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Arctic Golfista
Santa Claus Golfiksi
Kuten vuosi sitten lupasin, oli vuosi
2016 muutosten vuosi. Silloin tehtiin suuret päätökset, jotka ovat realisoituneet tämän vuoden alussa. Seuran nimi muutettiin
Arctic Golf Finland ry:stä Santa Claus Golf
Club ry:ksi ja osakeyhtiön virallisen nimen
Arctic Golf Oy:n rinnalle otettiin käyttöön
markkinointinimi Santa Claus Golf. Nimiuudistuksen myötä uusittiin myös ilmeemme
ja nettisivumme, vastaamaan tämän päivän
toimintaympäristöä; skaalautumaan mobiililaitteille, mahdollistamaan netti-ilmoittautumiset jne. Nettisivujen uudistus on jatkuva
prosessi ja uutta tullaan kehittämään myös
tämän vuoden aikana.
Tärkeä päätös oli myös ns. paluu juurillemme talvigolfin osalta. Aarni ja Kari muutamien vapaaehtoisten avustuksella tekivät erinomaista työtä talvigolfkentän rakentamisessa
ja ylläpidossa. Runsasluminen talvi tarkoitti tiheää tahtia 12 kilometrin valkioiden kolausurakoissa, mutta se kantoi hedelmää. Kenttä oli erinomaisessa kunnossa, minkä totesi
myös Mike Davis USA:n Golfliitosta pelatessaan kunniavieraanamme Santa’s Snow Golf
Tournamentissa. Talvigolfkenttä tullaan rakentamaan myös tulevana talvikautena ja kansainvälistäkin julkisuutta saanut talvigolfkilpailumme järjestetään maaliskuussa 2018.
Toistaiseksi kesä on kuitenkin vielä pääsesonkimme. Aloittaessani työt reilu vuosi sitten,
todettiin, ettei kesä 2016 voi olla yhtä sateinen
kuin edellinen, vaan olihan se. Vettä tuli vielä
enemmän kuin vuonna 2015, mutta siitä huolimatta kierrosmäärät pysyivät ennallaan, osit4

tain jopa kasvoivat hieman, mm. vieraspelaajien osalta. Kokonaiskierrosmäärämme vuonna
2016 oli vajaa 12 000, josta vieraskierroksia
oli vajaa 2 000. Tavoitteenamme on kasvattaa
kierrosmääriä, niin omien kuin vieraspelaajien
osalta. Seurassamme on valtava määrä jäseniä,
joille kierroksia kertyy kesän aikana vain muutamia. Kutsukaahan tuttujanne, joiden tiedätte
pelaavan vähän, kanssanne kentälle. Yhteinen
golfkierros on hyvä tapa päivittää kuulumiset.
Uusien jäsenten hankinta on yksi painopisteistämme. Viime kesänä alkeiskursseja
järjestettiin 13, niille osallistui yli 90 henkilöä
ja uusia jäseniä seuraan liittyi yli 60. Näiden
lisäksi golfiin tutustui kesän aikana yli 600 ihmistä. Tänä vuonna vaihtoehdot golfin aloittamiseen; junnugolfkoulu, alkeiskurssi ja golfiin
tutustuminen, on nostettu heti nettisivujemme etusivulle ja olemme esitelleet lajia erilaisissa tilaisuuksissa. Toivottavasti saamme
tulevana kesänä lajin pariin yhä useamman
kiinnostuneen. Muistakaa, että voitte tuoda
golfia harrastamattomat ystävänne, tuttunne
tai perheenjäsenenne kanssanne kipinäkierrokselle tutustumaan lajiin, täysin maksutta. Ja
kun kipinä syttyy, tarjoavat Eetu ja Timo erinomaista opetusta niin alkeiskursseilla, vasta-alkaneiden harjoituksissa, junnutreeneissä kuin
yksityistunneilla.

Kenttämestarimme Aarnin johdolla kentän hoidosta kesällä vastaavat teille jo tutut ammattilaiset Janne, Jarno, Kari, Raimo
ja Suvi sekä uusina Mikko ja Suvi. Kenttämestarin, allekirjoittaneen ja Oy:n hallituksen avuksi kentän investointien kartoittami-

seksi on perustettu myös kenttätoimikunta,
johon kuuluvat Aarnin ja minun lisäkseni
Hannu Ylinenpää, Pekka Neitola, Markku
Hyvönen ja Esa Koukkula. Toimikunnan
työn tuloksista lisätietoa syksymmällä. Klubilla teitä palvelee mahtava caddiemaster
kolmikkomme Anne, Heidi ja Marja, jotka
ottavat mielellään vastaan toiveitanne esimerkiksi ravintolan tuotteiden osalta. Lisäksi työllistämme kesän aikana myös muutamia yhteisömme nuoria.
Toivotan teidät kaikki tervetulleiksi pelaamaan ja nauttimaan kenttämme tarjoamista ainutlaatuisista kokemuksista; Napapiirin
ylittämisestä golfaten, pelaamisesta keskiyönauringossa tai porojen kanssa sekä erityisesti tulevan talven hohtaville hangille.

Pia Lillberg
Santa Claus Golf Club ry:n
toiminnanjohtaja &
Santa Claus Golfin toimitusjohtaja
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Santa Cl aus Golf Club RY
Golfkentäntie 43, 96600 ROVANIEMI
Puh. 0200 30200
Sähköposti: mail@santaclausgolfclub.fi
www.santaclausgolfclub.fi
https://santagc.nexgolf.fi
www.facebook.com/santaclausgolf

Perustettu 19.5.1986 • Jäseniä 1.1.2017 787 kpl • Ounasvaaran Golfpuisto
JOHTOKUNTA 2017

Puheenjohtaja Kirsti Saviaro
Varapuheenjohtaja Hannu Miettinen
Johtokunnan jäsenet: Kari Plosila, Eetu Pussinen, Heidi Puranen,
Ismo Lahtela, Lauri Kemppainen, Sirpa Torvinen, Pekka Neitola, Satu Lämsä.

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Kilpailutoimikunnan pj.
Junioritoimikunnan pj.
Senioritoimikunnan pj.
Klubitoimikunnan pj.
Kapteeni
Ladykapteeni
Toiminnanjohtaja

Nimi
Kirsti Saviaro
Hannu Miettinen
Kari Plosila
Eetu Pussinen
Ismo Lahtela
Sirpa Torvinen
Pekka Neitola
Satu Lämsä
Pia Lillberg

Puhelin
Sähköposti
040 553 4780 kirsti.saviaro@das.fi
0400 391 754		 asianajaja.miettinen@gmail.com
040 538 5324		 kari.plosila@gmail.com
040 773 5064 eetu.pussinen@santaclausgolfclub.fi
040 726 7957		 ismo.lahtela@pp.inet.fi
040 581 8415		 sirpa.torvinen@pp.inet.fi
0400 131 600		 pekkajneitola@gmail.com
040 571 5565		 satu.annikki@icloud.com
040 135 4321 pia.lillberg@santaclausgolfclub.fi

Santa Claus Golf/ARCTIC GOLF OY

Santa Claus Golf Club ry ja Arctic Golf Oy

GOLFYHTEISÖN R AK ENNE
Santa Claus Golf Club ry
Toimii urheiluseurana
• golfkoulutus
• kilpailutoiminta
• juniorityö
• klubitoiminta

Santa Claus Golf/
Arctic Golf Oy
Omistaa golfkentän
• vastaa kentän ylläpidosta
• vastaa investoinneista 		
ja kentän kehittämisestä
• tase 2,4 milj. €
• liikevaihto 500 000 €

JOHTOKUNTA

HALLITUS

VUOSIKOKOUS

YHTIÖKOKOUS

JÄSENISTÖ

OSAKKAAT

Golfkentäntie 43, 96600 ROVANIEMI
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Hallituksen puheenjohtaja
Toimitusjohtaja		
Hallituksen jäsenet		
		

Juha Seppälä
Pia Lillberg
Kari Plosila (varapuheenjohtaja), Ari Vuorentausta,
Pekka Turkki ja Hannu Miettinen.

Kenttämestari		

Aarni Härkönen

787 jäsentä 1.1.2017

• henkilöosakkeet
• perheosakkeet
• yritysosakkeet
• Santa Claus Golf Club ry
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Santa Claus Golfin golfyhteisön

Str ategia
Santa claus Golfin arvot
- Ihmisten arvostus ja yhteistyö
- Avoin ilmapiiri
- Keskinäinen kunnioitus
- Aktiivinen osallistuminen
- Toiminnan pitkäjännitteisyys
- Jatkuva kehittyminen
- Vastuu nuorisosta
- Taloudellinen itsenäisyys ja riippumattomuus

Santa claus Golfin visio

Pel aa 9 reik ä ä
Kesällä 2017 9-reiän pelaaminen klubi- ja kioski-ysillä
on mahdollista koko kauden – aamusta iltaan!

• Klubi-ysiin (Kioski 14) kuuluvat väylät 1–4 ja 14–18.
Huomioi siirtyessäsi väylältä 4 väylälle 14 väylältä 13 tulevat koko kierrosta pelaavat
pelaajat, joilla on etuoikeus.
• Kioski-ysi (Kioski 5) alkaa väylältä 5 ja loppuu väylälle 13.
Huomioi kioski-ysiä aloittaessasi väylältä 4 tulevat koko kierrosta pelaavat pelaajat,
joilla on etuoikeus.
Varaukset joko NexGolfissa (https://santagc.nexgolf.fi) tai
caddiemasterilta 0200 30 200, caddiemaster@santaclausgolfclub.fi

Kilpailukalenteri kesä 2017

Ounasvaaran golfpuisto on 18-reikäinen korkeatasoinen golfkenttä,
joka tarjoaa käyttäjilleen laadukkaita harjoittelu-, peli- ja kilpailuelämyksiä. Kierrosmäärät ovat lähellä 20 000 kpl vuoteen 2020 mennessä.

Reaaliaikaisen kilpailukalenterin kesän 2017 kisoista
löydät nettisivuiltamme www.santaclausgolfclub.fi.

Santa claus Golfin toiminta-ajatus

Kilpailutulokset

Golfpuisto on osa rovaniemeläistä liikuntatarjontaa. Golfyhteisö
edistää toiminnallaan terveitä elämäntapoja sekä tukee junioritoimintaa ja kehittää harjoittelukulttuuria.

Kaikki kisatulokset löydät helposti vuodesta 2009 alkaen nettisivuiltamme:
Kilpailut –> Kilpailukalenteri –> Valitse vuosi –> Hae.

Santa claus Golfin tavoite
- Yhtiön tavoitteena on tarjota golfin harrastajille puitteet ja 		
palvelut golfharrastukseen ja kilpailutoiminnan täysipainoiseen
harjoittamiseen Ounasvaaran golfkentällä
- Seuran toiminta on aktiivista ja kaikkia harrastusryhmiä palveleva
- Erityisesti juniorigolfareiden määrää kasvatetaan laadukkaalla 		
koulutus- ja valmennustoiminnalla
- Seuran jäsenmäärä on 1000 vuonna 2020
- Ounasvaaran kentällä järjestetään vuosittain joko alueellisia tai
valtakunnallisia kilpailuja
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“Keep calm, play golf”
100-vuotiaassa Suomessa
PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Yllä olevalla teemalla otan vas-

taan juhlavasti kauteni Santa Claus Golf
Clubin uutena puheenjohtajana. Jalat
maassa ja malttinsa säilyttäminen pätevät
tilanteessa kuin tilanteessa eikä haittaa,
vaikka pää onkin välillä pilvissä. Hyvä fiilis, onnistumisista iloitseminen ja itsensä
ylittäminen, kuin myös vaikeissa tilanteissa
omaan suoritukseen luottaminen pätevät
myös golfissa. Tällä mantralla aloitan siis
puheenjohtajakauteni ja luotan yhteistyön
voimaan teidän arvon jäsentemme kanssa.
Nostimme syksyllä 2016 pidetyssä seuran strategiapäivässä yhdeksi tavoitteeksi
yhdessä pelaamisen ja tekemisen lisäämisen erilaisin tapahtumin ja jäsenpalveluin.
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Näillä toimilla tavoittelemme sitä, että ”vanhat jäsenet” aktivoituvat entisestään ja sitä,
että saamme uusia harrastajia rakkaan lajimme, Golfin pariin. Jäsenmäärämme kasvoi 7
jäsenellä ja uusia Green Cardeja suoritettiin 97 vuonna 2016. Näiden lukumäärien
parantaminen on yksi tavoitteemme. Viime
kesänä pidetty seuran 30-vuotisjuhla sekä
kaksipäiväinen Rovaniemi Open keräsivät
runsaan osanoton ja osoittivat, että tapahtumia tarvitaan. Aktiivisuutta osoitti myös
senioreiden talkootoiminta ja ”miljoona linnunpönttöä –kampanja, jolla saimme näkyvyyttä, linnuille koteja ja varoja junioritoimintaan. Tässä muutama tapahtuma, jonka
haluan nostaa esille.

Tavoitteenamme on myös mahdollistaa
se, että kaikilla seuramme jäsenillä on mahdollisuus pelata valintansa mukaan klubi- ja
tai kilpagolfia hyvissä olosuhteissa, kivassa seurassa sekä nauttia seuran jäsenyyden eduista. Kilpailukalenterissa on tarjolla
monipuolisesti yksilö- ja parikilpailuja niin
leikkimielellä kuin totisemminkin pelattavaksi. Erityisesti junioreiden harrastus- ja
kilpailumahdollisuuksien ylläpitäminen ja
etenkin tyttöjunioreiden määrän kasvattaminen ovat tavoitteenamme. Suomen Golfliitto hypettää Lady-golfia tulevana kesänä samoin teemme me. Jos et ole vielä
SantaGC:n Ladyjen WhatsApp –ryhmässä,
niin lähetä viestiä minulle ja liitän sinut ryhmään, niin saat tietoa tapahtumista myös
sitä kautta.
Hyvä talous mahdollistaa monipuolisen
toiminnan. Nykyinen johtokunta, joka uusien sääntöjen voimaan tullessa muuttuu
hallitukseksi, jatkaa aktiivista työtä toimikuntien kanssa varainhankinnassa. Pyrimme järjestämään myös Suomi 100 –teemalla tilaisuuksia, joihin olen saanut aktiivisilta
jäseniltä jo ideoitakin tulevalle kesälle. Uusien sääntöjen myötä seuralla on myös toiminnanjohtaja ja uskon, että tämä uudistus
tuo ammattimaisuutta toimintaamme ja aktivoi omalta osaltaan varojen keruuta.
Itse olen herännyt golf-harrastukseen
suhteellisen myöhään, viisikymppisenä,
mutta ikä ei ole este tässä lajissa ja olen
ehtinyt kiertää useita eritasoisia kenttiä harraste- ja kilpailumielessä. Kotimaassa olen
pelannut laskujeni mukaan 35 eri seuran
kentällä ja jokainen kierros on antanut jotain takataskuun. Ulkomailla matkaillessa
saa helposti päivän liikunta-annoksen ja
mukavaa seuraa, kun suuntaa golfkentälle.
Talvellakin on tullut pelattua ja Kemissä ihan

”äm äm –kisoissa”. Niin tosiaan talvigolfistakin voi nauttia täällä Arktisella vyöhykkeellä, vaikka toppavaatteet ja luminen baana
tuovat omat haasteensa. Minä olin erittäin
iloinen, että Hannu Ylinenpää, tällä erää viimeisenä puheenjohtajavuotenaan järjesteli
meille upean Santa Claus Golf Tournamentin, talvigolf–kilpailun ja paikalla oli myös
arvovaltaisia vieraita. Tästä tapahtumasta
pyrimme yhdessä toiminnanjohtaja Pia Lillbergin kanssa tekemään perinteen ja upean
tapahtuman, johon osallistutaan koti- ja ulkomailta. Samalla toteutuu monen seniorin
toive saada pelata myös talvella.
Hallituksen puheenjohtajana tulen johtamaan Santa Claus Golf Clubin hallituksen
työskentelyä sekä kehittämään golfharrastusta Rovaniemellä yhteistyössä toiminnanjohtajan, hallituksen jäsenten ja kaikkien
seuran jäsenten kanssa. Toivon erityisesti,
että vastaatte kyselyihin, joita saatte sähköpostinne ja vaikutatte näin suoraan siihen,
millaista toimintaa seura järjestää. Yhteistyölle on erittäin tärkeää, että kommunikaatio on avointa, toimivaa ja koko jäsenistön
tavoittavaa. Pia on ansiokkaasti viestinyt
meille uutiskirjeillä ja olemme uudistaneet
myös kotisivut. Otan mielelläni vastaan kehitysideoita myös kasvokkain.
Kevät on ollut pitkä golfarin näkökulmasta ja lunta satelee vielä toukokuun puolessa välissä. Kenttä on kuitenkin talvehtinut
hyvin ja tästä iso kiitos kenttähenkilökunnalle ja Aarnille, pian pääsemme pelaamaan.
Onnistumisia kaikille ja näkemisiin klubilla,
kentällä ja rangella!
Kirsti Saviaro
puheenjohtaja
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Golfix/Timo Hirvisalo
TPI Certified Golf Pro
+358 445 529 610
timo.hirvisalo@golfix.pro
www.golfix.pro
www.mytpi.com/experts/thirvisa

Opetus ja
valmennus
Eetu Pussinen
Santa Claus Golf Club Pro
eetu.pussinen@santaclausgolfclub.fi
puh. 040 773 5064
Tervehdys seuran väki. Talvi on ol-

lut työntäyteinen ja harjoitukset ovat sujuneet kehittävissä merkeissä. On mukava
huomata kuinka harjoitukset ovat kehittäneet pelaajia talven mittaan ja kevään kynnyksellä kysellään jo innostuneesti kentän
avautumisen ajankohtaa.
Kesä 2017 tulee olemaan 14 vuoteni golfin parissa ja kolmas seuran valmennustehtävissä. Opetuksessani on tärkeää, että oppilas omaksuu opetettavan asian sekä sen
miksi osa-alue vaatii muutosta. Näin pelaaja pystyy hyödyntämään oppimaansa myös
jatkossa. Tehokkaalla ja toistettavalla golfswingillä on aina mukavampi kiertää, niin porojen kuin palmujen seassa!
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Valmentajana haluan oppia joka päivä
uutta ja pyrin kehittämään toimintaani kaikilla osa-alueilla. Viime vuonna suorittamani Golfliiton toisen tason koulutus sekä
työnalla oleva Titleistin tutkinto ovat tuoneet toimintaani uutta näkemystä, jota tulen hyödyntämään ensikesän opetuksissani.
Kesällä tulen tarjoamaan opetuspalveluita pienryhmille sekä yksilöllisempää opetusta sitä tarvitseville. Valitse itsellesi sopivin opetus ja treenataan yhdessä pelisi
huippukuntoon.
Nähdään kentällä!

Olen 24-vuotias yrittäjä, kauppatieteilijä ja golfopettaja, joka tuo PohjoisSuomeen pelaajan fyysiset ominaisuudet
huomioivaa ja teknologiaa hyödyntävää
modernia golfopetusta. Vuosi 2017 on
kolmas vuoteni Santa Claus Golfin Pro:na,
jota ennen toimin kaksi vuotta aloittelijoiden ja pikkujunnujen valmentajana. Juniorina kilpailin kansallisella tasolla.
Opetus- ja koulutustoiminnan siirtyessä meille 2 vuotta sitten, aloitimme yhteistyön Eetu Pussisen kanssa ja vuonna 2015
perustimme PUHI Golf Schoolin. Olemme saaneet tänä aikana laajennettua junioripohjaa sekä madallettua kynnystä aloittaa
golf. Aloittelijoiden harjoitukset ja yhteiset
pelit, joissa aloittelijat saavat pelata ensimmäiset golfkierroksensa valmentajan opastuksella ovat toimineet todella hyvin. Tätä
työtä tullaan edelleen jatkamaan.
Työssäni on tärkeintä, että pelaajat nauttivat lajista ja pystyvät pelaamaan golfia terveenä mahdollisimman pitkään. Kova halu
kehittää toimintaa ajoi minut tilanteeseen,
jossa päätin lähteä hakemaan uusia ajatuksia maailmalta. Kävin tammikuussa maailman suurimmilla golfmessuilla Orlandossa,
Floridassa. PGA Merchandise Show tarjosi uutta tietoa maailman arvostetuimmilta
golfvalmentajilta ja palan halusta päästä
tuomaan tätä tietoa Rovaniemelle.
Reissusta inspiroituneena ja ajatusta pidempään jo hauduteltuani, päätin lähteä

kehittämään uusia opetuspalveluita. Lopputuloksena syntyi Golfix. Golfix tarjoaa
vain pienryhmävalmennusta ja yksityistunteja, jotta tarvittava yksilöllisyys ja kehitys
voidaan turvata.
Opetusfilosofiani perustuu siihen, ettei
ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa svingata, päinvastoin, niitä on tuhansia. Jokaiselle on olemassa luonnollisin ja tehokkain
tapa svingata perustuen siihen, mitä pelaaja voi fyysisesti tehdä. Pelaajan ruumiinrakenne ja kehon luontainen tapa liikkua on
otettava huomioon. Toiselle sopiva svingirata voi olla toiselle fyysisesti mahdoton toteuttaa ja johtaa pahimmillaan loukkaantumiseen, vähintäänkin turhautumiseen.
Tämän päivän golfarin tilanne on haasteellinen. Vinkkejä ja neuvoja ovat netti ja
sosiaalinen media pullollaan. Ongelmana on
usein yksilöllisyyden puute. Miten valita itselleen sopivia vinkkejä? Mihin niistä tarttua
vai tarttuako mihinkään?
Odotan jo innolla tulevaa kesää ja yhteistyötä kanssanne. Löydetään yhdessä sinulle
sopivin svingi!
Menestyksekästä kesää kaikille!
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Aloittelijan polku
1) Kaikki alkaa alkeiskurssista.
Järjestämme kaudella 2017 alkeiskursseja kaksi kertaa kuukaudessa toukokuun
viimeisestä viikosta alkaen syyskuun loppuun asti. Alkeiskurssi kestää kolme päivää, 2,5 tuntia kerrallaan, jonka jälkeen
pelaajalla on viikko aikaa harjoitella omatoimisesti kurssilla käytyjä asioita ennen
Green Card suoritusta. Kurssilla harjoitellaan Green Card kokeessa vaadittavia
osa-alueita, joita ovat golfkäyttäytyminen,
säännöt ja pelitaito. Lisäksi kurssilta saa
ohjeistuksen omatoimiseen harjoitteluun.
Alkeiskurssi sisältää opetuksen lisäksi, tarvittavat välineet kurssin ja omatoimisen
harjoittelun ajaksi sekä Green Card -suorituksen. Alkeiskurssille voi tulla kuka tahansa lajista kiinnostunut 13 vuotta täyttänyt.
Junnuille erinomainen tapa aloittaa golf, on
tulla mukaan junnugolfkouluun.
2) Green Card -suoritus
Green Card suoritus koostuu 3 osa-alueesta; golfkäyttäytyminen, säännöt ja
pelitaito. Näitä testataan kahdessa eri
kokeessa:
– kirjallisesta Green Card kokeessa sekä
– kentällä suoritettavassa pelikokeessa
3) Tasoitus 54 ja jäsenyys seurassa
Kun olet läpäissyt Green Card -kokeen
hyväksytysti, voit liittyä seuran jäseneksi.
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Junnugolfkoulu

Green Cardin suorittaminen antaa sinulle
tasoituksen 54, joka merkitään jäsen- ja
tasoituskorttiisi. Seuratasoituksen tarkoituksena on lisätä aloittelijan pelinautintoa
ja olla kehittymisen seurannan apuväline
kohti virallista tasoitusta. Tässä vaiheessa
voit alkaa pelaamaan 18 reikäisellä kentällä
greenfee tai pelioikeus perusteisesti.
4) Seuran tarjoamat vasta-alkaneiden
harjoitukset
Santa Claus Golf Club ry tarjoaa vastaaloittaneille seuramme jäsenille erittäin
edullisesti harjoitukset, joiden tarkoituksena on helpottaa harrastamista ja madaltaa kynnystä aktiivisen harjoittelun
aloittamiseen.
Vasta-aloittaneille järjestetään 1.6.–
30.8.2017 tunnin mittaiset harjoitukset
kaksi kertaa viikossa.
Harjoituksissa opetellaan golfin perusasioita sekä kerrataan sääntöjä ja etikettiä. Lisäksi tutustutaan toisiin ja löydetään uusia
pelikavereita. Sunnuntaisin pelataan yhdessä 9-reikää golfia valmentajan opastuksella
klo 17.30–21.30. Valmentaja tulee tuolloin
mukaan kierrokselle ja antaa vinkkejä mm.
pelaamiseen, kentällä liikkumiseen, sääntöihin ja etikettiin liittyen. Hinta koko kesältä
vain 80€ (ei sisällä sunnuntain pelikierrosten greenfeetä).

Golf sopii hyvin koko perheen harras-

tukseksi – lapset, vanhemmat ja isovanhemmat voivat viettää yhteistä aikaa golfin
parissa. Aloittaa voi missä iässä tahansa ja
jatkaa niin kauan kuin pystyy liikkumaan.
Junnugolfkoulussa lajin pariin pääsee helposti ja hauskasti.
Junnugolfkoulu on tarkoitettu kaikille
6–13-vuotiaille tytöille ja pojille, jotka eivät ole suorittaneet green cardia tai ovat
sen suoritettuaan vielä lajin alkutaipaleella. Jotta juniori voi oppia golftaitoja, tulee
ensiksi osata perusliikuntataitoja, kuten tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaidot. Näitä opetellaan mm. juosten, loikkien,
heittäen, potkaisten ja pyörähdellen. Junnugolfkoulussa opetellaan siis mukavalla tavalla, kannustavassa ympäristössä ammattimaisten ohjaajien opastuksella golftaitojen
lisäksi myös perusliikuntataitoja.
Junnugolfkoulu alkaa maanantaina
5.6.2017 ja päättyy 10.8.2017.
Junnugolfkoulussa on kaksi ryhmää:
•6–9v. ryhmä: maanantaisin klo 16–18
•10–13v. ryhmä: torstaisin klo 16–18

Koko kesän toiminta maksaa vain 50€/
junnu. Mukaan tarvitsee vain mukavat ulkoiluvaatteet ja ulkoliikuntaan soveltuvat
jalkineet, välineet löytyvät tarvittaessa
meiltä. Junnugolfkouluun voi liittyä missä
vaiheessa kesää tahansa. Vetäjinä toimivat liikunnanohjaaja Henna Kaipainen sekä
Santa Claus Golfin kilpajuniorit.
Junnugolfkoulun aikana järjestetään
myös useampi mahdollisuus suorittaa
Green Card koe. Ennen Green Card –suoritusta junnun tulee suorittaa Junior Green
cardin pelitaitotestit. Green Card–suoritus
junnugolfkoulussa 60€.
Golfiin kuuluvat olennaisesti myös hyvät
käytöstavat; rehellisyys, kohteliaisuus, toimintaympäristön kunnioittaminen ja pelikavereiden kannustaminen. Parhaimmillaan
lajin parissa opitut asiat seuraavat mukana
myös golfkentän ulkopuolelle!
Ilmoittaudu mukaan
www.santaclausgolfclub.fi sivuilla.
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Kenttä mestarin
terveiset
KILPAILUTOIMIKUNNAN
KUULUMISET
Kilpailutoimikunta aloit ti t änä
vuonna kilpailujen toteuttamisen hienolla talvikentällä ja sai järjesteltäväksi myös
kansainvälistä huomiota herättäneen kaksipäiväisen Santa’s Snow Golf Tournamentin. Toivottavasti tulevinakin talvina säiden
haltija suosii yhtä hyvin kevään kisoja, joiden arvo on suuri sekä kenttämme tunnetuksi tekemisessä että matkailullisesti.
Tämä kilpailu sekä viime kesänä aloitettu
seuran 30-vuotisjuhlakilpailuna järjestetty
kaksipäiväinen Rovaniemi Open ovat molemmat sovittu järjestettävän vuosittain ja
tekevät hienosti tunnetuksi Rovaniemeä ja
seuraamme.
Tulevana kesäkautena on kilpailukalenterissa suunnilleen edellisten vuosien mukainen määrä jo tutuksi tulleita yhteistyökumppaneiden sekä seuran omia kilpailuja.
Näiden lisäksi on myös tulossa uusia kilpailuja mm. Supergolf Midnight Sun Tour
sekä joitakin kutsukilpailuja kuten OP:n
kesäpäivät.
Seuran mestaruuskilpailut järjestetään
edellisten vuosien tapaan elokuun kolmantena viikonloppuna ja reikäpelimestaruudesta pelataan viimevuotiseen tapaan ensin alkusarjat ja sitten pudotuspelit.
Sarjamäärittelyihin mestaruuskilpailuissa
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tulee muutoksia. Tänä vuonna pelaamme
tietysti N ja M yleiset sarjat (sin. ja valk. tii),
joiden lisäksi kokeilemme myös M ja N Klubisarjoja (HCP > 15, kelt. ja pun. tii). Seniorisarjoja on lisätty ja pelaamme tänä vuonna
seuraavat sarjat: N50 ja N60 pun.tii, M50
ja M60 kelt. tii sekä M70 pun. tii. Sarjat
ovat samat kuin senioreiden Lappi-cupissa.
Toki mukana on myös sarjat tytöille ja pojille.
Seuran kilpailuissa pelaamme tulevana
kesänä joukkuekilpailuja arvotuilla joukkueilla ja onpa kehitteillä myös uudenlaisia
kilpailumuotoja. Kilpailujen järjestämisessä
pyrimme edelleenkin huomioimaan muutkin kentän käyttäjät järjestämällä kilpailut
niin, että ne sujuisivat mahdollisimman
joustavasti ja nopeasti. Näin mahdollistuisi kisapäivinä tiiausaika myös mahdollisimman monelle ei kilpailevalle pelaajalle.
Hyvää golfkesää
odotellen,
Kari Plosila
Kilpailutoimikunnan
puheenjohtaja

Kausi 2016 oli kentänhoidollisesti erittäin haastava. Viileä ja kostea toukokuu toi
omat haasteensa talvituhojen elpymiseen.
Vettä saatiin kauden aikana yhteensä noin
400mm, joka on yli puolet keskivertoa suurempi määrä. Tällaiset sademäärät häiritsevät jo pahasti päivittäisiä kentän leikkuutoimenpiteitä. Uskotaan ja toivotaan, että
tuleva kausi on parempi säiden puolesta.
Kuiva ja lämmin kausi on nautinnollisempi
niin pelatessa, kuin kentänhoidossakin.
Syksyllä teimme korjauksia väylien märkyysongelmien parantamiseksi. Lähes kaikki kentällä kulkevat ojat olivat ajan saatossa
kasvaneet umpeen tai limoittuneet, jolloin
vesi ei päässyt poistumaan kentän alueelta.
Ruoppasimme ojat isolla kaivinkoneella ja
ojissahan rupesi vesi liikahtamaan mukavasti
heti tämän toimenpiteen jälkeen.
Uskomme tämän ojien ruoppauksen nopeuttavan kentän kuivumista niin keväällä
lumien lähdettyä, kuin pelikaudella rankempien sateiden jälkeen.
Väylän 13 notkoon ennen viheriötä teimme massiivisen salaojituksen. Kaivoimme
poikki väylän noin 1,5 metriä syvän ojan,

joka salaojitettiin kahdella eri putkella ja
täytettiin sepelillä. Salaojitus viimeistellään
vielä keväällä siirtonurmella ennen pelikauden alkua.
Ensimmäistä kertaa kentän historiassa
olemme kokeilleet muutamille viheriöille
talvisuojausta. Talvisuojauksen materiaaleina ovat kuplamuovi ja aumamuovi. Muovien
tarkoituksena on estää jään muodostuminen viheriöiden pintaan ja estää näin jääpoltteen aiheuttamat vauriot. Kuplamuovi
asennetaan viheriön pintaan ja tämän päälle
aumamuovi. Kuplamuovin ollessa viheriön
pinnassa se antaa viheriölle hiukan ilmaa ja
päällä oleva aumamuovi estää veden pääsyn
viheriön pintaan. Teoriassahan tämä kuulostaa yksinkertaiselta ja hyvin toimivalta ratkaisulta. Odotamme mielenkiinnolla käytännön tuomia kokemuksia.
Haluan vielä kiittää viime kaudella erittäin
aktiivisesti toiminutta senioreiden talkooporukkaa. Toivotaan, että sama meno jatkuu
myös tänä vuonna.
Aarni Härkönen
Kenttämestari
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Kapteenin terveiset 2016
Perinteinen , kauden avaava äijäreissu

järjestettiin toukokuussa 2016 Kalajo
ella. Äijäreissut on ajoitettu niin, että oma
kenttämme vielä heräilee talviunilta, joten
toivoisin että näille reissuille lähdettäisiin
isommalla porukalla luomaan henkeä ja
starttailemaan kautta. Uusi vanha kapteenimme Pekka Neitola huhuili, että äijäreissu olisi tänä vuonna kesäkuun toisena
viikonloppuna Paltamossa.
Seuranmestaruuskilpailut ovat meidän ja
muidenkin seurojen tärkeimpiä vuosittaisia
lyöntipelikilpailuja ja niiden painoarvo on
suuri, kun valitaan joukkueita seuraotteluihin Torniota ja toivon mukaan muitakin seuroja vastaan. Vuonna 2016 seuranmestaruudesta mitteli yleisessä sarjassa vain 19
pelaajaa. Kilpailun voitti ensimmäisellä jatkoreiällä hienosti pelannut Hannu Ylinenpää ja Mika Törmänen nappasi hopeaa monien mestaruuksien jatkoksi. Vielä vuonna
2013 kilpailijoita oli yli tuplamäärä. Tämä
suuntaus huolettaa. Seuraottelussa poika
jäi Tornioon, tälläkin kertaa, pistein 16-12.
Historia kertoo, että kerran ovat molemmat
voittaneet vieraissa tässä perinteisessä ottelussa. Vuonna 2017 seuraottelu mitellään
taas kotikentällämme.
Vuoden 2016 reikäpelikilpailu oli erittäin
onnistunut. Yleisessä sarjassa pelattiin kahdessa viiden pelaajan lohkossa, joista kaksi parasta kustakin jatkoi välieriin ja finaaleihin. Mestaruuden voitti Mika Törmänen
kaatamalla finaalissa Esa Koukkulan. Reikäpelit tullaan pelaamaan samalla mallilla
myös vuonna 2017.
Rovaniemi Open – seuran 30-vuotiskilpailu - pelattiin elokuussa 2016 kaksipäiväi18

senä Wetterin ja Lapland Hotelsin sponsoroimana. Seuraa juhlistettiin myös illallisen
merkeissä Sky Hotellilla Seppo Palmisen
juontaessa iltaa. Itse kilpailuun osallistui
kauden ennätys osallistujamäärä, 88 kilpailijaa. Oheistapahtumaa ja aktiviteettejä
oli hienosti yhteistyökumppaneiden kanssa. Itse pidin puttikilpailua harjoitusgriinillä
ja huomasin ilokseni, että paikalla oli myös
paljon ei golfia harrastavaa porukkaa ja ennen kaikkea junioreita. Ottakaahan joukolla
osaa Rovaniemi Openiin myös tänä vuonna.
Kilpailujen kuningas ”Kapteenin kannu”
kisattiin viime vuonna 40 parin voimin.
Vaikka kisa pelattiin väliaikalähtönä, oli palkintojenjaossa mukavasti porukkaa ja tunnelma katossa. Kisan voitti Saviaron Eijan
ja Mikon joukkue MiksEi nettotuloksella
64. Palkinnoista suuri kiitos Scandic Hotel
Rovaniemelle.

Haluan kiittää teitä viimeisestä kahdesta
kapteenivuodestani. Kaudella 2017 Pekka
Neitola jatkaa miesten kapteenina ja Satu
Lämsä naisten.
Veli-Pekka Mäkinen

Muistoissa mme

Paavo Harri
16.10.1941–10.3.2017

Kevät toi golfyhteisöllemme maaliskuun
kymmenentenä päivänä suru-uutisia. Pidetty seura-aktiivi Paavo Harri oli nukkunut pois vakavan sairauden uuvuttamana.
Paavo sairastui viime kesän lopulla, ehtien
vielä osallistua seuran mestaruuskisojen
seniori sarjaan ja eli muutenkin rakkaan
harrastuksensa parissa koko viime kesän.
Olen tuntenut Paavon omasta lapsuudestani asti, mutta viimeisen kymmenen
vuoden aikana olemme törmänneet lähes
viikoittain Ounasvaaran golfpuistossa.
Paavo oli todellinen kenttien herrasmies,
jolta löytyi aina aikaa ja kannustava sana,
nähtiin sitten klubin parkkipaikalla tai vaikka risteävän väylän metsässä. Paavon palloa
sieltä metsästä harvemmin etsittiin. Aktiivisena kilpailijana tunnettu Paavo ei hätäillyt tai jännittänyt ja loistavana lähipelaajana
hän näytti usein meille muille missä tulokset tehdään. Kenttien herrasmiehenä hän
oli kilpailujen jälkeen klubilla aina rauhallinen oma itsensä, ilman minkäänlaisia tunteenpurkauksia, joskin muisti aina onnitella
muita vaikka oma peli ei olisi kulkenutkaan.
Joskus nauroimmekin klubin terassilla, että
Paavon karismaattisesta kävelytyylistä 18
väylällä, ei voinut ikinä arvata hänen päivän
tulostasoaan. Hyvän ja huonon kierroksen
väliset erot miehen käytöksessä eivät näkyneet ainakaan ulospäin.
Juteltuani useiden seuralaisten kanssa, sain kaikilta samankaltaisia ajatuksia
Paavosta pelikaverina. Osallistuessani hänen hautajaisiinsa, huomasin että Paavon
suuruus ei rajoittunut ainoastaan harras-

tusten ja ystävien pariin. Muun muassa
vuosikymmenten takaiset työntekijät hänen pankinjohtaja ajoiltaan muistivat häntä koskettavasti.
Paavo on ollut koko golf seuramme historian ajan aktiivisesti mukana toiminnassamme. Jokainen, joka Paavon kanssa on
päässyt pelaamaan, kilpailuissa tai harjoituskierroksilla, sai nauttia Paavon golfetiketin noudattamisesta. Tämä golfetiketti ei
liittynyt sääntöjen soveltamisiin, pukeutumiskoodeihin tai muuhun epäolennaiseen,
vaan mielestäni tärkeimpään golffarin ominaisuuteen, toisten pelaajien huomioonottamiseen ja pelin kunnioittamiseen. Kuten
hyvä ystävä hautajaisissa totesi, Paavo on
nyt paikassa missä draivit ovat keskellä väylää, lähestymiset griinillä ja kaiken lisäksi
vielä puttikin kulkee…
Kiitokset Paavo peliseurasta
Timo Kukkola
19

SANTA CLAUS GOLFIN
PAIK ALLISSÄÄNNÖT 1.3.2017
1. IRTOKIVET HIEKKAESTEISSÄ 
Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa (sääntö 24-1).
2. KIINTEÄT HAITAT (vapautuminen säännön 24-2 mukaisesti)
Kaikki mittamerkit (100m, 150m) kentällä
ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen
on kielletty.
Kastelulaitteiden kannet ovat kiinteitä haittoja. Mikäli kastelulaitteen kansi tai muu kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan
päässä pelattavan viheriön reunasta ja sijaitsee pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: Pallon ollessa viheriön ulkopuolella mutta ei kuitenkaan esteessä
ja enintään kahden mailanmitan päässä haitasta saadaan se nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka vapauttaa
haitasta, mutta ei lähemmäksi reikää eikä esteeseen tai viheriölle.
Pelialueella olevat leikkuujäte-, puu- ja
risukasat ovat kiinteitä haittoja.
3. ILMASTUSREIÄT 
Jos pallo pelialueella on ilmastusreiässä, pelaaja saa ilman rangaistusta nostaa ja puhdistaa pallon. Pelialueella pelaajan tulee pudottaa pallo mahdollisimman lähelle paikkaa,
jossa pallo oli, ei kuitenkaan lähemmäksi
reikää. Pudotettaessa pallon tulee osua ensimmäiseksi kentällä pelialueeseen. Viheriöllä pelaajan tulee asettaa pallo lähimpään
paikkaan, ei lähemmäksi reikää, jossa vapaudutaan tällaisesta olosuhteesta.
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4. TIET, SILLAT JA OJARUMMUT 
Kentällä olevat päällystetyt tiet ovat kiinteitä haittoja (sääntö 24-2).
Väylällä 17 ylös vasemmalle menevä tie
on kentän oleellinen osa samoin kuin sillat kentän alueella (ei vapautumista ilman
rangaistusta).
Kaikki kentällä olevat ojarummut ovat kentän oleellisia osia. Jos pallo jää ojarumpuun,
peliä jatketaan vesiestesäännöllä (ei vapautumista ilman rangaistusta).
5. KUNNOSTETTAVAT ALUEET (vapautuminen säännön 25–1 mukaisesti)
Pelialueella olevat muurahaiskeot ja sinivalkoisin paaluin merkityt alueet ovat kunnostettavaa aluetta, jolta pelaaminen on
kielletty.
6. OMAAN ALASTULOJÄLKEENSÄ UPONNUT PALLO
Omaan alastulojälkeensä uponneen pallon
saa koko pelialueella nostaa, puhdistaa ja
pudottaa rangaistuksetta mahdollisimman
lähelle alkuperäistä paikkaa, ei kuitenkaan
lähemmäksi lippua.
7. MITTALAITTEET (sääntö 14-3)
Kaikessa pelaamisessa voi pelaaja hankkia
etäisyystietoa käyttämällä etäisyyttä mittaavaa laitetta. Jos pelaaja, täyden kierroksen
aikana, käyttää etäisyyttä mittaavaa laitetta arvioimaan tai mittaamaan jotain muuta
olosuhdetta, joka voi vaikuttaa hänen pelaamiseensa. (esim. korkeusvaihtelua, tuulen
nopeutta, jne.), rikkoo pelaaja Sääntöä 14-3.

8. VÄYLÄN 2 DROPPAUSALUE (DZ)
Pallon mennessä väylällä 2 sivuvesiesteeseen, voi pelaaja menetellä säännön 26
mukaan tai pudottaa pallonsa yhden lyönnin rangaistuksella merkitylle droppausalueelle (DZ).
9. PORON JÄLJET 
Hiekkaesteessä olevassa poron jäljessä olevan pallon saa nostaa, puhdistaa ja asettaa
rangaistuksetta mahdollisimman lähelle alkuperäistä sijaintikohtaa. Greenillä olevan
poron jäljen saa myös puttilinjalta korjata.
9. PALLON LIIKUTTAMINEN
VIHERIÖLLÄ VAHINGOSSA 
Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei
saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa
caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa
palloa tai merkkinappia.
Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3
ja 20-1 mukaisesti.
Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi
on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.
Huom! Jos todetaan, että pelaajan pallon
liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai
muu luonnollinen syy kuten painovoima,
tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla
liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin
paikalleen.

TÄMÄN PAIK ALLISSÄ ÄNNÖN VOI MASSAOLOSTA ON KERROTTAVA PELAAJILLE TAPAUSKOHTAISESTI ERIKSEEN , EI VOI YHDIS TÄ Ä MUIHIN
PAIKALLISSÄÄNTÖIHIN.
SIIRTOSÄÄNTÖ
Kun pallo on pelialueen lyhyeksi leikatulla
osalla, pallon saa rangaistuksetta nostaa ja
puhdistaa. Ennen pallon nostamista pelaajan pitää merkitä pallon paikka. Pallo pitää
nostamisen jälkeen asettaa enintään 15 cm
(= tuloskortin pitkä reuna) päähän alkuperäisestä sijaintipaikastaan, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää, ei esteeseen eikä viheriölle.
Pelaaja saa asettaa pallonsa vain kerran, ja
pallo on asettamisen jälkeen pelissä (Sääntö 20-4). Mikäli pallo ei pysy asettamiskohdassa paikallaan, sovelletaan Sääntöä 20-3d.
Jos asettamisen jälkeen paikalleen jäänyt pallo myöhemmin liikkuu, pelaaja ei saa rangaistusta, ja pallo pelataan uudesta sijaintikohdastaan, ellei jokin muu sääntö määrää toisin.
Jos pelaaja laiminlyö pallon merkitsemisen
ennen pallon nostamista, tai jos pelaaja liikuttaa palloa muulla tavoin, kuten esim. pyörittämällä sitä mailalla, hän saa yhden lyönnin rangaistuksen.
Rangaistus tämän paikallissäännön rikkomisesta: Reikäpeli – Reiän menetys; Lyönti
peli – Kaksi lyöntiä. Pelaajan saadessa yleisen
rangaistuksen tämän paikallissäännön rikkomisesta, hän ei saa muuta paikallissäännön
mukaista lisärangaistusta.
Rangaistus paikallissääntöjen rikkomisesta
• Lyöntipeli, kaksi lyöntiä
• Reikäpeli, reiän menetys
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KILPAILUMÄÄRÄYKSET
2017
1. YLEISTÄ
Santa Claus Golf Club ry:n kilpailuissa noudatetaan Suomen Golfliiton kilpailukäsikirjaa, tasoitusmääräyksiä, paikallissääntöjä sekä Santa Claus Golfin pysyviä ja tilapäisiä
paikallissääntöjä.
2. KILPAILUN TUOMARI TAI VALVOJA
Kilpailulle voidaan nimetä tuomari tai valvoja, joka ratkaisee tulkinnanvaraiset kysymykset
kilpailun kuluessa. Seuran järjestämissä kilpailuissa tulkintaa vaativat kysymykset ratkaisee
kilpailutoimikunta tai sen edustaja.
3. KILPAILUIHIN ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen alkaa aikaisintaan neljä mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen kilpailua. Pelaaja on yksin vastuussa ilmoittautumisestaan. Ilmoittautumisaika päättyy yleensä
torstaina klo 18.00 viikonlopun kisaan. Ilmoittautuminen tapahtuu NexGolf-järjestelmään
tai caddiemasterille.
Mikäli kilpailu tulee täyteen, ilmoittautuneet valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Jälki-ilmoittautuneiden hyväksymisestä päättää kilpailun järjestäjä. Seuran järjestämissä kilpailuissa jälki-ilmoittautuneiden hyväksymisestä päättää kilpailunjohtaja. Pääsääntöisesti
jälki-ilmoittautuneita voidaan ottaa vain osallistumisensa peruuttaneiden tilalle vajaaksi
jääneiden kilpailuryhmien täydentämiseksi.
Avoimiin tasoituksellisiin kilpailuihin osallistuvilla tasoituksen on oltava EGA:n aktiivinen
tasoitus. Seuran kilpailuihin voi osallistua myös ei-aktiivisella tasoituksella, mutta yksilökilpailuissa ei tällöin voi ottaa vastaan palkintoja. Suljetuissa sponsorikilpailuissa palkintojen
jakamisesta päättää palkintojen luovuttaja. Suurin annettava tasoitus on 36, ellei toisin mainita. Seuran tasoituksellisissa kilpailuissa veteraanimiehet (M65) ja alle 14-vuotiaat pojat
voivat valita punaisen tiin ja se on ilmoitettava ilmoittautuessa.
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6. HIDAS PELAAMINEN
Jos ryhmä jää laaditusta aikataulusta ja hidastelu ei johdu ohituksesta, pelaajat joutuvat
aikatarkkailuun. Mikäli pelaaja käyttää lyöntiinsä tämän jälkeen aina enemmän kuin 40
sekuntia siitä, kun hänen vuoronsa oli pelata palloa, saa pelaaja rangaistuksen säännön
6–7 mukaisesti.
• ensimmäinen rikkomus: yksi lyönti,
• toinen rikkomus: kaksi lyöntiä,
• useampi rikkomus: pelistä sulkeminen
7. UKONILMA, SALAMOINTI
Pelaaja voi itse päättää pelin keskeyttämisestä, jos hän uskoo, että salama voi aiheuttaa
vaaratilanteen (sääntö 6-8a). Jos toimikunta tai kilpailunjohtaja keskeyttää pelin salamoinnin vuoksi, on pelaajien keskeytettävä peli välittömästi. Keskeytyksestä ilmoitetaan
äänimerkillä kioskilta ja klubilta. Tällöin peli on keskeytettävä välittömästi ja pallot merkataan hyvin. Pelaajat eivät saa jatkaa peliä ilman toimikunnan tai kilpailunjohtajan lupaa.
Rangaistus tämän säännön rikkomisesta on kilpailusta sulkeminen.

4. PERUUTUKSET JA POISJÄÄNNIT
Kilpailuun osallistumisen voi peruuttaa maksutta ennen lähtölistojen valmistumista.

8. TASATULOSTEN RATKAISU
Tasoituksellisissa kilpailuissa tasatilanteessa pienempi tasoitus voittaa. Mikäli tällöinkin
päädytään tasatilanteeseen, sovelletaan ns. matemaattista menetelmää.
Tasoituksettomat (SCR) kilpailut. Saman tuloksen pelanneiden välillä ratkaistaan sijoitukset matemaattisen menetelmän perusteella: 18 reiän kilpailuissa ratkaisee järjestyksessä
viimeiset 9, 6,3 ja 1 reikää ja lopuksi arpa. 38 reiän kilpailuissa ratkaisee järjestyksessä viimeiset 18, 9, 6, 3 ja 1 reikää ja lopuksi arpa. 54 reiän kilpailuissa ratkaisee viimeiset 36,
18, 9, 6, 3 ja 1 reikää ja lopuksi arpa.
Mestaruuskilpailuissa ja vastaavissa sekä reikäpelissä ensimmäinen sija ratkaistaan Sudden Death -pelillä jatkamalla peliä alkaen 1. väylältä normaalissa järjestyksessä kunnes
ratkaisu syntyy.

5. KILPAILUN AIKATAULU JA LÄHDÖT
Kilpailun lähtölistat julkaistaan NexGolfissa ja Internet-sivustoilla viimeistään vuorokausi
ennen kilpailun alkua. Kilpailija itse on vastuussa lähtöaikansa tarkistamisesta.

9. GOLFAUTON KÄYTTÖ
Kilpailuissa on golfauton käyttö kielletty. Kilpailunjohtaja voi myöntää luvan golfauton
käyttöön. Toimikunta voi myöntää veteraaneille käyttöluvan anomuksesta koko kaudeksi.
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OHJEITA PELAAJALLE
• Ilmoittaudu aina caddiemasterille lähtiessäsi pelaamaan ja esitä pyydettäessä
jäsen/tasoituskorttisi
• Noudata annettua lähtöaikaasi
• Korjaa aina pallon alastulojäljet greenillä
• Korjaa aina lyöntijälkesi väylillä
• Käsittele lippua niin etteivät reiän reunat vahingoitu, älä paiskaa sitä greenille
vaan aseta se nurmelle
• Älä ”laahusta” kävellessäsi greenillä ettei pinta vahingoitu
• Vältä harjoituslyönnin osumista nurmen pintaan lyöntipaikoilla
• Kentän teknisiin laitteisiin ei saa koskea
• Seuraa ryhmän pelinopeutta ja anna ohituslupa nopeammin pelaaville
• Kenttähenkilökunnalla on aina etuoikeus pelaajaan nähden
Pelimukavuuden lisäksi näillä toimilla säästetään kenttää ja sen hoitokustannuksia.

GREEN CARD
Kortin saaneella pelaajalla tulee olla golfin pelaamiseen riittävät tiedot ja taidot:
Golfetiketti eli käyttäytyminen kentällä
Turvallinen, toiset pelaajat huomioon ottava ja kenttää säästävä pelitapa.
Golfin säännöt
Osaa keskeiset sääntökohdat, osaa käyttää sääntökirjaa ja tietää
tasoitusjärjestelmän perusteet.
Riittävä pelitaito
Perustaidon hallinta mahdollistaa viihtyisän ja turvallisen pelaamisen taidoiltaan
erilaisissa pelaajaryhmissä ja lisää kaikkien pelaajien viihtyvyyttä golfkentällä.
Green card suorituksesta seuratasoitus
Green cardin suoritettuaan saa pelaaja aloittaa pelaamisen kentällä tasoituksella 54.
Green card kurssit ja koulutus
Kurssit ja koulutus järjestetään Ounasvaaran Golfpuistossa. Lisäinfoa kursseista ja
koulutuksista saat seuramme nettisivuilta, jäsenkirjeistä ja kentän ilmoitustauluilta.
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santagc.nexgolf.fi
NexGolf on internetpohjainen golfseuran operatiivinen tietojärjestelmä. Järjestelmän
toiminnot on kehitetty yhteistyössä golfasiantuntijoiden ja useiden golfseurojen kanssa,
joten lajin erityispiirteet ja vaatimukset on otettu huomioon järjestelmää kehitettäessä.

Lisätietoja järjestelmästä www.nexgolf.fi.

• peliaikojen varaaminen netistä
- vapaiden aikojen selaaminen ja varaaminen on helppoa ja nopeaa omalla
koneella tai klubilla olevalla asiakaskoneella
• peliajan vahvistus klubilla olevalla asiakaskoneella
• tasoitus- ja harjoituskierrosten tulosten syöttäminen - näet muuttuneen
tasoituksen heti ja voit seurata harjoituskierrostesi tuloksia
•kilpailuihin ilmoittautuminen
•omien jäsentietojen päivittäminen
Toivomme seuramme jäsenten käyttävän NexGolfia ajanvarauksessa ja varauksen
vahvistamisessa, jotta caddiemaster ja ravintolan henkilökunta voivat paremmin
keskittyä muuhun asiakaspalveluun.
Ohjeet NexGolf-järjestelmään kirjautumisesta santagc.nexgolf.fi

WWW.SANTACLAUSGOLFCLUB.FI
• seuran ja yhtiön tiedotuskanava netissä sisältää kaikki ajankohtaiset
tiedotteet ja tapahtumat
• kilpailukalenteri
• toimikuntien infot
• kenttäesittely
• yhteystiedot
• kauppapaikka

Tiedotus
Seuran tiedotusta hoidetaan nettisivujen lisäksi pääsääntöisesti sähköpostitse
lähetettävillä uutiskirjeillä ja eBirdien kautta lähetettävillä viesteillä. Tarkista että
NexGolfissa oleva sähköpostiosoitteesi on oikea, jotta viestit tavoittavat sinut.
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GOLF SUOMESSA

ON VALTAVA POTENTIAALI
Golfalan
liikevaihto
250
miljoonaa
euroa

Seurojen
jäsenmäärä
143 182

Yrityksesi kaikki tulostus- ja
skannausratkaisut sekä infonäytöt
www.systema.

Kenttäyhteisöjä
130
3,1
miljoonaa
golfkierrosta
2015

1,7
miljoonaa
golfista
kiinnostunutta

700 000
haluasi
kokeilla
golfia
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Näe elämäsi yksityiskohdat

- moniteholinsseillä.

Santa Claus Golf Club ry:n jäsenille silmälaseista –20% ja aurinkolaseista –15% alennus

INFRA-ALAN KONSULTTI- JA ASIANTUNTIJAYRITYS
tutkimus- , mittaus-, analyysi- ja suunnittelupalvelut
Irish Pub and Night Club
Laatujuomia, sporttia, live-musaa, hyvää seuraa, iloista asiakaspalvelua

15.7.2017
Oliver´s
/ Brillet
Challenge
23.7.2016
Oliver´sCorner
Corner
Challenge
20.7.2013
Korkalonkatu 18 C 3, 96200 Rovaniemi, puh. 020 787 1350, fax: 020 78 1359

www.roadconsulting.fi
Rovaniemi; Koskikatu 9 Levi; Tähtitie 4 www.oliverscorner.fi
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MYYNTIIN

MARKKINOINTIIN

AJANVARAUKSEEN

PAIKALLINEN KUMPPANISI
PIENIIN JA SUURIIN TARPEISIIN
www.nettitaivas.com - 040 525 1180

PANKKI, joKSAA
oN oLEMASAAN
ASIAKKAIt .
vArtEN

Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi
puh. 029 041 2740

www.saastopankkioptia.fi/rovaniemi
Puh. hinta: lankapuhelimesta 0,0821 € + 0,0147 €/min,
matkapuhelimesta 0,0821 € + 0,1642 €/min

Liisa Törhönen-Köpman
naistentautien erikoislääkäri
Ari Köpman
korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri
Urheilukatu 9–11 A 4, 96100 ROVANIEMI
Ajanvaraus: puh. 0207 912 900, fax 0207 912 901
sähköposti: etunimi.sukunimi@tohtoroi.fiwww.tohtoroi.fi

Ajanvaraus netissä ➡ tohtoroi.fi
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www.sol.fi

Liike- ja Teollisuusvartiointi

RLTV Oy
Maakuntakatu 29–31 A, 96200 Rovaniemi
Puh. (016) 320 2500, www.rltv.fi
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Kun maksat S-Etukortilla,
saat maksutapaetua 0,5 %
kaikista maksutapaedun
piiriin kuuluvista ostoista.
Lisätietoa: www.s-kanava.fi

RATKAISEVAN

prisma.ﬁ

EDULLINEN

Liity Arinan
asiakasomistajaksi
Prismassa.
Asiakasomistajaksi liityttäessä maksetaan osuuskauppa Arinan osuusmaksu 100 €. Sen voi
maksaa kerralla kokonaan tai liityttäessä 20 €, jolloin loppuosa maksetaan kertyvällä Bonuksella 24 kk kuluessa. Bonus alkaa kertyä 50 euron kuukausiostoilla. Asiakasomistajaksi
liityttäessä annettavat tiedot tallennetaan S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin.
Lisätietoa asiakasomistajuudesta saa osoitteesta: s-kanava. tai puhelimitse asiakasomistajapalvelusta 044 788 5935, ma-pe klo 9-15. Asiakaspalautteet: asiakaspalaute.arina@sok.

Polttoöljymyynti
044 7885 867
044 7885 868
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Prisma Rovaniemi
ma–pe 8–21
la 8–18, su 12-18
Teollisuustie 2 Puh. (016) 3305 500
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Palveleva tilitoimisto

Edullista sähköä meiltä!
Tee nyt järkevä lappilainen sähkösopimus. Kaikkialle Suomeen!

Lapin BIO+

Lapin Takuu

Polar Tuntispot

Ekologisesti lappilainen
Lapin BIO+ -sähkösopimus
on ekologinen valinta. Lapissa
tuotetun sähkön energialähteitä ovat mm. metsähake,
kuori, tuuli ja vesi.

Taatusti vakaa
Lapin Takuu on edullinen sähkösopimus, joka antaa pitkäaikaista
ja pysyvää turvaa.

Päivän hintaan
Nykyaikainen, sähköpörssiin
sidottu sähkösopimus, jonka
hinta seuraa markkinahintaa
tunnin tarkkuudella.

KIITTÄÄ LÄMPIMÄSTI

puh. 016 331 6100

asiakaspalvelu@energiapolar.fi
Koskikatu 27, PL 8013 • 96100 Rovaniemi
www.energiapolar.fi
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kaikkia ilmoittajia seuran koulutus- ja
kilpailutoiminnan tukemisesta ja toivoo
jäsentensä asioivan näissä yrityksissä!
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Anna meille
tunti. Se voi
olla elämäsi
tärkein.

Kukaan ei välitä niin kuin me.
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