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SAVE THE DATE.

Yhteistyössä: BMW Pego Golf School.

Perinteinen BMW Golf Open pelataan 
tälläkin kaudella. Bavaria Laakkonen 
-osakilpailu järjestetään lauantaina 13.8.2022 
Nordcenterissä Fream-kentällä ja kisataan 
yhteislähtönä klo 9.30.

Jokaisen peliluokan kaksi parasta kutsutaan 
BMW Golf Finland -semifinaaliin, joka pelataan 
Kytäjä Golfissa 3.9.2022. Semifinaalista 
parhaat etenevät Ruotsin Bro Hofiin, jossa 
pelataan BMW Northern Europe Golf Finaali. 

Kilpailusarjat ja pelimuodot
Kilpailun pelimuoto on henkilökohtainen 
pistebogey täysillä pelitasoituksilla.

BMW GOLF CUP OSAKILPAILU.

NORDCENTER 
Åminnen Kartanon tie 4 

www.nordcenter.fi

TERVETULOA!Peliluokat ovat:
1. Naiset: Tasoitus ≤ 28
2. Miehet A: Tasoitus ≤ 12,9
3. Miehet B: Tasoitus 13–28

Ilmoittautuminen avautuu pian. 
Varaa jo pelipäivä kalenteristasi, 
ilmoittautumaan pääset 
15.4.2022 osoitteessa  
bmwgolf.fi. 

Osallistumismaksu
Vieraspelaajat 75 €, 
pelioikeudenhaltijat 20 €.  
Hinnat sis. lounaan.

Bavaria Laakkonen
bavarialaakkonen.fi

Espoo
Helsinki
Joensuu  

Jyväskylä
Kouvola
Kuopio 

Lahti
Lappeenranta
Jumbo Vantaa



The Greatest Game Ever Played

Nordcenter News 2022
Julkaisija NGCC ry

Toimitusneuvosto Jukka-Pekka Vuori,  Johanna Aatsalo, Antti Ahti ja Mikko Raunio.
 Kiitos kaikille lehden tekoon osallistuneille seura-aktiiveille!

Taitto Jukka Rimpiläinen, MVJR

Paino Painotalo Plus Digital, Lahti

Olen urheilukulttuurin ja -romantiikan tuntija ja harrastaja. Tom Watsonin Open-voitot sykähdyt-
tivät jo 1980-luvulla, ja vuoden 1986 abiturientti voimaantui 46-vuotiaan Jack Nicklauksen Mas-
ters-voitosta. 

Golf on täynnä myyttisiä tarinoita, joista voi ammentaa omaankin pelaamiseen. Kehotankin tutustu-
maan Francis Quimetin ja Eddie Loweryn tarinaan. ”The Greatest Game Ever Played” on julkaistu kirjana 
ja siitä on myös tehty mukiinmenevä elokuva vuonna 2005. 

Quimet voitti 20-vuotiaana amatöörinä US Openin vuon-
na 1913 caddienaan 10-vuotias Lowery. Se on edelleenkin 
golfin historian suurin yllätys ja eeppinen tarina yhteis-
työstä, rohkeudesta ja voimasta. Harry Vardonin voittaja 
Quimet ja myös Lowery menestyivät myöhemminkin elä-
mässään. He lähtivät pienestä ja haastajina. Kokonaisuus 
muodostui isoksi ja eväät siihen antoi maailman hienoin 
peli, golf.

Golfyhteisökin on kokonaisuuksiensa summa. Nordcen-
terilla isot perustat ovat vahvassa kunnossa. Golflehden 
äänestyksessä Fream valittiin Suomen toiseksi parhaak-
si kentäksi. Benz oli sijalla viisi. Golfravintolamme valittiin 
Suomen parhaaksi. Nämä yhdistettynä Nordcenterin iko-
niseen kokonaisuuteen ja ympäröivään luontoon tekevät 
tästä ainutlaatuisen elämyksen jäsenillemme ja vierailem-

me. Kun tähän vielä lisätään muotilaji padelin harrastusmahdollisuudet, kuntosali ja erinomaiset majoi-
tustilat, puhutaankin jo yhdestä Pohjoismaiden parhaimmista klubeista. 

Seura on juuri päivittänyt strategiansa. Haluamme olla Suomen johtava golfseura jäsenillemme ja si-
dosryhmillemme. Arvomme rakentuvat yhdenvertaisuuden, vastuullisuuden ja avoimen viestinnän ym-
pärille. Kaiken keskiössä on asiakas sekä hänelle tarjottava ylivertainen palvelu. 

Visioita on helppo kirjoittaa ylevästi. Jotta ne toteutuvat, tarvitaan kunnianhimoa, kovaa työtä ja kaik-
kien panosta. Tässä peräänkuulutankin jokaisen yksilön vastuuta ja merkitystä. Kuten aiemmin totesin, 
olemme kokonaisuuksiemme summa. 

Toisten huomioonottaminen, golfetiketti, rakentava asenne sekä positiivisuuden kautta tekeminen 
ovat sellaisia asioita, joita puheenjohtajana arvostan ja odotan. Minulle tärkeitä arvoja ovat oikeudenmu-
kaisuus ja välittömyys. Uskon ja tiedän, että henkilöstömme tekee kaikkensa helpottaakseen jokaisen 
viihtymistä täällä. Annetaan sille arvo ja kannetaan oma kortemme kekoon.

Toivon, että me kaikki kiinnittäisimme huomiota myös turvallisuuteen nyt ja jatkossa. Asia on minul-
le tärkeä. Jouduin vakavaan golfonnettomuuteen heinäkuussa 2021 Ahvenanmaalla. Selvisin kirurgisella 
toimenpiteellä ja yhdellä leikkauksella kaulan alueelle. Sairaslomia on ollut tapahtuman johdosta viikko-
ja. Näön lähteminen oli yhdestä sentistä kiinni. Asia olisi ollut vältettävissä toisten huomioimisella, järkeä 
käyttämällä ja turvallisuudesta välittämällä. Eli muistetaan Fore-huuto ja seurataan mitä ympärillämme 
tapahtuu. Kiitos jo etukäteen siitä.

Taustamme, ympäristömme, osaamisemme ja näkemyksemme takia olen vakuuttunut, että Nord- 
centerilla on upea golfvuosi 2022. Tästä on loistava rakentaa kirkasta tulevaisuutta. 

Jukka-Pekka Vuori
puheenjohtaja
puh. 050 5987 064

Jukka-Pekka Vuori golfkierroksella 

caddienaan poikansa Joel.
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Golf on parhaimmillaan täydellistä keskittymistä ja läsnäoloa. 
Kaikki muu unohtuu ja mieli lepää, vaikka kentällä olisikin käyn-
nissä tiukka kilpailu. Sekavan maailmantilanteen keskellä tarvit-
semme keitaita, joissa voimme viettää arkea mieluisan harras-
tuksen parissa.

Nordcenterissä on valmisteltu huolella golfkautta. Lajin suo-
sio on kasvanut kovaa vauhtia koronavuosien aikana ja olem-
me saaneet uusia jäseniä harrastuksen pariin. Olemme viime 
vuosina pärjänneet pandemian kanssa hyvin, ja 
lajin olosuhteet ovat täydelliset turvalliseen har-
rastamiseen. Ulkona on tilaa harrastaa ja kentillä 
riittää väljyyttä upean luonnon keskellä. Odotam-
me kaudesta 2022 aktiivista pelikautta myös Nor-
dcenterin kentillä.

Toimikunnat ovat läpi talven valmistelleet kesän kalenteria 
ja erilaisia tapahtumia koko jäsenistöä varten. Teemme siis kai-
ken toiminnan kaikille seuramme jäsenille. Tavoitteenamme on 
tänä vuonna saada myös passiivisemmat jäsenet mukaan toi-
mintaamme. Olemme kehittäneet tapahtumia ja lisäämme tie-
dotusta. Nyt on siis loistava aika osallistua, tapahtumat on tehty 
juuri sinua varten!

Viime kaudella suurimmat seuran järjestämät tapahtumat 
olivat täynnä, vaikka tapahtumia vietiin läpi poikkeusjärjeste-
lyin. Oli hienoa nähdä, miten golfarit yhteisvastuullisesti turva-
sivat oman harrastuksensa jatkuvuuden ja noudattivat valtakun-
nallisesti laadittuja ohjeistuksia.

Jokaisella pelaajalla on oma tapansa pelata ja kaikilla on 
aina mahdollisuus kehittyä harrastuksessaan. Kuten tiedämme, 
mahdollisimman hyvän pallonkäsittelytaidon kehittymiseksi 

tarvitaan tuhansia ja tuhansia toistoja. Harjoitteluun uppoami-
nenkin voi tarjota aivan uusia elämyksiä, jossa on mukana vain 
pelaaja ja maila, pallo sekä kohde. Miten palkitsevaa onkaan sit-
ten onnistua kentällä! 

Opetustarjontaamme kehittääksemme sekä luodaksem-
me lisää mahdollisuuksia oppia, olemme saaneet pro Harri 
Murtosen rinnalle Assistant Proksi Lauri Lemmelän, joka omal-
la panoksellaan täydentää opetustoimintaamme. Lue tästä lisää 

lehden sivuilta. Kannustan kaikkia mukaan kehit-
tymään juuri itselle sopivalla tavalla!

Viime kauden yksi tärkeimmistä onnistu-
mista liittyi junioritoiminnan uudelleenaktivoitu-
miseen. Saimme viikoittaiset harjoitukset käyn-

tiin koulu- ja harrastusryhmissä ja osallistujia riitti alkukaudesta 
ruuhkaksi saakka. Myös perinteiset juniorileirit olivat suosittuja 
ja ne jatkuvat tänäkin vuonna.

Itselleni viime kauden kohokohdiksi nousivat Yötön yö ja 
Members-tapahtumat, joihin osallistui yli 150 pelaajaa. Naistoi-
mikunta onnistui tapahtumissa huippuhienosti! 

Seuran jäsenmäärä on kehittynyt positiivisesti viime vuo-
sien aikana, osin lisääntyneen vapaa-ajan asumisen kautta. On 
hienoa saada uusia pelaajia mukaan seuran toimintaan. Strate-
giamme kannalta junioritoiminta ja tapahtumien lisäämä yhtei-
söllisyys ovat meille hyvin tärkeitä asioita.

Odotan innolla pelikautta! Tervetuloa aktiivisesti mukaan 
ja nähdään kentällä!

Antti Ahti
toimitus-/toiminnanjohtaja

Golf on paljon muutakin kuin 
urheilulaji – tervetuloa mukaan
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Golf on erinomainen, tasa-arvoinen ja 
laajasti suomalaisia liikuttava harrastus. 
Lajissa korostuu sosiaalisuus, yhdessä 
oleminen ja tekeminen, toisten huomioon 
ottaminen ja kannustava ilmapiiri. 

Golf opettaa meille kärsivällisyyttä ja 
keskittymiskykyä, jokaisen tarvitsemia 
taitoja. 

Golf on erinomaista liikettä ja liikuntaa 
luonnossa. Lajilla on tutkitusti merkittä-
viä positiivisia terveysvaikutuksia ja gol-
farit elävät verrokkiryhmiä pidempään. 
Kun pelaaja astuu vihreälle golfkentälle, 
kehossa aktivoituu iso joukko palautumis-
mekanismeja. Pelaamalla edistämme siis 
arjen kuormituksesta palautumista ja li-
säämme hyvinvointiamme. 

Laji konkretisoi myös tärkeitä elä-
mänarvoja; rehellisyys, kunnioitus, vas-
tuullisuus ja huolenpito. Golf on erinomai-
nen koko elämänmittainen harrastus.

Seuratoiminta tarjoaa sosiaalista yh-
dessä olemista, yhteistyötä ja uusia ver-
kostoja. Yhdessä muiden kanssa pää-
semme toteuttamaan omia ideoitamme, 
vaikuttamaan ja olemaan hyödyksi myös 
omalle yhteisöllemme. Se luo myös tär-
keää yhteisöön kuulumisen ja turvallisuu-
den tunnetta. Kun kuulun johonkin, olen 
tärkeä ja koen onnistumisen tunteita.

Koronan alkaessa keväällä 2020 teim-
me liitossa hartiavoimin töitä, että saam-
me yhteistyössä golfyhteisöjen ja viran-
omaisten kanssa golfkentät auki, ja että 
golfia on turvallista pelata huomioiden 
kaikki koronaan liittyneet suositukset. 
Yhteistyössä onnistuimme tehtävässäm-
me. Lisäksi digitaalinen kehitys teki mah-
dolliseksi varata, ilmoittautua, maksaa 
ja pelata sekä syöttää tuloskortin täysin 
sähköisesti ilman fyysistä kohtaamis-
ta. Nämä kaikki toimenpiteet loivat poh-
jan kausien 2020 ja 2021 pelaajamäärien 
upealle kasvulle. 

Kasvussa erityisen positiivista on se, 
että nuoret ja nuoret aikuiset ovat löy-
täneet golfin pariin. Eniten kasvanut ikä-
segmentti on 20–30-vuotiaat. Myös nais-
golfareiden määrä on kääntynyt selvään 
kasvuun, josta olen erityisen iloinen. 

Hyvää mieltä
seuratoiminnasta

Kasvanut pelaajamäärä näkyy myös 
aktiivisuutena ja ”hyvänä pöhinänä” gol-
fyhteisöissä. Yhteisenä tehtävänä kaikille 
uusille ja jo pidempään pelanneille golfa-
reille ja golfyhteisöille on huolehtia golfin 
turvallisuudesta, pelinopeudesta ja golf-
kentän kunnosta.  

Golfklubin ja golfyhteisön ilmapiiri on 
ensimmäinen asia, johon kiinnitän huo-
miota, kun tulen golfkentälle. Arvostan 
tilojen ja alueen kauneutta, viihtyisyyttä 
ja siisteyttä sekä palveluiden ja proses-
sien toimivuutta. Kentällä katse kiinnit-
tyy kentän layouttiin ja miten se asemoi-
tuu luontoon, kasvillisuuteen, istutuksiin 
ja puustoon.  Kirsikkana kakun päällä on 
klubin ravintolan ruoka ja palvelu. 

Suomalaisessa golfissa tapahtuu pal-
jon kaudella 2022. Suomen Golfliitto isän-

nöi Euroopan Golfliiton kansainvälistä 
European Young Master -tapahtumaa Ky-
täjällä heinäkuussa, Challenge Touria Vie-
rumäellä elokuussa ja Ladies European 
Tour -kisaa elo–syyskuun vaihteessa. Ha-
luan kutsua kaikki Nordcenterin jäsenet 
katsomaan suomalaisten pelaavan näissä 
hienoissa kansainvälisissä kisoissa. 

Toivotan kaikille nordcenteriläisille 
ihanaa ja elämyksellistä golfkesää 2022!

Hanna Hartikainen
Suomen Golfliiton puheenjohtaja
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Kasvaneiden pelaaja- ja kierrosmäärien 
vuoksi on erityisen tärkeää taas muis-
tuttaa mieleen, että huolehdimme kukin 
omalta osaltamme turvallisesta pelaami-
sesta kentillä. Vaaratilanteita voi syntyä 
helposti, jos kanssapelaajien huomioimi-
nen unohtuu pelin tiimellyksessä. 

Golfpallo saa aikaan pahimmillaan tu-
hoisaa jälkeä osuessaan kanssapelaa-
jaan, kenttähenkilöihin, kentän lähetty-
villä kulkeviin sivullisiin ja rakenteisiin 
(esimerkiksi autot, rakennusten ikkunat 
jne.). Tästä syystä on ehdottoman tärkeää 
huolehtia ja pitää mielessä, että pysytään 
aina lyötävän pallon takana poissa lyön-
tilinjalta ja säilytetään riittävä etäisyys 
edellä pelaavaan ryhmään. 

Lyönnin suuntautuessa naapuriväylän 
suuntaan, sivuun, pois näkyvistä tai liian 
lähelle edellä pelaavia, muistetaan AINA 
huutaa ”FORE” varoittaen muita lähesty-
västä pallosta. 

Myös golfmaila saa varomattomasti 
käsitellen aikaan ikävää jälkeä, joten har-
joituslyönneissäkin tulee varmistua, et-
tei aiheuta vaaratilanteita muille (koskee 
myös rangea). Ja erityistä huomiota tu-
lee kiinnittää myös kentällä työskenteviin 
henkilöihin; kentänhoitajilla on aina etu-
oikeus kentällä, joten varmistetaan ennen 
lyöntiä, että lyöntiaikeet on huomioitu ja 
siihen on annettu lupa esimerkiksi käden-
heilautuksella.

Pelinopeuteen voi vaikuttaa monella 
tapaa: ollaan valmiina oman vuoron koit-
taessa, mailan voi miettiä jo valmiiksi, ku-
ten myös etäisyyden voi arvioida pallolle 
siirtyessä, puttilinjoja voi miettiä pelika-
verin putatessa – häiritsemättä kuiten-
kaan muita. Varapallo kannattaa lyödä 
aina, jos on mahdollisuus pelipallon ka-
toamiseen ja kadonnutta palloa voi etsiä 
enintään kolme minuuttia. 

Muista myös, että kärryt ja bägit tu-
lee jättää greenin läheisyyteen siten, et-
tä seuraavalle väylälle siirtyminen on 
nopeaa ja tuloskortin voi täyttää vasta 
seuraavalla lyöntipaikalla. 

Turvallisuus ja etiketti
Jos kuitenkin ryhmä alkaa jäädä edel-

lä menevistä jälkeen ja takana tuleva ryh-
mä on selvästi nopeampi, on suotavaa 
antaa heille ohituslupa.

Kentän kunnosta huolehtiminen kuu-
luu olennaisena osana pelaajan vastuul-
le, eli lyöntijäljet korjataan niin väylillä, 
bunkkereissa kuin greeneillä. Väylällä ir-
ti lähteneen nurmen voi asetella siistis-
ti paikalleen, bunkkereissa haravoidaan 
sekä jalan- että lyöntijäljet. Greeneillä 
käytetään greenihaarukkaa ja korjataan 
myös muilta mahdollisesti jääneet alas-
tulojäljet.

Pelaamaan lähtiessä pukeudu siistis-
ti ja asianmukaisesti, tule ajoissa kentäl-
le ja käy ilmoittautumassa caddiemaste-
rille, merkkaa pallosi tunnistaaksesi sen 
varmasti (ja kerro myös kanssapelaajille 
merkkisi) ja esittäydy kohteliaasti ryhmä-
si pelaajille.

Näillä vinkeillä ja ohjeilla voimme 
kaikki nauttia turvallisesta ja sujuvasta 
pelaamisesta ja pidämme huolta upeista 
kentistämme !

Oikein mukavaa ja nautinnollista alka-
vaa golfkautta!

Jukka Pulkkinen, kapteeni

KAPTEENIN KATSAUS
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pääkaupunkiseudulla
Kiinteistönvälitystä

ja Nordcenterissä

Kahdeksas.fi/marja-smedberg
NordcenterAsunnot.com

Kahdeksas päivä | Kodit.io LKV Oy  •  Lapinlahdenkatu 16 (Maria 01)  •  00180 Helsinki

MARJA SMEDBERG
LKV, LVV, BBA, osakas 

040 126 4300 
marja.smedberg@kahdeksas.fi
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Nordcenterin kentät tunnetaan kansain-
välisenkin vertailun kestävästä huippu-
kunnosta. Kenttämestari Staffan Lund- 
markilla on takanaan pahin talvi kahdek-
saantoista vuoteen. Jatkuvat jäätymisen 
ja sulamisen vuorottelut synnyttivät ken-
tälle paksuja jääpeitteitä viheriöille, väy-
lille ja lyöntipaikoille, ja niitä yritettiin 
hallita talven ajan parhaalla mahdollisella 
tavalla vaivoja säästämättä. 

”Alkukaudesta toivon tietysti pelaajil-
ta malttia ja kärsivällisyyttä, jotta kentät 
saadaan sellaiseen kuntoon, johon Nord- 
centerissä on totuttu”, Staffan toivoo.

Kun kausi on alkanut ja pelaajat pää-
sevät kentälle, Staffan muistuttaa pelaa-
jia erityisesti kolmesta asiasta.

1.  Turvallisuus – muistathan aina pe-
lata turvallisella tavalla ja ottaa kentän 
erityispiirteet huomioon. Huomaavaisuus 
muita pelaajia, työntekijöitä ja kenttää 
kohtaan ovat avainsanoja miellyttävään 
golfkierrokseen. Näin kunnioitat myös 
peliä, kenttää ja lajin pitkiä perinteitä.

2. Korjaathan lyöntijälkesi, sillä joka 
tapauksessa jonkun se pitää tehdä, jotta 
kenttä pysyy hyvässä kunnossa.  Jos lyöt 
väylällä irti selvärajaisen turpeen, voit 
saada sen parhaassa tapauksessa juur-
tumaan paikoilleen huolellisesti maahan 
painamalla. Muistathan haravoida myös 
bunkkerin! Jotta viheriö voi hyvin, korjaa 
griiniltäkin pallon alastulojälki. Nosta grii-

Huippukuntoiset kentät 
luontoa kunnioittaen

nihaarukalla reunoilta keskelle nostamat-
ta haarukkaa liikaa ylöspäin, näin juuret 
pysyvät parhaiten kunnossa. Tasoita lo-
puksi jälki putterin lavalla.

3. Kunnioitathan golfautolla pelates-
sasi kulkuväyliä ja viheriöalueita. Älä aja 
autolla foregriinille saakka.

Robottileikkurit ahkeroivat viime ke-
sänä Benzin rei`illä 9, 12 ja 18. Ne paran-
sivat vaikeasti hoidettavien viheriökum-
pujen kuntoa. Leikkuujälki oli parempi, 
koneiden ajojäljet vähenivät ja henkilö-
kunta ehti vaativimpiin viimeistelytöihin.

”Kehitämme robotiikkaa koko ajan 
seuraavien viiden vuoden aikana. Käy- 
tämme kehitystyöhön parhaita asian- 
tuntijoita ja voimme vapauttaa työnteki-
jöitämme muihin tehtäviin. Nykyrobotit 
ahkeroivat alueillaan kah-
den sentin tarkkuudella.”

Uusia gps-ohjattuja ro-
bottileikkureita käytetään 
tänä vuonna Freamin kak-
kosväylällä ja Benzin kol-
mellatoista.

”Tukiasema asenne-
taan väylän läheisyyteen, 
josta on näkyvyys väyläl-
le. Robotti saa signaalin-
sa tukiasemalta ja tukiase-
ma puolestaan sijainnin satelliitin kautta. 
Leikkuualueet piirretään kartalle ja robot-
ti seuraa aluetta hyvin tarkasti.”

Nordcenterissä on jo monta vuotta ol-
lut käytössä maailmanlaajuisesti käytetty 
golfkenttien GEO-ympäristösertifikaatti. 
Se uusitaan joka kolmas vuosi. Uusimi-
sen ehtona on sertifikaattivuosien aika-
na tehty kehitystyö. Keskeisiä asioita ovat 
esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden 
ylläpito, vastuullinen kentänhoito sekä 
veden, energian ja jätteiden minimointi.

”Kymmenen vuotta sitten typpimäärät 
olivat kaksinkertaiset verrattuna nykyi-
seen eikä lannoitteita juurikaan tarvita. 
Käytämme esimerkiksi kostutusaineita, 
jotka parantavat kasvien vedenottoa ja 
veden liikkumista kasvualustassa. Ne 
ovat merkittäviä asioita luonnon kannal-
ta, sillä kasteluveden tarve on lähes puo-
littunut näiden ansiosta. Kaiken perus-

ta on kuitenkin luonto, on 
sanomattakin selvää, että 
kunnioitamme ja hoidam-
me kenttää luonnon eh-
doilla.”

Staffan Lundmark
Kenttämestari

KENTTÄMESTARILTA
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Finnoonpuisto 4,  00280 Espoo I  www.seasongolf . f i

48 sisälyöntipaikkaa,  32 katettua ulkolyöntipaikkaa

Laadukkaat s isälähipel ialueet

TrackMan-simulaattoristudiot ja - lyöntipaikat

Uudistettu ulkorange nel jäl lä kohdegri ini l lä

Golfkuntosal i

Yksityisopetus ja kurssit

Kahvi la ja ulkoterassi

Ki lpagolfvalmennus Season Golf  Academy

TERVETULOA HARJOITTELEMAAN SUOMEN
TASOKKAIMPAAN GOLFIN HARJOITTELU- JA

VALMENNUSKESKUKSEEN!

Finnoonpuisto 4,  02280 Espoo I  www.seasongolf . f i

Ympärivuotista golfharjoittelua 
Season Golf Areenalla 

Espoon Finnoossa



Harjoittelu kannattaa aina
Golfia on pelattu satoja vuosia ja lajin synnystä on olemassa 
monenlaisia teorioita. Ensimmäiset merkinnät golfista löyty-
vät jo keskiajalta. Lajin loivat paimenet, jotka halusivat tehdä 
jotain ajankulukseen. Tunnetuimpiin lajin syntymämaihin kuu-
luu Skotlanti.

Pelin idea on yksinkertainen. Voittaja on se, joka lyö vähiten 
lyöntejä kierroksen aikana. Lajitaitojen harjoittelu tempaa hel-
posti mukaansa ja onnistuminen luo uutta nälkää saada tois-
tettua sama uudelleen.

Oli motivaatiosi pelata mikä tahansa, pelaaminen on muka-
vampaa, kun tuntee ja hallitsee hyvän lyöntitekniikan. Nord- 
centerissä on tänä vuonna useita mahdollisuuksia oppia lisää. 
Tarjolla on erilaisia ryhmävalmennuksia tai voit myös varata 
yksityistunnin itsellesi tai yhdessä ystäväsi kanssa.

Kurssien varauskalenterit avataan kevään aikana.

Golfopettajana työskentelee tä- 
näkin vuonna PGA Pro Harri 
Murtonen. Hän on pitkän uran 
lajin parissa tehnyt ammatti-
lainen ja opettanut reilusti yli 
2  000 uutta golfaria aloitteli-
jasta kilpapelaajaan ”vauvasta 
vaariin”.

Murtosen rinnalla opetuspalve-
luita jäsenistölle tarjoaa Assis-
tant Pro Lauri Lemmelä. Lauri 
opiskelee ammattivalmentajaksi ja on suorittanut neljä tasoa 
Suomen PGA:n koulutusjärjestelmästä.
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1. Junnuleiri 13.–15.6.2022
2. Junnuleiri 18.–20.7.2022
Leireillä opitaan paitsi tietysti lajitaito-
ja, mutta myös pelataan kattavasti eri-
laisia pelejä leiriläisten omien halujen 
mukaan. Padel oli selkeästi viime ke-
sän selkeä hitti.

Ilmoittautumiset 
Nordcenter.com 
ja lisätiedot Laurilta 
puhelimitse 040 544 1646

Junnujen kesä – golfin iloa
Nordcenterin junioritoiminta tarjoaa lap-
sille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa 
golfia ja kehittää golfosaamista mukavan 
rennossa ja kannustavassa ympäristössä.

Junioritoiminnan tavoitteena on aut-
taa mahdollisimman monta lasta ja nuor-
ta löytämään golfin ilo ja innostua lajin 
harrastamisesta. Kivaa toimintaa löytyy 
jokaiselle ikään, taitoon ja tavoitetasoon 
katsomatta.

Harjoituksiin voi osallistua ilman en-
nakkotaitoja tai omia välineitä, ja toi-
mintaan voi tulla mukaan ilman mitään 
sitoutumista. Et tarvitse aiempaa lajitun-
temusta tai välineitä.

Junioritoimikunta järjestää kesän ai-
kana myös perinteiset kesäleirit. Golfin 
lajiharjoittelun lisäksi leireillä pelataan 
erilaisia pelejä ja leikkejä. Viime kesänä 
padel oli selkeästi leiriläisten suosikki gol-
fin lisäksi. 

Päivät muotoutuvat lopullisesti lei-
riläisten toivomusten mukaan, mutta 
yleensä aamuisin on harjoitettu lajitaitoja 
ja iltapäivisin niitä on testattu kentällä. Li-
säksi on pelattu jalkapalloa, tennistä, pa-
delia, mölkkyä sekä frisbeetä.

Leirien opetuksesta vastaa Nordcen-
terin tuttu Assistant Pro Lauri Lemmelä. 
Välillä leirillä taitoja käy hiomassa aiem-
pien vuosien tapaan Pro-Harri. Hän on ol-
lut mukana opetustuokioissamme. Juni-
oreiden apuopettajina toimivat jo viime 
vuonna tutuksi tulleet apuopet, kuten esi-
merkiksi edustuspelaajamme Wilma Me-
renmies, kesän caddiemasterimme Sara 
Salo ja jo useampana vuotena kenttiem-
me kunnon puolesta taistellut Roope Väi-
sänen.

Leirin ruokailut on järjestetty kartanol-
la ja päivän päätteeksi nautitaan hodarit 
Benzin kioskilla.

Sateen sattuessa olemme sisällä ja pe-
laamme esimerkiksi biljardia, kortti- tai 
lautapelejä. Kartanon yläkerta soveltuu 
hyvin myös piilon ja hipan sekamuotoi-
seen harrastamiseen.

Kaikki uudet ja vanhat juniorit (9–18v.) 
ovat tervetulleita mukaan tulevan kesän 
treeneihin ja tapahtumiin!

Tervetuloa mukaan junioritoimintaan!
Lauri Lemmelä
Junioritoimikunta

Junnutreenit
Yleiset, kaikille tarkoitetut ilmaiset jokaviikkoiset treenit järjestetään 
maanantaisin 16.5. alkaen kello 17–18. 
Kilpailuihin ja edistyneemmille junioreille järjestetään lisäksi 
viikoittaiset treenit.

JUNIORITOIMINTA

”Junnujen harjoituksissa kävi viime kesänä vieraana räp-duo JVG:n VilleGalle.”
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Senioritoimikunta järjes-
tää tänäkin vuonna paljon 
erilaisia tapahtumia. Lä-
hes kaikkiin tapahtumiin 
ovat kaikki tervetulleita.

Toukokuun alussa kau-
si aloitetaan pelaamal-
la kahtena ensimmäisenä 
maanantaina pariscramb-
lea Freamilla. Kisaan saa 
valita itse parin, mutta sa-
maa paria ei voi ottaa mo-
lempiin kisoihin.

Toukokuun  puolessa  vä- 
lissä aloitamme suositun viikkokisan 
Benzillä, luvassa on tuttu yhteislähtö lou-
naineen. Tämä mukava tapahtuma pal-
kinnonjakoineen toistuu kerran kuussa. 
Seuraavalla viikolla kaikki pelaavat Frea-
mia ja kolmannella viikolla vuorossa on 
Benz. Neljännellä viikolla miehet ovat 
Freamilla ja naiset Benzillä. Sama neljän 
viikon kierto jatkuu koko kesän.

Osanottajamäärästä riippuen miesten 
ja naisten sarjoista palkitaan 1–3 parasta 
lounaslipukkeilla viikoittain. Joka maa-
nantai pelattava viikkokisa kestää loka-
kuun alkuun ja huipentuu finaalikisaan.  
Tänä vuonna lopputuloksiin lasketaan en-
tisen kuuden sijaan kahdeksan parasta 
kierrosta. Sarjojen voittajat saavat arvos-
tetun kunniakirjan Champion of The Year 
-kiertopalkinnon lisäksi.

Lippukilpailussa toukokuun lopulla 
katsotaan kuka pääsee pisimmälle tasoi-
tuksen mukaisella lyöntimäärällään. Pe-
räti  kuusi parasta palkitaan tässä kisassa 
yhteisen lounaan yhteydessä.

Senioritoimikunnan päätapahtuma 
Belissima Invitational kisataan tänä vuon-
na sunnuntaina 31.7. yhteislähtönä. Kun-
niajäsenemme Claus Sundbergin spon-
soroima tapahtuma on aina täyttynyt 
ennätyksellistä vauhtia eli kilpailuun kan-
nattaa ilmoittautua mahdollisimman no-
peasti. 

Belissima Invitationalissa Nordcente-
rin jäsen kutsuu ystävänsä toisesta seu-
rasta peliparikseen pariscrambleen. Kisa 
huipentuu yhteiseen, tätä kilpailua varten 
räätälöityyn lounaaseen ja palkintojenja-
koon, josta kaikki saavat jotain mukaan-
sa.

Senioreiden seuraotteluihin otetaan 
mukaan vain senioreita, toisin kuin mui-

Senioreille luvassa aktiivinen kausi
hin seurakisoihin. Tänä 
vuonna edustamme Nord- 
centeriä Sarfvikissa, Pic-
kalassa ja Wiurilassa. Vie-
raaksemme saamme Hill-
siden ja lisäksi meillä on 
vetovuoro Talin ja St.Lau-
rencen välisessä kolmiot-
telussa. 

Seuraotteluihin tar-
vitaan 12 pelaajaa, joista 
vähintään neljän tulisi olla 
naisia. Myös varalle kan-
nattaa ilmoittautua, koska 

kapteeni valitsee ilmoittautuneista jouk-
kueen.

Seniorimiehet pelaavat perinteisen 
Ryder Cup -ottelun Ruukkia vastaan ja 
Nordcenteristä osallistuu pelaajia myös 

Nopea peli auttaa tutkitusti parempiin kierrostuloksiin
•	 Siirry omalle pallolle mahdollisimman pian, jo toisten valmistautuessa lyönteihinsä 

(jos se turvallisuuden huomioon ottaen on mahdollista)

•	 Valitse seuraava maila ja tee mittaukset sillä aikaa, kun kumppanit lyövät  

•	Nosta pallo pb-kisoissa, kun pisteitä ei enää ole saatavilla 

•	 Poistu greeniltä viiveettä – merkitse tulos vasta seuraavalla tiillä 

•	 Jätä bägit viheriön vieressä paikkaan, josta pääsee nopeasti jatkamaan  
seuraavalle väylälle 

•	Mittaa puttilinjat toisten valmistautuessa omiin putteihinsa 

•	 Jutustelu vain siirryttäessä palloille 

•	 Jos tee 10 on vapaana ja edellinen ryhmä tauolla, voi ilmoituksella/ 
lupaa pyytämällä ohittaa.

Uudenmaan alueen senioreiden reikäpe-
liotteluihin kesän aikana.

Pro Harri Murtonen tarjoaa senioreille 
golfopetusta perjantaisin 6.5. lähtien kah-
dessa ryhmässä klo 13–14 ja 14–15. Ryh-
mäkoko on 4–8 henkilöä ja painopiste 
treeneissä on lähipelissä. Halukkaille tar-
jotaan myös mahdollisuutta lähteä pelaa-
maan yhdessä 9–18 reikää opetuksen jäl-
keen.

Senioritoiminnassa mukana olevat 
kertovat sen lisäävän aktiivisuutta ja so-
siaalisuutta ja olen täysin samaa mieltä. 
Tarvitsemme koko ajan myös uusia aja-
tuksia toiminnan kehittämiseksi ja siksi 
kannustan tulemaan mukaan, tervetuloa! 

Pirkko Wigrén
Seniorikapteeni
Senioritoimikunta

Senioreiden golfmatka 
Ahvenanmaalle syyskuussa
Koronan vuoksi muutaman kerran peruun-
tunut Ahvenanmaan matka järjestetään 13.–
15.9.2022. Kolmen päivän reissu on ns. all 
Inclusive -matka ja pitää sisällään kaiken; 
golfkierrokset, ruoat juomineen ja majoi-
tukset. 
Uusittua, hienoa Slottsbanan kenttää pela-
taan 1–2 kertaa ja kerran Kungsbanania. On 
myös mahdollista, että pelaajat pääsevät 
tutustumaan Anders Wiklöfin upeaan taide-
kokoelmaan Wiklöfin kesäparatiisissa An-
derssuddessa. 
Turusta Maarianhaminaan seilataan uuden 
uudella Viking Glory -laivalla ja palataan Vi-
king Gracella.

Seniorikapteenin vinkit:
Seniorin yksi tärkeimmistä pelivarusteista 
on vesipullo ja sitä kautta nesteytyksestä 
huolehtiminen. Erityisesti kuumina kesä-
päivinä säännöllinen vedenjuominen kier-
roksen aikana on erityisen tärkeää, mutta 
muutoinkin vesipullo on hyvä pitää muka-
na. Ja koska kentällä kävellään 3–4 tuntia, 
suosittelen panostamaan myös hyviin golf- 
kenkiin.

Mailoista tärkein on putteri. Koska lyöntei-
hin on ikääntyessä vaikeampi enää saada 
lisää pituutta, tulos tehdään lähipelissä, 
erityisesti greenillä, toki myös lähestyt-
täessä sitä. 

SENIORITOIMINTA
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Tänä vuonna painopisteenämme on saa-
da aiempaa useampi seuran yli tuhannes-
ta jäsenestä mukaan aktiiviseen toimin-
taan.

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet kah-
tiajakoisia. Yhtäältä golfharrastus on kas-
vanut kaikkialla Suomessa ja Nordcente-
rissäkin on pelikierrosten määrä kasvanut 
merkittävästi. Toisaalta korona on rajoit-
tanut yhteistoimintaa ja erityisesti kar-
tanon tilaisuuksia. Lähtökohdat alkaval-
le kaudelle ovat erinomaiset, kun golfin 
pelaaminen jatkunee aktiivisesti ja myös 
korona näyttää lientymisen merkkejä. Se 
tekee mahdolliseksi kisojen jälkeiset kai-
vatut yhteistilaisuudet. Alueen uusi lo-
ma-asutus on tuonut mukaan monia uu-
sia jäseniä. 

Kilpailukalenteri on rakennettu niin, 
että jokainen voi löytää itselleen sopivia 
tapahtumia. Olemme lisänneet tapahtu-
mia, joissa on mahdollista tutustua toisiin 
golfareihin ja nauttia yhteisistä hetkistä. 
Nordcenteriläiset ovat etuoikeutettuja, 
kun käytössämme on Suomen parhaaksi 
golfravintolaksi valittu ÅminneGård. Onko 
sen parempaa paikkaa nauttia kisatapah-
tuman jälkipeleistä?

Kalenterissa on kaksi mestaruuskil-
pailua. Heinäkuun alussa järjestetään rei-
käpelin mestaruuskisat viikonlopputur-

nauksena. Karsinnat pelataan lauantaina 
Benzillä ja kilpailu huipentuu sunnuntai-
na Freamilla järjestettävään finaaliin. Elo- 
kuun puolivälissä pelataan lyöntipeliä 
seuran mestaruuskisassa, jossa on se-
kä naisille että miehille kolme ikäsarjaa. 
Mestaruus ratkaistaan lyöntipelinä ilman 
tasoituksia, mutta tämän lisäksi palkitaan 
parhaat pistebogey-tulokset.

Tämän vuoden uutuutena kilpailuka-
lenterissa on heinäkuun Padel-Golf-yhdis-
tetty, jossa samalla kannustetaan padelin 
pelaamiseen. Pelimuotona on henkilö-
kohtainen kilpailu, jossa padelia pelataan 
vaihtuvin vastustajin Americano-peli-
muodolla ja saadut pisteet muunnetaan 
samaan suhteeseen 9 reiän golfin piste-
bogey-tulosten kanssa

Tänä vuonna pelataan myös Åmin-
neGård kk -kisa, joka pitää sisällään vii-
si osakilpailua. Viimeinen kisa on koko 
sarjan finaali. Kilpailua pelataan vuoro-
tellen Benzillä ja Freamillä. Finaalikisaan 
lasketaan mukaan paras kierros Benziltä 
ja Freamiltä. Alemman tasoituksen pelaa-
jille kk-kisassa pelataan tasoituksellisena 
lyöntipelinä ja korkeamman tasoituksen 
pelaajille pistebogeynä.

Kauden kolmas uusvanha kilpailu on 
elokuun alussa pelattava alueiden väli-
nen kisa, jossa Nordcenterin lähialueet 

kasaavat keskuudestaan joukkueet ja 
kunkin joukkueen parhaat tulokset laske-
taan mukaan joukkuetuloksiin.

Kilpailukalenterissa on paljon myös 
tuttuja vanhoja kisoja. Kesäkuun alussa 
pelataan koko perheen yhteinen Family 
Trophy, jossa pelataan paripeliä kahdes-
sa sarjassa. Yhden sukupolven sarjassa ki-
saavat pariskunnat tai sisarukset ja kah-
den sukupolven sarja on lapsi-vanhempi  
- tai lapsi-isovanhempi -pareille. Family 
Trophy on kiva perhetapahtuma, joka on 
perinteisesti houkutellut mukaan myös 
monia vähemmän pelanneita.

Juhannusaattona on vuorossa Amerik-
kalainen Greensome ja heinäkuun puoli-
välissä pelataan The Open -yhdistelmäki-
sa, jossa omaan kierrostulokseen lisätään 
pelaajan valitsemien major-ammattilais-
ten tulokset ja majorin finaalia seurataan 
yhdessä kartanolla kera brunssin. Elo-
kuussa pelataan jälleen suuren suosion 
saavuttanut Shamble, syyskuussa on vuo-
rossa Everybody’s ja kauden päättää loka-
kuun Kinkkukisa.

Mikko Raunio
Kilpailutoimikunta

Kilpailukalenteri 2022 – koko jäsenistö mukaan!
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Etäkartoitukset ja tarjoukset maksutta!
Fjärrkartläggning och offert avgiftsfritt!
info@korttelilataus.fi - 019 223 930

Med Kvartersladdning säkerställer du 
att hemmaladdningen sker smidigt, 
säkert och effektivt!

Korttelilatauksella varmistat että
kotilatauksesi on kätevä, turvallinen
ja tehokas! 

Kotilatausratkaisut: / Hemmaladdning för:

Taloyhtiöt
Husbolag

Parkkihallit
Parkeringshallar

Omakotitalot
Egnahemshus

korttelilataus.fi

Syksyn perinteiset
• Shamble 27.8.

• Everybody’s 17.9.

• Kinkkukisa 15.10.

Tervetuloa Open-kisoihin!
• 13.7. Golfkesä-osakilpailu, Fream
• 16.7. Sassi Open, Fream
• 13.8. BMW Open, Fream
• 4.9. Matrix Golfmatkat scramble,  
 Fream
• Jäsenille ja vieraspelaajille

KAUDEN KOHOKOHTIA

Kauden korkkaus 30.4.
Kevät käyntiin ensimmäisellä 
kilpailulla. 
Seuraa ilmoittelua Nordcenterin 
verkko- ja FB-sivuilta. 

SÄÄVARAUS!
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KAUDEN KOHOKOHTIA

Family Trophy 11.6.
Benz, jossa pelataan paripeliä kahdessa sarjassa. Yhden su-
kupolven sarjassa kisaavat pariskunnat tai sisarukset ja kah-
den sukupolven sarja on lapsi-vanhempi tai lapsi-isovan-
hempi pareille. Family Trophy on kiva perhetapahtuma, joka 
on perinteisesti houkutellut monia myös vähemmän pelan-
neita mukaan kisoihin.

Yötön yö 2.7.
4 hengen scramble pelataan sekä Freamilla että Benzillä.
Tämän vuoden teema Beach Party.

Padel-Golf-yhdistetty 7.7.
Pelimuotona on henkilökohtainen kilpailu, jossa padelia pe-
lataan vaihtuvin vastustajin Americano-pelimuodolla ja saa-
dut pisteet muunnetaan samaan suhteeseen 9 reiän golfin 
pistebogey-tulosten kanssa

Members 23.7.2022
3 hengen scramble Benz-kentällä.
Jäsenille ja heidän vierailleen, Teemana VINTAGE
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Reikäpelimestaruuskisat 8.–9.7.
Heinäkuun 8.-9. järjestetään reikäpelin mestaruuskisat vii-
konlopputurnauksena. Karsinnat pelataan lauantaina Benzil-
lä ja kilpailu huipentuu sunnuntaina Freamilla järjestettävään 
finaaliin.

The Open -yhdistelmäkisa 17.7.
The Open -yhdistelmäkisa 17.7. Fream, jossa omaan kierros-
tulokseen lisätään pelaajan valitsemien major-ammattilais-
ten tulokset ja majorin finaalia seurataan yhdessä kartanolla 
kera brunssin.

Belissima 31.7.
Bellissima on kaikille avoin scramble-kisa. 
Kutsu ystäväsi toisesta golfseurasta mukaan pelaamaan!

ÅminneGård kuukausikilpailu
ÅminneGård kk-kisa pitää sisällään viisi osakilpailua. Vii-
meinen kisa on koko sarjan finaali. Kilpailua pelataan 
vuorotellen Benzillä ja Freamillä. Finaalikisaan lasketaan 
mukaan paras kierros Benziltä ja Freamiltä. Alemman ta-
soituksen pelaajille kk-kisassa pelataan tasoituksellisena 
lyöntipelinä ja korkeamman tasoituksen pelaajille piste-
bogeynä.

Seuran mestaruuskisat 20.–21.7.
Seuran mestaruus, jossa on sekä naisille että miehille kolme 
ikäsarjaa. Mestaruus ratkaistaan lyöntipelinä ilman tasoituk-
sia, mutta tämän lisäksi palkitaan parhaat pistebogey-tulok-
set.
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AVOIMET  OVET
NORDCENTERISSÄ 
LAUANTAINA 28.5. & 5.6.
KLO 14.00-17.00

- GOLF-PRO
- PADEL-PRO
- MINNI & ROOPE
GOLF SCHOOL
- VILIN
FITTAUSSTUDIO
- KUNTOSALI

Tervetuloa tutustumaan
maksuttomasti erilaisiin 
Nordcenterin tarjoamiin
palveluihin
ilman ajanvarauksia.

Kakkukahvit Kartanolla
Mahdollisuus tutustua
seuran toimijoihin



www.aminnemiljo.fi
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Viime vuosi meni hyvin lukuun otta-
matta maailman tilannetta, joka toi vä-
lillä mutkia matkaan. Saimme palautetta 
edellisistä kilpailuista ja kuuntelimme pe-
laajien toiveita tehden muutoksia tapah-
tumiimme. Kisoissa oli mukana huikea 
määrä naisia sekä mahtavia palkintoja, jo-
ten toivomme, että tämän vuoden kilpai-
luihin mukaan osallistuisi vielä suurempi 
joukko naispelaajia. Näin kaikki pääsisivät 
nauttimaan ihanista golfpäivistä ja -ta-
pahtumista. Samalla pääsemme teke-
mään yhteistä hyvää. Viime vuonnahan 
keräsimme esimerkiksi naisten sunnun-
taissa rahaa Roosa-nauhalle ja jatkamme 
tänäkin vuonna samalla keräyskohteella.  

Kausi korkataan vapun alla pariscram-
ble-kilpailulla, jossa on tarjolla makeisia 
kioskilla kilpailun lomassa. Tästä jatke-
taan Yötön yö -kilpailuun, joka on ennen 
edeltänyt juhannusta, mutta tänä vuonna 
se järjestetään heinäkuussa. Kyseessä on 
kolmen hengen scramble, joka pelataan 
Benzillä. Teemana on ”beachparty” ja kil-
pailun jälkeinen ruokailu tapahtuu karta-
nolla, kentällä tarjottavan ruuan lisäksi.

Members-kilpailuun olemme tehneet 
muutoksia. Kilpailu on neljän hengen 
Texas Scramble, joka pelataan kahdella eri 
kentällä ruuhkautumisen ehkäisemiseksi. 
Membersin teemana on vintage, johon 
voi pukeutua miten itse kokee teemaan 
sopivaksi. Kilpailun jälkeinen ruokailu on 
kartanolla ja saamme nauttia ruokailun 
aikana livebändin esiintymisestä. Kartano 
on muutenkin erinomainen paikka illan-
viettoon, sillä siellä pääsette tutustumaan 

uusiin ihmisiin ja nauttimaan Nordcente-
rin yhteishengestä.  

Naisten treenit jatkuvat myös tänä 
vuonna, viime vuonnahan ne saavutti-
vat suuren suosion. Näihin harjoituksiin 
toivon teidän kaikkien todellakin osal-
listuvan. Ne ovat nimittäin mainio paik-
ka tavata ihmisiä sekä korjata tai kehittää 
omaa lyöntiä. Siitä olen erityisen iloinen, 
kun viime vuonna niin moni osallistui ys-
tävyysotteluihin. Ne ovat minulle hyvin 
tärkeitä.

Lopuksi haluan kiittää naistoimikun-
taani, koska ilman toimikunnan apua en 
olisi saanut järjestettyä viime vuoden hui-
keita kisoja. En malta odottaa, että sekä 
te uudet että kokeneemmat osallistujat 
pääsette nauttimaan mukavista päivistä 
kanssani ja näkemään ahkerointimme tu-
loksen.

Lämpimästi tervetuloa mukaan, 
nähdään pian!

Krista Vartiainen
Ladykapteeni

NAISTEN SEURAOTTELUT
29.5. NGCC–Kytäjä
12.6. Naisten sunnuntai
28.6. TAGi–NGCC
5.7. NGCC–TAGi
17.8. NGCC–Hills

Hei upeat naiset!

NAISET
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Vanhemmille nordcenteriläisille Ritva 
Rissanen ei juuri esittelyjä kaipaa. Nuo-
remmille voidaan kuitenkin kertoa, että 
häntä voi kutsua Kalle Lindqvistin ohella 
Nordcenterin perustajaksi.

Ritva toimi toimitusjohtajana perusta-
misesta lähtien vuodesta 1987 aina vuo-
teen 1994 asti, ja sen jälkeen hänet on 
voinut bongata usein Nordcenterissä gol-
farin ja aktiivisen jäsenen roolissa. 

”Nordcenteriin tulin ensimmäisen ker-
ran Kalle Lindqvistille tulkkausavuksi. Kal-
le oli tulevan urakoitsijan, Lemminkäisen 
golfryhmän kanssa edennyt golfsuunnit-
telijan valinnassa 
ja Ronald Fream 
tuli ensimmäiselle 
tutustumiskäynnil-
le. Golfista en tien-
nyt mitään, mutta 
kielitaito ja kau-
pankäynti oli tut-
tua”, Ritva Rissa-
nen kertoo. 

”Kohtalokkaan” tulkkauksen seurauk-
sena Rissaselle syntyi uusi kotiseutuhar-
rastus, joka jatkui ensin viikonloppuko-
kouksina ja vei lopulta koko käden sekä 
johti uran vaihtoon.

Nordcenterin kenttäsuunnittelijoiksi 
valittiin maineikkaat kansainväliset suun-
nittelijat Ronald Fream ja Bradford Benz.

”Kun ensimmäistä kenttää suunnitel-
tiin, tarjouspyyntö oli lähetetty muistaak-
seni viidelle eri suunnittelijalle ja Ronald 

Fream vastasi ensimmäisenä. Toiminnan 
miehenä Kalle tietysti arvosti ripeätä vas-
tausta, ja kun mies osoittautui asiallisek-
si ja referenssitkin olivat hyvät, valinta oli 
selvä.”

”Bradford Benzin toimistoon tutustuin 
yhdessä Euroopan ensimmäisistä golf-
konferensseista, missä hänen toimistonsa 
partneri piti erinomaisen esitelmän. Kun 
partnerit sitten erosivat, kutsuimme mo-
lemmat erikseen Nordcenteriin ja heis-
tä valikoitui Brad Benz seuraavan kentän 
suunnittelijaksi.”

Kun Rissaselta kysyy hänen kohokoh-

taansa Nordcenterissä golfarina, hänen 
muistoistaan nousee esille VIP-kurssit ja 
tietysti kisan voitto.

”Kun nyt mainostetaan yleisesti ”Gol-
fariksi päivässä” -kursseja, voin kyllä ker-
toa, että kun kentän osakkaiksi haluttiin 
yrityksiä, niin aloitimme jo aikanani VIP-
green card -kurssit yritysjohtajille. Tästä 
Golfliitto vimmastui niin, että uhkasi erot-
taa meidät koko liitosta. No yritys- ja seu-
ratoimintaa sitten selvitettiin lopulta hy-
vässä yhteisymmärryksessä”, Rissanen 
muistelee nauraen.

”Pelillisesti varmaan hienoin saavu-
tukseni oli Yöttömän Yön voitto 1990 en-
simmäisessä tai toisessa kilpailussa. Sil-
loin pelattiin parikilpailuna ja parinani oli 
Golfliiton toimitusjohtaja  Osmo Saarinen. 
Arvatkaapa kenen lyönneillä voitettiin?  
Upein kisamuisto Nordcenterin kokonai-
suudesta on ehkä Naisten Euroopanmes-
taruuskisat Benzillä 1997.  Siinä oli lähes 
olympialaisten kaltainen kansainvälinen 
tunnelma.”

Rissanen on tätä nykyä tyytyväinen 
eläkeläinen. ”Olen golfin ansiosta hyvä-
kuntoinen eläkeläinen. Nautin perhees-

täni ja ystävistä 
ja edelleen myös 
golfin pelaamises-
ta. En ole itse ollut 
koskaan mikään 
kilpagolfari, mut-
ta nautin maise-
mista, luonnosta ja 
seurasta. Seuraan 
edelleen kentän 

kuntoa ja yleistä siisteyttä. Siinä suhtees-
sa ammattitauti jäi päälle. Tulevalla kau-
della tavoitteena on vain pelata mahdol-
lisimman monta kivaa kierrosta. Jos nyt 
jotain historiasta ehkä kaipaan niin hie-
noja intiimejä kesäkonserttejamme.” 

”Fream-kenttä on ensirakkauteni, sii-
hen ei ikinä kyllästy, vaikka tuloksen te-
ko onkin vaikeaa. Lempiväyläni on  ehkä 
Freamin 7. Se nyt vaan on kaunis.”

Ritva Rissanen tulkkasi 
Ronald Freamin puheet ja bongasi 

Bradford Benzin golfkonferenssista

JÄSENTEN MIELESSÄ 

”Tulevalla kau-
della tavoit-
teena on vain 
pelata mah-
dollisimman 
monta kivaa 
kierrosta.”
Ritva Rissanen
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Kolmatta vuotta Yhdysvalloissa Okla-
homa Christian Universityssä opiskeleva 
ja yliopistogolfia Eagles-joukkueessa pe-
laava Wilma Merenmies kuuluu yliopisto-
joukkueensa kärkipelaajiin. Maaliskuusta 
toukokuuhun kestävällä kevään kilpailu-
kaudella NGCC:n edustuspelaaja on ollut 
tuloslistojen kärjessä ja tehnyt useissa kil-
pailussa joukkueensa parhaisiin kuuluvia 
tuloksia.

”Tavoitteenani on menestyä yliopisto-
golfissa ja voittaa kilpailu. Kausi on suju-
nut oikein hyvin”, Merenmies kertoo.

Pääaineenaan Merenmies opiskelee 
markkinointia ja 
johtamista. Koulu-
päivät kestävät ta-
vallisesti viitisen 
tuntia ja sen jälkeen 
harjoitellaan.

”Yhdysvallois-
sa opiskelu on ollut 
mukavaa ja hieman 
erilaista kuin mitä Suomessa opiskelu oli-
si. Koulua minulla on yleensä kello 9–14 
välillä ja sen jälkeen on noin 2–3 tunnin 
treenit kentällä. Välillä koulun ja kilpai-
lujen tasapainottaminen on haastavaa, 
mutta muuten on ollut kivaa.”

Yhdysvalloissa yliopistogolfin kilpailu-
kausia on kaksi. Syksyllä kilpaillaan syys–
lokakuussa ja keväällä maalis–toukokuus-
sa.

Golfissa nuorta raaseporilaista kiinnos-
taa eniten jatkuva uuden oppiminen.

Wilma Merenmies haluaa pärjätä 
Finnish Tourilla ja SM-kisoissa

”Tässä pelissä voi aina oppia jotain 
uutta. Tietysti harjoitteleminen ja mat-
kustelu kilpailujen perässä eri puolilla Yh-
dysvaltoja on myös kivaa.”

Suomessa Merenmiehen suosikki-
kenttä on Nordcenterin Fream. ”Fream 
on ehdottomasta kentistä haastavampi. 
Se haastaa oikein toden teolla eikä pääs-
tä helpolla. Pidän sitä erittäin laadukkaa-
na kilpailukenttänä, joka vaatii pelaajalta 
hyvin tarkkaa lyöntien sijoittelua. Ken-
tän hienoihin puoliin kuuluu myös todella 
kauniit näköalat merelle.”

”Benz on mielestäni hieman helpom-

pi, mutta toisaalta sen viheriöt sitten taas 
tuovat oman vaikeutensa, ne eivät ole 
mitenkään helppoja pelata. Benz on mi-
nusta sellainen kenttä, joka on mukava 
pelata mihin aikaan tahansa.”

Merenmiehen lempimaila on draive-
ri. ”Pidän siitä erityisesti sen takia, että 
olen kehittynyt siinä hyvin paljon ja op-
pinut lyömään erilaisia kierteitä. Nykyään 
lyön lähes jokaisen avauksen draiverilla.”

Ensi kaudella raaseporilainen haluaa 
menestystä sekä Finnish Tour- että SM- 

kilpailuissa. Sitä ennen tavoitteena on 
menestyä Yhdysvalloissa ja saavuttaa yli-
opiston golfin kilpailuvoitto. 

Maaliskuun alussa alkaneen kilpailu-
kauden ensimmäiset kilpailut pelattiin 
Oklahoma Cityssä ja Wichita Fallsissa Tek-
sasissa. Merenmies on ollut joukkueensa 
parhaita pelaajia kevätkauden kilpailu-
kaudella, ja hyvän menestyksen ansiosta 
joukkue on parantanut sijoitustaan oman 
alueensa yliopistorankingissa useita sijo-
ja ylöspäin.
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”Wilman tavoittee-
na on menestyä 
Yhdysvalloissa ja 
saavuttaa yliopis-
ton golfin kilpailu-
voitto. ”
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Suomen parhaaksi golfravintolaksi jäl-
leen kerran valittu ÅminneGård vetää 
puoleensa kauniilla miljööllään ja herkul-
lisella menullaan. Tänä vuonna luvassa on 
upeita brunsseja ja uudenlaisia, ravintola-
vieraiden palautteen perusteella muokat-
tuja monipuolisia lounasvaihtoehtoja.

”Aiomme järjestää useita erilaisia tee-
mapäiviä ja esimerkiksi BBQ-tapahtumia 
terassilla. Tutut burgeri- ja salaattipäivät 
sekä suositut brunssit jatkuvat”, Åminne-
Gårdin arvostettu keittiömestari Kenneth 
Löfberg kertoo. Löfberg on saanut keittiö-
mestaritaidoistaan myös kansainvälisiä 
palkintoja.

Tänä vuonna lounasmahdollisuudet 
laajenevat, sillä lounaaksi voi tilata keit-
tiöstä myös niin sanotun lautasannoksen. 
Tähän vaihtoehtoon sisältyy myös salaat-
tipöytä.

”Monelle noutopöytä on hieman liian 
runsas, eivätkä kaikki halua syödä liikaa. 
Se on minullekin tuttu tunne. Siksi an-
nos keittiöstä voi tuntua kivalta vaihtoeh-
dolta. Tarjolla on esimerkiksi lämminsa-
vulohta katkarapucremellä tai lehtipihviä 
sipulimuhennoksella tai useita kivoja pas-
toja. Toivomuksia voi aina laittaa minul-
le sähköpostilla ja toteutamme niitä tilan-
teen mukaan.”

Kenneth hankkii raaka-aineita mah-
dollisimman paljon lähituottajilta. Tarjolla 
on esimerkiksi luomunautaa Nybygårdis-
ta, lammasta Svarvarsista sekä Westgår-
distä. Myös makkarat tulevat Westgårdis-
tä.

Suomen paras golfravintola 
ÅminneGård

”Kuhaa ja ahventa saamme Särkisa-
losta. Erikoislohituotteet saamme kalas-
tajalta Bromarvista. Meillä on useampia 
hyviä tuottajia, jotka toimittavat meille 
todellista lähiruokaa.”

Kennethin mukaan lähiruokaa suosi-
taan mahdollisuuksien mukaan. ”Minusta 
kaikki suomalainen ruoka on lähiruokaa, 
koska olemme aika pieni maa. Yritän kui-
tenkin hankkia kaiken enintään 150–200 
kilometrin säteen sisältä.”

Keittiömestarin näkökulmasta katsot-
tuna raaseporilainen pienilmasto tuottaa 
maistuvampia vihanneksia. ”Kasvikset 

TULOSSA:
•	BURGERIPÄIVÄT
•	BBQ-ILTOJA  

SÄÄVARAUKSELLA
•	FLAMMKUCHEN ILTOJA
•	ÅMINNEGÅRDIN  

KUUDEN RUOKALAJIN  
ILLALLINEN

•	PIHVIPÄIVÄT
•	TEXMEX-ILTOJA
•	LAUANTAIN TEEMALOUNAAT
•	SUNNUNTAIBRUNSSIT

tulevat meille suoraan viljelijöiltä 2–4 ker-
taa viikossa. Minusta olemme saaristoil-
mastovyöhykkeen alueella ja tuotteissa 
on aivan toisenlainen, parempi maku kuin 
muualla. Esimerkiksi Hangon läheltä saa-
tavat Torstenin tomaatit, salaatit ja yrtit 
kasvavat meren läheisyydessä ja ovat to-
della maukkaita. Perunat tilaamme Ronny 
Avelalta Pohjasta.”

Keittiömestarin tavoittaa mailista  
ravintola@nordcenter.com
Tiedustelut puh. 019 2766 890
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Majoitusvaihtoehtoja on tarjolla erilai-
sia, alueella tai välittömässä läheisyydes-
sä.

Alueen majoitukset ovat käytössä vuo-
den ympäri, mutta sesonkiaikaa on tou-
ko–syyskuu. Viikonloput täyttyvät seson-
kiaikoina nopeasti, joten kannattaa varata 
ajoissa. Jäsenet/osakkaat saavat majoi-
tushinnoista 10 % alennusta.

Kartanon alakerrassa sijaitsee huo-
neisto neljälle. Oman saunan lisäksi huo-
neistossa on oleskelutila ja kaksi erillistä 
makuuhuonetta.

Maitotalo sijaitsee aivan rangen vie-
ressä ja talossa on yhteensä 4 majoitus-
huonetta. Huoneet ovat erikokoisia ja nii-
hin majoittuu mukavasti 2–4 henkilöä.

Majoitushuoneet on sisustettu Vallilan 
tekstiileillä ja saaneet nimensä huonees-
sa käytetyn kuosin mukaan. Huoneissa on 
vedenkeitin, jääkaappi, pyyhkeet ja vuo-
devaatteet valmiiksi pedattuina. Jokaises-
sa huoneessa on omat suihku- ja wc-tilat.

Ryhmille erittäin hyvin soveltuva Kel-
tainen talo sijaitsee noin 2 kilometrin 
päässä Nordcenteristä. Talon voi vuokra-
ta vähintään 8 henkilölle ja taloon mah-
tuu yhteensä 12 hlöä. Talossa on sauna 
ja 3 erillistä suihku- ja wc-tilaa. Taloa voi 
vuokrata golfkaudella.

MAJOITUS 
NORDCENTERISSÄ
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Nordcenterin Proshop Vili Custom Golf 
tunnetaan Suomen parhaasta ammatti-
taidosta ja ainoasta fittausstudiosta, jossa 
mailoja voi testata aidolta nurmelta lyö-
den.

”Studiossa on riittävä määrä teknisiä 
välineitä, joiden avulla voidaan löytää jo-
kaiselle pelaajalle juuri sopiva maila. Jos 
nyt varovaisesti arvioin, meillä pystyy 
lyömään 12  000 erilaista rautaseiskaa ja 
noin 5 000 erilaista draiveria. Sekään nyt 
ei ole erityisen iso määrä, mutta jos yh-
dellä merkillä on lofteineen ja puolineen 
sekä malleineen noin 20 lapavaihtoehtoa 
ja mahdollisuus tilata 400 erilaista vartta, 
valikoimaa on riittävästi”, Proshopin yrit-
täjä Vili Viljamaa kertoo.

Shopista löytyy myös Suomen ainoa 
paikka, jossa voidaan lyödä wedge-fit-
tausta nurmikolta oikealla pallolla. Esi-
merkiksi Titleistin Vokeylla on tarjolla 28 
erilaista wedgeä.  Lisäksi löytyy sekä Cal-
lawayn että Pingin demowedget ja Cle-
velandin 50–60 erilaista wedgeä. ”Tarvit-
taessa voidaan mennä bunkkeriin ja ottaa 
siirrettävä analysaattori mukaan.” Fit-
tauksen voi tehdä myös putterille. Nord- 
centeristä löytyy Suomen hienoin Scotty 
Cameron -corner, josta myydään tuotteita 
myös ulkomaille.

Tämän kauden kohutuin uutuus on Tay-
lormaden Stealth-draiveri, jossa lyönti-
pinta on kokonaan hiilikuituinen. ”Kaikilla 
muilla lyöntipinta on titaania, vaikka hiili-

Saisiko olla 12 000 erilaista rautaseiskaa 
ja noin 5 000 erilaista draiveria?

Legendaarinen mailavalmistaja Scotty Cameron ja Vili Viljamaa.

kuitua on pitkin lapaa muualla. Tällä mai-
lalla pelaavat esimerkiksi Tiger Woods ja 
Rory McIlroy.”

Kauden alussa Vili suosittelee kurkis-
tamaan jalkoihin. Ei ole todellakaan se ja 
sama millaisilla kengillä kenttää kiertää.

”Kenkien rungon pitää olla riittävän 

kestävä ja piikit sekä vedenpitävyys kun-
nossa. Jos vuodessa pelaa vaikka 100 
kierrosta, se tarkoittaa kävelyä noin tu-
hannen kilometrin verran. Itse luotan ai-
na pitkään kokemukseen ja esimerkiksi 
siihen, että Footjoy on tehnyt golfken-
kiä vuodesta 1872. He tietävät mitä tämä 
vaatii.”
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• Rangemaksu 20 €/20 latausta tai  
80 €/rajaton rangen käyttö

• Tennis 20 €/v, 10 €/h
• Kuntosali 60 €/v tai perhe 150 €/v
• Biljardi 30 €/v, 10 € h
• Yhteismaksu: tennis, biljardi, kunto-

sali ja rajaton range 180 €
• Yhteismaksu: tennis, biljardi, kunto-

sali ja range 20 krt 120 €
• Golfauton vuokraus 30 €/kierros  

tai 250 €/10 kierrosta
• Majoitushinnoista 10 % alennus

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

Jäsenhinnat 
Nordcenterin 
palveluihin

Minna Varsta ja Fanny. Koira on aina 
pidettävä kytkettynä kentällä.

Hei, olen Minna Varsta naistoimikunnasta ja 
golf on perheeni yhteinen harrastus, ja yksi 
mukava tapa viettää oman nuorison kanssa 
aikaa. Laji on kiva siitä, että kaikki voivat pe-
lata yhdessä taidoistaan riippumatta. Ja mikä 
mahtavinta, niin Nordcenterissä koirat ovat 
tervetulleita mukaan – kultainennoutajamme 
Fanny on rakastanut olla kentällä meidän mu-
kanamme.

Lapseni ovat käyneet Laurin tunneilla, mi-
kä on lisännyt heidän innostustaan lajin pa-
rissa. On todella hienoa, että Nordcenterissä 
on alettu panostaa nuoriin ja erityiskiitos sii-
tä Laurille!

Tämänhetkinen naistoimikunta on joukko 
idearikkaita ja mukavia naisia. Ja toivon, että 
hyvä henki heijastuu järjestettävissä kisois-
sa kaikille. Itse olen mukana toimikunnas-
sa, koska mielestäni on upeaa, että meillä on 
nuori naiskapteeni ja omalta osaltani tahdon 
tukea Kristaa ja muutenkin nuoria kaikessa 
mitä he tekevätkin.

Itse olen aloittelija golfin parissa, joten 
olen hyvä esimerkki siitä, että mikään ei ole 

Minna Varsta – kiva yhteinen harrastus
milloinkaan myöhäistä. Pelaamisen lisäk-
si tämä laji on vapaa-ajan viettoa ystävien 
kanssa. Lajin parissa Nodassa olen tutustu-
nut uusiin ihmisiin ja saanut osasta ihan sy-
dänystäviä.

Nordcenterin kentät ovat mitä kauneim-
pia ja mukavimpia pelata, mutta jos pitää va-
lita omat suosikit, niin sanoisin Benziltä väylä 
kuusi ja Freamillä ykkönen.

Jos jokin täytyy sanoa omaksi vahvuudek-
si, niin se on ollut ehkä avaukset pituuten-
sa puolesta, mutta viime aikoina olen alkanut 
ymmärtää myös lähipelin tärkeyden.

Olemme käyneet Nodasta koostuvalla jou-
kolla koko talven SeasonGolfissa, ja nyt jänni-
tetään saadaanko nämä opit vietyä kentälle!

Naistoimikunnan jäsenenä paras muisto 
on Naisten viikonloppu -peli, jossa saimme 
pelata Roosa-nauhan hyväksi. Toivottavasti 
saamme tehtyä tästä perinteen, joten kaikki 
naiset ovat tervetulleita kisaamaan ja tuke-
maan Roosa-nauhakeräystä!
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NORDCENTER – 
kokonaisvaltainen 
kokemus

IDA 
GUSTAFSSON

Golfin lisäksi alueella on mahdollisuus 
harrastaa monipuolisesti useita eri lajeja. 
Tervetuloa viihtymään pidempäänkin!

Nordcenterissä pelataan golfia huhtikuusta marraskuulle. 
Fream-kenttä avataan aina ensimmäisenä ja suljetaan viimei-
senä loppusyksystä. Ravintola avataan pääsiäisviikolla. 

Talvella Nordcenterissä hiihdetään ahkerasti perinteisillä- ja 
vapaan tyylin laduilla.

Kuntosali on avoinna vuoden kaikkina aikoina. Golfkauden ai-
kana kuntosalia saavat käyttää pelioikeuden omaavat sekä 
green fee -asiakkaat. Talvikaudella kuntosalille voi lunastaa 
edullisesti henkilökohtaisen koodin, jolla saunarakennuksen ovi 
aukeaa myös golfkauden ulkopuolella.

Kuntosali on hyvin varusteltu Sygnumin kuntosalilaitteilla ja 
Matrixin aerobisilla laitteilla.

Personal Trainer -palveluita voit tiedustella 
Ida Gustafssonilta ida@idagustafsson.fi

Myös snookeria ja biljardia voi pelata vuoden kaikkina aikoina. 
Aikoja voi varata kotisivuillamme löytyvästä varauskalenterista.
 
 
 

Tennis – kaksi erilaista kenttää 
 
Nordcenterissä on myös mahdollisuus pelata tennistä, vaihto-
ehtoina jaloille ja nivelille ystävällisellä massakentällä tai ko-
valla kentällä, jonka valttina on tasainen pomppu.
 
Aikoja voi varata kotisivuillamme löytyvästä varauskalenterista.
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Kaikkien palvelujen varaukset ja 
lisätiedustelut receptionista 

puh 0600 390755 
(0,76€/min+ppm) 

nordcenter@nordcenter.com

Golfmarina 
 
Nordcenteriin voit saapua myös vesiteitse. Golfmarinassa on 
tarjolla eri kokoisia ja hintaisia venepaikkoja päivä- tai kausi-
käyttöön. Marinasta pyritään ennakkotilauksesta järjestämään 
kuljetus Kartanon alueelle. Venepaikka tulee varata puhelimit-
se Nordcenterin vastaanotosta hyvissä ajoin (mielellään vii-
meistään edellisenä päivänä) ennen saapumista.

PADEL 
 
Viime vuoden heinäkuussa Nordcenteriin valmistui kaksi upeaa 
padel-kenttää. Padel on sekoitus tennistä ja squashia ja se on 
yksi maailman nopeimmin kasvava mailapeli tällä hetkellä.
 
Järjestämme toukokuussa padelin alkeis- ja jatkokurssin. Roh-
keasti mukaan pelaamaan padelia, se on hauskaa!
 
Kentät aukeavat heti kun säät sen sallivat. Aikoja voi varata ko-
tisivuillamme löytyvästä varauskalenterista.
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Nordcenterin vastaanotossa työskentelevät tälläkin kaudel-
la Anki Gustafsson ja Marianne Nylund. Tänä kesänä heitä 
avustavat Roosa Väisänen, Sara Salo ja Kia Exell.
Vastaanotto/Reception vastaa pelaamiseen, kilpailuihin ja 
majoittumiseen liittyvistä varauksista ja palveluista sekä  
muista alueen aktiviteeteista ja palveluista.
Puh. 0600 390 755 (0,76e/min + ppm)
nordcenter@nordcenter.com

Verkkopalveluissa kaikki sujuu nopeammin. 
Lue tästä Ankin ja Mariannen vinkit turvalliseen 
ja sujuvaan asiointiin!
1.  Varaathan tiiajat NexGolfista (linkki kotisivuilla), 
 tällä hetkellä yli 85 prosenttia omien pelaajien varauksista 
 tehdään verkon kautta 
2.  Ilmoittaudu myös kilpailuihin NexGolfin kautta 
3.  Vieraspelaajat voivat valita aikoja Teetime.fi-palvelusta 
 (linkki kotisivuilla) 
4.  Käytäthän asioinnissa sähköpostia. Huomioithan, että 
 emme hoida ajanvarauksia mailin välityksellä, paitsi 
 minimissään 8 hengen ryhmille. Sähköpostiosoitteemme 
 on nordcenter@nordcenter.com  
5.  Majoitusvaraukset voit tehdä kotisivuiltamme 
6.  Aktiviteettien varaukset hoituvat myös kotisivuiltamme
7.  Pelioikeuksien nimeäminen hoidetaan NexGolfissa tai 
 kotisivuilla olevan lomakkeen avulla
8.  NexGolfissa hoituu myös oman peliaikavarauksen 
 vahvistaminen  

Vastaanotto/Reception
kaudella 2022

Palvelupäällikkö Anki Gustafsson (oik.) 
ja palveluvirkailija Marianne Nylund.
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M A J O I T U S P A K E T T I  K A H D E N
H E N G E N  H U O N E E S S A

S I S . Y H D E N  Y Ö N  M A J O I T U K S E N
K A H D E L L E  +  A A M I A I S E N

1  X  G R E E N  F E E / H L Ö  ( L I S Ä  G R E E N  F E E  +  6 0 € / H L Ö )

 

250€

M A J O I T U S P A K E T T I  K A H D E L L E
 

TARJOUS ON
VOIMASSA

JOKA PÄIVÄ KOKO KAUSI 



TAPAHTUMAKALENTERI
HUHTIKUU

30.4. Kauden korkkaus

TOUKOKUU
2.5.  F Pariscramble

9.5. F Pariscramble

16.5. B Viikkokisa 1. kauden avaus*

21.5. F ÅminneGård kk-kilpailu

28.5. Avoimet ovet ja pro-klinikka

28.5. B Lippukilpailu

KESÄKUU
5.6. Avoimet ovet ja pro-klinikka

11.6. B Family Trophy 

12.6. B Naisten Sunnuntai

18.6. B ÅminneGård kk-kilpailu

24.6. B Juhannusaaton amerikk. Greensome

HEINÄKUU
2.7. B Yötön yö

7.7. Golf + Padel -turnaus

9.7. B Reikäpelimestis lohkot

10.7. F Reikäpelimestis finaali

13.7. F Golfkesä-osakilpailu

16.7. F Sassi Open Fream

17.7. F The Open -yhdistelmäkisa

23.7. B Members

27.7. F ÅminneGård kk-kilpailu

31.7. B Belissima

ELOKUU
6.8. Alueiden välinen joukkuekisa

13.8. F BMW Open Fream

14.8. B ÅminneGård kk-kilpailu

20.8. B Seuran Mestaruuskilpailut

21.8. F/B Seuran Mestaruuskilpailut

27.8. F Shamble

SYYSKUU
4.9. F Matrix golfmatkat scramble 

10.9. F ÅminneGård kk-kilpailu

17.9. B Everybody’s

LOKAKUU
3.10. B  Viikkokisa 21. finaali

15.10. B Kinkkukisa

*) Viikkokisa pelataan maanantaisin 16.5.–3.10.2022


