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GOLFIA
YMPÄRI
VUODEN

YKKÖS-GOLF

Pauli Lampinen

On se vaan peijakkaan pitkän
oloinen tuo talvikausi. Golffareiden näkökulmasta ”päivät täällä
joutsenen kääntöpiirillä” kuluvat
vitkaan. Talvinen toimettomuus
on kuitenkin Kuortaneella jäämässä kertaheitolla menneen talven lumille, sillä syksyllä valmistuva Golf-talviharjoitteluhallimme
tuo Kuortaneen kertaheitolla merkittävästi lähemmäs ”kravun
kääntöpiiriä” ja mahdollistaa samalla harrastuksemme muuttumisen ympärivuotiseksi. Olemme
etuoikeutetussa asemassa.
Oma seuramme Kuortane Golf
ry merkitsi Halliyhtiön osakkeista
20 %. Tämän ansiosta voimme
osaltamme kehittää ja viedä golfharrastustamme eteenpäin,
sääntöjemme mukaisesti.
Hallin tulo mahdollistaa kaikille jäsenillemme myös edulliset
”osakashintaiset” golfharjoitteluja valmennuspuitteet. Golfliiton
valmennustoiminnan merkittävä
keskittäminen Kuortaneelle Golfliikuntalukioineen ei ole myöskään aivan pieni askel Kuortane
Golfin kannalta. Omat juniorimme
saavat loistavat mahdollisuudet
kouluttautua ja sen lomassa saada huipputasoista golf-valmennusta.
Golflukio
Jo loppukesästä Kuortaneen
Golflukiossa aloittaakin kymmenkunta golfliiton valmennusringissä olevaa nuorta puurtamisensa.
Kaikki tämä nuorten maajoukkuevalmentajan, Antti-Pekka Kaarnan johdolla.
Meille tavallisille aikuisgolffareille hallin tulo saattaa merkitä
myös keväisen golfkuumeen laskuakin, sillä golf on tuolloin ympärivuotinen harrastus - pysyvä
olotila.
Hallihanke on melkoinen voimannäyte, yhdessä Kuortaneen
Urheiluopiston, Kuortaneen kunnan, liikuntalukion ja Suomen
Golfliiton kanssa. Emme olisi tässä, mikäli yksikin lenkki olisi ketjusta puuttunut. Kuortaneella on
ympärivuotista tekemisen meininkiä!

Lajimme tunnettuus, näkyvyys
ja tasavertaisuus muiden, perinteisten lajien rinnalla on suomalaisessa lehdistössä jäänyt mielestäni toteutumatta. Tämä on
luonnollisesti myös meidän omaa
syytämme. Emme useinkaan
muista tai viitsi tai peräti osaa tiedottaa lehdistölle riittävästi lajistamme ja kilpailuistamme. Ehkä
ajattelemme perinteisen ryppyotsaisesti suhdettamme muihin lajeihin julkisuudessa. Kilpailutulokset jäävät useimmiten vain pienen piirin tiettäväksi, Klubien ilmoitustauluille.
10 viikkoa kestävä Ykkös-Golffarin tittelin JA 470 € lahjakortin
tavoittelu alkaa. Viikkojen 23 - 32
välisenä aikana pelattavan viikkokilpailun tarkemmat säännöt ja
muut yksityiskohdat löydät niin
Ykköset-Lehden sivuilta toukokuussa kuin Vuosikirjastamme,
kotisivuiltamme sekä Klubimme
ilmoitustaululta.
Ykkös-Golfin perusidea on,
että voit viikoittain tiistaista sunnuntaihin välisenä aikana pelata
oman viikkokisasi mihin aikaan
tahansa. Lähtiessäsi pelaamaan
Ykkös-Golf kisaa Sinun ei tarvitse ilmoittautua useaa päivää ennen Caddie Masterille ja odottaa
starttilistojen ajoa, kysellä missä
ryhmässä ja mihin aikaan kisasi
alkaa. Ja yleensä kun kilpailupäivä koittaa, on jotain pielessä?
Huono sää, vieraita kylässä tai
veto on muuten vain poissa. Ykkös-Golffissa olet aina vedossa!
Lähtiessäsi pelaamaan voit
itse päättää pelaanko tänään kisan vai en. Voit pelata niin monta
kisakierrosta viikoittain kuin haluat. Kilpailukierrosten lukumäärää
ei rajata, mutta vain parhaan pistebogey-tuloksesi kirjautuu kuhunkin viikkokisaan.
Kisan pelimaksu (pelioikeus tai
greenfee +6 €), maksetaan Caddie Masterille samassa yhteydessä kun kirjoittaudut kentälle. Voit
myös hankkia Kymppikortin ( 50
€ ) jolla pääset pelaamaan kymmenen erillistä kisakierrosta.
Golfliitto on antanut suosituksen, jonka mukaan jokaisen golffarin tulisi jättää kortti vuosittain
vähintään neljä kertaa Caddie
Masterille. Tarkoituksena on, että
jokainen golffari pelaisi oikealla

tasoituksellaan, eikä
tasuri ”olisi
jotain sinne
päin”.
YkkösGolf -idean
vaivattomuus mahdollistaa tasoituksen ylPauli Lampinen
läpidon ja täten aktivoi samalla kisailemaan
hyvistä palkinnoista.
Tämän uuden tyyppisen
NonStop-kisan viikkokohtaiset
palkintojenjakotilaisuudet järjestetään aina sunnuntai-iltaisin kello
20.15 - 20.30. Kunkin viikkokisan
kolme parasta saa palkinnon. Lisäksi voittajatriosta otetaan aina
kuva, joka julkaistaan kunkin viikon tulosten myötä Ykköset-Lehdessä ( painosmäärä yli 200 000)
Siis pallo kuppiin ja nimi lehteen.

Muista ja tervetuloa
Kuortane Golf ry:n sääntömääräinen kevätkokous Kuharannassa maanantaina
12.5 kello 19. Käsitellään
sääntömääräiset asiat.

Rantasauna ja Golf-klubi huhtikuussa

Pelaajan ajankäyttö kentällä
Meillä on esimerkillisen nopea pelaaja kentällä. Hän kiertää 5670
metriä pitkän 18-reikäisen kentän kolmeen tuntiin. Pelaaja on taitava ja tarvitsee 80 lyöntiä kierrokseensa. Mailoista käytetyimmät
ovat driveri ja putteri.
Pelaaja
Seisoskelee, odottaa tai etsiskelee palloa
Tehollista kävelyä
Valmistautuu lyömään
Lyö palloa
Yhteensä
Mailat
Mailat bägissä
Mailoja käsitellään, mukaanlukien
niihin nojaaminen
Lyödään palloa
Yhteensä
Pallo
On pysähtyneenä kentällä
On taskussa tai kädessä
On lennossa
Vierii kentällä
Yhteensä

Näin muistuttaa ja toivottelee Kuortane Golf ry:n johtokunta

82 minuuttia
75 minuuttia
20 minuuttia
3 minuuttia
180 minuuttia

120 minuuttia
57 minuuttia
3 minuuttia
180 minuuttia

128 minuuttia
45 minuuttia
4 minuuttia
3 minuuttia
180 minuuttia

Koko pelin aikana maila on koskettanut palloa yhteensä 0,05
sekuntia.

Juuso Yli-Opas (kuvassa keskellä, kädet ylhäällä ja käsissä pokaali) voitti aktiivisimman ja iloisimman golffarin tittelin ja sen
myötä juniorikannun vuodelle 2003. Juuso kävi eniten pelaamássa kentällä ja nosti tasoitustaan 54:stä peräti 38:aan.
Taustalla riemuitsevat tukijoukot ja sponsorit eli noin puolet Mäyryn kyläkoulun oppilaista.
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KAPTEENISIHTEERIN
ENSIASKELEITA
Talven
aikana on
kokoonnuttu Klubillamme
lukemattomia kertoja milloin johtokunnan
kokouksen tiiKapteenimme
moilta miljuhlatamineissa.
Huomaa taustalla
loin muisSuomen lippu.
sa seuran
asioissa. Sihteerinä ensimmäinen
iso juttu oli tammikuussa, jolloin
seuramme oli saanut järjestettäväkseen perinteisen Pohjanmaan
Golf-seurojen talvikokouksen.
Kukin alueen Golf-seura vuoronperään toimii isäntänä kaksi kertaa vuodessa. Kutsua oli noudattanut kahdeksan alueemme Golfseuraa.
Pauli Lampinen isäntänä avasi kokouksen ja lyhyen seuraesittelyn jälkeen toi julki silloin vielä
osin keskeneräisen hankkeen eli
Golfhallin rakentamisen Kuortaneelle Urheiluopiston alueelle.
Alueen kaikki seurat ottivat myönteisen kannan halliasiaan ja puheenjohtajat tekivät asiasta julkilausuman lähetettäväksi Kuortaneen Urheiluopiston käyttöön.
Samalla kertaa mainittiin Kuortaneen Urheiluopiston Urheiluhotelli hanke, joka oli viittä vaille valmis julkaistavaksi. Kuten tiedämme, molemmat uutisoidut hankkeet ovat tänään täyttä totta, halli
valmistuu 2003 syksyllä ja hotelli

tuvat seurojen Kapteenit Kuortaneen golfkentälle pitämään yhteistä palaveria ja samalla varmaankin järjestän heille omaTarmo Rasku
sääntöisen kisan, koska kaikki
on nykyisen Eppulan paikalla ke- uutta kenttää. Kenttien sijaintia eivät ehtineet viime kesänä tutussällä 2005.
katsottaessa nähdään selvästi se tua kenttäämme.
Ensi kesänä toimin myös seuSuomen Golfliiton terveiset ti- kuormituksen epätasapaino, joka
ran
Kapteenina. Lady Kapteeniksi
laisuuteen toi liittohallituksen va- vallitsee kasvukeskusten (Etelärapuheenjohtaja ja kilpailutoimi- Suomi) ja muun Suomen välillä. on lupautunut Tintti Lehtinen, joka
kunnan puheenjohtaja Antti PelKokouksessa käytiin läpi kilpai- työskentelee päätoimisesti Kuortoniemi. Puheessaan Antti keskit- lukalenteri, johon merkittiin Poh- taneen Urheiluopistolla opettajatyi liiton strategia 2010 esittelyyn. janmaa Tourin, seurakilpailujen ja na.
Liiton ohjeita ja suosituksia luEräänä huolen aiheena liiton puo- muiden kaikkia kiinnostavien killella on todettu kenttiemme kier- pailujen ajankohdat. Kaikki päivä- kiessani totesin, että Kapteenilla
on lukuisia tehtäviä. Kiteytän ne
kahteen lauseeseen. ”Kapteeni
luo toiminnallaan ja
esimerkillään seurahenkeä, yhteenkuuluvuutta ja viihtyvyyttä. Kapteenin
vastuulla on seurassa golfin sääntöjen ja hyvän golfkäytöksen – etiketin – noudattaminen”.
Lady Kapteenin
toiminta-alue ja
vastuut ovat samat
kuin seuran Kapteenilla. Toiminnan
painopiste on luonTammikuussa pidettiin Kuharannassa Pohjanmaan Golf-seurojen kokous. Mukana oli 35 kappaletta nollisesti naisten
toiminnan aktivoinaktiivisia toimijoita Pohjanmaan golfkentiltä.
nissa. Edellä mairosaikojen kasvaminen. Seuro- määrät ovat luettavissa kunkin nittujen tehtävien hoidossa on
jen on panostettava jäsenistönsä seuran omista vuosikirjoista, seu- myös seuran jäsenillä tärkeä
pelitaitojen kasvattamiseen var- rojen kotisivuilta ja ilmoitustaulu- osuus. Jos jäsenet eivät toimi,
vaan heittäytyvät passiivisiksi klusinkin junioritasolla. Hän korosti ilta.
myös hyvien tapojen, sääntöjen
Kokouksesta jäi mieleen pääl- bipelaajiksi, tulee Kapteenin tehja golfetiketin noudattamista, jot- limmäisenä se yhteenpuhaltami- tävien hoitaminen erittäin vaika ovat ehto sujuvalle ja turvalli- sen henki, joka on vallalla alu- keaksi. Yritän tällä sanoa sitä, että
selle pelaamiselle. Lähivuosina eemme Golf-seurojen välisessä ME kaikki luomme yhdessä sen
tarvitaan Suomessa ainakin n. 30 toiminnassa. Elokuussa kokoon-

Mauri Makkonen

lulta ja kuortane golfin kotivuilta.
Vierailuja naapurikentille harkitaan joko kilpailun taikka tutustumisen merkeissä.
Syyskesällä pyritään toteuttamaan golfmatka Ikaalisten kentälle, jossa pelataan paikallista
IkG:n sennujoukkuetta vastaan.
Yöpyminen tapahtuu Ikaalisten
kylpylän maisemissa ja seuraavana päivänä paluumatkalla pelataan vielä Virtain Torisevan kentällä.
Alue-touriin on myös mahdollisuus osallistua, jos jäsenistöstä
löytyy riittävää kiinnostusta. Kilpailuja käytäisiin silloin Ruuhikoskella, Kauhajoella, Vaasassa ja
Kokkolassa. Asia ratkaistaan keväällä lopullisesti. Tulevan kauden mottomme onkin:
Hauskaa hyvässä
seurassa! Kuntokin
kohoaa siinä samassa.

Tintti Lehtinen on uusi ladykapteeni.
Hänet tavoittaa parhaiten
Urheiluopistolta.

KuGo
kouluttaa

SENIORIT TOIMIVAT

Seniorien
talviharjoittelu Kuortane-hallissa
on ollut menestys. Sunnuntaisin
kello 20 pidetty yhteisharjoitus on kerännyt osanottajia
12-15 henkeä jokaisena iltana
Kuortaneelta, Alavudelta ja Lapualta. Pelaaminen jatkui huhtikuun
puoleen väliin saakka
Veli-Matti Arposen pitämä golfluento 26.1 oli mielenkiintoinen ja
sai hyvän vastaanoton. Harjoitustilaisuuksiin on loppukeväästä
tarkoitus ottaa mukaan opastusta golfin lyöntitekniikkasta.
Seniorien kilpailutoiminta
käynnistyy tiistai-kilpailuna kesän
koittaessa. Aika on kello 9 -10 ja
17 -18. Harjoituskilpailusta saatte tarkempaa tietoa kunhan säät
hieman lämpenevät. Tietoa on
saatavissa golf-klubin ilmoitustau-

hengen, josta nautimme keskenämme ja yhdessä muiden vieraspelaajien kanssa.
Olemme seurassa keskustelleet useasti siitä, kuinka pystyisimme palvelemaan jäseniämme mahdollisimman hyvin. Meillä kaikilla pelaajilla on omat odotuksemme ja sen lisäksi odotukset seuraa, Kapteeneja, Caddiemastereita ja muita toimihenkilöitä kohtaan ovat hyvin erilaisia.
Valitettavan usein me mieluummin oletamme ja arvailemme,
mitä muut oikeastaan tarkoittavat
ja haluavat. Kertokaa rohkeasti
omista ajatuksistanne ja esittäkää meille keinoja, jotta meillä
olisi klubilla ja pelikentällä hauskaa. Otan mielelläni vastaan neuvoja ja esityksiä.
Toivotan teille kaikille hyvää
kevättä ja koko ensi kesää. Nähdään rangella ja pian avautuvalla kentällä. Muistakaa uudet seuran jäsenet, jotka suoritatte tänä
kesänä Green cardin, odotan teitä Kapteenin kierrokselle. Kahvi,
tee, tai limu ja nisut odottavat Klubilla kierroksen jälkeen.

KuGon kilpailutoimikunta
järjestää kilpailunjohtaja- ja
tuomarikoulutusta perjantaina 9. toukukuuta klo 18 klubin uudessa Neukkari n:o
5:ssa, II krs.

KAUDEN KYSYMYS

Keitä ovat nämä kaksi
pullistelijaa?
Vihjeenä sanottakoon, että tasoitus on kuvan oikeassa reunassa parempi, mutta vasen lyö pitemmälle. Molemmilla on huippu-urheilutausta. Kuvan taustasta voi myös päätellä jotain.
Oikeat vastaukset tai valistuneet arvaukset osoitteeseen
kuortanegolf@kuortanegolf.fi. Oikeiden vastausten kesken arvotaan maailmanympärimat.... eikun, ei sitä vieläkään, vaan iso
tuoppi kevätkokouksessa.

• Käydään läpi sääntöjä ja
kilpailun johtajan tehtävät.
• Suunnitellaan kesän kilpailujen vastuuhenkilöt seuran johtokunnalle esitettäväksi.
• Paikalla Golfliiton sääntötoimikunnasta herrasmiesgolffari Esko Nummi.
Kaikki kilpailutoiminnasta
kiinnostuneet mukaan!
Ilmoittautuminen viimeistään keskiviikkona 7.5. klubille tai kilpailutoimikunnalle
email:
jaakko.vehkaoja@netikka.fi
.
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Pasi Puttosen

JUNIORIPALSTA
Kevät, kesä
ja kesäloma
tulee. Onkin
taas aika katsoa mistä kätköistä löytyy
rautaseiska,
bagi ja tietysti se tärkein maila putteri.
Osa seuran junioreista on jo
talven aikana käynyt harjoittelemassa ja pelailemassa talviharjoituksissa. Osalla puolestaan talvi on mennyt muissa hyvissä harrastuksissa. Mutta niinhän se on
aina ollut, että kun range aukeaa
ja viheriöllä lippu hulmuaa, käy
taas monen juniorinkin taival kohti
golfkenttää.
Kuortaneen kentällä on tuleva
kesä ensimmäinen kokonainen
golfkausi. Junioreille onkin odotettavissa toimintaa täynnä oleva

golfkesä. Seuramme järjestää kevään ja kesän aikana juniorijäsenilleen harjoituksia ja muuta toimintaa. Ensiksi kertaamme muutaman perusasian:
Juniorit, lyhyt oppimäärä
• Junioreiksi lasketaan 1.1.
1985 jälkeen syntyneet.
• Seuran tarjoamia ilmaisia junioripelioikeuksia anottavissa kesäksi 2003.
• Kesän junioripelioikeus kaudelle 2003 on 150 € .
• Junioreitten päivä green fee
kaudelle 2003 vain 5 € / vuorokausi.
• Tulevaan golfhalliin seuran junioreille tulossa merkittäviä harjoitusmahdollisuuksia ja alennuksia.

KuGo-spirit
Jaakko Vehkaoja

Vanhana ja innokkaana golfkilpailuissa kävijänä tulin (ilmeisesti) kutsutuksi alusta pitäen omakseni tuntemani Kuortane Golfin
kilpailutoimikuntaan.
Seuramme johtokunnassa istuu arvokkaita ja kiireisiä herroja.
Johtokunnan kokouksia pidetään
talvellakin tiiviisti, keskustelua
käydään siinä hengessä, mikä
seuraamme ja kentällemme on
haluttu luoda. Kokouksiin osallistuessani olen saanut aistia sen
positiivisuuden ja golfinnostuksen, joka on vallannut monet vanhastaan tuntemani kuortanelaiset. Seuran kokousten päätöksenteossa halutaan kaikin tavoin
tukea jäsentemme mahdollisuutta pelata kentällämme juuri silloin,
kun jäsenellä on siihen aikaa.
Tämä, laajalti ympäri Suomea
asuvan ja monista ”kesäkuortanelaisista” muodostuvan jäsenistömme, tarpeiden huomioonottaminen on noussut pääasiaksi myös kesän 2003 kilpailukalenterin valmistelussa.
Kaikki vanhat golfarit tietävät,
että vasta sitten tosi innostus golftaitojen parantamiseen iskee
päälle, kun itse pääsee palkinnoille. Voisikohan minunkin tasoitukseni sittenkin joskus tippua sigleksi???
Tätä intoa vahvistaaksemme
haluamme tarjota kaikille seuramme 602:lle Green-Cardin haltijalle mahdollisuuden osallistua seuramme järjestämiin kilpailuihin.
Tähän haasteeseen oli vaikea

vastata tukkimatta kenttää parhaina kesäviikonloppuina. Onhan
niin, että 18 ja 36 reiän avoimet,
perinteiseen tapaan järjestetyt
kilpailut tukkisivat 9-väyläisen
kenttämme käytännössä aina
koko päiväksi. Asia kuitenkin ratkesi hienosti johtokunnassamme:
Tarjoamme jäsenillemme koko
kesän kestävän avoimen kilpailun, Ykkös-Golffin.
Seura ja caddiet ottavat kovan
haasteen palvelemalla YkkösGolf kilpailun järjestelyvalmiuksilla jäsenistöä koko kesän. Tämä
osoittaa luovaa halua kilpailujen
kehittämiseen ja jäsenpalveluun.
Ykkös-Golf antaa myös sponsoreillemme ja yhteistyökumppaneillemme oivan tilaisuuden järjestää kutsukilpailut omille asiakkailleen itse sponsoroimansa Ykkös-Golf kisaviikon aikana.
Kenttämme tukkeutunee tulevana kesänä normaalien lähtöaikojen varaajilta siis vain tärkeimpien Kuortane-tapahtumien aikana pidettävillä kilpailuilla: perinteisillä OP-Openilla, Juhannuksen
yökisalla ja Ventesialais-Scramblella. KuGon mestaruuskisoissa
me kaikki kilpailemme kiinnityksestä upeaan Kuortane-kannuun.
Junioreille järjestämme omat kilpailunsa runsaine palkintoineen.
Kilpailukalenterin löydät uudesta jäsenkirjastamme. Tarkemmat kilpailukutsut löytyvät klubin
jäsentiloista ilmoitustaululta sekä
nettisivultamme.

KUORTANEEN
LIIKUNTAHOTELLI

Junioreille ilmaista harjoitusta
Golfjunioreiden kevätharjoittelut toukokuussa on tarkoitettu kaikille golfista kiinnostuneille 7-18
-vuotiaille tytöille ja pojille. Ensimmäiset harjoitukset ovat Golfkentän rangella sunnuntaina 4. toukokuuta klo 18.30-20.00. Harjoitukset jatkuvat tiistaisin 6, 13, 20
ja 27. toukokuuta golfkentällä
kello 17.30-19.00.
Avoimet ovet junioreille
Lauantai 24.5.2003 kello 1316. Kaikille junioreille Ilmainen
golfin kokeilumahdollisuus . Avoimet ovet sisältää välineet, pallot
ja opastuksen rangella.
Harjoitusryhmä
Ryhmä koostuu Green cardin
suorittaneista seuran juniorijäse-

nistä. Ryhmä kokoontuu Golfkentällä 3, 4, 11, 12, 17 ja 19. kesäkuuta klo 12. Ensimmäinen kokoontuminen 3.6. klo 12 klubilla.
Golfleiri
Kuortaneen Urheiluopistolla
järjestetään Eppu-Sporttis-leiri
7.-10.6.2003. Leiri on tarkoitettu
9-13 -vuotiaille tytöille ja pojille.
Golf on yhtenä lajina. Telttamajoituksella leirille tulee hintaa 85 €.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot suoraan Urheiluopiston myynnistä 06
5166 227.

Lisätiedot www.kuortanegolf.fi, golfklubilta tai Pasi Puttoselta 040 585 0505
tai pasi.puttonen@kuortane.com

Että miksikö Pasia näin hymyilyttää? No ainakin siksi, että
upouusi edustus-klubitakki on
yllä. Mutta suurempi syy on
varmasti se, että Pasista tuli
poikavauvan isä helmikuun
aikana. Kuortane Golf haluaakin
onnitella Pasia ja vauvaa ja äitiä
ajatelmalla, jonka mukaan
perheeseen syntynyt lapsi
puolittaa surumme, kaksinkertaistaa ilomme ja nelinkertaistaa
kulumme. Onnea!

Kugon spirit – ruuhkatonta pelaamista hymyssä suin.
Emme tuki kenttäämme kilpailukalenterilla ja sääntöknoppologialla!

Kuortane Golfin
visio on tukea
kuortanelaista
kesätoimintaa
Uutena urheilulajina Kuortaneella me
olemme myös suvaitsevaisia lajimme uusille harrastajille.
Kaikki Green-Cardin
suorittaneet tietävät,
että golfsäännöistä
löytyy monenlaista
”knoppologiaa”, jonka
saloihin on vaikea
päästä sisään.
Me toimimme Ku- Jaakko Vehkaoja on ylistarolainen, mutta vahvasti
KuGolainen kilpailu- ja tasoitustoimikunnan puheenGossa siten, ettei johtaja.
meidän kokemattominakaan pelaajina tarvitse herAlkavan toukokuun aikana järmostua golf-knopeista. Myön- jestämme klubin uusissa koulunämme sen, että olemme seura- tustiloissa kilpailunjohtajakouluna vielä nuori ja tulkitsemme ken- tusta. Jos haluat oppia järjestätällämme perinteikkäät The Royal mään kilpailuja esim. omille asiand Ancient Golf Club of St. akkaillesi tai ystävillesi, tule muAndrews:n lajillemme luomat golf- kaan kilpailu- ja tasoitustoimikunsäännöt yksinkertaisesti, mutta nan pikakoulutukseen. Voin varehellisesti.
kuuttaa, että kilpailun johtajan
Tarvittaessa voimme kuitenkin tehtävät KuGossa tulevat oletulkita sertifioidusti vaikeatkin maan miellyttävä kokemus. Kousääntöasiat. Kapteenimme Tarmo lutustilaisuudessamme perjantaiRaskun kanssa olemme paneu- na 9.5. on golfliiton edustaja vietuneet sääntöknoppeihin Suo- raanamme.
men golfliiton koulutuksessa.
Kilpailun johtajiksi ryhtyvät
Voimme vakuuttaa, että sääntö- pääsevät myös mukaan sponsoasiat ratkeavat helposti, jos meis- reidemme kanssa pelattavaan
tä itsestämme löytyy positiivinen kutsukilpailuun, niinkuin esimerhalu tulkita asiat oikein.
kiksi Masters-turnauksissakin on
tapana. Ilmoittaudu siis klubilla
Tule mukaan kilpailu- ja
olevaan listaan tai ota suoraan
tasoitustoimikuntaan!
yhteys allekirjoittaneeseen

jaakko.vehkaoja@netikka.fi tai
0500-264 616.
Muistakaa myös jättää tuloskorttinne caddiemastereille tai
klubin tuloskorttilaatikkoon. Euroopan golfliiton suosituksen mukaan kunkin tasoituskortin haltijan tulee jättää kotiseuraansa
neljä tuloskorttia kauden aikana.
Palkitsemme taas kauden lopuksi aktiivisimmat.

KILPAILUT
2003
la 10.5. Talkookisa
su 25.5. LC-lohkon F107 mestaruus
(ilmoittautuminen 22.5. mennessä
caddielle)
ti 3.6.-su 10.8. Ykkös-Golf
pe 13.6. OP-Open
to 19.6. Keskiyön TervahautaOuppeni
la 12.7. Kuortaneen golfkentän 1vuotisjuhla
la 19.7. Kuortaneen Eliittikisan
kutsukilpailu
pe 22.- la 23.8

Maanmittarit

la 6.9. - su 7.9. Seuran
mestaruuskilpailut
pe 12.9. LC-piirin F mestaruus
su 14.9. Seuraottelu Ähtärissä
ÄG-KuGo
la 27.9. ELMO-MET klosetti
Tarkemmat tiedot löydät vuosikirjasta.

LIIKUNTAHOTELLIN OSAKEMYYNTI KÄYNNISTYNYT
Neljä huoneistokokoa: 34.0, 46.5, 58.5 ja 76.0 m2.
Kaikissa huoneissa korkea varustetaso.
Ympärillä loistavat puitteet ympärivuotiseen golfiin, keilailuun, monipuoliseen liikuntaan, kokoustamiseen ja kuntoiluun sekä virkistäytymiseen.
Kolme uutta ravintolaa.
Hotelli valmistuu keväällä 2005. Parhaat huoneistot myynnissä nyt. Kysy meiltä lisää !
Esittely ja myynti: Kuortane Sports Management Ltd, Opistotie 1, 63100 Kuortane. Puh. (06) 5166 292. Gsm 0400 623 709. pekka.sadeharju@kuortane.com
Lisäksi myyntiedustajamme Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa.
LIIKUNTAHOTELLIN OSAKEMYYNTI KÄYNNISTYNYT
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Klubin rempat ovat jatkuneet
Klubirakennusta on remontoitu talven aikana. Toiseen kerrokseen on valmistunut 16:n hengen
suuruinen kurssi/kabinettitila. Nyt
GreenGard- kurssilaiset saavat
opiskella omassa rauhassa.
Tämä tuo lisätilaa myös ravintolamme kapasiteetille. Kabinetti
sopii erinomaisesti niin kahden
hengen kynttiläillallisiin kuin railakkaille skini-porukoillekin. (Skini-porukka??? Heh-heh, näkis
vaan. Lehdentekijän huomio.)
GolfHaussi majoittaa
Klubin ja kentän kainalossa
oleva 10 huonetta ja 30 vuodepaikkaa käsittävä GolfHaussimme odottaa jälleen majoitusvaraustasi. huonekoot ovat 2:sta
6:een vuodepaikkaan ja hinnat,
30€ /henkilö/vrk. Varaa majoitus
ajoissa. Kesän lomakausi on
ruuhkaista aikaa puh. 020 198
3098

Kevät on ollut kiireistä aikaa ja monia
asioita on tehtävä ennen kauden
alkua. Tässä Pauli haravoi Golfklubin
pihamaata. Huomaa, että kuva on
aito: Maassa näkyy lehtikasa.

Lyytin Sauna
Saunakapasiteettimme on
käynyt riittämättömäksi siksipä
naisetkin tarvitsevat oman saunansa ja tietenkin järven rantaan.
Mikäli rakennusaikatauluun ei
tule murheita saamme tuon uutukaisen käyttöömme jo EliittiGolf-kisaamme mennessä joka
pelataan 19.7.
”Lyömätön” hopeahohtoinen
Volvo
Kysymyksessä on kesän kynnyksellä Rangelle pystytettävä –
maalitaulu / silhuetti- tutusta
merkkituotteesta. Siitä tulee varmasti suosittu pelikavereiden vedonlyönti-maali. Sangollinen palloja ( 2 €/ 34 palloa ) ja etäisyys
lyöntilavoilta n. 167,20m.
Eka Hole in one- tekemättä ,
Antti tuplasi potin
Kenttämme ensimmäinen hole
in one on vielä tekemättä.

Caddiemasterit
Iida ja Matias
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Viime vuonna Ala-Honkolan
Antti lupasi moisesta suorituksesta palkinnoksi 100 €uron lahjakortin uudistuneeseen liikkeeseensä. Kovana kauppamiehenä tunnettu mies epäili, että ”ovakkohan
eres tosisisnansa yrittänehet” ja
päätti tuplata panoksen. 200:n
€uron lahjakortti odottaa siis ottajaansa.
Holarilla Helsinkiin ja takaisin
– Lentäen!
Sama lohduton tilanne on Klubimme ensimmäisen – holarinteon kanssa.
”Järvigriinimme” klubiterassimme läheisessä rantakaislikossa
odottaa malttamattomana holarin
tekijäänsä. Palkintona kustakin
osumasta Golden Air-lahjakortti –
Seinäjoki-Helsinki-Seinäjoki. Tarkemmat ohjeet Klubin ilmoitustaululla. Huom! Väylän pituus
vaihtelee, griini liikkuu!

Veneellä Kentälle ja Klubille
Klubimme pihapiiriin rakennettu ”etelä-satamamme” valmistui
veneilijöiden käyttöön viime syksynä. Nyt mökkeilijät, lomailijat ja
rantojen asukkaat voivat päräyttää kätevästi suojaisaan satamaamme, golffista ja Klubin palveluista nauttimaan.
Kaikki paitsi Purjehdus on
turhaa!
Kesäkuun
alkupäivistä lukien Kuhajärveltämme
kuuluu myös
purjeiden
pauke. Kuharantaan on hankittu
kolme Scut430- tyyppistä purjevenettä. Jokainen purjeveneilystä kiinnostunut voi osallistua purjehdus kurssille. Lisätietoja saat
Klubilta. - Mikäpä hienompaa,
kuin istuskella terassilla ja valkopurjeet lipuvat laineilla.
Vappu vastaan Klubilla,
Tervetuloa!
Hyvät naiset ja herrat! Mekot
ja shortsit jalkaan – vappulauantaina se alkaa. Kuharannan Golfklubi kestittää ja viihdyttää 30.4
alkaen. Ovet avautuvat klo 18,
jolloin tarjolla ruokaa, juomaa ja
Trubaduuri Ensti viihdyttää yömyöhään. Vappupäivän maukas
lounas seisovasta pöydästä klo

11-16.00 välisenä aikana hintaan
11 €uroa. Varaa pöytäsi puh. 020
198 3098.
Jussi tuo maukkaan kesän
Mainio keittiömestarimme
Jussi, palaa jälleen
ruotuun ja aloittaa heti
vapulta. Hänen maistuvia ruokiaan ja palvelun ”tatsia” tarjolla
tästä lähtien ympäri
vuoden. Miestä ei
enää päästetä pois!

10 ILMAISTA
PELIOIKEUTTA
Kuortane Golf tarjoaa
10:lle juniorijäsenelleen ilmaisia pelioikeuksia. Pelioikeus
on henkilökohtainen ja voimassa aina kauden kerrallaan. Ilmaisen pelioikeuden
voi saada aktiivinen golfin
pelaaja, harjoittelija tai itsensä kehittämisestä kiinnostunut Kuortane Golfin juniorijäsen. Lisäinfoa saat osoitteesta:
kuortanegolf@kuortanegolf.fi
Ole nopea! Nämä menevät
alta aikayksikön.

Järjestyksessään toinen Kuortane Golfin pelikausi on lähestymässä. Tämän vuoksi onkin hyvä
palauttaa pelaajien mieliin muutamia tärkeitä asioita koskien lähinnä asiointia golf-klubilla.
Ensimmäiseksi muistuttaisin
kaikkia jäseniämme ilmoittamaan joko sähköpostilla
(kuortanegolf@kuortanegolf.fi) tai
puhelimitse (020-1983098) mahdollisesti muuttuneista henkilö- ja
osoitetiedoista, tällöin asiakasrekisterimme pysyy ajan tasalla ja
posti tulee oikeaan osoitteeseen
oikealla nimellä, ajallaan. Kyseiset muutokset voit myös hoitaa
paikan päällä caddiemasterille
tullessasi ensimmäistä kertaa pelaamaan.
Varauksen yhteydessä sinun
tulee ilmoittaa jäsennumerosi
(mikäli olet KuGon jäsen) tai nimesi ja tasoituksesi. Peliaikaa varatessasi on myös hyvä olla toinenkin vaihtoehtoinen aika mielessä, jolloin pääsisit pelaamaan;
tämä sen vuoksi, koska kentällämme saattaa olla jo varauksia
haluamallesi ajankohdalle. Tällöin
varaukset kävisivät jouhevasti ja
puhelin olisi vapaana mahdollisimman monelle halukkaalle pelaajalle päivän aikana. Kenttää
varataan muutoin samalla tavalla kuin viime kesänäkin eli maksimissaan 18 reikää kerralla. En-

Puutarhatraktorilla kurvailee Head
caddiemaster Matias Lampinen.
Toisena caddiemasterina toimii Iidasisar, jonka kuva valitettavasti katosi
digitaaliavaruuteen.

simmäisen ja toisen kierroksen
ajan väli on 2h 20min (esim. ensimmäinen kierros klo. 17.00, toinen kierros 19.20), tällöin jää hieman aikaa myös levähtämiselle
klubilla kierrosten välissä. Kierrettyäsi jo 18 reikää ja puntissa olisi
vielä virtaa uudelle mokomalle
niin uuden ajan varaaminen 18
reiälle on mahdollista, jos aikoja
on vapaana.
Tullessasi ilmoittautumaan
caddiemasterille ennen kierroksen alkua on kuitenkin syytä varata riittävästi aikaa, jotta ruuhkalta vältyttäisiin ja jokainen saisi
tehdä haluamansa ostokset rauhassa. Kiire ei kannata koskaan,
varsinkaan golfissa ;). Muistathan
myös esittää caddiemasterille jäsen- ja tasoituskorttisi ilmoittautumisen yhteydessä.
Mikäli olet pelannut kierroksen
jollain muulla kentällä kuin Kuortane Golfissa niin lähetä tai faxaa
(020-1983099) se meille niin tasoituksesi pysyy meidän tietokannassamme ajan tasalla. Muista
kuitenkin laskea tasoituksesi (tai
ainakin bogey-pisteet) jo valmiiksi korttiin, joko itse tai kyseessä
olevan kentän caddiemasterin
avulla, he auttavat varmasti mielellään.
Pukeutumisesta muistuttaisin
vielä sen, että urheilushortsit, Tpaita ja lenkkitossut eivät kuulu
golfaajan varustukseen. Korvataan ne asiallisilla shortseilla, kauluspaidalla ja kumipohjaisilla golfkengillä niin hyvä tulee. Teräspiikkisillä kengillä Golf-Klubilla asiointi on kielletty, jotta tyylikäs GolfKlubin puulattia ei pahoin vahingoittuisi. Lopuksi haluaisin vielä
kiittää kaikkia pelaajia viime kesästä ja toivottaa kaikki tervetulleeksi Kuortane Golfiin kesällä
2003.
Head caddiemaster, Matias
Caddiemaster, Iida

KUORTANE GOLF OY:n
C- SARJAN
HENKILÖ-OSAKKEITA
MYYNNISSÄ
RAJOITETTU ERÄ
Soita ja tule käymään !
06 5254161
Yhteistyössä paikkakunnan
parhaaksi

Kuortaneen Osuuspankki

Toisena pääsiäispäivänä lämpötila Kuortaneella oli yli 20 astetta. Sen myötä
ilmaantuivat innokkaimmat harjoittelijat range-alueelle. Tässä onkin sitten tämän
lehden toinen tunnistamistehtävä. Ketkä harjoittelevat tässä poikkeuksellisen
lämpimässä kevätsäässä? Oikeat vastaukset ja/tai onnekkaat arvaukset lähetetään jälleen kerran osoitteeseen kuortanegolf@kuortanegolf.fi

Seuraava Kugon Kieku ilmestynee kesän päätteeksi.
Siihen saakka toivotamme teidät kaikki lehtemme lukijat
tervetulleiksi pelaamaan ja viihtymään kentällämme.
Hauskaa ja lämmintä kesää.

