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Toimitusjohtaja
Mailat vaihtuivat sauvoihin ja kengät monoihin tammikuun lopulla.
Enteileekö tämä ilmaston muutos pysyvää pelikauden pitenemistä?
Aikakausilehdistä saattoi lukea kuinka päästä ylimääräisistä jouluna
kertyneistä kinkkukiloista eroon. Ja tapoja on vaikka minkälaisia, ainakin
kirjoitettuna.
Myöskin allekirjoittanut päätti ottaa itseään niskasta kiinni sen jälkeen kun
oli nähnyt itsensä kokovartalopeilistä saunan jälkeen… Huomasin taas
kerran kuinka helppo on itselle vakuuttaa, miksi en vielä tänään ehdi
aloittaa harjoittelua, kävelyä, tms.
Ensimmäinen syksy ja talvi Hill Siden peräsimessä on nyt takanapäin.
Liike-elämässä kohta kolmekymmentä vuotta olleena on ollut kiva huomata
kuinka paljon vielä on oppimista tälläkin saralla. Talon tavoille olen oppinut
pikkuhiljaa ja toivon mukaan olen voinut tuoda myös jotain uutta tähän golf
yhtiöön.
Toimintakausi 2007 tulee olemaan talouden vakauttamiskausi. Tärkein
tehtävämme on Hill Siden taloudellisen kurssin muuttaminen positiiviseen
suuntaan.
Operatiivinen johto ja hallitus tulee esittelemään kevätkokouksessa
kolmivuotis-suunnitelman. Oman maan jatkojalostaminen, osakemyynnin
aktivoiminen, palvelukonsepti ja jatkoysin suunnittelu ovat pääosassa.
Muutokset kentällämme tulee olemaan pääsääntöisesti visuaalisia. Reunaalueita on jo talven aikana siivottu, puita istutettu, tiestöä parannettu
myrskyjen jäljiltä jne.
Investointeja on siirretty myöhemmälle ajankohdalle ja henkilöstöä on
supistettu, kuitenkaan vaarantamatta kentän toimivuutta.
Hoitovastikkeiden ja pelikausimaksujen pitäminen kohtuuhintaisina vaatii
myös yritystapahtumien järjestämistä kentällämme. Pyrimme kuitenkin
neuvottelemaan tapahtumat arkipäiville, aikoihin jotka häiritsevät
mahdollisimman vähän osakaspelaamista. Totta kai on muutama
viikonloppu jolloin pelataan yritystapahtuma mutta niillä on tärkeä osa
taloudellisessa mielessä.
Ry järjestää tänäkin vuonna taas mielenkiintoisia ja hauskoja kisoja. Kisoja
järjestetään usein viikonloppuisin jotta mahdollisimman monella olisi niihin
mahdollisuus osallistua. Toivonkin näkeväni uusia jäseniä näissä
tapahtumissa, onhan ne järjestetty juuri pelaajien toivomuksesta. Ja
kaikille löytyy aina joku sarja, joten rohkeasti mukaan!
Hill Siden osakkailla on myös mahdollisuus käydä tutustumassa
Nurmijärven golf kenttään 20,00 hintaisella green feellä.
Tulemme jatkossakin pitämään etusijalla Hill Siden osakkeen omistamista.
Laivamme vastatuuliosuus on takanapäin ja olemme kääntymässä
myötätuuliosuudelle reivaamalla purjeita ja ruoria yhdessä kääntäen.
-Lassi Kiviniemi-

Puheenjohtaja

Kiitos jäsenistölle luottamuksesta, aloitin Hill Side Golf Ry:n uutena
puheenjohtajana viime marraskuussa 2006. Past Puheenjohtaja Timo
Käiväräinen luotsasi mallikkaasti Ry:tä neljän vuoden ajan ja siitä suurkiitos
hänelle.
Minun Golf-urani alkoi vuosituhannen vaihteessa ja myös vaimoni Marja ja
poikamme Oskari ovat Golfia harrastaneet jo vuosia.
Mikä on minulle golfissa parasta: reipasta liikuntaa, onnistumisen tunnetta
urheilussa, sosiaalinen kanssakäyminen, vaikka välillä pelikaveri onkin taasen
golfari joka uskoo pelin kulkevan paremmin jos ei puhu eikä pukahda. Kaikilla
on oma vapaa tyylinsä kunhan noudatamme golf-etikettiä.
Jotkut jopa vieroksuvat lajia koska: Golf on laji missä harrastajapelaaja pärjää
ilman punttisalia, ilman henkilökohtaista valmentajaa, eikä tarvitse treenata
hampaat irvessä ja missä luotetaan pelikaverin sanaan. Olen aika harvoin
tavannut golffarin joka pelaa sen takia kun muutkin pelaa, useimmin olen
tavannut pelaajan joka pelaa sen takia että sydän ja mieli sanoo että pelataan.
Tällöin on mielestäni harrastamisen motiivi oikea ja silloin se näkyy myös
pelikavereille ja tuottaa antoisia pelihetkiä kaikille. Tämä on ainakin minun
tavoitteeni ja motiivini.
Hill Sideen tulin mukaan jo kentän rakennusvaiheessa ja neljä vuotta toimin
kilpailutoimikunnan puheenjohtajana ja Ry:n hallituksen jäsenenä, joten Hill
Side on tullut tutuksi niin pelaajana kuin hallinnollisen puolen kautta.
Kausi 2006 pelattiin ehkä lämpimimmissä olosuhteissa sataan vuoteen ja tuotti
kenttähenkilökunnallemme ylimääräisiä hikipisaroita kentänhoidollisten
asioiden suhteen, mutta kaikki toimi vallan mainiosti. Golfarina suurkiitos
myös heille.
Jossain vaiheessa näytti myös siltä, että kasvihuoneilmiö on tehnyt loistavan
lähestymislyönnin ja kenttä voidaan pitää auki ympärivuotisesti. Vaan tulihan
se talvi myös Hill Sideen ja tätä kirjoitettaessa lunta ja pakkasta on maassa ja
toive että kenttä voidaan aukaista huhtikuussa on suuri. Golfarina tietysti
toivon mahdollisuutta pelata ympärivuotisesti, mutta kyllähän me kaikki
toivomme kasvihuoneilmiön kehityksen pysähtyvän.
Haluaisin mainita myös kaudella 2006 järjestämästämme Tsemppitour
kilpailusta, josta saimme Golf-liiton maininnan hyvin organisoidusta
kilpailusta. Tämä kunniamaininta koristaa Junnu-huoneen seinää
Klubitalollamme. Kiitos kaikille vapaaehtoisille.
Kausi 2007 on Hill Siden kolmas toimintavuosi omalla kentällä. Hill Side Ry
päätti kokouksessaan avata jäsenyyden kaikille Golfareille, pelioikeudesta
riippumatta. Tietysti toivomme, että jäsenemme hankkivat pelioikeuden
kentällemme ja viettävän mukavia golf-hetkiä Hill Sidessä.

Uusia jäseniä on tullut kevään mittaan runsaasti lisää ja toivomme näkevämme
uusia Golf-kasvoja niin kentällä pelaamassa kuin myös aktivoituneena Ry:n
toimintaan. Toimikunnissa on tilaa uusille aktiivisille pelaajille kuin myös
huoltajille. Kaikki rohkeasti mukaan.
Tarkemmat tiedot toimikuntien puuhista löydät klubin ilmoitustaululta ja
nettisivuilta.

Tulevana kautena tullaan entistä enemmän kiinnittämään huomiota
pelikierroksen sujuvuuteen ja kestoon. Normaali pelikierros neljän hengen
ryhmänä ei saisi kestää paljoa yli 4 tuntia. Kapteenimme kertovat lisää golfsäännöksistä ja perusajatuksista omilla palstoillaan.
Valvojat tulevat olemaan kentällä ahkerasti. Valvojilla on suuret oikeudet
pelaamisen sujumisen ja turvallisuuden varmistajina. Noudattakaa valvojien
ohjeita niin peli sujuu mukavasti.
Ennen kaikkea: Nauttikaa pelistä ja upeasta kentästämme, unohtamatta että
kierroksen jälkeen on mukava istahtaa kiireettömästi hetkeksi ja nauttia myös
ravintolamme antimista.

Mukavaa Golf-kesää kaikille!
Jyrki Nykänen
Puheenjohtaja

KAPTEENIN TERVEHDYS

Arvostettu edellinen kapteenimme Lassi Kiviniemi siirtyi Hill Side Golf Oy:n
toimitusjohtajan vastuulliseen tehtävään. On ilo ja kunnia olla Lassin
seuraajana kapteenin toimessa.
Viime vuonna kunnioitettava kenttämestarimme Jorma Eriksonin näytti
esteettiset taitonsa väylän 15 greenin ympäristön viimeistelyssä. Tällä kaudella
voimme odotella vastaavia huippusuorituksia eri puolilla kenttää. Myös
kentänhoidon rutiinit ovat kunnossa. Meidän pelaajien on myös tällä kaudella
muistettava antaa kentänhoitajien tehdä työnsä – he kyllä viittaavat peliluvan
heti kun se vaan on mahdollista. Jokainen pelaaja on omalta osaltaan
kentänhoitaja.
Aktiiviset toimikuntamme – arvon ladyt, kunnioitettava seniorit ja innokkaat
juniorit – ovat seuran toiminnassa mukana koko kauden. Kilpailutoimikunta
on virittänyt tälle kaudelle oivan kisaohjelman ja tiedotustoimikunta pitää
Hill Siden lippua korkealla kaikissa medioissa. Kenttätoimikunta tuumii kentän
kehittämisideoita ja vastaa valvojatoiminnasta. Kaikki seuran jäsenet ovat
tervetulleita mukaan seuran toimintaan. Jos tuntuu siltä, että ei oikein tiedä
kuinka mukaan pääsisi, niin oikotie ovat kapteenit ja tietenkin toimikuntien
puheenjohtajat.
Golfia voi pelata monella tavalla. Liikuntamuotona se on oivallinen – neljä
tuntia ulkoilua hyvässä seurassa kauniisti hoidetussa puistossa. Oleellinen
osa peliä on sääntöjen noudattaminen. Muutoksia ja pikkusäätöjä sääntöihin
tulee aika ajoin, mutta perusteet ovat olleet samat jo vuosisatoja. Sääntöjen
tarkoituksena on pelastaa pelaaja pulasta ja estää golfiin kuulumaton kikkailu.
Sääntöjä voi aina kysyä kapteeneilta ja jokainen seuran jäsen on tervetullut
kapteeniniltoihin sääntöjä kertaamaa. Sääntöjen lisäksi kapteenin illoissa
kerrataan golfin muita tärkeimpiä osa-alueita. Niitähän ovat mm. turvallinen
pelitapa, kohtelias käytös, kentän kunnosta huolehtiminen ja pelinopeus.
Pelinopeus ja ohittaminen puhuttavat usein kentällä. Pelin henki on tässä
asiassa selvä: antakaa ohitus, jos ryhmänne edessä on tyhjä väylä ja
perässänne tuleva ryhmä on saavuttanut teidät. Ohittamisesta ei kannata
kehittää suurta draamaa, kun sen ei tarvitse sitä olla. Pelatessa on hyvä pitää
silmällä myös muita peliryhmiä niin edessä meneviä kuin takaa tulevia.
Valvojat tulevat olemaan kentällä ahkerasti; joko näkyvästi auton kanssa tai
muiden pelaajien joukossa itsekin pelaten. Valvojilla on suuret oikeudet
pelaamisen sujumisen ja turvallisuuden varmistajina. Noudattakaa valvojien
ohjeita niin peli sujuu mukavasti.
Mikä on golfissa parasta? Minulle se on reippaan liikunnan yhdistyminen iloisiin
ilmeisiin, yllättäviin onnenkantamoisiin ja ennakoimattomiin takaiskuihin. Jos
peli sujuisi aina hyvin, se alkaisi tuntua tylsältä – en usko, että silloin jaksaisin
jatkaa pelaamista paria kolmeakymmentä vuotta pidempään.

Viime kauden iltamissa mittasimme desipelejä. Naistoimikunnan joukkue voitti
kilvan saavuttamalla lähes puolentoistasadan desipelin äänitason. Tehtävänä
oli huutaa FORE. Tästä meidän kaikkien on hyvä ottaa mallia. Jos et näe
paikkaa, johon pallosi on laskeutumassa huuda aina kuuluvat FORE.
Internetsivujamme on hiukan uudistettu viime vuodesta. Sivuilla on myös
kapteenin blogi, jossa on tarkoitus kertailla koettu ja kertoa tulevasta. Kun
herää kysymyksiä, niin minut tavoittaa varmimmin sähköpostin kautta. Myös
puhelimella voi koittaa, mutta arkinen aherrus hiukan rajoittaa puhelimeen
vastaamista.
Seuran toiminnan näkyvin osa kauden aikana ovat sisäiset kilpailumme. Kisa
tuo vatsanpohjaa mukavasti hiukan perhosia, vaikka ihan kivitaloista ei
pelatakaan. Jos et ole aikaisemmin kisoihin osallistunut, niin helppo tapa
tulla koittamaan on esimerkiksi toukokuun lopulla pelattava Family
Greensome. Tässä on kahden pelaajan joukkueille suunniteltu kisa ja tämän
kilpailun tasoitussääntö suosii vasta-alkajia.
Kauden aikana pelataan neljä seuraottelua. Jännittävin niistä on seurojen
välinen kunnanmestaruus eli seuraottelu Vihti Golfin kanssa. Meillä on
puolustettavana viime vuoden voitto. Muut seuraottelut ovat Ruukkia, St
Laurentzia ja Nurmijärveä vastaan. Kaikissa koitoksissa on mukana sopiva
annos leikkimieltä.
Jos et itse halua kilpailla niin sekin on täysin hyväksyttävää. Jos kisat
kiinnnostavat katsojana, niin ehdottomasti yleisön kannalta näyttävin kilpailu
on Jore’s Shoot Out, joka pelataan 9.6. Ensin pelataan Hill Coursen puolella
karsinta ja kymmenen + Jore jatkavat Valley puolella niin, että kullakin väylällä
putoaa joku finalisteista pelistä pois. Näyttä finaali on aina jännittävä.
Olemme Hillsiden lähettiläitä niin kotikentällämme kuin muuallakin
pelatessamme. Pidetään mielet virkeinä, hymyä huulessa hankalissakin
paikoissa ja ollaan kohteliaita toinen toisillemme missä ikinä pelaammekaan.
Hienoa kautta niin vanhoille kuin uusillekin jäsenillemme!
Matti Kokkinen
kapteeni
Tutustuin golfiin 1990. Paikkana oli Kurkin
range ja opettajan oli David Brumpton.
Todistuksena pron taidoista on se, että
minäkin opin osumaan kohtuullisesti palloon.
Golfin pariin lähdin pitkien työpäivien vuoksi.
Työpäivillä oli tapana venyä seitsemästä
seitsemään eikä liikuntaa arkeen oikein
mahtunut. Mielenmaisemani on sellainen, ettei
minusta ole lenkkeilijäksi – ei millään ilveellä.
Perheessäni on lisäkseni neljä green cardin
omistajaa: puolisoni Annemari sekä lapset
Meri, Tatu ja Jaakko.

Ladykapteenin terveiset tulevalle kaudelle.
Kiitos kaikille ihanasta viime kaudesta ja erityisesti naistoimikunnallemme.
Viime kaudella mukavasti käyntiin lähtenyt toimintamme on saanut useita
naisia mukaan ja toivottavasti ensi kesänä saamme vielä lisää naisia
joukkoomme.
Tulevan kesän ohjelma on suunniteltu niin, että jokaiselle löytyisi sopivia
tapahtumia ja toimintaa. Meillä on yhteisiä peli-iltoja, pieniä omia kisoja,
pron opastusta ja muita tapahtumia.
Nettisivuilta ja omasta keltaisesta lehtisestämme löytyy tapahtumakalenteri
ja omien peliemme ohjeet. Ilmoittaudu mukaan näihin tapahtumiin
caddiemastereille. Naisten pukuhuoneessa BIRDIE-mäki ja PAR-puu
odottavat täyttymistä iloisilla linnuilla ja omenoilla.
Yksi tärkeimmistä omista naisten päivistämme on NAISTEN SUNNUNTAI
17.6.2007 sekä KUKKULAN KUNINGATAR Open kisa, joka on samalla Nice
cup karsinta kisa 14.7.2007. Laittakaa tämä heti ylös kalenteriin ja kaikki
mukaan ystävien kanssa viettämään mukavia päiviä Hill Sidessa.
Valitsemme myös tänä vuonna Mr Hill Siden, joten kaikki naiset valppaana
jo heti kauden alusta. Ja syksyllä päätämme kauden Rusetti Scramblen ja
iltamien merkeissä.
Kiitän luottamuksestanne uudelle kaudelle. Odotan kesää ja seuraanne
sekä ideoitanne ja toivomuksianne tulevaan kauteen.

Kyllikki Forsius
ladykapteeni
Olen Kyllikki Forsius, 43-vuotta, asun Vihdin
kirkonkylässäkuuden kilometrin päässä Hill
Sidesta. Perheeseeni kuuluu mieheni lisäksi
kolme lasta; kaksi tyttöä ja yksi poika. Koko
perheemme on golfareita. Golfia pelaamme
myös matkoillamme, joka on myös yksi
harrastuksistamme. Viime kesänä sain nauttia
seuramme toiminnan ja aktiivisuuden ansiosta
runsaista golfkierroksista, joita kertyikin 72
kappaletta.
Ja kun tarpeeksi harjoittelee, niin palkitsevasti
tasoituskin hieman siinä sivussa laskee.
Huomasin myös kauden lopussa, että kesään
oli mahtunut monta mukavaa seuraottelua,
kivoja kilpailuja ja uutta peliseuraa sekä ennen
kaikkea olen saanut uusia ystäviä.
Maltan tuskin odottaa uutta pelikautta,
nähdään Jokikunnalla!

Junioritoiminta
Tällä kaudella junioritoiminta jatkaa junnutreenejä edellisen vuoden
tapaan maanantaisin ja tiistaisin. Ryhmät jaetaan kauden junioriavaustilaisuudessa 29.4.2007 Avajaissunnuntaina tavataan seurojentalon pihalla
klo 15.00. Päivän aikana lyödään palloja rangella, paistetaan makkaraa,
tutustutaan toisiimme ja junioritoimikuntaan sekä juniorivalmentajiin.
Lisäksi pidämme myös golfkirppiksen.
Junioritoiminnan tavoitteena on edistää junioreiden golftaitoja sekä
turvallisen ja innostavan golfilmapiirin luomista seuraamme. Seura
kasvattaa lapsista ja nuorista pelin perustaidot hallitsevia rehellisiä ja
vastuuntuntoisia, oma-aloitteisia itsenäisesti toimivia ja hyvin käyttäytyviä
golfpelaajia. Seura tukee kilpapelaajiksi aikovien junioreiden valmennusta
ja pyrkimyksiä. Junioritoiminnan tärkeimpänä tavoitteena on saada nuoret
viihtymään lajin parissa ja löytämään uusia pelikavereita ikäistensä
joukosta. Juniorivalmennuksesta vastaavat Ville Porkka ja Markus
Kallioniemi
Suuri junioreiden määrä seurassamme ja erityisesti tyttöjunioreiden
aktivoiminen asettavat haasteen seuratoiminnan kehittämiseksi
laadukkaaksi ja innoittavaksi.
Kauden aikana seuran omien kilpailujen lisäksi junioreille järjestetään omia
tapahtumia ja kisoja sekä teemapäiviä. Kesäkuun lopulla järjestämme
junnuleirin.
Toimintasuunnitelma on esillä nettisivuilla, juniorihuoneessa sekä
painetussa omassa kauden ohjelmaoppaassa, jota jaetaan caddiemasterin
tiskiltä sekä juniorihuoneessa
Toivotan kaikille junnuille ja vanhemmille mukavaa golfkautta 2007.
Tervetuloa mukaan aktiiviseen toimintaan uudet ja entiset junnut.

Petri Forsius
junioritoimikunnan pj
Olen 45 vuotta täyttänyt ja ammatiltani liikkeenharjoittaja, asun Vihdin kirkonkylässä. Perheeseeni kuuluu vaimo Kyllikki – ladykapteeni
seurassa ja perheessä - sekä kolme enemmän
ja vähemmän innostunutta golfaavaa lasta.
Itse aloitin golfin syksyllä 2001, eli parempi 30
vuotta liian myöhään, kuin silloinkaan. Tasoitus on 15 pyörteissä, eikä näköpiirissä ole suurta kehitystä, vaikka halua olisi parempaan.
Hill Siden toiminnassa olen ollut alusta saakka
ja viime syyskokouksessa valittiin seuran hallitukseen. Tärkein tavoitteeni juniorien kanssa on
saada heidät löytämään ikäisiään pelikavereita
ja toteamaan kuinka hieno peli ja mahtava
harrastus golf voi olla.

Tiedotustoimikunta
Tiedotustoimikunnan vetäjä – Satu Echardt
Olen Satu Eckhardt ja asun Vihdin Tervalammella.
Perheessämme kaikki ovat inokkaita golfareita,
mieheni Pasi Tanskanen on seuramme mestari 2004.
Poikamme Hippu kisaa täysillä ja oli Etelä-Suomen
tsemppitourin voittaja vuonna 2006 ja siirtyy nyt
kisaamaan aluetourille. Myös poikani Daniel Gummerus
pelaa innolla, vaikka päälajina onkin purjehdus.
Golfharrastuksen olen aloittanut 80-luvulla Texasissa,
asuessani Yhdysvalloissa. Suomessa aloitin pelaamisen
Golf Talmassa asuessamme Pornaisissa. Sittemmin
olemme pelanneet Lohjan St.Laurence Golfklubilla noin 15 vuotta. Pelaamme
myös edelleen aktiivisesti Lohjalla, jota Hippu myös edustaa. Ammatikseni
toimin Finnairilla lentoemäntänä ja olen myös Finnair Golfkerhon hallituksen
varapuheenjohtaja. Yhdysvalloissa asuessani opiskelin mm. viestintää ja
tiedotusoppia ja Suomesta minulla on mainonnan ammattitutkinto. Tiedotus, PR
sekä mainonta ovat aina kiinnostaneet minua ja siksi ryhdyinkin Hill Side
Golfin tiedotus-toimikunnan puheenjohtajaksi. Uskon avoimuuteen ja
rehellisyyteen ja mielestäni meillä on hieno kenttä, jota esittelee mielellään
muillekin. Tiedotustoimikuntaan kuuluvat lisäkseni Elina Ulpovaara, Jaana
Hiidenheimo sekä Timo Käiväräinen. Toivotan kaikille hienoa golfkautta ja
tarttukaa hihaan tai laittakaa postia, jos jokin askarruttaa tiedottamisen
suhteen.

Kenttätoimikunta
Kenttätoimikunnan vetäjä - Timo Huuhtanen
Olen 52v naimisissa, kahden tyttärän isä ja isoisä.
Kaikenlainen liikunta ja urheilu on aina ollut tärkeä osa
elämääni. Kuntoliikuntaa harjoitan jumppatunneilla ja
kuntosalilla, olenpa jopa toiminut keppijumpan vetäjänäkin työpaikallani. Aiemmin liikuin laskettulurinteissä
suksilla sekä laudalla ja toimin vuosia CP lasten lasketteluopettajana.
Rakkaisiin harrastuksiini kuluu myös musiikki. Soitan
“Etelän Lohtu” -nimisessä bluesorkesterissa kitaraa
sekä istun mielelläni sinfonia- ja kamarimusiikin konserteissa. Viisi vuotta sitten vaimoni Monican kehoituksesta painelin Vierumäen golfin alkeiskurssille. Neljän
kesän ja reilun 200 kierroksen jälkeen olen entistä
innostuneenpi kiertämään kenttiä pienen valkoisen pallon perässä.
Kenttätoimikunnan puheenjohtajuus on minulle hyppy tuntemattomaan, mutta
luotan teidän apuunne, seuramme mukava jäsenkunta.

SENIORITOIMIKUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2007

Senioreiden pelipäivä
Joka viikko maanantaisin klo 9.00 – 10.30 välillä tilaisuus tavata tuttuja ja
tutustua uusiin. Ensimmäisen kerran sään salliessa jo 30.4.
Tiiausaikavaraus voidaan tehdä poikkeuksellisesti jo edeltävän viikon
keskiviikkona. Pelataan yleensä Hill Coursen puolella, mutta jos siellä on
muuta tapahtumaa, niin Valley on käytettävissä.
Senioreiden kuukausikilpailu
Jokaisen kuukauden 1. torstaina klo 15.00 alkaen. Ensimmäisen kerran
siten 3.5. ja kilpailut jatkuvat 7.6. ja 5.7. Elokuu on poikkeus tästä
säännöstä, sillä silloin kilpailu pidetään keskiviikkona 1.8. Pelataan
pistebogeyna nais- ja miessarjoissa. Kauden päätteeksi palkitaan paras
nais- ja miespelaaja. KIERROKSELLE VOI OSALLISTUA MYÖS ILMAN
KILPAILUTARKOITUSTA.
Senioreiden leikkimielinen kilpailu
Kilpailu pidetään 10.7. klo 9.00 alkaen. Toimikunta tiedottaa yllätyksellisestä kilpailumuodosta tarkemmin kilpailukutsussa.
Parhaita odottaa hämmästyttävät palkinnot.
Senioritoimikuntien väliset vierailut
Vihdin Golfseura tulee vieraaksemme 5.6. jolloin aloitamme pelit jo klo 8.30.
Itse matkaamme tänä vuonna Espoon Golfseuran vieraaksi 25.6. Lisäksi on
meidän vuoromme olla Nurmijärven Golfklubin vieraana 8.6. ja Peuramaa
Golfin 31.5. Vakiituneen tavan mukaan toimikuntien joukueiden koko on
noin 10-12 henkeä, naisia ja miehiä.
Kauden avausilta
Aivan kauden alussa 10.5. klo 17.30 järjestetään tilaisuus, johon kutsutaan
kapteenit, tmj. ja pro. Illan teemana on alkaneen kauden ohjelman esittely
sekä tärkeimmät kuulumiset seuran ja kentän kannalta.
Kesäharjoittelu
Senioreille järjestetään oma pron vetämä kesäharjoittelu Hill Sidessa.
Harjoituspäivät ovat 2.5., 23.5., 6.6., 4.7. ja 25.7. klo 16.00-18.00 välisenä
aikana. Senioritoimikunta on suunnitellut, että nämä 2 tunnin harjoitusjaksot jaetaan kahteen 1 tunnin jaksoon, jotta myös työssäkayvät seniorit
ehtisivät mukaan. Opetusmaksu on 5 euroa henkilöltä ja
opetuskerralta.

Suomen Golfliiton toimintaan osallistuminen
Järjestämme ET-Senior Aluetour 2007 ensimmäisen karsintakilpailun 19.6.
klo 9.00 alue II:lle, jossa meidän lisäksemme on 32 muuta eteläsuomalaista seuraa. Kilpailussa henkilökohtaiset sarjat naisille ja miehille,
joihin osallistumme. Alueen muut karsintakilpailut pidetään 12.7.
Virvikissä ja 2.8. Nordcenterissä.
Osallistumme Uudenmaan senioreiden reikäpelimestaruuskilpailuhin
karsintalohkossa 8. Karsintakierros on pelattava 30.6.mennessä. Meidän
kanssamme samassakarsintalohkossa ovat W-Golf Mäntsälästä ja Ruukki
Golf. Matkaamme Ruukki Golfin
vieraaksi 13.6. klo 10.00 ja W-Golf
Mäntsälästä tulee puolestaan vieraaksemme Hill Sideen 27.6. klo 10.00.
Joukkueessamme on yksi lady ja kaksi miestä, joista yhden pelaajan on
vaihduttava toisessa ottelussa.

Seppo Kiviniemi
Senioritoimikunnan pj

Olen eläkkeellä oleva valtiovarainministeriön
hallitusneuvos Espoon Tontunmäestä, joka
saavuttaa veteraani-iän ennen tulevan kauden
alkua. Kesäpaikkani on kuitenkin NummiPusulassa n. 10 minuutin ajomatkan päässä
kentältä. Asun siellä noin puolet vuodesta, joka
golfin kannalta on tietysti mahdottoman
kätevää.Olen toiminut senioritoimikunnan vetäjänä
sen perustamisesta 2005 alkaen. Aloitin golfin
peluun vasta hiljattain 3 vuotta sitten
eläköitymisen lähestyessa. Välitavoitteekseni
asettaman 30 hcp alittamisen sain aikaiseksi
viime kesänä.Olemme vaimoni Tuulin kanssa enää
kaksistaan kotona. Hän on myös seuraan
aktiivigolffareita. Kolme aikuista tytärtä ovat jo
maailmalla, mutta lapsenlapsia on siunaantunut.
Nykyiset vähän päälle nelivuotiaat ovat sitä mieltä,
että golf on tyhmä peli. Tästä masentumatta
Senioritoimintamme mottona on, että golf on
hauskaa, terveyttä ylläpitävää liikuntaa - ei
vääntämistä, joten vihjeeksi:
senioreiden pelipäivä on maanantaisin klo 9-10.30,
johon varaamalla tiiausaika on tilaisuus pelata
seuran muiden senioreiden kanssa.

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

1

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. Hill
Sidessa 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).

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 (2,00 / 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.

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.

Pelinohjaus kentällä
Peliä ohjaavat valvojat ja startterit, jotka kiinnittävät erityisesti huomiota pelin
sujumiseen ja kentän käyttöön. Valvojat liikkuvat kentällä golfautoilla tai itse
pelaten 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. Saunaosasto on avoinna ravintolan aukioloaikoina.

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”.

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

8.500,00
30.000,00

tapaturmaisen kuolemantapauksen kertakorvaus
8.500,00
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

170.000,00

esinevahingot
250.000,00
Pelaajan omavastuu on 100,00 / 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.

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 2,00/kpl, pelioikeuden haltijat 1,00/kpl. Rangelle myydään
myös 10-kerran latauskortteja. Uusi latauskortti maksaa 2,00/kpl. Range toimii
myös kahden euron kolikoilla.
Golfautot (18 reikää)
vieraat
pelioikeuden haltijat

35,00
30,00

Bägikaappivuokra

35,00 / kausi

Pelimuotoja
27.5. Family Greensome.
Kyseessä on alkukauden suosikkikisa kahden pelaajan joukkueille.
Greensomessa molemmat pelaajat lyövät avauksen ja sen jälkeen joukkue
valitsee, kummalla pallolla jatketaan vuorotellen lyöden reikään asti.
Family kisoissa etusija on saman ruokakunnan joukkueilla, mutta myös
suuresta golfperheestämme kootut joukkueet pääsevät toki mukaan.
Suosittu yhteislähtökisa Hill Coursella.
1.9 Rusetti Scramble ja iltamat
Naistoimikunnan lahja klubimme kisakalenteriin. Scramblessä molemmat
pelaajat lyövät kaikki lyönnit eli aina on mahdollisuus korjata erhe tai
parantaa jo valmiiksi loistavaa suoritusta. Kisassa on usein mukana
naistoimikunnan erikoisviritys, joka säilyy salaisuutena lähtöhetkille asti –
pukukoodi löytyy kilpailukutsusta. Iltamissa tuuletetaan rennolla
meiningillä. Ilmoittaudu ajoissa hauskaan kilpailuun ja iltamiin. Valley
Course
2.9. Family Scramble.
Rusettin jälkeen pelattava scramble eli pelimuoto on sama kuin
rusetissakin. Etusija saman ruokakunnan joukkueilla, mutta kuten
alkukauden greensomessa niin tässäkin katsotaan koko golfperhe samaksi
ruokakunnaksi. Ryhmiä kisaan mahtuu rajoitetusti, joten tähänkin
kilpailuun kannattaa ilmoittautua ajoissa. Valley Course.
TEXAS SCRAMBLE
Kaikki joukkueen pelaajat lyövät tiiltä ja avauksien jälkeen joukkue valitsee
mielestään parhaimmassa paikassa olevan pallon. Pallon paikka merkitään.
Pelaaja, jonka pallo valitaan, jättää lyönnin väliin. Sen jälkeen joukkueen
muut jäsenet pudottavat pallonsa, kuitenkin enintään yhden mailanmitan
päähän merkitystä paikasta. Pallon pudottamiseen sovelletaan sääntöä 202b ja c. Kukin joukkueensa jäsen pelaa omaa palloaan. Peli jatkuu samalla
tavalla, paitsi viheriöllä pallot asetetaan. Hiekkaesteissä pallojen asema
palautetaan samaksi kuin valitun pallon asema, jos valittu pallo on
jalanjäljessä kaikki lyövät pallonsa jalanjäljestä.
Tasoitus: Tasoituslyöntien määrä on 15 % yhteenlasketusta tasoituksesta
kolmen ryhmässä.
SCRAMBLE
Joukkueen kaikki pelaajat lyövät tiiltä ja avauksien jälkeen joukkue valitsee
mielestään parhaimmassa paikassa olevan pallon. Pallon paikka merkitään.
Pelaaja, jonka pallo valitaan, lyö ensimmäisenä. Sen jälkeen joukkueen
toinen jäsen pudottaa pallonsa, kuitenkin enintään yhden mailanmitan
päähän merkitystä paikasta. Pallon pudottamiseen sovelletaan sääntöä 202b ja c. Kukin joukkueensa jäsen pelaa omaa palloaan. Peli jatkuu samalla
tavalla, paitsi viheriöllä pallot asetetaan. Hiekkaesteissä pallojen asema
palautetaan samaksi kuin valitun pallon asema, jos valittu pallo on
jalanjäljessä kaikki lyövät pallonsa jalanjäljestä.
Tasoitus: Tasoituslyöntien määrä on 15 % yhteenlasketusta tasoituksesta
kolmen ryhmässä.

Pelikauden 2006 mestarit

Viikkokilpailut
1.
Grönlund Peter
2.
Kokkinen Matti
3.
Kokkinen Jaakko
4.
Punakivi Harri
5.
Käiväräinen Timo
6.
Hyrkäs Mikko
7.
Nykänen Jyrki
8.
Kiviniemi Lassi
9.
Vainio Ari-Pekka
10.
Haaparanta Timo

224
212
206
192
188
173
172
171
149
146

Eclectic
1. Peter Grönlund
2. Matti Kokkinen
3. Jyrki Nykänen
4. Timo Käiväräinen
5. Harri Punakivi
6. Kari Rouvinen
7. Seppo Aapro
8. Mikko Hyrkäs
9. Timo Haaparanta
10. Petri Forsius

Mestaruuskilpailut
Naiset
1. Kallström Heidi
2. Kapri Hedy
3. Strömdahl-Koskinen Pia
4. Eckhardt Satu
5. Ulpovaara Elina
6. Forsius Kyllikki
7. Outa Sanna
8. Laukkanen Rauni

268
271
278
285
297
297
334
340

Juniorit
1. Saarikivi Aki
2. Simola Niklas
3. Kokkinen Jaakko
4. Rouvinen Mikko-Matti
5. Mäkelä Rasmus

151
160
178
204
258

1. Punakivi Jenna

248

Seniorit
1. Eriksson Jorma
2. Hämäläinen Kyösti
3. Haaparanta Timo
4. Moisio Seppo
5. Nokelainen Heikki
6. Kemppainen Reino

164
173
176
186
193
216

1. Kiviniemi Tuuli
2. Keskinen Marja-Liisa
3. Nokelainen Marja-Leena

241
259
279

Miehet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

52
54
58
59
61
61
61
62
63
63

Kilpailutoiminta
Kauden 2007 kilpailukalenterissa on jälleen toinen toistaan mielenkiintoisempia kilpailuja. Kilpailuvalikoimassa on otettu huomioon joka tasoisen
golfarin toiveet ja kilpailujen aikataulutus on laadittu mahdollisimman
vähän viikolopun peliaikoja rasittaviksi.
Valtaosa kisoista on tarkoitettu vain Hill Side Golf Club Ry:n jäsenille,
mutta joukossa on myös 4 kpl kaikille avoimia kisoja;
Kevätkunto Texas Scramble, joka pelataan 3 henkisin joukkuein 15%
tasoituksin; Hillside Open - perinteinen lyöntipeli, jossa sarjat hcp ja
scratch; Vihti 500 pelataan 2 päiväisenä koitoksena, joista toinen kierros
Hill Siden ja toinen Vihti Golfin kentällä; Syyskunto Scramble - jälleen
3 henkinen joukkuekisa 15% tasoituksin.
Kenttäennätyksemme on edelleen 73 (Pasi Tanskanen).
Tuota on mahdollisuus parantaa Hill Side Openissa, Jore´s Shoot Out´issa
ja mestaruuskilpailuissa. Valley Coursen ennätyksen jahtaus odottaa
mahdollista jatkoysiä..
Reikäpelimestaruus pelataan siten, että 3 ensimmäisellä kierroksella
pelaajat saavat tasoitusta 2/3. Finaalikierrokset pelataan scratch.
Seuran lyöntipelimestaruus ratkotaan 1 viikkoa aiemmin kuin muilla
kentillä, johtuen Vihdin kunnan 500-vuotis juhlallisuuksista “oikeana
mestisviikonloppuna”. Mestiksiin osallistumattomat pääsevät pelaamaan
kisaviikonloppuna ystävyyskentillemme alennettuun hintaan.
Palkinnot jaetaan aina kilpailun päätyttyä. Poikkeuksena reikäpelimestaruus, viikkokilpailujen voittajat ja eclectic -palkinnot. Nuo jaetaan päätösjuhlassa marraskuussa.
Syksyllä kokeillaan melko rentoa pelimuotoa, joka on nimetty Gangstergolfiksi. Siinä palloa paitsi lyödään, myös heitetään - oman tasoituksen
verran. Ja saattaa siinä olla rajoituksia myös käytettävillä mailoillakin...
Toivotan kaikki jäsenemme tervetulleiksi kauden kilpailuihimme!
Timo Käiväräinen
kilpailutoimikunnan pj
Aloitin golfin 1987 Ruukki golfissa. St.
Laurencessa pelasin 1990-2003 ja tuosta
lähtien “kotini” on ollut Hill Side. 4 vuoden
puheenjohtajakauden jälkeen sain kunnian
ottaa vastattavakseni Hill Siden kilpailutoiminnan, mikä sopiikin minulle todella
hyvin - olenhan luonteeltani intohimoinen
kisailija - mutta vastapainona myös
rennon ilmapiirin ystävä ja puolestapuhuja.
Toivotan jokaiselle mukavia ja rentoja kisoja,
mutta myös menestystä - vaikka et voittaisi
kilpailua, voit silti joka kerta voittaa itsesi...

Kilpailukalenteri 2007

28.4.2007

Avajaiskilpailu

Sito Oy

Toukokuu
18.5.2007
20.5.2007
27.5.2007

Kevätkunto Texas Scramble
3/4 marathon
Family Greensome

Kesäkuu
9.6.2007
15.6.2007
16.6.2007
30.6.2007

Jore´s Shoot Out
Before Midnight
Early Birdie
Hillside Open

Heinäkuu
6.7.2007
7.7.2007
14.7.2007
15.7.2007
22.7.2007
28.7.2007

Vihti 500 OPEN
Vihti 500 OPEN
Nice Cup
RuG seuraottelu
StLG seuraottelu
Vihti Cup

Elokuu
4.8.2007
5.8.2007
11.8.2007
12.8.2007
18.8.2007
19.8.2007

Reikäpelimestaruus
Reikäpelimestaruus
Juniori + seniorimestaruus
Juniori + seniorimestaruus
Mestikset
Mestikset

Syyskuu
1.9.2007
2.9.2007
8.9.2007
22.9.2007

Rusetti Scramble
Family Scramble
Gangster Golf
Syyskunto Scramble

Lokakuu
5.10.2007

Valopallo

PKS-Toimistot Oy
Kiinteistömaailma
Kiinteistömaailma

Metsä Tissue Oyj

Pakkaus Öhman Oy

Viikkokilpailu viikoilla 20-40. Viikkokilpailukierroksen voi pelata SU-TO
välisenä aikana. Lopputulokseen otetaan 12 parasta tulosta. Pelimuodot
vaihtelevat pistebogi, lyöntipeli tasoituksin, scratch. Aikataulu on klubin
ilmoitustaululla.
Eclectic starttaa jälleen kauden alussa. Tänä vuonna mukana on myös
Valley Course. Kyseessä on siis 27 reiän Eclectic.
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