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KOKOUSKUTSU – MÖTESKALLELSE
Oy Kråklund Golf Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään
keskiviikkona 27.04.2011 klo 18.00 klubitalolla, Golfkentäntie 61, Vaasa
Oy Kråklund Golf Ab:s ordinarie bolagsstämma hålls
onsdagen den 27.04.2011 kl. 18.00 i klubbhuset, Golfbanevägen 61, Vasa
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä 13 §
mukaiset asiat.

På stämman behandlas i bolagsordningens 13 §
nämnda ärenden.

Äänioikeus yhtiökokouksessa on osakkeenomistajalla,
jonka osake on merkitty yhtiön osakerekisteriin.
Kokouksen kulun helpottamiseksi kehotetaan osakkeenomistajia ilmoittautuman viimeistään kymmenen
minuuttia ennen kokouksen alkua.
Ilmoittautuminen alkaa klo 17.30.

Rösträtt på bolagsstämman har aktieägare,
vars aktie finns antecknad i bolagets aktieregister.
För att underlätta genomförandet av stämman
uppmanas aktionärerna att anmäla sig senast tio
minuter före bolagsstämman börjar.
Anmälningstiden börjar kl. 17.30

Yhtiön tilinpäätöskirjat ovat osakkeenomistajien
nähtävissä 15.04.2011 alkaen Klubitalolla.

De dokument som hänför sig till bokslutet finns fr.o.m.
15.04.2011 till påseende för aktionärerna i Klubbhuset.

Vaasassa 16.03.2011
HALLITUS

Vasa 16.03 2011
STYRELSEN

Vaasan Golf r.y.:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
keskiviikkona 27.04.2011 klo 19.00 klubitalolla, Golfkentäntie 61, Vaasa.
Vasa Golf r.f:s stadgeenlig vårmöte hålls onsdagen den 27.04.2011
kl 19.00 i klubbhuset, Golfbanevägen 61, Vasa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10. §
määräämät asiat.
Tervetuloa !
HALLITUS

På mötet behandlas i stadgarna § 10 fasttällda
ärenden.
Välkomna !
STYRELSEN
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AJANKOHTAISTA – AKTUELLT
Vaasan Golf ry:llä on myytävänä muutamia
Oy Kråklund Golf Ab:n A-osaketta, hinta
4 000 euroa, osakkeen ostaja saa v. 2011
kausimaksusta 200 euron alennuksen.
Osakkeita myy toiminnanjohtaja, 040␣ 160
2262.

Vasa Golf rf har ännu några Oy Kråklund Golf
Ab:s A-aktier till salu, priset är 4 000 euro/
aktie, men köparen får 200 euro rabatt på
första säsongsavgiften.
Försäljning av aktierna sköts av verksamhetsledaren, 040␣ 160 2262.

Kevään talkoopäivät

Vårens talkodagar

ovat seuraavat lauantait: 2.4, 9.4, 16.4, 30.4 ja 7.5 klo 10.00
- 13.30 sekä iltatalkoot pidetään kahtena tiistaina 26.4 ja 3.5
klo 17.00 - 20.00.
Kenttä ja harjoitusalueet, Range ja Par3-kenttä, on suljettu talkoiden aikana.

är följande: 2.4, 9.4, 16.4, 30.4 och 7.5 kl. 10.00 -13.30 samt
kvällstalko följande tisdagar 26.4 och 3.5 kl. 17.00- 20.00.
Observera att banan, träningsområden, Range och Par 3
övningsbanan, är stängda under talko.

Kausi avataan virallisesti talkookilpailulla
08.05.2011.
Kausi avataan talkookilpailulla äitienpäivänä 08.05, jos sää
sallii. Pelimuoto 18 Pb.
Kilpailuun voivat osallistua ne jäsenet, jotka ovat olleet
mukana talkoissa.

Pelaaminen kentällä ennen virallista
avausta 08.05.2011
Viheriöt ja uloslyöntipaikat ovat suljettu. Pelaaminen on
sallittu talvigreeneille, joille asetetaan liput. Uloslyönti tapahtuu tilapäisiltä lyöntipaikoilta, jatkolyönti lyödään teen päältä tai raffista.
Kärrykielto on voimassa kunnes toisin ilmoitetaan. Pelaamisesta tiedotetaan tarkemmin seuran kotisivuilla sekä klubitalon ilmoitustaululla.

Osoitteen muutokset
Jos osoitteesi on muuttunut tai muuttumassa, ilmoittanet
siitä puhelimitse 06-356 9989 tai 040-160 2262, sähköisesti
toimisto@vag.fi

Seniorit
Kauden 2011 avajaistilaisuus pidetään klubitalolla maanantaina 9.5. klo 18.00.
Palkintojen jako talven kilpailuista, informaatiota tulevan
kauden toiminnasta, sääntöjen kertausta, kahvitarjoilua.
Tervetuloa

Säsongen öppnas med talko tävlingen
08.05.2011
Säsongen öppnas officiellt på morsdagen 08.05, om vädret
tillåter. Spelformen är 18 Pb.
Alla som har varit på talko kan delta i tävlingen.

Spel på banan innan den officiella
öppningen 08.05.2011
Greenerna och utslagsplatserna är stängda. Spel är tillåtet till
vintergreener där flaggorna satts ut. Utslagen sker från tillfälliga
utslagsplatser, fortsättningsslagen från peg eller från ruffen.
Kärrförbud är i kraft tills annat meddelas. På anslagstavlan
samt på föreningens hemsidor informeras mera om spelandet.

Adress ändringar
Om din adress har ändrats eller kommer att ändra skall du
anmäla din nya adress till tfn 06-356 9989 eller 040-160
2262, e-post toimisto@vag.fi

Seniorer
Kick off inför säsongen 2011 hålls i klubbhuset måndag 9.5.
kl 18.00.
Prisutdelning från vinterns tävlingar, information om den
inkommande säsongens aktiviteter, regelrepetition, kaffeservering.
Välkomna

Klubbrestaurangen informerar
Nu har du möjlighet att köpa behändiga laddbara kort till dej
själv, som present eller ditt barn. Fråga närmare.

Klubiravintola tiedottaa
Nyt on mahdollisuus ostaa käteviä ladattavia kortteja itsellesi,
lahjaksi tai lapsellesi. Kysy lisätietoja
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Håkan Nylén
Vaasa Golf ry:n uusi puheenjohtaja
Vasa Golf rf:s nya ordförande␣
Håkan Nylén, 58 v, seniorigolfari
syntynyt Kokkolassa ja valmistuin
ylioppilaksi Vaasassa 1972 ja
ekonomiksi Hankenilta Helsingissä
1976. Opiskelen tällä hetkellä Hankenilla Vaasassa ja toivottavasti saan
maisterin paperit vielä tänä keväänä.

Håkan Nylén, 58 år, senior golfare
född i Karleby, student från Vasa
svenska samskola 1972 och diplomekonom från Hanken i Helsingfors
1976. Studerar för tillfället på Hanken
i Vasa på ett magisterprogram och
borde bli färdig i vår.

Olen työskennellyt Suomessa monessa kansainvälisessä yrityksessä
talousvastaavana, täällä Vaasassa
ABB:llä. Tällä hetkellä työskentelen
controllerina Elkamo Oy:llä Pietarsaaressa. Harrastan liikuntaa, golfia
kesällä ja hiihtoa talvella, lisäksi luen
dekkareita ja historiaa.

Jag har jobbat inom flera internationella företag i Finland som ekonomiansvarig, här i Vasa på ABB. Jobbar
för tillfället som controller på Elkamo
Oy i Jakobstad. Mina intressen är
motionering, golf på sommaren och
skidning på vintern samt läsning av
deckare och historia.

Ensimmäinen kosketus golfiin oli
vuonna 1971 pay and play kentällä
Brightonissa. Vaasan golfkenttään tutustuin samana vuonna koulun voimistelutunnilla. Aktiivi ura alkoi 1990
kun olin Vaasassa ABB:llä töissä. Juha
Supponen otti minut kentälle ja innostuin golfista heti. Olen
harrastanut golfia nyt 20 vuotta ja tasoitukseni on tällä
hetkellä 14. Toivon että vielä pystyisin parantamaan peliäni ja
pudottamaan tasoitusta lähemmäksi singelirajaa 10.

Första gången jag kom i kontakt
med golf var 1971 i England på en
pay and play bana i Brighton och
Vasa golfbana blev bekant samma år
på en gymnastiklektion. Aktivt började jag spela golf 1990 i Vasa då jag
jobbade på ABB. Juha Supponen tog mig till golfbanan 1989
på hösten och jag blev golfbiten direkt. Min golfkarriär har
fortsatt i 20 år och hcp är nu 14. Hoppas jag kan förbättra mitt
spel i fortsättningen och komma närmare drömgränsen 10.

Perheeseeni kuuluu vaimo ja kaksi aikuista lasta. Meidän
perheessä vain pojat pelavat golfia, useammat teistä tuntevat
Jonathanin pelaajana tai klubin caddiemasterina.

Till min familj hör fru och två vuxna barn. I vår familj spelar
endast pojkarna golf, de flesta av er torde känna Jonathan som
golfspelare eller som caddiemaster i klubben.

Toivon kaikille onnellista uutta vuotta 2011 ja toivottavasti
golfkaudesta tulee hieno ja menestyksekäs sekä pelaajille ja
kerholle. Tulen tekemään parhaani puheenjohtajana jotta
näihin tavoitteisiin päästäisiin. Toivon että nautitte ja pidättä
hauskaa golfkentällä.

Jag önskar er alla ett riktigt gott nytt år 2011 och hoppas att
golfsäsongen blir fin och framgångsrik för er och för klubben.
Jag kommer att göra mitt bästa som ordförande för att dessa
mål kan uppfyllas. Min hälsning till er är att njut och ha roligt
på golfbanan.
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Ladykapteeni esittäytyy

Ladykaptenen presenterar sig
När damkommitténs ordförandeTuija
Raunio för några månader sedan ställde
mig frågan om jag skulle vara intresserad av uppgiften som ladykapten behövde jag inte mycket betänketid. Jag
svarade genast ja. Delvis säkert för att
jag inte riktigt kan säga nej, men nog
också för att, om det finns någon gren
eller hobby åt vilken jag kunde tänka
mig att ägna mera tid av min fritid , så
är det nog golf.

Naistoimikunnan puheenjohtajanTuija Raunion kysyessä minulta muutama kuukausi sitten, olisinko kiinnostunut ladykapteenin tehtävästä, ei minun tarvinnut asiaa sen kummemmin
miettiä. Vastasin heti myöntävästi.
Osittain varmaan siitä syystä, että minun on vaikea sanoa ei, mutta myös
siksi, että jos jollekin lajille olen valmis
uhraamaan enemmän vapaa-ajastani,
niin kyllä se on golf.
Aina olen viihtynyt golfkentällä ja –
klubilla ja aina jopa tuntenut haikeutta, kun kierroksen jälkeen on ”pitänyt”
lähteä kotiin. Ladykapteenin tehtävän
myötähän tässä aukeaa ihan todellinen
syy viihtyä kentällä pidempään. Toivon myös, että muutkin golfarit ja
eritoten naiset rupeavat viihtymään
kentällä vielä entistä enemmän ja paremmin. Siihen pyrin omalta osaltani
vaikuttamaan. Vaikuttaakin muuten
olevan tulossa monenlaisia hauskoja
golfkilpailuja, joista pyritään tekemään entistä houkuttelevampia
tapahtumia yhdessä kilpailutoimikunnan ja naistoimikunnan
kanssa.

Jag har alltid trivts på golfbanan och i
den härliga golfmiljön och alltid även
känt mig en aning sorgsen då man
efter golfrundan varit ”tvungen” att
åka hem. Nu i egenskap av ladykapten
kommer jag ju att ha ett gott skäl att
njuta av golfklubbens atmosfär lite
mera. Jag hoppas att alla golfare och
speciellt damgolfare kommer att trivas
ännu bättre på vår bana. Det är det jag
för egen del närmast kommer att koncentrera mig på. Det verkar annars
vara många roliga golftävlingar på kommande, vilka bl.a. tävlingskommittén och damkommittén försöker göra ännu mera attraktiva.

Golfiin hurahtaminen tapahtui minun osaltani vuonna 1999.
Mieheni kanssa suoritimme yhtä aikaa greencardit ja vaikka
olimme silloin suhteellisen tuoreita K-kauppiaita Ristinummen
K-Market Kotitorissa, löysimme aikaa golfaamiselle. Vuorotellen pelaamalla se onnistuikin. Samaa vuorottelusysteemiä jatkoimme tyttäriemme syntymien jälkeenkin. Golf on ollut hyvä
henkireikä – kierroksen aikana, kun tunnetusti unohtuvat muut
asiat tai muuten ei ainakaan peli kulje.

Jag förlorade mitt hjärta åt golfen år 1999. Tillsammans med
maken tog vi green card och trots vi på den tiden var rätt så nya
K-köpmän i K-market Kotitori, hittade vi nog tid för den nya
hobbyn. Genom att turas om med varandra lyckades det. Med
samma system fortsatte vi efter det vi fått våra två döttrar. Golf
har varit en nödvändig omväxling i det hektiska arbetslivet –
under golfrundan glömmer man arbetet för ett tag, annars blir
det nog ingen vidare runda.

Tulevan kesän haasteisiin kuuluu mm. saada myös tyttäret 8 ja
10 v innostumaan golfista. Ovat he jo muutamana kesänä
harjoitelleetkin jonkin verran, mutta vanhempien itsekkyyden
takia on tyttärien harjoittelu valitettavasti jäänyt sivurooliin.
Golffihan on myös mitä parhain yhteinen harrastus perheille.

Till den kommande sommarens utmaningar hör bl.a. också att
få döttrarna 8 och 10 år att bli bitna av golfflugan. De har nog
redan under de senaste somrarna fått prova litet och intresset har
funnits, men hittills har mamma och pappa varit själviska och
bara koncentrerat sig på sitt eget spel. Golf är ju en ypperlig
gemensam hobby för hela familjen.

Viimeiset viisi vuotta olen toiminut Aktia Kiinteistönvälityksessä kiinteistönvälittäjänä. Tämä mielenkiintoinen työ vie
helposti mennessään ja päivistä muodostuu pitkiä, jollei vain
päätä, että kalenterissa on aikaa myös vapaa-ajan harrastuksille
Tehkäämme jokainen hyvä päätös ja satsataan myös omaan
hyvinvointiin ja tavataan golfkentällä ensi kesänä usein.
Maarit Lähteenmäki
Vaasan Golfin Ladykapteeni
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Under de senaste fem åren har jag jobbat som fastighetsförmedlare på Aktia Fastighetsförmedling Ab. Detta intressanta
arbete kräver mycket tid och dagarna blir lätt långa, om man inte
reserverar tid i kalendern för egna hobbyn också. Låt oss alla ta
ett hälsosamt beslut att satsa på eget välmående och träffas ofta
på golfbanan.
Maarit Lähteenmäki
Ladykapten för Vasa Golf
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Jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset 2010
Resultat av medlemsenkäten 2010
15.10.-1.12.2010 välisenä aikana suoritettiin seuran jäsentyytyväisyyskysely jossa haluttiin kuulla jäsenistön mielipiteitä mm. organisaatioiden uudistuksista, palveluiden ja kenttien toimivuuksista sekä toimikuntien tunnettavuudesta.
Lisäksi kyselyssä kysyttiin ravintola- ja caddiemastertoimintojen toimivuudesta ja palvelutasosta. Kyselyyn vastasi 336
jäsentä.
Tässä on tulokset kootusti ja kirjallisia palautteita tuli
myös runsaasti joista olemme koonneet Top 5 plus ja miinus
asiaa. Ravintolatoimintojen osalta palvelutaso ja valikoima
mm. noutopöytä oli parantunut edelliseen vuoteen verratuna
merkittävästi, hinnoitteluun toivottiin taas tarkistuksia.

Under tiden 15.10 – 1.12.2010 genomförde föreningen en
medlemsenkät där man bl.a. ville höra medlemmarnas åsikter
om genomförda organisationsförändringar, hur väl service
och banorna fungerade och hur väl kända kommittéerna var.
Dessutom frågades om restaurang- och caddiemasterverksamhetens servicenivå och funktion. 336 medlemmar besvarade enkäten.
Här är resultaten i sammandrag. Det kom dessutom
en stor mängd skriftliga kommentarer av vilka vi sammanställt Top 5 plus- och minus. Vad gäller restaurangen hade
nivån på servicen och urvalet, bl.a. det stående bordet förbättrats avsevärt jämfört med året innan, men man önskade åter
förändringar i prissättningen.

Vaasan Golf ry hallitus
Styrelsen för Vasa Golf rf
Vastaajan ikä

Miten arvioit seuran toimintaa kokonaisuudessaan asteikolla
Vastauksia

Osuus

10
50
122
87
64

3,00 %
15,02 %
36,64 %
26,13 %
19,22 %

< 21 vuotta
21 - 35 vuotta
36 - 49 vuotta
50 - 60 vuotta
> 60
Kuinka kauan olet pelannut golfia?
Alle 5 vuotta
5 - 10 vuotta
11 - 20 vuotta
yli 20 vuotta

Vastauksia

Osuus

98
107
89
37

29,61 %
32,33 %
26,89 %
11,18 %

Vastauksia

Osuus

45
138
125
22
2

13,55 %
41,57 %
37,65 %
6,63 %
0,60 %

Mikä on tasoituksesi?
0 - 10 hcp
11 - 20 hcp
21 - 36 hcp
Green card
Ei tasoitusta

Kuinka monta eri kenttää olet pelannut tänä vuonna?
<5
5 - 10
11 - 15
16>

Vastauksia

Osuus

144
129
39
21

43,24 %
38,74 %
11,71 %
6,31 %

Vastauksia

Osuus

30
263
21
5
8

9,17 %
80,43 %
6,42 %
1,53 %
2,45 %

Erittäin hyvä
Melko hyvä
Melko huono
Erittäin huono
En osaa sanoa

Miten tyytyväinen olet organisaatiomuutokseen (uusi toimitusjohtaja/
toiminnanjohtaja ja kenttämestarin työt eroteltu nyt eri henkilöille) ?
Vastauksia

Osuus

100
140
17
5
67

30,40 %
42,55 %
5,17 %
1,52 %
20,36 %

Erittäin tyytyväinen
Melko tyytyväinen
Melko tyytymätön
Erittäin tyytymätön
En osaa sanoa

Miten arvioit seuran tiedottamisen tällä kaudella verrattuna edelliseen kauteen?
Vastauksia

Osuus

40
142
130
13
5

12,12 %
43,03 %
39,39 %
3,94 %
1,52 %

Vastauksia

Osuus

73
231
24
4
4

21,86 %
69,16 %
7,19 %
1,20 %
1,20 %

Parantunut paljon
Parantunut hieman
Samanlaista
Heikentynyt hieman
Heikentynyt paljon
Caddiemaster palvelut
Erittäin tyytyväinen
Melko tyytyväinen
Melko tyytymätön
Erittäin tyytymätön
En osaa sanoa

Go for G

lf !

5

Fore!

JÄSENTIEDOTE / MEDLEMSINFO 1/ 15.04.2011

Vaasan golf junioreilla näytön paikka kaudella 2011
Viime kesän kilpailuja kiertäneenä huomasi, että ne pelaajat jotka menestyivät
kilpailuissa, niin he olivat hyviä lähipelissä. Lähipeliharjoitteet tulevatkin olemaan yksi pääkohta kesän harjoituksissa. Kesäksi olemme saamassa riittävästi
ohjaajia junioriemme pariin mutta edelleen olemme valmiit kehittämään ohjaajia ja valmentajia junioriemme parhaaksi.

Tulevan kesän pelikausi on suunnan
näyttäjä junioreiltamme uusille tuleville
kausille. Olemme rakentaneet pikku
hiljaa juniorien organisaatiota tulevia
haasteita vastaavaksi.
Olemme asettaneet tavoitteeksi, että 35 vuoden aikana juniorimme tulevat
olemaan palkintosijoilla juniorin Suomen mestaruus joukkuekilpailussa.
Haaste on kova mutta ei mahdoton.
Olemme saaneet toimikuntaan mm.
Tapio Mäkelän, jolla on valtava tieto ja
kokemus huippuvalmennukseen liittyen. Olemme käyneet pohjanmaata kauempana hakemassa neuvoja toimintatavoista ja mahdollisuuksista kilpagolfin
kehittämiseksi junioreissa. Olemme saaneet yhteistyössä alkuun Vaasa Golf
tuubin, jolla edesautetaan niiden pelaajien mahdollisuuksia menestyä, jotka
ovat juuri ylittämässä juniori-iän.
Haastavinta meillä on ja tulee olemaan
kokonaan uuden kilpagolf kulttuurin
luominen juniorimme pariin. Muissa
lajeissa harjoitellaan vähintään 4-5 kertaa viikossa kilpakauden ulkopuolella.
Meillä se on jäänyt aivan liian vähäiseksi
aiemmin.

6

Tulevaisuuden joukkueemme ikärakenne pääosin on nyt 9-14 vuotiaat. Heistä
tulemme muodostamaan tämän kauden jälkeen sen joukkueen, joka taistelee niistä mitaleista aikanaan seurallemme. Tälle 10 juniorin joukolle tulemme tarjoamaan kilpagolfin huippuvalmennusta. Tulemme mm. testauttamaan juniorimme samoilla ohjelmilla
kuin Anssi Kankkosen ammattilaispelaajien Masuuni projektissa. Vertailuarvot saamme samoin myös Tampereen
alueen juniorien vastaavista testeistä.
Miellyttävää on huomata mm. miten
Anssi Kankkonen kertoi mielellään auttavansa meitä vastineetta. Hieno asenne
juniorityön puolesta!

Tulemme edelleen käyttämään Golfin
aluevalmennuksen mahdollisuutta aktiivisesti yhteistyössä omien valmentajiemme kanssa. Omien valmentajien ja
ohjaajien kehittäminen on edelleen työn
alla ja siitä on hyvä esimerkki Jonathan
Nylénin seuraava porras junioriemme
kehittämisessä. Jonathan on sitoutunut
meidän Junior Pro projektiimme.
Kauden aloitusta odottaessa Antti /
Junioritoimikunta

Tähän 10 juniorin joukkoon on mahdollista päästä tulevan kesän kilpailumenestymisellä sekä olemalla mukana
kesän aikana erittäin aktiivisesti ohjatuissa harjoituksissa. Syksyllä junnut
testataan perusteellisesti ja sitoutetaan
talviharjoituskauteen. Ohjattuja harjoituksia tulee olemaan vähintään viisi/
viikko. Lisäksi oletamme juniorin oppivan harjoittelemaan omatoimisesti.

Go for G

lf !

Fore!

JÄSENTIEDOTE / MEDLEMSINFO 1/ 15.04.2011

Upp till bevis för Vasa Golfs juniorer 2011
Kommande sommars säsong visar vägen
för våra juniorers efterföljande säsonger.
Vi har byggt upp juniorernas organisation för att klara av kommande krav.
Vi har satt som mål att våra juniorer
inom tre år ska vara på pallplats i Finska
juniormästerskapens lagtävling. Utmaningen är krävande men inte omöjlig.
Till juniorkommittén har vi bland annat fått med Tapio Mäkelä, som har
kunskap och erfarenhet inom toppcoachning. Vi har varit utanför Österbotten och hämtat råd om tillvägagångssätt och möjligheter hur juniorernas
tävlingsgolf kan utvecklas. Vi har påbörjat Vasa Golf tuubi, som hjälper de
spelare, som just överstigit junioråldersgränsen, att lyckas.
Största utmaningen för oss kommer att
vara att skapa en helt ny tävlingskultur
för våra juniorer. I andra idrottsgrenar
tränar man minst 4–5 gånger per vecka
utanför tävlingssäsongen. För oss har
det tidigare blivit alldeles för lite.
Vårt framtidslag är nu i åldern 9–14. Av
dem kommer vi efter denna säsong att
göra det lag, som småningom ska kämpa
om medaljerna för vår förening. För
denna 10 juniorers grupp kommer
tävlingsgolfens toppträning att erbjudas. Vi kommer bl.a. att testa våra juniorer med samma program som Anssi
Kankkonen använder för proffsspelare i
Masuuni-projektet. Jämförelsevärden får
vi samtidigt från motsvarande tester för
juniorer i Tammerfors-området. Det är
angenämt att märka bl.a. hur Anssi
Kankkonen berättade att han gärna hjälper oss utan ersättning. En fin inställning till juniorverksamhet!
Denna grupp av 10 juniorer har man
möjlighet att komma med i genom att
nästa sommar ha framgång i tävlingar
samt genom att under sommaren mycket
aktivt delta i träningar. På hösten testas
juniorerna grundligt, och de ska binda

sig till vinterträningssäsongen. Det kommer att vara minst fem ledda träningar
per vecka. Dessutom räknar vi med att
juniorerna lär sig att träna på egen hand.
I senaste sommars tävlingar märktes att
de som lyckades i tävlingar är de som har
bra närspel. Närspel kommer också att
vara en huvudpunkt i sommarens träningar. Till sommaren kommer vi att få
tillräckligt med instruktörer för våra
juniorer, men fortsättningsvis är vi beredda att utveckla instruktörer och tränare för våra juniorers bästa.

Go for G

Vi kommer fortsättningsvis att använda
golfens distriktsträningsmöjligheter aktivt med våra egna tränare. Utveckling
av egna tränare och instruktörer är fortfarande under arbete, och ett bra exempel på det är Jonathan Nyléns nästa steg
för våra juniorers utveckling. Jonathan
har förbundit sig vid vårt projekt Junior
Pro.
I väntan på säsongsöppningen Antti /
juniorkommittén
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Kilpailukalenteri — Tävlingskalender 2011
Toukokuu - Maj
08 Talkookisa/Talkotävling
10 1.Senioritiistai/Seniortisdag
12 1.Torstaikilpailu/Torsdagstävling
14 Lähdemäen Autoliike Golf Open
17 2.Senioritiistai/Seniortisdag
19 2.Torstaikilpailu/Torsdagstävling
21 WiloGolf Open
22 Aloittelijat-Nybörjare
24 3.Senioritiistai/Seniortisdag
26 3.Torstaikilpailu/Torsdagstävling
28 Tallink-Silja Open
29 TsemppiTour
30 (Vacon-kutsukilpailu klo 16.00)
31 4.Senioritiistai/Seniortisdag
Kesäkuu - Juni
02 4.Torstaikilpailu/Torsdagstävling
05 Fondis Trophy
07 5.Senioritiistai/Seniortisdag
09 5.Torstaikilpailu/Torsdagstävling
10 (Aktia-kutsukilpailu)
11 SGL Trophy valtakunnallinen
greensome
12 Rosa Golf Naisten sunnuntai/
Damernas söndag
14 Junior FJT II 1 päivä
15 Junior FJT II 2 päivä
16 6.Senioritiistai/Seniortisdag + VaG-JG
17 6.Torstaikilpailu/Torsdagstävling
18 Kolmen Kimppa scramble
20 Matchplay karsinta/kval
Huom/Obs päivä/dag
21 Senioritiistai/Seniortisdag
22 7.Torstaikilpailu/Torsdagstävling
23 RG-Line Midnight Sun Best Ball
26 Hovisepät-Scramble Open
(2-h.scramble)
27 Golf Marathon
28 7.Senioritiistai/Seniortisdag
30 8.Torstaikilpailu/Torsdagstävling
Heinäkuu - Juli
02 ABB Open
03 Radisson SAS Royal Hotel Vaasa Open
05 8.Senioritiistai/Seniortisdag
06 KaveriKisa
07 9.Torstaikilpailu/Torsdagstävling
09 Wasa Open
10 Mandatum Life & Callaway Open
12 9.Senioritiistai/Seniortisdag
14 10.Torstaikilpailu/Torsdagstävling

Jäs/Medl.
Sen.
Jäs/Medl.
Open
Sen.
Jäs/Medl.
Open
Jäs/Medl.
Sen.
Jäs/Medl.
Open
Jun

18 pb
18 pb
18 pb
18 pb
18 lp/pb
18 pb
18 lp/pb
9 scramble
18 pb
18 pb
18 hcp/lp/pb

Sen.

18 lp/pb

Jäs/Medl.
Open
Sen.
Jäs/Medl.

18 pb
18 hcp/lp/pb
18 pb
18 pb

Open

greensome

Open
Jun.
Jun.
Sen.
Jäs/Medl.
Open

18 scramble
18 scr
18 scr
18 lp/pb
18 pb
18 pb

Jäs./Medl.
Sen.
Jäs/Medl.
Open

18 scr BT
18 scramble
18 pb
bestball

Open
Open
Sen.
Jäs/Medl.

18 scramble
72 scr/hcp
18 pb
18 pb

Open
Open
Sen.
Open
Jäs/Medl.
M/N
Open
Sen.
Jäs/Medl.

18 hcp/lp/pb
18 hcp/lp/pb
18 lp/pb
18 hcp/pb
18 pb
36 scr/hcp
18 hcp/lp/pb
18 pb
18 pb

Avoimiin (Open) kilpailuihin ilmoittautuminen viimeistään kaksi päivää
ennen.
Senioritiistaikilpailuihin ilmoittautuminen edellisenä päivänä 14 mennessä.
Kaikissa avoimissa lyöntipelikilpailuissa palkitaan aina myös scr-voittaja.
Mikäli avoimiin kilpailuihin ilmoittautuu vähintään 5 junioria (ikäraja 16 v.),
pelaavat he omassa sarjassa.
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1617 Seniori SM 70 - 75 v.
18 Wärtsilä Finland Trophy
back tee + klubi tee
19 10.Senioritiistai/Seniortisdag
21 11.Torstaikilpailu/Torsdagstävling
22 VaG - EPG Matchplay
23 Tournee/Vaasan Loma & Liikematkat
25 11.Senioritiistai/Seniortisdag
Huom/Obs Päivä/dag
28 12.Torstaikilpailu/Torsdagstävling
30 Alexandria Open
31 Ladies Day
Elokuu - Augusti
02 12.Senioritiistai/Seniortisdag
04 13.Torstaikilpailu/Torsdagstävling
06 2-h Scramble Open
08 (Anvia-kutsu)
09 13.Senioritiistai/Seniortisdag
11 14.Torstaikilpailu/Torsdagstävling
12 (VPS Good Company Golf )
13 BCC Finland Open (backtee)
14 Toimikuntien välinen kisa
16 14.Senioritiistai/Seniortisdag +
VaG-EPG-KoG
18 15.Torstaikilpailu/Torsdagstävling
2021 Vaasanmestaruus/Vasamästerskap
23 15.Senioritiistai/Seniortisdag
25 16.Torstaikilpailu/Torsdagstävling
26 (Sponsorikisa)
27 Torres Open
28 “Ryder Cup” Vaasa-Muut
30 16.Senioritiistai/Seniortisdag
Syyskuu - September
01 17.Torstaikilpailu/Torsdagstävling
02 (Wärtsilä Vaasan yksikkö klo 14.)
03 Kapt.Zik-Zak
04 Senior Wasa Open 2-h.scramble
06 17.Senioritiistai/Seniortisdag
08 18.Torstaikilpailu/Torsdagstävling
10 K-Market Piffin Kinkku
11 Minimani Kalkkuna Open
13 18.Senioritiistai/Seniortisdag
17 Smedsby - Vallonia Open
20 19.Senioritiistai/Seniortisdag
24 Päättäjäis/Avslutnings-scramble +
Oktober Fest
27 20. Senioritiistai/Seniortisdag

Sen.Open

36 scr

Open
Sen.
Jäs/Medl.
Open

18 scr/hcp/pb
18 lp/pb
18 pb
Match
18 hcp/lp/pb

Sen.
Jäs/Medl.
Open
Open

18 pb
18 pb
18 scr/hcp/lp/pb
18 pb

Sen.
Jäs/Medl.
Open

18 lp/pb
18 pb
18 hcp/lp

Sen.
Jäs/Medl.

18 pb
18 pb

Open
Tkt

18 hcp/lp/pb
Foursome

Sen.
Jäs/Medl.

18 pb
18 pb

M/N/Sen.
Sen.
Jäs/Medl.

54/36 scr/lp
18 pb
18 pb

M/N
Sen.

18 hcp/lp/pb
Match
18 lp/pb

Jäs/Medl.

18 pb

Open-Sen.
Sen.
Jäs/Medl.
Open
Open
Sen.
Open
Sen

18 hcp
18 pb
18 pb
18 hcp
18 hcp
18 lp/pb
18 scr/hcp/lp/pb
18 pb

Jäs/Medl.
Jäs./Medl.

18 hcp/pb
18 lp/pb

Till Öppna (Open) tävlingarna bör anmälningen ske minst två dagar före.
Till Seniortisdagstävlingarna bör anmälningen ske före kl.14 föregående
dag.
I alla slagspeltävlingarna prisbelönas alltid också scr-vinnare.
Om det till öppna tävlingar anmäler minst 5 juniorer (max.16 år), spelar
de i egen klass.
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Erilaisia golfmatkoja.
Kuusi kierrosta kolmessa viikossa.
Heikkisen Eskolle ja minulle kumppaneineen tuli mahdollisuus syksyllä 2010 lähteä
matkalle Uuteen-Seelantiin. Kyseessä oli
reilun kolmen viikon matka, jossa matkaohjelman mukaan kierrettiin sekä Pohjoisettä Eteläsaari aloittaen viiden päivän tutustumisella Aucklandiin ympäristöineen.
Koska golfin pelaaminen ei ollut matkan
päätarkoitus ja matka Uuteen-Seelantiin
oli pitkä (neljä lentoa; reilu 25 tuntia yhteensä) ja koska liikuimme maan sisällä
paljon pääasiassa linja-autolla, jätimme omat
golfbägit suosiolla kotiin. Matka-ohjelma
oli kuitenkin niin mukavasti rakennettu,
että se antoi mahdollisuuden golfaamiseen
ilman että joutui jättämään muuta näkemistä ja kokemista väliin; vapaa-aika kylläkin jäi sitten vähemmälle.
Uuden-Seelannin golfkentistä on olemassa
kirja ”The New Zealand Golf Guide”
(www.golfquide.co.nz), jonka Esko tilasi
meille ensimmäisen kerran jo vuotta ennen
suunniteltua lähtöpäivää. Kirja maksoin 35
NZ dollaria + toimituskulut (18 euroa).
Kirjaan tutustuessamme kävi ilmi, että Uudessa-Seelannissa on paljon kenttiä ja pelaaminen on pääsääntöisesti kohtuuhintaista.
Samalla kävi ilmi, että tilaamamme kirjan
esittämällä usealta kentältä sai alennuksen
(yksi alennus per kirja). Ensiksi tilaamamme kirjan alennusaika vain harmillisesti
päättyi juuri ennen lähtöpäiväämme. Näin
ollen Esko tilasi meille uuden, päivitetyn
kirjan, jossa alennusaika kattoi myös matkamme. Kirjasta kävi ilmi myös se UudenSeelannin erikoisuus, että ulkomaalaisille
oli kalliimmat greenfeet usealla kentällä
(paikallisille edullisimmat, sitten Australia
+ muut lähialueet ja kalliimmat muille).
Yksityiskohtaisemman matkaohjelmamme
selvittyä ryhdyimme kartoittamaan sopivia
pelipäiviä ja pelaajia. Matkaryhmästämme
ilmoittautui kaikkiaan 11 pelaajaa, joiden
haluama pelimäärä hieman vaihteli. Tämän
jälkeen ryhdyimme kartoittamaan sopivia
kenttiä käyttäen apuna nettiä, kirjaa ja aikaisemmin Uudessa-Seelannissa pelaamassa
käyneiden suosituksia. Myös kirjan toimittaja suositteli meille pelaamisen arvoisia kenttiä. Mukavan kentän löydyttyä olin sähköpostilla yhteydessä kysyen löytyykö lähtö-

aikoja meille sopivalle päivälle sopivana ajankohtana, löytyisikö kaikille vuokravälineet
(bägit ja mailat) ja minkä hintaista pelaaminen näin ollen olisi. Kentiltä tuli vastaukset
hyvin nopeasti muutamaan poikkeusta lukuun ottamatta. Iloksemme kentillä oli hyvin tilaa tai sitten sitä järjestettiin ennen tai
jälkeen kilpailujen. Myös vuokravälineitä oli
tarjolla koko ryhmällemme. Saimme järjestettyä koko peliohjelmamme hyvissä ajoin
ennen matkan alkua ja pystyimme sovittelemaan sen muun ryhmän toimintaa kiitos
ryhmän joustavuuden.
Varasimme etukäteen kaikkiaan viisi golfkierrosta viidelle eri kentälle. Tavoitteena
oli käydä näiden lisäksi pelaamassa mikäli
sopiva kenttä ja aikaa tulisi matkan varrelle.
Mielenkiintoisesta ja tiiviistä matkaohjelmasta ja hyvästä matkaseurasta johtuen tämä
onnistui vain kerran ja silloinkin matkaan
lähtivät vain Esko ja minä. Kaikilla matkakumppaneillamme, jotka aikoivat pelata,
oli mukanaan mailoja lukuun ottamatta
kaikki perusvälineet; golfkengät, -hanskat
ja –pallot sekä merkkausnastat, tiit ja griinihaarukat sopivine vaatteineen. Olimme matkalla lokakuun lopusta marraskuun loppuun eli Uudessa-Seelannissa oli kevät.
Vaatteiksi riittivät hyvin kotoisat golfvaatteet
eli minulla shortsit ja pikeepaita. UusiSeelanti on hyvin tarkka siitä, että sinne ei
tuoda sille vieraita kasveja yms. Olimme
tietoisia siitä, että meidän pitää ilmoittaa
maahan tullessamme golfkenkämme ja että
ne joutuisivat hyvin tarkkaan tarkastukseen
ennen maahan pääsyämme. Näin ollen
olimmekin siivonneet ne hyvin tarkkaan.
Tästä ennakkovarautumisestamme huolimatta liki kaikkien mukana olleet golfkengät joutuivat vielä erikoisdesinfiointiin.
Gulf Harbour Country Club, Auckland, NZ
(www.gulfharbourcountryclub.co.nz)
Vatsanpohjassani oli perhosia jo aamupalalla;
olinhan toiminut vastuullisena golfin järjestäjänä yhdessä Eskon kanssa. Tulisiko linja-auto
hakemaan meitä, löytäisimmekö kentälle,
ehtisimmekö ajoissa, olisiko kyseessä se kenttä
minne lähtöajat oli varattu, odotettaisiinko
meitä ja niin edelleen. Linja-auto tuli sovittuna
aikana klo 8.00 aamulla, löysimme kentälle
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ajoissa ja kaikki oli valmiina meitä varten. Meitä
oltiinvastassahetilinja-autoltajaohjattiinCaddie
Masterin huomaan.
Edellä kuvattu tapahtui Auckalandissa ja
sen pohjoispuolella olevalla Gulf Harbourin
golfkentällä. Kyseessä oli kohtuullisen uusi
(avattu 1997) resort kenttä, jonka sijaitsi
meren rannalla siten, että kauniit, vaikuttavat ja haastavat päätösväylät tulivat rantaa
myötäillen takaisin klubille. Ilmassa oli suuren urheilujuhlan tuntua kun ryhmämme
vuorollaan tiiasivat ulos. Kuinka paljon pidemmälle pallo lentäisi pää alaspäin lyötäessä? Alkujännityksen rauetessa pallo alkoi
lentää, joskin pientä ruostetta osaamisessa
tauon jälkeen oli havaittavissa. Tiivis aikataulu ei antanut mahdollisuuksia Rangella
käyntiin. Peli pysyi sillä tasolla, että se oli
hauskaa ja että pystyi nauttimaan hyväkuntoisesta, kauniista kentästä ja kauniista maisemista. Kentällä oli Pohjalaiselle pelaajalle
hieman korkeuseroja, mutta maltillisesti.
Kierroksen jälkeen klubilla oli iloinen ryhmä golfaajia, jotka olivat korkanneet uuden
mantereen golfkokemuksiinsa.
Arikikapakapa Rototua Golf Club, Rotorua,
NZ (www.rotoruagolfclub.co.nz)
Arikikapakapan kentän valintakriteeri oli
hyvin ammattimainen ja perusteltu. Yksi
matkaryhmämme jäsen oli käynyt Uudessa-Seelannissa aikaisemmin ja noteerannut
Rotoruasta mainitun kentän. Hän ei ollut
silloin pelannut kenttää, mutta noteerannut
sen hauskasta nimestä ja ostanut sen nimikkopikeen. Hauskan nimen perusteella hän
esitti kenttää pelattavaksi ja koska se sopi
aikatauluihin ja kentällä oli tilaa (päästettiin
matkaan ennen kisaa), niin näin tehtiin.
Tällä kertaa golfvastaavat kävivät tarkistamassa kentän sijainnin jo edellisenä iltana
tavaten myös Golf Pron, jonka kanssa pelaamisesta oli sovittu. Kaikki oli kunnossa
aikaisin aamulla alkavaa kierrosta varten.
Ryhmät tiiasivat jälleen aurinkoisessa säässä
kauniille puistokentälle. Tällä kertaa ei ollut merenrantaa ihasteltavana, mutta sitäkin enemmän mitä erilaisimpia puita, pensaita ja kasveja mitä erilaisimmissa väreissä.
Rotorua on tuliperäistä aluetta ja kentän
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läheisyydessä oli puisto, missä maan alta
tuleva höyry muodosti lämpiä lammikoita
ja höyryäviä patsaita. Näitä höyrypatsaita
saimme myös ihastella kentältä pelatessamme. Kenttä oli hyväkuntoinen ja hyvin
hoidettu. Harmiksemme Ladyjen kilparyhmä pääsi kuitenkin eteemme ja oma etenemisemme hidastui merkittävästi. Ladyillä
oli pelimuoto, jossa iso joukko pelaajia tiiasi
ulos ja aina huonoin ryhmästä tippui pois.
Ryhmän pienetessä vauhtikin parani ja pääsimme taas etenemään kohtuullista vauhtia. Sen verran kauan kierroksemme kesti,
että emme ehtineet nauttimaan klubitalon
tarjonnasta vaan muu matkaryhmämme
poimi meidät sovitusti kyytiin tutustumaan
muihin Rotoruan nähtävyyksiin.
Cape Kidnappers Golf Course, Napier, NZ
(www.capekidnappers.com)
Tuttavani ystävä Mikko, jonka kanssa olin
pelannut muutaman kerran, oli tehnyt muutama vuosi sitten unelmamatkan golfaten
maailman ympäri pelaten joka mantereella.
Mikon matkan päämaalina oli käydä pelaamassa Cape Kidnappersin kenttä. Pelatessamme jälleen yhdessä viime kesänä oma
matkani tuli puheeksi ja Mikko muistutti
Cape kidnapperista. Muistuttaminen jälkeen kävin lukemassa hänen bloginsa matkaltaan (www.goldensungolf.fi) ja sen jälkeen tutustumassa kentän kotisivuihin.
Ehdotin kentän pelaamista peliseurueelleni
ja koska halukuutta löytyi, olin yhteydessä
kentän toimistoon. Aikoja ja välineitä löytyi ja kenttä tuli osaksi pelisuunnitelmaamme huolimatta siitä, että sen pelaaminen oli
kaikkea muuta kuin edullista.
Matkaohjelmamme mukaan saavuimme
Napieriin vasta alkuiltapäivästä. Matkaseurueemme oli niin ystävällinen, että kiersi
käytössämme olleella linja-autolla kentän
kautta. Kentälle oli noin 40 km Napierin
kaupungista. Arvelimme, että kentän alueessa
olisi nähtävää myös ei-golfareille. Olimme
tietoisia, että viimeiset kahdeksan kilometriä
on yksityistietä ja olimme etukäteen kysyneet, että onko klubille mahdollista tulla
isolla linja-autolla ja pääseekö se myös pois
sieltä. Etukäteisvarmisteluistamme huolimatta yksityistielle pääsy ja sillä ajaminen aiheutti pientä hämmennystä. Mikon blogin mukaan klubille vievä yksityistie oli yhtä kallis
rakentaa kuin koko alueen hankinta. Se oli
helppo uskoa tietä ajettaessa. Linja-auton
kuljettajamme ilmoitti, että tämä oli viimeinen golfkenttä minne hän ajaa autonsa.
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Saavuimme jännittävien vaiheiden jälkeen
klubille, jossa meitä oli vastassa koko klubin
henkilökunta kätellen kaikki linja-autosta
nousijat. Vastaanotto oli varsin vaikuttava
vaikka on myönnettävä, että meidän lisäksi
klubille ei tullut iltapäivästä enää juurikaan
asiakkaita ja että yksityistien portin avaus
oli varoittanut heitä tulostamme. Joka tapauksessa vastaanotto oli erittäin lämmin ja
miellyttävä. Vastaanottajat opastivat eri tilojen sijainnin, joihin myös osa ei-golffareista
kävi tutustumassa. Golfaamaan lähtijät ryhtyivät vaatteiden vaihtoon, ottivat vuokravälineet käyttöön ja siirtyivät viereiselle
Rangelle lyöntiharjoituksiin. Pallot kuuluivat kierroksen hintaan.
Lähtöajan lähestyessä Caddie Master kutsui ryhmän kokoon ja kertoi kentän
ominaispiirteistä ja väylien sijainnista. Hän
otti meiltä myös lounastilaukset, jotta ruoka olisi valmiina saapuessamme tauolle
etuysin pelattuamme. Ilma oli jälleen aurinkoinen ryhmiemme lyödessä ulos
ykköseltä. Ensimmäiset väylät olivat selvästi lämmittelyä tulevaa varten. Olimme tyytyväisiä siihen, että olimme kuunnelleet
pukuhuoneessa kentän jo pelannutta kanadalaista golffaria. Hän kehotti miehiä pelaamaan yhtä tiiauspaikkaa lähempää (naisten kilpatii?), jotta kentästä ei tule liian
haastavaa. Tämä oli hyvä neuvo; muuten
avauslyönneistä olisi tullut useasti turhan
haastavia ja pituutta riitti yli Vaasan valkoisten kuitenkin.
Kenttä sijaitsee nimensä mukaisesti niemellä
ja usea väylä kulkee pitkin meren rantaa
joko kokonaan tai osan matkaa. Rantatöyräs
on lisäksi korkealla merestä (yli 150 metriä)
ja näköalat ja maisemat olivat valtavat. Palloja ei juuri kannattanut lähteä etsimään,
jos lyönti harhautui meren suuntaan. Rantaa töyräineen on käytetty hienosti hyväksi.
Oli hienoa tiiata meri selän takana korkealta töyräältä kohti edessä avautuvaa väylää.
Meitä onnisti myös sään suhteen. Kenttä
olisi ollut aivan eri pelata, jos olisi tuullut tai
tuullut ja satanut. Vaikka kentällä oli haasteita pitkine väylineen, haastavine rotkojen
ylityksineen ja korotettuine griineineen niin
kenttä oli hyvin pelattava ja miellyttävä.
Kenttä maisemineen, väylineen, griineineen
ja henkilökuntineen oli jotain sellaista mitä
saa harvoin kokea. Saapuessamme hotelliin
myöhään illalla auringon jo laskettua muu
matkaseurueemme kertoi, että meistä näkyi, että olimme onnellisia ja että olimme
kokeneet jotain suurempaa.
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Queenstown Golf Club, Kelvin Heights
course, Queenstown, NZ
(www.queenstowngolf.co.nz/)
Kolmen kentän ja noin kahden viikon jälkeen vaihdoimme Pohjoissaarelta Eteläsaarelle. Lensimme Wellingtonista Queenstowniin, joka sijaitsee Eteläsaaren eteläosassa. Queenstown on ulkoilijan paratiisi; siellä
on ulkoilmaharrastajan mahdollista tehdä
vaikka mitä paitsi laskettelurinteitä ei näkynyt. Oli vaellusta, riippuliitoa, kanoottiretkeä,
vuorikiipeilyä jne. Ja tietysti mahdollista pelata golfia. Kelvin Heightsin kenttä oli golfkirjan meille toimittaneen henkilön suositus. Kenttä sijaitsi näköyhteyden päässä kaupungista, sataman vastakkaisen niemen kärjessä. Linnuntietä sinne oli hyvin lyhyt matka, mutta autolla joutui kiertämään välissä
olleen lahden. Näin ollen golfryhmämme
ottikin eksoottisen kulkuvälineen kentälle;
vesitaksin. Matka oli jopa turhan nopea; siitä
lystistä olisi voinut nauttia pidempäänkin.
Kaikki oli jälleen kunnossa ennakkovarausten mukaisesti ja vastaanotto oli ystävällinen ja lämmin. Vuokravarusteet oli laitettu
valmiiksi ryhmällemme ja ehdimme jälleen
Rangelle lyömään hyvät lyönnit pois ennen
kierrosta. Kelvin Heightsin kenttä oli pienellä alueella ja välillä oli sokkolyöntejä /avauksia. Oman haasteensa toi se, että väylät olivat menossa rinnettä ylös tai alas tai
vaihtoehtoisesti sivusuunnassa siten, että
väylä oli vinossa. Oli hyvää harjoitusta tasamaahan tottuneille pohjalaisille. Kenttä oli
kuitenkin jälleen hyvässä kunnossa ja
maisemaltaan kauniilla paikalla. Monet väylistä olivat järven rannassa tai sen läheisyydessä. Järven vastarannoilta nousevat osin
lumipeitteiset vuoret antoivat myös oman
säväyksensä kentälle.
Lähdimme tällä kertaa kilpailun perään
pelaamaan. Ilma oli lähtiessämme kaunis
mutta tuulinen. Matkan varrella tuuli yltyi
ja loppuvaiheessa toi jo pilviä ja viileää säätä
mukanaan. Olihan vasta kevät ja olimme
varsin etelässä. Emme kuitenkaan kastuneet vaikkakin tuuli vaikutti varsin paljon
viimeisten väylien pelaamiseemme. Kokemus oli tästä huolimatta positiivinen ja
joukkomme oli kenttään tyytyväinen.
Poistuimme kentältä tilataksilla matkan
kestäessä liki neljä kertaa kauemmin kuin
vesitaksilla.
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Gleniti Golf Club,Timaru, NZ
(www.glenitigolf.co.nz)
Alun perin tarkoituksena oli pelata myös
etukäteen suunnittelemattomia kierroksia.
Tämä kuitenkin toteutui vasta matkan viimeisintä päivinä Timarussa. Matkaseurueemme saapui puolen päivän jälkeen alkuperäistä suunnitelmaa aikaisemmin Timaruun
ja ohjelma oli vapaa.Tutkimme Eskon kanssa
seudun karttaa golfkirjamme ja netin avustuksella ja havaitsimme, että alle kymmenen kilometrin päässä hotellistamme oli
kenttä. Pidemmittä puheitta keräsimme
varusteemme, otimme taksin ja suunnistimme kohti klubia. Taksi jätti meidän arvokkaan näköisen kaksikerroksisen tiilirakennuksen eteen. Rakennuksen ovi oli
lukossa. Rakennuksen takapihalta löytyi
pieni kioski, joka oli myös lukittu. Tässä
vaiheessa mahdollisuus golfkierrokseen
näytti hyvin huonolta.
Rakennuksia kiertäessämme kuulimme ääniä ja löysimme lopulta äänen lähteen; siivoojan. Kysyimme, että onko klubi kiinni.
Siivooja kertoi, että ei ole ja että meidän
tulee painaa tiilirakennuksen ulko-oven
viereistä ovikelloa. Näin teimme ja pienen
hetken jälkeen ulko-oven aukaisi mieshenkilö, jolle kerroimme, että haluaisimme
pelaamaan, mikäli se on mahdollista. Oven
avaaja kehotti meitä siirtymään takapihalle,
jonne itse ilmaantui takaoven kautta. Kioskista saimme green feet ja viereisestä varastosta meille kasattiin vuokravälineet bägeineen ja kärryineen. Onneksi muut seurueemme pelaajat eivät innostuneet lähtemään mukaan, koska tällä kentällä ei ollut
juuri enempää välineitä vuokrattavaksi.
Kierros välineineen tuli maksamaan 40 NZ
dollaria per henkilö eli noin 24 euroa. Edullinen hinta pisti hieman miettimään kentän
tasoa, mutta epäily oli turhaa. Kyseessä oli
hyväkuntoinen, 18 väyläinen, miellyttävä
puistokenttä, jossa oli onneksi tilaa. Oma
pelipäiväni ei ollut kaksinen vaan vuoristoratainen. Hyvien suoritusten joukkoon
tuli lukuisia surkeita lyöntejä. Esko pelasi
tavoilleen uskollisena tasaisen varmasti.
Meitä ennen lähti yksi pelaaja ja kierroksen
aikana näimme yhden meitä edellä olevan
ryhmän. Muuten näytti siltä, että tänä arkipäivänä saimme pelata omaa kenttäämme.
Kierros eteni joutuisasti, vaikka jouduimme välillä minun pallojani etsimään. Oli
hauska huomata, että kustakin lainasetistä

löytyi aina joku luottomaila. Tällä kierroksella se oli minulle puukolmonen. Driveri
pienellä nostokulmalla sai lepäillä bägissä.
Kierrettyämme lenkin saavuimme autiolle
klubille ja syntyi kysymys takaisin hotelliin
pääsystä. Onneksi klubitalon ovikellon takaa löytyi jälleen apua ja taksi tuli kohtuullisen lyhyen odotusajan jälkeen.
Clearwater, Christchurch, NZ
(www.clearwaternz.com)
Viimeinen kohteemme Uuden-Seelannin
matkallamme oli Christchurch, Eteläsaaren
suurin kaupunki. Kaupunkia oli ravistellut
muutama kuukausi ennen saapumistamme
voimakas maanjäristys ja mietimmekin
miten se näkyisi kaupungissa. Järistyksen
jäljet olivat kohtuullisen pieniä, joskin niitä
oli paljon. Tätä kirjoitettaessa kaupunkia
oli ravistanut uusi maanjäristys, edellisen
jälkijäristys ja kuvien mukaan tuhot olivat
olleet nyt mittavammat ja uhreiltakaan ei
ollut vältytty. Myös hotellimme läheisyydessä oli mittavia vahinkoja. Esimerkiksi
samalla aukiolla sijaitsevan katetdraalin
torniosa ympäristöineen oli romahtanut.
Tätä kirjoittaessani päivitin kentän webosoitteen ja huomasin heidän sivuiltaan,
että kenttäalue rakennuksineen on säilynyt
maanjäristyksessä ja että alueen hotellia käytetään hätämajoituksena majapaikkaa tarvitseville.
Viimeisen kierroksen järjestäminen kanssa
minulle oli tapahtunut pieni erhe. Kuten
aikaisemmillakin kentillä ryhdyin
varmistelemaan, että kaikki on kunnossa.
Tätä tehdessäni huomasin, että olinkin ollut yhteydessä Christchurchiin Englantiin
enkä Uuteen-Seelantiin. Ei muuta kuin
kirja käteen ja netti apuna uutta kenttää
etsimään. Tilaa ja välineitä lyötyi
Clearwaterin kentältä, jota Timarun klubitalon ovikellon takaa löytynyt henkilö meille suositteli. Cleareaterin kenttä oli myös
Resort kenttä.
Golfseurueemme kokoontui jälleen aikaiselle aamiaiselle siirtyäkseen kukonlaulun
aikaan kentälle. Caddie Master odotti meitä jälleen ja oli laittanut varusteemme meille
valmiiksi. Pääsimme jälleen kilpailuryhmien
edelle lupauksella, että pidämme huolta
pelinopeudesta eivätkä kilparyhmät joudu
meitä odottamaan. Perässämme tuli naisten Greensome –kilpailu ja ensimmäisessä
parissa pelattiin vain kahta palloa. Tästä
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johtuen näytti ensin, että vauhtimme ei
hyvästä vauhdista huolimatta riitä. Huomasimme kuitenkin, että seuraavissa ryhmissä pelattiin kolmea palloa (kuusi pelaajaa) ja että ensimmäisen kilparyhmän jälkeen oli pitkä väli seuraaviin kilparyhmiin.
Clearwaterin kentällä oli hyvin tilaa. Väylien ulkopuolelta pystyi hyvin lyömään, joskin ruoho oli tiivistä ja raskasta rangaisten
huonoista lyönneistä. Kaikki griinit olivat
korotettuja ja hyvin bunkkereilla
ympäröityinä. Myös lukuisat vesiesteet toivat tasaiseen kenttään runsaasti haasteita.
Korotetuista griineistä tuli tottumattomalle
hyvinkin yksi lähestymislyönti lisää. Sille ei
päässyt pompottelemalla. Kentän ja myös
reissumme viimeinen väylä oli arvoisensa.
Se päättyi komean klubitalon terassin eteen
vesiesteen saartamana. Siihen oli UudenSeelannin turnee hyvä lopettaa. Koska ilma
oli jälleen aurinkoinen, niin iloinen golfseurue pääsi pelaamaan vielä jälkipelit klubitalon terassille ennen siirtymistä takaisin
Christchurchin keskustaan. Oli aika hankkia viimeiset tuliaiset ja pakata laukut max.
20 kiloon.
Pelaamisesta Uudessa-Seelannissa
Kokemus pelaamisesta Uudessa-Seelannissa oli erittäin positiivinen. Oli hyvä, että
peliajat oli etukäteen varattuja, jolloin aikaa
ei hukkunut sopivien kenttien löytämiseen.
Kenttien henkilökunta ja ihmiset ylipäänsäkin olivat erittäin ystävällisiä, avuliaita ja
sosiaalisia. Maasta löytyy erittäin paljon
kenttiä eri hintaluokista ja tasoista. On
varsin todennäköistä, että kentillä on enemmän pelaajia varsinaisena sesonkina kuin
meidän pelatessamme. Me olimme aikaisessa keväässä ja meillä oli säiden suhteen
erinomaisen hyvä onni. Säätilat UudessaSeelannissa ovat hyvin samantyyppisiä kuin
Skotlannissa ja Irlannissa. Saattaa sataa ja
paistaa varsin lyhyellä varoitusajalla.
Vuokraamamme välineet olivat laatumerkkejä ja hyväkuntoisia. Osa varusteista oli
varmaan aivan uusia, alkavalle kaudella hankittuja. Mailat olivat anteeksiantavia ja siten
niillä oli kohtuullisen helppo pelata vaikka
ne eivät olleet omia. Mailavalikoima oli myös
pääsääntöisesti laaja käsittäen myös hybrideitä
perinteistä rauta- ja puumailojen lisäksi. Naisten seteissä oli myös pieniä puita.
Thomas Ferm
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Toimintakertomus 2010
YLEISTÄ
Golfkenttä avattiin perinteisesti talkookisalla helatorstaina. Kenttä oli talvehtinut hyvin runsaslumisen talven ansiosta
ja greenit tulivat hyvään kuntoon nopeasti heti alkukaudesta. Kenttä oli varsin
hyvässä kunnossa koko kauden ja keskikesän kuumimmistakin helteistä selvittiin paremmin kuin monella muulla
golfkentällä.
Kesän aikana rakennettiin uusi pumppurakennus S5 väylälle lammen rantaan.
Tämä parantaa jatkossa entisestään vesihuoltoa. Rakennukseen tulee lisäksi uusi
vesi-WC ja taukotila, jonne voi lähiväyliltä mennä suojaan esim ukkoskuurolta.
Kentän kunnostusta jatkettiin koko kauden ajan. Uusien metsäväylien reunaalueita raivattiin edelleen. Kauden lopulla V3 väylän greeni korjattiin ja korotettiin. Väylien V6 ja S7 peliä haitanneet
tiet peitettiin ja kylvettiin kauden lopussa. Kaiken kaikkiaan pelattavuutta parannettiin eri puolilla kenttää.
Kentän hoidosta ovat Kai Lehtosaaren
johdolla edelleen vastanneet Kjell
Österblad, Per Granberg ja Juhani Kivimäki. ”Kölli” aloitti kauden lopulla
kenttämestaritutkinnon suorittamisen.
Näin saamme laajempaa osaamista
kentänhoitoon ja enemmän tietotaitoa
suhteellisen pieneen ja poikkeustilanteissa haavoittuvaan organisaatioomme.
Kesällä kentänhoidossa on lisäksi ollut
apuna joukko nuoria kausityöntekijöitä.

HALLINTO, JOHTO JA
HENKILÖSTÖ
Hallitukseen ovat kuuluneet Heikki
Purovirta (pj.), Päivi Sairo (varapj), Siri
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Gröndahl Raimo Tantarimäki ja Jarmo
Uutela. Kokouksiin ovat lisäksi osallistuneet esittelijöinä ja asiantuntijoina tj
Petri Jolkkonen ja kenttämestari Kai
Lehtosaari. Hallitus on pitänyt 6 kokousta.
Tilintarkastajina ovat toimineet Hans
Bertell, KHT ja Markku Lehto, HTM,
varatilintarkastajana Lars-Erik Hanner,
HTM.
Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut
1.2.2010 alkaen Petri Jolkkonen.

INVESTOINNIT
Merkittävämpiä investointeja olivat uusi
viheriöjyrä ja ruiskuajoneuvo sekä sauna- ja pukuhuonetilojen saneeraus. Lisäksi ravintolaan hankittiin paremmat
tarjoilualtaat lounastarjoiluun. Ravintolasalista puhkaistiin uusi kulkuyhteys
aurinkoterassille.

TALOUS
Yhtiön talous on pysynyt edelleen vakaana. Osakeyhtiön liikevaihto ylitti
ensimmäistä kertaa puolen miljoonan
euron rajan. Liikevaihto oli 503,2 t
euroa, missä on kasvua 9,2 %. Oy:n
kaikki merkittävimmät tulonlähteet kehittyivät suotuisasti. Taloudellinen asema parani lisäksi n. 100.000 eurolla,
kun kenttälaajennuksen rakentamiseen
aikanaan hankitut iso kaivuri rammereineen ja porausvaunu realisoitiin. Kauden aikana vuosia työn alla olleet maanhankinta-asiat niin ikään edistyivät. Vuoden lopussa varmistui, että Oy Kråklund
Golf Ab hankkii tulevia laajennuksia
varten Vaasan kaupungilta n.5.3 hehtaarin ja Saikkosen perikunnalta n. 3.3
hehtaarin maa-alat. Molemmat kaupat
toteutuvat vuoden 2011 alussa.
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Päättyneeltä tilikaudelta pystyttiin tekemään 45,8 t euron poistot. Suunnitelman mukaiset poistot tehtiin rakennuksista, 5% menojäännöksestä, kentästä
2% tasapoisto ja asfaltoinneista 10%
tasapoisto. Koneiden ja kaluston osalta
ei tehty poistoja lainkaan. Tilikauden
tulokseksi muodostui - 892,59 euroa.
Taseen loppusumma on 2␣ 672 t euroa.
Lyhytaikaisten velkojen määrä pieneni
153 t euroa. Rahoituskulut alenivat edelleen. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta
ja tilikauden tulos kirjataan voitto- ja
tappiotilille.

TULEVAISUUDEN
NÄKYMÄT
V. 2011 toteutettavat maahankinnat
mahdollistavat rangen osittaisen siirtämisen ja kehittämisen. Jotta voisimme
kehittää myös lähipelin harjoittelumahdollisuuksia, tarvitsemme uusia Par 3
väyliä, joita voidaan suunnitella uusille
maa-alueille. Nykyinen Par 3 kenttä on
pieni ja ahdas, mutta aloittelijoiden keskuudessa hyvin suosittu. Tämän alueen
muuttaminen lähipeliharjoittelualueeksi
edellyttää, että uusia harjoitusväyliä saadaan tehdyksi toisaalle.
Yhtiön talous on vakaa. Jo sovitut maahankinnat voidaan rahoittaa nykyisellä
rahoituslimiitillä. Jatkossa on kuitenkin
perusteltua miettiä, miten lisärakentaminen ja lisämaan hankinnat tullaan
rahoittamaan. Tällaisia investointeja ei
ole mielekästä rahoittaa pelikausimaksuilla.
Vaasassa 15.2.2011
HALLITUS
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Verksamhetsberättelse 2010
ALLMÄNT
Golfbanan öppnades traditionsenligt
med talkotävlingen på Kristi Himmelsfärdstorsdag. Banan hade övervintrat bra
tack vare den mycket snörika vintern
och greenerna var i gott skick redan i
början av säsongen. Banan var i mycket
gott skick hela säsongen och klarade
värmeböljan under mitten av säsongen
bättre än mången annan bana.
Under sommaren byggdes ett nytt pumphus vid dammen vid B 5. Detta kommer
i framtiden att ytterligare förbättra tillgången på vatten. I byggnaden tillkommer en ny vattenklosett och pausutrymme där man kan t.ex. kan söka skydd
för åskskurar.
Förbättring av banan fortsatte hela säsongen. Putsningen av randområdena
vid de nya skogsbanorna fortsatte. V3:s
green gjordes om och höjdes i slutet av
säsongen. Vägarna som stört spelet på
V6 och B7 täcktes och såddes in i slutet
av säsongen. Spelbarheten förbättrades
generellt på banan.
Kai Lehtosaari har med hjälp av Kjell
Österblad, Per Granberg och Juhani
Kivimäki svarat för skötseln av banan.
”Kölli” inledde i slutet av året studier
som leder till banmästarexamen. På detta
sätt tillförs mera kunskap om banskötsel
till vår relativt lilla och och vid krissituationer sårbara organisation. Under
sommaren har också en grupp säsongarbetare hjälpt till på banan.

ADMINISTRATION,
LEDNING OCH PERSONAL
Till styrelsen har hört Heikki Purovirta
(ordf.), Päivi Sairo (viceordf.), Siri Gröndahl, Raimo Tantarinmäki och Jarmo

Uutela. I mötena har dessutom som
föredragande och sakkunniga deltagit
vd Petri Jolkkonen och banmästare Kai
Lehtosaari. Styrelsen har sammanträtt 6
gånger.
Hans Bertell, CGR och Markku Lehto,
GRM har fungerat som revisorer med
Lars-Erik Hanner, GRM som suppleant.
Petri Jolkkonen har fr.o.m. 1.2.2010
fungerat som verkställande direktör för
bolaget.

INVESTERINGAR
Större investeringar var anskaffning av
greenvält och spruttruck samt sanering
av bastu- och omklädningsutrymmen.
Dessutom anskaffades till restaurangen
bättre serveringskärl med tanke på lunchserveringen. I restaurangutrymmet öppnades en ny förbindelse till solterrassen.

EKONOMI
Bolagets ekonomi har fortsättningsvis
varit stabil. Aktiebolagets omsättning
överskred för första gången en halv miljon euro.Omsättningen var 503,2 t euro
med en ökning på 9,2 %. Alla mera
betydande inkomstkällor för Ab utvecklades tillfredsställande. Ekonomin förbättrades dessutom med c 100.000 euro
då den stora grävmaskin med rammer
och borrvagnen som i tiden anskaffades
för utvidgning av banan realiserades. De
markanskaffningsärenden som pågått i
flera år avancerade också. I slutet av året
blev det klart att Oy Kråklund Golf Ab
med tanke på framtida utvidgning köper landområden på c 5,3 hektar av Vasa
stad och 3,3 hektar av Saikkonens sterbhus. Båda affärerna verkställs i början av
2011.
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Under den gångna räkenskapsperioden
kunde avskrivningar på 45,8 t euro göras. Planenliga avskrivningar gjordes
gjorde på byggnader, 5 % av utgiftsresten , för banan 2 % schablonavdrag
och för asfalteringen 10 % schablonavdrag. För maskiner och utrustning inga
avskrivningar. Räkenskapsperiodens resultat var - 892,59 euro.
Balansräkningens slutsumma var 2 672
t euro. De kortfristiga lånen minskade
med 153 t euro. Finansieringskostnaderna fortsatte att minska. Styrelsen föreslår att dividend inte delas ut och
räkenskapsperiodens resultat bokförs på
vinst- och förlustkontot.

FRAMTIDUTSIKTER
De markanskaffningar som verkställs år
2011 gör det möjligt att delvis flytta och
utveckla rangen. För att kunna förbättra
möjligheterna till närspelsträning behöver vi nya Par 3 banor vilka kan byggas på
de nya markområdena. Den nuvarande
Par 3 banan är liten och trång, men
mycket populär bland nybörjare. Ombyggnad av detta område till närspelsträningsområde förutsätter att nya
övningshål byggs på annat ställe.
Bolagets ekonomi är stabil. De överenskomna markanskaffningarna kan finansieras med nuvarande finansieringslimit.
I fortsättningen är det dock skäl att
fundera på hur tillbyggnad och anskaffning av ny mark skall finansieras. Det är
inte meningsfullt att finansiera sådana
investeringar med säsongavgifter.
Vasa 15.2.2011
Styrelsen
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VAASAN GOLF RY - VASA GOLF RF
TULOSLASKELMA
01.01.2010 - 31.12.2010
2010

TASE
31.12.2010
2009

Varsinainen toiminta
Tuotot
Kilpailumaksut
Kulut
Henkilöstökulut
Maksetut jäsenmaksut
Lehtitilaukset
Sisäharjoittelutilat
Kilpailutoimikunta
Junioritoimikunta
Jäsentoimikunta
Senioritoimikunta
Hallinto
Kenttävuokra

27 579,00

-46 397,90
-20 821,00
-11 700,00
-2 400,00
-11 880,03
-28 959,18
-3 843,90
-7 971,06
-6 904,46
-40 000,00

-61 295,71
-19 388,00
-11 570,00
-2 208,00
-11 105,45
-27 303,69
-4 488,29
-6 260,67
-2 675,06
-40 000,00

Kulut yhteensä

-180 877,53

-186 294,87

Varsinaisen toiminnan tulos

-145 687,53

-158 715,87

119 155,00
3 425,00
13 940,00
15 324,57

Varainhankinnan tuotot yhteensä 179 450,00

151 844,57

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoituskulut

184,16
-406,79

226,29
-397,51

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

-222,63

-171,22

3 372,90
-1 148,43
212,00

0,00
0,00
1 206,40

2 436,47

1 206,40

Tilikauden tulos

35 976,31

-5 836,12

Tilikauden ylijäämä

35 976,31

5 836,12

Muut tuoto ja kulut yhteensä

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT
PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusteet
0
Osakkeet ja osuudet
123 241,87
Yhteensä
123 241,87

0
127 468,97
127 468,97

VAIHTO- JA
RAHOITUSOMAISUUS
Rahoitusomaisuus
Siirtosaamiset
Siirtosaamiset
Oy Kråklund Golf Ab.ltä
Rahat ja pankkisaamiset
TASE VASTAAVAA
YHTEENSÄ

1 900,00

2 537,52

1 475,78
1 143,80

0,00
1 701,65

127 761,45
===========

131 708,14
==========

40 635,56
51 040,53
35 976,31
127 652,40

40 635,56
56 876,65
-5 836,12
91 676,09

109,05

723,93

0,00
0,00
109,05

37 720,22
1 587,90
40 032,05

127 761,45
==========

131 708,14
==========

VASTATTAVAA
155 941,00
2 690,00
10 145,00
10 674,00

Muut tuotot ja kulut
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Avustukset

2009

VASTAAVAA
35 190,00

Varainhankinta
Tuotot
Jäsenmaksut
Vuosikirja
Liittymismaksut
Muut tuotot

2010

OMA PÄÄOMA
Oma pääoma
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto/tappio
Yhteensä
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Siirtovelat
Siirtovelat Oy Kråklund
Golf AB:lle
Muut lyhytaikaiset velat
Yhteensä
TASE VASTATTAVAA
YHTEENSÄ

Vaasan Golf r.y. / Oy Kråklund Golf Ab
Tuotot 2010 (1000 Euroa)
Myynti ja muut
42,5 (6 %)
Liittymismaksut
10,2 (2 %)
Kausimaksut
259,0 (38 %)
Jäsenmaksut
156,0 (23 %)

Kilpailutoiminta
35,2 (5 %)
Mainostuotot
38,7 (6 %)
Vuokratuotot
27,3 (4 %)
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Range
Greenfee 30,2 (4 %)
77,2 (11 %)
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OY KRÅKLUND GOLF AB
TULOSLASKELMA
01.01.2010 - 31.12.2010
LIIKEVAIHTO
Kulut
Ostot
Henkilöstökulut
Radanhoito
Range
Markkinointikulut
Hallinnon kulut
Kiinteistökulut
Muuttuvat kulut

2010

2009

503 189,43

460 974,00

-12 749,31
-244 132,45
-84 570,33
-12 304,80
-4 141,81
-31 826,31
-60 418,35
-2 644,39

-19 909,55
-198 460,11
-79 659,15
-2 995,18
-1 742,78
-22 779,74
-49 227,38
-2 907,60

50 401,68

83 292,51

-45 852,00

-72 161,00

278,94
-5 721,21

114,80
-10 661,03

HOITOKATE
Poistot

TASE
31.12.2010

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Korkokulut
VOITTO /TAPPIO ENNEN
SATUNNAISET ERIÄ
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
TILIKAUDEN TAPPIO/VOITTO

-892,59

585,28

0,00
0,00

347,75
0,00

-892,59

933,03

2010

2009

VASTAAVAA
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet
897 206,29
Rakennukset
Uusi klubitalo
125 850,00
Vanha klubitalo
11 835,00
Kalusto-ja varastohalli
129 070,00
Muut aineelliset hyödykkeet
34 577,00
Golfkenttä
413 134,00
Kenttälaajennus
627 507,00
Koneet ja kalusto
409 309,67
Käyttöomaisuuspaperit
Osakkeet ja osuudet
7 820,74
VAIHTO-JA
RAHOITUSOMAISUUS
Saamiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Siirtosaamiset
Vaasan Golf Ry:ltä
Alv-saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Kassa
VASTAAVAA YHTEENSÄ

897 206,29
132 473,00
12 726,00
135 863,00
40 339,00
425 276,00
641 148,00
467 080,00
7 820,74

5 205,78
10 491,00

944,00
11 540,08

0,00
0,00

37 720,22
16 187,66

0,00

0,00

2 672 006,48

2 826 323,99

VASTATTAVAA

Vaasan Golf r.y. / Oy Kråklund Golf Ab
Kulut 2010 (1000 Euroa)
Investoinnit 78,1 (12 %)
Henkilöstökulut
290,5(43 %)

Muut kulut ja
rahoitus 7,0 (1 %)
Hallinto 43,2 (6 %)
Toimikunnat
55,0 (8 %)
Golfliitto/-lehti
32,5 (5 %)
Kiinteistöt/-vero
60,4 (9 %)

OMA PÄÄOMA
Sidottu
Osakepääoma
1 633 222,31
Vararahasto
744 765,05
Sidottu oma pääoma
2 377 987,36
Vapaa
Edell.tikausien voitto/tappio
-8 143,32
Tilikauden voitto (tappio)
-892,59
Vapaa oma pääoma
-9 035,91
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ: 2 368 951,45
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Lyhytaikainen
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Ennakonpidätysvelat
Stm-velka
TyeL-velka
Muut lyhytaikaiset velat
Luotollinen pankkitili
Lyhytaikainnen yhteensä:

1 633 222,31
744 765,05
2 377 987,36
-9 076,35
933,03
-8 143,32
2 369 844,04

0,00

0,00

31 938,04

4 881,45

21 275,28
1 054,17
15 239,63
3 163,37
230 384,54
303 055,03

20 183,08
2 933,09
14 425,89
36 803,26
377 253,18
456 479,95

VASTATTAVAA YHTEENSÄ: 2 672 006,48

2 826 323,99

Radanhoito/range
109,6 (16 %)

Go for G
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VAASAN GOLF RY

Toimintakertomus 2010
YLEISTÄ
Vuosi 2010 oli yhdistyksen 41. toimintavuosi. Seura sai uuden toiminnanjohtajan, kun Petri Jolkkonen Porvoosta valittiin Britan seuraajaksi ja samalla Oy:n
uudeksi toimitusjohtajaksi. Petrin johdolla ideoitiin heti hänen ensimmäisenä
toimintavuotena erilaisia asioita, joilla
pyritään lisäämään seuramme jäsenten
ja golfyhtiön osakkaiden etuja. Ideat saivat hyvän vastaanoton ja niitä on tarkoitus lisätä tulevina vuosina.
Golfharrastuksen kasvu jatkui
Suomessa. Koko golfliiton jäsenmäärä
kasvoi n 3,5 %. Pohjanmaan alueella
jäsenmäärät olivat hienoisessa laskussa.
VaG:n jäsenmäärä oli 31.8.2010 1349,
jossa oli laskua 182 jäsentä. Lasku johtuu
siitä, että puhdistimme jäsenrekisteristä
jäsenet, jotka eivät olleet maksaneet jäsenmaksuaan elokuun loppuun mennessä.
Seuramme joutuu maksamaan liiton jäsenmaksun 31.8. tilanteen mukaan, joten rekisterin putsaus maksamattomista
jäsenistä oli tässäkin suhteessa järkevää.
Jäseniä liittyi seuraamme edellisten vuosien tahtiin. Greencard- kurssit olivat koko
kesän täynnä ja golfharrastuksen kasvulle
ei näkynyt hiipumisen merkkejä, päinvastoin.
Syksyn aikana suoritettiin jäsenkysely, joka oli suppeampi kuin v. 2009
suoritettu kysely. Nyt suoritetulla kyselyllä haluttiin kuulla jäsenistön mielipide lähinnä siitä, kuinka hyvin v. 2009
kyselyn tuloksien perusteella tehdyt muutokset tai kehittämishankkeet oli onnistuttu toteuttamaan. Jäsenkyselyn tuloksista kerrotaan enemmän yhdistyksen
kevätkokouksessa.
Ravintolapalvelut ja Pro Shop
hoidettiin kuluneella kaudella vanhojen
yhteistyötahojen kanssa.
Vuoden 2009 jäsenkyselyn pohjalta erityisesti ravintolatoimintaa kehitettiin menneellä kaudella. Ravintolan
saama palaute syksyn uudessa kyselyssä
oli monelta osin parantunut, vaikka edelleenkin kehittämistoiveita jäsenistöllä on.
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Ravintolan tarjoilukalusteita uusittiin,
jotka mahdollistivat paremmat ja laajemmat lounasvalikoimat.
Kuluneella kaudella Vaasassa toimi kaksi Golf Prota, Johan Kuhlbäck ja
Sauli Mäkiluoma. Rangealueella tehtiin
pieniä kehittämistoimia erityisesti Pron
toiminnan helpottamiseksi. Isompia
rangen muutoksia on jarrutettu siksi, että
toiveenamme on ollut koko range alueen
ainakin osittainen siirtäminen, jotta range
olisi toimivampi ja turvallisuus S1 väylällä paranisi. Syksyllä viimeinkin edistyneet
maahankinnat näyttäisivät nyt mahdollistavan rangen uudelleen sijoittamisen. Rangen suunnitelu on tarkoitus tehdä huolella ja siten, että suunnittelussa
huomioidaan niin rangen käyttäjien kuin
lyönnin opettajien toiveet.
Kentän kunnostamista jatkettiin
kuluneen kauden aikana. Pelattavuus
uusilla väylillä parani edelleen. Kauden
lopussa kunnostettiin V3 greeni. V6 ja
S7 väylien peliä haitanneet tiet kunnostettiin ja kylvettiin, joten tulevana
kautena ne ovat osa normaalia väylää/
ruffia.
Klubitalon sauna- ja pukuhuone
tilat saneerattiin viime talven aikana.
Aurinkoterassille kulkua helpotettiin tekemällä ravintolasalista uusi ovi terassille. Lukuisista muista uudistuksista ja
parannuksista on enemmän kenttätoimikunnan toimintakertomuksessa.

HALLINTO
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden
aikana 10 kertaa. Pykäliä käsiteltiin 93
kpl. Seuran kevätvuosikokous pidettiin
28.4.2010. Syyskokous pidettiin
25.11.2010.
Toiminnanjohtajana ja hallituksen kokousten sihteerinä toimi alkuvuodesta Brita Gillberg ja keväästä alkaen
Petri Jolkkonen. Hallituksen kokoonpano toimikauden aikana oli:
puheenjohtaja
Heikki Purovirta
varapuheenjohtaja Thomas Ferm
sihteeri
Pauli Räihä
rahastonhoitaja Kai Lehtosaari,
kenttämestari
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jäsenet
Esko Heikkinen,
Vesa Palosaari,
Timo Raunio,
Tuija Raunio,
Kaj Finne,
Jan Teir,

kilpailutoimikunnan pj
kapteeni ja kenttätmk:n pj
junioritoimikunnan pj
naistoimikunnan pj
senioritoimikunnan pj
jäsentoimikunnan pj

Yhdistyksen taloudenhoidosta on vastannut rahastonhoitaja Kai Lehtosaari.
Jäsenrekisteriä on ylläpitänyt toiminnanjohtaja. Yhteistyösopimuksista on vastannut toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja on vastannut niin ikään tiedotustoiminnasta yhdessä jäsentoimikunnan
kanssa. Tiedotteita toimitettiin jäsenille
viisi kappaletta, yksi jäsentiedote, sekä 4
Fore- tiedotetta, joista nro 2 oli vuosikirja. Tiedotteissa on siirrytty pääsääntöisesti sähköisiin tiedotteisiin, mikä helpottaa tiedotteen sivumäärän suunnittelua ja tulee taloudellisesti huomattavasti edullisemmaksi. Seuran kotisivut
uudistettiin kauden aikana. Palaute sivuista oli pääosin myönteinen. Myös
sivujen päivittäminen on ollut selvästi
aktiivisempaa kuluneella kaudella, joka
olikin tavoitteenamme ja uuden toiminnanjohtajan kehittämiskohteena.
Vuoden 2010 golf-vaikuttajaksi
valittiin Heikki Purovirta, joka luopui
puheenjohtajan tehtävästä syyskokouksessa.
Vuoden 2010 golfariksi valittiin
Frank Nyman.

TALOUS
Yhdistyksen taloutta on hoidettu yhteistyössä kenttäyhtiö Oy Kråklund Golf
Ab:n kanssa. Seuran taloudellinen tulos
vuodelta 2010 on hyvä. Tavoitteeksi asetettiin, että seuran velka Oy:lle voidaan
maksaa v. 2010 pois. Tässä tavoitteessa
onnistuttiin. Viime vuodelle tehty jäsenmaksun korotus vakautti taloutta ja
vaikka golfliiton jäsenmaksuosuuksia
korotetaan v:lle 2011, ei seuran jäsenmaksun korotukselle ole nyt painetta.
Jäsenmaksukertymän lisäksi myös kilpailumaksut kehittyivät hyvin.
Seuraan on liittynyt viime vuosina tasaisesti uusia jäseniä. Pelioikeuteen
oikeuttavan osakkeen hankinta on kuitenkin monelta vielä tekemättä.
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Ry ja Oy ovatkin nyt sopineet,
että hankintapäätöksentekoa helpottamaan Oy tarjoaa Ry:ltä ostetun osakkeen ostajalle tulevallakin kaudella pelimaksusta 200 euron:n alennuksen. Uuden osakkeen hankkineelle osakkaalle
pelaaminen on siten varsin edullista tulevana kesänä. Ry:llä on n. 30 A-osaketta, jotka mielellään halutaan aktivoida
pelaajien käyttöön. A-osakkeen hinta on
edelleen 4.000 euroa, jota voidaan pitää
edullisena 27-reikäiselle, hyvässä taloudellisessa kunnossa olevalle kentälle.
Yhdistyksen tilinpäätös osoittaa
tuottoja yhteensä 218␣ 409,06 euroa
(180␣ 856, 26 euroa v.2009), kuluja
182␣ 432,75 euroa (186␣ 692,38 euroa
v.2009) ja täten ylijäämää 35␣ 976,31
euroa( -5␣ 836, 12 euroa v.2009).
Tilintarkastajina ovat toimineet
Hans Bertell (KHT) ja Markku Lehto
(HTM), varalla Lars-Erik Hanner
(HTM).

MARKKINOINTI
Ry:n melko vaatimattomat mainostuotot
kerätään lähinnä vuosikirjamainoksista.
Juniorit ovat lisäksi keränneet varoja mm
klubin seinustalla olevalla sponsoritaululla. Erilaisia yritystilaisuuksia oli kuluneella kaudella entistä enemmän. Seuran uusi markkinointitiimi tuotteistaa
jatkossa palvelujamme yhdessä oheispalvelujen tuottajien kanssa siten, että yritysasiakkaan olisi jatkossa entistä helpompi
ostaa erilaisia palvelukokonaisuuksia.
Seuran järjestämille Greencard
kursseille osallistui toimintakauden aikana yhteensä 190 kurssilaista. Lisäksi
junioreille järjestettiin omia alkeiskursseja.

LUOTTAMUSTOIMET
Heikki Kouhi on toiminut Suomen
Golfliiton liittovaltuuston puheenjohtajana ja Heikki Purovirta liittovaltuuston jäsenenä.

JÄSENTOIMIKUNTA
Jäsentoimikuntaan on 2010 kuulunut
seuraavat jäsenet: Tuija Raunio, Annikka
Viitala, Jan Erik Martin, Harri Kangas,
Tuija Räihä-Pundars, Katarina Norrgård,
Tuula Perälä ja Jan Teir, puheenjohtaja.

Jäsentoimikunta kokoontui toimintavuoden aikana puolisen tusinaa
kertaa.
Toimikunnan jäsenet olivat mukana seuran talkootilaisuuksissa. Jäsentoimikunta osallistui myös apujärjestäjänä ”Kolmen kimppa” ja kauden lopettajaistilaisuudessa. Jäsentoimikunnan iloksi uusia jäseniä liittyy
seuraan tasaisena virtana. Jäsenmäärä on
tällä hetkellä kohdallaan huomioiden,
että meillä on kolme hyvänlaatuista 9reiän kenttää joka takaa, että kaikki jäsenet saavat peliajan myös ”ruuhka-aikoina”.

JUNIORITOIMIKUNTA
Vaasan Golf ry:n junioritoimikunnan
kokoonpanoa muutettiin syksyllä kilpailukauden jälkeen. Uudessa toimikunnassa ovat Jukka Airaksinen, Jan Hautala, valmennusvastaava Tapio Mäkelä,
Markku Nirkkonen, Jouni Nurminen,
Timo Raunio, Johan Tasanko ja puheenjohtaja Antti Vanne.␣
␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣
Valmennus/ohjaus
Alkuvuoden 2010 fysiikkavalmennus pidettiin kahdesti viikossa. Ohjelmassa oli
voimaa, kuntoa, salibändyä ja venytyksiä.
Ohjauksesta vastasi Timo Raunio.
Kevättalvella ja keväällä Johan
Kullbäckin, Jonathan Nylenin␣ ja Johan
Tasangon ryhmät harjoittelivat kerran
viikossa. Tällöin käytiin läpi swingimuutoksia kesää varten.
Valmennusryhmiä oli seuraavasti: Johan Kullbäck 1 kpl, Johan Tasanko
ja Jonathan Nylén 2 kpl. Simulaattorissa
käytiin kuukausittain. Ulos␣ siirryttiin
heti kun lumi oli sulanut rangella.
Kesällä lajiharjoittelua oli kerran
viikossa. Harjoitukset järjestettiin siten,
että ne eivät menneet kilpailujen kanssa
päällekkäin. Aluevalmentaja Riku Äyri
kävi kesäkuukausina pitämässä
yhteisharjoitukset. Yhteisharjoituksissa
panostettiin etenkin tasapainoon ja suuntaukseen.
Junioreiden suomenkielisiä ja
ruotsinkielisiä Green Card –kursseja pidettiin 3 kpl. Suomenkieliset kurssit veti
Sauli Mäkiluoma ja ruotsinkieliset Johan Kullbäck.
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Syksyllä toteutettiin uudet ryhmäjaot talveksi: Johanilla 1 ryhmä,
Jonathanilla Ja Johan T:llä 2 ryhmää.
Syksyllä aloitettiin kerran viikossa toteutettu fyysinen valmennus Johan
Slotten kanssa. Vanhemmat juniorit saivat uudet harjoituspäiväkirjat täytettävikseen.
Kilpailumenestys
Kaudella 2010 juniorimme menestyivät
hienosti omissa sarjoissaan. Tsemppitourilla 12 vuotiaiden tyttöjen sarjassa
Iines Vanne ja Anni Airaksinen menestyivät loistavasti. He olivat kolmessa
ensimmäisessä osakilpailuissa sijoilla 1
ja 2. Viimeisessä osakilpailuissa sijat olivat 2 ja 3. 12-vuotiaiden poikien sarjassa
meillä oli useitakin menestyjiä. Jonas
Kullbäck oli ensimmäisessä osakilpailussa ja Miika Mäkiluoma oli toisessa
osakilpailussa sijalla 2. Niklas Mäkiluoma
oli neljännen osakilpailun sijalla 3. 14vuotiaiden poikien sarjassa Jimi Pukkinen oli neljännen osakilpailun sijalla 2.
Aluetourilla Joakim Hautala voitti Oulun osakilpailun ja Tomi Raunio
oli Kokkolan osakilpailussa sijalla 2. Sami
Raunio sijoittui Pro/Am -pelaajille tarkoitetun Haastajakiertueen toisessa osakilpailussa sijalle 2. Samin jälkimmäinen pelikierros oli Muuramen uusi
kenttäennätys. Sami lunasti haastajakiertueen rankingsijoituksellaan pelioikeuden kaikkiin vuoden 2011 FT osakilpailuihin ja vuoden 2011 FJT:n 3:een
ensimmäiseen osakilpailuun.␣
Vaasan juniorimestaruuskilpailuissa tehtailtiin uusia kenttäennätyksiä.
Mona Hautala teki ennätykset kahdella
kenttäyhdistelmällä (78 ja 80). Tomi
Raunio (71) ja Sami Raunio (73) molemmat yksillä kenttäyhdistelmillä. Kauden päättäjäisissä keilattiin ja herkuteltiin
pitsalla. Tilaisuudessa palkittiin mm.
vuoden 2010 juniori Joakim Hautala.
Taloudellinen tuki on hyvin tärkeää
Ry:n tuen lisäksi toimintaa rahoitettiin
pelaajien omavastuuosuuksilla ja mainostaulun logomyynnillä. Mikäli voit auttaa tukiasioissa niin otathan yhteyttä
toimikuntaamme.
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NAISTOIMIKUNTA
Kokoonpano 2010: Tuija Raunio (pj.),
Päivi Ekholm, Maj-Britt Finne, Annikka
Viitala, Maarit Lähteenmäki, Siri Gröndahl, Katarina Norrgård, Nina Penjala ja
Tuula Perälä.
Naistoimikunta aloitti vuoden
2010 toiminnan järjestämällä lyöntiharjoittelua naisgolfareille Sokerilla. Kevään ja kesän aikana järjestettiin lyöntiharjoittelua rangella Johanin avustuksella. Alkukesästä vierailevana Prona
meillä oli yhden päivän ajan Koivurannan Pia.
Kauden avajaiset järjestettiin toukokuun alussa, missä seuran kapteeni
Vesa Palosaari oli kertaamassa golfsääntöjä.
Kesäkuun alusta elokuun loppuun järjestettiin peli-iltoja ja kilpailuja.
Naisten sunnuntaina 13.6 järjestettiin golfmatka Pietarsaareen. Kauden
aikana naisia oli pelailemassa myös muillakin kentillä.
Naiset järjestivät Jäsentoimikunnan kanssa yhdessä Kolmen kimppa kilpailun, jonka toivotaan jatkuvan myös
seuraavina vuosina ja osanottajamäärä vain
kasvaisi.
Golf kausi päätettiin kilpailuun,
palkintojenjakoon ja ruokailuun.
Zumban saloihin naiset saivat tutustua kauden jo päätyttyä Klubitalolla pari
kertaa.

SENIORITOIMIKUNTA
Senioritoimikuntaan ovat kuuluneet: Kaj
Finne, puheenjohtaja, Tuulikki Kouhi,
Harry Mitts, Leif Häggblom, Olavi
Alanko, Pauli Räihä ja Britta Peltonen.
Kilpailutoiminta on kuten aikaisempina vuosina ollut tärkein toimintamuoto. Tavoitteena on myös ollut kohottaa senioreiden yleiskuntoa ja pelikykyä. Tämän takia on järjestetty kahdeksan opetustilaisuutta, neljä talvella ja
neljä kesällä Johan Kullbäckin ja Sauli
Mäkiluoman johdolla. Muutama seniori on myös osallistunut kuntosaliharjoituksiin pari kertaa viikossa.
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Kymmenennen kerran järjestettiin joulu-huhtikuussa 19 lähipelikilpailua Sokeritehtaalla. Osallistujamäärä näyttää vähenevän vuosi vuodelta. Tasaväkisen kilpailun ensimmäisen
palkinnon jakoivat Kaj-Henrik Berts ja
Christer Grankull.
Talvella järjestettiin myös kahden hengen bestball- joukkuekilpailu
simulaattorissa. Yhdeksän joukkuetta
osallistui. Ongelmaksi muodostui simulaattorin reistaileminen. Risto Saikkonen ja Harry Huhta voittivat, Aulis Iilahti
ja Raimo Ahllund olivat toisena.
Informaatio- ja keskustelutilaisuus järjestettiin keväällä ennen pelikauden alkua. Osallistuminen kilpailutoimintaan lisääntyi jonkun verran verrattuna aikaisempiin vuosiin.
Kerho-ottelut
Vuoden aikana on seuraavat kerho-ottelut pelattu:
VaG - EPG . VaG voitti Vaasassa.
EPG-VaG- KoG. EPG voitti kotikentällään, VaG oli toinen ja KoG kolmas.
JG:tä vastaan pelattiin kaksi ottelua, toinen Vaasassa (pb), toinen Jyväskylässä
(lp). 10 parasta laskettiin. Jyväskylä voitti niukasti.
Reikäpeli
1. Frank Nyman
2. Leif Gammelgård
Tiistaikilpailu
Järjestettiin yhteensä 19 viikkokilpailua.
10 parasta tulosta laskettiin. Kilpailuun
osallistui 124 pelaajaa joista 29 naista,
pieni lisäys verrattuna edellisvuoteen jolloin osallistujia oli 119. Kilpailukierrosten
määrä oli 1244 (1247 v 2009).Ensimmäinen ja viimeinen osakilpailu sekä
kerho-ottelut VaG – JG ja VaG EPG,
pelattiin yhteislähdöllä. Yhteislähtökilpailujen jälkeen syötiin yhteinen ateria.
Lopputulokset:
Miehet: 1. Frank Nyman
2. Jan-Erik Svartsjö
3. Kurt Hägen
4. Leif Gammelgård
5. Carl-Johan Lerbacka
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Naiset 1. Leena Salonen
2. Gunborg Näs
3. Tarja Mäkelä
4. Berit Lerbacka
5-6. Anne Finne ja
Meeri Valkama
Kaikkien vähintään kymmeneen kilpailuun osallistuneiden kesken arvottiin 500
euron matkalahjakortti jonka voitti
Gunborg Näs
Lähipelikilpailu ei houkutellut
tarpeeksi osanottajia minkä takia kilpailu keskeytettiin.
Senior Wasa Open
Kilpailu pelattiin 2 –hengen scramblena.
Tulokset:
1. Veli-Heikki Harjula – Sulho Skogs
2. Matti Skyttälä – Martti Vuosjoki
Seniorien mestaruuskisat, Senior
välitour
Tänäkin vuonna muutama kerhon
senioreista osallistui kilpailuihin ilman
suurempaa menestystä.
Seniorien aluetour
Pohjanmaan kilpailut järjestettiin tänä
vuonna Vaasassa, Kauhajoella ja Pietarsaaressa.
Vaasassa Leif Gammelgård oli
neljäs ja Kurt Hägen kahdeksas M 55
luokassa, M 65 luokassa Åke Norrgård
oli toinen, Kaj Finne viides ja Kaj Henrik Berts kymmenes. Naisten luokassa
Tarja Mäkelä oli kahdeksas ja Tuulikki
Kouhi kymmenes. Kauhajoella Maj-Britt
Finne oli 8:s naisten luokassa. M 55
luokassa Seppo Syväoja oli 9:s. M65
luokassa Frank Nyman voitti. Pietarsaaressa Tuulikki Kouhi oli 9:s naisten luokassa, Kurt Hägen toinen M 55 luokassa ja Frank Nyman 9:s M 65 luokassa.
Frank Nyman ja Kurt Hägen selvisivät loppukilpailuun, mutta eivät saavuttaneet suurta menestystä.
Golfmatka
Kesäkuussa järjestettiin pelimatka Vammalaan ja Nokialle. 31 senioria osallistui. Yöpyminen tapahtui Nokia Edenissä.
Senioritoimikunta järjesti golfmatkan
Belekiin marraskuussa. 5 pelaajaa osallistui matkaan.
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Valvonta
Seitsemän senioria hoiti golfkentän valvonnan Olavi Alangon johdolla

KILPAILUTOIMIKUNTA
Vaasan Golf ry:n kilpailutoimikuntaan
ovat toimikaudella 2010 kuuluneet:
Harry Mitts, Esa Honkonen, Vesa Palosaari, Atte Hietalahti, Thomas Ferm,
Maarit Lähteenmäki, Björn Pundars,
Veijo Päkkilä, Jussi Nikkarinen, Pauli
Räihä, Brita Gillberg ja puheenjohtaja
Esko Heikkinen.
Kauden 2010 aikana järjestettiin
avoimia kilpailuja, seuran sisäisiä kilpailuja, seuran mestaruuskilpailuja ja yrityksien kutsukilpailuja. Avoimiin kilpailuihin osallistui keskimäärin 59,8
(59,0 ed.v.) pelaajaa, viikkokilpailuihin
14,3 (15,1 ed.v.). Kilpailusuorituksia
kauden aikana oli 4921 kpl. (4351 ed.v).
Vaasan Golf Ry:n mestarit sarjoittain vuonna 2010 ovat:
Miehet, Jonathan Nylen, naiset, Anu
Österblad, seniorit miehet 55 v. Vesa
Piilikangas, seniorit miehet 65 v, JanErik Svartsjö, seniorit miehet 70 v, Veijo
Hautamäki, seniorit naiset 50 v, Eija
Puumala, seniorit naiset 60 v, Ritva
Sorkamo, seniorit naiset 65 v, Gun-Britt
Pohtola, juniorit alle 21v Sami Raunio,
alle 18 v, Joakim Hautala, alle 16 v,
Mona Hautala
Vaasan Matchplay voitti Sami
Raunio. Kaupunkiottelu EpG:tä / Seinäjoki vastaan käytiin Ruuhikosken kentällä. Kaupunkiottelun voitti Seinäjoki.
Kaudella 2010 pelattiin Reikäpeliliigaa
toistavuotta Liigaa tullaan jatkamaan
vuonna 2011.
Toimikunta nimesi vuoden golffariksi Frank Nymanin.
Kenttäennätykset (back tee / white tee)
Kenttä Miehet
Y/W
Harri Pyykölä (KGV) 70
Y/B
Tomi Raunio (2010) 71
B/W
Sami Raunio (2010) 73
Kenttä
Y/W
Y/B
B/W

Naiset
Sofia Höglund (KoG) 71
Mona Hautala (2010) 78
Mona Hautala (2010) 80

Kauden 2010 kilpailuissa tehtiin seuraavat Hole-in-Onet:
Sulho Skogs - W4 Senior Wasa Open
Scramble
Anne Finne W4 – Hovisepät Scramble
Mats Forsén W4 – Hovisepät Scramble
Tasoitusjärjestelmä ja kilpailutoiminta
hoidettiin kauden aikana NexGolfin
ohjelmistolla. Ohjelmisto on toiminut
hyvin.
Kauden aikana on kilpailutoimikunnan kilpailurutiinien hoito tapahtunut caddiemasterin toimistossa. Tämä
toiminta on sujunut ongelmitta, toimiston henkilöstö on ollut hyvin motivoitunutta ja osaavaa.
Kilpailutoimikunta järjesti kauden aikana uusille pelaajille sääntö ja
etikettikoulutusta.
Kilpailutoimikunan jäsenet ottivat osaa tuomarikoulutukseen.

KENTTÄTOIMIKUNTA
Kokoonpano: Vesa Palosaari(pj), Dan
Witting, Mauri Kimpimäki, Kai Lehtosaari, Jouni Niemelä, Antti Saarenpää,
Jarmo Uutela ja Sauli Mäkiluoma, Bengt
Storm, kenttätoimikunnan tietopankki
ja pitkäaikaisin jäsen Dan Witting luopui kesällä kenttätoimikunnan jäsenyydestä.
Kenttätoimikunta on kokoontunut kolme kertaa.
Vuosi 2010 oli toiminnan vuosi.
Helmikuussa kenttämestari Kai Lehtosaari ja Hako Ground Garden Oy järjestivät entisen Vaasan läänin kunnille ja
golfseuroille koulutustilaisuuden urheilunurmikoiden ja golfkenttien hoitokoneista ja niiden vuosihuollosta ja koneiden kunnossapidosta.
Kevään aikana sauna ja kylpytilat
remontoitiin ja ravintolaan rakennettiin
terassiovi, mikä helpotti pääsyä aurinkoterassille. Pallon ja mailojen pesupaikat
uudistettiin.
Kevättalkoissa raivattiin ja kunnostettiin Valk. 5:n vasemmanpuoleinen metsäalue ja loppuunsaatettiin uuden huoltotien rakentaminen. Perinteisten talkootöiden lisäksi rangella kunnostettiin mattouloslyönnit ja samalla
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hankittiin uudet lyöntimatot, sama toimenpide tehtiin myös par-3 kentän
avauspaikoille. Rangelle rakennettin
opetuskoppi, mikä palvelee meidän
”Proita”, sekä varastona että opetustilana.
Kenttä avattiin kesäviheriöille
helatorstaina 13.05.2010, jolloin pelattiin perinteinen talkookisa. Pelaaminen
päättyi viikolla 44 ja ensilumi tuli 1011.11.2010
Jäsenistöä eniten haittaavat iso
kaivinkone+ iskuvasara ja porausvaunu
myytiin, niiden myyntihinta vastasi hyvin niiden tasearvoa.
Keväällä kenttäyhtiölle luovutettiin maahantuojien puolesta ruiskuajoneuvo ja viheriöjyrä, mistä pelaajat pääsivät kesän mittaan ”nauttimaan”, viheriöt olivat todella tasaisia ja liukkaita.
Kel5:n tiiauspaikan vieressä sijaitseva WC valmistui toukokuussa, joten kenttäalueellamme on kaksi vesiklosettia ja kolme huussia.
Rangelle johtava silta uusittiin ja
rangen ja Sin1:n välinen verkko uusittiin.
Sin5:n lammen rannalle rakennettiin pumppuasema, mikä valmistuu
tulevan kauden aikana.
SyyspuolellaValk3:n viheriö perusparannettiin: tekemällä kattava salaojitus
ja kastelu uusittiin ja uusittiin kasvukerrokset. Sin7:n ja Valk6:n väylillä
risteilevät kulkuväylät on syksyllä 2010
peitetty ja ne kylvetään kevään 2011 aikana. Marraskuussa putkitettiin parkkipaikan etupäässä olevat avo-ojat ja samalla
alueelle rakennettiin uusi harjoitusviheriö,
joka kylvetään keväällä 2011.
Joulukuussa huoltokaivettiin n.
950 m sivurajaojia kelt. kenttäalueella,
samalla kelt1:n oikeaa out-rajaa raivattiin poistamalla sieltä maakiviä ja pajupensaita.
Loppuvuodesta aloitettiin 2011
konehankintojen toteuttaminen, myytiin yksi traktori ja metsäkuormaaja ja
tilattiin uusi metsäkuormaaja ja uusi
traktori, toimitetaan keväällä 2011.
Kentänhoidosta on vastannut
neljä vakituista työntekijää, lisäksi kesäkaudella oli kahdeksan kausityöntekijää,
jotka tekivät 20 työkuukautta.
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Verksamhetsberättelse 2010
ALLMÄNT
År 2010 var föreningens 41:a verksamhetsår. Föreningen fick en ny verksamhetsledare när Petri Jolkkonen från
Borgå valdes till Brita Gillbergs efterträdare och samtidigt till ny verkställande
direktör för AB. Under Petris ledning
genomfördes redan under hans första år
en del idéer för att ge medlemmarna och
aktionärerna extra förmåner. Idéerna fick
ett gott mottagande och det är meningen att ytterligare utöka dem under
kommande år.
Golfsporten fortsatte att växa i
Finland. Hela golfförbundets medlemsantal ökade med 3,5 %. I Österbotten
sågs en liten minskning av medlemstalet. VaG:s medlemsantal var 31.8.2010
1349, en minskning på 182 medlemmar. Minskningen berodde på att alla
medlemmar som inte hade betalat sin
medlemsavgift inom augusti avlägsnades ur medlemsregistret. Vår förening
måste betala medlemsavgiften till förbundet enligt status 31.8. varför det
också av denna anledning var vettigt att
putsa personer som inte betalat sin medlemsavgift ur registret.
Nya medlemmar anslöt sig i
samma takt som tidigare år. Greencardkurserna var fullbokade hela sommaren
och man såg inga tecken på att intresset
för golf skulle minska, tvärtom.
Under hösten genomfördes en
medlemsenkät som var mindre omfattande än enkäten 2009. I den aktuella
enkäten ville man ta reda på medlemmarnas åsikt om hur man lyckats med de
förändringar och utvecklingsprojekt som
genomförts på basen av enkäten 2009.
Vad som kommit fram i medlemsenkäten
kommer att redovisas på vårmötet.
Restaurangen och Pro Shop sköttes under året av gamla samarbetspartners. Speciellt restaurangverksamheten
utvecklades på basis av resultatet av
medlemsenkäten. Betygsättningen för
restaurangverksamheten förbättrades i
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årets medlemsenkät, men medlemmarna
har fortfarande önskemål på ytterligare
förbättringar. Restaurangens serveringskärl förnyades vilket möjliggjorde ett
större och bättre lunchutbud.
Två Golf Pro, Johan Kullbäck
och Sauli Mäkiluoma verkade i Vasa
under den gångna säsongen. På rangen
genomfördes några mindre förbättringar
främst för att underlätta verksamheten
för golflärarna. Större förändringar av
rangen har lagts på is eftersom vi haft
förhoppningar att delvis kunna flytta
rangen för att få den mera funktionell
och för att säkerheten på B 1 skulle
förbättras. Då markanskaffningsprojektet äntligen avancerade under hösten verkar det som om det nu skulle vara möjligt att flytta rangen. Avsikten är att
planera rangen noggrant för att tillfredsställa både användarnas och lärarnas
önskemål.
Förbättringen av banan fortsatte
under den gångna säsongen. Spelbarheten på de nya banorna förbättrades ytterligare. Under slutet av säsongen byggdes
greenen på V 3 om. Vägarna på V 6 och
B 7 som stört spelet såddes in så att de
under kommande säsong är normal fairway / ruff.
Klubbhusets bastu- och omklädningsutrymme sanerades senaste vinter.
En ny dörr i restaurangsalen gjorde det
lättare att ta sig ut till solterrassen. I
bankommitténs verksamhetsberättelse
kan man läsa mera om alla de förbättringsprojekt som genomförts.

ADMINISTRATION
Föreningens styrelse sammanträdde 10
gånger under året. 93 paragrafer behandlades. Föreningens vårmöte hölls
28.04.2010 och höstmötet 25.11.2010.
Som verksamhetsledare och sekreterare
för styrelsemötena fungerade under början av året Brita Gillberg och från och
med våren Petri Jolkkonen.

Go for G

Styrelsens sammansättning under året
var:
Heikki Purovirta ordförande
Thomas Ferm
viceordförande
Pauli Räihä
sekreterare
Kai Lehtosaari
skattmästare
banmästare
medlemmar
Esko Heikkinen, ordf. för tävlingskommittén
Vesa Palosaari,
kapten och ordf. för
bankommittén
Timo Raunio,
ordf. för juniorkommittén
Tuija Raunio,
ordf. för damkommittén
Kaj Finne,
ordf. för seniorkommittén
Jan Teir,
ordf. för medlemskommittén
Skattmästaren Kai Lehtosaari har ansvarat för föreningens ekonomi. Verksamhetsledaren har upprätthållit medlemsregistret och har också ansvarat för
samarbetsavtalen.
Verksamhetsledaren har också
ansvarat för informationsverksamheten
i samarbete med medlemskommittén.
Sammanlagt fem bulletiner sändes till
medlemmarna, en medlemsbulletin och
fyra Forebulletiner, av vilka nr 2 var
årsboken. Man har huvudsakligen övergått till att sända ut information elektroniskt, vilket underlättar planering av
antalet sidor och blir betydligt billigare.
Föreningens hemsida förnyades under
året. Responsen för hemsidan var överlag positiv. Hemsidan har uppdaterats
mera aktivt under det senaste året, vilket
även var vår avsikt och en av den nya
verksamhetsledarens utvecklingstyngdpunkter.
Heikki Purovirta som avgick som
ordförande valdes till årets golfprofil.
Frank Nyman valdes till årets
golfare.

EKONOMI
Föreningens ekonomi har skötts i samarbete med banbolaget Oy Kråklund
Golf Ab. Det ekonomiska resultat under år 2010 var gott. Som målsättning
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uppsattes att föreningens skuld till Ab
skulle kunna betalas bort under 2010.
Detta lyckades man med. Den höjning
av medlemsavgiften som genomfördes
föregående år har stabiliserat ekonomin
och även om medlemsavgiften till golfförbundet höjs år 2011 finns det nu
inget behov att höja föreningens medlemsavgift. Förutom intäkterna från
medlemsavgifterna utvecklades och
tävlingsavgifterna gynnsamt.
Ny medlemmar har anslutit sig
till föreningen i jämn takt. Många har
dock ännu inte skaffat sig aktie som
berättigar till spel. Rf och Ab har nu
kommit överens om att Ab, för att underlätta anskaffning av aktie, erbjuder nedsättning av spelavgiften på 200
euro för 2011 för den som köper aktie av
Rf .Det blir således synnerligen förmånligt att spela inkommande sommar för
den som köper en ny aktie. Rf äger 30 Aaktier som man gärna vill aktivera. Aaktiens pris är fortsättningsvis 4.000 euro
som måste anses förmånligt för en 27håls bana med god ekonomi.
Föreningens bokslut uppvisar
intäkter sammanlagt 218␣ 409,06 euro
(180␣ 856,26 euro år 2009), utgifter
182␣ 432,75 euro (186␣ 692,38 euro år
2009) och därmed överskott 35␣ 976,31
euro ( -5␣ 836,12 euro år 2009)
Hans Bertell (CGR) och Markku
Lehto (GRM) har fungerat som revisorer med Lars-Erik Hanner (GRM) som
suppleant.

Heikki Kouhi har fungerat som ordförande för Finlands Golfförbunds fullmäktige och Heikki Purovirta som medlem i fullmäktige.

MEDLEMSKOMMITTÉN
Medlemskommiten har under 2010
bestått av följande medlemmar: Tuija
Raunio, Annikka Viitala, Jan Erik Martin, Harri Kangas, Tuija Räihä-Pundars,
Katarina Norrgård, Tuula Perälä och Jan
Teir, ordförande.
Medlemskommiten sammanträdde under verksamhetsåret ett halvdussin gånger.
Kommitens medlemmar deltog i
föreningens talkotillställningar. Medlemskommiten deltog även som hjälparrangör vid ”Kolmen kimppa” och
säsongavslutningen. Medlemskommiten
kan med glädje konstatera att nya medlemmar ansluter sig till föreningen i en
jämn takt. Medlemsantalet är för tillfället lämpligt med hänseende till att vi
förfogar över tre stycken fullgoda 9-håls
slingor vilket innebär att alla medlemmar har tillgång till speltider, även under
”rusningsperioderna”.

JUNIORKOMMITTÉN
Vasa Golf rf:s juniorkommitte´s sammansättning ändrades på hösten efter
tävlingssäsongen. I den nya kommitte´n
sitter Jukka Airaksinen, Jan Hautala,
träningsansvarige Tapio Mäkelä, Markku
Nirkkonen, Jouni Nurminen, Timo
Raunio, Johan Tasanko␣ samt ordförande
Antti Vanne.

MARKNADSFÖRING
Rf s rätt anspråkslösa reklamintäkter
kommer huvudsakligen från annonser i
årsboken. Juniorerna har dessutom samlat in medel bl.a. genom sponsortavlan
som finns på klubbhusväggen. Olika
företagstillställningar ordnades i större
utsträckning än tidigare år. Föreningens
nya marknadsföringsteam kommer att
utveckla våra tjänster i samarbete med
våra samarbetspartners så att det skall
vara ännu lättare för företagskunder att
köpa olika programhelheter.
Under säsongen deltog sammanlagt 190 personer i de greencardkurser
som föreningen ordnade. Dessutom ordnades nybörjarkurser för juniorer.

Simulatorn besöktes varje månad. Träningarna␣ hölls utomhus direkt
snön smälte på rangen.
␣
På sommaren pågick swingträningen en gång i veckan. Träningarna
hölls så att de inte kolliderade med
juniorernas tävlingsprogram. Regiontränare Riku Äyri höll under sommarmånaderna samträningar. Under dessa
samträningar fokuserades mycket på
balansen och på slagriktningen.
␣
Juniorernas egna finsk- och
svenskspråkiga kurser arrangerades 3
stycken vardera av Sauli Mäkiluoma; de
finskspråkiga och Johan Kullbäck; de
svenskspråkiga.
På hösten förverkligades de nya
träningsgrupperna till vintern. Johan K.
fick en grupp, Jonathan och Johan T. fick
2 grupper vardera. På hösten började
fysikträningen en gång i veckan under
ledning av Johan Slotte. De äldre juniorerna fick nya träningsdagböcker att fylla i.

FÖRTROENDEUPPDRAG

␣
Träning/handledning
I början av året 2010 hölls fysikträningen
2 gånger i veckan. På programmet var
styrka, kondition, innebandy och
tänjningar. För handledningen␣ stod
Timo Raunio.
På vårvintern och på våren tränade
Johan Kullbäcks, Jonathan Nylens␣ och
JohanTasankos grupper en gång i veckan.
Då gick vi igenom swingändringar inför
sommaren. Träningsgrupperna var följande: Johan Kullbäck 1 grupp, Johan
Tasanko och Jonathan Nylén 2 grupper.

Go for G

␣
Tävlingsframgång
Under säsongen 2010 lyckades våra
juniorer etablera fina positioner i sina
respektive serier. ITsemppitour för flickor
12 år klarade Iines Vanne och Anni
Airaksinen sig galant. De var i de tre
första deltävlingarna på platserna ett och
två. I den sista deltävlingen var placeringen 2.a och 3.e. Bland de 12 åriga
pojkarna hade vi flera som utmärkte sig.
Jonas Kullbäck var i den första deltävlingen och Miika Mäkiluoma var i den
andra deltävlingen på andra plats. Niklas Mäkiluoma var tredje i den fjärde
deltävlingen. Jimi Pukkinen var i 14åringarnas motsvarande fjärde deltävling
på andra plats.
På regiontävlingen (aluetour) i
Uleåborg vann Joakim Hautala och i
samma regiontävling i Karleby var Tomi
Raunio andra. Sami Raunio placerade
sig i en Pro/am- tävling (haastajakiertue)
som nummer två. Samis andra 18-håls
varv var samtidigt Muurame Golfs nya
banrekord. Sami erhöll av hans rankingposition i utmanartouren, en␣ spelrätt␣ i
alla FinländskaTourens (FT) deltävlingar
år 2011, samt en spelrätt 2011␣ i de tre
första deltävlingarna␣ på Finnair Junior
Tour.
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I Vasas juniormästerskap gjordes
nya banrekord. Mona Hautala gjorde
banrekord för damer på två slingor (78
och 80 slag). Tomi Raunio gjorde ett
banrekord för herrar␣ på en slinga(71 slag)
och Sami Raunio gjorde också ett på en
annan slinga (73 slag). I säsongavslutningsjippot bowlade vi och åt pizza.
Under tillfället kröntes bl.a. Joakim
Hautala␣ till årets juniorgolfare.
Finansiellt stöd är viktigt
Som ytterligare understöd än den av Rf
givna budgeten, samlade juniorerna in
pengar med en självriskandel samt genom sponsorer på juniorernas logotavla
vid klubbhuset. Om du har möjlighet
att påverka understöd åt juniorgolfen i
Vasa, tag då kontakt med vår juniorkommitte´.

DAMKOMMITTÉN
Damkommittén 2010: Tuija Raunio
(of.), Päivi Ekholm, Maj-Britt Finne,
Annikka Viitala, Maarit Lähteenmäki,
Siri Gröndahl, Katarina Norrgård, Nina
Penjala ja Tuula Perälä.
Damkommittén började 2010 års
verksamhet genom att ordna slagövningar vid Sockerfabriken. Under våren och sommaren ordnades slagövningar
på rangen med Johan. Som gästande pro
fungerade Piia Koivuranta under en försommardag.
Säsongsöppningen ordnades i
början av maj, föreningens kapten Vesa
Palosaari var med och berättade om
golfregler.
Från början av juni till slutet av
augusti ordnades spelkvällar och tävlingar.
På damernas söndag den 13.6
ordnades golfresa till Jakobstad.
Under säsongen var damerna och
spelade på andra golfbanor.
Damerna ordnade tillsammans
med medlemskommittén tre personers
lagtävling, vilken vi hoppas fortsätter
även kommande år med ökat deltagar
antal.
Efter avslutad säsong hade damerna möjlighet att bekanta sig med
Zumba vid klubbhuset
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SENIORKOMMITTEN
Seniorkommittén bestod av följande
medlemmar: Kaj Finne, ordförande,
Tuulikki Kouhi, Harry Mitts, Leif Häggblom, Olavi Alanko, Pauli Räihä och
Britta Peltonen
Tävlingsverksamheten har såsom
tidigare år var den viktigaste verksamhetsformen. Målsättningen har också varit att
förbättra seniorernas allmänkondition och
spelförmåga. Därför har anordnats åtta
undervisningstillfällen, fyra under vintern och fyra på sommaren under ledning
av Johan Kullbäck och Sauli Mäkiluoma.
Några seniorer har också tränat på gym ett
par gånger i veckan.
Tionde gången ordnades en närspelstävling i Sockerbruket mellan december och april sammanlagt 19 gånger.
Deltagandet blir sämre och sämre för
varje år. I den jämna tävlingen delade
Kaj-Henrik Berts och Christer Grankull
segern.
Under vintern ordnades också en
bestballturnering för tvåmannalag. Tävlingen stördes av att simulatorn krånglade. Vinnare av nio lag blev Risto
Saikkonen och Harry Huhta med Aulis
Iilahti och Raimo Ahllund som tvåa.
Ett informations- och diskussionstillfälle ordnades på våren före spelsäsongen inleddes.
Deltagande i tävlingsverksamheten uppvisade en viss ökning jämfört
med tidigare år.
Klubbkamper
Under året spelades följande klubbkamper:
VaG - EPG , VaG vann hemma.
EPG – VaG – KoG. EPG vann VaG var
andra och KoG tredje. Mot JG spelades
två tävlingar, den ena i Vasa (pb) och den
andra i Jyväskylä (ss). De 10 bästa resultaten räknades. Jyväskylä vann knappt.
Matchplay
1. Frank Nyman
2. Lei Gammelgård
Tisdagstävlingarna
Det ordnades sammanlagt 19 tisdagstävlingar. De tio bästa resultaten räkna-
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des. Sammanlagt 124 spelare av vilka 29
var damer deltog, en ökning jämfört
med senaste år då antalet var 119. Antalet tävlingsrundor var 1244 ( 1247 år
2009 ) Den första och sista deltävlingen
samt klubbkamperna VaG- JG och VaGEPG spelades med gemensam start.
Efter tävlingarna med gemensam start
åts en gemensam måltid.
Slutresultat:
Herrar: 1. Frank Nyman
2. Jan-Erik Svartsjö
3. Kurt Hägen
4. Leif Gammelgård
5. Carl-Johan Lerbacka
Damer: 1. Leena Salonen
2. Gunborg Näs
3. Tarja Mäkelä
4. Berit Lerbacka
5 - 6 Anne Finne och
Meeri Valkama
Mellan alla som deltagit i minst tio
tävlingar utlottades en resecheck värd
500 euro vilken vanns av Gunborg Näs.
Närspelstävlingen lockade inte
tillräckligt många spelare varför tävlingen
inte slutfördes.
Senior Wasa Open
Tävlingen spelades som 2-personers
scramble.
Resutat:
1. Vel-Heikki Harjula – Sulho Skogs
2. Matti Skyttälä – Martti Vuosjoki
Seniorernas mästerskapstävlingar, Senior mellantour
Även detta år deltog några av klubbens
seniorer utan att uppnå större framgångar.
Seniorernas distriktstour
Tävlingarna i Österbotten ordnades i år i
Vasa, Kauhajoki och Jakobstad. I Vasa var
Tarja Mäkelä åttonde ochTuulikki Kouhi
tionde i damklassen. Leif Gammelgård
var fjärde och Kurt Hägen åttonde i H 55,
Åke Norrgård var andra, Kaj Finne femte
och Kaj-Henrik Berts tionde i H 65. I
Kauhajoki var Maj-Britt Finne åttonde i
damklassen, Seppo Syväoja nionde i H
55. I H 65 vann Frank Nyman. I Jakobstad var Tuulikki Kouhi nionde i damklassen, Kurt Hägen andra i H 55 och
Frank Nyman nionde i H 65.
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Frank Nyman och Kurt Hägen
kvalificerade sig för finalen, men uppnådde inte större framgång där.
Golfresa
I juni ordnades en spelresa till Vammala
och Nokia. 31 seniorer deltog. Övernattning skedde i Nokia Eden. Seniorkomittén ordnade en golfresa till Belek i
november. 5 spelare deltog.
Övervakning
Sju seniorer skötte under ledning av
Olavi Alanko övervakningen på golfbanan

TÄVLINGSKOMMITTÉN
Vasa Golf rf tävlingskommittés sammansättning har under verksamhetsperiod
2010 varit: Harry Mitts, Esa Honkonen,
Vesa Palosaari, Atte Hietalahti, Thomas
Ferm, Maarit Lähteenmäki, Björn Pundars, Veijo Päkkilä, Jussi Nikkarinen, Pauli
Räihä, Brita Gillberg och som ordförande
Esko Heikkinen.
Under verksamhetsperioden arrangerades öppna tävlingar, tävlingar för
endast föreningens medlemmar, föreningens mästerskapstävlingar och tävlingar
för inbjudna deltagare. I de öppna tävlingarna deltog i medeltal 59,8 (59,0 förra
året) spelare, till Vecktävlingar 14,3 (15,1).
Tillsammans registrerads 4921 (4351)
inlämnade tävlingskort. Tävlingsstatistiken är bifogad.
Vasa Golf Rf:s mästare år 2010 är:
Herrar, Jonathan Nylén, Damer, Anu
Österblad, seniorherrar 55 år Vesa
Piilikangas, seniorherrar 65 år, Jan-Erik
Svartsjö, seniorherrar 70 år, Veijo
Hautamäki, seniordamer 50 år, Eija
Puumala, seniordamer 60 år, Ritva
Sorkamo, seniordamer 65 år, Gun-Britt
Pohtola, Juniorpojkar under 21 år Sami
Raunio, juniorpojkar under 18 år, Joakim
Hautala, under 16 år Mona Hautala.
Vasa Matchplay – mästare blev
Sami Raunio
Stadskampen mot EpG/Seinäjoki
spelades i Seinäjoki. EPG vann kampen.
Under säsongen 2010 spelades sk.
Matchplay-ligan för andra gången. Ligan
skall spelas också i fortsättningen.

Tävlingskommittén utnämnde
Frank Nyman till året golfare.
Efter säsongen är banrekorden enligt följande:
Herrar
Y/W
Harri Pyykölä (KGV)
70
Y/B
Tomi Raunio (2010)
71
B/W
Sami Raunio (2010)
73
Damer
Y/W
Sofia Höglund (KoG)
71
Y/B
Mona Hautala (2010)
78
B/W
Mona Hautala (2010)
80
I tävlingarna gjordes följande Hole-In-One:
Sulho Skogs W4 - Senior Wasa Open
Scramble
Anne Finne W4 – Hovisepät Scramble
Mats Forsén W4 – Hovisepät Scramble
Som programverktyg har används Nexgolf.
Programmet har fungerat väl.
Caddiemastens kansli har skött om
tävlingsrutinerna under verksamhetsperioden. Rutinerna har genomförts med till
allas belåtenhet. Personalen har varit kunnig och motiverad.
Tävlingskommittén ordnade regel- och etikettsutbilding
Kommitténs medlemmar deltog
till domarsutbilding

BANKOMMITTÉN
Sammansättning: Vesa Palosaari (ordf),
Dan Witting, Mauri Kimpimäki, Kai
Lehtosaari, Jouni Niemelä, Antti Saarenpää, Jarmo Uutela, Sauli Mäkiluoma och
Bengt Storm.
Bankommitténs kunskapsbank
och mest långvariga medlem Dan Witting
avgick som medlem i bankommittén under sommaren.
Bankommittén har sammanträtt
tre gånger.
Året 2010 var ett år fullt av aktiviteter. I februari ordnade banmästaren Kai
Lehtosaari och Hako Ground Garden Ab
ett utbildningstillfälle för kommunerna och
golfklubbarna inom forna Vasa län om
maskiner för skötsel av idrottsgräsplaner
och golfbanor samt om årsunderhåll och
service av dessa maskiner.
Under våren renoverades bastun
och tvättutrymmena och en dörr byggdes
i restaurangsalen vilket gjorde det lättare
att komma till solterrassen. Boll- och klubbtvättsplatserna förnyades.

Go for G

På vårtalkot röjdes och iståndsattes skogsområdet på vänstra sidan av Vit 5
och den nya servicevägen färdigställdes.
Förutom de traditionella talkoarbetena förbättrades mattutslagsplatserna
på rangen och samtidigt anskaffades nya
mattor till både rangen och utslagsplatserna
på par-3 banan. På rangen byggdes en ny
undervisningsstuga som tjänar våra pron
både som lager och undervisningsutrymme.
Banan öppnades med sommargreener på skärtorsdag 13.05.2010 då den
traditionella talkotävlingen spelades. Vecka
44 avslutades spelsäsongen och den första
snön föll 10 – 11.11.2010.
Den stora grävmaskinen + slaghammare och borrvagn vilka mest hade
stört medlemmarna såldes, försäljningspriset motsvarade väl deras bokföringsvärde.
Under våren levererade importören en spruttruck och greenvält till banbolaget. Den senare fick spelarna verkligen njuta av under sommaren, greenerna
var verkligen jämna och hala.
WC :n vid utslagsplatsen för Gul 5
blev klar i maj, sålunda finns på vår bana
två vattenklosetter och tre torrdass.
Bron till rangen förnyades liksom
nätet vid Blå 1.
På stranden vid dammen vid blå 5
byggdes en pumpstation som blir klar
inkommande säsong.
Under hösten grundrenoverades
greenen på Vit 3 genom att dränera grundligt och förnya bevattningen och växtlagren. Vägarna som korsat Blå 7 och Vit 6
är utfyllda och skall sås in under våren
2011. I november täckdikades de öppna
dikena som ligger i framkanten av parkeringsplatsen och samtidigt byggdes där
en övningsgreen som sås in under våren
2011.
I december rensades c 950 gränsdiken på den gula banan, samtidigt putsades outgränsen på högra sidan av Gul 1
genom att avlägsna stenar och videbuskar.
Under slutet av 2011 verkställdes
anskaffning av maskiner, en traktor och en
skogsröjningsmaskin såldes och en ny
skogsröjningsmaskin och en ny traktor
beställdes med leverans under våren 2011.
Fyra fast anställda arbetstagare har
svarat för skötseln av banan, dessutom var
8 säsongarbetare anställda under sommaren vilka utförde 20 arbetsmånader.
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