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Puheenjohtajan
uheenjohtajan palsta

Jyrki Nykänen

Ensimmäiseksi haluan kiittää teitä
luottamuksesta valittuanne minut jatkamaan Hill Side Golfin puheenjohtajana
vuonna 2008. Viikko sitten pidetyssä
Suomen Golfliiton liittokokouksessa
sain lisäksi kaksivuotisen kiinnityksen
liittovaltuuston jäseneksi, joten golfin
parissa riittää puuhaa myös tänä vuonna.
Kevään ensi merkit ovat jo näkyvissä
joten golfkauden avaus ei toivottavasti
ole enää kaukana. Perinteinen talvi tuntuu lyhenevän vuosi vuodelta ja parin viime vuoden aikana olemme saaneet
nauttia pitkästä pelikaudesta myös näillä leveysasteilla.
Viime vuonna Hill Side Golf Club Ry avattiin kaikille golfin pelaajille pelioikeudesta riippumatta. Jäsenmäärämme kasvu ylitti suunnitelmat: vuoden
2007 aikana yli 500 uutta jäsentä liittyi klubiimme ja meitä on nyt lähes 1400.
Tulevalle kaudelle olemme arvioineet jäsenmäärän kasvuksi 200 henkilöä
ja jo nyt, helmikuun loppupuolella, olemme tämän tavoitteen puolivälissä.
Monet uusista jäsenistä ovat löytäneet klubimme nykyisten jäsenten suositusten ja vinkkien perusteella. Aktiiviseen mainos - tai rekrytointikampanjaan ole
tarvinnut ryhtyä, sillä tyytyväinen klubilainen on golfseuramme paras mannekiini.
Kuinka paljon klubissamme voi olla jäseniä? Mikä on pitkän aikavälin tavoitteemme? Onko tarkoituksena jatkuvasti kasvattaa jäsenmäärää, sillä kenttä on
suunniteltu n.2000 pelaajalle? Nämä ovat hyviä kysymyksiä ja niitä on pohdittu klubissamme. Mielestäni jäsenmäärä voi olla hieman suurempi kuin tuo
2000 pelaajaa, sillä tuolloinkin kaikki jäsenet ja muut pelihaluiset mahtuvat
pelaamaan kentällemme. Joka tapauksessa, kasvun varaa klubillamme riittää
vielä pariksi vuodeksi.
Yleinen suuntaus näyttää olevan, että kaukojäsenyyden suosio alkaa heikentyä ja pelaajat liittyvät mieluummin jäseniksi lähiseuroihinsa. Myös meillä
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suuri osa uusista jäsenistä on hankkinut pelioikeuden Hill Sidesta. Tämä on
mielestäni hyvä asia, sillä oman klubin pelaajat luovat ”golf-fiiliksen” niin
kentällä kuin klubitalollakin. Viime kaudella pelioikeuksia riitti hyvin, mutta
tänä vuonna näyttää siltä, että pelioikeuksista saattaa tulla jopa pulaa. Joten
vinkkinä kaikille pelioikeuden hankintaa vielä harkitseville: tässäkin puuhassa
nopeus on valttia. Pelioikeus kannattaa hankkia alkukaudesta, jotta pääsee heti
kauden alussa testaamaan golftaitojansa talven jäljiltä.
Jäsenmaksun määrää tarkistettiin tälle kaudelle ja aikuisten vuosimaksu nousi 10 eurolla 60 euroon. Tämä on edelleenkin huomattavasti alle keskiarvon
Uudenmaan alueen golfseuroihin verrattuna. 60 euron jäsenmaksulla pystymme tarjoamaan jäsenillemme monenlaista mukavaa golfin parissa: haastavia
ja hauskoja kilpailuja, oheisohjelmaa, sääntöseminaareja, golf-opastusta ym.
Jäsenmaksun avulla turvaamme myös junioripelaajiemme harjoittelumahdollisuudet ja hoidamme velvoitteemme Suomen Golfliitolle.
Klubimme on hyödyntänyt Golfliiton koulutusmahdollisuuksia ja vahvistanut
klubimme golf-osaamista ja tietotaitoa. Klubistamme löytyy asiantuntemusta
kisatuomareiksi, golfsääntöjen hallintaan sekä golfin harjoitteluun ja valmennukseen.
Vaikka jäsenmäärämme on reilussa kasvussa, on klubimme toimikunnissa
edelleen vapaita paikkoja aktiivisille jäsenille, jotka haluavat vaikuttaa klubimme toimintaan ja kehitykseen. Ota rohkeasti yhteyttä sinua kiinnostavaan
toimikuntaan ja lähde mukaan! Toimikuntien puuhista löytyy tarkempaa tietoa
tämän vuosikirjan sivuilta sekä tietenkin klubin ilmoitustaululta ja nettisivuilta.
Eräs golfiin liittyvä ikuisuuskysymys on ohittaminen. Viime kaudella kentällämme kävi aika usein niin, että kahden hengen pelaajaryhmät halusivat
tehdä nopean iltakierroksen Hill Coursen kentällä – joskus melkein juosten.
Tyhjällä kentällä kaksi henkilöä saa kierroksen vedettyä läpi unelma-ajassa
varsinkin, jos molempien peli sujuu. Mutta kun kentällä on samaan aikaan
neljän hengen ryhmiä (golfin normaali ryhmäkoko) syntyy ohitustilanteita
pelin sujuvuuden kannalta liikaa ja kaikkien pelifiilis kärsii. Pikku vinkkinä nopean arki-illan kierroksen ystäville ensi kautta varten: Valley Coursen
9 reikää yhteen tai kahteen kertaan pelattuna on vallan loistava vaihtoehto.
Valley on täysimittainen kenttä ja varmasti tarpeeksi vaativa meille kaikille.
Kokonaisuutena arvioiden viime kausi sujui Hill Siden kentillä mallikkaasti,
kentät olivat erinomaisessa kunnossa eikä ylivoimaisen suuria ruuhkia ollut
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havaittavissa. Suuri kiitos kentän kunnosta ja laadusta kuuluu taitavalle kenttähenkilökunnallemme!
Talvikaudella oli jäsentemme käytössä harjoittelupaikka Lohjalla kolme kertaa
viikossa. Pitkään syksyyn jatkunut pelikausi ja aikaiset kevään merkit ovat varmaan olleet osasyynä siihen, että harjoitusmahdollisuuden käyttö rajoittui ”sydäntalveen” eli tammi-helmikuulle 2008. Seuraavaa talvikautta varten toivomme saavamme palautetta siitä, minkälaiset opetus- ja harjoittelumahdollisuudet
parhaiten sopivat jäsentemme tarpeisiin. Jos golfkausi jälleen jatkuu pitkälle
syksyyn ja joulukiireet painavat heti päälle, lienee parasta aloittaa talviharjoittelu vasta vuodenvaihteen jälkeen. Palataan tähän aiheeseen vielä erikseen.
Onneksi meillä on vielä pitkä kesä edessämme ennen seuraavaa talviharjoittelujaksoa.
Lyöntimäärät ja muut pelitulokset on mukava laskea aurinkoisella terassillamme. Uusi ravintoloitsijamme huolehtii osaltaan klubilaisten viihtyvyydestä.Ja
jos peli on kovasti koetellut, niin kirpeät löylyt saunassa helpottavat toipumista.
Muistattehan, että me klubin hallituksen ja toimikuntien jäsenet olemme näissä
tehtävissä edistääksemme klubilaisten pelaamista ja viihtyvyyttä. Siis jos ja
kun mieleen tulee klubiin tai golfiin liittyviä kysymyksiä, Nykäiskää minua ja
muitakin hihasta, me vastaamme
mielellämme.
Antoisaa golfkesää kaikille,
Jyrki Nykänen
Puheenjohtaja
P.S. Tämän kevään klubimatka
ylimerkittiin, matkaan on ilmoittautunut jo 40 pelaajaa. Varmista
siis ajoissa jo kesän aikana paikkasi seuraavan vuoden golfreissulle.
Mikäpä olisi mukavampaa kuin
täysi Airbus Hill Siden klubilaisia
ensi vuoden klubimatkalla ☺

Kuva: Timo Huuhtanen
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Ka
apteenin tervehdys

Matti Kokkinen

innokkaita pelaajia, joten onnistumme yleensä järjestelemään aikataulumme
niin, että myös kierrokselle tai ainakin puolikkaalle on aikaa.
Golfiin liittyy myös jonkin verran kisoja. Niistä tärkein on tietenkin seuran
mestaruuskisa, joka on kaksipäiväinen koitos 23.-24.8. Tämän lisäksi on monia toinen toistaan hauskempia koitoksia – eritoten mainittakoon alkukesän
Family Greensome ja syksymmällä pelattava Family Scramble. Molemmissa
kilpailun säännöt on sorvattu niin, että erityisesti peliuransa alkuvaiheessa olevilla on golffareilla on erinomaiset mahdollisuudet menestyä.

Golf ei muutu. Kun on vuorosi lyödä, kaikki on niin kuin ennenkin.
Rauhoita mielesi. Keskity vain tähän
yksinkertaiseen asiaan. Anna mailan
tulla rennosti palloon. Siinä se.
Jos kuitenkin tuntuu siltä, että olet
epävarma siitä, miten palloa pitää
lyödä, niin siihen kyllä löytyy apua.
Kapteenin ensimmäinen ohje on tietenkin säätö 14 kohta 1. ”Palloa on
lyötävä kunnolla.” Jos edelleenkin
tuntuu siltä, että homma ei suju, kannatta kääntyä Pron puoleen. Golf Pro
on swingin salaisuuksien ammattilainen. Siinä syy, miksi Pro voi meitä
muita auttaa. Meille golf on harrastus
Prolle työ. Ajatellaanpa vaikkapa
hammaslääkäriä. Oma hammaslääkärini on ehdottomasti ammattinsa erinomaisesti osaava alansa huippu. Menisinkö hakemaan apua hammaskipuun
harrastelijalta – en varmasti. Sama tilanne on golf-vaivoissa. Ehkä sillä poikkeuksella, että amatööriapua on tarjolla enemmän kuin hammashoidon puolella. Olen vakuuttunut, että oppia kannattaa hakea ammattilaiselta.
Viimekaudella käynnistetty kapteenin kelkka on liikkeellä myös tänä kesänä.
Formaattia on kehitetty tälle kaudelle niin, että kelkkapaikat varataan caddiemasterin toimistosta. Lähtöaika on kello 18.30 joka keskiviikko – elleivät
työkiireet estä. Aina pelataan ainakin 9 reikää. Parhaina päivinä mukana on
myös Ladykapteeni ja silloin lähdetään kelkalle myös klo 18.40. Caddiemaster
on ylimmäinen tiedonhaltija, joka siis tietää, onko kelkkoja liikkeellä yksi vain
kaksi. Kapteenin kelkan ajatuksena on tarjota tilaisuus pelaamiseen kapteenin ja/tai Ladykapteenin kanssa. Samalla saat halutessasi vinkkejä siitä mihin
lyönti kannatta suunnata ja tietenkin kaikkia etikettiin ja sääntöihin liittyviä
tietoja – itse lyöntiin liittyvissä asioissa vihje löytyy edeltä. Jos kuitenkin
tuntuu siltä, että haluaisit päästä kentälle yksin kapteenin tai Ladykapteenin
kanssa, niin sekin on aina järjestettävissä. Olemme Elinan kanssa kokolailla
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Kauden aikana järjestämme Ladykapteenin kanssa kapteeniniltoja. Ne on
tarkoitettu kaikille seuramme jäsenille. Erityisesti greencard kurssilaisten tulee käydä yhdessä kapteenin illassa. Se on osa greencard-suoritusta.
Kapteeninillassa kerrataan etiketin keskeiset kohdat sekä sääntöjä, jotka pelastavat pelaaja pälkähästä.
Kevennyksenä golfin vakaviin virtauksiin on tälläkin kaudella internetsivuillamme kapteenin blogi, josta pääset seuraamaan kuinka oma pelini sujuu ja
millaisiin tunarointeihin kierroksillani ajaudun.
Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä muutama sana
kentänhoitajien työstä. Meidän pelaajien on muistettava antaa kentänhoitajien tehdä työnsä – he
kyllä viittaavat peliluvan heti kun se vaan on mahdollista. Jokainen pelaaja on omalta osaltaan kentänhoitaja. Korjaa lyöntijäljet kentällä sekä pallojen
alastulojäljet viheriöillä. Huomaa monikko edellisessä kehotuksessa eli oman laskeutumisjälkesi
lisäksi kaikki muutkin pallon jättämät kuopat, jotka
greenillä huomaat.
Hienoa kautta niin vanhoille kuin uusillekin jäsenillemme Hill Side golfin kapteeni
Matti Kokkinen
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Kapteeninillat
kaudella 2008
20.5.
3.6.
17.6.
8.7.
22.7.
5.8.
19.8.
9.9.

Ladykapteenin
adykapteenin terveiset

Elina Ulpovaara

Aloitin seuramme ladykapteenina ja naistoimikunnan puheenjohtajana tämän vuoden
alusta. Kun edellinen arvostettu ja aikaansaava ladykapteenimme Kyllikki Forsius
kertoi luopuvansa ladykapteenin tehtävistä
kauden 2007 jälkeen, mietin pari viikkoa
ja päätin asettua ladykapteeniehdokkaaksi.
Kiitän luottamuksestanne tähän tehtävään.
On ilo ja kunnia olla Kyllin seuraajana ladykapteenin toimessa.
Itse aloitin golfin 1980-luvun lopulla
Golf Talmassa. Sieltä tieni vei Lohjalle
St Laurence Golfiin. Varsinainen innostus golfiin minulle syntyi vasta kolme
vuotta sitten liittyessäni Hill Sideen ja tullessani mukaan naistoimikuntaan.
Rentouttava seura ja mielekäs toiminta ovat antaneet minulle aivan uuden kipinän tähän harrastukseen. Kävin viime vuonna Golfohjaajan peruskurssin ja
nyt olen mukana golfohjaajan kakkostason kurssilla.
Naistoimikuntamme sai seuramme puheenjohtajalta ”Lähemmäs lippua ”- erikoistunnustuksen viime kesän toiminnasta. Palkinto jaettiin kauden päätösjuhlassa. Palkinnossa mainitusta kunniasta ”tunnustus klubille tuodusta julkisuudesta, innostuneesta ja aikaansaavasta asenteesta” haluan kiittää kaikkia viimekesän naistoimikunnan jäseniä ja erityisesti silloista ladykapteenia Forsiuksen
Kylliä.
Toimikuntamme järjestää naisille ja tytöille omaa toimintaa seuran yhteisen
toiminnan lisäksi. Tärkeimmät kesän tapahtumat ovat 15.6 oleva Naisten
Sunnuntai, 20.7. pelattava Kukkulan Kuningatar Open ja 6.9. järjestettävä
Rusetti Scrample iltamineen. Naisten pukuhuoneessa on taulukko naisten
omalle Eclectic-kisalle, Birdie-maki ja Par-puu, jotka odottavat tuloksianne.
Lisää tietoa tapahtumista ja kilpailuista löytyy nettisivuilta. Tulkaa joukolla
mukaan tapahtumiin.
Olen pitänyt kahtena edellisenä kesänä tilastoa naisten menestymisestä seuramme kilpailuissa kirjaten kolmen parhaan naisen tulokset. Kesältä 2007

nousee kaksi positiivista asiaa verrattuna kauteen 2006. Useampi eri nainen
on ollut kolmeen parhaan naisen joukossa ja naiset ovat sijoittuneet huomattavasti paremmin kokonaistuloksissa.
Muistakaa positiivisuus – ennen kierrosta, kierroksen aikana ja kierroksen
jälkeen!
Elina Ulpovaara
ladykapteeni ja naistoimikunnan puheenjohtaja

Tiskin
skin takaa

Janne Hartemo

Caddie masterin toimistossa ollaan jälleen suuren
haasteen edessä kun neljäs pelikausi pyörähtää
käyntiin, toivottavasti jo reilusti ennen vappua.
Olemme talven pimeinä tunteina vaihtaneet
vanhan GolfPro – ohjelmiston uuteen nykyvaatimukset täyttävään Nexgolfiin. Pelaajille tämä
näkyy niin uudistuneena nettiajanvarauksena kuin
parantuneena käyttäjäympäristönä netissä muutenkin. Meille toimistossa tämä tarkoittaa vanhan
uudelleen opettelua ja laajentuneesta ohjelmistosta
täyden hyödyn irtiottamista. Haasteena on myös uusien caddie mastereiden
kouluttaminen niin asiakaspalvelun haasteisiin kuin Nexgolfin saloihin.
Jos katsotaan hieman taaksepäin kauteen 2007, Huhtikuun 13. alkaen pelattiin yhteensä 31 225 kierrosta 205 pelipäivän aikana. Tuona aikana tehtiin 12
Hole-in-Onea, pelattiin yli 900 kierrosta eclecticia ja jätettiin 415 viikkokisan
korttia.
Tulevalla kaudella pyrimme edelleen kehittämään palveluamme kiinnittämällä
enemmän huomiota palvelun laatuun, iloisuuteen ja tasaisuuteen. Tosin parhaimmillaan yli 300 lähtöä päivässä tulee haastamaan, varsinkin uudet cadarit.
Otamme mielellämme palautetta vastaan ja pyrimme koko ajan kehittämään
toimintaamme, toivottavasti oikeaan suuntaan myös teidän jäsenten mielestä.
Koetamme vastata yli 1200 jäsenen haasteeseen iloisin ja avoimin mielin.
Kevättä odotellessa, Janne – head caddie master
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Kenttäkuulumisia
enttäkuulumisia

Jorma Eriksson

Näin Kevään partaalla miltei lumettoman, mutta sääolosuhteiden kannalta
erikoisen ja lisätöitä aiheuttaneen
talven pian väistyessä, on mukava todeta pelipintojen säilyneen mukavassa
kunnossa. Kausi 2008 voidaan aloittaa
kaiken todennäköisyyden mukaan hyväkuntoisilla kentillä.
Pelikauden aikana tulemme tekemään
mm. seuraavia muutos/parannustöitä:
• Hill kentän kakkosviheriön oikealle
puolelle rinteeseen hiekkaesteet.
• Klubitiipaikkojen 6 ja 12 pintojen
noston ja tasauksen.
• Väylien pintasalaojitusta jatketaan
suunnitellun aikataulun mukaan.
Kevään ja kesän aikana tullaan pitämään talkoot, joissa siivotaan mm.
metsistä talven aikana suoritetun vesakoinnin jälkiä. Kesän talkoot taas
joudumme pitämään, koska useat pelaajat jättävät lyöntijälkensä korjaamatta. Tähän asiaan pyydän kaikkia pelaajia erityisesti kiinnittämään huomiota. AINA voit huomauttaa, jos pelikaverisi
jättää divottinsa korjaamatta. On ikävä, jos valvoja joutuu puutumaan asiaan.
Toistuvista laiminlyönneistä on valvojalla oikeus poistaa pelaaja kentältä.
Me koko hoitohenkilökunta toivotamme kaikille pelaajille nautittavia kierroksia Hill Sidessa.
Terveisin
Jorma Eriksson, kenttämestari
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Kentän HCP luvut ovat olleet talven aikana tarkan silmäilyn alla ja niinpä
hallituksen nimeämä toimikunta on rustannut taulukon hienosti uuteen uskoon. Muutosten pohjana on todellista faktaa kolmen kauden kilpailukierrosten
pohjalta. Ohessa Hill kentän uudet HCP luvut.

Hill Coursen uudet HCP:t
Väylä

Entinen

Lyöntipeli,
pistebogey

Reikäpeli

1

17

16

17

2

1

8

3

3

15

12

15

4

7

2

7

5

11

4

6

6

5

10

11

7

9

6

4

8

13

18

18

9

3

14

13

10

8

3

2

11

16

17

10

12

4

9

8

13

12

15

14

14

10

1

1

15

2

7

5

16

18

11

16

17

14

13

12

18

6

5

9

11

Toimarin
imarin huoneesta

Lassi Kiviniemi

Takana on jälleen kerran vähäluminen talvi. Sää on aina puheen aiheena, on sitten kesä tai talvi.
Pari viimeistä vuotta päällimmäisiä
keskustelun aiheita on ollut myös
golf osakkeiden arvo. Me emme
myöskään ole välttyneet keskustelun
kohteena olemisesta. Talven aikana
tekemämme työ toivottavasti alkaa
näkyä kuluvalla kaudella siten, että voimme todeta pelaavan osakkeen omistajan etujen tulleen huomioiduksi. Pelaava osakkeen omistaja on ”avain asiakas”, joka voi nauttia erikoisehdoista kentällämme ja erikoishinnoista muualla.
Tehdyillä toimenpiteillä toivommekin jäsenistön aktivoituvan hankkimaan
osakkeen Hill Sidesta.

Valvoja tulee olemaan entistä tärkeämmässä roolissa pelaajamäärien kasvaessa. Huolimatta siitä, että caddie masterit pyrkivät laittamaan kentälle pelaajaryhmiä, joilla on tasoitusrajat, tulee tilanteita, joissa toinen ryhmä saavuttaa
edellä pelaavia ja mahdollinen ohitustilanne on vaikeasti hahmotettavissa.
Tällaisissa tilanteissa toivomme valvojan toimivan koulutetulla tavalla siten,
että pienet ruuhkatilanteiden aiheuttamat mielipahat minimoituisivat.
Toivon kaikkien muistavan kentällä ennen kaikkea turvallisuuden ja kentästä
huolehtimisen. Pikku jutuista tulee isoasia.
Svingaten
Lassi Kiviniemi

Pro
ro esittäytyy

Joonas Paananen

Hei Hill Siden väki,
Pelaajille huomattavimmat muutokset Hill Sidessa näkyvät ravintola toiminnassamme. Hiidenveden pitomestarit loihtivat jatkossa meille herkulliset
pöydän antimet. Pöydät suihkulähteen vieressä tulevat kauniina päivinä täyttymään entistä useammin tarjoilun ulottuessa myös sinne.
Pro Shop laajenee vaatetuksen ja kaventuu mailojen osalta siten, että rautasetit
jäävät pois ja panostetaan draivereihin, vedseihin ja puttereihin, joita voi käydä rangella kokeilemassa.
Valley Coursen viimeinen mäki on osoittautunut monelle pelaajalle rankaksi.
Suunnitelmissa on työllistää muutama koululainen ”tippipalkalla” noutamaan
pelaajia viheriön jälkeiseltä alueelta golfautolla.

Olen Joonas Paananen ja aloitan kesän alkaessa prona Hill Sidessa.
Tavoitteena kesän aikana on jäsenistön aktivointi erilaisten ryhmätuntien
kautta huomioon ottaen eri kohderyhmät kuten seniorit, naiset sekä juniorit.
Autan mielelläni kaiken tasoisia pelaajia kehittämään peliään ja tekniikkaa.
Kesän kuluessa tulen pitämään greencardkursseja, treeniklubeja niin miehille,
naisille ja senioreille, yksityis- ja ryhmätunteja, peliopetusta, svingi- ja lähipelikursseja. Opetuksessa keskityn yksinkertaisuuteen, pelinomaiseen harjoitteluun ja helposti suoritettaviin
harjoitteisiin.
Alkukaudeksi suosittelen
lämpimästi talvehtineen svin-gin
perusasioiden tarkastamista, grippi, alkuasento jne. Se antaa hyvän
pohjan loistavalle kaudelle.

Muksulan toimintaa, joka on ollut ylpeyden aiheemme, joudutaan rajoittamaan
huomattavasti sen ollessa voimakkaasti tappiollinen.
Opettavan pro:n toiminta jatkuu ammattimaisena jatkossakin. Opetuskonsepti
tulee saamaan nuorennusleikkauksen ja teemaviikot tuovat harjoitteluun uutta
jo pidemmällekin edistyneille pelaajille. Keväällä informoimme lisää pro asioiden vahvistuttua.
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Tehdään yhdessä hyvä golfkesä!
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Senioritoiminta
enioritoiminta

Vähäisempää kiinnostusta
herätti sen sijaan maanantaiaamuinen senioreiden pelipäivä, johon osanotto oli kovin kohtuullista. Pelipäivän
tarkoitushan on tutustuttaa
seuran senioreita toisiinsa
ja pitää yhdessä hauskaa
ennalta korvaanmerkittynä
senioripeliaikana. Tähän
toivoisi kehitystä.

Seppo Kiviniemi

Seuran jäsenrekisteristä saamani tiedon mukaan on
senorijäseniä tätä kirjoittaessani n. 300. Siis varsin
merkittävä intressiryhmä seuran kokonaisjäsenmäärästä n. 1350. On perusteltua aihetta epäillä, että sekä
absoluuttinen määrämme että suhteellinen osuutemme jäsenistöstä kasvaa edelleen lähivuosina niin sanotuista luonnollisista syistä.
Senioritoiminnan suunnittelun haaste on ollut, että
joukkomme on aina jossain määrin heterogeeninen.
Senioreiksi luetaan ladyt sen vuoden alusta jolloin
täyttävät 50 ja herrat vastaavasti 55 vuotta. On selvää, että tällöin osa jäsenistämme on edelleen aktiivisesti mukana työelämässä muiden jo nauttiessa
eläkepäivistä, mikä johtaa toisinaan hankaliin kompromisseihin aikataulutuksen suhteen. Vanhin edelleen aktiivisesti golffaava jäsenemme täyttää muuten
tulevana kautena 79 vuotta!!!
Toimikuntamme työtä voidaan kuitenkin pitää tiettyyn mittaan onnistuneena,
sillä meille myönnettiin seuran johdon taholta viime vuonna Pisin Draiviniminen diplomi
senioritoiminnan
aktivoinnista.

Senioreiden avausilta toukuussa 2007
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Viime kauden kiinnostavimpia tapahtumia olivat osanottajilla mitattuna meidän ja lähialueiden
senioritoimikuntien
edustajien vierailut
toistensa kentille, senioreiden kuukausikilpailu ja kotimaan
golfmatka. Unohtaa
ei myöskään sovi
hupimielessä pidettyä leikkikisaa.

Tulevan kauden toimintasuunnitelmassamme on
joitain uutuuksia edelliseen
Aktiivisuudesta palkitut Markka ja
kauteen nähden. Emme kuiRaimo Keskinen
tenkaan yritä keksiä pyörää
kokonaan uudelleen. Toimikunta lähtee edelleen siitä, että seuran yhteinen
toiminta, johon kaikki voivat osallistua, on keskeisintä. Senioreiden omat jutut
täydentävät sitä siltä osin kuin katsotaan vanhojen ja viisaiden sitä tarvitsevan.
Uutuuksista voin mainita kotimaan golfmatkojen lisäyksen ja senioreiden reikäpelimestaruuskilpailut. Vanhoista hyviksi koetuista toiminnoista on edelleen
mukana kuukausikilpailu, hupikilpailu, seniorimestaruuskilpailu, naapuriklubien kanssa tapahtuvat vierailut, kauden avajais- ja informaatiotilaisuus ja myös
Golfliiton senioritoimintaan osallistuminen.
Toimintasuunnitelmamme julkistetaan seuran netin seniorisivulla tarkemmin
ennen kauden alkua. Käykäähän katsomassa, jos muistatte. Siellä on myös
satunnaisesti muuta ylösrakentavaa ja arvokasta informaatiota.
Senioritoimikunnan vetäjä
varapuheenjohtaja Seppo Kiviniemi
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Junioritoiminta
nioritoiminta

Petri Forsius

Junioritoiminnan tavoitteet
Junioritoiminnan tavoitteena on edistää junioreiden golftaitoja sekä turvallisen ja innostavan golfilmapiirin luominen seuraamme. Seura kasvattaa lapsista ja nuorista pelin perustaidot hallitsevia, rehellisiä ja hyvin käyttäytyviä
golfpelaajia. Seura tukee kilpapelaajiksi aikovien junioreiden valmennusta ja
pyrkimyksiä. Tärkeimpänä tavoitteenamme on saada nuoret viihtymään lajin
parissa ja löytämään uusia pelikavereita myös ikäistensä joukosta.

Tervetuloa mukaan
Juniorikausi avataan kauden ensimmäisten harjoitusten yhteydessä pidettävässä tapahtumassa toukokuun alkupuolella. Toivotamme kaikki nykyiset ja
uudet juniorigolffarit ja heidän vanhempansa mukaan. Toimintasuunnitelma
ja tapahtumien sekä harjoitusten aikataulut ilmestyvät nettisivuillemme ennen
kauden alkua ja painetut kausiohjelmat löytyvät kauden alkaessa junnuhuoneesta ja caddiemastereilta.
Petri Forsius
Junioritoimikunnan puheenjohtaja

Kausi 2008
Tulevalla kaudella jatkamme junnuharjoituksia entiseen malliin. Olemme
hakeneet ja saaneet avustusta valmentajien ja ohjaajien koulutushankkeeseen
NUORI SUOMI RY:ltä. Viimekesän junnutreenejä osaltaan vetäneet Markus
Kallioniemi ja uusi ladykapteenimme Elina Ulpovaara ovat hakeneet ja hyväksytty Golfohjaajan kakkostason koulutukseen.
Keräämme myös pienen “joukkueen” ensi kesän Tsemppitourin osakilpailuja
kiertämään. Perinteisen leirin ja teemapäivien lisäksi torstai-iltaisin varataan
Valley courselle junnulähdöt, joihin kaikki greencardin omaavat juniorit voivat tulla pelaamaan. Kilpailuhenkisemmille näitten kierrosten tuloksista muodostuu syksyllä ratkeava Valley-cup. Tyttöjunioreille järjestetään omaa kivaa
kerhotyyppistä toimintaa golfin ympärillä.

Vuoden 2008 junnu: Max Mononen
Miten innostuit golfin peluuseen? Forsiuksen Kyllin ja Petrin kautta. Kun kävin Hartsun kanssa pelaamassa mm. Vihdin par 3-kenttää.
Kuinka usein pääset kentälle? Kesällä
niin usein kuin haluan ja muulloin viikonloppuisin.
Mikä on parasta golfissa? Rentous.
Siinä voi kamppailla itseään ja toisia
vastaan halutessaan.
Miten vanhempasi suhtautuvat pelaamiseesi? Hyvin. Tukevat ja kannustavat ja auttavat muun muassa antamalla
kyydin kentällä.
Pidätkö kilpailemisesta ja onko sinulla
tavoitteita golfin suhteen? Pidän. Ei
varsinaisia tavoitteita golfin kautta
elämälle, mitä nyt joitakin tasoitustavoitteita ;)
Mitä haluaisit sanoa uusille junnupelaajille? Älkää antako hermojen palaa,
vaan keskittykää aina seuraavaan lyöntiin!
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Kilpailutoiminta
lpailutoiminta

Kilpailukalenteri 2008
Timo Käiväräinen

Kilpailutoimikunta järjestää seuran jäsenille kaudella 2008 yhteensä 13 kilpailua,
joista avoimia kilpailuja 5 kpl. Kausi
alkaa kevään etenemisen tahdissa, mutta
avajaiskilpailua yritämme päästä pelaamaan 26.4.
Kalenteriin merkittyjen kisojen lisäksi
käydään viikkokilpailut 3.5. – 3.10.
Viikkokilpailun ”viikko” alkaa lauantaina
ja päättyy torstaina. Perjantai on laskentapäivä. Voit siis pelata kilpailukierroksesi
kaikkina muina päivinä, paitsi perjantaina.
Viikkokilpailuun voi osallistua ilmoittamalla caddie masterille pelaavansa
viikkokilpailukierroksen ja maksamalla
samalla kilpailumaksun 2€. Edellytyksenä on se, että merkitsijän tasoitus on
36 tai pienempi.

26.4.
16.5.
7.6.
14.6.
12.7.
19.7.
20.7.
2.8.
8.8.
17.8.
23.8
24.8.
30.8.
6.9.
7.9.
27.9.
4.10.

Avajaiskisa
Kevätkunto Texas Scramble
Family Greensome
3/4 Marathon
Vihdin kunnanmestaruus
Seuraottelu HSGC vs RuG
Kukkulan Kuningatar Open
Reikäpelimestaruus 1. kierros
Hill Side Open
Kapteenin kisa 36+
Mestaruuskilpailut
Mestaruuskilpailut
Jore’s Shootout
Rusetti Scramble
Family Scramble
Syyskunto Scramble
Valopallo

Vihti Cup:in voittoisa
joukkue kesältä 2007

Toinen koko kesän jatkuva erikoiskoitos on Eclectic, jossa kerätään parasta
tulosta kultakin reiältä koko kauden aikana pelatuilta kierroksilta. Mukana
loppulaskennassa on myös Valley –course. Koska kyseessä ei ole kilpailu, voi
tähän koitokseen osallistua kaikilla mukaan ilmoitetuilla kierroksilla (kierrosmaksu on 1€ tai vaihtoehtoisesti 35€ koko kaudelta).
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 kilpailuviikon
keskiviikkona. Ilmoittautumisajat kannattaa tarkistaa netistä tai ilmoitustaululta. Kilpailukalenteri on nähtävillä caddie masterin toimistolla ja Hill Siden
www-sivustolla.
Juhlallinen palkintojenjako tilaisuus on kauden päättäjäisgaalassa, jossa jaetaan jo perinteisesti Hill Siden mestarin lasimalja, sekä viikkokilpailujen,
Eclecticin ja reikäpelimestaruuden palkinnot. /TK
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Ravintola
avintola

Gree
ree fee -maksut 2008
Uusi ravintoloitsijamme on Mikko
Artjoki Hiidenvedenpitomestareista.
Mikko on toiminut 20 vuotta erilaisissa tehtävissä ravintola-alalla
ympäri Etelä-Suomea. Hän elelee
Hiidenveden rannalla avovaimonsa
kera ja alkukeväällä on odotettavissa
perheenlisäystä. Mikko harrastaa
moottoripyöräilyä, laitesukellusta
sekä kalastusta. Golfia hän ei ole
vielä harrastanut, mutta laji tulee
varmasti tutuksi kesän kuluessa.

Yrityksen päätoimiala on catering toiminta ja se on toiminut paikkakunnalla
vuodesta 1998. Keittiö- ja asiakastilat sijaitsevat Nummi-Pusulassa, Näkkilän
kylässä.
Hiidenveden pitomestarit tulee noudattamaan totuttua linjaa ruokien osalta,
selkeitä makuja paikkakunnan tuotteista. Lähes kaikki tuotteet tuotetaan lähipaikkakunnan pienyrittäjiltä ja tuottajilta.
Mikko on halukas kuulemaan toiveitamme ja sen pohjalta rakentamaan meille
mieluisia eväs- ja ruokailukokonaisuuksia.

HILL COURSE
Vieraspelaaja
Aikuiset
Juniori alle 16 v.

arkena
40,00
20,00

viikonloppu
60,00
30,00

Pelioikeuden haltijan seurassa
Aikuiset
Juniori alle 16 v.

arkena
30,00
15,00

viikonloppu
30,00
15,00

Pelioikeuden haltijat voivat tuoda kerralla 3 vierasta.
SGKY:n etukortilla green fee arkisin 20,00 €, viikonloppuna 40,00 €
Etukortti hintaan voi pelata kauden 2008 aikana yhden kerran.
VALLEY COURSE - 9 REIKÄÄ
25 € / 9 reikää
+ 10 € lisäkierros arkena (juniorit puoleen hintaan).
+ 15 € lisäkierros viikonloppuna (juniorit puoleen hintaan)
Kymppikortti 300 € (lisäkierrokset kortilla 10 €)
PAR 3 (5 reikää)
Pelimaksu

2 kierrosta
5,00

Golfauton vuokra / kierros osakkaat
25,00
Annemari,
Satu, Kylli,
Tuuli ja Salli
Naisten sunnuntaina 17.6.
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koko päivä
15,00
vieraat
30,00

Vuokrattavia autoja on 10 kappaletta, auto kannattaa varata lähtöajan
varauksen yhteydessä.
Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.
Kärryistä ja saunatilan lukittavista lokeroista ei peritä erillistä maksua.
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Sääntömuutoksista
ääntömuutoksista

•
Kapteenit

Tärkeimpiä sääntömuutoksia vuosille 2008 – 2011
Määritelmät: etäisyystietojen vaihtamista ei katsota neuvoksi.

•

16-1e Puttauslinjalla tai molemmin puolin linjaa seisominen
- Lisätty poikkeus, jolloin pelaaja ei saa rangaistusta, jos hän ottaa lyöntiasennon tahattomasti siten, että pelaaja pyrkii välttämään seisomista toisen pelaajan puttauslinjalla; aiemmin tämä oli sallittu Decisionissa.
19-2 Pelaajan, joukkuetoverin, mailapojan tai varusteiden vaikutuksesta
- Rangaistusta on muutettu reikä- ja lyöntipelissä yhteen lyöntiin.
20-3a Asettaminen ja uudestaan asettaminen; Kuka ja missä?
- Rangaistusta on muutettu yhteen lyöntiin, jos pallon asettaa tai uudelleen asettaa väärä henkilö.

Tarkennukset
• 24-1 Liikuteltava haitta
- Lisätty oikeus pallon ollessa liikkeessä siirtää huollettua, poistettua tai
ylhäällä pidettyä lipputankoa.

•

Sääntömuutokset
Tunnistaminen esteessä
• 12-2 Pallon tunnistaminen
- Lisätty, että pelaaja saa nostaa pallonsa tunnistamista varten esteessä
(ks. vastaavat muutokset säännössä 15-3, jossa on poistettu poikkeus väärällä pallolla pelaamisesta esteessä)
• 15-3 Väärä pallo
- Poistettu poikkeus väärällä pallolla pelaamisesta esteessä (ks. vastaava
muutos säännössä 12-2, pelaajalla lupa nostaa pallo tunnistamistarkoituksessa esteessä).
Kaksoisrangaistuksia on poistettu
• 15-2 Korvaava pallo
- Lisätty poikkeus estämään ”kaksoisrangaistus” tilanteissa, joissa pelaaja
korvaa pallon väärin ja pelaa väärästä paikasta (ks. vastaava muutos säännössä 20-7c).
• 18 Pysähtyneen pallon liikkuminen
- Rangaistusmäärittelyyn lisätty kohta, joka poistaa ”kaksoisrangaistuksen”, jos pelaaja nostaa pallon sääntöjen vastaisesti ja korvaa sen väärin
(ks. vastaavat muutokset säännöissä 15-2 ja 20-7c).
• 20-7c Pelaaminen väärästä paikasta; Lyöntipeli
- Lisätty huomautus estämään ”kaksoisrangaistus” tilanteissa, joissa pelaaja pelaa väärästä paikasta ja korvaa pallon väärin (ks. vastaava muutos
säännössä 15-2).
Rangaistuksia on lievennetty
• 4-1 Mailojen muoto ja rakenne
- Lievennetty rangaistusta säännön 4-2 vastaisen mailan tai mailojen
mukanaan pitämisestä, mutta ei mailalla lyömisestä pelistä sulkemisesta
samaan kuin, jos pelaajalla on enemmän kuin 14 mailaa mukanaan.

Ohittaminen
hittaminen ja pelirytmi
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Kapteenit

Golf ei ole kilpajuoksua. Sujuva peli ei siis edellytä mailerin vauhtia kentällä.
Perusperiaatteet sujuvan pelin varmistamiseksi ovat melko yksinkertaiset:
Ohitus
• Pysyttele edellä menevän ryhmän tuntumassa. Jos ryhmänne ja edessä
menevän ryhmän väliin jää kokonainen väylä, tarjoa ohitusta takana
tuleville riippumatta siitä, montako pelaajaa ryhmissä on.
• Tarjoa ohitus nopeammalle ryhmälle, vaikka edessänne ei olisikaan
kokonaista tyhjää väylää.
Ole valmis
• Kun on vuorosi lyödä, toimi aikailematta.
• Liiku reippaasti ja lyö kiirehtimättä mutta viivyttelemättä.
• Vie mailakärrysi jo valmiiksi viheriön siihen reunaan, josta jatketaan
seuraavalle lyöntipaikalle.
• Kun kaikki ovat putanneet, jatka heti seuraavalle lyöntipaikalle – jos
lyöntimääriä pitää muistella, sen voi tehdä lyöntipaikalla ei viheriöllä.
Kadonnut pallo
• Jos epäilet, että palosi katosi, lyö heti varapallo.
• Jos menette etsimään palloa, antakaa saman tien ohituslupa perässä
tulevalle ryhmälle – tässä kohdassa ei kuulu odotella viittä minuuttia
ennen kuin ohituslupa annetaan.
Ohittaja – älä ole kärsimätön. Kaikki kentällä pelaavat ovat green cardin suorittaneita ja tuntevat hyvin edellä olevat ohjeet. Nehän ovat sääntökirjan alussa olevasta etikettiosasta. Toisinaan saattaa olla niin, etteivät kaikki niitä aina
ihan heti kuitenkaan muista.
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Pelikauden
elikauden 2007 tuloksia
Ikäkausimestarusskilpailut 11.-12.8

Mestaruuskilpailut 18.-19.8.
54 reikää SCR
Miehet:
1 Kallioniemi Markus
2 Lehervo Terho
3 Palin Leo
4 Grönlund Peter
5 Punakivi Harri
6 Kokkinen Matti
7 Nykänen Jyrki
8 Käiväräinen Timo
9 Tanskanen Pasi
10 Eriksson Jorma
Naiset:
1 Kallström Heidi
2 Korkeamäki-Austin Leena
3 Eckhardt Satu

232
245
246
247
248
250
252
254
254
255

287
288
299

Avajaiskisa 28.4.
Miehet, 18 LP
1 Kallioniemi Markus
2 Eckhardt Albert
3 Rouvinen Mikko-Matti

73
73
73

Minit (alle 12v)
1 Forsius Harrison
2 Kauppi Juho
3 Sirenius Henri
Juniorit:
1 Kokkinen Jaakko
2 Simola Niklas
3 Rouvinen Mikko-Matti
Seniorimiehet:
1 Eriksson Jorma
2 Järvinen Tapio
3 Moisio Seppo
Seniorinaiset:
1 Pulkkinen Kaarina
2 Nokelainen Marja-Leena
3 Korhonen Monica

70
86
87

164
170
184

¾ marathon, 54 reikää 18.5

ECLECTIC 28.4.-30.9.

1 Sirenius Marko 224
2 Strömdahl-Koskinen Pia 227
3 Huuhtanen Timo 228

Miehet
1 Kokkinen Matti
2 Hyrkäs Mikko
3 Nykänen Jyrki
4. Grönlund Peter,
5 Käiväräinen Timo

84
89
90
91
97

70

Naiset
1 Korkeamäki-Austin Leena
2 Kallström Heidi
3 Forsius Kyllikki

98
99
102

71

Pojat:
1 Rouvinen Mikko
2 Eckhardt Albert
3 Forsius Harrison

85
97
103

Tytöt
1 Forsius Petra

175

Family Greensome 27.5
1 Käiväräinen Timo
Käiväräinen Arto
2 Austin Mick
Korkeamäki-Austin Leena
3 Aapro Seppo
Naukkarinen Helena

78
79
86

94
95
96

1 Palmroth Patrick
Grönlund Peter
2 Kallström Heidi
Kallström Tomas
3 Kokkinen Matti
Kokkinen Jaakko

Naiset PB
1 Halén Merja 32
2 Eckhardt Satu 28
3 Holmström Anne-May 28

Naiset
1 Eckhardt Satu
2 Ulpovaara Elina
3 Kallström Heidi
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71
72

Viikkokisa
1 Kallioniemi Markus,
2 Kokkinen Matti
3 Nykänen Jyrki
4. Käiväräinen Timo
5 Kiviniemi Lassi

Hill Side Open 30.6 , SRC
Miehet
1 Eriksson Jorma
2 Haaparanta Timo
3 Leppänen Tuomas

70

Family Scramble 3.9.

Reikäpelimestari 2007
Matti Kokkinen

Miehet, 18-36 BP
1 Puolanne Arto 33
2 Kiviniemi Seppo 31
3 Nokelainen Heikki29

64

224
194
190
188
170

Seuraottelut
78
79
80

94
98

102

Kaudella 2007 voitimme seuraottelut
Nurmijärvi Golfia, St Laurence Golfia
ja Vihti Golfia vastaan. Kärsimme
niukan tappion ottelussa Ruukki Golfia
vastaan.
Seuran mestari
Markus Kallioniemi
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noilla käynnin jälkeen leikkisä minigolfkisa hotellialueen haasteellisella radalla ymmärtäväisen tuomarin silmien alla.

Kuvat ja teksti: Riitta Ekman

Hillll Side -klubilaiset matkalla
matkalla
Hill Siden ensimmäiselle golf-matkalle Espanjan Costa Doradalle, Barcelonan
eteläpuolella sijaitsevaan Salou’hun, lähti 8. huhtikuuta 2006 parikymmentä
innokasta golfaria. Tosihuippujen joukossa mukana oli aloittelijoitakin.
Neljän tähden huoneistohotelli Blaumar puolihoitoineen oli tarkoituksenmukainen ja pelikentät hienot ja tarpeeksi haastavat. Viitenä matkapäivänä pelattiin vuorotellen kahdella eri kentällä, Aigues Verdsin ja Bon Montin kentällä.
Vapaapäivänä osa klubilaisista suunnisti junalla Barcelonaan ja tutustui jo
tulopäiväivänä historialliseen lähikaupunkiin Tarragonaan.

Kummankin klubimatkan vetäjinä toimivat
tutut Lassi ja Jyssy,
Lassi Kiviniemi ja Jyrki
Nykänen, rentoon ja mukaansatempaavaan tyyliinsä. Oman panoksensa
antoivat muiden muassa
myös ”Jarkko ja Laura”, eli
Timo Huuhtanen ja Monna
Korhonen, jotka vetivät
veryttelyt, venyttelyt ja
aamu- ja iltajumpat niin bussissa, kentällä ennen kierrosta kuin sen jälkeenkin.
Sää suosi matkalaisia kummallakin matkalla.
Tätä kirjoitettaessa on jo päätetty, että klubilaiset lähtevät seuraavaksi Turkin
Belekiin ja todennäköisesti vieläkin suurempilukuisena joukkona.

Aigues Verds oli kentistä tasaisempi ja tavallisempi, kun taas Bon Mont oli
vuoristoinen ja erittäin kaunis – olisiko kyseessä ollut peräti ”Espanjan Hill
Side”? Vettä ei kentillä paljoakaan ollut, vesiesteitä kuitenkin runsaasti pääasiassa syvien rotkojen muodossa.
Maaliskuun 28.päivänä 2007 n. 30 klubilaista suunnisti Hill Siden toiselle klubimatkalle Kanarian Saarille, Fuerteventuran Costa Caletaan, majapaikkana
Hotelli Elba Sara puolihoidolla. Taas pelattiin viitenä päivänä viikon matkalla,
kaksi kertaa Salinas De Antigua –kentällä ja kolme kertaa Fuerteventurakentällä, kummatkin hotellin läheisyydessä. Haasteita oli kummassakin, niin
myös sekä hiekkaa että vettä. Saarelle ominainen tuuli toi haasteita lisää.
Eri kokoonpanoissa eri päivinä pelattiin kummallakin matkalla rentoa, hyvää,
mukavaa ja kovatasoistakin golfia. Yhteisillä illallisilla jaettiin palkintoja
päivän peleissä kunnostautuneille aplodien ja naurun saattelemina ja lopuksi
suurin osa päätyi vielä baariin käymään läpi päivän pelejä tai suunnittelemaan
seuraavaan päivän haasteita ja vedonlyöntejä. Vapaapäivänä pelattiin markki-
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UNELMAKOTEJA ULKOMAILTA
LKV LAKIASIAINTOIMISTO M. TAMMINEN OY

ASUNTOESITTELYMATKAT ESPANJAAN, TURKKIIN,
ITALIAAN, KREETALLE, KYPROKSELLE JA THAIMAAHAN.
LAAJIN VALIKOIMA JA KAIKEN KATTAVA PALVELU.

TILAA ESITE (09) 34 14 124
www.atlasinternational.com ja www. thaimaanasunnot.com
Solvikinkatu 2
00990 Helsinki

