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Puheenjohtajan
uheenjohtajan palsta

Jyrki Nykänen

Kevättalvi on golffarille odotuksen
aikaa – ja odottavan aika tuntuu joskus
pitkältä. Kevät ei ole golffarille pelkkä
vuodenaika, vaan se merkitsee myös
odotetun golfkauden alkamista.
Jokainen kevään merkki tuo tämän
hetken vähän lähemmäksi.
Keväällä luonto uudistuu – pitäisikö
myös golfklubin uudistua? Hill Side
Golf Club ry:llä on hieman alle 2000
jäsentä, joista noin 10 prosenttia osallistuu aktiivisesti klubitoimintaan.
Minusta se on aika vähän. Samanlainen
tilanne on monella muullakin urheiluseuralla ja yhdistyksellä. Seuratoiminnalle on kuitenkin ”sosiaalinen tilaus”, sillä tutkimusten mukaan suomalaiset
haluavat kuulua yhdistyksiin ja seuroihin. Suomihan on järjestötoiminnan
luvattu maa. Kuulumme mielellämme erilaisiin yhdistyksiin, vaikka sitten
rivijäseninä. Uskon, että myös klubillemme on olemassa tarkoitus ja tehtävä:
auttaa aloittelevia ja vähän pitemmälle ehtineitä golffareita kehittymään harrastuksensa parissa. Tämä tarkoittaa aktiviteetteja junioreista senioreihin, kilpailuja, harjoituksia, golfvaruste-esittelyjä yms. Nämä palvelut ovat kaikkien
jäsentemme käytettävissä – ja vielä kohtuuhintaan.
Miten saisimme klubitoiminnan kysynnän ja tarjonnan kohtaamaan nykyistä
paremmin? Vastaavatko klubin palvelut jäsenten toiveita ja tarpeita? Suunnitelmissamme on jäsenkyselyn toteuttaminen tulevan kauden aikana. Toivon
sinun kertovan meille, minkälaista klubitoimintaa sinä haluaisit. Klubitoiminnan uudistaminen on kiinni meistä kaikista. Hallitus ja toimikunnat ovat
valmiita uusiin juttuihin, mutta tarvitsemme sinua suunnannäyttäjäksi.
Klubimme tarvitsee aktiivisia tekijöitä toimikuntiin ja tapahtumien järjestämiseen. Tämä ei tarkoita koko- tai edes puolipäivätyötä. Olisiko meillä aikaa
muutama tunti golfkaudessa esim. junioriharjoitusten valvomiseen tai kilpailujen toimitsijaksi? Se ei välttämättä ole pelkkää hyväntekeväisyyttä
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– siinä sivussa saattaa saada hyvän harjoitteluvinkin tai kehittää omaa sääntötuntemustaan. Asioita, joista voi olla hyötyä omissa peleissä.
Vastaperustetun Klubitoimikunnan tehtävänä on suunnitella klubitoimintaa ja
huolehtia käytännön järjestelyistä. Klubilaisten palaute on arvokasta polttoainetta tälle toimikunnalle. Klubitoimikunta on siis ottamassa ensimmäisiä
askeliaan, ja suunnitelmissa on ainakin järjestää kesän mittaan yhteisiä pelimatkoja vieraille kentille ja retkiä muun kulttuurin pariin.
Tässä kohtaa on pakko mainita, että yksi klubimme aktiviteetti on saavuttanut
vuosi vuodelta kasvavan suosion: kevään golfmatkalle Portugaliin osallistuu tänä vuonna yli 50 golffaria. Pian meillä on se Airbus täynnä Hill Siden
golfmatkalaisia!
Viime kesänä saimme nauttia mukavista hetkistä 10-kioskilla, jonka tuotteet helpottivat monen golffarin makean ja suolaisen nälkää tai nestehukkaa.
10-kioskin Ismo tarjosi myös mahdollisuuksia itseilmaisuun ja monta piilevää
kykyä tuli esille Ismon karaoke-illoissa. Toivotaan, että vastaava aktiivinen
meininki jatkuu tulevalla kaudella!
Golfkauden kynnyksellä voi myös miettiä golfin syvempää olemusta: Mitä
golf oikein on? Onko golf ulkona tapahtuvaa pallon lyömistä kansainvälisten
ja kenttäkohtaisten sääntöjen määrittelemällä tavalla? Vai onko golf jotain
muuta tai jotain enemmän? Jokaisella meistä on tähän oma vastauksensa ja
ainoaa oikeaa vastausta ei varmasti ole olemassa. Golf on aikaa vievä harrastus, sen me kaikki tiedämme. Pelikierros kestää sen minkä se kestää – tästäkin
meillä kaikilla on kokemusta. Onko meillä pelikierroksen lisäksi vielä aikaa
nauttia golfin lieveilmiöistä: kahvipaussista 10-kioskilla, klubin saunasta tai
ravintolan antimista? Harvalle meistä se on mahdollista joka kerta, mutta maltammeko antaa itsellemme mahdollisuuden siihen edes silloin tällöin? Golf on
siitä mukava laji, että siinä tapaa koko ajan vanhoja ja uusia tuttavia.
Klubin tunnelma, ”klubifiilis” syntyy ihmisten kohtaamisista golfkentällä
ja golfin oheistoiminnoissa. Ehdotan, että aina välillä nautimme toistemme
seurasta ennen ja/tai jälkeen pelikierroksen. Pieni laatuaika klubilla voi parantaa elämisen laatua – ja joskus jopa golfpelin laatua.

asenteemme ja suhtautumisemme golfiin lähtee meistä jokaisesta itsestämme,
siihen klubin puheenjohtajan on vaikeampi vaikuttaa. Uskon kuitenkin, että
hyvä ”klubifiilis” ja iloiset golfkaverit klubilla tekevät pelaamisen mukavaksi
myös silloin, kun peli ei kulje toiveiden mukaisesti.
Olen huomannut, että oma golfinpeluuni on tällä hetkellä vaiheessa, jossa
idealismi voittaa realismin. ”Superdraivit” eivät aina yllä lampien ja metsien
yli tikun viereen. Tällä kaudella yritän antaa realismin päihittää idealismin.
Uskon, että lyöntimäärä ja pallojen kulutus vähenevät.
Iloista golfkautta meille kaikille!

Jyrki Nykänen
puheenjohtaja

Ruukki-ottelun voittoisa
joukkue kesältä 2008

Klubin puheenjohtajan tehtävänä on vastata siitä, että voimme tarjota jokaiselle klubilaiselle puitteet nauttia golfin pelaamisesta ja klubista. ”Golf on
hauskaa ja golfklubilla on hauskaa” on klubin puheenjohtajan motto. Oma

4

5

Kapteenin
apteenin tervehdys

Matti Kokkinen

Mikä kumma tässä pelissä kiehtoo?
Mistä oikein on kyse? Tähän dilemmaan on useita vastauksia. Minulla
tärkein syy kentälle pyrkimiseen
on liikkuminen ulkosalla. Peli on
riittävän vaikeaa – toisinaan jopa
liiankin vaikeaa. Toisaalta huonon
lyönnin jälkeen on aina tilaisuus
koittaa uudestaan. Jos kyseessä on
neljäs putti, niin on syytä muistaa,
ettei tämä kuitenkaan kovin vakavaa
ole. Eihän?

Tämän perään kapteenillinen huomautus. Joskus voi tuntua siltä, että harmitus
voittaa itsehillinnän. Silmissä sumenee ja raivo pyrkii pintaan. On vastustamaton halu räyhätä, mättää mailan lapaa turpeeseen, sättiä maailmaa ja kaikkea muutakin kovalla äänellä – usein miehekkäästi harvemmin naisellisesti.
Sisaret ja veljet – golf-kenttä ei ole paikka moiselle käytökselle. Ei missään
nimessä. On lähes sietämätöntä seurata huonoa käytöstä kentällä. Tuntuu
siltä, että silmissä sumenee, tulee lähes vastustamaton halu räyhätä, mättää
mailan lapaa….. Ei näin. Ei näin. Peli on saarelta kotoisin ja mitä tahansa
kentällä tapahtuukin, niin peri brittiläinen lievä kulmien kohottelu ja toteamus
” Oh dear, oh dear” kattaa hankalatkin tilanteet. Vielä peräkaneetiksi tähän
käytösteemaan – aikaihmiset, pitäkää käytösetiketistä kiinni ja opettakaa se
myös jälkeläisillenne. Kotoa lähtevät käytöksen kukkaset niin ruusut kuin
ohdakkeetkin.
Vielä toinenkin käytösknopisto ja tämä on eritoten klubimme herrahenkilöille.
Aina kun sinulla on tilaisuus avata ovi muille, niin ota tästä tilaisuudesta
vaari. Ja erityisesti pidä mielessäsi, että hattua, lakkia, lippalakkia, pipoa
tai muuta päähinettä ei pidetä päässä sisätiloissa eikä pöydässä istuttaessa
ulkonakaan. Nämä ovat pieniä asioita, mutta ah niin pikantin säväyksen antavia suuntaan jos toiseenkin.

asiaa tällä kaudella uudemman kerran ja tule mukaan johonkin kisoistamme.
Erityisesti Family-parikisat ovat hauskoja ja rentoja koitoksia.
Kuluvan kauden haasteita ovat seuraottelut. 2008 voitimme ensikerran
Ruukin, mutta tasapainon vuoksikohan hävisimme kaikki muut seuraottelut.
Ladyt ja seniorit pärjäsivät omissa koitoksissaan toki paremmin. Uskoisin,
että erityisesti säännön 14 kohdan 1 mukaisella päättäväisellä strategialla
saavutamme uskomattomia tuloksia seuraotteluissa.
Jos sinusta tuntuu, että et oikein uskalla lähteä kentälle kuin tuttujen kanssa
jos silloinkaan, niin pehmeä lasku tähän vaivaa on kapteenin kelkka. Elinan
kanssa olemme (pääsääntöisesti) keskiviikkoiltaisin ykkösellä klo 18.30 kaikkien klubimme jäsenten käytettävissä peliseuraksi – ja samalla voit kysellä
sääntöknoppeja ja etikettiasioita. Varaa paikkasi caddiemasterin toimistosta.
Lyöntiin liittyvissä kysymyksissä kannattaa kääntyä oivallisen promme eli
Joonaksen puoleen. Elinakin on kyllä kurssit käynyt valmentaja, mutta minulta ei saa kuin harrastajan näkemyksiä.
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.
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. Iltojen ajankodat löydät oheisesta
laatikosta sekä tietenkin internetsivuiltamme.
Ikimuistoista golfkesää meille kaikille
Hill Side Golfin kapteeni
Matti Kokkinen

28.5.
11.6.
2.7.
23.7.
13.8.
27.8.
17.9.

PS. Vastaani tulleita sattumuksia voit seurailla kapteenin blogista

Jos et ole aikaisempina kesinä innostunut mukaan seuran pieniin koitoksiin
– joko kisoihin, viikkokilpailuihin tai osallistunut eclecticiin, niin harkitsepa
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Kapteeninillat
kaudella 2009
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Ladykapteenin
adykapteenin terveiset

Elina Ulpovaara

Yksi viime kesän mieluisimmista
tehtävistä ladykapteenina oli vastaanottaa voittopokaali seuraottelusta Kurk Golfia vastaan. Kauteen
2008 mahtui toki monta muutakin
mieleenpainuvaa tapahtumaa.
Kiitos niistä teille kaikille mukana
olleille. Tehdään yhdessä tästä kaudesta vähintään yhtä ikimuistoinen.

Naisoimikunta järjestää naisille ja tytöille omaa toimintaa seuran yhteisen toiminnan lisäksi. Tärkeimmät kesän tapahtumat ovat 14.6 Naisten Sunnuntai,
19.7. pelattava Kukkulan Kuningatar Open ja 12.9. järjestettävä Rusetti
Scramble. Naisten pukuhuoneessa on taulukko naisten Eclectic-kisalle,
Birdie-mäki ja Par-puu, jotka odottavat tuloksianne. Lisäksi meillä on naisten
peli-illat kerran kuukaudessa. Lisää tietoa tapahtumista ja kilpailuista löytyy
nettisivuilta. Tulkaa joukolla mukaan tapahtumiin.
Naiset ovat valinneet kolme kertaa Mr Hill Siden. Kauden 2008 päätteeksi
tämän kunnian sai vihtiläinen herrasmiesgolfari Jarmo Pääkkönen.
Elina Ulpovaara
ladykapteeni, naistoimikunnan pj

Tällä aukeamalla
on valokuvia kesän
2008 tapahtumista.
Ylhäällä pöydän
ääressä seuraottelun
HSGC-Kurk Golf
ladyja iltapalalla.

Naisten sunnuntaina
aluksi veryteltiin
ja sitten saatiin
opastusta svingin
saloihin Outin ja
Markuksen toimesta.
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Rusetti Scramblen
teema oli ROCK, joka
näkyi niin pelaajien olemuksessa kuin tapahtuman rekvisiitassakin.
Oikealla Salli nojaa Ekmanien “58 Impalaan”.
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Tiskin
skin takaa

Janne Hartemo

Tullessamme lähemmäksi kauden alkua, alkaa caddiemasterin toimistossa
pikkuhiljaa näkyä käynnistymisen merkkejä. Jäsenkortteja lajitellaan, kassoja päivitetään ja koneita huolletaan. Kohta tämä autuus muuttuu, onneksi,
normaaliksi päivärutiiniksi. Ensimmäinen pelipäivä tulee oman arvaukseni
mukaan sijoittumaan pääsiäisen-vapun tienoille, sen verran ulkona on vielä
valkoista.
Tulevalla kaudella caddiemasterit tulevat vaihtumaan kaikki, tämä tarkoittaa
varsinkin kauden alussa suurta koulutushaastetta ja pyydämme tässä kärsivällisyyttä, kaikkia pelaajia palvellaan varmasti.
Jatkossa pelioikeutetut voivat ilmoittautua myös aulassa olevalla asiakaspäätteellä, tässä tulee pyörimään NexGolfin vahvistusnäkymä, jossa voi ilmoittautua puolituntia ennen lähtöä. Käytäntöhän on periaatteessa tuttu ajoilta, jolloin
varauskirjat olivat kirjoja ja merkinnät tehtiin lyijykynällä. Ilmoittautuminenhan tulee tehdä viimeistään 10 minuuttia ennen ja 1. teellä olisi syytä olla 5
minuuttia ennen lähtöaikaa riippumatta siitä, ilmoittautuiko vahvistusnäkymän
vai caddiemasterin kautta.
Viimekaudella pääsimme hyvään vauhtiin uuden ohjelmiston kanssa ja
tulevalla kaudella on luvassa paljon muutoksia ja uusia asioita. Näkyvin asia
on uusittu ulkonäkö jäsensivulla, mutta
paljon muutakin on taustalla tapahtunut.
Informoimme uusista ”tuulista”, kun
tulevat ajankohtaisiksi.
Kaudella 2008 pelaajamäärä noudatteli pitkälti aikaisempia vuosia poikkeuksena kuitenkin heinäkuu, jolloin
kävijämäärä ylitti 7000 pelaajan rajan.
Tällöin kapasiteetti, varsinkin Hill Coursella, oli täysin käytössä ja vapaat ajat
menivät pikavauhtia.
Kaiken kaikkiaan alkava viides kausi
Jokikunnalla näyttää mielenkiintoiselta
ja vauhdikkaalta. Seuran järjestämät
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perinteiset kilpailut ja tapahtumat katkaisevat mukavasti arkea ja mahtuu mukaan myös uutta ohjelmaakin. Kannattaa seurata ilmoittelua nettisivuilla, jotka
muuten tulevat saamaan uuden ilmeen kevään kuluessa.
Iloisia Pelejä,
Janne – head caddie master

Pro
ro palveluksessanne

Joonas Paananen

Kesä lähestyy huimaa vauhtia ja
kohta on aika kaivaa mailat talviunilta. Autan mielelläni talvehtineiden
mailojen ja svingin herättelemisessä
uuteen kauteen.
Alkukaudeksi suosittelen lämpimästi
svingin perusasioiden tarkastamista, grippi, alkuasento jne. Se
antaa hyvän pohjan nautittavalle
golfkaudelle 2009.
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. Uutuutena
tähän kauteen tulevat pienryhmäharjoitukset. Tervetuloa treenaamaan.
Opetuksesta on tulossa lisäinfoa jäsenkirjeessä ja nettisivuille.
Vastaan mielelläni opetusta koskeviin tiedusteluihin ja kysymyksiin!
Hillissä nähdään!
Joonas Paananen - 040 7396 231
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Kenttäkuulumisia
enttäkuulumisia

Jorma Eriksson

Toivotan kaikki pelaajat tervetulleeksi HILL SIDE GOLFIIN.
Peliin vaikuttavia muutoksia aikaisempaan verrattuna on syksyllä ja
keväällä tehdyt puiden istutukset Hill
kentän väylien 2, 3 ja 4 karheikkoalueilla. Istutuksilla on pyritty selkeyttämään yksittäisen väylän reittiä
sekä rankaisemaan huonoja sivuun
suuntautuneita lyöntejä. Nyt myös
range ja kakkosväylä on selkeästi
istutuksin eroteltu toisistaan. Puiden
antama tayteläisempi yleiskuva
kentälle saavuttaessa on mielestäni
selkeä parannus. Istutetut puut ja niiden tukiseipäät ovat kiinteitä haittoja
kunnes toisin määrätään, eli jos puu tai tuki selkeästi haittaa svingaamista on
mahdollista vapautua haitasta ilman sakkolyöntiä.

Kauden hoitotyöt pyrimme taas tekemään mahdollisimman huomaamattomasti. Jos kuitenkin kesän aikana tiemme kohtaavat, muistathan KENTÄNHOITAJALLA ON AINA ETUAJO-OIKEUS. Lyö palloasi vasta kun kentänhoitaja on siirtynyt turvaan ja antanut sinulle selkeästi luvan lyödä.
NAUTINNOLLISIA PELIKIERROKSIA TOIVOTTAA KENTTÄHENKILÖKUNTA
Jorma Eriksson
kenttämestari

Ylängöllä olevien lampien vesi saatiin jo syksyllä kiertämään pumpun avulla
lammesta toiseen. Tämä mahdollistaa lampien pitämisen siistimpänä vesikasvillisuudesta. Siis vesi virtaa nyt 14 ja 17 reikien puroissa, joihin on myös
padottu useita pikku patoja. Tänä kesänä saattaa pallon vesiesteeseen hukanneen manailu peittyä veden solinaan.
Nelostiin polku on siirretty kulkemaan takakautta tiin vasemmalle puolelle.
Vanhan polun alkuosa siis kolmosviheriön puolelta nurmetetaan ja alueelle
istutetaan lisää puita. Edellä mainitut toimenpiteet turvaavat pelaajia kolmosviheriön harhautuvilta lähestymislyönneiltä.
Valley kentän mahti karheikot ajetaan keväällä alas, mutta ne toki kasvatetaan
takaisin, kuitenkin niin, että yleisilme on aikaisempaa siistimpi.
Väylien pintasalaojitus jatkuu molemmilla kentillä tulevalla kaudella yteensä
n. 4000 metrin verran. Tämä tulee edelleen vaikuttamaan siihen, että pääsemme pelaamaan kuivemmissa olosuhteissa nopeammin kovien sadekelien
jälkeen.
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Toimarin
imarin huoneesta

Lassi Kiviniemi

Kevät on meille, tämän jalon pelin harrastajille, odotuksen aikaa. Huolimatta pelikauden pidentymisestä pitkälle syksyyn, kevät tulee ainakin minun
mielestäni kohtuuttoman hitaasti. Aina kun odottaa jotakin kivaa, tuntuu aika
hidastuvan ja jos on tiedossa jotakin epämiellyttävää, tuntuu aika menevän
ihan liian nopeasti. Nyt se menee liian hitaasti.
Pelaajat tulevat huomaamaan visuaalisia ja turvallisuuteen kohdistuneita
parannuksia. Kentällä on väylien lähialueita siistitty, istutettu puita, padottu
puroja ja lisätty salaojituksia. Talven aikana tehdään valtava työ, huoltamalla
konekantaamme, petsaamalla kalusteita, maalaamalla paaluja, huoltamalla
kiinteistöä jne. Voimme olla hyvillä mielin siitä, että meillä on osaava henkilökunta pitämässä huolta ja vastaamassa tästä osasta omaisuuttamme.
Viime vuonna ostettiin suunnatussa annissa 444 Hill Siden osaketta. Uusien
osakkaiden ja kentän hyvästä kunnosta johtuen odotan pelikierros määrien
lisääntyvän edellisvuosien vakiintuneesta 31 000 kierroksesta. Kierrosmäärät
osoittavat, että kaikkein halutuimmat ajat arkisin ja viikonloppuna ovat
käytössä. Haluan muistuttaa uudesta käytännöstämme varauksien suhteen.
Pelaaja, joka varaa lähtöajan/lähtöaikoja, on vastuussa ilmoittamiensa pelaajien saapumisesta kentälle. Menneellä kaudella liian moni varattu lähtöaika
jäi käyttämättä. Uusi varausjärjestelmä on todettu helppokäyttöiseksi ja se on
ehkä osaltaan tehnyt sen, ettei aina muisteta peruuttaa varattuja lähtöaikoja,
jos ei päästäkään pelaamaan. Tulemme jatkossa lähettämään peruuttamattomista lähtöajoista green fee laskun. Uskon, että jokainen ymmärtää tämän
käytännön. Toimenpiteellä haluamme mahdollisimman monen pääsevän
pelaamaan ja toisaalta näin pystymme pitämään yhtiön taloutta suunnitellulla
tasolla.
Olemme kehittäneet palvelukonseptiamme entistä enemmän Teitä varten.
Maailman talousmyllerryksistä huolimatta olen erittäin luottavainen tulevan
kauden suhteen ja odotan innolla sitä hitaasti tulevaa kevättä ja niitä iloisia
ilmeitä ja naurun hörähdyksiä, jotka ovat ominaisia täällä pelaaville henkilöille.
Tervetuloa omat ja muiden seurojen pelaajat. Nauttikaa.
Swingaten
Lassi Kiviniemi
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Senioritoiminta
enioritoiminta

Seppo Kiviniemi

Kausi 2008 on takana ja näin jälkeenpäin arvioiden
siitä lähinnä muistuu mieleen, että sää ei ollut
erityisen suosiollinen, jos ei nyt aivan mahdotonkaan. Seniori- ja veteraanimestarit sekä reikäpelimestari saatiin kuitenkin selville samoin kuin
kuukausikilpailun voittajat. Muutakin mukavaa oli
tarjolla, kuten esimerkiksi Seniori Scramble, senioritoimikuntien väliset vierailut ja pari kotimaan
golfmatkaa. Ja kuten aina, seniorius ei ole estänyt
osallistumista seuran kaikille tarkoitettuun toimintaan, vaan päinvastoin. Ikäkysymys on seikka, joka
korjaantuu kaikilla ajan myötä.
Mutta mitä noista menneistä. Tarkastellaanpa tulevaa 2009 kautta.
Senioritoimikunta aikoo jatkaa hyväksi koetuilla linjoilla, joka tarkoittaa, että mitään edellisen
kauden toimintalinjoista ei lopeteta, lomauteta eikä
ulkoisteta. Sen sijaan mukaan rekrytoidaan muutama uutuus, josta seuraavassa.
Ennen seuran yhteistä Portugalin matkaa järjestetään 2.3. -7.4. välisenä aikana
harjoittelutuokio senioreille Espoon Season Golfissa. Tämän kevätharjoittelun
saama suuri suosio yllätti jossain määrin.
Seuran yleiseen viikkokilpailuun otetaan mukaan senioreille tarkoitettu sarja
sekä niinikään seuran yleiseen ¾ maratonkilpailuun senioreille tarkoitettu ½
maraton sarja niille, jotka arvelevat jaksavansa.
Erikseen voisi vielä mainita täysin uuden idean siitä, että lähtisimme jonkun
naapuriklubin senioreiden kanssa yhdessä kotimaan golfmatkalle, jonka aikana myös illastettaisiin ja yövyttäisiin. Ans´ kattoo nyt.
Toivon, että tapaamme senioreiden kauden
avausillassa klubilla toukokuun alussa, jolloin
kerrotaan tarkemmin suunnitelmista.
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Seppo Kiviniemi
senioritoimikunnan pj

Junioritoiminta
nioritoiminta

Petri Forsius

Valley Cup jatkuu torstai-iltaisin ja pyrimme varaamaan mahdollisuuden myös
vanhemmille pelata junnulähtöjen perässä. Ehkäpä myös vanhemmat saavat
oman Valley Cupin kisattavaksi. Tervetuloa mukaan!

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 golfareita. Seura tukee kilpapelaajiksi aikovien junioreiden valmennusta ja pyrkimyksiä. Tärkeimpänä tavoitteenamme on saada nuoret viihtymään lajin parissa ja
löytämään pelikavereita myös ikäistensä joukosta.

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

Kausi 2009
Kaudell 2009 jatkamme junioriharjoituksia seuramme pron Joonas Paanasen
johdolla ja toivottavasti ladykapteenimme Elina Ulpovaaran ja seuramme
hallitsevan mestarin Markus Kallioniemen avulla. Toivomme saavamme apua
myös uusien ja nykyistenkin juniorijäsentemme innokkaista vanhemmista.
Parhaimmillaan viime kaudella harjoituksiin osallistui 17 innokasta golfarinalkua, joten kahdella ohjaajalla pitää kiirettä, jos aktiivisuus vielä lisääntyy
jäsenmäärän kasvun myötä.
Golfliiton Tsemppi-tourille osallistui kauden aikana viisi seuramme alle
12-vuotiasta poikaa, mikä on enemmän kuin mistään muusta seurasta yhdessä
sarjassa. Kaikki saivat tourilta uusia ystäviä, oppivat sääntöjä ja saivat arvokasta kokemusta sekä onnistumisen riemua. Kaudelle 2009 toivomme saavamme matkaamme ainakin jonkun uuden innokkaan pelimiehen- tai -naisenalun.
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Vuoden 2008 junnu
Henri Sirenius
1. Miten innostuit golfin peluuseen?
Talvella 2005 Liikuntasammon
pikkunurkassa Mäkelän Mikko
opetti golfin alkeet ja siitä se lähti.
2. Kuinka usein pääset kentälle?
Kesällä joka päivä, ellei ole futisturnauksia.
3. Miten vanhempasi suhtautuvat
pelaamiseesi?
Myönteisesti, koko perhe pelaa.
4. Oletko saanut uusia ystäviä
golfin mukana?
Paljon mm. Fred, Frans, Hartsu
ja Juho.
5. Mikä on parasta golfissa?
En tiedä, kaikki.
6. Pidätkö kilpailemisesta ja onko sinulla tavoitteita golfin suhteen?
Tavoite on saada tasoitus alle 20 ensi kesänä. Kilpailuissä käyn mielelläni,
mutta niissä ei ole tavoitteita.
7. Mitä haluaisit sanoa uusille junnupelaajille?
Hillside on hyvä paikka viettää kesää, otan teidät kierrokselle mukaan.
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Kilpailutoiminta
lpailutoiminta

Terho Lehervo

Kilpailu- ja tasoitustoimikunnan puheenjohtaja vaihtui Timon siirryttyä vastuullisempiin tehtäviin golfin parissa.

Aikaisempi puheenjohtaja Timo
Käiväräinen kuvassa vasemmalla.

Uusi puheenjohtaja Terho Lehervo
kuvassa vasemmalla.

Olen Terho Lehervo, melkein seniori (54 v.) Nummelasta. Perheeseen kuuluvat vaimo Salli ja tytär Riikka, jotka myös harrastavat golfin jaloa lajia. Itse
olen aloittanut golfin pelaamisen vuonna -88 Tarina golfissa Siilinjärvellä.
Olen ollut Hill Side Golfin toiminnassa mukana melkein alusta alkaen ja olen
edelleen sitä mieltä, että meillä jäsenillä on ilo pelata yhdellä parhaimmista
kentistä Suomessa.
Timon hoidettua puheenjohtajan tehtävää loistavasti ja antaumuksella, en
varmaankaan pysty toimintaa parantamaan mutta yritän päästä edes lähelle
samaa tasoa. Toivottavasti tapaamme usein kentällä ja klubilla. Muistakaa
kilpailla aina tosissaan mutta hymyssä suin, niin silloin kaikilla on kentällä
mukavaa. Golf on iloinen asia !!!
Ensimmäistä lyöntiä odotellessa ja kevään jatkoa kaikille toivottaen.
Terho

Kilpailutoimikunta järjestää seuran jäsenille kaudella 2009 yhteensä 18 kilpailua (+valopallokoitos sään salliessa), joista avoimia kilpailuja 5 kpl. Kausi
alkaa sään salliessa avajaiskilpailulla, jonka yritämme päästä pelaamaan 25.4.
Kalenteriin merkittyjen kisojen lisäksi käydään viikkokilpailut 4.5. – 1.10.
Uutuutena Senioreille oma sarja. 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. 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
kilpailukutsun julkaisun jälkeen (netti
ja ilmoitustaulu), mikä tapahtuu noin 5
Kilpailukalenteri 2009
viikkoa ennen kisaa. Ilmoittautumisaika 25.4. Avajaiskisa
1.5.
Vappukisa
päättyy kilpailuviikon keskiviikkona,
15.5.
Kevätkunto Texas Scramble
mikäli kilpailu on lauantaina, tai noin 3
25.5..
Family Greensome
päivää aikaisemmin muissa kilpailuissa,
13.6.
3/4 Marathon
ellei kutsussa muuta mainita. Ilmoittau14.6. Naisten sunnuntai
tumisajat kannattaa tarkistaa netistä tai
28.6. Hill Side Open
ilmoitustaululta.
12.7. Vihdin kunnanmestaruus
Kilpailukalenteri on nähtävillä caddie
masterin toimistolla ja Hill Siden wwwsivustolla.
Juhlallinen palkintojenjako
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18.7.
19.7.
25.7,
1.8.
2.8.
16.8.
22.8
23.8.
12.9.
7.9.
27.9.

Vihti Cup
Kukkulan kuningatar Open
Jore’s Shootout
Reikäpelimestaruus 1. päivä
Reikäpelimestaruus 2.päivä
Ikäkausimestaruus
Mestaruuskilpailut
Mestaruuskilpailut
Rusetti Scramble
Family Scramble
Syyskunto Scramble

Ravintola
avintola

Green
reen fee -maksut 2009

Uudella yrittäjällä on yksi kausi
takana Hill Side Golfissa. Oli ilo
palvella loistavaa asiakaskuntaa.
Saimme paljon positiivista palautetta
ja pyrimme pitämään tason samana
myös tulevalla kaudella. Joitakin
hinnantarkistuksia on ollut ihan
välttämätöntä tehdä, mutta toivomme asiakkaidemme suhtautuvan
asiaankuuluvalla tyyneydellä “elämä
on”. Arkilounaan hinnan pidämme
tulevallakin kaudella samana. Siihenhän kuuluu monipuolinen salaattibuffet,
keitto, lämmin ruoka, jälkiruoka ja leivät levitteineen. Sunnuntailounas tulee
olemaan erikseen hinnoiteltu pitopöytä.

HILL COURSE - 18 reikää

Perustamme konkreettisen palauteboxin liittyen vain ja ainoastaan ravintolan
ja kioskin tuotteisiin ja palveluun. Oheen tulee helposti täytettäviä lappuja,
joissa toki tila myös omille sanoille. Toivomme sitä käytettävän ahkerasti.
Näin voimme välittömästi reagoida asiakkaidemme tarpeisiin ja ajatuksiin periaatteella “palaute sinne minne se kuuluu”.

Vieraspelaaja
Aikuiset
Juniori alle 16 v.
Lisäkierros aikuiset
Lisäkierros alle 16 v

Haluamme myös muistuttaa jäsenistöä siitä, että toimitamme suussasulavat
antimet kaikenlaisiin ja kaikenkokoisiin tilaisuuksiin kotiin, työpaikalle, juhlapaikalle jne. Olemmehan HIIDENVEDEN PITOMESTARIT, joilta kaikki
onnistuu!

Pelioikeuden haltijan seurassa arkena
viikonloppuna
Aikuiset
20,00
25,00
Juniori alle 16 v.
10,00
10,00
Lisäkierros aikuiset
10,00
10,00
Lisäkierros alle 16 v
7,50
7,50
Pelioikeuden haltijat voivat tuoda kerralla 3 vierasta.

Vieraspelaaja
Aikuiset
Juniori alle 16 v.

arkena
50,00
25,00

viikonloppuna
80,00
30,00

Avainasiakkaan seurassa
Aikuiset
Juniori alle 16 v.

arkena
35,00
15,00

viikonloppuna
40,00
15,00

Pelioikeuden haltijan seurassa arkena
viikonloppuna
Aikuiset
40,00
45,00
Juniori alle 16 v.
20,00
25,00
Pelioikeuden haltijat voivat tuoda kerralla 3 vierasta.
VALLEY COURSE - 9 reikää
arkena
25,00
12,50
10,00
10,00

viikonloppuna
25,00
12,50
15,00
10,00

PAR 3 - 5 reikää
Pelimaksu

2 kierrosta
10,00

koko päivä
16,00

Sotiemme Veteraanit 0 €
Golfauton vuokra / kierros

osakkaat
vieraat
25,00
30,00
Vuokrattavia autoja on 10 kappaletta. Auto kannattaa varata lähtöajan varauksen
yhteydessä.
Pidätämme oikeudet hintamuutoksiin.
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Family Greensome 7.6.

Pelikauden
elikauden 2008 tuloksia
Ikäkausimestaruuskilpailut

Mestaruuskilpailut 23.-24.8.
54 reikää SCR
Miehet:
1 Kallioniemi Markus
2 Tanskanen Pasi
3 Moisio Teppo
4 Lehervo Terho
5 Nykänen Jyrki
6 Kokkinen Matti
7 Eriksson Jorma
8 Kiviniemi Lassi
9 Vainio Ari-Pekka
10 Roponen Jussi-Pekka
Naiset:
1 Kallström Heidi
2 Pyykkinen Heidi
3 Korkeamäki-Austin Leena

226
238
246
251
256
258
258
259
260
260

264
276
284

Avajaiskisa 26.4.
PB
1 Korhonen Monica
2 Pihkanen Timo
3 Riikonen Sakari

42
40
38

¾ marathon, 54 reikää 14.6
1 Karhunen Marko
2 Kulta Kimmo
3 Kiviniemi Lassi

1 Kiviniemi Lassi
Noro Anna-Mari
2 Vartiainen Asmo
Vartiainen Jaana
3 Kallström Tomas
Onnela Pekka

211
224
227

Minit (alle 12v) 9.8.
1 Riikonen Sakari
2 Forsius Harrison
3 Sirenius Henri

ECLECTIC
65
66
67

Hill Side Open 8.8, SCR
Juniorit 16.-17.8:
1 Kokkinen Jaakko
2 Rouvinen Mikko-Matti
3 Mononen Max
Seniorimiehet 16.-17.8:
27 reikää SCR
1 Eriksson Jorma
2 Kuisma Jouko
3 Malmio Jyrki
Seniorinaiset 16.-17.8:
27 reikää SCR
1 Kemppainen Irja
2 Eriksson Tanja
3 Korhonen Monica
Veteraanimiehet 16.-17.8:
27 reikää SCR
1 Liikanen Eki
2 Saarinen Tapio
3 Kolari Paavo
Reikäpelimestari 2008
Mykkänen Harri

22

163
176
199

127
128
131

Miehet
1 Malinen Jaakko
2 Eckhardt Albert
3 Kallioniemi Markus
Naiset
1 Pyykkinen Heidi
2 Kallström Heidi
3 Ulpovaara Elina

73
75
77

90
94

98

121
122
131

1 Eckhardt Albert
2 Tanskanen Pasi
3 Esa Huotari
4 Mikko Lindberg
5 Emma Sandberg

Naiset
1 Pyykkinen Heidi
2 Kallström Heidi
3 Ulpovaara Elina

96
96
96

Pojat:
1 Rouvinen Mikko
2 Forsius Harrison
3 Kokkinen Jaakko

92
94
102

Viikkokisa
266
215
207
197
192

Junioreiden Valley Cup

57

1 Riikonen Sakari
2 Sirenius Henri
3 Koskinen Fred

60

Seuraottelut

61

Kaudella 2007 voitimme seuraottelun
Ruukki Golfia vastaan. Kärsimme
niukat tappiot otteluissa Nurmijärvi
Golfia, St Laurence Golfia ja Vihti
Golfia vastaan

Family Scramble 8.9.
1 Kallioniemi Markus
Kallioniemi Seppo
2 Lehervo Riikka
Lehervo Terho
3 Punakivi Harri
Punakivi Jenna

80
81
83
84
88

1 Kallioniemi Markus
2 Eriksson Jorma
3 Grönlund Mikael
4. Kiviniemi Lassi
5 Kokkinen Matti

Jore’s Shoot ’out 30.8.
153
158
159

Miehet
1 Grönlund Mikael
2 Eriksson Jorma
3 Kokkinen Matti
4. Palmroth Patrick
5 Karhunen Marko
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Uusi
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