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TOIMINNANJOHTAJALTA

#Tawastgolf 
 #SMGOLF2016

1  2016 TEKSTI: Lauri Manninen

jestettyä kaikkien aikojen par-

haat SM-kilpailut. Erikoishintaisia 

pelimahdollisuuksia tulee myös-

kin olemaan tuona ajanjaksona 

useallekin kentälle ja niistä ilmoi-

tamme kesän mittaa kotisivuilla 

sekä sosiaalisessa mediassa.

Vaikka kentällä pelataankin Suo-

men merkittävin amatöörikil-

pailu emme kuitenkaan unohda 

seuran muita tapahtumia ja nor-

maalia klubitoimintaa. Kesälle on 

luvassa uusia tapahtumia (mm. 

Matalan kynnyksen kisa) ja niistä 

tiedotetaan myöhemmin. Myös-

kin Vappulounas uudistetaan ja 

tänä vuonna viralliset avajaiset 

järjestetään brunssi-typpisenä 

1.5.2016. Tervetuloa mukaan!

Sosiaalinen media - 
Tässä tarvitaan apua!
osiaalisen median merkitys on 

jatkanut kasvuaan ja niin myös 

Tawast Golf siirtyy entistä enem-

män someen. Somella tarkoi-

tetaan tässä kohtaa varsinkin 

Facebookia ja Instagramia. 

Muistakaa, että Tawast Golfin 

sosiaalinen media on myös teidän 

tuottamaa mediaa. Ollaan kaikki 

aktiivisia ja laitetaan kuvia sekä 

juttuja hashtagilla #tawastgolf 

#smgolf2016 , niin Facebookkiin 

kuin instagramiinkn. 

Sosiaalisen median avulla voimme 

kaikki osaltamme vaikuttaa, että 

Tawast Golfin iloinen ja avoin 

ilmapiiri tulee myös muiden tie-

toisuuteen. Pidetään kuiten-

kin mielessä, että kun kaikki on 

hy vin, niin kerrotaan siitä muille 

ja jos jokin on pielessä niin kerro-

taan siitä henkilökunnalle. Tawast 

Golf palkitsee kesän mittaan par-

haita some-päivityksiä.

Näillä sanoilla hyvää golfkesää 

kaikille tawastilaisille! 

T alvi on mennyt taas 

kerran nopeasti ja 

kaikki merkit viittaa-

vat siihen, että kent-

tä on talvehtinut lois-

tavasti.  Nyt on lupa olettaa, että 

kenttä on heti keväästä huippu-

kunnossa. Kentällä ja klubilla on 

tehty varsin paljon kunnostusta 

ja olen varma, että kyseiset työt 

tulevat osaltaan nostamaan Ta-

wast Golfin tason taas askeleen 

ylöspäin.

Tawast Golf on vuosien mittaa 

järjestänyt hienoja kansallisia kil-

pailuja ja merkkinä tästä Tawast 

Golfille on myönnetty lyöntipe-

lin SM-kilpailut. Kilpailut pela-

taan 13-16.7.2016. Kilpailun 

yh tey dessä kilpailuviikon tiistaina 

pe lataan Pro-Am, jossa on hyvä 

mahdollisuus tulla seuraamaan 

huippugolfia ja tukemaan paikal-

lista urheilutoimintaa. Myöhem-

min tässä lehdessä on mainos 

kyseisestä tapahtumasta. 

SM-kilpailuiden vuoksi kenttä 

tulee olemaan kokonaan suljettu 

12-16.7. ja toivomme tietysti, 

että jäsenistöstä löytyy riittävästi 

vapaaehtoisia, että saadaan jär-
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Parasta
vapaa-aikaa!

TEKSTI:  Jussi Rouhento

PUHEENJOHTAJAN CORNERI

S uomen golfille on juu-

ri luotu uudet suunta-

viivat. Vuoteen 2020 

saakka ulottuvassa 

strategiassa on laadit-

tu yhteiset linjaukset ja tavoitteet 

koko Suomen golfille. Liikunta ja 

lajin terveysvaikutukset on pitkäl-

lisen strategiatyön myötä nostettu 

keskiöön. Pitkällisen tästä työstä 

on tehnyt laaja-alainen jäsenistön, 

toimialajärjestöjen ja golfyhteisöi-

den kuuleminen. Työssä on käy-

tetty apuna strategiatyöhön eri-

koistuneen konsultin osaamista. 

Golfliiton hallitus on vuosien 

2015-2016 aikana vienyt läpi liitto-

valtuuston toimesta käynnistetyn 

strategian päivityksen. Golfliiton 

alueellisten vaikutuspiirien ansi-

osta Tawast Golf ja sen jäsenistö, 

kuin myös muut Hämeenlinnan 

seudun kentät, ovat saaneet stra-

tegiatyössä ja suuntaviivojen luo-

misessa äänensä kuuluviin. 

Lajiliiton uutta strategiaa voidaan 

pitää perin pohjin työstettynä, 

sillä hankkeen aikana kuultiin yli 

7.000 seurajäsenen palautetta ja 

tulevaisuuden golftarpeita. Liiton 

strategiaan on valittu viisi paino-
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pistealuetta: talous- ja toiminta-

olosuhteet, juniorigolf, naisten 

golf, kilpagolf ja viestintä (paino-

pistealue vuonna 2016, myöhem-

min tukitoimi). 

Golfliiton liittokokous on keväällä 

2016 hyväksynyt uuden strate-

gian liittoa koskevilta osin. Kun-

kin golfyhteisön, kuten myös 

Tawast Golf Ry:n, tulisikin päivit-

tää oma strategiansa tämän poh-

jalta. Tämä työ on Tawast Golfissa 

aloitettu kevään 2016 aikana. 

Edellisen kerran Tawast Golf Ry:n 

strategiaa on päivitetty vuosille 

2013 – 2015.

”Parasta vapaa-aikaa” kuuluu 

Suomen golfin visio. Visio on 

määritelmänsä mukaan ympäri-

pyöreästi sanottuna tulevaisuu-

den tavoitetila. Suomen golfin 

missio Golfliiton strategiatyön 

pohjalta sen sijaan on: ”Golf 

yhdistää terveysvaikutukset ja 

yhdessä luonnossa liikkumisen”. 

Missio taasen on toiminta-ajatus 

ja olemassaolon syy vastaten sii-

hen mitä halutaan tehdä tai mihin 

halutaan päästä. Hieman akatee-

mista tekstiä verraten yksittäisen 

golfseuran toimintaan. Näin lajin 

tulevaisuudesta siis kuitenkin lin-

jataan Golfliiton toimesta suomi-

golfin tasolla. Vapaa-aika, terveys 

ja luonto – kaikki hienoja asioita. 

Harrastatko muuten itse näiden 

syiden takia?

Tawastissa on paljon uutta kau-

teen 2016 lähdettäessä. Keväällä 

järjestetty ensimmäinen klubi-

matka Espanjaan keräsi suu-

ren suosion. Klubirakennusta ja 

kenttää on ehostettu parempaan 

kuntoon kauden kynnyksellä. 

Caddiemasterin toimisto sekä 

ravintola on kalustettu uudes-

taan asiakkaita entistä paremmin 

palveleviksi. Myös pukuhuonei-

den remontointi on jatkunut tällä 

kertaa miesten pukuhuoneiden 

puolella.  Uusista kentän kunnos-

tustöistä näkyvimpiä on väylien 

4. ja 5. vesiesteremontti. 

Kauden 2016 suurin ponnistus 

Tawastille tulee olemaan lyön-

tipelin suomenmestaruuskilpai-

luiden järjestäminen. Edellisen 

kerran kilpailu pelattiin Tawast 

Golfissa vuonna 2000. Tämän 

vuoden kilpailun erityispiirteenä 

voidaan pitää historiallista muu-

tosta, jonka mukaan ammattilais-

statuksella pelaavat golfarit ovat 

mukana SM-kisoissa. Jäsenistöä 

kannustetaan osallistumaan SM-

tapahtuman järjestämiseen niin 

talkootyönä kuin kannustusjouk-

koina. Ilmoittautumisia vapaa-

ehtoistyöhön kerätään Tawastin 

nettisivujen kautta ja halukkuu-

tensa voi ilmaista myös suoraan 

toimiston väelle. Kilpailun järjes-

täminen on hieno testi Tawast 

Golfille sekä organisaationa, 

tapahtuman järjestämisen palve-

luiden suhteen kuin myös kentän 

haastavuuden muodossa. Voit-

totuloksen veikkailusta voikin jo 

alkaa muodostamaan omaa käsi-

tystään. Hämeenlinnalaista kilpa-

golfedustusta tullaan näkemään 

SM-kisoissa laajalla rintamalla. 

Tawast Golfille on myös seurana 

myönnetty ns. villejä kortteja Gol-

fliiton toimesta. Näistä paikoista 

tullaan järjestämään karsintakil-

pailua halukkaiden ja vielä vailla 

kilpailukategoriaa olevien kes-

ken.

Tästä kaudesta alkaen sekä 

Tawastin ravintolatoiminta kuin 

myös pro shop ovat osakkaidensa 

omistamia. Näin ollen klubi ja sen 

palvelut tulevat siis niin sanotusti 

omasta takaa ja palveluiden käyt-

tämisessä keskittäminen kan-

nattaa. Jäsenistölle ja osakkaille 

tullaan kauden aikana tarjoamaan 

aktiivisen toiminnan ja ehostettu-

jen puitteiden lisäksi myös mai-

nittavia etuja ravintolan puolelle 

sekä välinehankintoihin liittyen. 

    

Nauttikaa pelistä ja puitteista! 
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SM 2016 
Pro-Am –kilpailu Tawast Golfissa 12.7.2016

TIISTAI 12.7.2016, TAWAST GOLF
 
Klo 8.00 alk. Ilmoittautuminen, aamiainen ja range
Klo 9.30 Pro-Am -kilpailun yhteislähtö

Kierroksen jälkeen sauna ja runsas buffet-lounas sekä kilpailun palkintojenjako

Klo 18.00 - 21.00 Sisävesiristeily Vanajalla 
(sis. ohjelma, ruokailu ja ruokajuomat)

Yrityksen osallistumismaksu Pro-Am –kilpailuun on 890€ + alv. Joukkue muo-
dostuu yrityksen kolmesta pelaajasta sekä yhdestä SM-kilpailussa pelaavasta 
Suomen huippugolfarista.

Osallistujat saavat kattavat give awayt. Golfkilpailun tarjoilut kuuluvat pakettiin.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

PS. Pro-Am –kilpailuun mukaan lähtevillä joukkueilla on lisäksi mahdollisuus ostaa lisälippuja  
sisävesiristeilylle ja täten huomioida vaikka muitakin asiakkaitaan tai henkilökuntaa. 

TERVETULOA MUKAAN!

Tawast Golf | Tawastintie 48, 13270 Hämeenlinna 
puh. (03) 630 610 | email: tawast@tawastgolf.fi

KAPTEENILTA

T awastilaisilla on taas 

näytön paikka, miten 

järjestämme ainutlaa-

tuisen kokemuksen 

pelaajille jotka tais-

televat tänä vuonna SM-mitaleis-

ta hienolla kentällämme. Viimeksi 

vuonna 2000 saimme tämän kun-

niatehtävän hoitaaksemme ja suo-

riuduimme siitä kunnialla ja loim-

me kisoihin tietyn standardin. Jo-

kainen kenttää kiertävä tawasti-

lainen voi vaikuttaa omalta osal-

taan loistaviin olosuhteisiin paik-

kaamalla omat ja vieraat lyöntijäl-

jet väylillä ja griineillä. Tämä pie-

ni juttu voi olla iso juttu loppu-

peleissä, joten kiinnitetään tähän 

asiaan jälleen kerran huomiota. 

Saamme uutta voimaa kentän val-

vontaan kun omat seniorimme 

alkavat valvomaan kentän tapah-

tumia, niin kierrosaikoja, käyt-

täytymistä kuin lyöntijälkien 

korjaamisia. Samat säännöt kos-

kevat niin allekirjoittanutta, toi-

mitusjohtajaa, puheenjohtajaa 

kuin kenttämestariakin.

Kenttä aukeaa lähiviikkojen aikana 
ja näyttää talvehtineen loistavas-
ti, joten lupa on odottaa loistavaa 
kautta. Toivon, että kaikki osallistu-
vat seuran järjestämiin tapahtumiin 
ja ovat muutenkin aktiivisia, iloisia 
ja esimerkillisiä pelaajia missä ikinä 
liikkuvatkin. Pidetään Tawastin lip-
pu korkealla.

Toivotan kaikille menestyksellistä ja 
hyvää golfkautta 2016.  ■

Ps. Mitali olis ihan kiva omista SM-
kisoista (huom. Tupe + edustus)

TEKSTI: Marko Helén
Näytön paikka!

SM 2016 
Pro-Am –kilpailu Tawast Golfissa 12.7.2016

TIISTAI 12.7.2016, TAWAST GOLF
 
Klo 8.00 alk. Ilmoittautuminen, aamiainen ja range
Klo 9.30 Pro-Am -kilpailun yhteislähtö

Kierroksen jälkeen sauna ja runsas buffet-lounas sekä kilpailun palkintojenjako

Klo 18.00 - 21.00 Sisävesiristeily Vanajalla 
(sis. ohjelma, ruokailu ja ruokajuomat)

Yrityksen osallistumismaksu Pro-Am –kilpailuun on 890€ + alv. Joukkue muo-
dostuu yrityksen kolmesta pelaajasta sekä yhdestä SM-kilpailussa pelaavasta 
Suomen huippugolfarista.

Osallistujat saavat kattavat give awayt. Golfkilpailun tarjoilut kuuluvat pakettiin.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

PS. Pro-Am –kilpailuun mukaan lähtevillä joukkueilla on lisäksi mahdollisuus ostaa lisälippuja  
sisävesiristeilylle ja täten huomioida vaikka muitakin asiakkaitaan tai henkilökuntaa. 

TERVETULOA MUKAAN!

Tawast Golf | Tawastintie 48, 13270 Hämeenlinna 
puh. (03) 630 610 | email: tawast@tawastgolf.fi
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TEKSTI: Risto Tidenberg

Kevättuulia 
kentältä

KENTTÄMESTARILTA

N yt kirjootuspäi-

vänä maaliskuus-

sa on kentälläm-

me hieman lun-

ta, vain noin 15 

cm. Lumen alta on paljastumas-

sa, kunhan ne ensin sulaa, aivan 

virheettömät nurmipinnat (lähes-

tulkoon).

Uskomatonta, jo neljäs peräkkäi-

nen kevät iliman tuhoja. On ollut 

kyllä ns. ilmat kohdallaan. 

No tietenkin niinkin, mutta on 

muutamia perusasioita jotka vai-

kuttavat ns. talvehtimiseen, ja joi-

hin me voimme vaikuttaa omalla 

toiminnallamme. 

1. homeettomuus (syystorjunnat), 

todella suuri merkitys torjuntojen 

onnistumisella.

2. holkki- ja tappi ilmastukset 

(tarpeen mukaan eri tavalla eri 

greenit).

3. pintojen ilmavuus, ilmastointi-

töiden jälkeen ei tilsitä enää.

4. tarkkailu talven aikana, mah-

dolliset jään, veden, sohjon pois-

tot oikeaan aikaan.

5. oikea-aikainen loppujen lumien 

poistaminen.

6. kevättorjunta-aineruiskutus 

ho meita vastaan. 

7. kevätkylvöt- ja lannoitukset 

hiekoituksen kera.

Ja tietenkin miljoona muuta asiaa, 

kuten loppu leikkuukorkeuden 

määrittäminen, milloin nostamme 

leikkuukorkeutta (oikea-aikai-

suus), lannoitustasapaino talveh-

timiseen, kasvunsääteen käytön 

lopettaminen myöskin oikeaan 

aikaan syksyllä, pintojen päivittäi-

set puhdistukset lehdistä, terävä 

leikkuujälki (teroitetut terät, 

hyvällä säädöllä), kasteenpois-

tot joko kemikaaleilla tai mekaa-

nisesti, harkittu veden käyttö (eri 

aikaan vuodesta eri käyttötar-

peet), kuivalaikkujen torjunnat…

jne.

Em. haluan vain osoittaa, että kai-

kenlaista pitää ottaa huomioon 

päivittäisessä kentänhoidossa. 

Ja hyvällä rutiinilla on onnistumi-

seen suuri vaikutus, sekä asioiden 

kirjaamisella ylös päiväkirjamuo-

toon.

Routaa on todennäköisesti hie-

man enemmän kuin viime 

keväänä. Mihin se sitten vaikut-

taa? Siihen, että kastelujärjestel-

mää emme uskalla ehkä käyttää 

ihan niin aikaisin kuin esim. viime 

keväänä(mahdolliset sadetinva-

hingot). Kasvi tarvitsee vettä heti 

herättyään, yleensä sitä kuitenkin 

on runsaasti heti lumien sulettua, 

joten maltilla ja tarkkaillen läh-

demme antamaan lisää vettä. 

 

Vesi on hauska asia, välillä sitä on 

liikaa, välillä liian vähän. Liika vesi 

voi joko haihtua ilmaan tuulen tai 

pakkasen viemänä, mutta myös-

kin maan vetämänä. Ja jos maa 

on jäässä, ei sen läpi vesikään 

pääse. Tällöin tietenkin mahdol-

liset puutteet pintojen muodossa 

tulevat erinomaisesti ilmi, pai-

nanteet gr2 takaosassa, gr4 on 

täynnä painumia sekä gr17 on 

hieman ongelmallinen.    

Siis vielä on hieman jännittämistä 

talvehtimisen suhteen, mutta kui-

tenkin voin jo nyt sanoa, että 

perustuen kokemukseeni, että 

KAUDESTA TULEE AIWAN MAH-

TAWA! 

Ainakin näin on (todennäköisesti) 

kasvuun lähdön suhteen. Sen 

muun mahtavuuden määräämme 

me itse omalla toiminnallamme.

Kuten jotkut ovat jo havainneet-
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kin, olen saavuttanut uuden 

tason facebookin käytössä, 

osaan jo liittää kuvia, jotka pää-

osin ovat nelos–vitos väylän lam-

men peruskorjaustyöstä otettuja 

sekä yksi hiihtonaama kuva. Olen 

kyllä käynyt ainakin kaksi kertaa 

sen jälkeen hiihtämässä ja kerran 

pelasin jopa jääkiekkoa (Nordsk-

jöldenin kadun jäähallissa) kent-

tämesut vst. toimarit. Tulos on 

painokelvoton.

Noh… henkilökohtaisesti toivon 

pelaavani golfia enemmän kuin 

viime kaudella, sekä liikuntaa 

lisää vaikka pyöräilemällä. 

Henkilökunta jatkaa lähes samalla 

koostumuksella, ainoastaan poi-

kani Joona on nykyään lappalai-

nen, johtaa golftoimintaa Tornion 

uutena pääkenttämestarina! Tulee 

kuulemma katsastamaan kentän 

kunnon Sm -kisoihin… jännää. 

On kiva päästä vertaamaan mei-

dän kenttiämme, pikku kisaa kes-

kenään. 

Joo, SM- kisoista en tähän nyt 

muuta kerro kuin että tulemme 

innosta puhkuen tekemään kaik-

kemme, jotta kenttä kaikin puolin 

tarjoaa parasta golfia. Liukkaat, 

ottavat viheriöt, upean väriset 

väylät, kaunista keliä ja energiaa 

pursuavia nuoria hymysuisia golf-

tähtiä.  Kaikki voittavat jo saapu-

essaan meille pelaamaan!!!

Päätän täältä kopista tähän, 

hymyillään kun tavataan. Ei mene 

enää kauaakaan kauden alkuun. 

Veikkaan taas että avaamme kau-

den ennätysaikaisin… ja takapak-

kiakin suattaapi tulla...  ■
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Tawastin Edustus kohti 
kesän SM-kisoja

T ulevan kesän ki-

sakauden ehdo-

ton kohokohta 

on Tawastissa 

järjestettävät, 

myös ammattilaisille avoi-

met lyöntipelin SM-kisat. 

Omat mahdollisuutemme 

me nestyä ovat mielestäni 

poikkeuksellisen hyvät. Ko-

tikenttä ja Edustuksen vah-

va joukkuehenki ovat avai-

met menestykseen. Nuoret 

tykkimme ovat jo kokeneita 

pelureita ja se kilpailuhen-

ki, mikä joukkueessamme 

vallitsee, pitää huolen siitä 

että keppi ei tärise kädessä 

tiukassakaan paikassa. 

Tawast ei ole pitkä kisa-

kenttä, joten tänä kesänä 

mestaruus ei ratkea tiillä 

vaan lähestymisissä sekä puttig-

reenillä. Myös par kolmoset ovat 

tärkeässä osassa. Näistä johtuen 

omat poikamme saavat merkittä-

vän edun kisakumppaneihin näh-

den. 

Edustus on hionut kuntoa talvella 

hallilla sekä punttisalilla. Jopa seu-

ran mestarimme, lahjakas, Aleksi 

”Seve” Seppänen on todistettavasti 

TEKSTI:  Heikki Veteläinen

Kaikkien aikojen tilaisuus menestyä?

viime kaudella paidat-

tomaksi siirtyneeseen 

Antti Ahavaan. Yllättä-

jiä voisivat olla koke-

nut Karri ”Gyproc” Sahla 

sekä viime kaudella 

alkukaudesta kohautta-

nut Henri ”Komeetta” 

Ny lander. Kokeneim-

mat kettumme Lasse 

Ka rikoski, Marko Helén 

ja Juha Selin eivät ole 

vielä julkistaneet kau-

den kisakalenteriaan. 

Häm mästyisin jos her-

rat eivät ole viivalla kun 

kisat heinäkuussa käy-

dään. 

Seuralla on käy-

tössä muu tama villi 

kortti paik ka kisoi-

hin ja niistä tullaan 

alkukaudes ta käymään karsinta 

viikkokilpailumuotoisena. Hela-

torstain Hä meenlinnan Avoimet 

tulevat näyt tämään suuntaa siitä 

kenen talviharjoittelu on tuotta-

nut tulosta. Tervetuloa kisoihin tai 

kannustamaan!!

Edustus toivottaa tawastilai-

sille erinomaista golfkesää ja 

toivoo huikeeta kannustusta koti-

kisoissa!! ■

käynyt molemmissa… Kotikisoista 

johtuen harjoittelun painopiste on 

siirtynyt Edustuksella lähipeliin ja 

harjoitushallin lähipelialue seini-

neen onkin ollut kovalla koetuk-

sella. Huhutaan jopa siitä, että 

Harri ”Eagle” Juvonen on nähty 

puttigreenin läheisyydessä. 

Kovimmat odotukset kohdistu-

vat Tuomas ”Tupe” Nukariin sekä 
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sis. alkeiskurssin, green card 

jäsenyyden kaudelle 2016, 
sekä 5 kierrosta veloituksetta. 
Yhteenlaskettu arvo 504 €.

ALKEISKURSSIT KAUDELLA 2016

Tawast Golf   |   Tawastintie 48   |   13270 Hämeenlinna   |   www.tawastgolf.fi   |   Email: tawast@tawastgolf.fi

TARJOUS!

199 €
arvo 504 €

HUHTIKUU

Kurssi 1: 23- 24.4 (la-su)
Kurssi 2: 26- 27.4 (ti-ke)

TOUKOKUU

Kurssi 3: 3- 4.5 (ti-ke)
Kurssi 4: 14- 15.5 (la-su)
Kurssi 5: 17- 18.5 (ti-ke)
Kurssi 6: 24- 25.5 (ti-ke)

KESÄKUU

Kurssi 7: 11- 12.6 (la-su)
Kurssi 8: 14- 15.6 (ti-ke)
Kurssi 9: 28- 29.6 (ti-ke)

HEINÄKUU

Kurssi 10: 9- 10.7 (la-su)
Kurssi 11: 12- 13.7 (ti-ke)
Kurssi 12: 23- 24.7 (la-su)
Kurssi 13: 26- 27.7 (ti-ke)

ELOKUU

Kurssi 14: 9- 10.8 (ti-ke)

ILMOITTAUTUMISET  

tai 03 630 610
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Odotettavissa hieno 
kilpailukausi

TEKSTI:  
Lasse KarikoskiK evät keikkuen tu-

levi - niinhän sitä 

vanha kansa on ta-

vannut sanoa. Ikku-

nasta ulos katsoes-

sa aurinko paistaa täydeltä teräl-

tä ja lumet ovat pääosin sulaneet. 

Tämä antaa toivoa pian alkavas-

ta ja mielellään pitkästä golfkau-

desta.

Kenttämme toimii heinäkuun 

puolivälissä estradina lyöntipe-

lin Suomen mestaruuskilpailuille. 

Ensimmäistä kertaa vuosiin näihin 

kisoihin pääsevät osallistumaan 

maamme huippuamatöörien 

lisäksi myös ammattilaiset. Kil-

pailut ovat siis äärimmäisen 

kovatasoiset ja toivon mukaan 

jännittävät. Tawast Golfilla on 

myös heittää kehiin varteenotet-

tavia mestariehdokkaita Nuka-

rin Tuomaksen ja ammattilaiseksi 

siirtyneen Ahavan Antin johdolla. 

Lisäksi kotikenttänsä metkut tun-

tevia mustia hevosia on myös 

varmasti rivissä. Näitä kisoja et 

todellakaan halua katsojanakaan 

jättää väliin.

Talkoohenkeä ja -väkeä tarvitaan 

runsaasti, jotta pystymme järjes-

tämään tavoitteeksi asettamamme 

kaikkien aikojen SM-kil-

pailut. Olenkin aivan 

varma, että hienosta 

gol fyhte isöstämme 

tätä henkeä löytyy run-

sain mitoin. Tehdään 

siis yhdessä tapahtu-

masta sellainen, että 

siitä puhutaan vuo-

sienkin päästä ylistä-

vin sanankääntein!

Kilpailukalenteria ei 

tätä kirjoittaessani 

ole vielä julkaistu, mutta kesällä 

kisoja on vanhaan malliin seu-

ran mestaruuskisoista suosittui-

hin scrambleihin ja kaikkea siltä 

väliltä. Toivonkin taas näkeväni 

täynnä olevia ilmoittautumislis-

toja ja vanhojen aktiivikilpaili-

joiden joukossa myös runsaasti 

uusia naamoja.

Golf on lajina haastava. Huonon 

päivän sattuessa kohdalle tai-

vas tuntuu kaatuvan päälle, kun 

taas hyvänä päivänä golfari on 

seitsemännessä taivaassa. Näitä 

tunnetiloja on golfia harrastamat-

tomalle mahdoton kuvailla. Suota-

koon meille siis mahdollisimman 

paljon jälkimmäisenä mainittuja 

päiviä sekä suotuisia säitä alka-

valle kaudelle! ■

Vuoden 2015 Hämeenlinnan 
Avointen Mestaruuskilpailujen 
palkintojenjaossa Lasse Karikoski, 
Antti Ahava ja Heikki Veteläinen.
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Golfin sääntöjä tarkastellaan neljän vuoden välein. 
Edellinen sääntökirja oli voimassa 2012-2015. 
Uusi sääntökirja on voimassa kaudesta 2016 alkaen. 
Tälle vuodelle on päivitetty sekä golfin sääntöjä että 
tasoitusmääräyksiä.

Säännöissä tärkeimmät muutokset ovat:
• Merkittävin sääntöuudistus (14-1b) on putterin ank-
kuroinnin kielto (sääntö kieltää kaikkien mailojen 
ankkuroinnin). Rangaistus säännön rikkomisesta on 
reikäpelissä reiän menetys ja lyöntipelissä 2 lyöntiä.

• Sääntö 18-2b, joka poistuu kokonaan. Pelaajan ei 
enää automaattisesti katsota liikuttaneen palloa aset-
tuessaan lyöntiasentoon, vaan tuomarit ottavat huomi-
oon entistä useampia seikkoja arvioidessaan kuuluuko 
pelaajalle antaa yhden lyönnin rangaistus. Kun rangais-
tus ennen seurasi automaattisesti pallon liikuttua täh-
täämisen jälkeen, annetaan se enää silloin, kun pallon 
katsotaan liikkuneen pelaajan takia.

• Sääntöön 6-6b tehtiin muutos. Pelaajaa ei enää suo-
raan diskata, jos hän palauttaa tuloskortin, jossa on 
todellista alhaisempi lyöntimäärä. Käytännössä on kyse 
tilanteesta, jossa pelaaja epähuomiossa jättää merkit-
semättä itselleen lyöntirangaistuksen sääntörikko-
muksesta kierroksen aikana. Jos kilpailun tuomaristo 
katsoo pelaajan rikkoneen sääntöä epähuomiossa, 
hänelle voidaan diskaamisen sijaan määrätä kahden 
lyönnin rangaistus. Jos sääntörikkomuksen katsotaan 
olleen tahallinen, on seurauksena edelleen diskaus.

• Sääntöä 14-3 muutettiin siten, että jos pelaaja käyttää 
kiellettyä apuvälinettä tai laitetta kilpailukierroksella, 
saa hän siitä diskauksen sijaan kahden lyönnin ran-
gaistuksen. Toisesta rikkomuksesta on seurauksena 
diskaus, joka tähän asti on seurannut suoraan ensim-
mäisestä rikkomuksesta.

• Uudet säännöt mahdollistavat myös sen, että ama-
tööristatuksella kilpailevat pelaajat (sääntö 3-1b) voi-
vat ottaa vastaan palkintorahaa, jos he lahjoittavat sen 
hyväntekeväisyyteen. Ehtona kuitenkin on, että lahjoi-
tuksen kohde on määritelty etukäteen ja se on kyseisen 
maan ylimmän päättävän elimen (Suomessa Golfliiton) 
hyväksymä.

• Säännöt mahdollistavat paluun amatööriksi, kuten 
ennenkin mutta aikarajat ovat muuttuneet: Mikäli 
ammattilaisuus on kestänyt alle kuusi vuotta, niin 
karenssiaika on yksi vuosi ja mikäli ammattilaisuus on 
kestänyt vähintään kuusi vuotta, niin karenssiaika on 
kaksi vuottta (ennen ammattilaisuuden keston rajana 
oli viisi vuotta).

• Etäisyyttä mittaavien laitteiden ollessa sallittuja, ovat 
sallittuja myös sellaiset laitteet, jotka mittaavat esimer-

kiksi viheriön kaltevuutta tai tuulen suuntaa tai voi-
makkuutta, kunhan näitä kiellettyjä mittaustuloksia ei 
pelaaja katso tai käytä millään tavalla. Tämä mahdollis-
taa kännykän käytön etäisyysmittarina. (Sääntö 14-3, 
Appendix IV Part 5).

Tasoitusmääräysten muuutokset:
• Vuosina 2012-2015 käytössä ollut termi EGA-tarkka-
tasoitus on korvattu termillä EGA-tasoitus

• Kansallisille golfliitoille on annettu valta soveltaa 
tai olla soveltamatta CBA:a kaikissa tai haluamissaan 
tasoitusryhmissä sekä sallia seurojen valita sovelta-
vatko sitä yksittäisissä kilpailuissa.

• Kansalliset golfliitot ja/tai siihen kuuluvat seurat 
voivat asettaa kilpailuun pääsemisen ehdoksi EGA-ta-
soitukseen perustuvan ehdon. (Ennen voitiin vaatia 
aktiivinen EGA-tasoitus)

• Kansalliset golfliitot voivat sallia 9 reiän tulokset 
tasoituskelpoisiksi myös tasoitusryhmässä 2. Tasoi-
tuskelpoisia ovat nyt kaikki saman päivän aikana 
tasoituskelpoisissa olosuhteissa pelatut 9 reiän kilpai-
lutulokset. (Tasoituskelpoisissa olosuhteissa pelattuja 
9 reiän harjoituskierroksia hyväksytään edelleen vain 
yksi per päivä.)

• Tasoitusryhmän 6 (37-54) tasoitukset ovat myös nyt 
EGA-tasoituksia. Seuratasoituksia ei siis enää ole. (Kan-
sallinen golfliitto voi rajoittaa tasoitusryhmän 6 tasoi-
tukseen 45.)

• Tasoitusryhmässä 5 tasoitus nousee 0,1 lyöntiä 
(ennen 0,2).

• Ensimmäisen tasoituksen saamiseen riittää yksi 18 
tai 9 reiän tulos, joka on pelattu tasoituskelpoisissa 
olosuhteissa (ennen vaadittiin kolme 18 tai 9 reiän 
tulosta).

• Tasoituksen vuositarkastus (Annual Handicap Review) 
on nyt tasoituksen tarkastus. (Handicap Review). Tasoi-
tus voi tarkastuksessa muuttua tasoitusryhmässä 1 
+/-1 lyöntiä, tasoitusryhmässä 2  +/- 2 lyöntiä ja tasoi-
tusryhmissä 3, 4 ja 5 +/- 3 lyöntiä (ennen kaikissa ryh-
missä +/- 2 lyöntiä).

• Tasoituksen tarkastukseen vaaditaan nyt vähintään 
8 tasoituskelpoista tulosta (ennen 4). Jos viimeisen 
12 kuukauden ajalta ei löydy tarpeeksi tuloksia, niin 
mukaan otetaan edellisen 12 kuukauden ajalta aikajär-
jestyksessä niin monta tulosta, että vähimmäismäärä 
8 täyttyy.

• Tasoituksen tarkastuksessa käytettävä laskentame-
netelmä on myös muuttunut.

Sääntö- ja tasoitusmääräysmuutoksia
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K atsotko golfia 

televisiosta? 

Jos vastauk-

sesi on kyllä, avaan-

kin nyt hieman mi-

hin kannattaa kiinnit-

tää huomiota ja mitä 

voit ammattilaisilta 

oppia.

Kaikkihan me halu-

amme lyödä palloa 

yhtä pitkälle kun Rory 

Mcllroy, mutta jos 

Hinta: 199 €
Vetäjä: Olli Tapola 044 324 4343

Ilmoittautuminen: 
Tawast Golf puh. (03) 630 610, 
caddiemaster@tawastgolf.fi

Golfin alkeiskurssilla käydään 
läpi golfin alkeet, joista jokainen 
saa eväät golfin harrastamiselle. 
Peruskurssi pitää sisällään gol-
fin peruslyöntien opettelun sekä 
yleisimmät sääntö- ja etikettiasiat. 
Sinun ei tule siis tietää vielä gol-
fista mitään. Kurssi antaa sinulle 
tarvittavan tiedon jotta pääset 
sisälle lajiin.

Kurssin hinta 199 € sis. opetuk-
sen, opetusmateriaalin, välineet 
kurssin ajaksi, green cardin suori-
tuksen, Tawast Golfin jäsenyyden 
ja 5 kierrosta veloituksetta Tawast 
Golfissa.

Huhtikuu  
Kurssi 1  la-su 23.-24.4. 
Lauantaina klo 10.00-14.00, 
sunnuntaina klo 12.00-15.00

Kurssi 2 ti-ke 26.-27.4.
Molempina päivinä 
klo 17.00-20.30

Toukokuu
Kurssi 3 ti-ke 3.-4.5.
Molempina päivinä 
klo 17.00-20.30

Kurssi 4 la-su 14.-15.5.
Lauantaina klo 10.00-14.00, 
sunnuntaina klo 12.00-15.00

tuoda omaan peliisi vaikka heti. 

Tässä ajatus on siinä, että lyön-

tiin valmistautuminen tehdäänkin 

pallolle asettautumisen ulkopuo-

lella, esim. pallon takana, täh-

täyslinjalla.

Think Box:

Pallolle kävellessä käyt läpi mie-

lessäsi asiat: Mihin haluan pallon 

lyödä? Kuinka pitkä matka sinne 

on? Miten pallo makaa? Minkälai-

nen tuuli on? Kun olet tehnyt mai-

lavalinnan, mene pallon taakse 

tähtäyslinjalle ja tee harjoitus-

lyönti sekä päätös siitä minkälai-

sen lyönnin haluat lyödä.

Play Box:

Kävele pallolle, tähtää, ota huo-

lellinen alkuasento ja lyö palloa. 

Tässä vaiheessa ei enää mietitä, 

eikä epäröidä. On pelkästään 

tekemisen aika.

Muistakaa kuitenkin 
se pelinopeus
Rutiinit tuovat itseluottamusta, 

ja niin kuin hyvin tiedämme itse-

luottamus tekemisessä usein kas-

vattaa laatua.

Tätäkin asiaa voidaan harjoi-

tella opetustuokiossa, joko yksit-

täin tai voit ottaa vaikka kaverin 

mukaan! 

Ota siis rohkeasti yhteyttä!

 •  Pr
o C

or
ne

r •

katsotaan totuutta silmiin niin se 

juna ehkä meni jo.

On kuitenkin paljon mitä voit 

oppia, ja tuoda omaan peliin kat-

somalla ammattilaisten teke-

mistä.

Think Box- Play Box

Olet varmasti huomannut kuinka 

televisiossa pelaaja kävelee cad-

dien kanssa pallolle ja pienen 

matkan päässä pallolta he teke-

vät ratkaisun seuraavasta lyön-

nistä. Tämä on asia minkä voit 

PGA Pro
Olli Tapola

044-3244343
olli.tapola@tawastgolf.fi

Peruskurssit ”Golf in ajokortti” 2016

14      |    Tawast Golf ry
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Valmennuspaketti &
yksityistunnit

Lisätiedot ja varaukset: 
PGA Pro Olli Tapola, 044-3244343, olli.tapola@tawastgolf.fi

Yksityistunnit
Mikä mieltäsi askarruttaa, ja mihin haluaisit
saada oppeja ammattilaiselta?
Ota yhteyttä niin parannetaan yhdessä peliäsi!

Valmennuspaketti
Oman pelin kehittäminen ammattilaisen avulla tuo 
lisänautintoa kentälle!

Jatkokurssit 2016
Kurssi 1: Torstai-perjantai 12-13.5 kello 17:30-19:30
Kurssi 2: Torstai-perjantai 26-27.5 kello 17:30-19:30

Hinta 70 €
Vetäjä: Olli Tapola 044 324 4343

Ilmoittautuminen: Tawast Golf puh. (03) 630 610
caddiemaster@tawastgolf.fi

Hinta 199€ (sis. kartoitus, harjoitteet,sekä 5 yhteistä harjoituskertaa)

Hinnat: 30€/30 min, tai 50€/55min.

Peruskurssit ”Golf in ajokortti” 2016

Kurssi 5 ti-ke 17.-18.5.
Molempina päivinä 
klo 17.00-20.30

Kurssi 6 ti-ke 24.-25.5.
Molempina päivinä 
klo 17.00-20.30

Kesäkuu
Kurssi 7 la-su 11.-12.6.
Lauantaina klo 10.00-14.00, 
sunnuntaina klo 12.00-15.00

Kurssi 8 ti-ke 14.-15.6.
Molempina päivinä 
klo 17.00-20.30
Kurssi 9 ti-ke 28.-29.6.
Molempina päivinä 
klo 17.00-20.30

Heinäkuu
Kurssi 10 la-su 9.-10.7.
Lauantaina klo 10.00-14.00, 
sunnuntaina klo 12.00-15.00

Kurssi 11 ti-ke 12.-13.7.
Molempina päivinä 
klo 17.00-20.30

Kurssi 12 la-su 23.-24.7.
Lauantaina klo 10.00-14.00, 
sunnuntaina klo 12.00-15.00

Kurssi 13 ti-ke 26.-27.7.
Molempina päivinä 
klo 17.00-20.30

Elokuu
Kurssi 14 ti-ke 9.-10.8.
Molempina päivinä 
klo 17.00-20.30

  Tawastin Tuulet  ▪ 1 / 2016         |        15  



16      |    Tawast Golf ry

Junioritoimikunnan 
kuulumiset

TAWAST GOLFIN ILMAINEN
GOLFKOULU 7-13 VUOTIAILLE

6–8.6. joka ilta klo 17.30 – 19.30

Golfkouluun otetaan 100 junioria ilmoittautumisjärjestyksessä.
Golfkoulu on maksuton.

Golfkouluun ilmoittautumiset ja tiedustelut:
TAWAST GOLF puh. (03) 630 610

Ilmoittautuminen päättyy 30.5.

Golfkoulun jälkeen harjoittelua voi jatkaa ohjatussa ryhmässä  
läpi kesän (kesän harjoittelu maksullista).

TERVETULOA MUKAAN 
TAWAST GOLFIN JUNIORITOIMINTAAN!

JUNIORITOIMIKUNNALTA

TEKSTI: Olli Tapola

K ausi 2016 on ovel-

la ja myös junio-

rit ovat innoissaan 

kun päästään ulkoil-

maan harjoittele-

maan. Kauteen on valmistaudut-

tu Pullerin hallissa, missä junio-

riharjoituksia on järjestetty 1-3 

kertaa viikossa. Nyt onkin hienoa 

kun pääsee pitkästä aikaa näke-

mään pallon lentoa, sekä nautti-

maan raikkaasta ulkoilmasta.

Talvikaudelle junioreiden har-

joittelu muuttui sen verran, että 

yhdistimme harjoitusryhmät 

yhdessä Aulangon Golfklubin 

kanssa. Näistä yhteisharjoittelu-

ryhmistä onkin vain positiivista 

sanottavaa. Olemme saaneet 

hyvää kilpailuhenkeä aikaan juni-

oreiden kesken, ja lisäresurs-

seja valmennukseen. Ryhmissä 

oli vastaavina valmentajina PGA 

prot Olli Tapola, Juha Hakulinen 

ja Tapio Sillanpää. Lisäksi Aulan-

gon puolelta apuohjaajia harjoi-

tusten läpiviemiseen.

Missä junioritoiminta 
tällä hetkellä menee?
Tawast Golfissa on tällä hetkellä 

iso massa n. 8–13 vuotiaita juni-

oreita. Suurin osa on aloittanut 



  Tawastin Tuulet  ▪ 1 / 2016         |        17  

Tawast Golf ensimmäisten 
joukossa junioritoiminnan 
laatuseuraksi

Kaikissa junioritoimintaan 
liittyvissä kysymyksissä

kannattaa olla yhteydessä 
valmentaja Olli Tapolaan

p. 044-3244334, 
olli.tapola@tawastgolf.fi

lajin parin vuoden sisään. Näiden 

junioreiden kanssa opettelemme 

harjoittelemaan itsenäisesti, ja 

pidämme hauskaa lajin parissa. 

Pyrimme kasvattamaan heitä lajin 

pariin, jotta he pysyisivät lopun 

elämää tämän hienon harrastuk-

sen parissa. Lisäksi annamme 

auttavan käden niille, joilla into-

himoa kilpailemiseen on. 

Opettelemme ja harjoittelemme 

myös harjoituksissa perusliikun-

tataitoja, mm. heittämistä, kiinni-

ottoa, hyppimistä, tasapainoa..

Kilpajunioreiden puolella on 

meillä muutamia jotka pelaavat 

Tsemppi, sekä Aluetouria.

Miten mukaan toimintaan?

Tawast Golfissa järjestetään ohjat-

tua junioritoimintaa 5–18 vuoti-

aille. Paras tapa päästä toimintaan 

mukaan on kesäkuun alussa jär-

jestettävä golfkoulu. Golfkoulu 

on ilmainen lajiin tutustuminen, 

jossa järjestetään kolmena perät-

täisenä iltana ohjattua toimintaa 

junioreille.  Koulussa käydään 

läpi lajin perusosa-alueita. Mm. 

Lyönti, chippi, putti. Golfkoulun 

jälkeen on kaikille halukkaille jär-

jestetty omia ryhmiä jotka jat-

kavat ohjattua harjoittelua n. 2 

kertaa viikossa. Kesän aikana tul-

laan suorittamaan mm. Green 

card, eli golfin ajokortti. ■

 

T awast Golfin työ junioreiden 

kehittämisessä, sekä laaduk-

kaan toiminnan järjestämi-

sessä on huomioitu Golfliiton laa-

tuseuramerkillä.

Laatumerkki on Suomen Golfliiton 

laatuleima niille jäsenseuroille, joilla 

on tarjota tavoitteellista ja organisoitua 

seuratoimintaa junioreille. Lisäksi seurassa 

juniorit toteuttavat harjoituksissaan juniorigol-

fohjelman mukaista harjoittelukulttuuria.

Laatumerkki tarjoaa seuralle mahdollisuuden oman toiminnan arvi-

ointiin ja sen edelleen kehittämiseen. Juniorigolfohjelman mukainen 

harjoittelu takaa laadun toteutumisen aina ryhmä ja yksilötasolle 

saakka, jolloin lajitaitojen oppiminen ja niissä kehittyminen on 

mahdollista kaikille halukkaille. Laatumerkin toimintatapa ja sen 

saavuttaminen perustuu yhteiseen työskentelyyn ja yhteistyöhön 

seuran johdon, seura-aktiivien ja Golfliiton seurakehittäjän välillä.

Tästä onkin hyvä jatkaa työtä toiminnan kehittämisessä, sillä aina-

kin tiedämme että olemme oikealla polulla. ■
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KLUBITOIMIKUNNALTA

TEKSTI: Leena Merisalo

Klubitoimintaa
kaudella 2016

J uttua kirjoittaessa lunta 

on vielä maassa, mut-

ta ilma alkaa olla jo ko-

vin keväistä. Huhtikuun 

talkoita ja kauden alkua 

odotellaan jo innolla.

Vappulounasta päätettiin hieman 

uudistaa muuttamalla se vappub-

runssiksi. Toki perinteiset lipun-

nostot sekä Kapteenin avaus 

säilytetään.

Viime kaudella järjestettiin Per-

jantai-scramblejä erilaisilla tee-

moilla ja näitä järjestetäänkin 

tulevana kaudella kolme kertaa, 

kerran kuukaudessa kesä – elo-

kuussa. Kaikkiin kolmeen kisaan 

osallistuneille erikoispalkinto! 

Pelimuoto on kolmen hengen 

Texas scramble ja ryhmään voi 

pyytää mukaan myös muitakin 

kuin Tawastin jäseniä seuraksi tai 

tutustumaan Tawastin henkeen.

Sekä tietenkin joukolla mukaan 

kauden perinteisiin kisoihin, 

Members Onlyyn, Juhannusgol-

fiin sekä kauden päätteeksi loka-

kuiseen Everybodyyn. ■

Kuohuviini

Mysliä
jogurttia

Sämpylä lajitelma
Mini croisantteja

Riisipiirakkaa
Talon marmeladi, levitteet, 

munavoi
Juustoja, kinkkua, metvurstia

Kurkku, tomaatti, paprika, 
suolakurkku

Vesimeloni - mansikkasalaatti
Rapea vihersalaatti

Keväinen perunasalaatti

Kanasalaatti
Silliperunapalat

Lohi- vuohenjuustopasteijat
Graavilohipyörykät

Täytetyt kananmunat
Nakkilajitelma 

Pekonia
Talon Frittata

Mehuja ja smoothie
Munkkeja

Porkkanapiirakkaa
Keväinen juustokakku

Kahvi, tee
 

Vappubrunssi
 1.5. klo 11.00–13.00

Klubin tervehdys ja kapteenin avauslyönti klo 11.00

19€ (alle 12 v 1€/vuosi)
Pöytävaraukset ti 26.4.mennessä: 

emmi.wickstrom@tawastgolf.fi tai puh.  040 455 4362

Menu
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T awast Golfin Golfaa-

mu järjestettiin en-

simmäistä kertaa kau-

della 2015. Golfaa-

mu kerää Hämeenlin-

nan alueen yrityksiä yhteen aloit-

tamaan aamu golfaamalla sekä 

verkostoitumalla yritysten kes-

ken. Golfaamu on rento ja muka-

va kilpailu jossa kuitenkin kilpail-

laan mahtavista palkinnoista. Kil-

pailusarjan viimeinen osakilpai-

lu pelataan tulevana kesänä Ruot-

sissa ja parhaat joukkueet mat-

kaavat kesän päätteeksi Espanjan 

lämpöön.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 

lauri.manninen@tawastgolf.fi tai 

044-330 6131

Tervetuloa mukaan!

TAWA S T  G O L F I N  Y R I T Y K S I L L E  S U U N N AT T U  

GOLFAAMU 2016

Tawast Golf   |   Tawastintie 48   |   13270 Hämeenlinna   |   www.tawastgolf.fi   |   Email: tawast@tawastgolf.fi

5 OSAKILPAILUA
(18.5., 31.5., 15.6., 3.8., 23.–25.8.)

Yhteislähtö kello 7.00 
Tasoituksellinen  9 reiän Best Ball
2 hengen joukkueittain
Aamusauna ja aamupala alkaen kello 9.00 

Viides osakilpailu pelataan Ruotsissa 23.–25.8. Sisältäen matkat, pelit ja aamupalat. Jokaisesta 
osakilpailusta jaetaan rankingpisteitä ja 3 eniten pisteitä kerännyttä joukkuetta matkaa Espanjaan 

Lue lisää: 

690 €
+alv/joukkue

Golfaamu
Tawast Golfin yrityksille 

suunnattu rento golf-kilpailu

KILPAILUN SÄÄNNÖT:
• Jokaisessa osakilpailussa kilpailumuoto on 2 hengen tasoituksellinen 9 
reiän Best Ball. Molemmat pelaavat pallon reikään ja merkataan tulokset
• Tuloksista otetaan huomioon joukkueen parempi tasoituksellinen tulos. 
Tasoituksista otetaan huomioon 3/4
• Tasatilanteissa katsotaan viimeiset 6, viimeiset 3, sitten viimeinen reikä. 
Jos nämäkin ovat vielä tasan niin pienempi tasoitus voittaa
• Toisen joukkueen pelaajista tulee olla ko. yrityksen työntekijä. 
Joukkueen pelaajat voivat vaihtua eri osakilpailuihin.

Lisätietoja, joukkueet ja kuvia löydät osoitteesta: 
www.tawastgolf.fi/golfaamu
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Naisten kilpailujen huipentumana 

Hämeenlinna Lady Open
NAISTOIMIKUNNALTA

TEKSTI: Marjut Suokanto

Hämeenlinna Lady Openissa v. 2015 2.oik. Marjut Suokanto ja Auli Ahopalo pelikavereidensa kanssa tiillä 16.

T awast Golf ja Aulan-

ko Golf naisten yhtei-

sesti järjestämä avoin 

kilpailu Hämeenlinna 

Lady Open pelataan jo 

kuudennen kerran 9.–10.7.2016. 

Tähän kilpailuun kannattaa osal-

listua sekä kotikentiltä että kau-

empaa, sillä kaksipäiväisessä pa-

rikilpailussa huikeine palkintoi-

neen on mukava fiilis ja kivat kil-

pailumuodot. Iltamenoa siivittää 

samaan aikaan Hämeenlinnassa 

oleva Linna Jazz monipuolisine 

tapahtumineen.

Hämeenlinna Lady Open on kas-

vattanut hyvää mainetta nais-

ten golfkilpailuna ja voidaan 

puhua jo perinteestä. Emme kui-

tenkaan ole jääneet perinteisiin 

kiinni, vaan vuosien saatossa kil-

pailua on muutettu yhä kiinnos-

tavammaksi. Kolme ensimmäistä 

vuotta (2011-2013) Hämeenlinna 

Lady Openin kilpailumuotona oli 

henkilökohtainen kilpailu ja sar-

joina sekä SCR-, HCP- ja PB-sarjat. 

Lisäksi kummallakin kentällä on 

ollut aina kaksi erikoiskilpailua. 

Osallistujien määrä on ollut melko 

vakaa n. 55–70 pelaajaa. Vuonna 

2014 päätimme kuitenkin järjes-

tää naisille parikilpailun, koska 

sellaista ei silloin vielä muualla 

ollut. Naisten henkilökohtainen 

kilpailuvietti ei ehkä ole niin vah-

vaa ja pyrimme madaltamaan kil-

pailuun osallistumisen kynnystä. 

Tässä onnistuimme – osallistujien 

määrä on ollut nousussa, vaikka 
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kilpailuja ja erilaisia Tour-kiertu-

eita on nykyään enemmän. Viime 

vuonna pelaajia oli 38 paria eli 76 

pelaajaa.

Naispelaajia on ollut Tiilaakson 

seurojen lisäksi noin 80-100 km 

säteeltä Hämeenlinnasta, kuten 

Helsingin, Tampereen ja Lahden 

suunnalta. Kilpailua on markki-

noitu myös mukavana viikonlopun 

kilpailumatkana hotellitarjouksi-

neen, joten kilpailijoita on tullut 

mukavasti kauempaakin. Kilpailu 

on järjestetty samana viikonlop-

puna kuin Linna Jazz, joten iltaoh-

jelmaakin on kaupungissa tällöin 

tarjolla.

Kaksi eri kenttää samassa 
kilpailussa on todellinen 
vahvuus

Kilpailun järjestelyt ovat Tawastin 

ja Aulangon naistoimikunti en ja 

erikseen perustetun järjestelytoimi-

kunnan vastuulla. Alle kir  joittanut 

oli viime vuonna järjestelytoimi-

kunnan koordinaa torina ja oli 

hieno tehdä työtä yhdessä, kun kai-

kilta löytyi kilpailun järjestämiseen 

sitoutumista ja mahtavaa vapaaeh-

toistyön innostusta. 

Tänä vuonna koordinaattorina toi-

mii Aulangon ladykapteeni Seija 

Aalto. Kilpailu tarvitsee onnis-

tuakseen myös suuren tuen ja 

avun kenttien toimisto-, kenttä- 

ja ravintolahenkilökunnalta. Kil-

pailun hyvät take-awayt, palkinnot 

ja osa tarjoiluista on saatu alu-

een sponsoreilta, joita esimerkiksi 

viime vuonna oli lähes 25 kpl. 

Suurin osa sponsoreista on jat-

kanut kannatustamme vuodesta 

toiseen ja se on todella hienoa. 

Uskomme, että kilpailun onnistu-

neet järjestelyt runsaine palkintoi-

neen on ollut suosiomme vahva 

perusta ja tällaisia järjestelyjä läh-

demme toteuttamaan myös tänä 

Naisten kevätkokous 
maanantaina 2.5.2016 klo 18.00 
Tawast Golfin klubiravintolassa

Uuden Pro Shopin esittely  •  Eclectic  •   Kauden naisten tapahtumat
SM 2016  •   Ym.

Tervetuloa kaikki mukaan!
Ilmoittautumiset ti 26.4.2016 mennessä NexGolfiin 

tai Tawastiin puh. 03 630 610 tai tawast@tawastgolf.fi

vuonna. Kumpanakin päivänä kil-

pailumaksuun sisältyy ruoka ja 

kilpailun päätteeksi on ollut kuo-

hujuomaa – viime vuonna mansi-

koiden kera.

Hämeenlinna Lady Open on 
tänä vuonna pelimuotojen 
yhdistelmä

Tänä vuonna Tawast Golfissa 

pelimuotona on scramble lauan-

taina 9.7. ja sunnuntaina 10.7. 

Aulanko Golfin Everstillä jatke-

taan greensome pelimuodolla. 

Kilpailun voittajaehdokkaiden 

järjestyksessä voi siis tapahtua 

mitä tahansa ensimmäisen kil-

pailupäivän jälkeen, kun kentän 

lisäksi myös pelimuoto vaihtuu. 

Toivomme, että kilpailu kiinnos-

taa pelimuotojenkin osalta tänä 

vuonna entistä useampaa nais-

golfaajaa.

Kaikki naisgolfaajat lähtevät 

punaisilta teeltä yhteislähtönä. 

Jokainen kilpailija huolehtii luon-

nollisesti hyvästä parikilpailun 

pelinopeudesta, jotta muut ken-

tälle tulevat golfaajat pääsevät 

kilpailun jälkeen ajallaan naut-

timaan pelaamisesta viikonlop-

puna suosituilla kentillä.

Avoimeen kilpailuun voi 
osallistua kaikista 
seuroista

Hämeenlinna Lady Openiin kan-

nattaa ehdottomasti osallistua. 

Pelimuoto on rento ja pelikaverit-

kin ovat rentoina. Varaa 9.-10.7. 

Suurin osa sponsoreista
on jatkanut kannustus-
tamme vuodesta toiseen, 
ja se on todella hienoa.
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6. griinillä vas. Maaria Ollikka,
Marika Ollikka ja Enni Sistonen.

viikonlopun päivät jo nyt tähän 

kilpailuun. Tarkempi kutsu spon-

soritietoineen tulee kilpailuka-

lenteriin kesäkuussa. Tällaiseen 

on helppo järjestää myös ”nais-

ten” viikonloppu ja kutsua golf-

kavereita muistakin seuroista 

kilpailemaan loistaville kentille 

ja tutustua samalla Hämeenlin-

nan tapahtumiin. Tai kuten viime 

vuonna, Talma Golfista tuli monta 

naista mukaan kilpailuumme ja 

samalla he tekivät kesäretken 

Hämeenlinnaan. Palkintoja voi 

sitten tulla siinä sivussa. Ellei pal-

kinnoille pääse, niin kilpailumme 

on kuuluisa myös hyvistä, useam-

mille henkilöille jaettavista arvon-

tapalkinnoistaan!

Yhteenvetona monta hyvää 

Hämeenlinna Lady Openissa: 

Rennot parikilpailumuodot, kaksi 

upeaa kenttää, hyvät take-awayt, 

runsaat palkinnot ja arvonnat, 

hyvät tarjoilut ja järjestelyt hotel-

litarjouksineen, iltaisin voi osal-

listua Linna Jazz-tapahtumiin ja 

hyvä sää tilattu! TERVETULOA!

Tawast Golf naisten 
toiminta kokonaisuu-
dessaan kaudella 2016
Olemme Tawast Golfin naistoimi-

kunnassa aktiivisia. Naisten kiso-

jen lisäksi järjestämme kevät- ja 

syyskokouksen, mahdollisuuden 

osallistua veloituksetta opetuk-

seen alkukeväästä ja kesäretken. 

Tänä vuonna on myös säännölli-

sesti keskiviikkoisin naisten peli-

ilta. Liity omaan ja suljettuun 

Tawastin Ladyt -ryhmäämme 

Fa ce bookissa, jossa kesän aikana 

tiedotetaan tapahtumista ja kirjoi-

tellaan ajatuksia ja kokemuksia. 

Ohessa naisten tämän hetki-

nen tapahtumakalenteri – pieniä 

muutoksia voi tulla, joten seuraa 

ilmoittelua:

Parhaan kokonaiskuvan kau-

den tapahtumista saat tulemalla 

kevätkokoukseen 2.5.16, joka 

pidetään Tawast Golfin klubilla. 

Tervetuloa mukaan kisoihin ja 

tapahtumiin!

Kysy lisää naistoimikunnalta: Mar-

jut Suokanto (Ladykapteeni), Auli 

Ahopalo, Anna-Maija Mikkotervo, 

Orvokki Nurminen, Tuula Ranta-

nen, Marja-Eeva Rintala, Sanna 

Saikkonen, Sirpa Teno.  Tarkem-

mat yhteystiedot löytyvät naistoi-

mikunnan sivuilta. ■

Teemana 2016:

Naistoimikunnan järjestämät peli-illat 
(9 reikää) keskiviikkoisin klo 18.
Pelataan yhdessä ja sen jälkeen juodaan kahvia (omakustanteinen) 
ja katsotaan tuloksia ja jutellaan mukavia.
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Luota paikalliseen.

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

Golf-kausi käynnistyy. Oletko kunnossa pelikauteen? Entä vakuutuksesi?
Nyt voit saada Pohjolan Terveysturvavakuutuksen vuodeksi -30%. 

Tarjous on voimassa 31.12.2016 saakka.

Tule ja kartoita vakuutuksesi, varaa aika neuvotteluun p. 010 2549 001.
Lue lisää osoitteesta www.op.fi/kuntotesti

www.op.fi/etela-hame

Heikki Hätönen,
asiakkuuspäällikkö
OP Etelä-Häme

Maija Kauppi,
sijoitusneuvoja,
OP Etelä-Häme

Johanna Nieminen, 
vakuutusneuvoja,
OP Etelä-Häme
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Senioreiden kausi
2016 pähkinänkuoressa

SENIORITOIMIKUNNALTA TEKSTI: Heikki Aaltonen

Kevätmatka
Seniorit tekevät perinteisen, nyt 

neljännentoista matkansa tällä ker-

taa Pärnuun. Kolme päivää, kaksi 

kierrosta peliä, yksi kaupungilla. 

Täyteen varattu, mukana 44 pelaa-

vaa ja 3 ei pelaavaa eli bussi tupa-

ten täysi. Ajankohta kuten aina 

ennenkin äitienpäivän jälkeinen 

maanantai.

Viikkokisat

Senioreiden (naiset 1966 ja aikai-

semmin syntyneet, miehet 1961 

ja ennen syntyneet) tärkein tapah-

tuma on aulankolaisten kanssa 

pelattava 12 osakilpailua käsittävä 

viikkokisasarja. Peleistä 6 kisataan 

Tawastilla, 3 Hugolla ja 3 Everstillä. 

Pelimuoto miehillä 4 hcp pb ja 8 

hcp lp, naisilla 8 hcp pb ja 4 hcp lp. 

Kaikista kisoista lasketaan niin mie-

hille kuin naisillekin  tulokset myös 

scr lp. Uutta tälle vuodelle on, että 

sekä miehillä että naisilla on kaksi 

ikäluokkaa, N50 ja N65, M55 ja 

M70. Näin ollen joka kisassa pyö-

rii itse asiassa 8 erilaista kilpailua. 

Kun joka kisassa 30 parasta miestä 

ja 10 parasta naista saavat pisteitä 

riittää pisteiden laskijalla varmasti 

töitä. Kauden päätteeksi palkitaan 

eniten pisteitä keränneet sekä kun-

kin osakilpailun voittajat sarjoit-

tain. Kilpailumaksu on 12/27/55€ 

riippuen siitä onko pelioikeus kai-

kille kentille, vain omalle kentälle 

tai ei millekään kentälle. Viimevuo-

tista keittolounasta ei hintaan enää 

sisälly. Asiasta lisätietoa päivämää-

rineen netissä kunhan kisakalen-

teri on valmis.

Reikäpeli

Seniorit pelaavat oman reikäpeli-

sarjansa kesän mittaan. Turnee 

käyn nistyy kesäkuun alussa. Ilmoittau-

tuminen aikanaan caddiemasterille.

Maanantai Madamet

Naiset pelaavat omaa ”Maanantai 

Madamet” tapahtumaansa nimen 

mukaisesti maanantaiaamuisin. 

Pelin henki on enemmän yhdessä-

olo ja vähemmän hampaat irvessä 

kisailu.

Seuraottelut

Varsinaisia seuraotteluja pelataan 

kolme. Alkukesästä käydään Kur-

kissa, heinäkuussa Kotkassa ja 

syyskuussa Nurmijärvi tulee Tawas-

tille. Kurk ja Nurmijärvi pelataan 

11+5, Kotka 15+10 joukkueella, 

joten paljon mahtuu halukkaita 

mukaan. Ilmoittautuminen tapah-

tuu netissä.

Kaupunkiottelu

Yhdessä aulankolaisten kanssa 

pelataan kaupunkiottelu Hämeen-

linna-Hyvinkää. Areenana tällä 

kertaa HyviGolf. Tawastin osuus 

pelaajista 5+3 valitaan viikkokiso-

jen hcp-tilaston perusteella.

10 seuran ottelu

Perinteinen 10 seuran ottelu pela-

taan tällä kertaa Everstillä, joten 

meillä on melkein kotikenttäetu. 

Joukkueeseen valitaan 8+4 pelaa-

jaa, nekin viikkokisojen hcp-me-

nestyksen perusteella.

Ryder Cup

Neljättä kertaa pelattava pieni-

muotoinen Ryder Cup aulankolai-

sia vastaan pelataan loppukesällä 

Everstillä. Pelimuotona on sekä 5 

four ball best ball peliä ja 10 single 

reikäpeliä ilman tasoituksia. Jouk-

kueessa pelaa 6 miestä ja 4 naista, 

jotka valitaan viikkokisojen scr-ti-

laston perusteella.
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Ritva Saarenkanta 10. väylällä.

Vas. Markku Lindfors ja Raimo Sintonen 10. väylällä.
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H ämeenlinnan ja Ta-

wastin edustuspe-

laajien yhteishen-

gestä on juttua riit-

tänyt jo pitkään, 

eikä edes talvi tuonut tähän poik-

keusta.

Koska golf on lajina fyysisesti vaa-

tiva, on kuntoa pidettävä yllä myös 

talviharjoittelukaudelle. Hämeenlin-

nan edustuspelaajat (TAW ja AGK) 

innostuivat keskenään järjestämään 

mahtavan pipolätkäpäivän.

Tapahtuman teemana oli ulkoilu, 

kuntourheilu ja hauskanpito sekä 

tietenkin asianmukainen illan-

vietto raskaan lätkäpäivän jäl-

keen.

Pelaajia lumisateiselle Parolan ylä-

kaukalolle saapui yhteensä 16 

kappaletta sekä muutama huolto- 

ja valvontamies. Riveissä seisoi 

pelimiehiä seuran puheenjohta-

jasta hallitseviin Suomen mesta-

reihin. Myös Kapteeni tuli kentän 

laidalle pullistelemaan kengät 

jalassa. Mahtoiko olla luistimista 

nauhat poikki? 

Joukkuevalinnat tehtiin perintei-

sellä, kahden huutoäänestyksellä 

valitun joukkueenjohtajan suo-

rittamilla, vuorovalinnoilla, joka 

valintametodi luonnollisesti repi 

peruskoulun liikuntatuntien van-

hat haavat auki. Allekirjoittanut 

sai kunnian olla viimeinen. Noh, 

mitä golfari ei kestäisi.

Hämeenlinnan golfedustuksen ”perinteinen”

Pipolätkä 6.2.2016

TEKSTI: Sauli Lehtinen
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Päätöskisa
Senioreiden oma päätöskisa pela-

taan 21.9, toivottavasti hyvän 

sään vallitessa. Osanottajajoukko 

on vuosien myötä koko ajan kas-

vanut. Viime vuonna meitä oli jo 

yli 50. Henkilökohtaisen pistebo-

gey-kisan ohella pelataan jouk-

kuepeliä, joten jännitystä riittää 

palkintojenjakoon saakka.

Valtakunnalliset

Kesäkuun alussa Tawastilla pela-

taan senioreiden ykköstason 

OnGolf senioripokaalit naisten 

osakilpailu. Vapaaehtoisia talkoo-

laisia tarvitaan.

SM

Tawast isännöi heinäkuussa ylei-

sen sarjan SM-lyöntipelikisaa, 

jossa ensimmäistä kertaa ovat 

mukana myös ammattilaiset. N. 

150 pelaajaa kansoittaa kentän 

yhden harkka- ja  neljän kisakier-

roksen ajaksi. Tällöinkin tarvitaan 

runsain joukoin vapaaehtoisia eri-

laisiin tehtäviin.

Tiedottaminen

Kaikesta tästä ja vähän muusta-

kin pyritään tiedottamaan hyvissä 

ajoin senioreiden nettisivuilla. 

Kannattaa käydä ahkerasti vilkui-

lemassa. Oma tiedotustaulu on 

myös käytössä klubitalon por-

taiden yläpäässä pukuhuoneisiin 

mentäessä. Tekstiviestejä ei enää 

lähetellä kuin hätätapauksissa.

Tässä lyhyesti senioreiden 

kesästä. Tervetuloa myös uudet 

ikärajan ylittäneet mukaan. ■
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Riveissä seisoi pelimiehiä 
seuran puheenjohtajasta 

hallitseviin Suomen 
mestareihin.

Alk. 99 € / 4 vko 
Tutustu: 

HELSINKI | ESPOO | VANTAA
KERAVA | LAHTI | HÄMEENLINNA 

Forever Golf -jäsenyys on  
ainutlaatuinen yhdistelmäkortti,  
jolla voit  liikkua kuntoklubilla  
vuoden ympäri ja pelata rajattomasti 
valitsemallasi golfklubilla.

NYT YHDELLÄ  
KUUKAUSIMAKSULLA

 KUNTO- 
KLUBI

&
GOLF

-PELIOIKEUS!

Pelillisesti tapahtumassa miteltiin 

toistensa taitoja sekajoukkuein. 

Viimeisenä otteluna oli ”juniorit” 

vastaan ”seniorit”. Voitto meni 

tästä eventistä tällä kertaa Jun-

nuille, mutta onhan se hyvä, että 

jossain voittavat ”ikämiehet”, kun 

eivät Ryder cupissa pärjää meille.

Kuten tunnettua, ei Hämeenlin-

nan golfedustus tee mitään puo-

livaloilla ja siksi peleissä piti olla 

myös tuomari. Koska meille ei 

rivimiehet riitä, niin tuomarina 

toimi tietenkin kotimaisen jääkie-

kon korkein oikeudenjakaja eli 

SM-Liigan kurinpitäjä Sampo Lius-

järvi.

Peleissä nähtiin huikeita yksilö-

suorituksia, tiivistä joukkuepe-

laamista, uhrautumista ja yksi 

vääntökin, kun Tawastin putti-

keisari Juvonen ja Toijalan silkki-

takki Seppänen ottivat leikkisästi 

miehestä mittaa kaukalon kulma-

uksessa.

Tawast Golf ry tarjosi tapahtu-

massa purtavaa ja kuumaa mehua 

– ravintolähettiläänä toimi Jari 

Wilska. Kaukalovuokran tarjosi 

Asianajotoimisto Arguendo Oy.

Omasta puolestani haluan kiit-

tää sekä Tawast Golf Ry:tä tapah-

tuman tukemisesta, että huikeaa 

Hämeenlinnan edustuspelaajapo-

rukkaa jälleen hyvästä yhteishen-

gestä ja -toiminnasta. 

Olette hieno porukka!  ■
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Klubimatkalla Espanjassa

Jäsenkilpailussa matkan voittanut Matti Hieta-
ranta lähestymässä Lumine Lakesin 18. griiniä.

Päivän parhaat: Mika Tjukanov ja Sisko Parta-
nen. Taustalla Janne Eloranta sekä Marko Vuori.

Riikka Lonka seuraa kun Tuula Rantanen lähestyy griiniä.

Viikon viimeinen kierros takana ja aika ottaa birdie-maljat.
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T awastGolf järjesti historian ensimmäisen klubimatkan maalis-
kuussa 2016. Mukaan oli ilmoittautunut maksimimäärä pelaajia, 

joka oli tällä kertaa 27 kpl. Matka suuntautui n. 100 kilometriä ete-
lään Barcelonasta Lumine Golfin liepeille. Kierroksia pelattiin viikon 
aikana 5-6 ja matkan aikana pelattiin neljällä eri kentällä. Matka on-
nistui hienosti ja matkan vetäjät Lauri ja Olli haluavatkin kiittää kaik-
kia matkalaisia hauskasta reissusta! Ohessa kuvia matkalta. 

Seuraava klubimatka toteutetaan ensi talvena maaliskuun lopulla. 
Esite matkasta saataneen valmiiksi toukokuussa ja kohteeksi on va-
likoitunut Espanjan Almerimar *****.
Tervetuloa mukaan!
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Matkalla oli muutakin nautittavaa kuin golf.

Lumine Ruins ja päivän viimeinen putti. Olli Tapolan harjoitukset käynnissä Lumine Hilssillä.

Anu Matinkari, Matti Matinkari, Riitta Eskola ja Pekka Eskola.
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TAWAST GOLFIN PRO SHOP
Tawast Golfin uudistettu Pro Shop avataan kentän aukeamisen yhteydessä! 
Tervetuloa tekemään kesän golfhankinnat klubin omasta shopista. 

Tawast Golfin jäsenenä tehdessäsi minkä tahansa ostoksen klubin Pro Shopista saat 
kaupan päälle Lähitapiolan Hole In One-vakuutuksen 
(arvo 19€, tarjous voimassa huhti-toukokuussa). 
Vakuutus kattaa juomatarjoilut 500 euroon saakka 
tehdessäsi Hole in Onen. 
Vakuutus on voimassa niin harjoitus kuin kilpailukierroksillakin kotimaassa.

Caddiemaster (03) 630 610 caddiemaster@tawastgolf.fi

Toimisto:  tawast@tawastgolf.fi
Sihteeri 
Anja Larramäki 040 455 4360 anja.larramaki@tawastgolf.fi
Taloushallinto 
Mervi Tabermann 040 506 2977 mervi.tabermann@tabermann.fi 

Toimitusjohtaja 
Lauri Manninen 044 330 6131 lauri.manninen@tawastgolf.fi

Kenttä:
Kenttämestari 
Risto Tidenberg 044 340 5915 risto.tidenberg@tawastgolf.fi

Klubiravintola:  (03) 630 6140
Ravintolapäällikkö 
Emmi Wickström 040 455 4362 emmi.wickstrom@tawastgolf.fi

Golfopetus:
Olli Tapola 044 324 4343 olli.tapola@tawastgolf.fi
Hannu Kuussaari 040 506 2977 hannu.kuussaari@netti.fi

Puheenjohtaja Oy 
Topi Tiitola 040 527 8892 topi.tiitola@konecranes.com

Puheenjohtaja ry
Jussi Rouhento 040 512 9577 jussi.rouhento@nh-cap.com

Kapteeni
Marko Helén 040 480 8125 marko.helen@it4b.fi

Naistoimikunta, Ladykapteeni
Marjut Suokanto 045 263 0555 marjut.suokanto@gmail.com

Junioritoimikunta
Noora Lavonen 040 588 8354 junnut@tawastgolf.fi

Senioritoimikunta
Heikki Aaltonen 0400 480 204 heikki.aaltonen45@gmail.com

Kilpailu- ja tasoitustoimikunta
Lasse Karikoski 040 513 0252 lasse.karikoski@hamk.fi

Klubitoimikunta
Leena Merisalo 040 485 5252 lmerisalo@gmail.com

Edustuspelaajat
Heikki Veteläinen 0400 851 121 heikkivetelainen@gmail.com

TAWAST GOLF YHTEYSTIEDOT
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Green fee hinnat  

    aikuinen  juniori
Green fee 18 r arkisin  55 €  27,50 €
Green fee 18 r  viikonloppuisin  65 €  32,50 € 
Green fee 9 r arkisin  32 €  16 €
Green fee 9 r viikonloppuisiin 42 €  21 € 
 
* osakkaan vieraat -50 % (max. 3 hlöä lähdössä, sitä seuraavat 40 €, edun voi käyttää viisi kertaa kauden aikana)

Range hinnat
Poletti     2,50 €
10 kpl polettikortti   18 € (osakas 15 €)
30 kpl polettikortti   45 €  (osakas 35 €)

Polettikortit ovat sähköisiä latauskortteja, joille voi ladata caddiemasterilta lisää pallokoreja.

Kilpailumaksut
Avoimet kilpailut 28 €  (jäsenet joilla pelioikeus sekä AGK jäsenet joilla lisäpelioikeus)
43 €  (AGK jäsenet joilla pelioikeus Aulangolle, mutta lisäpelioikeutta)
55 € (vieraspelaajat ja jäsenet ilman pelioikeutta)
sis. poletin ja buffet lounaan

Senioreiden viikkokilpailut  12 € (jäsenet joilla pelioikeus sekä AGK jäsenet joilla lisäpelioikeus)
Tawastissa   27 € (AGK jäsenet joilla ei lisäpelioikeutta)
    55 € (jäsenet ja AGK jäsenet joilla ei pelioikeutta)  

Seuran sisäisissä kilpailussa mahd. kilpailumaksut mainitaan kilpailukutsussa.

Vuokrahinnat
Golfauton vuokra                           35 € /kierros (pelioikeutetut 25 €, 10-kortti 200 €)
Bagkaappi   40 € /kausi
Sähkökärryn latauspaikka  60 € /kausi
Golfauton parkkipaikka  50 € /kausi
Golfauton sähköpaikka  80 € /kausi

Kausimaksut
Jäsenmaksu aikuinen  104 €
Jäsenmaksu 19-20 v.    52 €
Jäsenmaksu 18 v. tai alle    25 €

Osakkeen hoitovastike/pelioikeus 740 €

Vuokrapelioikeus 21-25 v. 
ja golfin aloittavat                 740 €
Vuokrapelioikeus                  880 € (tarjous 830 €) 

SGKY-etukortti   10 € osakkaat
                    30 € pelioikeutetut

Pelioikeuksiin kuuluva Aulangon 
lisäpelioikeus   juniorit      75 €
    osakkeenomistajat 125 €
    pelioikeuden vuokranneet 175 €

 

Maksut 2016  •  Maksut 2016  •   Maksut 2016  •   Maksut 2016  •  

Juniorit pelioikeus 15v. ja alle 130 €
Juniorit pelioikeus 16-18 v.  180 €
Juniorit pelioikeus 19-20 v.  280 €  
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Caddiemasterin 
aukioloajat
Caddiemasterin aukioloajat ovat 

kauden alusta ma-pe klo 8.00-

20.00 ja la-su klo 8.00-19.00.

Kesäkuun alusta sesongin lop-

puun avaamme aamuisin jo klo 

7.00.

Loppukaudesta lyhennämme päi-

vää sitä mukaa kun illat pimene-

vät.

Caddiemasterin toimistossa teitä 

palvelevat Iiro Nurminen, Maiju 

Peltomaa ja Milla Heinämäki.

Jäsenkortit ja 
pelioikeuksien 
rekisteröinti 2016

Jäsenkortit ja  bagmerkkien vuo-

sitarrat  ovat noudettavissa cad-

diemasterilta kauden avauduttua 

ja pyynnöstä myös postitamme.  

Bagmerkin voi edelleen vaihtaa 20 

erilliseen golfkierrokseen, jotka 

lataamme latauskortille. Lataus-

kortti on uudelleen ladattava ja 

kortille voi ostaa myös mm. ran-

gepalloja.  Pyydämme ilmoitta-

maan osakkeiden pelioikeuksien 

käyttäjät, jotta saamme NexGolf-

ajanvarausjärjestelmän toimi-

maan moitteettomasti.  Ilmoitus 

on tehtävä joka vuosi.

Ajanvaraus
Osakkeenomistajat voivat varata 

lähtöaikoja 14 päivää etukäteen. 

Muut pelioikeuden haltijat voivat 

varata aikoja 5 päivää etukäteen. 

Aulangon lisäpelioikeudella pelaa-

villa ja vieraspelaajilla varausoi-

keus on 3 päivää.  

Osoitteessa www.nexgolf.fi/tawg 

voi itse varata aikoja ja ilmoittau-

tua kilpailuihin ja tapahtumiin. 

Omat ajanvaraustunnukset saa 

caddiemasterilta, muistathan että 

tunnukset ovat henkilökohtaiset.

Yritysosakkeiden käyttäjät voi-

vat myös varata aikoja netin 

kautta. Pelaajille jotka ovat yri-

tysosakkeen käyttäjinä, pelioi-

keus varautuu automaattisesti. 

Vieraiden kohdalle valitaan osak-

keen numero käyttöön jo aikaa 

varatessa ajanvarausikkunassa 

olevasta kohdasta - Näytä / pii-

lota pelilippu- ja sarjakorttitiedot. 

Caddiemasterilta saa tarvittaessa 

lisäneuvoja.

Lähtöajat Tawast Golfissa ovat 10 

minuutin välein. 

Tasatuntiajat ovat käytössä tou-

kokuun alusta syyskuun loppuun. 

Tunnissa on yksi aika (00) joka on 

varattavissa jäsenille ja pelioikeu-

den haltijoille edellisenä iltana 

klo 20.00 alkaen netin kautta.  

Aamulla ajat vapautuvat kaikkien 

käyttöön.

Mikäli joudut perumaan ajan, 

teethän sen mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa, kuitenkin 

viimeistään tuntia ennen varattua 

aikaa. Jos varaamastasi tiiajasta 

jää joku pelaaja pois tai pelaaja 

vaihtuu, myös siitä on ilmoitet-

tava caddiemasterille hyvissä 

ajoin etukäteen.

Muuta

Nykyään NexGolfiin voi päivittää 

itse tasoitusmuutokset.

Myös osoitetiedot, puhelinnume-

rot ja sähköpostit ovat itsepäivi-

tettävissä.

Tiedotus tapahtuu kotisivuilla 

www.tawastgolf.fi, Facebookissa, 

uutiskirjeinä ja sähköpostivies-

teinä. Kilpailujen lähtöajat lähe-

tämme tekstiviestinä.

Naisten ja senioreiden ilmoi-

tustaulut ja Tawastin reikäpe-

limestaruuskaaviot sijaitsevat 

ilmoitustaululla klubin yläker-

rassa.

Toimiston palsta
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HUHTIKUU     
30.4. la 9.00 MEMBERS ONLY  (2 henk.joukkueet) 18 r. mix  TawG jäsenet
      
TOUKOKUU      
5.5. to 8.00 HÄMEENLINNAN AVOIMET MESTARUUSKILPAILUT 18 r. Lp scr  Avoin
7.5.  la 10.00 LADY CAPTAIN´S DAY 18 r. driving scramble  TawG naiset
14.5. la 9.00 PUNAINEN SULKA (2 henk. joukkueet) 18 r. Best ball pb  Avoin
19.5. to 18.00 ”MATALAN KYNNYKSEN KISA” hcp + 30 9 r. Kolme mailaa  TawG naiset
21.5. la 9.00 ABACUS SCRAMBLE 18 r. scramble  Avoin
29.5. su 9.00 HÄMEEN SANOMAT SCRAMBLE 18 r. Scramble  Avoin
      
KESÄKUU      
3.-4.6 pe-la 8.00 ONGOLF SENIORIPOKAALIT  36 r. lp hcp/scr  Avoin, Seniorinaiset
11.6. la 9.00 ONGOLF SCRAMBLE (2 henk. joukkueet) 18 r. Scramble  Avoin
12.6. su 10.00 NAISTEN SUNNUNTAI 18 r.   TawG naiset
16.6. to 9.00 NAISTEN PANKKI OPEN 2016 (2 henk. joukkueet) 18 r. Scramble  Avoin
18.6. la 9.00 SANDELS SCRAMBLE (4 henk. joukkueet) 18 r. Scramble  Avoin
22.6 ke 5.00 MARATHON 72 r. lp scr/hcp  TawG jäsenet
23.6. to 18.30 JUHANNUS GOLF 9 r.   TawG jäsenet
29.6. ke 8.30 WORLD AMATEUR GOLFERS CHAMPIONSHIP 18 r. Hcp  Avoin
      
HEINÄKUU      
2.7. la 8.30 KOHINOOR OPEN 18 r. lp scr/hcp  Avoin
9.-10.7. la-su 9.00 HÄMEENLINNA LADY OPEN SCRAMBLE, TawG, AGK E 36 r. scr,/hcp  Avoin naiset
13.-16.7. ke-la  LYÖNTIPELIN SM-KILPAILUT 2016 72 r.  Avoin
30.-31.7. la-su 8.30 LEIMARAKENTAJAT OPEN TawG, AGK  36 r. lp scr/hcp  Avoin
      
ELOKUU      
6.-7.8. la-su 8.00 TAWG MESTARUUSKILPAILUT 36-54 r. lp scr/hcp  TawG jäsenet
14.8. su 10.00 BIRGITAN MALJA 18 r. Pb  TawG naiset
21.8. su 8.30 HONDA OPEN 18 r. Hcp/pb  Avoin
27.8. la 9.00 VOLVO WORLD GOLF CHALLENGE 18 r. Hcp/pb  Avoin
      
SYYSKUU      
11.9. su 10.00 NAISTEN KAUDEN PÄÄTÖSKILPAILU 18 r.  TawG naiset
18.-19.9 la-su 9.00 TIILAAKSO SCRAMBLE HaG, AGK H, TawG 36 r. hcp/scr  Avoin
21.9. ke 10.00 SENIORIT PÄÄTÖSKILPAILU 18 r. pb  TawG seniorijäsenet
24.9. la 9.30 SEPON MALJA 18 r. Pb  TawG naiset
      
LOKAKUU      
8.10. la  KINKKU SCRAMBLE (2 henk. joukkueet) 18 r. hcp/scr  Avoin
15.10. la  EVERYBODY (2 henk. joukkueet) 18 r. greensome  TawG jäsenet
22.10. la  SYYS SCRAMBLE I 18 r. Hcp  Avoin
29.10 la  SYYS SCRAMBLE II 18 r. Hcp  Avoin
      
REIKÄPELIT ALKAVAT KESÄKUUN ALKUPUOLELLA, SEURAA ILMOITTELUA: www.tawastgolf.fi     
 
Perhemalja      
Senior Reikäpeli      
Tawastin reikäpelimestaruus SCR/HCP      

SENIORIVIIKKOKILPAILUT PÄIVITETÄÄN KILPAILUKALENTERIIN.
      

T A W A S T  G O L F I N  K I L P A I L U T  2 0 1 6




