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Hyvin toimiva palvelukokonaisuus.
Hyvin toimiva golfyhteisö muodostuu eri tahojen toimivasta
yhteistyökokonaisuudesta. Hillside Golfissa näitä tahoja on paljon:
osakkaat, jäsenistö, yhtiö, seura, toimikunnat, kilpailut, yritykset,
yhteistyökumppanit, media, golfliitto muut golfyhtiöt- ja seurat,
vieraspelaajat, prot, ravintoloitsija, henkilökunta jne. Näiden kaikkien
tahojen saumattomasta yhteistyöstä muodostuu se kokonaisuus josta me
kaikki voimme nauttia.
Hillside:ssa olemme tältä osin erittäin hyvällä tiellä. Meillä on jo
ensimmäisen toimintavuoden jälkeen erinomainen yhteishenki ja tekemisen
meininki. Jopa siinä määrin, että sitä ovat monet positiivisesti
kommentoineet ja jotkut jopa kadehtineet! Olemme saaneet valtaosaltaan
positiivista palautetta sekä kentästä, (erityisesti loppukesän ja syksyn
osalta) että hyvin toimivista oheispalveluista. Erityisesti on muistettu
kommentoida ystävällistä ja palveluhenkistä caddie master “porukkaa”.
Ensi kaudelle joudumme valitettavasti luopumaan muutamasta viime
kauden caddie mastereita, mutta olen aivan varma, että uudet tulokkaat
hyvin nopeasti oppivat “talon tavoille” ja omalta osaltaan ylläpitävät korkeaa
palveluasennetta.
Ensimmäisen toimintakauden kokemuksia ja palautteita hyväksikäyttäen
lähestymme toista kautta. Se on meille lähes yhtä suuri haaste kuin
ensimmäinen kausi. Yhteistyötä tehden, toistemme toiveet ja tarpeet
huomioon ottaen vahvistamme juuri Hillsiden näköistä ja- oloista toimivaa
kokonaisuutta.
Pidetään edelleen mielessä alkuperäinen mottomme: Golfkierros Hillside
Golfissa on enemmän kuin kierros golfia; se on palvelukokonaisuus.
Tervemenoa lumi ja jää.
Tervetuloa kesä, lämpö, tarkat lyönnit ja viihtyisä klubielämä.
Tervetuloa uusi kausi.
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Kapteeni:
Ensimmäinen koko kausi on takana ja olemme monta tarinaa rikkaampia.
Rinta rottingilla olen saanut kuunnella palautteita kentästämme ja olosuhteista Jokikunnalla. Dunny Jokilehto on saanut pidettyä ydinporukan
kasassa ja vain Riku Soravuo sirtyi toiselle kentälle opettamaan. Rikulle
kiitos menneestä kaudesta. Kenttätoimikunta on ollut aktiivinen kentän
parannusehdotusten suhteen ja Jore Eriksson on lupautunut ottamaan
lennokkaimmatkin ehdotukset vastaan.
Tulevalle kaudelle tulemme lady kapteeni Kylli Forsiuksen kanssa pitämään
perinteiset kapteenin illat. Illat ovat tiistaisin klo 18.00 alkaen. Teemoina
ovat perinteisesti säännöt, etiketit, pelimuodot.. jne. Illat pyrimme pitämään
rentoina tapahtumina, joihin on kiva tulla ja jossa tutustumme kanssapelaajiin. Illat ovat maksuttomia.
Viime kauden seuraottelut olivat suosittuja; Ruukki Golfissa saimme lämpimän vastaanoton ja kylmän kyydin. Tappio koettiin “niukasti” luvuin 2-46.
Vihti-Cup pelattiin Hillsidessa; “Poika” meni toistamiseen Vihti Golfiin joskin pienimmällä mahdollisella erolla - tänä vuonna haetaan pysti Jokikunnalle! St.Laurence vieraili luonamme vieden kiertopalkinnon myöskin
niukasti Lohjalle. Voittovierailun teimme Nurmijärvelle.
Kaikki 4 seuraottelua olivat todella mieleenpainuvan mukavia. Vastustajaseurat ovat jokainen rentoa ja mielyttävää golfseuraa - kiitokset heille!
Huolimatta vapaasta ja iloisesta suhtautumisesta golfiin, pidämme Hillsidessa
kuitenkin kiinni perinteisistä arvoista ja etiketeistä. Kentän arvostaminen ja
sen kunnossa pitäminen on kunnia-asiamme. Toivommekin Teidän huolehtivan
divottien takaisin laittamisesta, alastulojälkien korjauksista jne.
Golf-muodin nopean muutoksen myötä myös me haluamme olla edelläkävijöitä
suvaitsevaisuudessa pukeutumisen suhteen. Suosittelemme kuitenkin golfliiton hyväksymää vaatetussäädäntöä. Arvostamme pelaajiemme
pukeutumisessa siisteyttä. Kentästä ja turvallisuudesta huolehtivat valvojat,
jotka osoittavat oikeutensa erillisillä valvoja-korteilla.
Toivon kaikille uusille ja vanhoille pelaajille nautittavia kierroksia kentällämme
ja viihtyisiä hetkiä ravintolassamme.

Palveluksessanne,
Lassi Kiviniemi
kapteeni
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Peliohjesääntö 2006
Ajanvaraus:
Lähtöaikoja voi varata:

•

Pelioikeudenhaltijat 4 pv ennen

•

Muksulaa tarvitsevat pelioikeudenhaltijat 7 pv ennen

•

Vieraspelaajat ja pelioikeudettomat jäsenet 2 pv ennen.

•

Internet 4 pv ennen (varausoikeus pelioikeuden haltijoilla)

Aukioloajat:
Ajanvaraus / Caddie master / Pro Shop
klo 8-20 joka päivä (kauden alussa ja lopussa aukioloaika saattaa vaihdella)
Toimisto
klo 8-16 arkisin

Golfopetus, pro
Golfopetuksesta vastaa head pro Ville Porkka. Varaukset yksityistunneille ja
kursseille caddie masterilta puh. 020 7411 280.
Lisäksi tunteja antaa pro Outi Eriksson. Hän pitää tunteja mahdollisuuksiensa
mukaan ja varaukset tapahtuvat suoraan hänelle puh. 0400 72 8202.

Harjoitusalueet
Range toimii kahden euron kolikoilla, kahden euron hintaisilla poleteilla ja
polettikorteilla (2 € / lataus). Hillside Golfin pelioikeuden haltijat voivat lunastaa
poletteja ja polettikortteja puoleen hintaan caddie masterilta. Lähipelialue sekä
puttigriinit ovat käytettävissä maksutta.

Ilmoittautuminen
Jokaisen pelaajan on ilmoittauduttava caddie masterille 10 minuuttia ennen
lähtöaikaa (myöhästymisestä pitää ilmoittaa esim. puhelimitse). Jos pelaaja
ei ole ilmoittautunut ajoissa, lähtöaika voidaan myydä edelleen. Voimassa oleva
tasoituskortti esitetään ilmoittauduttaessa. Hillside Golfin pelioikeuden haltijan
on esitettävä tasoituskortti vain pyydettäessä.
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Internet-varaukset
Nimetyn pelioikeuden haltijat voivat tehdä lähtöaikavarauksia internetin
kautta. Varaustilanne on nähtävissä kaikille neljä päivää eteenpäin. Varauksen
tekemiseen tarvitaan asiakasnumero ja salasana, jotka saa caddie masterilta.
Varauksia voi tehdä seuraavin periaattein:

-

Internetajanvaraus on auki klo 8.00–20.00
Varaukset neljä (4) päivää ennen
Yksi nettivaraus päivää kohden
Joka toinen lähtö varattavissa netin kautta
Saman päivän varausten peruutukset ainoastaan puhelimitse,
puh. 020 7411 280

Kotiseura
Kotiseura on seura, jossa pelaaja on jäsenenä. Pelaajan tasoitusta ylläpidetään
kotiseurassa, kun hän on kyseiseltä vuodelta maksanut seuran jäsenmaksun
ja muut seuran määräämät pelioikeuteen vaikuttavat maksut. Pelaajalla voi
pelikauden aikana olla vain yksi kotiseura. Pelaajan ollessa jäsenenä
useammassa seurassa, tulee hänen valita yksi seuroista kotiseurakseen, joka
täyttää edellä mainitut edellytykset. Jos pelaaja on Hill Side Golf Club ry:n
jäsen, mutta se ei ole hänen kotiseuransa, pelaajan täytyy tasaisin väliajoin
ilmoittaa uusi tasoituksensa Hill Side Golfiin, kuitenkin aina ennen kilpailuun
osallistumista.
Avoimissa kilpailuissa pelaaja voi edustaa vain kotiseuraansa.
Seuran mestaruudesta voivat pelata vain seuraa kotiseuranaan pitävät pelaajat.

Lähtöryhmät
Yhdessä ryhmässä pelaavien tasoitusten summa voi olla Hill Coursella
korkeintaan 100 ja Valley Coursella korkeintaan 110. Hill Coursella kahden
pelaajan ryhmän yhteenlaskettu tasoitus voi ylittää 100.
Metallipiikit golfkengissä
Metallipiikein varustettujen golfjalkineiden käyttö on kielletty koko
golfkenttäalueella.

Paikallissäännöt
Paikallissäännöt on saatavilla caddie masterilta.
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Pelimaksut
Green fee – maksut
HILL COURSE
Vieraspelaaja
Aikuiset
Juniori alle 21 v.

ark.
40,00
20,00

vkl.
50,00
25,00

Pelioik. haltijan seurassa
Aikuiset
Juniori alle 21 v.

ark.
30,00
10,00

vkl.
30,00
10,00

Pelioikeuden haltijat voivat tuoda kerralla 3 vierasta.
VALLEY COURSE, 9 REIKÄÄ
Vieraspelaaja
Aikuiset
Juniori alle 21 v.

ark.
25,00
12,50

vkl.
30,00
15,00

Pelioik. haltijan seurassa

ark. 9 reikää vkl. 9 reikää

Aikuiset
Juniori alle 21 v.

15,00
7,50

15,00
7,50

VALLEY COURSE, 18 REIKÄÄ
Vieraspelaaja
ark.
Aikuiset
40,00
Juniori alle 21 v.
20,00

vkl.
50,00
25,00

Pelioik. haltijan seurassa
Aikuiset
Juniori alle 21 v.

ark.18 reikää vkl. 18 reikää
30,00
30,00
10,00
10,00

PAR 3
Pelimaksu

5 reikää
10,00

koko päivä
16,00

Juniorivuosipelimaksut: alle 12 v

alle 21 v

Osakkeeseen liittyvä juniori 100,00

140,00

Rangepoletit
Rangepoletit vieraat 2 €/kpl, pelioikeuden haltijat 1 €/kpl. Rangelle myydään
myös 10-kerran latauskortteja. Uusi latauskortti maksaa 2 €/kpl. Range toimii
myös kahden euron kolikoilla.
Golfautot (18 reikää)
vieraat
pelioikeuden haltijat

35 €
30 €

Bägikaappivuokra

35 € / kausi
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Pelinohjaus kentällä
Peliä ohjaavat valvojat ja startterit, jotka kiinnittävät erityisesti huomiota pelin
sujumiseen ja kentän käyttöön. Valvojat liikkuvat kentällä golfautoilla ja heillä
on oikeus puuttua kentän ohjeiden tai golfetiketin vastaiseen toimintaan,
törkeissä rikkomuksissa jopa tarvittaessa poistaa pelaaja kentältä.

Pelioikeuden haltija
Hillside Golf & Country Clubin kentän käyttö edellyttää pelioikeuden haltijalta
Green Card suorituskokeen läpäisemistä. Pelioikeuden käyttö edellyttää myös,
että osakkeen vastikkeet on suoritettu.
Pelioikeuden haltijan vieraat
Pelioikeuden haltija voi tuoda ilman aika- ja tasoitusrajoitusta kolme (3) vierasta
kutsuvierashinnalla. Vierailla on oltava SGL:n tai ulkomaisen vastaavan
jäsenseuran voimassa oleva tasoituskortti. Isännän on pelattava vieraidensa
kanssa samassa lähtöryhmässä sekä oltava paikalla vieraiden ilmoittautuessa
caddie masterille.

Pukeutuminen
Farkkujen käyttökiellon lisäksi golfetiketti edellyttää kauluksellista paitaa ja
suoria housuja, jotka voivat olla täyspitkät, pohjemittaiset tai polvimittaiset
shortsit. Naisilla käy myös polvimittainen hame tai housuhame. Lisäksi naisilla
on sallittu hihattomien kauluksellisten paitojen käyttö. Hillside Golf Club
noudattaa Suomen Golfliiton pukeutumissuosituksia, mutta kentällä ei ole
tiukkapipoinen linja pukeutumiseen.
Saunat ja pukuhuoneet
Saunat ja pukuhuoneet ovat vapaasti jäsenistön ja vieraspelaajien käytettävissä
päivittäin. Pukuhuonetiloissa on pelaajille tarkoitettuun käyttöön pyyhkeitä
sekä peseytymistarvikkeita.

Tasoitusmääräyksiä
Pelaajan on tiedettävä tarkka tasoituksensa ja sen on oltava ajan tasalla.
Tasoituksen ylläpitoa varten tarkoitetut tuloskortit on toimitettava caddie
masterille viimeistään ennen seuraavaan kilpailuun ilmoittautumista. Seuran
tasoitusluetteloa päivitetään seuran internetsivuilla. Tasoitustoimikunta valvoo
ja toteuttaa annettuja tasoitusmääräyksiä.
Hill Side Golf Clubin jäsenten pitää ilmoittaa etukäteen kotikentällään pelattu
tasoituskierros caddie masterille, joka antaa tuloskorttiin tasoituskierroksesta
kertovan leiman. Mikäli kuitenkin harjoituskierros, jota ei ole ilmoitettu
tasoituskierrokseksi, laskisi tasoitusta oleellisesti, kortin voi jättää
tasoitustoimikunnalle harkintaa varten. Ilmoitettu harjoitus- tai kilpailukierros,
jonka pelaaja on keskeyttänyt, vaikuttaa tasoitukseen nostavasti.
Lisää tietoa tasoituksista ja niiden määräytymisestä löydät kohdasta
“Tasoitustoimikunnan terveiset”.
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Ukonilma
Mikäli on odotettavissa ukkossäätä, valvoja / caddie master varoittaa siitä ja
seuraavia ohjeita tulee noudattaa.

-

Jos ukonilma uhkaa ja on jo kuultavissa, mutta ei salamoi
o
seuraa tilannetta
Jos jo sataa, jyrisee ja salamoi
o
lopeta pelaaminen heti
Jos todella äkillinen kova ukonilma yllättää aivan päällä
o
suojaudu heti matalaan metsään tai tarvittaessa jopa
makuulle bunkkerin pohjalle

Pelin keskeytys
Omatoimista keskeyttämistä edellyttävät jo golfin säännötkin. Pelin
keskeyttämisestä pyritään kuitenkin ilmoittamaan sireenillä ja henkilökunta
tulee tarpeen vaatiessa poistamaan pelaajia kentän alueelta. Kenttämme
alueella esiintyy suhteellisen usein ukkosia, joten tilanteeseen on hyvä olla
varautunut.
Vahingon sattuessa ota heti yhteyttä caddie masteriin.
Vakuutukset
Tapaturmavakuutus (06–21648)
Vakuutus on voimassa kotimaassa ja kaikkialla ulkomailla harjoitus- ja
kilpailutilanteissa sekä em. tilaisuuksiin välittömästi liittyvillä meno- ja
paluumatkoilla. Vakuutuksesta suoritettavat korvaukset:

-

hoitokulut tapaturmaa kohti enintään
pysyvän haitan kertakorvaus

8.500 €
30.000 €

tapaturmaisen kuolemantapauksen kertakorvaus
8.500 €
siltä osin, kun niitä ei korvata jonkin lain nojalla.
Tapaturmavakuutus koskee ainoastaan liiton jäsenseurojen jäseniä.
Vastuuvakuutus (12–1053-0629-5)
Vastuuvakuutus kattaa kaikki jäsenseurojen jäsenet ja lisäksi jäsenseurojen
kentillä seuran luvalla pelaavat muut henkilöt. Vakuutuksesta suoritettavat
korvaukset koko Euroopan alueella:

-

henkilövahingot

170.000 €

esinevahingot
250.000 €
Pelaajan omavastuu on 100 € / vahinkotapaus. Vakuutukset ovat Pohjolayhtiöissä.
Kun vahinko on tapahtunut, ota välittömästi yhteyttä seuran toimistoon. Täytä
vastuuvahinkoilmoitus huolellisesti ja lähetä se mahdollisimman pian
Pohjolaan. Autoon kohdistuneessa vahingossa auton omistajan tulee ottaa
yhteyttä lähimpään Pohjolan konttoriin ja sopia vahingon tarkastamisesta
ennen korjaukseen ryhtymistä.
Molemmat vakuutukset sisältyvät jäsenmaksuusi.
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Hole in one (HIO) -pelisäännöt
HIO korvaa kilpailussa onnistuneelle holarin tehneelle pelaajalle
juomatarjoilukustannukset Suomessa. Enimmäiskorvaus on 135 € / holari.
Kilpailuksi katsotaan liiton ja seuran kilpailukalenterissa olevat kilpailut, joissa
on arvottu lähtöjärjestys. Seuran viikkokilpailut jäävät HIO-turvan ulkopuolelle.
Juoma tarjotaan kilpailupäivänä klubiravintolassa. Kun teet holarin, niin pyydä
ravintolaa lähettämään lasku suoraan Pohjolaan. Täytä laskun liitteeksi
holaritiedot-lomake, jonka saat ravintolasta tai caddie masterilta.
Tämäkin vakuutus sisältyy jäsenmaksuusi.
HILL SIDEN SENIORITOIMINTA PÄÄSEE VAUHTIIN
Senioritoimikunnan ensimmäisestä toimintakaudesta
Toimikunnan perustamiskokous pidettiin 14.7.2005 ja sillä oli ensimmäinen
varsinainen kokous 19.7. Oli tietysti alusta asti selvää, että näin lyhyeksi
loppukaudeksi ei ehditä kovinkaan paljoa toimintaa suunnitella saatikka
toteuttaa. Senioritoimikunnalla ei ollut myöskään omaa budjettia.
Toimikunta katsoikin, että tässä vaiheessa voidaan keskittyä vain kolmen
teeman ympärille. Näiksi valittiin kapteeni-ilta 17.8., pro:n pitämät neljä
viikoittaista golf-klinikkaa 23.8. alkaen ja yksi leikkimielinen kilpailu eli
narukisa 17.9.
Tiedotustoiminta pyrittiin järjestämään avaamalla seniorisivu seuran
kotisivuille nettiin sekä laittamalla seniorikansio klubitalon alakerran
ilmoitustaulun yhteyteen.
Seniori-ikäisten klubin jäsenten lukumäärä kauden lopussa oli n. 137.
Senioreiksihan katsotaan naiset sen vuoden alusta, jolloin täyttävät 50 vuotta
ja miehet vastaavasti 55 vuotta.
Senioritoimikunta ehti vain hyvin ohuesti osallistua Suomen Golfliiton
Uudenmaan alueen senioritoimintaan.

Senioritoiminnan tavoite
Tavoitteeksi hahmottui jo varhaisessa vaiheessa senioreiden aktivointi
osallistumaan kaikkeen seuran toimintaan ja osallistumiskynnyksen
pitämiseen mahdollisimman matalana. Omaa vain senioreille tarkoitettua
toimintaa järjestettäisiin silloin, kun se tavoitteen saavuttamiseksi olisi
perusteltua.
Seniorit eivät suinkaan ole mikään kovin homogeeninen ryhmä. On naisia ja
miehiä kilpapelaajista tavallisiin klubihirmuihin, joiden ikäjakautuma ulottuu
yllämainituista ikävuosista aina veteraani-iän (65 v.) ylittäneisiin ja joilla kaikilla
omat erityiset mieltymyksensä.
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Jokin yhteinen nimittäjä oli löydettävä. Sellaiseksi muotoutui: Golf on
ehdottomasti hauskaa, terveyttä ja lihaskuntoa ylläpitävää liikuntaa. Tosin
väitetään, että se vaikuttaisi myönteisesti myös aivotoimintaan sekä höveliin
käytökseen, mutta sitä ei voi nyt aivan varmasti tietää.

Toimintasuunnitelmasta vuodelle 2006
Kuluva vuosi onkin sitten ensimmäinen täyden toiminnan kausi. Seniorit
tulevat osallistumaan ensinnäkin seuran normaaliin kilpailu- ym. toimintaan.
Tällaisia ovat esimerkiksi seuran viralliseen kilpailukalenteriin merkityt jutut,
joissa on myös mukana runsaasti senioreille varsin hyvin sopivia hauskoja
kilpailutapahtumia. Joten kukin mieltymyksiensä ja taitojensa mukaisesti.
Erikseen on kuitenkin mainittava seuran seniorimestaruuskilpailut 12. ja 13.8.
Kilpailukalenterin ulkopuolisista tapahtumista todettakoon viikkokilpailut,
joissa tällä kaudella on erilaisia sarjoja ja ne siten tarjoavat myös senioreille
valinnan mahdollisuuksia. On myös ajateltu maanantaiaamua klo 10.–11.00
sellaiseksi viikoittaiseksi vakiopeliajaksi, johon seniorit itse varaisivat tiiausajan
itselleen. Tarkoituksena on, että silloin näissä lähdöissä olisi vain senioreita
ja he tapaisivat siten toisiaan.
Omia leikkimielisiä kilpailuja järjestetään 3.6. ja 29.7. Pelimuoto on vielä
hakusessa, mutta nämä päivät on merkattu kalenteriin. Ehkäpä rohkenemme
haastaa myös seuramme kilpailutoimikunnan ja junioritoimikunnan totiseen
kamppailuun kesän aikana.
Naapuriseurojen kanssa on sovittu niiden senioritoimikuntien pelivierailuista
siten, että Peuramaa tulee vieraaksemme 20.5., Nurmijärvi 6.6. ja Espoon
Golfseura 19.6. Gumbölen kanssa keskustelut ovat vielä kesken.
Suomen Golfliiton Seniorit ja sen Uudenmaan alueen Seniorit organisoi varsin
runsaasti kilpailutoimintaa. Esimerkiksi Senioreiden Välitour järjestetään 4.8.
Hill Sidessa. Lisäksi ne tarjoavat etuja mm. pelioikeuksien ja alennusten
muodossa jäsenilleen. Osallistumme näiden yhdistysten toimintaan ja
tiedotamme tapahtumista omille senioreillemme.
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KILPAILUTOIMINTA
Toimikunta järjestää seuran jäsenille erilaisia golfkisoja. Kilpailutoimikunta
kannustaa meitä kaikkia tavallisia pelaajia osallistumaan kisoihin. Tavoitteena
on se, että mahdollisimman moni seuran jäsenistä pääsi kokemaan kisan
riemut. Niinpä kisoja on moneen lähtöön. Kisakalenterissamme on kaikkiaan
18. Haasteena onkin viimevuotisen pelaajamäärään tuplaaminen.
Viime vuonna jäi moniin kisoihin vielä vapaita paikkoja ja tälle kaudelle
olemmekin nostaneet tasoitusrajoja, jotta mahdollisimman moni pääsisi
kisoihin mukaan. Samoin olemme jakaneet kisoja niin, että mukana on sekä
tasoituksellisia että ilman tasoitusta pelattavia kisoja.
Kalenteriin merkittyjen kisojen lisäksi käydään viikkokilpailuja 14.5. – 28.9.
Kauden 2006 viikkokilpailut pelataan neljän viikon jaksoissa niin, että
pelimuoto vaihtelee tasoituksellisen ja tasoituksettoman lyöntipelin ja piste
bogeyn välillä. Kaksi viikkokilpaa pelataan Valleyn puolella loput Hillillä.
Viikkokilpailuun voi osallistua ilmoittamalla caddie masterillepelaavansa
viikkokilpailukierroksen ja maksamalla samalla kilpailumaksun. Edellytyksenä
on se, että merkitsijän tasoitus on 36 tai pienempi.
Toinen koko kesän jatkuva erikoiskoitos on Eclectic, jossa kerätään parasta
tulosta kultakin reiältä 14.5.- 28.9 aikana pelatuilta kierroksilta. Koska
kyseessä ei ole kilpailu, voi tähän koitokseen osallistua kaikilla mukaan
ilmoitetuilla kierroksilla (kierrosmaksu on 1 euro tai vaihtoehtoisesti 50 €
koko kaudelta).
Kausi alkaa 29.4. kapteenien johdolla pelattavassa avajaiskisassa. Mukaan
toivotaan viime kauden tapaa mahdollisimman suurta joukkoa. Kisa tarjoaa
mainion tilaisuuden uuden kauden avaamiseen.
Pohjola Yhtiöt on kauden avauskilpailun kisaisäntä. Uutena kisana on
narukisa, jossa meillä on sponsorina Pakkaus Öhman, joka tarjoaa narut.
Viime kesältä perittyjä ovat perhejoukkueille suunnatut Family Greensome ja
Family Scramble. Etusijalla ovat joukkueet, joissa molemmat pelaajat ovat
samasta ruokakunnasta, mutta jos paikkoja jää vapaiksi mukaan pääsee myös
suuresta golfperheestämme koottuja joukkueita.
Tiivis koitos käydään myös kesäkuun puolivälissä 16–17.6., jolloin ensin
pelataan PKS-Toimistot Oy:n sponsoroima Before Midnight yhteislähtökisana
niin, että ehdimme pelata kierroksen juurin ennen pimeää. Tämän jälkeen voi
jatkaa iltaa ja yötä klubilla. Jatkokisana starttaa Early Birdie noin 03.20 – eli
heti kun valoa on riittävästi. Näihin kisoihin on ikäraja eli 16 vuotta pitää olla
täytettynä ennen vuoden 2006 loppua.
1.7. on klassikkokisa: Jore’s Shoot Out. Harvoin, jos koskaan, on Valleyn
ensimmäisellä greenillä niin paljon säpinää kuin Shoot Outin finaalissa.
Näkemisen arvoinen tapaus.
Heinäkuun lopulla on hyvä tilaisuus valmistautua lähestyviin
mestaruuskisoihin ¾ maratonilla. Pelaamme kaksi kierrosta niin, että yhteen
kierrokseen sisältyvät sekä Hill että Valley. Kierrosten välillä on tauko.
Maratonin osanottajilla on ko. päivänä ehdoton ohitusoikeus.
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Kauden kovin koitos on mestaruuskilpailut. Tällä kaudella on mestaruuskisojen
lisäksi omat ikäkausimestaruuskisat senioreille ja junioreille. Toki niin seniorit
kuin junioritkin voivat osallistua halutessaan myös seuran
mestaruuskilpailuihin. Klubimestaruuden lisäksi kisataan myös
reikäpelimestaruudesta, joka Hillsidessä käydään 2/3 tasoituksin.
Erikoisuutena reikäpelikisassa on se, että siinä on vain yksi avoin sarja kaikille
seuran jäsenille.
Syyskuun alussa on syytä virittää rusetit uuteen uskoon. Rusetti Scrambleen
ei voi valmistautua vaan kisaan lähdetään uusin aattein ja ehkä myös vaattein,
sponsorina Rajala Oy. Syksyn hauskoja kisoja ovat myös 2+1 mailaa ja
valopallokisa. Kausi päättyy kentän jo sulkeuduttua syystalkoisiin ja niiden
lopuksi pelattavaan Cross Countryyn, jossa ei vanhoista askelmerkeistä
välttämättä ole kovasti apua. Kauden aikana pelataan myös kolme seuraottelua:
Vihti, Nurmijärvi ja St Laurence kohdataan vieraskentillä ja Ruukki
kotikentällä.
Kilpailumaksut vaihtelevat riippuen siitä, sisältyykö kisan hintaan ateria tai
muita erikoisjärjestelyjä. Junioreille kilpailut ovat maksuttomia (joskaan
joukkuekisoissa ei juniorin osallisuudesta hyvitetä). Kilpailuihin voi
ilmoittautua noin 5 viikkoa ennen kisaa. Ilmoittautumisaika päättyy noin
viikkoa ennen kisapäivää. Ilmoittautumisajat kannattaa tarkistaa netistä tai
ilmoitustaululta. Uutuutena on myös, että caddie master lähettää kaikille Hill
Siden jäsenille sähköpostilla ilmoituksen milloin kisaan ilmoittautuminen
alkaa, tämä tietysti sillä ehdolla, että jäsen on e-mail osoitteensa ilmoittanut.
Perinteisesti kilpailukalenteri on nähtävillä caddie masterin toimistolla, Hill
Siden www-sivustolla, vuosikirjassa ja jäsenlehdissä.
Kilpailutoimikunnan ottaa mielellään vastaan palautetta kisoista ja ehdotuksia
uusiksi koitoksiksi. Yhteystiedot löytyvät www-sivuilta. Kilpailutoimikunnan
jäseniltä voitte aina kysyä myös sääntöihin liittyvistä asioista. Ei niin, että
osaisimme kaikkiin kysymyksiin vastata, mutta voitte luottaa siihen, että
otamme kyllä vastauksen selville. Lopuksi kehotetaan kaikkia seuran jäseniä
tulemaan mukaan kisoihin – pilke silmäkulmaan ja mukaan vaan.
Juhlallinen palkintojenjako tilaisuus on kauden päättäjäisgaalassa jossa
jaetaan jo perinteisesti Hillsiden mestarin lasimalja, sekä viikkokilpailujen,
Eclecticin ja reikäpelimestaruuden palkinnot.

Hillsiden “takitetut”:
(vasemmalta)
Lassi Kiviniemi
(reikäpeli -05)
Markus Kallioniemi (mestari -05)
Pasi Tanskanen
(mestari -04)
Matti Kokkinen
(reikäpeli -04)
Harri Mykkänen
(mestari -03)
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TASOITUSTOIMIKUNNAN TERVEISET
Tasoitustoimikunta toivottaa kaikille seuran jäsenille hyvää pelikautta 2006.
Golf on siinä mielessä erityinen peli, että kaikki voimme kisata tasavertaisesti
– mikäli keskinäisen paremmuuden selvittäminen on tarpeen. Tasoitus kertoo
siitä, millaisiin kierrostuloksiin hyvänä päivänä hyvissä olosuhteissa voimme
yltää.
Toisinaan kuulee puhuttavan tasoitushuijareista – pelaajista, jotka pitävät
tasoituksensa suurempana kuin pelitaidot edellyttäisivät. Huijauksen
ajatuksena on tyhjentää palkintopöytä tasoituksellisissa kilpailuissa.
Tasoitusjärjestelmä mahdollistaa tämän menettelyn, mutta se onnistuu vain
kerran, sillä kaikki kisojen tuloskortit tulee toimittaa kotiseuraan.
Tasoitustoimikunta suosittelee, että pelaajat toimittavat kaikki tuloskortit
kilpailuista, myös vieraskentillä pelatuista kisoista, caddie masterillemme.
Huono menettely ei ole sellainenkaan, että kirjaat kaikki kierroksesi
tasoituskierroksiksi. Pyrkimyksenä ei ole se, että tasoitus olisi mahdollisimman
pieni vaan se, että se kuvaisi mahdollisimman hyvin pelitasoasi.
Kauden 2005 tilastoa
Kilpailukortteja jätettiin 508 kappaletta ja muita tuloskortteja 1407 eli yhteensä
1915 tilastoitua kierrosta. Kauden päättyessä tasoitusluettelossamme oli 508
pelaajaa – naisia 153 ja miehiä 355. Tuloskortteja tulisi golf-liiton suosituksen
mukaan jättää neljä kappaletta vuodessa. Tässä kaipaamme kohennusta, sillä
yli puolet jäsenistöstämme jätti kortteja toivottua vähemmän. Kortteja saatiin
riittävästi 200 pelaajalta. Tasoitusluettelo on nähtävissä netti-sivuillamme.
keskimääräinen tasoitus
kauden alussa
kauden lopussa

kausi 2005
34.0
31,1

Kauden 2006 tasoitustoimikunnan kokoonpano:
Annemari Kokkinen (puheenjohtaja)
Matti Kokkinen
Mikki Korhonen
Petri Forsius
Kun sinulla on kysyttävää tasoitusasioista, vastaamme niihin ilomielin.
Tas.ryhmä
1

Tasoitus Puskurivyöhyke
-

Tasoitus nousee

Tasoitus laskee

4,4

35 - 36

0,1

0,1

2

4,5 - 11,4

34 - 36

0,1

0,2

3

11,5 - 18,4

33 - 36

0,1

0,3

4

18,5 - 26,4

32 - 36

0,1

0,4

5

26,5 - 36,0

31 - 36

0,2

0,5

6

37 - 54

-

Ei nouse
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Harjoituskierroksen tulos hyväksytään tasoitustulokseksi vain, jos pelaaja on
ennen kierrosta kirjautunut harjoituskierroksen tekijäksi. Ilmoittautumisen
yhteydessä kortti leimataan ja kortista tulee ilmetä seuraavat tiedot: päivämäärä,
pelaajan nimi, merkitsijän nimi, pelaajan tarkka tasoitus, pelaajan pelitasoitus.
Harjoituskierrokset hyväksytään vain tasoitusryhmissä 2-6. Tasoitusryhmissä
4-6 (18,5–54) hyväksytään 9 reiän tulos. Yli 36 tasoituksen omaavat pelaajat
jättävät vain alentavat tulokset. Viikkokilpailujen tulokset hyväksytään kaikissa
tasoitusryhmissä, vaikka lähtöaika ei ole arvottu, vaan on pelaajan vapaasti
valittavissa. Mikäli pelaaja ei palauta tuloskorttia kirjatulta
harjoituskierrokselta, käsitellään tulosta kuitenkin tasoitustarkoituksiin.
Golfliitto edellyttää myös ohjeissaan, että tasoitustoimikunnan on puututtava
tehokkaasti tilanteisiin, joissa pelaajan pelitaito on nopeasti kehittymässä
paremmaksi. Tämän vuoksi tasoitustoimikunta on päättänyt, että sellaistakin
harjoituskierrosta, mitä ei ole ennalta ilmoitettu tasoituskierrokseksi, voidaan
pelaajan toivomuksesta käyttää tasoitustarkoituksiin, mikäli tulos laskisi
oleellisesti pelaajan tasoitusta. Tämä edellyttää kuitenkin, että kaikki aiemmin
mainitut ehdot täyttyvät, jolloin tasoitustoimikunta harkitsee kunkin tapauksen
erikseen.
Muuta tasoituksiin liittyvää
•
•
•

Tasoitusryhmissä 1, 2 ja 3 hyväksytään vain 18 reiän tulokset.
Hillsidessa tämä tarkoittaa koko kierrosta Hillin puolella tai kahta
samalla kerralla pelattua 9 reiän kierrosta Valleyn puolella.
Pelaajan tarkka tasoitus voi nousta vain 2,0 lyöntiä vuoden alimmasta
arvostaan. Tasoitusryhmässä kuusi ei tasoitus muutu ylöspäin.
Tasoitustuloksiksi eivät kelpaa: reikäpelikierrosten tulokset,
paraspallotulokset nelipallolyöntipelistä, kilpailutulokset, joissa ei
noudateta tasoituskelpoisia olosuhteita, hylätyn kilpailun tulokset,
jotka ovat alle puskurivyöhykkeen pistemäärän, kaikki
joukkuekilpailujen tulokset poikkeuksena nelipallolyöntipelin
henkilökohtainen tulos, muun yhteisön kuin jäsenseuran
järjestämän tai hoitaman kilpailun tulos, huonoissa olosuhteissa
pidetyn kilpailu tulokset (jos näissä olosuhteissa vain alle 10
% kilpailijoista kykenee tekemään tuloksen, joka on
puskurivyöhykkeellä tai parempi).

NAISTOIMIKUNNAN TERVEISET TULEVALLE GOLFKAUDELLE
Ensi kesäksi on rakennettu mukava ohjelma, johon kuuluu yhteisiä peli-iltoja,
pieniä omia kisoja, pron opastusta ja muita tapahtumia. Toivottavasti
mahdollisimman moni naispelaajamme innostuu tulemaan
mukaan näihin yhteisiin tapahtumiimme ja muutenkin toimintaamme.
Nettisivuilta ja omasta vihreästä lehtisestämme löytyy tapahtumakalenteri ja
omien peliemme ohjeet. Ilmoittaudu mukaan näihin tapahtumiin
caddie mastereille. Naisten pukuhuoneessa BIRDIE-mäki ja PAR-puu odottavat
täyttymistä iloisilla linnuilla ja omenoilla.
Yksi tärkeimmistä omista yhteisistä päivistämme on NAISTEN SUNNUNTAI
18.6.2006. Laittakaa tämä heti ylös kalenteriin ja kaikki mukaan ystävien
kanssa viettämään mukava kesäinen sunnuntai golfin parissa Hillsidessa.
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Kiitän luottamuksestanne tähän tehtävään. Odotan kesää ja seuraanne sekä
ideoitanne ja toivomuksianne tulevaan kauteen.
Naistoimikunta
Kyllikki Forsius
lady kapteeni
Kevät keikkuen tulevi…
Uudistuksia kaudelle 2006
-

Punaisille lyöntipaikoille omat väylätaulut
Viheriölle lähestymisen mitta-arviota helpottamaan tulee uudet
(ns. pop up) merkinnät keskelle peliväylää.
Valley kentän puolella on runsaasti puuistutuksia.

Kenttähenkilökunta on valmiina luomaan Teille parhaat mahdolliset
peliolosuhteet.
Mukavaa kesää toivottaen
Jore Eriksson
Kenttämestari

CADDIE MASTERIN TERVEISET
Kun varaat peliaikaa, mieti valmiiksi päivä/kellonaika sekä mahdollinen
toinen vaihtoehto, jolloin haluat pelata. Tämän jälkeen soita tai varaa
paikanpäällä peliaikasi. Näin esim. puhelinlinja on mahdollisimman vähän
aikaa kerrallaan varattu.
Jos mukaan tulee vieraspelaajia, toivomme, että hillsidelainen isäntä varaa
ajan, koska hän tuntee kenttämme pelisäännöt ja vieras ei joudu
kiusalliseen välikäteen tietämättömyyttään. Ota myös selvää etukäteen
pelikavereidesi kotiseurat ja tasoitukset.
Tuloskortin oikea täyttäminen helpottaa ja nopeuttaa caddie mastereiden
työtä. Täytä tuloskortti selkeästi; pelaajan koko nimi, jäsennumero,
PELIPÄIVÄ. Tuloksiin merkitään pelaajan lyönnit ja lopuksi allekirjoitukset.
Tuloskortti on jätettävä kahden viikon sisällä pelaamisesta.
Ulkomaisilta kentiltä hyväksytään ainoastaan viralliset kilpailukortit, sekä
harjoituskierroksilta sellaiset kortit, joissa on bogeypisteet valmiiksi
laskettuina.
Cädäritiskillä pelaajia palvelevat kaudella 2006:
Hanna Ketola, Janne Hartemo, Annamaria Väli-Klemelä,
Neea Rouvinen, Esa Hukkanen sekä Jenna Järvinen.
Toivotamme kaikille oikein hyviä pelikierroksia!
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Junioritoiminta
Tervehdys junioritoimikunnastakin näin loskan ja vesisateen keskeltä.
Kevät tekee kovasti tuloaan, joten lyhyt katsaus ensimmäisen pelikauden ja
talven junnuharjoituksiin, ennen kuin pyöräytetään käyntiin vuosi 2006.
Kesällä harjoiteltiin jo omalla rangella ja lähipelialueella.
Harjoituksia kesällä oli kaksi kertaa viikossa joissa kävi yhdestä aina
viitentoista junioria. Talven harjoitukset olivat Liikuntasammossa
Nummelassa ja Season Golfissa Suomenojalla, innokkaita harjoittelijoita
keskimäärin viisi junioria. Kesän harjoitukset päätimme viedä läpi
maksutta, talven harjoituksista jouduimme laskuttamaan kausimaksun 70
EUR. Harjoitukset vetivät Pro Riku Soravuo ja Svt Mikko Mäkelä.
Menneellä kaudella junioritoimikuntaan kuuluivat Riku Soravuo, Mikko
Mäkelä, Markus Kallioniemi ja ( Pj) Harri Punakivi. Talvella saimme
jäseneksi Kaisa Sireniuksen tuomaan naisnäkökantaa toimintaamme,
tervetuloa Kaisa. Lisää halukkaita otamme mielellämme mukaan.
Muutoksia tulee myös opetukseen sillä Riku Soravuo lopettaa meillä ja
uudeksi Proksi Hillside Golfiin tulee Ville Porkka jolle junioritoimikunta
antaa yksin vastuun junioreitten harjoittamisesta ja harjoituksista!
Tervetuloa Ville!
Ja sitten asiaan, jotta alkaisin kuulostamaan “äidiltä” tai “iskältä”: meillä on
noin 75 kpl juniori-ikäistä nuorta tyttöä ja poikaa jäsenenä. Laitoin lopputalvesta teille kyselyn liittyen harjoitteluun, vastauksia tuli 7 kpl. Haluaisin
kuulla junnuilta ja heidän vanhemmiltaan toiveita liittyen harjoitteluun,
jotta voisimme kehittää toimintaamme entisestään!!!!
Tulevan kesän harjoittelusta ja ajoista sekä maksuista tulemme tiedottamaan netissä www,hillsidegolf.fi/ junioritoimikunta tai junnuharjoitukset.
Tätä kirjoittaessa en vielä tiedä milloin kenttä aukeaa, ja milloin varsinaisesti pääsemme taas tapaamaan Jokikunnalla. Antoisia pelihetkiä tulevalla
kaudella Pro Ville Porkan kanssa.Toki vähemmän pelanneetkin voi ottaa
yhteyttä keneen tahansa toimikuntien jäseniin jos haluaa lähteä pelaamaan
kierroksen ja oppimaan jotain esim säännöistä, etiketistä ym.
Mennään kuitenkin eteenpäin pieni pilke silmäkulmassa tämän yhteisen
hienon ja antoisan lajin parissa.
Harri Punakivi, junioritoimikunnan pj
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Kilpailukalenteri 2006
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Pelikauden 2005 kilpailut ja palkitut
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Yleistiedot:

Hill Side Golf & Country Club Oy

Hillside Golf Club
Luolaistentie 24
03430 JOKIKUNTA
Caddie master:
020 7411 280
caddiemaster@hillsidegolf.fi
Head Caddie Master
Hanna Ketola:
020 7411 284
hanna.ketola@hillsidegolf.fi

Hallitus 2006
Jouko Kuisma, puheenjohtaja
Pekka Sinkkilä
Marko Sirenius
Seppo Nikander
Timo Haaparanta
Leo Palin
Hillside Golf Club ry
Hallitus 2006
Timo Käiväräinen, puheenjohtaja
timo.kaivarainen@hillsidegolf.fi

Toimisto:
toimitus/toiminnanjohtaja
Raoul Jokilehto:
020 7411 282
050 62362
raoul.jokilehto@hillsidegolf.fi

Lassi Kiviniemi, kapteeni

toimistopäällikkö
Leila Heikkinen:
020 7411 283
leila.heikkinen@hillsidegolf.fi

Annemari Kokkinen, sihteeri,
tasoitustoimikunnan puheenjohtaja

Kyllikki Forsius, lady kapteeni,
naistoimikunnan puheenjohtaja

Harri Punakivi
junioritoimikunnan puheenjohtaja
Kenttämestari
Jorma Eriksson:

020 7411 288
0500 424 240
jorma.eriksson@hillsidegolf.fi

Petri Lehtiranta
kenttätoimikunnan puheenjohtaja
Seppo Kiviniemi
senioritoimikunnan puheenjohtaja

Prot
Head pro
Ville Porkka:
040 523 5393
vporkka@welho.com
Outi Eriksson:

Jyrki Nykänen
kilpailutoimikunnan puheenjohtaja

0400 72 8202

Ari Koski
Jouko Kuisma
Mikko Mäkelä
Kai Tervonen

Ravintola Hill Side Golf
Mikko Rautiainen:

020 7411 285
045 132 5171
mikko.rautiainen@hillsidegolf.fi
ravintola@hillsidegolf.fi
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