryhmään toivottaen samalla heidät tervetulleiksi golfyhteisöön.
Ja ilmapiirin kannalta tärkeä tekijä, joka on syytä pitää myös
mielessä ja toimissa: ollaan positiivisia, iloitaan onnistumisista
ja unohdetaan ne mahdolliset vähemmän hyvät lyönnit (niitä tulee kaikille) – näin viestitämme muillekin, kuinka mahtava harrastus golf on!
”Keep your sense of humor. There’s enough stress in the
rest of your life not to let bad shots ruin a game you’re supposed
to enjoy.” -Amy Alcott
Elämyksellistä golfkesää ja -kautta
Jukka Pulkkinen
Kapteeni
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Kapteenin Ysi
Kauden mittaan tullaan järjestämään Kapteenin Ysi -kilpailuja (9 reikää Benz/Fream) perjantai alkuiltoina (kerta/kk), johon toivotan mukaan niin kaikki nykyiset kuin
uudetkin jäsenet mukaan. Tarkoituksena pelaamisen lisäksi/ohella on tutustua teihin jäseniin paremmin näin
kapteenin ominaisuudessa ja varsinkin uusille jäsenille &
pelaajille tästä toivotaan oivaa mahdollisuutta tutustua
jäsenistöön, seuraan ja seuran toimintaan vapaamuotoisesti pelin ohessa ja ennen/jälkeen.

Men Only
Tulevana kesänä tullaan pelaamaan taas Men Only -klubiotteluita Lohjaa, Mastersia, Pickalaa ja Sarfvikia vastaan. Kaikki > 4.5 hcp miespelaajat tervetuloa mukaan.
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MAJOITUSPAKETTI KAHDELLE

MAJOITUSPAKETTI KAHDEN
HENGEN HUONEESSA
SIS.YHDEN YÖN MAJOITUKSEN
KAHDELLE + AAMIAISEN
1 X GREEN FEE/HLÖ (LISÄ GREEN FEE + 60€/HLÖ)

250€
TARJOUS ON
VOIMASSA
JOKA PÄIVÄ KOKO KAUSI
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Bunkkereita uusitaan!
Benzin bunkkerit uusiksi
Syksyllä aloitettiin Benzin bunkkereiden peruskorjausprojekti, joka on osa laajempaa
kokonaisuutta pienentää vuosien saatossa syntynyttä korjausvelkaa. Taustana korjaukselle oli bunkkereiden heikko tekninen
kunto sekä niiden näkyvyys viheriötä lähestyttäessä. Työ toteutetaan muokkaamalla
bunkkeri ympäryksineen, uusimalla kuivatus, valamalla pohjalle kapillaarinen betoni
sekä lisäämällä uusi USGA-standardit täyttävä bunkkerihiekka. Viime syksynä uusittiin
12 viheriöbunkkeria ja keväällä jatketaan,
kunhan kelit sallivat.
Robottileikkurit mukaan kentänhoitoon
Automatisoidut leikkurit tekevät tuloaan golfkentän hoitoon. Tulevalle kaudelle asennamme 2 Husqvarnan
leikkuria Benzille, rei’ille 9, 18 ja 12. Tavoitteena parantaa vaikeasti hoidettavien viheriöiden ympärysalueiden kuntoa. Robottileikkurien tavoitteena on parantaa leikkuuta, vähentää koneiden ajojälkiä ja henkilökuntaa voidaan ohjata vaativampiin
viimeistelytöihin. Pelaajien ei tarvitse myöskään odotella leikkaajan työn valmistumista ja koneet ovat myös lähes äänettömiä.
Nordcenterin GEO-sertifikaatin uusiminen
Tänä vuonna olisi kolmas GEO-ympäristö¬sertifikaatin uusiminen tiedossa Nordcenterin osalta. Sertifikaatti on voimassa aina
kolme vuotta, jonka jälkeen pitää osoittaa kehitystä eri osa-alueilla, jotta sen saa uusittua. Keskeisiä alueita arvioinnissa ja
GEO:n filosofiassa ovat luonnon mm. monimuotoisuuden ylläpito, vastuullinen kentänhoito sekä veden, energian ja jätteiden
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minimointi. Olennaista on myös kommunikointi niin pelaajille kuin ympäröivälle yhteisölle tavoitteena parantaa golfin yleistä
tunnettuutta ja mainetta. GEO on yhtä lailla
laatu- kuin ympäristösertifikaatti.
Benz 9 & 18 viheriöalueen uusiminen
Benzillä on kertynyt tarvetta uusia rakenteita niin viheriöiden kuin lyöntipaikkojen ympärillä. Erityisesti Benz 9 & 18 viheriöalue on
teknisesti rapistunut ja kyseessä on kentän
käyntikortti. Nykyisissä rakenteissa on lukuisia ongelmakohtia. Viheriöitä ympäröivät
kummut valuttavat kaikki pintavedet viheriölle, tuottaen vaikeuksia ylläpitoon ja talvehtimiseen. Viheriöiden pintamuodot ovat
jyrkkiä eikä lipunpaikkoja ole kuin muutamia. Viheriöiden ja bunkkereiden rakenteet
ovat myös vajonneet lammen suuntaan ja bunkkerit ovat tällä
hetkellä lähellä veden pintaa.
Projekti on varsin suuri kokonaisuus vastaten noin neljää
tavanomaista viheriöuusintaa. Sitä ei voida myöskään toteuttaa
keskellä aktiivista pelikautta. Projektin suunnittelu on käynnissä ja siitä tiedotetaan enemmän, kunhan suunnitelmat konkretisoituvat.
Staffan Lundmark
Kenttämestari
Nordcenter
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Mikä on GEO-ympäristöjärjestelmä?
Nordcenterillä ja golfilla voi olla positiivinen vaikutus ympäristöön ja ympäröivään yhteisöön. GEO Foundation edistää golfyhteisöjä todentamaan, arvioimaan ja kehittämään toimintaansa sekä viestimään siitä
tuloksellisesti. Suomessa on 10 GEO-sertifioitua kenttää ja lisäksi 35 kenttää on mukana
kehittämässä toimintaansa kirjaten tietojaan
OnCourse -ohjelmaan.
OnCourse ohjelma jaetaan
neljään pääkategoriaan
LUONTO – luonnon monimuotoisuus, vieraslajien leviämisen estäminen; luontoalueiden
suojelu, ilmanlaadun parantaminen
RESURSSIT – tehokkuuden maksimointi niin
vedenkäytössä, energiankäytössä kuin materiaalien käytössä. Tavoitteena suosia puhtaita ja uusiutuvia materiaaleja. Myös paikallisten tuotteiden käyttö tärkeää.
YHTEISÖ – Golfin pelaamisen terveydelliset
vaikutukset tuovat hyvinvointia kaikille ikäryhmille. Golfkentän tulisi olla yhteisönsä luotettava toimija ja
sen tulisi panostaa mm. junioritoiminnan kehittämiseen. Hyvien suhteiden ylläpitäminen alueen muihin toimijoihin on tärkeää.

ILMASTO – Hiilijalanjäljen minimointi ja päästöjen vähentäminen järjestelmän avulla. Nordcenter seuraa vuosittaisia toimintoja lukuihin perustuen, sekä pyrkii joka
vuosi parantamaan toimintatapojaan.
Lisätietoja:
www.sustainable.golf
Mitä sinä golfarina voit tehdä
ympäristön hyväksi
• huolehdi roskista viemällä ne roskikseen
tai vie ne mukanasi
• tupakantumpit pieneen purkkiin, joka
on bägissäsi
• mikäli näet roskia ympäristössä, vie
nekin roskikseen
• kerää tiinkappaleet niille varattuun
kuppiin tai roskikseen
• korjaa jälkesi viheriöillä, bunkkereissa
ja väylillä
• älä aja golfautolla pehmeisiin kohtiin tai
griinin läheisyyteen
• vähennä kulkemisesi hiilijalanjälkeä
mm. kimppakyydillä

Elbilsladdning
& Solpaneler till
hemmet | stugan | husbolag | företag

Sähköauton lataus- &
aurinkosähköratkaisut
kotiin | mökille | taloyhtiöille |
yrityksille

www.re.fi
019 - 2892400

Kartläggning och offert avgiftsfritt!
Etäkartoitukset ja tarjoukset maksutta!
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Minnin ja Roopen golfkoulu vastaa
Nordcenterin golfopetuksesta
Nordcenter Opetuspalvelut kesä 2021 – M&R Golf Schoolin opettaja, PGA Pro Harri Murtonen
Haastattelu Mikael Charpentier

Golfopettajanamme toimii jatkossa PGA Pro Harri Murtonen. Harri on
pitkän linjan golfopettaja, joka on
tehnyt mittavan elämäntyön golfin
parissa. Harri on opettanut yli 2000
uutta golffaria ja opettanut kaikenikäisiä harrastajasta kilpapelaajiin ikähaarukaltaan 3–84-vuotiaita.
Harrin vahvuuksiin kuuluu ehdottomasti opetuksen ohella säilynyt intohimo pelaamiseen ja oman
pelin kehittämiseen. Esitimme Harrille muutaman kysymyksen hänen
uraansa liittyen.
Miten aloitit golfin ja miksi siitä tuli
sinulle ammatti?
Mikä on golfin vetovoima?
Aloitin golfin Vaasassa vuonna 1981. Ensimmäisen kerran menin kentälle kaverin kanssa etsimään palloja, koska
pelasin tuohon aikaan jääkiekkoa ja keväisin kaukalon laidalta löytyi jääkiekkoja. Kaveri ehdotti että tuossa lähellä on golfkenttä ja keväisin sieltä löytyy kuulemma palloja. Se kuulosti jännittävältä ja
niin päädyin ensimmäisen kerran golfkentälle. Muistikuvan mukaan olisiko ollut kolmas kerta, kun olin menossa golfkentälle ja houkuttelin pihapiiristäni kuusi kaveria mukaan. Olimme
menossa samoihin puuhiin, kun tapasimme miehen harjoittelemassa ja hän pyysi meitä etsimään kanssaan maahan uponneita pallojaan. Samalla hän kertoi junioritoiminnasta ja miten
lajia pääsisi kokeilemaan. Pari
viikkoa siitä olimme kaikki kokeilemassa ja osa meistä jatkoi sinä vuonna joitain kertoja. Minä kuitenkin innostuin
eniten ja hankin mailat ja bägin, sillä tiellä ollaan. Hauska sattuma oli tänään, kun yksi tuossa
aloitusryhmässä ollut kaveri oli tunnillani ensimmäistä kertaa.
Hän aloitti viime syksynä uudelleen golfin, piti siis 39 vuoden
pienen tauon. Hänen veljensä, joka oli yksi kuudesta kaverista,
oli tunnillani eilen.

Kuvailisitko golfuraasi ja
sen etenemistä.
13-vuotiaana olin ensimmäisen kerran
ystäväni kanssa Turussa juniorileirillä
ja sieltä se kotimaan kiertäminen golfin merkeissä todenteolla lähti. Samana
vuonna olin naisten SM-kilpailuissa caddienä, muistaakseni kilpailu oli siihen
aikaan aina 72 reikää kahdessa päivässä. Aloitin säännöllisen kilpailemisen
korkeimmalla tasolla (juniorit ja aikuiset) 14 vuotiaana ja samana vuonna
taisin päästä junioreiden maajoukkuevalmennettaviin. Ensimmäinen edustustehtävä oli 16-vuotiaana miesten
Pohjoismaiden
joukkuemestaruuskilpailu Tanskassa. Maajoukkue-edustuksia kertyi vuosien varrella kaikkiaan 23.
Amatööri- ja maajoukkueura päättyivät
1996, 26-vuotiaana. Kilpailen edelleen,
mutta säännöllinen kilpaileminen kesti yhtäjaksoisesti 34 vuotta. Urani aikana olen kilpaillut noin 30 Challenge Tour
-kilpailussa ja noin 100 Nordic League -kilpailussa.
Minkälaisia ovat olleet suurimmat hetkesi lajin
parissa ja mitä ne sinulle merkitsivät?
Suurimpia hetkiä, jotka ovat jääneet mieleen ovat tietysti voitot: kaksi junioreiden lyöntipeli SM-kultaa 1987 ja 1988, aikuisten reikäpeli SM-kulta 1995. Ensimmäinen ammattilaisvoitto
1997 ja tietenkin PGA mestaruus
2004. Nämä hetket ovat merkinneet unelmien ja haaveiden toteutumista.

”Haluan auttaa jokaista golfaria
löytämään oman potentiaalinsa
pelaajana”

Ammattilaisuudesta pelaajana haaveilin 13-vuotiaasta saakka ja ammattilaisuus tuntui luontevalta, vaikka pelilliset taitoni
eivät maailman huipulle riittäneetkään. Pelaamisen ohella elämän realiteetit ohjasivat minut myös opettamaan golfia ja jakamaan hankkimaani tietotaitoa. Muutamassa vuodessa huomasin, että tämä on mun juttuni. Saan pelata kilpailuja ja lisäksi
auttaa muita tässä hienossa lajissa. Golfin vetovoima on halu
kehittyä ja löytää se viisasten kivi minkälainen tekeminen toistettavasti/hallittavasti toimii.
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Mieleenpainuneita hetkiä
uran varrelta?

Yksi mieleenpainuvimmista hetkistä on vuodelta 2016, kun useiden vuosien tauon jälkeen pelasin Lakiston Finnish Tourin kisassa kärkiryhmässä ja silloin alle
1-vuotias tyttäreni seurasi peliäni vaimoni kanssa kentän laidalla.
Golfopettajana – mihin kiinnität huomiota uudessa
oppilaassa ja mitkä ovat opetuksesi tärkeimmät pointit?
Kiinnitän huomiota ihmistyyppiin. Kuuntelen ja katson mitä hän
todella tarvitsee toteuttaakseen liikettä paremmin ja saadakseen peli-iloa.
Harri lähettää kaikille nordcenteriläisille seuraavat terveiset: ”Haluan auttaa jokaista golfaria löytämään oman potentiaalinsa pelaajana, sekä inspiroivan opetuksen myötä synnyttää
entistä suurempaa nautintoa jokaisen omaan harjoitteluun ja
pelaamiseen.”
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Minea Blomqvist kertoo yhteistyöstä:
Lähdemme todella ylpeinä ja innokkaina yhteistyöhön Nordcenterin kanssa. Tavoitteemme on auttaa mahdollisimman
montaa nordcenteriläistä löytämään oma potentiaalinsa ja
ennen kaikkea synnyttää kipinä jatkuvaan kehittymiseen ja
itsensä haastamiseen. Golf on niin tavattoman hieno peli,
missä kehityskaari jatkuu läpi elämän ja aina voi tulla paremmaksi. Gary Playerin sanoin ”The more you practice the
luckier you get”. Opetukselle on varmasti myös tarvetta, jos
Freamin aikoo selättää.

Opetusten ohjelmarunko
Seniorit

Tiistaisin ryhmä 1. klo 10.00–11.30
Tiistaisin ryhmä 2. klo 15.00–16.30
Treenipäivät 4.5., 18.5., 2.6., 15.6., 29.6., 13.7.,
27.7., 10.8., 24.8. ja 7.9.
Lisäksi ohjattuja 9 reiän peliopetuksia 18.5., 15.6.,
13.7. ja 10.8. noin klo 12.00–14.30
Ryhmäkoko 4–8 henkilöä. Hinta 30 euroa per kerta/hlö.

Naiset

Perjantaisin klo 17.00–18.00 ja 18.00–19.00
Idealla toinen tunti pitkäpeli- ja toinen lähipeli-teemalla,
voi osallistua molempiin jos haluaa.
Treenipäivät 7.5., 21.5., 4.6., 18.6., 2.7., 16.7.,
30.7., 13.8., 27.8. ja 10.9.
Ryhmäkoko 4–10 henkilöä. Hinta 20 euroa per tunti/hlö.

Juniorit

Tiistaisin klo 18.00–19.30
(Lauri Lemmelä vetää joka toinen viikko).
Harrin vetämät treenipäivät 4.5., 18.5., 1.6., 15.6.,
29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8. ja 7.9.

Teematunnit

Idealla toinen tunti pitkäpeli- ja toinen lähipeli-teemalla,
voi osallistua molempiin jos haluaa.
Perjantaisin klo 14.30–15.30 ja 15.30–16.30
Treenipäivät 7.5., 21.5., 4.6., 18.6., 2.7., 16.7., 30.7., 1
3.8., 27.8. ja 10.9.
Lauantaisin klo 11.00–12.00 ja 12.00–13.00.
Treenipäivät 22.5., 12.6., 3.7., 17.7., 31.7., 14.8., 28.8. ja 13.9.
Ryhmäkoko 4–8 henkilöä. Hinta 20 euroa per tunti/hlö.

Pelaajaksi päivässä

(alkeiskurssi 4 tuntia klo 14.00–18.00)
Kurssipäivät 8.5., 22.5., 12.6., 3.7. ja 7.8.
Ryhmäkoko 4–10 henkilöä. Hinta 99 euroa.

Yksityistunnit
55 min.

75 euroa 1–2 hlö, lisähenkilöt + 10 euroa/hlö.
Nordcenter jäsenet 65 euroa.
30 min.
45 euroa tai jäsenet 40 euroa.
3x55 min. 220 euroa tai jäsenet 190 euroa
5x55 min. 350 euroa tai jäsenet 310 euro
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Junnujen kesä – hauskaa on
Junioritoimikunta järjestää kesäkaudella toimintaa junioreille, jotka haluavat kehittää omaa
golfosaamistaan tai muuten vaan pitää hauskaa golfharrastuksen merkeissä. Pro:n kanssa
yhteistyössä järjestetään joka tiistai viikkotreenit, joissa harjoitellaan monipuolisesti lajitaitoja.
Harjoituksiin voi osallistua ilman ennakkotaitoja
tai omia välineitä ja tulla tutustumaan toimintaan ilman mitään sitoutumista.
Junioritoimikunta järjestää kesän aikana
myös perinteiset junnuleirit. Golfin lajiharjoittelun lisäksi leireillä pelataan erilaisia pelejä ja
leikkejä. Aiempina vuosina leireillä kahtena aamupäivänä pro on ollut opettamassa pitkiä lyöntejä sekä lähipelitekniikkaa ja iltapäivisin on oppeja lähdetty
testailemaan kentälle. Jäljelle jäänyt päivä onkin sitten harrastettu ja leikitty mitä mieleen on sattunut juolahtamaan leiriläisten toiveita kuunnellen, lajeina aina jalkapallosta tennikseen ja
polttopallosta mölkkyyn. Kovan sateen yllättäessä on tutustuttu biljardin saloihin, lautapeleihin ja kortinpeluuseen. Joskus on
nähty myös voimistelunäytöksiä ja ihmispyramideja. Ravintola
on valmistanut maittavat lounaat ja päivä on päätetty Benzin
kioskin hodareilla ja toasteilla. Leiriläisten lukumäärä on viime
vuosina ollut siinä 10-15 paikkeilla ja palaute positiivista. Viikkotreenit ja leirit on tarkoitettu 9–18-vuotiaille. Apuvalmentajina leireillä toimivat viime vuoden tapaan Nordcenterin edustuspelaaja Wilma Merenmies ja Sara Salo. Pro:na toimii Harri Murtonen.

1. Junnuleiri 14.–16.6.2021
2. Junnuleiri 19.–21.7.2021
120 e/hlö sis. lounaat ja välipalat
Ilmoittaudu viikkotreeneihin ja/tai leireille
nordcenter@nordcenter.com
Lisätiedot Lauri 040 544 1646

Junioritoimikunta haluaa kannustaa seuran
junioripelaajia osallistumaan Golfliiton
alaiseen kilpailutoimintaan. Future Tour on
matalan kynnyksen kiertue junioripelaajille,
johon eri ikäiset ja tasoiset juniorit mahtuvat
hyvin mukaan.
Nordcenter järjestää Future Tourin
osakilpailun 28.8.2021.

Tervetuloa mukaan junnutoimintaan!
Lauri Lemmelä
Junioritoimikunta
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Senioreilla aktiivista toimintaa
Nordcenterin senioreilla on jälleen edessään
aktiivinen ja tapahtumarikas kausi. Kaikkiin
senioritoimikunnan järjestämiin kilpailuihin,
lukuun ottamatta seurojen välisiä otteluita,
ovat kaikki muutkin kuin seniorit tervetulleita.
Tänä vuonna aloitamme kilpailukauden toukokuussa pehmeästi neljällä pariscramble kilpailulla maanantaisin jos korona sen sallii. Pelaamme kolme kertaa Benzillä ja kerran Freamillä.
Peliparit arvotaan joka kerta.
Toukokuun lopussa päästään sitten normaaliin viikkorytmiin, jokaviikkoisiin suosittuihin
viikkokilpailuihin. Totuttuun tapaan naiset pelaavat aina Benzillä ja miehet vaihtovuoroisesti Benzillä ja Freamillä. Viikkokilpailut huipentuvat finaaliin lokakuun alussa.
Senioritoimikunnan vuoden päätapahtuma on jälleen kerran kunniajäsenemme Claus Sundbergin sponsoroima Belissima Invitational, johon Nordcenterin jäsen kutsuu ystävänsä jostain toisesta seurasta peliparikseen. Tämä kilpailu pelataan 24.7.
Merkitkää tämä päivämäärä ajoissa kalenteriin, koska suosittu
Belissima täyttyy aina hyvin nopeasti.
Kausi huipentuu golfmatkaan Ahvenanmaalle syyskuun toisella viikolla. Senioritoimikunta ottaa mielellään vastaan toivomuksia ja ehdotuksia uusista tapahtumista. Ota yhteyttä ja kerro ideasi.
Seniorien seuraottelut
Tänä vuonna pelaamme viisi seurojen välistä kilpailua. Kotikentällä pelaamme Sarfvikia, Pickalaa ja Wiurilaa vastaan. Vieraissa
pelaamme Hillsidessa ja lisäksi meillä on vielä kolmiottelu, jossa vastustajina ovat Tali ja St Laurence. Seuraottelujen aikataulut
ovat vielä tässä vaiheessa sopimatta. Joukkueeseen kuuluu kaksitoista pelaajaa, joista vähintään neljä ovat naisia. Kokonaistuloksessa huomioidaan kahdeksan parasta pelaajakohtaista tulosta. Otteluihin kannattaa ilmoittautua vaikka lista olisikin jo

täynnä. Kapteeni valitsee joukkueen kaikista
ajoissa ilmoittautuneista. Tavoitteena on, että
kaikki halukkaat pääsevät kauden aikana osallistumaan vähintään yhteen seuraotteluun.
Seniorimiehet pelaavat lisäksi traditionaalisen Ryder Cup -ottelun Ruukkigolfia vastaan.
Mikael Charpentier
seniorikapteeni
Senioritoimikunta

Golfmatka Ahvenanmaalle 6.-8.9.2021

Jo viime vuodelle suunniteltu golfmatka Ahvenanmaalle toteutunee vihdoin tänä vuonna. Pääsemme korkkaamaan
uusitun Slottsbanan kentän, joka on yhdessä vuodessa kerännyt runsaasti ylistäviä kehuja. Matka on ns. all inclusive
eli itse matkustamisen lisäksi golfkierrokset, kaikki ruokailut juomineen ja majoitus sisältyvät hintaan
Lähdemme 6. syyskuuta Nordcenteristä bussilla Turkuun,
josta Amorellalla Maarianhaminaan. Perillä piipahdamme Hotelli Arkipelagissa ja lähdemme tutustumaan Anders
Wiklöfin upeaan taidekokoelmaan Wiklöfin kesäparatiisissa
Andersuddessa. Illallisen juomineen nautimme hotellissa.
Yövyttyämme suuntaamme golfkierrokselle Slottsbanan
kentälle. Jälkipelit kolmen aterian illallisen yhteydessä hotellissa.
Kolmantena päivänä aikaisen aamiaisen jälkeen on vuorossa golfkierros Kungsbanan kentällä. Sieltä siirrymme suoraan satamaan ja kotimatka taittuu Viking Linen lippulaivalla Viking Gracella. Turkuun saavumme klo 19.50 ja sieltä
linja-auto tuo meidät Nordcenteriin.
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Kilpailukalenteri 2021 –
tapahtumia joka makuun
Jäsenistöltä on aika ajoin kysytty
toiveita kauden tapahtumia ajatellen. Kuten arvata saattaa, toiveita on tullut laidasta laitaan.
Yksi tykkää joukkuepelistä ja toinen tasoituksettomasta lyöntipelistä. Kolmas haluaisi pelata vain
Benziä, neljännelle Fream on paras kisakenttä. Kilpailukalenterissa pitäisi olla mukana näitä kaikkia.
Palautetta on myös tullut siitä, että
arkena pelattavat kilpailut soveltuvat huonosti työssäkäyville. Sitä on pyritty korjaamaan ÅminneGård-kuukausikisalla. Kisakierrokset voi pelata itselle sopivana
ajankohtana, ja koko sarja huipentuu syyskuussa pelattavaan
kaksipäiväiseen finaaliin.
Joka kuukausi on kilpailuohjelmassa yksi tai kaksi isompaa tapahtumaa eli majoria. Mestaruuskisoja pelataan yhteensä kolme. Kesäkuussa aloittaa iloinen perhetapahtuma Family Trophy
-parikilpailu, jossa sarjat sekä pariskunnille että kahden sukupolven joukkueille. Heinäkuussa on hyvän vastaanoton saanut
Reikäpelimestis, joka koostuu lauantain lohkopeleistä ja sunnuntain finaaliotteluista. Elokuussa on kauden päätapahtuma,
seuran Mestaruuskisat, johon toivotaan aikaisempaa runsaam-

paa osallistujajoukkoa ja palkintoja
on luvassa myös parhaille pb-tuloksille.
Syyskuun kohokohta on tietenkin
koko jäsenistön yhteen kokoava
Everybody’s ja lokakuussa golfkauden päättävä Kinkkukisa. Tässä päätapahtumat, mutta näiden lisäksi
tarjolla monia hyviä kilpailuja, kuten
viimevuotinen suosikki Schamble,
The Open -yhdistelmäkisa tai ensimmäistä kertaa järjestettävä Par
3-kentän kisa. Lisäksi kauteen mahtuu myös useita avoimia Open-kisoja, joihin voivat osallistua myös vieraspelaajat.
Kilpailutarjoomassa on varmasti vaihtoehtoja jokaiseen makuun. On myös hyvä muistaa, että vaikka kilpailu on ensisijaisesti pistebogeykisa, samanaikaisesti pelataan myös parhaista bruttotuloksista. Kilpailut ovat hyvä tilaisuus tutustua muihin
nordcenteriläisiin ja, mestaruuskisoja lukuun ottamatta, jäsen
voi ilmoittaa niihin myös kutsuvieraansa. Kilpailuja ei kenenkään kannata pelätä edes ensimmäisellä kerralla, vaan kaikki
ovat lämpimästi tervetulleita nauttimaan.
Kilpailutoimikunta
Mikko Raunio

Kokeile golfin erilaisia pelimuotoja:
Reikäpeli poikkeaa säännöiltään lyöntipelistä, eikä se ole
tasoituskelpoinen, ellei sitä pelata lyöntipelin säännöin. Tasoituksilla pelattaessa pelaajien tasoitusten ero kohdistetaan
tavallisesti vaikeimmille väylille, mutta korkeamman tasoituksen pelaaja voi saada tasoituslyönnit myös kierroksen alkuun.
Threesome on kolmen hengen reikäpeli – jokainen jokaista vastaan. Voit pelata reikäpeliä neljän ryhmässä siten, että
pelipari vaihdetaan aina 6 reiän jälkeen (kuten reikäpelimestiksen ensimmäisenä päivänä).
Shamblea pelataan kolmen tai neljän hengen joukkueena.
Siinä joukkueen jokainen jäsen lyö avauksen, minkä jälkeen
paras valitaan ja siitä jokainen pelaaja jatkaa oman pallonsa
reikään saakka. Parhaan tuloksen tehneen pelaajan tulos on
joukkueen tulos
Silveri on 2-4 pelaajan lyöntipeli, jossa jaossa kolme pistettä,
jotka voidaan muuttaa myös rahapanoksiksi. 1 piste parhaasta etuysistä, 2. piste parhaasta takaysistä ja kolmas piste par-
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haasta yhteistuloksesta. Voidaan pelata myös pistebogeynä
ja joskus lisäpiste brutto- tai nettobirdiestä.
Kööpenhaminalainen on lp-kilpailu 3 pelaajan kesken ja
kilpailussa jaetaan kullakin reiällä 6 pistettä. Paras tulos antaa 4 pistettä, seuraavaksi paras 2 pistettä ja huonoin 0 pistettä. Yhden pelaajan ollessa yksinään paras ja kahden muun
tasatuloksella on pistejako 4-1-1. Kun kaksi parasta ovat samalla tuloksella on pistejako 3-3-0. Kaikkien ollessa samalla
tuloksella jakaantuvat pisteet 2-2-2. Neljän ryhmässä pelattaessa joka reiältä jaetaan 12 pistettä, esim. 6-4-2-0
Irish Rumble on joukkuepeli, jossa pelataan 4 hengen ryhmissä. Ensimmäiseltä 6 reiältä ryhmän tulokseksi merkitään
ryhmän paras tulos, toiselta 6 reiältä merkitään ryhmän 2
parasta tulosta, seuraavalta 4 reiältä 3 parasta tulosta ja viimeiseltä 2 reiältä mukaan lasketaan kaikkien tulokset.
Katso kattavat kuvaukset näistä ja muista
pelimuodoista Nordcenter-kotisivulta.
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Uusi harjoittelukeskus
avautuu kesällä 2021!

Avajaisajankohdan ja uudet palvelut ilmoitamme www.seasongolf.fi

Merkitse kalenteriisi kesän huipputapahtumat:
Tiistaina 6.7.

Season Golf Pro Am Benzillä
Rento scramble-joukkuekisa
Season Golf Academyn
valmennettavien kanssa.
Kisan jälkeen BBQ kartanolla.

Keskiviikkona 11.8.

The Fream Extreme Open
SGA:n valmennettavat ja Suomen
muut huippupelaajat ottavat mittaa
itsestään, toisistaan ja Freamistä.
Must see!
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KAUDEN KOHOKOHTIA

Lippukilpailu
Lauantaina 29.5. 2021

BENZ
Ohjelma

Lähdöt alkaen klo 9.00

Pelimuoto

Käytettävissä olevat lyönnit:
par 72 +pelaajan slope, esim. 72 + slope 23= 95
lyöntiä. Pelaajat ilmoittavat tuloksensa pelin

Kauden korkkaus 2.5.

Kevät käyntiin ensimmäisellä kilpailulla. Kilpailu järjestetään
2.5. vappuviikonloppuna. Kilpailu järjestetään Benzillä, jossa
kioski tarjoilee ruokaa kisassa. Pelimuotona on pariscramble,
joten tuo pelikaverisi mukaan kilpailuun ja viihtymään.

ALKAEN
KLO 9

LP

KAHVI+
SUOLAINEN
KIOSKILLA

jälkeen vastaanottoon sähköisesti tai
puhelimitse. Tulokseksi ilmoitetaan väylä, johon
peli päättyi sekä etäisyys reiästä.

Sarjat

Naiset hcp lyöntipeli
Miehet hcp lyöntipeli

Palkinnot

Palkinnot noudetaan vastaanotosta

Kilpailumaksu

15€ sis. kahvi + suolainen

Ilmoittautuminen Viimeistään 26.5. NexGolfiin tai
vastaanottoon
puh 0600390755

Yötön yö 19.6.

Jäikö matkailu välistä kesällä? Miten olisi matka maailman
ympäri yhdessä päivässä. Tänä vuonna Yötön yö pelataan
19.6. Benzillä. Kentällä tarjoilemme ruokaa ja juomaa eri
maista. Paikalliset sekä turistit ovat tervetulleita mukaan
matkalle. Lomavaatteet päälle ja matka maailmanympäri
voi alkaa.
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Family Trophy 12.6.

Mestaruuskisojen sarjan aloittaa kesäkuussa perhetapahtuma Family Trophy. Omat sarjansa sekä yhden että kahden
sukupolven pelipareille. Yhden sukupolven sarja on pariskunnille tai vaikkapa siskoksille. Kahden sukupolven sarja
on tarkoitettu vanhemmalle lapsensa kanssa tai isovanhemmalle lapsenlapsen kanssa. Kaiken kaikkiaan iloinen perhetapahtuma.
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NGCC
Lyöntipelimestaruuskisat
LA
TASOITUKSETON
jäsenille
BENZ

Reikäpelimestaruus

LOHKOPELIT
LYÖNTIPELI
BENZ
FREAM
ALK KLO 10

Lauantai-Sunnuntai 10.-11.7.2021

parikilpailu

parikilpailu

LA
LOHKOPELIT
BENZ
ALK KLO 10

SU
FINAALI
FREAM

EI
KILPAILU
MAKSUA

NGCC
JÄSENILLE

Lauantai-Sunnuntai 14.-15.8.2021
alk. klo 9.00

BENZ
FREAM

TASOITUKSETON

LYÖNTIPELI

LÄHDÖT 1-tii
ALK. klo 9.00

NGCC
JÄSENILLE

parikilpailu

Tervetuloa kisaamaan NGCC:n lyöntipelimestaruudesta 2021.
Sarjan järjestäminen vaatii vähintään 6 pelaajaa.
Lauantaina 14.8. Benz alk. klo 9 ja sunnuntaina 15.8.
miehet Fream ja naiset Benz alk. klo 9.00

parikilpailu

parikilpailu

parikilpailu

parikilpailu

parikilpailu

Reikäpelimestaruuskisat
Lauantain lohkopelit: 3 kuuden reiän ottelua
Ohjelma

(= yksiviimevuotiseen
18r Benz-kierros), joista
lohkojen
2 parasta
Heinäkuussa pelataan
tapaan
reikäpeliturmukaan sunnuntain finaalipäivään
naus. Lauantaina Sunnuntai
pelataan
neljän hengen (3x6 r) lohkopelit
finaali:
Benzillä, joista parhaat
pelaavat
jatkavat
sunnuntaina Frea9 r väliotteluerät
Fream
alk. klo 9.00
9r. finaaliottelut(molemmat
Fream noin klo 9
12.00
mille välieriin ja finaaleihin
r reikäpeliotteluiKierrosten välillä tarjolla välipala
na).

Kenelle,
sarjat

Nordcenterin kaikille jäsenille.
Naiset yleinen
Naisseniorit (50v+)
Miehet yleinen
Miesseniorit (50v+)
Miesseniorit (65v+)
Riippuen osanottajien määrästä, sarjajakoa voidaan
muuttaa

Lyöntipelimestaruuskisat

Elokuun puolivälissä on kansallinen seurojen mestaruuskiPelimuoto
saviikonloppu.
Nordcenterissä
lauantaina aloitetaan BenzilTasoitukseton lyöntipeli
lä. Sunnuntaina miehet jatkavat Freamillä ja naiset Benzillä.
Naiset sininen
tii, Naiset
50-60 punainen
tii, parhaat
Scratch-tulosten
lisäksi
palkitaan
sarjoittain
myös
Sarjat ja tiit
Naiset yli 60 punainen tii
hcp-onnistujat.
Miehet valkoinen tii, Miesseniorit alle 65
keltainen tii, Miesseniorit yli 65 keltainen tii
(Fream kultainen tii)

Osallistumisoikeus

NGCC ry:n jäsen

Golfauto

Golfauton käyttö sallittu lääketieteellisin perustein

Palkinnot

Sarjojen 3 parasta palkitaan.
Palkinnot jaetaan heti kilpailun päätyttyä.

Ilmoittautuminen

11.8. mennessä NexGolf tai puh 0600390755

Viikkokilpailu joka maanantai
Kesäkuusta–lokakuuhun, kauden
voittaja julistetaan finaalissa 4.10.
Toukokuussa pariscramble

Uutuus: ÅminneGård-kk-kilpailu

Belissima lauantaina 24.7.2021
Yhteislähtö Benz klo 10

BENZ

PARI
SCRAMBLE

YHTEISLÄHTÖ
KLO 10

Uusi kilpailu, jonka voit pelata haluamaasi ajankohtaan.
Pelaa touko–kesäkuussa kerran kuukaudessa Fream ja
kerran Benz. Joka kuukausi parhaat saavat pienen palkinnon. Syyskuun lopulla 2 kierroksen finaali, johon yhdistetään parhaat kesän kierrokset finaalipäivän kierroksiin.

RUOKAILU
PELIN JÄLKEEN

Kutsu Ystäväsi toisesta golfklubista pelaamaan.
Kaikille jäsenille ja heidän ystävilleen tarkoitettu parikilpailu.
Ohjelma

Yhteislähtö Benz klo 10.00
kokoontuminen tiipaikalle viimeistään klo 9.45
Lounas ja palkintojen jako pelin jälkeen

Pelimuoto

Pariscramble

Kenelle

Jäsenille ja heidän kutsuvierailleen

Tasoitus

Tasoitus on 25% molempien tasoituksesta
tasoituksesta - ei kuitenkaan suurempi kuin
pienimmän tasoitus.

Kilpailumaksu

35€/pari, sisältää lounaan joukkueelle

Pandemiarajoitukset
saattavat vaikuttaa
tapahtumiin.
Seuraa jäsentiedotteita.
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Members 31.7.2021
Yhteislähtö Benz klo 13
Teemana BLACK&WHITE
Pukeutuminen mustavalkoinen

BENZ
Ohjelma

Pelimuoto

BENZ
Ohjelma
Kenelle
Tasoitus
Pelimuoto

TEXAS
SCRAMBLE

RUOKAILU
klo 19

YHTEISLÄHTÖ
KLO 13

Yhteislähtö klo 13 Benz
Kilpailuinfo
rangella
klo 12.30
Members
31.7.2021
Joukkueet kokoontuvat viimeistään klo 12.45
Yhteislähtö
Benz klo 13
lähtöväylänsä tiiboxiin
Teemana
Ruokailu
klo 19,BLACK&WHITE
jazzbändi esiintyy

Pukeutuminen mustavalkoinen

Kolmen hengen texas scramble pistebogey
Kaikki
pelaajat lyövät
avauksen, josta joukkue
TEXAS
RUOKAILU
YHTEISLÄHTÖ
valitsee
pallon,
jolla
peliä
jatketaan.
Pelaaja,
jonka
SCRAMBLE
klopallo
19
KLO 13
valitaan, jättää lyönnin väliin. Joukkueen jokaisen
pelaajan avauksia on käytettävä vähintään 4.
Yhteislähtö klo 13 Benz
Erikoiskilpailuina pisin draivi ja lähimmäs lippua
Kilpailuinfo rangella klo 12.30
Jäsenille
ja kokoontuvat
jäsenen vieraille
Joukkueet
viimeistään klo 12.45
lähtöväylänsä
Tasoitus
on 15%tiiboxiin
joukkueen yhteenlasketusta
Ruokailu klo -19,
esiintyy
tasoituksesta
ei jazzbändi
kuitenkaan
suurempi kuin
joukkueen
alin tasoitus.
Kolmen hengen
texas scramble pistebogey

Tervetuloa kisaamaan Open-kisoja
Kaikki pelaajat lyövät avauksen, josta joukkue

kisaa
Freamillä, joihin nimensä mukaisesti terve35€ upeaa
/jäsenOpen
ja 75€
/ vieraspelaaja.
Kilpailumaksu Kolme
valitsee pallon, jolla peliä jatketaan. Pelaaja, jonka pallo

tulleita ovat niin omat jäsenet kuin vieraspelaajatkin.
valitaan, mennessä
jättää lyönnin
väliin.
Joukkueen
jokaisen
NexGolf
tai puh
0600390755
Ilmoittautuminen 29.7.2021
• pelaajan
Pariscramble
22.5. Srixon-Cleveland
avauksia on käytettävä vähintään 4.
• Erikoiskilpailuina
27.6. Juhannus Openpisin draivi ja lähimmäs lippua
• 14.7. Golfpiste.com Golfkesä
Jäsenille ja jäsenen vieraille
Kenelle
• 8.8. Bavaria Laakkonen Open

Tasoitus

Kilpailumaksu

Tasoitus on 15% joukkueen yhteenlasketusta
tasoituksesta - ei kuitenkaan suurempi kuin
joukkueen alin tasoitus.

Syksyn
perinteiset
35€ /jäsen ja
75€ / vieraspelaaja.

Loppukauden
huipentuma
onpuh
Everybody’s.
Kisa on pistebo29.7.2021
mennessä
NexGolf tai
0600390755
Ilmoittautuminen18.9.
gey, jonka jälkeen suuri palkintojen jako ja kartanon juhlaillallinen.
Everybody’s kerää toivon mukaan paikalle ison joukon jäseniä aina
vasta-aloittaneista kaiken nähneisiin golffareihin.
9.10. Kisakausi päätetään lokakuussa Kinkkukisaan
– yhteistyökumppanina K-Supermarket Karjaa-Karis
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BMW JA MINI SAIVAT
UUDEN KODIN.
Vain nimi muuttui, saman hyvän palvelun tunnistat nyt nimestä Bavaria Laakkonen.
Laakkosen BMW- ja MINI-liikkeet toimivat jatkossa uuden yhteisen nimen alla. Asiantuntevat myyjät,
hyvä iloinen palvelu ja liikkeet säilyvät ennallaan. Tutuista osoitteista löydät edelleen uudet BMW- ja MINI-mallit,
merkkihuollon kaikki palvelut sekä parhaat BMW Premium Selection ja MINI NEXT -vaihtoautot.
Panostamme jatkossa entistä hiotumpiin BMW- ja MINI-asiakkaiden premium-tason palvelukokonaisuuksiin.
Innostunut Bavaria Laakkosen henkilökunta nostaa asiakaspalvelun vieläkin korkeammalle tasolle.

Nähdään Bavaria Laakkosella ja verkossa bavarialaakkonen.fi. Tervetuloa!

Bavaria Laakkonen
PARASTA BMW- JA MINI-PALVELUA.

Espoo
Helsinki
Joensuu

Jyväskylä
Kouvola
Kuopio

Lahti
Lappeenranta
Jumbo Vantaa
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Kiitos valinnastani
Ladykapteeniksi!
Lumipallot vaihtukoot golfpalloihin kevään tullessa. Nuorena ladykapteenina haluan tuoda Nordcenteriin uutta
virtaa. Tavoitteenani on saada kaikki uudet jäsenet viihtymään ja tuntemaan olonsa tervetulleiksi meidän viheriöillemme, vanhoja unohtamatta. Mielellään kuulen teitä
kaikkia, ja kehitetään yhdessä Nordcenteristä Suomen arvostetuin golfkenttä.
Olen innoissani, että pääsen työskentelemään uuden vastuuni kautta rakastamani lajin parissa. Nuoresta iästä huolimatta
koen, että minulla on paljon annettavaa golfin saralla. Ihmisenä
olen positiivinen, energinen, iloinen ja tahtonani on menestyä
yhdessä. Pelityyliltäni olen kunnianhimoinen, mutta koen lajin
tärkeyden olevan yhteispelaamisessa. Vaikka avaukset lentävät
välillä veteen, muistan aina hymyillä ja olla positiivinen. Lisäksi
käyn pelaamassa ja tutustumassa myös muilla golfklubeilla, ja
haluan tuoda heidän parhaat puolensa Nordcenteriin. Golfataan
kesä yhdessä sellaisina kuin olemme ja kannustetaan toisiamme kehittymään lajin parissa aina aloittelijoista kokeneempiin
pelaajiin.
Meille on tulossa kauden aikana toukokuusta alkaen kaksi
kertaa kuukaudessa naisten perjantai-treenipäiviä. Lisäksi meillä on useita turnauksia, joista naistoimikunta järjestää neljä. Nämä ovat mahtavia tilaisuuksia tutustua toisiimme ja parantaa
omia golftaitoja. Tukenani on upea naistoimikunta, johon olen
koonnut energisiä ja osaavia jäseniä. Tällä porukalla takaamme
myös, että juhlista tulee ikimuistoisia.
Minua saa aina lähestyä klubillamme ja toivon näkeväni teidät siellä sekä viheriöillä.

Naisten sunnuntai 13.6.

Lady kapteeni Krista Vartiainen

Hei kaikki ihanat lady-golfarit. Tänä vuonna naisten sunnuntai järjestetään 13.6 Benzillä. Pelimuotona pariscramble, jossa keräämme rahaa hyväntekeväisyytenä Roosa-nauhalle. Kannustamme pukeutumaan Roosa-nauhan
mukaisesti pinkkiin sävyyn. Ruokailu tapahtuu kentällä.
Luvassa mahtavia palkintoja. Sponsorina toimii Atelier Tor-

Naisten seuraottelut

björn Tillander

• Kytäjän ottelu pelataan Kytäjällä 30.5.
• Tapiolan ottelu pelataan Tapiolassa 21.6.
• Tapiola tulee NGCC 21.7.
• Hangolf järjestää Lännen Ladyn 25.7.
• Hillside-ottelu pidetään Hillsidessa 3.8.
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BENZIN KIOSKILLA

PINK LADY
WEEK
NAUTITAAN KESÄN
PARHAIMMAT PINKIT KUPLAT

12.6. - 20.6.2021

BENZIN KIOSKILLA OSTETTAVISSA KESÄN UUDET JA
VIILEIMMÄT MAUT
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JÄSENTEN MIELESSÄ

Henrik Wickström, seniorgolfare
Redaktionen intervjuade Henrik Wickström
– medlem i seniorkommittén - om hans
golf-historia och erfarenheter.
Äldre sonen Niklas började sin gofkarriär som
tioåring på Nordcenters Green Card kurs för
ungdomar år 1999. ”Håll dig i bakgrunden med
dina trasiga byxor” sa han redan den andra gången jag förde honom till planen. Jag blev sålunda lärd golfetikett redan innan jag ens hållit
i en golfklubba. Det såg så enkelt ut att slå golfbollen ut på rangen, så jag började också försöka slå några bollar. Det var betydligt svårare
än jag hade trott, men så började det.
Green Card år 2002. Spelade åren 20032012 i medeltal sådär 20–30 rundor/år, huvudsakligen på Virvik Golf i Borgå men också
5–6 rundor/år på Nordcenter semestertid.
Medlem i NGCC från år 2012. Efter deltidspensionering 2014, har speltiden ökat och under de senaste åren har det blivit i medeltal
60–70 rundor årligen.
Nordcenter blev min naturliga hemförening eftersom vi under senare tid har bott näs-

tan halva året vid Pojoviken nära Nordcenter.
Det bästa med Nordcenter är två högklassiga, välskötta och rätt olika golfbanor i en
mycket vacker gammal havsnära kulturmiljö.
Deltagande i seniorverksamheten har
gett nya bekantskaper och vänner. Deltagande i klubbens verksamheter kan varmt
rekommenderas åt alla. Det ger betydligt
mera än den lilla tid och små uppoffringar
som deltagandet medför. Ju flera som deltar dess mera nya ideer, spelglädje och förståelse.
Klubbens verksamhet har stor betydelse för gemenskapskänslan och trivseln för
medlemmarna och gästspelare genom de
tävlingar och andra evenemang som klubben ordnar på Nordcenter. Via klubbverksamheten kan också medlemmarna delta i
klubbtävlingar som gäster hos andra närliggande golfklubbar.

Henrik Wickström

Emilia Malmi,
nuoria lisää Nordcenteriin
Olen Emilia Malmi ja katson Nordcenteriä
palveluille, kierroksia yhteistyökentille sekä
varsin tuorein silmin. Golfia olen pelannut
talviharjoittelumahdollisuuksia.
lapsesta saakka, mutta innostus on todella
Nordcenterin pitää olla entistä houkuttekasvanut vasta parina viime vuotena, ja erilevampi osakkaiden ja jäsenten vieraille kuin
tyisesti nyt kun perheemme loma-asunto on
myös ihan täysin vieraspelaajille. Hieman
valmistunut Åminne Hilliin.
kaukaisempi sijainti pk-seudulta jo itsessään
Nordcenter on ainutlaatuinen paikka,
tarkoittaa, ettei Nordcenter lähde samalta viijolla on paljon potentiaalia laajempana vavalta monien vastaavan laatutason kenttipaa-ajan keskuksena. Upeat golfkentät ja kluen kanssa, mutta esim. perhepelioikeuksien,
bipuitteet, kasvava asuntokanta sekä muut
kilpailukykyisten green fee -pakettien, majoiympärivuotiset urheilumahdollisuudet tentusdiilien ja yritystapahtumaratkaisujen avulniksestä hiihtolatuihin luovat hyvän pohjan
la voitaisiin ehdottomasti erottautua paremtulevaisuudelle – mutta eivät itsessään riitä.
min. Nordcenterin pitäisi olla ennen kaikkea
Keltään ei varmasti ole jäänyt golfalan murkohde, jonne on ilo tulla vieraaksi yhä uudelros huomaamatta, ja kun vanhoille osakemalleen, ja sitä kautta myös löytää tiensä yhteileille muodostuu kiihtyvällä tahdilla vaihtosön pysyväksi jäseneksi.
ehtoja, riittää golfyhtiöillä pohdittavaa, miten
Oma taipaleeni ”nodalaisena” on vielä
pysyä vetovoimaisena rakennemuutoksen
melko alussa, mutta kehitysideoita ja -intoa
Emilia Malmi
keskellä.
riittää. Nuorempia golfareita on houkuteltaGolfosakkeen omistamisen pitää näyttäyva lisää, mihin auttaisi juuri joustavammat
tyä houkuttelevana vaihtoehtona. Nordcenterin tapauksessa siis
ja monipuolisemmat paketit ja diilit. Näiden palveluiden tarjoaerityisesti alueella tai lähiympäristössä vapaa-aikaa viettäville,
minen digitaalisesti ja hyvin toimivan käyttöliittymän kanssa ei
joilla on yhteinen intressi kehittää ympäristöä eteenpäin.
ole nykypäivänä vain tärkeää, vaan välttämätöntä. Jatkuvuuden
Osakkuuteen tulisi sisältyä selkeästi parempia rahanarvoikannalta olisi nimittäin tärkeää pitää mielessä – kuka Nordcensia etuja pelioikeuden lisäksi, kuten ruuhka-aikoina ainoastaan
terissä pelaa 30 vuoden päästä?
osakkaiden varattavissa olevia lähtöjä, parempia osakashintoja
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ÅMINNE MILJÖ - TONTTEJA
UNELMIESI VAPAA-AJAN KODILLE

Nordcenterin vieressä sijaitsevalle Åminne Miljön alueelle on jo noussut
upeita vapaa-ajan asuntoja, muGa vielä on jäljellä paljon hienoja tonGeja.
Alueella on valmiiksi rakennetut Ket ja katuvalaistus sekä sähkö- ja Ketoliikenneverkosto ja tonteille on rakenneGu kunnallistekniikkaliiGymät, joten
pääset rakentamaan nopeasK.
Toteuta unelmiesi vapaa-ajan koK, joka tarjoaa ihanteelliset puiGeet niin
monipuolisista liikunta-, ulkoilu- ja kulGuuriakKviteeteista nauMmiseen
kuin etätyöskentelyynkin.
TULE TUTUSTUMAAN TONTTEIHIN PAIKAN PÄÄLLE!
Elina KaarKnen
Puh. 040 524 7893
elina.kaarKnen@ﬁncorp.ﬁ

www.aminnemiljo.ﬁ
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Palvelu- ja kehityspäällikkö Mia Kanerva
on tuore tuttavuus Nordcenterissä

Mia Kanerva aloitti vuoden alussa ja tehtäviin kuuluu kokonaisvastuu ravintolatoiminnasta, markkinoinnin kehityssuunnitelmat ja toteutusvastuu sekä
digitalisaation kehityshankkeet. Hänen
toimenkuvansa on kehittää palveluita ja
solmia tarvittavia yhteistyökuvioita yhdessä toimitusjohtajan kanssa.

ja paikallinen puusepänliike Huojuvakaluste,
ovat osallistuneet kartanon remonttiin”, hän
toteaa.
Kartanon remontin tarkoituksena on palauttaa vanhaa perinteistä tunnelmaa ja parantaa oleellisesti palvelua ja helpottaa tarjoilutyötä. Mian tehtäviin kuuluu myös
majoituksen laadun parantaminen ja majoituskapasiteetin lisääminen yhteistyössä paiHaastattelu ja kuva Anja Hurme
kallisten hotellien ja kuljetuksia tarjoavien tahojen kanssa.
”Haastetta riittää, mutta mahdollisuudet ovat
Digitaalisia välineitä otetaan käyttöön
rajattomat, odotan innolla kauden alkua.
Nordcenterissä monin tavoin tämän vuoden
Upea miljöö, hyvä asiakaskunta ja ihanat ihaikana. Jäsenistölle näkyvin uudistus ovat komiset ympärillä auttavat eteenpäin. Ravintotisivut, jotka vaihtuvat kevään kuluessa. Mian
lassa keittiöpäällikkömme Kenneth Löfberg
tehtäviin kuuluu myös myyntipalvelun kehiton mahtava persoona, joka loihtii erinomaisia
täminen ja sen tueksi käynnistyvät mm. asiaruokia. Ammattitaitomme täydentävät erinkasrekisterit ja varausjärjestelmät.
omaisesti toisiaan”, sanoo Mia.
Palvelu- ja kehityspäällikkö
Mian tehtävälista on hengästyttävä. KeMia on asunut Espanjassa ja työskenteMia Kanerva.
hitysprojektilla on kovat tavoitteet ja tiukka
li golfmatkoihin erikoistuneen matkatoimisto
aikataulu. Vauhtia riittää, mutta Mian energiGolfpassin Espanjan toimintojen Sales Managerina neljä vuotta.
nen persoona, iloinen olemus ja määrätietoinen eteneminen yhHänellä on ravintola- ja matkailualan erinomainen kokemus ja
dessä osaavan henkilöstön kanssa tuottavat varmasti hyviä tutuntemus.
loksia.
”Rakastan kehitystyötäni täällä, olen erittäin motivoitunut
Ravintolan remontti on loppusuoralla ja kalustus käynnissä. Maja innostunut siitä yhteistyöstä, jota täällä on saatu jo lyhyrina Henriksson-Holmilla riittää tehtävää ennen kuin ravintola
essä ajassa toteutettua ja käynnistettyä. Erikoisuutena Fream-korusarjan suunnittelu Sassi Designin kanssa. Fiskarsin Laatupuu
voidaan avata. (kuvat alla)
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Ravintola
ÅminneGårdin kesä
Parhaana golfravintolanakin palkittu ÅminneGård-ravintolamme tarjoaa herkullisia arkilounaita, gourmet-tason illallisia ja kartano on upea paikka suuriin juhlatilaisuuksiin.
”Pyrimme siihen, että ravintolan tarjonta on monipuolista ja
laadukasta kotimaisista ja lähituottajien tuotteista valmistettua.
Tulevana kautena tarjoamme myös huippumakuja ja elämyksiä maailmalta. Kansainvälisestikin palkitun keittiöpäällikkömme chef Kenneth Löfbergin periaatteena on valmistaa konstailemattomia, hyvänmakuisia, tuoreista raaka-aineista koottuja
aterioita, niin kansainvälisiä kuin paikallisiakin makuvivahteita
seuraten”, kertoo Mia.
Näitä makuja on tarjolla myös monipuolisina take away -annoksina heti alkukaudesta korona-rajoituksia noudattaen.
”Odotan innolla ravintolan luotsaamista ensi kaudelle yhdessä Mia Kanervan kanssa sekä tarjonnan uudistamista. Tulemme tarjoamaan sekä lähiruokaa että tuulahduksia maailmalta,
uusia makuja uudistuneessa kartanossamme”, Kenneth toteaa.

Tiedustelut puh 019 2766 890
ravintola@nordcenter.com

23.5.2021

RUTA DE LA TAPA FREAMILLA

Mia Kanerva ja Kenneth Löfberg valmiina kesään.

LÄHDE KOKEMAAN
ALKUKESÄN KAUNEUS
FREAMILLÄ JA
• Espanja ”Ruta de la tapa” Freamilla
NAUTTIMAAN TAPAKSISTA

Tulossa

• Pink Lady Week – Naisten sunnuntai
• Yötön yö – makuja maailmalta
TAPAKSIA MYYDÄÄN
• Pihviviikot
FREAM KIOSKILLA, BENZ
• Teemalliset lauantailounaat
KIOSKILLA JA BUGGY
• Suositut sunnuntaibrunssit
BARISTA

23.5.2021
RUTA DE LA TAPA FREAMILLA

LÄHDE KOKEMAAN
ALKUKESÄN KAUNEUS
FREAMILLÄ JA
NAUTTIMAAN TAPAKSISTA
TAPAKSIA MYYDÄÄN
FREAM KIOSKILLA, BENZ
KIOSKILLA JA BUGGY
BARISTA

LÄHDE HERKUTTELU MATKALLE YSTÄVIESI KANSSA!
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Vili Custom Golf on
nyt myös Proshop

Nordcenterin Proshop on siirtynyt Vili Custom Golfin hoitoon. Viime vuosina Vililtä on saanut paitsi standardimailat
myös pelaajalle mitoitetut välineet.
Tulevalla kaudella Proshopin tuotevalikoima kasvaa merkittävästi eikä hintataso poikkea suurten golfmarkettien tasosta. Mailoissa ja palloissa on kattava valikoima sisältäen Titleistin, Pingin, Mizunon, Callawayn ja TaylorMaden sekä lisäksi
Srixon-Clevelandin ja Bridgestonen. Kenkämerkkeinä FootJoy,
Ecco ja Puma. Vaatteet niin miehille kuin naisille kattavasti käsittäen FootJoyn, Callawayn ja Puman.
Proshopissa on myös kattava valikoima tuotteita Nordcenter logolla, niin itselle, palkinnoksi kuin muistoksi kutsuvieraallesi upeasta päivästä Nordcenterissä. Logolla saat mm. paidat, lippikset, bägit, mailahuput, pallot tai golftarvikkeita.
Tilat ovat rajalliset, joten jos ei löydy sopivaa mallia, väriä
tai kokoa, tilaamalla onnistuu. Tilaamalla saat myös vaatteita
tai palloja omilla teksteillä tai logolla varustettuna. Hintataso on
kuitenkin kilpailukykyinen verrattuna suuriin golfmarketteihin.
Jos haluat itsellesi juuri sinulle sovitetut mailat, Vili Custom
Golf mailafittaus on oikea osoite. Valittavanasi sama laaja valikoima mailoja, nyt myös Srixon ja Cleveland. Kannattaa myös
muistaa wedge- ja putterivalikoima, jossa helmenä Scotty Cameron corner.
Miksi et siis ostaisi kerralla itsellesi oikein mitoitettuja mailoja, jolloin saat ainakin varmuuden siitä, että lyöntisi ei ole oikeista välineistä kiinni. Fittaus ei edes maksa mitään, jos tilaat
fitatut mailat itsellesi.
Vilin palveluihin sisältyy myös mailapaja, jos mailasi kaipaavat esimerkiksi uudet gripit.

VARAA AIKA SOITTAMALLA SUORAAN VILILLE 0400-861225
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Nordcenter
Järvisuomen Golf
Nordcenter
Levi Golf
Järvisuomen Golf
Kytäjä Golf
Levi Golf
Kytäjä Golf

Jäsenhinnat
Nordcenterin
palveluihin

Yhteistyö Kytäjä Golfin ja
Linna Golfin kanssa jatkuu
Nordcenterin pelioikeudenhaltijoilla on mahdollisuus
edullisiin pelikierroksiin Kytäjä Golfin ja Linna Golfin
kentille seuraavasti:
Osakkaat, joilla nimetty pelioikeus
käytössä 30 €/kierros
Pelioikeudenhaltijat, joilla nimetty
pelioikeus käytössä 50 €/kierros

• Rangemaksu 20 €/20 latausta tai
80 €/rajaton rangen käyttö
• Tennis 20 €/kausi
• Kuntosali 60 €/kausi
• Biljardi 30 €/kausi
• Yhteismaksu sis. kaikki
(range 20 kertaa) 120 €/kausi
• Yhteismaksu sis. kaikki
(range rajaton käyttö) 180 €/kausi
• Golfauton vuokraus 30 €/kierros
tai 250 €/10 kierrosta
• Majoitushinnat -10 %
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NORDCENTER –

kokonaisvaltainen kokemus
Golfin lisäksi alue tarjoaa mahdollisuuksia
moniin muihinkin harrasteisiin. Tule ja viihdy pidempään!
GOLFMARINA

Nyt Nordcenteriin on mahdollista saapua myös vesiteitse! Venepaikkoja on neljää eri kokoa, katso tarkemmat kuvat verkkosivuiltamme. Voit varata päivä- tai kausipaikan. Vierasvenesatamasta pyritään järjestämään ennakkotilauksesta kuljetus
Kartanon alueelle. Hintaan sisältyy sauna- ja suihkutilojen
käyttö. Saunat ovat lämpimiä klo 11-21. Venepaikan varaaminen
tapahtuu soittamalla hyvissä ajoin ennen laituriin saapumista
(mieluiten viimeistään päivää ennen) Nordcenterin vastaanottoon numeroon 0600 390755.

KUNTOSALI			
Nordcenterin saunatilojen yläkerrassa on tasokas kuntosali, joka on jokaisen osakkaan ja vieraan käytettävissä. Kuntosali on
varustettu Sygnumin kuntosalilaitteilla ja Matrixin aerobisilla
laitteilla.
Personal trainer IDA GUSTAFSSON palvelee Nordcenterin
osakkaita ja jäseniä kuntosalilla.
Ida räätälöi sopivan kuntoilu- ja harjoitusohjelman yhdessä
kanssasi. Ensitapaamisella sovitaan tavoitteet ja luodaan juuri
sinulle sopiva ohjelma.

IDA
GUSTAFSSON

TENNIS – kaksi erilaista kenttää

Massakenttä on mukava jaloille ja nivelille. Massakentän hidas
pomppu helpottaa peliä ja mahdollistaa pidempiä palloralleja.
Kenttä sopii hyvin all around -pelaajille.
Kovakenttä, ns. kovan kentän valtti on tasainen pomppu. Virhepomppuja ei tule ja peli on erittäin nautinnollista. Liikkuminen
on tasaista, mutta rasittaa jalkoja hieman massakenttää enemmän.
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Kaikkien palvelujen varaukset ja
lisätiedustelut receptionista
puh 0600 390755 (0,76€/min+ppm)
nordcenter@nordcenter.com

BILJARDI

Biljardipöytä löytyy kartanon yläkerrasta.

MAASTOPYÖRÄILY

Fiskarsin Ruukin maastosta löytyy lähes 60 km merkattuja ja
huollettuja maastopyöräreittejä. Reitin voi aloittaa Nordcenteristä.
Pääset pyöräilemään pääosin hiekkatietä pitkin Fiskarsiin, 8 km
suuntaan. Fiskars Village Trail Centerin reittejä on neljää eri tasoa vihreästä mustaan, eli jokaiselle löytyy jotakin.
Vuokraamosta (Fiskars Village Trail Center) löytyy Canyonin
erittäin laadukkaat fatbiket sekä täysjoustoisia maastopyöriä.

PADEL

Kohta Nordcenterissä voi pelata myös padelia. Padel on maailman nopeimmin kasvava mailapeli. Peli hurmaa sosiaalisuudellaan ja matalalla aloituskynnyksellä ja lajin kasvu on tällä hetkellä hurjassa vauhdissa. Padel on sekoitus tennistä ja
squashia. Kenttä rakennetaan tenniskenttien viereen.

BURGERIVIIKOT
5.-11.6.2021 TULE JA NAUTI!
ALUEEN PARHAIMMAT
BURGERIT TARJOLLA!
RAVINTOLA ÅMINNEGÅRD
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Palvelupäällikkö Anki Gustafsson (oik.)
ja palveluvirkailija Marianne Nylund.

Nordcenter valmiina
avaamaan kauden 2021
Caddietoimisto uudistuu ja jatkossa käytämme nimitystä vastaanotto tai reception. Reception vastaa pelaamiseen, kilpailuihin ja majoittumiseen liittyvistä varauksista ja palveluista
sekä muista alueen aktiviteeteista ja palveluista. Anki Gustafssonin ja Marianne Nylundin lisäksi palvelupisteessä ovat
kesätyöntekijät Ilona Riihimäki, Sara Salo ja Roosa Väisänen.
Puh. 0600 390755 (0,76e/min+ppm)
nordcenter@nordcenter.com

Kahdeksan vinkkiä sujuvaan asiointiin
verkkopalveluiden avulla
1 Varaathan tiiajat NexGolfista (linkki kotisivuilla),
tällä hetkellä 85 % jäsenvarauksista tehdään verkossa
2 Ilmoittaudu kilpailuihin NexGolfin kautta
3 Myös vieraspelaajat voivat itse varata tiiaikoja Teetime.fi
-palvelun kautta (linkki kotisivuilla)
4 Käytäthän sähköpostia asioinnissa,
(huom! ei ajanvarauksia, paitsi ryhmille min 8 hlöä)
nordcenter@nordcenter.com
5 Majoitusvaraukset kotisivuilta (toukokuun aikana)
6 Aktiviteettien varaukset kotisivujen kautta
7 Pelioikeuksien nimeämiset NexGolfissa tai
kotisivulomakkeen avulla
8 Oman peliaikavarauksen vahvistaminen NexGolfissa
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Tervetuloa Nordcenteriin – historiaa
Å m i n n e G å rd i n k a r t a n o n j a
maa-alueiden historia tunnetaan jo
vuodesta 1570. Tila kuulu vuosien
kuluessa sotilassuvuille sekä vuorineuvos Hisingerin ja Mustion linnan omistajan Linderin sukulaisille.
Päärakennuksen rakentaminen aloitettiin vuonna 1772 ja siihen lisättiin
uusklassiset sivusiivet 1800-luvulla.
Vuonna 1972 tila päätyi Ovako Steel
Oy:lle, jolta Nordcenter ostin kartanon
ja maat vuonna 1986.
Hanke lähti liikkeelle Pohjan Kallesta,
eli Kalle Lindqvististä, joka toimi Pohjan kunnanjohtajana vuodesta 1969
vuoteen 1988. Hän kehitti idean vapaa-ajankeskuksesta Åminnen kartanon maille. Nimi Nordcenter oli jo olemassa vuonna 1985, kun projekti lähti
liikkeelle. Siihen liittyi vähän Pohjaa
ja Pohjolaa ja siihen piti liittyä myös
itä-länsi gateway ajattelua, joka oli
silloin ajankohtaista.
Oy Nordgolf Ab perustettiin vuonna
1986 ja Fream-kentän avajaisia vietettiin lauantaina 6.8. 1988. Sitä ennen golfkoulu oli jo aloittanut rangella
ja par 3 -kentällä. Åminne Gård avaisi ovensa jäsenille kesäkuun puolivälissä.
Golfarkkitehti Ronald Fream on suunnitellut Freamkentän ja Bradford Benz
on suunnitellut vuonna 1993-1994 valmistuneen Benz-kentän. Ronald Freamin sanoin Nordcenter lupasi pelikokemuksia, joita eivät muut kentät
pysty antamaan Suomessa, tuskin
edes Skandinaviassa tai Euroopassakaan.
Ensimmäisen Nordcenter Newsin kansi vuodelta 1988.
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TAPAHTUMAKALENTERI
TOUKOKUU
B&F

Åminnegård-kuukausikisa toukokuu

2.5.

B&F

Kauden korkkaus

3.5.

B

10.5.

ELOKUU
B&F

Åminnegård-kuukausikisa elokuu

8.8.

F

Bavaria Laakkonen Open

Pariscramble

11.8.

F

The Fream Extreme Open

B

Pariscramble

14.–15.8.

B&F

Seuran Mestaruuskilpailut

17.5.

B

Pariscramble

22.8.

F

Nordcenter Shamble

22.5.

F

Srixon Cleveland Scramble

27.8.

F

Kapteenin ysi

24.5.

F

Pariscramble

28.5.

B

Kapteenin ysi

29.5.

B

Lippukilpailu

KESÄKUU
B&F

Åminnegård-kuukausikisa kesäkuu

12.6.

B

Family Trophy

13.6.

B

Naisten Sunnuntai

19.6.

B

Yötön yö

25.6.

B

Juhannusaaton Amer. Greensome

27.6.

F

Juhannus Open

30.6.

F

Kapteenin ysi

HEINÄKUU
B&F

Åminnegård-kuukausikisa heinäkuu

2.7.

B&F

Marathon ja Puolimarathon

3.7.

Par3

Par 3 -kisa

6.7.

F

10.–11.7.

B&F

Season Golf ProAm
Reikäpelimestis

14.7.

F

Golfpiste.com Golfkesä

15.7.

F

Senioreiden Ryder Cup

18.7.

F

The Open -yhdistelmäkisa

24.7.

B

Belissima Invitational

30.7.

B

Kapteenin ysi

30.7.

F

Speed Golf Challenge

31.7.

B

Members

SYYSKUU
6.–8.9.

Golfmatka Ahvenanmaalle

18.9.

B

Everybody’s

24.9.

F

Kapteenin ysi

25.–26.9.

B

Åminnegård-kuukausikisa Finaalit

LOKAKUU
4.10.

B

Seniorien viikkokisa Finaali

9.10.

F

Kinkkukisa

Muista myös viikkokilpailut maanantaisin alk. 31.5.
Lisätietoa osoitteesta Nordcenter.com/kilpailut

