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KOKOUSKUTSU – MÖTESKALLELSE
Oy Kråklund Golf Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään
maanantaina 29.04.2019 klo 18.00 klubitalolla, Golfkentäntie 61, Vaasa
Oy Kråklund Golf Ab:s ordinarie bolagsstämma hålls
måndagen den 29.04.2019 kl. 18.00 i klubbhuset, Golfbanevägen 61, Vasa
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen
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 19.04.2019 alkaen Klubitalolla.

De dokument som hänför sig till bokslutet finns fr.o.m.
19.04.2019 till påseende för aktionärerna i Klubbhuset.

Tervetuloa !
HALLITUS

Välkomna !

STYRELSEN

Vaasan Golf r.y.:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
maanantaina 29.04.2019 klo 19.00 klubitalolla, Golfkentäntie 61, Vaasa.
Vasa Golf r.f:s stadgeenlig vårmöte hålls måndagen den 29.04.2019
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 r.y:llä on myytävänä ja vuokrattavana Oy
Kråklund Golf Ab:n A-osakkeita. Lisätietoja osakkeiden
myynnistä ja vuokraamisesta saa toiminnanjohtajalta
050 - 541 6070.

Kevättalkoot
Kevään talkoot järjestetään lauantaisin: 30.3, 6.4, 13.4,
27.4, 4.5 ja töitä tehdään 10:00 - 13:30. Iltatalkoot järjeste
tään torstaisin 25.4 ja 2.5 ja töitä tehdään 17:00 - 20:00.

Kausi avataan virallisesti su 05.05.2019
Kausi avataan Kai Lehtosaari -kilpailulla su 5.5, jos sää
sallii, pelimuotona on 18Pb. Osallistumisoikeus kilpailuun
on niillä jäsenillä, jotka ovat osallistuneet kevättalkoisiin.

Osoitteen muutokset
Mikäli osoitteesi on muuttunut tai muuttumassa, ilmoita
siitä ensi tilassa puhelimitse 040 - 526 8666 tai sähköpostitse, toimisto@vag.fi.

eBirdie (sähköinen jäsenkortti) ja GameBook
Suomen Golfliitto on uudistanut eBirdie sovellustaan. lisätietoja https://golf.fi/pelaajalle/golfliiton-mobiilisovellusebirdie-on-nyt-uudistunut/.

Senioreiden avajaistilaisuus
Kauden 2019 avajaistilaisuus pidetään klubitalolla torstaina
2.5. kello 18:00.
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Vasa Golf rf har ännu några Oy Kråklund Golf Ab:s
A golfaktier till salu. Försäljning av aktierna sköts av
verksamhetsledaren 050 - 541 6070.

Vårtalko
Talkon ordnas följande lördagar: 30.3, 6.4, 13.4, 27.4, 4.5
kl 10.00 – 13.30. Kvälls talkon ordnas to 25.4 och on 2.5
kl 17.00 – 20.00.

Säsongen öppnas officiellt söndag 5.5.2019
Säsongen öppnas med Kai Lehtosaari tävlingen sö 5.5, om
vädret tillåter. Spelformen är 18 Pb. Alla som har varit på
talko kan delta i tävlingen.

Adress ändringar
Om din adress har ändrats eller kommer att ändra skall du
anmäla din nya adress till tfn 040 - 526 8666 eller e-post
toimisto@vag.fi.

eBirdie (elektroniskt medlemskort) och
GameBook
Finska Golfförbundets har förnyade eBirdie applikation.
För mera information https://golf.fi/pelaajalle/golfliitonmobiilisovellus-ebirdie-on-nyt-uudistunut/.

Öppningstillfälle för Seniorer
2019 säsongens öppningstillfälle hålls på klubbhuset
torsdag den 2.5 kl.18.00.

Ohjelma:
- Tilaisuuden avaus
- Toiminnanjohtajan puheenvuoro
- Puheenjohtajan puheenvuoro
- Juhlavuoden tapahtumat
- Katsaus kilpailukalenteriin ja uusiin sääntöihin
- Kenttävalvonta
- Simulaattorikisan palkintojen jako

Program:
- Öppnande
- Verksamhetsledarens ord
- Ordförandens ord
- Jubileumsår händelser
- Säsongens tävlingskalender och nya reglar
- Banans övervakning
- Prisutdelningen för simulatortävlingen

Illan aikana syödään kevyesti omakustannushintaan. Ilmoittakaa mahdollisesta erityisruokavaliosta.
Ilmoittautuminen 29.4.2019 mennessä: toimisto@vag.fi
/ 040 526 8666

Under kvällen njuts av lätt kvällsbit (självbeskostad). Meddela om eventuella diet: glut/lakt.
Anmälningar senast 29.4.2019: toimisto@vag.fi / 040
526 8666
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OY KRÅKLUND GOLF AB

Toimintakertomus 2018
YLEISTÄ
Talviharjoittelutila saatiin konehalliin
ja jäsenistölle järjestettiin ohjattua toimintaa myös talven aikana. Seitsemän
lyöntipaikkaa ja lähipelialue olivat
hyvässä käytössä talvikauden aikana
ja kiitettävä määrä jäsenistöä hyödynsi
mahdollisuutta talviharjoitteluun.
Huhtikuussa järjestettiin seuran pelimatka Turkkiin, johon osallistui yli 20
Vaasan Golfin jäsentä.
Pelikausi ulkona alkoi 26.4. kun
jokamieskenttä avattiin ja oli heti
kovassa käytössä aktiivisten jäsenten
toimesta. Keltainen kenttä avattiin 6.5.
perinteisellä Kai Lehtosaari –kilpai
lulla, sininen kenttä 12.5. ja valkoinen
kenttä 20.5.
Pelattujen kierrosten määrä oli yli 46
000 ja kilpailutoiminta oli erittäin aktiivista. Suomen Golfliiton organisoimia
kilpailuja järjestettiin: junioreiden
SM-lyöntipelikilpailu, Erityisgolfin
Respecta Finnish Disabled Open,
junior challenge tour ja junior future
tour osakilpailut.
Toimikunnat toimivat aktiivisesti ja
järjestetyissä tapahtumissa oli kii
tettävästi osallistujia. Saimme kokonaista 121 uutta jäsentä ja seuran jäsenmäärän käännettyä kasvusuuntaan.
Jäsenmäärä Vaasan Golfissa on 1330.
Jäsenmäärän kasvaminen ja aktiivinen
seuratoiminta vaikuttivat positiivisesti
seuran talouteen.
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Suurkiitos kaikille aktiivisesti seuran
toimintaan osallistumisesta. Talkoisiin
osallistumalla pystymme toteuttamaan
isojakin tapahtumia Vaasan Golfissa,
sekä auttamaan kentänhoidollisissa
töissä.

HALLINTO, JOHTO JA
HENKILÖSTÖ
Hallitukseen ovat kuuluneet Thomas
Ferm (pj.), Esko Heikkinen, Timo
Sairo, Björn Båsk, Mika Mäkisalo,
Hilkka Maija Anttila ja Lars-Erik
Wägar. Kokouksiin ovat lisäksi osallistuneet esittelijöinä toimitusjohtaja
Joonas Nieminen ja kenttämestari Kai
Lehtosaari.
Tilintarkastajina ovat toimineet KHT
Hans Bertell ja HT-tilintarkastaja
Markku Lehto, varatilintarkastajana
HT-tilintarkastaja Lars-Erik Hanner.

INVESTOINNIT
Rakennusinvestoinnit: kalustohallin
muutostyöt talviharjoittelutilaksi, klubitalossa suoritettu wc tilojen uudistus
ja laajennus.

TALOUS
Yhtiön talous on pysynyt edelleen
vakaana. Liikevaihto nousi edellisvuodesta 643 332,41 euroon. Tuotot olivat
vertailukelpoisia edelliseen vuoteen.
Kausimaksupelaajien huomioiminen
ja heidän määränsä lisääminen tulee
olemaan toimitusjohtajan ja yhtiön
tärkeimpiä tehtäviä tulevilla kausilla.
Päättyneeltä tilikaudelta tehtiin 158
275,86 euron poistot ja tilinkauden
tulos oli -22 451,50 €.
Taseen loppusumma on 2 689 911,14 €.
Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta
ja tilikauden tulos kirjataan voitto- ja
tappiotilille.

TULEVAISUUDEN
NÄKYMÄT
Kaikki tehdyt kehittämis- ja investointiprojektit tähtäävät uusien pelaajien
saamiseksi lajin pariin ja laskea lajiin
mukaan tulemisen kynnystä.
Onnistunut jäsenhankinta auttaa
pitämään harrastuksen kustannukset
kohtuullisina myös tulevaisuudessa.

Kalustoinvestoinnit: sähkögolfautojen lisäys ja uusi uloslyöntileikkurin
hankinta.
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Verksamhetsberättelse 2018
ALLMÄNT
Säsongen 2018 kom igång genast i
början av januari efter att vinterträningsutrymme blev färdig i maskinhallen och medlemmarna kunde ta del
av den styrda träningen också under
vintertiden. Sju utslagsplatser samt
närspelsområdet var i flitig användning
under vinterperioden så att en tacksam
mängd av medlemmarna kunde utnyttja möjligheten till vinterträning. I
april arrangerade klubben en spelresa
till Turkiet, där över 20 medlemmar
deltog.
Utesäsongen började den 26 april när
varmansbanan öppnades och de aktiva
medlemmarna tog vara på tillfälle.
Den gula slingan öppnades 6.5 då den
traditionella Kai Lehtosaari-tävlingen
genomfördes. Den blåa öppnades 12.5
och vita 20.5.
Antalet spelade rundor var över 46000
och tävlingsverksamheten var mycket
aktivt. Finska Golfförbundet organiserade FM-tävlingen för juniorer, Res
pecta Finnish Disabled Open, Junior
Challenge tour samt Junior Future
tourdeltävlingarna.
Kommittéerna var aktiva och deltagandet i de arrangerade händelserna hade
tacksamt antal av deltagare. Vi fick 121
nya medlemmar så att medlemsantalet
blev positiv. För nuläget är antalet 1330.

Det växande antalet av medlemmar
samt den aktiva klubbverksamheten
påverkar positivt till föreningens
ekonomiska läge.
Ett stort tack till alla som aktivt deltagit
till föreningsarbete. Genom att delta
till Talko kan vi förverkliga också större
händelser inom Vasa Golf samt hjälpa
i de arbete som hör till banskötseln.

ADMINISTRATION,
LEDNING OCH PERSONAL
Styrelsen har bestått av Thomas Ferm
(ordf ), Esko Heikkinen, Timo Sairo,
Björn Båsk, Mika Mäkisalo, Hilkka
Maija Anttila ja Lars-Erik Wägar.
Dessutom har vd. Joonas Nieminen
ja banmästaren Kai Lehtosaari.
Som revisor har fungerat Hans Bertell,
CGR och Markku Lehto, GR, med
Lars-Erik Hanner, GR som reserv.

INVESTERINGAR
Bygginvesteringar: Ändringar i ut
rust
ningshallen som vinterträning,
klubbhus toalettrenovering och expansion.

EKONOMI
Bolagets ekonomi har fortsättningsvis
varit stabil. Omsättningen steg något
643 332,41 euro. Intäkterna var jämförbara med föregående år. Att uppmärksamma säsongsspelare och öka
antalet blir de viktigaste uppgifterna för
VD och företaget under de kommande
perioderna. Under bokföringsperioden
gjordes avskrivningar för 158 275,86
euro och resultatet var -22 451,50 euro.
Balansräkningens slutsumma var
2 689 911,14 euro. styrelsen föreslår att ingen dividend delas ut och
resultatet för bokföringsperioden
överförs till vinst och förlustkontot.

FRAMTIDSUTSIKTER
Alla utvecklings- och investeringsprojekt som syftar till att locka nya spelare
och sänka tröskeln för att bli medlem.
Framgångsrikt förvärv bidrar till att
hålla kostnaden för hobby rimlig även
i framtiden.

Redskapsinvesteringar: ökningen av
elgolfbilar och en ny teeplatsklippare.
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VAASAN GOLF RY - VASA GOLF RF
TULOSLASKELMA
01.01.2018 - 31.12.2018
		
Varsinainen toiminta
Tuotot
Kilpailumaksut
Kulut
Henkilöstökulut
Maksetut jäsenmaksut
Sisäharjoittelutilat
Kilpailutoimikunta
Junioritoimikunta
Klubitoimikunta
Senioritoimikunta
Naistoimikunta
Hallinto
Kenttävuokra

TASE
31.12.2018

2018

2017

64 687,00

46 226,50

-41 557,51
-35 853,00
-8 200,00
-18 122,41
-13 671,58
0,00
-14 115,14
-3 996,20
-53 618,88
-50 000,00

-34 200,41
-39 186,00
-5 832,96
-17 246,68
-38 072,41
-457,32
-7 757,30
-3 941,46
-45 635,81
-50 000,00

Kulut yhteensä
-239 134,72
-242 330,35
				
Varsinaisen toiminnan tulos
-174 447,72
-196 103,85
Varainhankinta
Tuotot
Jäsenmaksut
Vuosikirja
Liittymismaksut
Muut tuotot

146 660,00
5 400,00
14 477,00
22 292,50

136 408,61
4 500,00
12 987,50
29 376,00

Varainhankinnan tuotot yhteensä

188 829,50

183 272,11

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoituskulut

0,08
0,00

0,00
-914,71

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

0,08

-914,71

		
2018
2017
VASTAAVAA
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT			
PITKÄVAIKUTTEISET MENOT		
Aineelliset hyödykkeet			
Osakkeet ja osuudet
95 935,49
95 935,49
Yhteensä		
VAIHTO- JA
RAHOITUSOMAISUUS			
Rahoitusomaisuus			
Siirtosaamiset
4 152,81
8 156,83
Siirtosaamiset
Oy Kråklund Golf Ab.ltä
0
0
Rahat ja pankkisaamiset
15 139,79
16182
TASE VASTAAVAA
YHTEENSÄ

120 274,32

100 249,95

VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA			
Oma pääoma
40 635,56
40 635,56
Edellisten tilikausien voitto
37 859,14
51 355,59
Tilikauden voitto/tappio
25 881,86
-13 496,45
Yhteensä
104 376,56
78 494,70
VIERAS PÄÄOMA			
Lyhytaikainen			
Siirtovelat
10 851,53
41 779,62
Yhteensä
10 851,53
41 779,62
TASE VASTATTAVAA
YHTEENSÄ

115 228,09

120 274,32

Muut tuotot ja kulut			
Satunnaiset tuotot
0,00
0,00
Satunnaiset kulut
0,00
0,00
Avustukset
11 500,00
250,00
Muut tuotot ja kulut yhteensä

11 500,00

Tilikauden tulos
25 881,86
			
Tilikauden yli/alijäämä
25 881,86

250,00
-13 496,45

Vaasan Golf r.y. / Oy Kråklund Golf Ab
Tuotot 2018 (1000 Euroa)
Myynti ja muut
84,3 (10 %)

-13 496,45

Liittymismaksut
14,5 (2 %)

Kausimaksut
295,6 (35 %)

Jäsenmaksut
146,7 (17 %)

Kilpailutoiminta
64,7 (8 %)
Mainostuotot
79,2 (9 %) Vuokratuotot
39,6 (5 %)
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OY KRÅKLUND GOLF AB
TULOSLASKELMA
01.01.2018 - 31.12.2018

		
		
LIIKEVAIHTO

TASE
31.12.2018

		
		
2018
2017
VASTAAVAA
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT			
Kulut			
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET			
Ostot		
Aineelliset hyödykkeet			
Henkilöstökulut
-275 937,94
-276 161,89
Maa-alueet
1 116 540,22
1 116 540,22
Radanhoito
-83 402,16
-88 025,25
Rakennukset			
Range
0,00
-504,44
Uusi klubitalo
136 259,58
102 803,10
Markkinointikulut
-6 957,10
-14 432,88
Vanha klubitalo
2 366,64
3 550,20
Hallinnon kulut
-76 848,99
-53 061,73
Rangen Lyöntikatos
12 588,38
14 386,82
Kiinteistökulut
-57 800,34
-56 034,50
Rangeraken.(Studio/pallokoppi) 25 609,34
29 209,00
Muuttuvat kulut
0,00
-3 553,58
Kalusto-ja varastohalli
115 200,45
106 838,85
Varastohalli (kylmä)/uusi
65 824,11
78 988,95
HOITOKATE
142 385,88
107 869,50
Golfkenttä
217 946,29
229 281,73
Kenttälaajennus
518 375,26
532 016,74
Poistot
-158 275,86
-168 242,75
Jokamieskenttä
196 124,41
196 124,41
Kastelu ja kuivatusjär,
Rahoitustuotot ja -kulut			
range ja jokamiesk.
34 761,87
34 761,87
Korkotuotot
439,58
1 050,37
Koneet ja kalusto
202 491,45
244 320,68
Korkokulut
-7 001,10
-5 474,41
Käyttöomaisuuspaperit			
Osakkeet ja osuudet
11 608,14
11 608,14
VOITTO /TAPPIO ENNEN 		
VAIHTO-JA RAHOITUSOMAISUUS			
SATUNNAISET ERIÄ
-22 451,50
-64 797,29
Saamiset			
			
Myyntisaamiset
38 092,62
46 016,20
TILIKAUDEN
Siirtosaamiset
4 972,38
37 011,26
TAPPIO/VOITTO
-22 451,50
-64 797,29
Käteisvarat
150,00
100,00
2018
643 332,41

2017
599 643,77

VASTAAVAA YHTEENSÄ

Vaasan Golf r.y. / Oy Kråklund Golf Ab
Kulut 2018 (1000 Euroa)
Investoinnit 145,1 (17 %)
Muut kulut ja
rahoitus 7,0 (1 %)

Henkilöstökulut
317,5 (38 %)

Hallinto
137,4 (16 %)

Toimikunnat
58,2 (7 %)
Golfliitto/-lehti
Radanhoito/range
35,8 (4 %) Kiinteistöt/-vero 83,4 (10 %)
57,8 (7 %)

2 698 911,14

2 783 558,17

VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA			
Sidottu			
Osakepääoma
1 633 222,31
1 633 222,31
Vararahasto
744 765,05
744 765,05
Sidottu oma pääoma
2 377 987,36
2 377 987,36
Vapaa			
Edell.tikausien voitto/tappio
-68 580,75
-3 783,46
Tilikauden voitto (tappio)
-22 451,50
-64 797,29
Vapaa oma pääoma
-91 032,25
-68 580,75
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ: 2 286 955,11

2 309 406,61

VIERAS PÄÄOMA			
Lyhytaikainen			
Siirtovelat
37 799,96
79 940,85
Muut lyhytaikaiset velat			
Ennakonpidätysvelat		
5 226,97
Stm-velka		
255,79
Avl velka		
8 747,75
Verotili
4 454,50
0,00
Muut lyhytaikaiset velat
10 526,12
5 413,72
Luotollinen pankkitili
359 175,45
374 566,48
Lyhytaikainen yhteensä:
411 956,03
474 151,56
VASTATTAVAA YHTEENSÄ: 2 698 911,14
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VAASAN GOLF RY

Toimintakertomus 2018
YLEISTÄ

TALOUS

Talviharjoittelutila saatiin konehalliin ja
jäsenistölle järjestettiin ohjattua toimintaa
myös talven aikana. Seitsemän lyöntipaikkaa ja lähipelialue olivat hyvässä käytössä
talvikauden aikana ja kiitettävä määrä
jäsenistöä hyödynsi mahdollisuutta talviharjoitteluun. Huhtikuussa järjestettiin
seuran pelimatka Turkkiin, johon osallistui
yli 20 Vaasan Golfin jäsentä.

Yhdistyksen taloutta on hoidettu yhteis
työssä Oy Kråklund Golf Ab:n kanssa.
Seuran taloudellinen tulos vuodelta 2017
on 25 881,86 €. Tilitoimistopalvelut
siirrettiin vuoden alussa Wasa Tilit Oy:ltä
Heti-Tilit Oy:lle.

Pelikausi ulkona alkoi 26.4. kun Jokamieskenttä avattiin ja oli heti kovassa käytössä
aktiivisten jäsenten toimesta. Keltainen
kenttä avattiin 6.5. perinteisellä Kai
Lehtosaari –kilpailulla, sininen kenttä
12.5. ja valkoinen kenttä 20.5.
Pelattujen kierrosten määrä oli yli 46 000
ja kilpailutoiminta oli erittäin aktiivista.
Suomen Golfliiton organisoimia kilpailuja
järjestettiin: junioreiden SM-lyöntipeli
kilpailu, Erityisgolfin Respecta Finnish
Disabled Open, junior challenge tour ja
junior future tour osakilpailut.
Toimikunnat toimivat aktiivisesti ja jär
jestetyissä tapahtumissa oli kiitettävästi
osallistujia. Saimme kokonaista 121 uutta
jäsentä ja seuran jäsenmäärän käännettyä
kasvusuuntaan. Jäsenmäärä Vaasan Golfissa on 1330. Jäsenmäärän kasvaminen
ja aktiivinen seuratoiminta vaikuttivat
positiivisesti seuran talouteen.
Suurkiitos kaikille aktiivisesti seuran
toimintaan osallistumisesta. Talkoisiin
osallistumalla pystymme toteuttamaan
isojakin tapahtumia Vaasan Golfissa, sekä
auttamaan kentänhoidollisissa töissä.

HALLINTO
Toiminnanjohtaja Joonas Nieminen
erosi vuoden lopussa ja uuden toiminnanjohtajan haku aloitettiin välittömästi
marraskuussa.
Hallituksen kokoonpano toimikauden
aikana oli: Puheenjohtaja: Esko Heikkinen Varapuheenjohtaja: Thomas Ferm
Sihteeri: Pauli Räihä Rahastonhoitaja: Kai
Lehtosaari Jäsenet: Asta Boström, Päivi
Ekholm, Tea Haavisto, Mats Forsén, Arto
Mäenpää ja Janne Laaja.
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Seuraan on liittynyt tasaisesti uusia jäseniä
ja Vaasa oli vuonna 2018 ainoa Pohjanmaalainen seura, joka oli onnistunut
kasvattanut jäsenmääräänsä.

MARKKINOINTI
Ry:n melko vaatimattomat mainostuotot
kerätään lähinnä vuosikirjamainoksista
sekä junioreille myönnettävistä tuesta sekä
Vaasan Osuuspankin tuesta senioreille.

NIMITYKSET
Vuoden 2018 golfvaikuttaja: Tuula Perälä
Vuoden 2018 golfari: Jonas Kullbäck
Vuoden 2018 juniorigolfarit: Erika
Kilpeläinen ja Eeli Kangas.

KLUBITOIMIKUNTA
Tasa-arvon nimissä klubitoimikunta lan
seerattiin kaudella 2018 ”äijätoimikunnaksi”. Toiminta jäi kuitenkin vielä pieni
muotoiseksi hyvästä yrityksestä huolimatta.
Toimikunta ottaakin mielellään vastaan
uusia jäseniä, jotka ovat kiinnostuneita
kehittämään toimintaa.

JUNIORITOIMIKUNTA
HARRASTETOIMINTA
Koulujen kanssa tehty yhteistyö pidettiin edellisvuosien tasolla ja koululaisia
tavoiteltiin 2018 yhteensä noin 1000
erilaisten koululaisten liikunta edistävien
projektien kautta. Esimerkiksi, Vaasan
koulujen ja VaG’n yhteistyö toimii niin että
koulut antavat luokkien liikuntatunneilla
meidät esittää golfin perusteita ja sitten
oppilaat itse pääsevät lyömään meidän
rangella tai vastaavasti jollain koulun
järjestämässä tilassa siihen sopivia välineitä
käyttäen. Kevään aktiivinen jäsenrekrytointi lopetettiin ActionPower viikkoon,
joka pidettiin toukokuun lopussa, johon
mukaan tuli noin 25 ja 9 kesäkuuta pidettyyn Golf-Jippoon johon osallistuin noin
30 nuorta.
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Meidän Golfkoulu alkoi tänä vuonna
toukokuun lopussa juuri ennen koulujen
päättäjäisiä ja viimeinen oppitunti oli
heinäkuun lopussa. Kuten aikaisempina
vuosina niin GolfKoulu oli suosittu ja
siihen osallistui yhteensä vähän yli 40
nuorta. Heistä noin 10 tekivät kesän aikana green card suorituksen ja muutama
heistä liittyivät myös harrasteryhmään ja
sitä kautta VaG jäseneksi.
Kesän harrasteryhmät käynnistivät harjoituksen kesäkuun alussa. Yhteensä kesän
aikana mukana oli 22 junioria, jotka oltiin
jaettu kolmeen harrastajaryhmään. Harrastajaryhmien harjoituksia suunnitteli ja
veti VaG pro Jonathan Nylén.
Kesällä järjestettiin myös yhteinen leiri
Yyteri golfin kanssa, johon osallistui noin
20 junioria. Tällä kertaa Yyteri voittivat
hiuksenhienosti leirin perinteisen päättäjäiskisan, joten ensi vuonna on Yyterissä
revanssin paikka.
Vuonna 2018 meille myönnettiin Opetusja Kulttuuriministeriön seuratoiminnan
kehittämistuki. Tuen suuruus on 8000
EUR ja se osoitetaan lasten ja nuorten
liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä
monipuolisen organisoidun liikunnan
kehittämiseen. Junioritoimikunta on tuen
ympäri tehnyt projektisuunnitelma ja se
odotetaan olevan valmis 2019 vuoden
aikana. Osa tuesta käytetään ohjaajakoulutuksiin mutta suurin osa tuesta tulemme
osoittamaan jokamieskentän ja sen käytön
kehittämiseksi niin että se paremmin soveltuu juniori- ja ”ei green-card” omistavien
nuorten käyttöön.
KILPAILUTOIMINTA
Kesätöissä oli useita junioreitamme auttamassa vakihenkilökuntaa suoriutumaan
caddiemasterin ja kentän hoitoon sekä
siistimistöihin liittyvissä tehtävissä. Muun
muassa pallojen keruuta varten nuoret
heräsivät aamuvarhaisella kukonlaulun
aikaan, jotta rangen pallokoneessa riittäisi
palloja kaikille ahkerille harjoittelijoille läpi
kesän. Kiitos Anna, Axel, Aleksi, Anton,
Jonas, Inka, Miika, Niklas, Ninja, Riku ja
Simon ahkerasta panoksestanne kesätöiden
parissa. Nuoriin kannattaa satsata, he antavat seuralle ja yhteisöllemme satsauksen
moninkertaisena takaisin. Nuoret golffarimme ovat erinomaisia Vaasan golfin
lähettiläitä kiertäessään Pohjanmaan ja
koko Suomen kilpakenttiä. Hyvät aikuiset
kun näette meidän nuoria golflähetti
läitämme talvihallissa treenaamassa, kesällä
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pelaamassa tai kesätyön aherruksen parissa,
tervehtikää heitä iloisesti ja ystävällisesti,
onnitelkaa jos siltä tuntuu. Antakaa ymmärtää, että arvostatte näitä nuoria.
Menneelle kaudelle saimme loistavat
talvi
harjoittelutilat, jonka myötä kilpajuniorimme harjoitusolosuhteet nousivat
potenssiin kymmenen. Talven ja kesän
kilparyhmissä harjoitteli 21 kilpailevaa
junioria. Harjoittelu oli intensiivistä niin
talvella kuin kesälläkin ja intoa riitti jokaisella kiitettävästi. Tästä oli hyvä ponnistaa
kohti kilpailukautta. Valmennuksesta ovat
vastanneet Johan Kullbäck, Sauli Mäkiluoma sekä Jonathan Nylen.
Kesän aikana juniorimme osallistuivat
Suomen golfliiton alaisiin Future Tour (5
osakilpailua), Junior Challenge Tour (5
osakilpailua) ja Finnish Junior Tour (10
osakilpailua) kilpasarjoihin.
Vaasan golfin juniorit menestyivätkin
vähintään kiitettävästi, joten antakaamme
tulosten puhua puolestaan:
Future Tour easy
Sarah Kullbäck sekä Frida Alaranta voittoihin easy sarjan osakilpailuissa mm.
Eteläpohjanmaan golf ja Järviseudun golf
kilpailuissa. Julius Marjeta easy 18 sarjan 1.
sija Vaasan golf kilpailussa. Vilppu Pylkkä
easy 9 sarjan 1. sija Vaasan golf osakilpailussa. Väinö Pylkka 2. sija samassa sarjassa
Vaasan golf osakilpailussa.
Future Tour pohjanmaa pojat 12 v
Joona Nuutila.Vaasan osakilpailun voitto,
Järviseudun golf osakilpailun 2. sija sekä
Nivalan seudun golf osakilpailun 3. sija.
Näillä suorituksilla hän kuittasi myös Future Tour:in kokonaispisteissä ykkössijan.
Future Tour pohjanmaa pojat 16v
Eeli Kangas. Vaasan, Pietarsaaren, Nivalan
seudun sekä Eteläpohjanmaan kilpailuista
napsahti voitto jokaisesta, joten myös hän
saavutti kokonaispisteissä sarjan ykkössijan. Myös Veeti Johansson ja Nikke Mäenpää saavuttivat useita palkintosijoja kauden
aikana. Jesse Ilvesoksa 2. sija Vaasan golf
osakilpailussa.
Future Tour Pohjanmaa Tytöt 16v
Essi Ekholm. Vaasasta ja Pietarsaaresta
voitot molemmista sekä kakkossijat Järviseudun golf, Eteläpohjanmaan golf ja Nivalan seudun golf osakilpailuista takasivat
hänellekin kokonaispisteissä ykkössijan.

Anna Martinin säestäessä häntä hienosti
kokonaispisteiden kakkossijallaan Annalla
mm 2. sija ja Sarah Kullbäck 3. sija Vaasan
golf osakilpailussa. Lisäksi Essi voitti
Uudessakaupungissa pelatun Future liigan
finaalin tytöt 12 v sarjassa.
Junior Challenge Tour, pojat
Anton Kullbäck, Järviseudun golf voitto.
Jonas Kullbäck voitto Nivalasta ja kolmossijat Järviseudun, Vaasan ja Pietarsaaren kilpailuista. Niklas Mäkiluoma kakkossijat Nivalasta ja Pietarsaaresta. Miika
Mäkiluoma kolmossija Botnia golfista.
Junior Challenge Tour, tytöt
Erika Kilpeläinen voitti sekä Vaasan että
Pietarsaaren osakilpailun ja oli toinen
Botnia golf osakilpailussa.
Finnish Junior Tour
Junioreiden vaasalaiskomeetta golfissa oli
Jonas Kullbäck. Jonas juhli historiallista
ensimmäistä vaasalaispelaajan voittoa FJTkiertueella Lappajärvellä.
Vaasan Golfin junioreiden hyvät sijoitukset
niin FJT-, JCT- kuin Future Tour -kisoissa
kesä- heinäkuussa nosti seuran Suomen
juniorirankingissa sijalle 7. Kauden päätteeksi sijoitus oli noussut entisestään ja
päädyimme sijalle 4. (10.12.2018). Nousu
on huikea, sillä edellisessä rankingissa
Vaasan Golf oli sijalla 25. Listauksessa
on mukana 77 seuraa, joten sijoitus on
enemmän kuin loistava!
Seuran kova ja pitkäjänteinen useiden
vuosien satsaus ja työ on alkanut kantaa
hedelmää. Tästä on hyvä jatkaa ja todeta
tyhjentävästi: Hienoa työtä juniorit, seura
ja valmentajat sekä vanhemmat!
Vaasan golfin juniorimestaruudet: Frida,
Essi, Erika, Joona, Eeli ja Jonas mestareiksi.
Vaasan Golfin juniorimestaruudet ratkottiin upeassa helteisessä säässä Kråklundissa.
Tänä vuonna kisaajia oli 22 kuudessa eri
sarjassa. Easy -sarjassa mestariksi kruunattiin Frida Alaranta, tytöt 16 -sarjassa
mestaruuden vei Essi Ekholm ennen Anna
Martinia ja Sarah Kullbäckia. Vanhimmissa tytöissä (T21) ykköseksi pelasi Erika
Kilpeläinen, joka jatkoi FJT:ltä tuttuja hyviä otteita, kakkoseksi sijoittui Ninja Foxell.
Pojat 12 -sarjassa (Pb) Joona Nuutila oli
ykkönen ennen Rasmus Kenniä ja Teemu
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Välivainiota. Pojat 16 ja 21 -sarjat pelattiin
lyöntipeli scratchina tyttöjen vastaavien
sarjojen tapaan. Voittajaksi P16 -sarjassa
pelasi Eeli Kangas ennen Veeti Johanssonia
ja Axel Martinia.
Vaasan mestaruus sarjassa P21. Mestari
Jonas Kullbäck, Niklas Mäkiluoma antoi
kovan vastuksen mutta joutui taipumaan
Jonaksen finaalipäivän kovan etuysin (33
lyöntiä) edessä ja lopulta ykkössija Jonakselle. Niklas kakkonen ja Anton Kullbäck
kolmas.
JnGolf junioreiden viikkokisa. Kauden
aikana pelattiin seitsemän junioreiden viikkokisaa 9-reiän pistebogey-osakilpailuina.
Kisaan osallistui yhteensä 28 junioria.

NAISTOIMIKUNTA
Naistoimikuntaan ovat kuuluneet vuoden
aikana Päivi Ekholm pj, Siri Gröndahl,
Tea Haavisto, Annikka Viitala, Maarit
Lähteenmäki sekä Pauliina Jokikunnas.
Sari Kivelä palasi naistoimikuntaan syksyllä
2018. Naistoimikunnan tarkoituksena
on ollut rohkaista naisia mukaan seuran
aktiiviseen toimintaan sekä tutustuttaa
jäseniä toisiinsa.
Huhtikuussa, ennen kauden alkua jär
jest
imme perinteisen golf-kirpputorin
klubitalolla, kuten aiempinakin vuosina
saavutti kirpputori hyvän suosion ja toiminta tulee jatkumaan. Kauden avauksen
jälkeen aloimme pelata keskiviikkoiltaisin
naistenkeskiviikkoa. Viikkokisoja pelattiin
kauden aikana 14 ja niihin osallistui 41
eri naista. Kisakierroksia pelattiin 254.
Kauden menestyneimmät naiset olivat
A-sarjassa hcp 0- 26 Piritta Kuoppala ja
B-sarjassa Sari Kamila.
Naistoimikunta organisoi kuluneena
vuonna avoimia harjoituksia rangella 8
kertaa. Näissä tilaisuuksissa kävi iso määrä
naisia palauttamassa oppeja mieleen.
Heinäkuun alussa naiset tekivät matkan
Nokialle River Rose for Ladies kisaan.
Matkaan lähdettiin edellisenä päivänä
bussilla ja ensimmäinen päivä sisälsi harjoittelukierroksen Nokialla.
Viimeisen kisan yhteydessä vietimme
saunailtaa klubitalolla ja päätimme kuluvan kauden. Tässä tilaisuudessa myös
palkitsimme menestyneitä naisia sekä
ahkerimmin viikkokisoihin osallistuneita.
Kiitos kaikille vuodesta 2018
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SENIORITOIMIKUNTA
Senioritoimikunnan kokoonpano toimikauden aikana oli: Puheenjohtaja: Asta
Boström, Pauli Räihä, Brita Bastman, Kaj
Finne, Leif Häggblom, Harry Mitts ja
Kristina Rönnblom. Senioritoimikunta on
määritellyt tehtävänsä ja jokaisella jäsenellä
on oma vastuualue. Tiedot löytyvät seuran
kotisivuilta.
Kilpailutoiminta oli taas senioreiden tär
kein toimintamuoto. Suhteellisen ahkerasti
käytettiin myös talviharjoittelumahdollisuutta konehallin tiloissa ja Tennis-Centerissä
golf-simulaattorilla. Talviaikainen kuntosaliharjoittelu on lisääntynyt senioreiden
keskuudessa. Jonkin verran käytettiin
pro-palveluita.
Sosiaalista toimintaa ovat olleet mm. pelimatkat Jyväskylään/Laukaalle,Kokkolaan
ja Uumajaan sekä kauden avajais-ja päättäjäistilaisuudet ym.
Kauden 2018 avajaistilaisuus pidettiin klubitalolla 25.4. Tilaisuudessa Pauli
Räihä kävi läpi kilpailukalenteria, tulevat
seuraottelut ja muut kilpailut. Bubben
Häggblom kertoi Jyväskylän seuraottelun
järjestelyistä, samalla matkalla pelattiin
Laukaalla. Brita Bastman informoi Kenttävalvontaan liittyvistä asioista. Uusi ry:n
puheenjohtaja Esko Heikkinen esittäytyi
ja piti lyhyen kannustuspuheen alkavalle
kaudelle. Tilaisuudessa palkittiin talven aikana pelatun best-ball-kisan voittajat Timo
Martonen/Börje Harju. Lisäksi syötiin illan
kuluessa pientä iltapalaa.
Päättäjäistilaisuus pidettiin 25.9. tiistaikisan (scramble) jälkeen. Yhteisen aterian jälkeen suoritettiin kauden kisojen
palkintojen jako. Palkintopöytä oli tällä
kertaa runsas ja laadukas. Lahjoituksia oli
saatu Tuija Räihä-Pundarsilta, Fondikselta,
Birdieman kauppiailta sekä senioreiden
omasta budjetista. Tässä yhteydessä uudet
Birdieman-kauppiaat esittäytyivät ja kertoivat omasta toiminnastaan. Palkintojen
jaon jälkeen luovutettiin Leena Saloselle
Juha Lesosen akvarellivedos. Senioritoimikunta oli keskustellut ehdokkaista ja lahja
päätettiin antaa Leenalle perusteina mm.
että Leena on hyvä, menestynyt, aktiivinen
golffari ja kilpailija. Hän on myös pitkäaikainen jäsen ja todettiin miellyttäväksi ja
kannustavaksi pelikumppaniksi. Lopuksi
informoitiin talven tapahtumista ja tulevasta konehallin talviharjoittelutilasta.
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Kiitettiin senioreita kuluneesta kaudesta ja
toivotettiin hyvää tulevaa 50v. juhlavuotta.
Kilpailut
Tiistaikisoihin kaikki kisat mukaan lukien
tehtiin 1872 kilpailusuoritusta. Tiistaikisoja pelattiin 21, joista 2 scramble-kisaa.
Kokonaiskilpailun miesten sarjan voitti
Veli-Heikki Harjula, toinen Heikki Purovirta, kolmas Bror-Erik Karlsson. Naisten
sarjan voitti Gun-Britt Pohtola, toinen
Anne Finne, kolmas Eija Puumala.
Senioreiden Vaasan mestaruuskisat pelattiin 11-12.8, Tulokset
Naiset 50v. Tea Haavisto
"
60v. Leena Salonen
Miehet 50v. Kjell Österblad
"
60v. Harry Ekholm
"
65v. Bror-Erik Karlsson
"
70v. Sulho Skogs
"
75v. Aulis Iilahti
Seuraottelut
UGK-VaG Uumajassa, UGK voitti
VaG-EPG Vaasassa, VaG voitti 388-359
KoG-EPG-VaG Kokkolassa, EPG 369,
KoG 361, VaG 351
JG-VaG, VaG voitti
Lisäksi suoritettiin vierailu Vöyrille
scramble-kisan merkeissä arvotuin parein.
Aluetourit
Lappajärvellä,
naiset 50v. sarjan voitti Maj-Britt Finne
miehet 50v. sarjan toinen Harri Hakala
"
60v. sarjan kolmas Veli-Heikki
Harjula
Kokkolassa,
miehet 70v. sarjan kuudes Sulho Skogs
" 60v. sarjan neljäs Harry Ekholm
" 50v. sarjan neljäs Harri Hakala
Kauhajoen kisasta ei tullut mainittavia
sijoituksia.
Kauden aikana pelattiin uutena kisana
Green-some-liigaa. Voittajapari Raimo
Ahllund/Asta Boström.
Syksyllä pelattiin Senior Wasa Open
scramble, voittajat Maj-Britt Finne/Eeva
Kopposela.
Kauden aikana pelatun Senior Matchplayn
voitti Pauli Räihä.
Senior Shoot Out pelattiin kauden päätteeksi 2.10. Voittajat Veli-Heikki Harjula
ja Asta Boström.
Senioritoimikunnan kokoustoiminta on
ollut suhteellisen aktiivista. Talven-ja
pelikauden aikana kokoonnuttiin aina
tarvittaessa. Talven aikana tehtiin yhteenvetoa kuluneesta kaudesta ja suunniteltiin
tulevaa uutta kautta.
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Loppuvuodesta Stk laati yhteenvedon
kannanotosta VaG ry:n hallitukselle
käsiteltäväksi ry:n hallituksen kokouksessa
ennen pelikauden alkua. Kannanotossa
käsitellään pelaajien palautteita ja senio
rigolffareiden toivomuksia, mitkä liittyvät mm. lähinnä kenttähenkilökuntaan,
kentän kuntoon ja -hoitoon, yleisiin
alueisiin ja rakennuksiin sekä siisteyteen
ja viihtyvyyteen liittyviin asioihin.
Senioritoimikunta kiittää jäseniä kaudesta
2018 ja toivoo hyvää ja rakentavaa henkeä
uudelle kaudelle. Toivomme tulevalle
kaudelle kaikille hyviä, miellyttäviä golfkierroksia sekä kotikentällä että muualla.

KILPAILUTOIMIKUNTA

Vaasan Golf ry:n kilpailutoimikuntaan
ovat toimikaudella 2018 aktiivisesti osallistuneet: Harry Mitts, Thomas Ferm, Pauli
Räihä, Pasi Ekholm, Päivi Ekholm, Tea
Haavisto, Esko Heikkinen puheenjohtaja
Janne Laaja.
Kilpailutoiminta.
Kauden aikana Vaasan Golfin juniorit
kiersivät Finnish Junior, Junior Challenge
ja Catmando Future Tour-kilpailuja. SMkilpailussa ei kuluneena vuotena saavutettu
SM mitaleja.
Suuren suosion saavuttanutta Matrix
viikkokilpailua pelattiin kauden aikana
yhteensä 19 kpl ja niihin osallistui yhteensä
113 pelaajaa, mutta kilpailukierroksia
pelattiin kolmessa sarjassa yhteensä 503.
Avoimia (open) kilpailuita pelattiin 30
kpl, mukaan luettuna avoimet scramble
kilpailut. Kokonaisosanottajamäärä avoi
missa kilpailuissa oli 1607 osanottajaa.
Suurimman yksittäisen osanottomäärän
keräsi Näsman&Båsk Open, jossa kilpailijoita oli 129 kpl. Kilpailujen toteutuksesta
vastasivat kilpailutoimikunta yhdessä sponsoreiden kanssa.
Vaasan Golf Ry:n mestarit sarjoittain
vuonna 2018 ovat:
Miehet Nylen Jonathan
Naiset Kilpeläinen Erika
MID
Södergård Conny
M50
Österblad Kjell
M55
Hakala Harri
M60
Ekholm Harry
M65
Karlsson Bror-Erik
M70
Skogs Sulho
M75
Iilahti Aulis
N50
Haavisto Tea
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N65
Salonen Leena
P -SCR Kullbäck Jonas
T -SCR Kilpeläinen Erika
Reikäpelit
Seniori Matchplay, Räihä Pauli
Tasoituksellinen Matchplay,Saari Teemu
Seuraottelut pelattiin vieraissa, joista
EPG-VAG voittaja oli EPG ja BG-VAG
voittaja oli VAG.

KENTTÄTOIMIKUNTA
Vuosi 2018 alkoi talviharjoittelutilan rakennustöiden loppuun saattamisella, kun
suoja- ja lyöntiverkot asennettiin paikoilleen ja tehtiin loput rakennustyöt valmiiksi
niin että tila voitiin avata 17.01. Tammikuussa jatkettiin karkeita maansiirtotöitä,
pois ajettiin kelt. 1 sillan kivipenkereet,
jotka siirrettiin sin. 6 uuden teealueen
perustaksi . Myös muita kivi-, sora- ja
moreenikasoja kenttäalueelta siirrettiin
teelaueen ja uuden huoltotien pohjan
perustaksi. Helmikuussa siirrettiin kelt. 4
raffialueelta ylimääräiset ruoppausmassat
varastokentälle ja metsäväylien varastokentille edelleen siirrettäväksi ja käytettäväksi
täytöissä kentän sivualueilla ja meneillä
olevien teealueiden laajennustyömailla.
Jokamieskentän kaksi ylimääräistä ruokamulta kasaa siirrettiin kelt. 4 ”ruoppausmassakumpareen” viimeistelytöihin.
Maaliskuussa aloitettiin sin. 7 teealueen
laajentamisella taaksepäin, raivattava-alue
oli haastava. Puuston raivaaminen alueelta
ja samalla myös ympärillä olevan metsän
harventaminen oli työläs projekti. Tee
alueen perusraivaustöissä saatiin raivata
ja räjäyttää monia isoja siirtolohkareita
ja ylijäämä kivet ja maamassat käytettiin,
kun rakennettiin uudet kulkuväylät sin. 6
uloslyönnille ja samoin uusi kulkutie sin.
6 viheriöltä sin. 7 uloslyöntialueelle ja
samalla siirrettiin kulku teelle kulkemaan
teen vasemmalla puolella koko teealueen.
Töitä tehtiin alueella koko kevät ja kyl
vöt suoritettiin molemmille teealueille
heinäkuun ensimmäisellä viikolla.
Koko talven tehtiin myös raivaustöitä
metsäalueilla, sin 3, ja sin 9 viheriöalueitten
ja sin.4 teealueen puustoa karsittiin ja pelattavuuden ja erityisesti kasvuolosuhteiden
parantamisella, kun varjostavia puita
poistettiin. Varastohallin ja sin 2. viheriön
välistä poistettiin parikymmentä koivua
ja haapaa, jotka varjostivat viheriöaluetta
ja osa puista oli lahoja.

Säät olivat hyvin vaihtelevat koko alku
vuoden, tammi- helmikuussa oli lunta ja
se suojasi niin että routaa ei ollut ”nimeksikään”. Maaliskuu oli kylmä ja sen myötä
myös routakerros kasvoi nopeasti ja
keväällä se näkyi hyvin kentän rakenteissa,
kun monet alueet kentällä olivat hyvin
epätasaisia. Huhtikuu oli kylmä ja lumen
poislähteminen tapahtui vasta puolenkuun
tienoilla ja ensimmäinen kerta reiluun 20
vuoteen viheriöitä ei peitetty harsoilla.
Perinteistä kevättä ei ollut ollenkaan vaan
toukokuun lämpötilat olivat heti kesäiset, mutta vapunpäivän sateiden jälkeen
seuraavan kerran satoi juhannusperjantaina
ja se oli haastavaa kun kenttää piti yrittää
pitää kasvussa ja vihreänä sadetusjärjes
telmällä ja kun vesivarannot olivat niukassa. Kesä- heinäkuussa jouduttiin siirto
pumppaamaan vettä kastelualtaaseen niin
että vettä olisi viheriöitten, esiviheriöitten
ja uloslyöntialueiden kasteluun. Kesäkuun
kolmena ensimmäisenä perjantaina oli
kesämyrsky eli puita katkesi ja isoja oksia
tuli alas ja juhannusperjantaina lisäksi
vettä tuli huomattava määrä. Heinäkuu
oli helteinen säänosalta ja kuun viimeisenä
sunnuntai-iltana riehui kova ukkosmyrsky,
ja se löi maihin sin 9. takateen kuusesta ja
joka rikkoi kastelun ohjausjärjestelmää
aika pahasti.
Perinteisiä kevättalkoita, (järjestettiin 9 )
ensimmäisiä talkoita häiritsi myöhäinen
kevät ja työt olivat metsänraivaustöitä.
Paljon oli siivottavaa talven jäljiltä ja
myös muuta jälkien siistimistä löytyi
kenttäalueelta. Talkoissa myös purettiin
talviharjoitushallin varustukset. Kentistä
ensimmäisenä aukesi jokamieskenttä
26.04. ja se olikin hyvin suosittu siihen
saakka kun, perinteinen kauden avaava
talkookilpailu pelattiin su 06.05. ja kenttänä keltainen ysi. Sininen kenttä avattiin
12.05. ja valkoinen kenttä 20.05.
Toukokuun lopussa kylvetyt teet : keltainen
kenttä: (punainen 1,4, 8,9 valkoinen 5) ja
valkoinen kenttä: punainen 1, (siirtonurmikko) saatiin käyttöön heinäkuun alussa.
Myös edellisenä syksynä kylvetyt uudet
teealueet (kelt 1, takatee ja sin 8 takatee)
otettiin käyttöön elokuussa. Lähipelialueella korjattiin toukokuussa salaojituksen ja kastelujärjestelmän kaivuu-urat ja
viheriöt kylvettiin heinäkuun ensimmäisellä viikolla. elokuun alussa kakkosväylälle
rakennettiin ruohotee. Heinäkuun alussa
viimeisteltiin kelt. 4 ruoppausmassakumpare ja kylvettiin elokuussa. Kesäkaudella ja
myös syksyllä on metsäväylien sivualueille
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ajettu huomattava määrä täyttömassoja
ja kasvumaata.
Kesällä tehtyjen väylien mittausten ja uloslyöntialueiden pidennysten ja uudelleen
järjestelyjen jälkeen kenttä ”slopattiin”
uudestaan elokuun lopulla. Slopit muuttuivat hyvin vähän kenttäkokonaisuuksilla, kun kenttään oli saatu lisää pituutta
muutamille väylille ja se kumosi slopemittauksessa käytettyjen lyöntipituuksien
kasvun.
Syyskuun alussa aloitettiin suunniteltujen
syysperusparannustöiden tekeminen, huolto kaivettiin avo-ojia, (valk.8 ja sin 3.). Sin
7 viheriön alatasanne ja viheriön ympäristö
rakennettiin uudestaan ja samalla muutama varjostava kuusi poistettiin viheriön
takaa. Valkoisen seiskan koko teealue
peruskorjattiin alusta alkaen ja samalla
myös kymmenkunta koivua poistettiin
uloslyönnin reunalta. Työ tehtiin siirtonurmityönä eli vanha pinta pantiin takaisin.
Valkoisen kentän 3 väylän punainen tee
rakennettiin kokonaan uudeksi ja lyöntipinta ala kasvoi 50 %, alue kylvettiin.
Valkoisen ysin takatee rakennettiin uusiksi
ja kylvettiin, samoin valkoisen kakkosen
keltainen-valkoinen teealue peruskorjattiin
ja on nyt yhdessä tasossa, työmenetelmänä
oli siirtonurmitekniikka. Myös punainen
tee korjattiin a.o. väylällä ja kylvettiin.
Vanhan kentän alueella tehtiin uusia ja
jatkettiin kulkuväyliä n. 700 m: valk 2,8,
9 sin 2,3, 4,9, kelt 8. samalla raivattiin sin
4 teen ja sin 9 välissä olevan kivimuurin
metsäalueen pohja ja tasattiin paikalle
ajettu ruokamulta niin että alue voidaan
kylvää keväällä. Valkoiselle 9 lisättiin
salaojitusta ja tehtiin kaksi uutta pintakaivoa. Marras-joulukuun vaihteessa
kaivettiin klubitalon ja kalustohallin välille
kaapelisuojaputki + kaivot ja asennettiin
kuitukaapeli talojen välille.
Loppukesän säät olivat hyvät ja syyslokakuussa oli monia hienoja lämpimiä
päiviä, pelaajamäärät kasvoivat edellisen
kauteen. Kierrosmäärät oli yli 46 000 ja luvussa ei ole jokamieskentän pelikierroksia,
kenttä suljettiin marraskuun kolmannella
viikolla kun tuli pakkaset.
Kalusto toimi kaudenaikana kohtalaisen
hyvin, viheriöleikkurikalustossa oli omat
haasteensa. Kalustossa uusittiin uloslyöntileikkuri ja golfautoja hankittiin neljä
lisää, myös uusi iso lannoitteen levitin
hankittiin.
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VASA GOLF RF

Verksamhetsberättelse 2018
ALLMÄNT
Säsongen 2018 kom igång genast i början
av januari efter att vinterträningsutrymme
blev färdig i maskinhallen och medlemmarna kunde ta del av den styrda träningen
också under vintertiden. Sju utslagsplatser
samt närspelsområdet var i flitig användning under vinterperioden så att en tacksam
mängd av medlemmarna kunde utnyttja
möjligheten till vinterträning. I april arrangerade klubben en spelresa till Turkiet,
där över 20 medlemmar deltog.
Utesäsongen började den 26 april när
varmansbanan öppnades och de aktiva
medlemmarna tog vara på tillfälle. Den gula
slingan öppnades 6.5 då den traditionella
Kai Lehtosaari-tävlingen genomfördes.
Den blåa öppnades12.5 och vita 20.5.
Antalet spelade rundor var över 46000 och
tävlingsverksamheten var mycket aktivt.
Finska Golfförbundet organiserade FMtävlingen för juniorer, Respecta Finnish
Disabled Open, Junior Challenge tour
samt Junior Future tourdeltävlingarna.
Kommittéerna var aktiva och deltagandet i
de arrangerade händelserna hade tacksamt
antal av deltagare. Vi fick 121 nya medlemmar så att medlemsantalet blev positiv.
För nuläget är antalet 1330. Det växande
antalet av medlemmar samt den aktiva
klubbverksamheten påverkar positivt till
föreningens ekonomiska läge.
Ett stort tack till alla som aktivt deltagit till
föreningsarbete. Genom att delta till Talko
kan vi förverkliga också större händelser
inom Vasa Golf samt hjälpa i de arbete
som hör till banskötseln.

ADMINISTRATION
Verksamhetsledare Joonas Nieminen
avgick i slutet av året och sökandet av ny
verksamhetsledare startades omedelbart i
november.
Styrelsens sammansättning under perioden
var: Ordförande: Esko Heikkinen viceordförande: Thomas Ferm sekreterare: Pauli
Räihä kassör: Kai Lehtosaari medlemmar:
Asta Boström, Päivi Ekholm,Tea Haavisto,
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Mats Forsén, Arto Mäenpää och Janne
Laaja.

EKONOMI
Föreningens ekonomi har skötts i sam
arbete med Oy Kråklund Golf Ab. Föreningens resultat 2018 var 25 881,86 €.
Redovisningstjänster överfördes från Wasa
Tilit Oy till Heti-Tilit Oy i början av året.
Föreningen har konsekvent anslutit sig till
nya medlemmar, och i 2018 var Vasa den
enda Österbotniska golfföreningen som
lyckades öka sitt medlemskap.

MARKNADSFÖRING
R.f:s ganska blygsamma annonseringsintäkter samlas huvudsakligen från årboks
annonser och stöd till juniorer, samt stöd
från Vasa Andelsbank till seniorer.

UTNÄMNINGAR
Årets 2018 golfprofil: Tuula Perälä
Årets 2018 golfare: Jonas Kullbäck
Årets 2018 juniorgolfare: Erika Kilpeläi
nen och Eeli Kangas

KLUBBKOMMITTÉN
I jämställdhetens namn lanserades
klubbutkommittén 2018 som en "gubb
ekommitté". Operationen var dock
fortfarande liten trots en bra aspiration.
kommittén välkomnar välkomna nya
medlemmar som är intresserade av att
utveckla aktiviteter.

JUNIORKOMMITTÉN
Allmänt
Många av våra juniorer hade sommarjobb
på klubben och hjälpte personalen att utföra caddiemaster och golfbanans skötsel
samt rengörings relaterade uppgifter. Bl.a.
boll-uppsamling gjorde att ungdomarna
steg upp samtidigt som tuppen på morgonen så att rangens bollmaskiner skulle ha
tillräckligt bollar för alla flitiga golfspelare
under sommarens gång. Tack till Anna,
Axel, Aleksi, Anton, Jonas, Inka, Miika,
Niklas Ninja, Riku och Simon för ert
flitiga arbete under sommaren. Det lönar
sig att satsa på de unga, de återgäldar
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förenings samt gemenskapen satsningen
mångfaldigt. Våra unga golfare är utmärkta
ambassadörer för Vasa Golf då de spelar på
Österbottens samt hela Finlands golfbanor.
Ärade vuxna, då ni ser våra unga golfambassadörer träna i vinterträningshallen
eller under sommaren då de spelar eller
sommarjobbar, hälsa på dem vänligt eller
varför inte gratulera dem om det känns
som rätt tillfälle. Låt dem förstå att ni
uppskattar dem.
Tävlingsverksamheten
Under föregående säsong fick vi utmärkta
vinterträningsutrymmen varav våra
tävlingsjuniorers träningsförhållanden
förbättrades tiofalt. I vinterns och sommarens tävlingsgrupper tränade 21 tävlande
juniorer. Träningen var intensiv såsom på
vintern som på sommaren och det fanns
tacksamt med entusiasm hos varje junior.
Detta gav en bra ansats till tävlingssäsongen. Som ansvariga tränare fungerade
Johan Kullbäck, Sauli Mäkiluoma och
Jonathan Nylén.
Under sommaren deltog våra juniorer i de
av Finländska Golfförbundets arrangerade
Future Tour (5 deltävlingar), Junior Challenge Tour (5 deltävlingar) och Finnish
Junior Tour (10 deltävlingar). Vasa Golfs
juniorer hade minst en tacksam framgång,
men vi låter resultaten prata för sig:
Future Tour easy serien: Sarah Kullbäck och Frida Alaranta kammade hem
vinsten i Easy klassens deltävlingar i bl.a.
Eteläpohjanmaan Golf och Järviseudun
Golf deltävlingarna. Julius Marjeta vann
Easy-18 klassens deltävling i Vasa och
Vilppu Pylkkä tog hem segern i Easy-9
klassen i samma deltävling.
Future Tour ÖsterbottenPojkar 12
Joona Nuutila vann deltävlingen i Vasa, fick
en andra plats i Järviseudun Golf deltävling
samt en tredjeplats i Nivalanseudun Golf
deltävling. Med dessa prestationer kvitterade han också Future Tourens första
plats i sin klass gällande säsongens rankingpoäng.
Future Tour ÖsterbottenPojkar 16
Eeli Kangas vann deltävlingarna i
Vaasan, Jakobstad, Nivalanseudun och
Eteläpohjanmaan och med dessa utomordentliga resultat var han en klar ranking
etta inom sin klass. Veeti Johansson och
Nikke Mäenpää klarade också av att få
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flera topp tre placeringar under säsongen
samt fick Jesse Ilvesoksa en andra plats i
Vasa Golfs deltävling.
Future Tour Österbotten Flickor 16
Essi Ekholm vann deltävlingarna i Vasa
och Jakobstads samt kom på andra platsen i deltävlingarna vid Järviseudun Golf,
Eteläpohjanmaan Golf och Nivalanseudun
Golf vilket garanterade henne första platsen
i säsongens ranking inom sin klass. Anna
Martinin följde bra upp genom att säkra
andra platsen i säsongens ranking. Anna
hade bl.a. en andra plats och Sarah Kullbäck en tredje plats i Vasa Golfs deltävling.
Utöver denna fina framgång vann Essi även
den i Nystad spelade Future tourens final
i klassen Flickor 12 år.
Junior Challenge Tour, Pojkar
Anton Kullbäck kammade hem vinsten i
Järviseudun Golf. Jonas Kullbäck vann i
Nivala och tog hem tredjeplatsen i deltävlingarna vid Järviseutu, Vasa och Jakobstad.
Niklas Mäkiluoma tog hem andra platsen
från Nivala och Jakobstad. Samt fick Miika
Mäkiluoma kammat hem en tredjeplats
från Botnia Golf.
Junior Challenge Tour, Flickor
Erika Kilpeläinen vann deltävlingen i Vasa
och Jakobstad och var andra i Botnia Golfs
deltävling.
Finnish Junior Tour
Årets komet från Vasa golf var Jonas Kullbäck. Jonas firade, som första junioren i
Vasa en historisk seger på FJT-touren vid
deltävlingen som spelades i Lappajärvi.
De fina resultaten från såväl FJT-, JCToch Future Tour tävlingarna under juni
och juli lyfte Vasa Golf till en utmärkt 7’e
plats i den nationella rankingen, och då
säsongen sedan var klar stod Vasa på en
otrolig 4’e plats i totalrankingen för juniorer
(10.12.2018). Lyftet från tidigare året var
extremt då Vasa Golf under det tidigare året
hade kommit in på en 25’e plats. Det fanns
77 klubbar med på rankingen så resultatet
var mer än utmärkt!
Föreningens hårda och långsiktiga satsning
under flera år har börjat ge frukt. Härifrån är
det bra att fortsätta och uttömmande bara
notera: Suveränt jobb juniorer, föreningen
samt tränarna och föräldrarna.
Vasa Golfs Juniormästerskapen
Frida, Essi, Erika, Joona, Eeli och Jonas
är mästarna.
Vasa Golfs juniormästerskap gjordes upp

i ett fint och varmt väder vid Kråklund.
Detta år hade vi 22 tävlanden med i sex
olika klasser. Easy klassens mästare var Frida
Alaranta, i klassen Flickor 16 var det Essi
Ekholm som tog hem segern före Anna
Martin och Sarah Kullbäck. Hos de äldre
flickorna (F21) var det Erika Kilpeläinen
som fortsatte sina fina tag från FJT touren
och tog hem vinsten, på andra platsen kom
Ninja Foxell.
I klassen Pojkar 12 var det Joona Nuutila
som var etta före Rasmus Kenni och Teemu
Välivainio. Pojkar 16 och 21 klasserna spelades som scratch liksom de motsvarande
klasserna på flickornas sida. Vinnaren i
P16 var Eeli Kangas före Veeti Johansson
och Axel Martin.
I klassen P21 var det Jonas Kullbäck som
körnades mästare. Niklas Mäkiluoma gav
ett mycket bra motstånd men måste ge sig
efter att Jonas lagt ner ett utomordentligt
33 slag på sista dagens front-9. Så Niclas
kom på en fin andra plats och Anton
Kullbäck var trea.
JnGolf juniorernas veckotävling.
Under säsongen spelade också en sju deltävlingar i en 9-håls veckotävling. Tävlingen
spelades med formatet poängbogey och
totalt 28 juniorer deltog.

DAMKOMMITTÉN
Damkommittén har under året bestått
av Päivi Ekholm, ordf, Siri Gröndal,
Tea Haavisto, Annikka Viitala, Maarit
Lähteenmäki, samt Pauliina Jokikunnas.
Sari Kivelä återvände till damkommittén
under hösten 2018.
Damkommittén har som målsättning att
uppmuntra damer att komma med i föreningens verksamhet och att medlemmarna
skall bli bekanta med varandra.
I april, före säsongstarten ordnade vi det
traditionella golflopptorget i klubbhuset,
liksom tidigare år var lopptorget populärt
och verksamheten kommer att fortsätta.
Efter säsongöppningen började vi spela
damonsdag på onsdagskvällarna. Under
säsongen spelades 14 veckotävlingar i
vilka sammanlagt 41 damer deltog. 254
tävlingsrundor spelades. I A-klassen hcp
0 – 26 var Piritta Kuoppala bäst och i Bklassen Sari Kamila.
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Damkommittén ordnade 8 öppna träningstillfällen på rangen. I dessa deltog ett
stort antal damer för att friska upp sina
kunskaper. I början av juli gjorde damerna
en resa till Nokia River Golfs ” Rose for
Ladies” tävling. Man startade resan med
buss dagen före och hann med en träningsrunda i Nokia.
I samband med säsongens sista tävling
hölls en bastukväll och säsongavslutning i
klubbhuset. Vid detta tillfälle prisbelönades
de mest framgångsrika damerna och de
som flitigast deltagit i veckotävlingarna.

SENIORKOMMITTEN
Seniorkommitténs medlemmar: Asta
Boström, ordf., Pauli Räihä, Brita Bastman,
Kaj Finne, Leif Häggblom, Harry Mitts,
Kristina Rönnblom.
Seniorkommittén har definierat sina
uppgifter och varje medlem har sitt eget
ansvarsområde. Uppgifter om detta hittas
på föreningens hemsida.
Tävlingsverksamheten var som tidigare
seniorernas viktigaste verksamhetsform.
Man utnyttjade också i rätt stor utsträckning möjligheterna till vinterträning i
föreningens utrymmen i maskinhallen
och i golfsimulatorn i Tennis-Center.
Träning på gym har under vintern ökat
bland seniorerna. Man utnyttjade också
pro-undervisning i viss mån.
Av social verksamhet kan nämnas bl.a.
spelresor till Jyväskylä/Laukaa, Karleby
och Umeå samt säsongöppnings- och
avslutningstillställningarna.
Säsongöppningstillfället för 2018 hölls i
klubbhuset 25.4. Vid detta tillfälle gick
Pauli Räihä igenom tävlingskalendern,
kommande klubbkamper och övriga
tävlingar. Bubben Häggblom informerade
om arrangemangen vid klubbkampen
mot Jyväskylä, och besöket i Laukaa på
samma resa. Brita Bastman informerade
om banövervakningen. Rf:s nya ordförande
Esko Heikkinen presenterade sig och höll
ett kort uppmuntrande anförande inför
den kommande säsongen.
Vid tillställningen fick vinnarna av vinterns best-balltävling i simulatorn, Timo
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Martonen och Börje Harju pris. En liten
kvällsbit åts under programmet.
Säsongen avslutades 25.9. efter tisdags
tävlingen (scramble).
Efter en gemensam måltid följde prisutdelning för säsongens tävlingar. Prisbordet var rikligt och av hög kvalitet. Tuija
Räihä-Pundars, Fondis och Birdieman
(pro-shopen) hade skänkt priser som
kompletterades med medel ur seniorernas
egen budjet.
Birdieman- köpmännen (de nya proshopägarna) presenterade sig vid avslutningstillfället och informerade om sin verksamhet.
Efter prisutdelningen överräcktes en
akvarell som Juha Lesonen målat åt Leena
Salonen. Seniorkommittén hade diskuterat
olika kandidater och kommit fram till att ge
gåvan till Leena, med motiveringen att hon
är en duktig, framgångsrik, aktiv golfare och
tävlare. Hon är också en mångårig medlem
och är en sympatisk och inspirerande
spelkamrat. Slutligen informerades om
vinterns aktiviteter, seniorerna tackades
för den gångna säsongen och tillönskades
en fin kommande 50-årssäsong.
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Dessutom besöktes Vörå Golf i augusti
för den traditionella scramblen med
lottade par tillsammans med vöråsenio
rerna.
Distriktstouren:
Lappajärvi, damer 50 år vanns av MajBritt Finne
herrar 50 år, Harri Hakala blev tvåa
” 60 år, Veli Heikki Harjula trea
Karleby, herrar 70 år, Sulho Skogs blev sexa
60 år , Harry Ekholm blev fjärde
herrar 50 år , Harri Hakala blev fjärde
I tävlingen i Kauhajoki uppnåddes inga
större framgångar.
En ny tävling var en green-someliga
som vanns av paret Raimo Ahllund/
Asta Boström.
På hösten spelades Senior Wasa Open
scramble som vanns av Maj-Britt Finne
/ Eeva Kopposela.
Senior Matchplay som spelades under
säsongen vanns av Pauli Räihä.
Som avslutning på säsongen spelades
Senior Shoot Out 2.10. Vinnare blev
Veli-Heikki Harjula och Asta Boström.

Tävlingar
I tisdagstävlingarna genomfördes, om
man räknar alla tävlingar , sammanlagt
1872 tävlingsinsatser. Man spelade 21
tisdagstävlingar, av vilka 2 scrambletävlingar.

Seniorkommitténs mötesverksamhet har
varit rätt aktiv. Under vintern och spelsäsongen sammanträdde man vid behov.
Under vintern planerades den kommande
säsongen och sammanställdes ett sammandrag av den gångna säsongen
På senhösten sammanställde seniorkommittén en skrivelse att behandlas i VaG
rf:s styrelse före nästa säsong.

I sammandraget vanns herrklassen av
Veli-Heikki Harjula, tvåa blev Heikki
Purovirta och trea Bror-Erik Karlsson.
Damserien vanns av Gun-Britt Pohtola, tvåa blev Anne Finne och trea Eija
Puumala.

I skrivelsen behandlas feed back från
spelarna och önskemål från seniorgolfarna
, närmast gällande banpersonalen, banans
skötsel och skick, de gemensamma områdena och byggnaderna samt saker som
berör snygghet och trivsel.

Seniorernas Vasamästerskap spelades
11 – 12.8.
Resultat:
Damer 50 år Tea Haavisto
”
60 år Leena Salonen
Herrar 50 år Kjell Österblad
”
60 år Harry Ekholm
”
65 år Bror-Erik Karlsson
” 70 år Sulho Skogs
” 75 år Aulis Iilahti
Klubbkamper
UGK – VaG i Umeå, UGK vann
VaG – EPG i Vasa, VaG vann 388 – 359
KoG-EPG-VaG i Karleby, EPG 369,
KoG 361, VaG 351
JG-VaG, VaG vann

Seniorkommittén tackar medlemmarna
för 2018 års säsong och hoppas på positiv
och konstruktiv inställning inför den nya
säsongen.
Vi önskar alla en fin säsong med trevliga
golfrundor både på hemmabanan och på
främmande banor.

TÄVLINGSKOMMITTÉN
Kommittén har haft följande sammansättning: Harry Mitts, Thomas Ferm, Pauli
Räihä, Pasi Ekholm, Päivi Ekholm, Esko
Heikkinen, Tea Haavisto och Janne Laaja
som ordförande.
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Tävlingsverksamhet
Under säsongen deltog juniorerna till FJT
(Finnish Junior Tour), Junior Challenge
Tour samt Catmando Future Tour.
Finska mästerskapstävlingarna blev utan
framgångar.
Under perioden spelades den populära
Matrix-veckotävling, sammanlagt 19 tävlingar. Deltagarantalet blev 113 spelare och
tävlingsrundor spelades i tre olika klasser
sammanlagt 503.
Öppna tävlingar var 30, medräknad de
öppna scrambletävlingarna. Till dessa
deltog 1607 deltagare. Den största var
Näsman&Båsk Open med 129 tävlare.
Ansvarande tävlingskommittén tillsammans med sponsorerna.
Vasa Mästare I olika klasser år 2018:
M
Jonathan Nylén
N
Erika Kilpeläinen
Mid
Conny Södergård
M50
Kjell Österblad
M-55 Harri Hakala
M60
Harry Ekholm
M-65 Bror-Erik Karlsson
M-70 Sulho Skogs
M-75 Aulis Iilahti
N-50 Te Haavisto
N-65 Leena Salonen
P- SCR Jonas Kullbäck
T- SCR Erika Kilpeläinen
Matchplay-HCP Teemu Saari
Senior Matchplay Pauli Räihä
Klubbkamp: EPG – VaG, EPG vann
BG – VaG, VaG vann
Årets golfare
Kommittén utsåg Niklas Mäkiluoma till
årets golfare. Som motivering vinsten i
båda VM: slagspel och matchplay.
Regelskolning
Tävlingskommitténs medlemmar har
deltagit till Golfförbundets regelskolningar.

BANKOMMITTÉN
Året 2018 startade med att slutföra byggarbeten vid vinterträningshallen och då
skyddsnäten var installerade samt de resterande byggarbeten blev färdiga så kunde
utrymmet öppnas den 17 januari. Under
januari fortsatte grova markarbeten genom
att flytta stenkanterna som stöt upp gula
ettans bro till blåa sexans utslagsområde där
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det återanvändes som en del av fundamentet.
Också andra sten, kross och moren-hopar
blev flyttade och använt som grund för
andra utslagsplatser samt servicevägar.
Under februari flyttades muddringsmassor
från gula fyran till klubbens deponiområde
samt till skogs-banornas deponiområde för
att i ett senare skede användas som fyllning
på olika delar av ban-området samt som
fyllning till pågående utslagsplatsernas utvidgningsprojekt. De två överlopps hopar
med matjord från Allemansbanan flyttades
och användes för att färdigställa gula fyrans
muddermassahög.
I mars påbörjades blåa sjuans tee-områdets
utvidgning bakåt och den tillhörande
röjningen var utmanande. Trädbeståndets
röjning samt kringliggande skogens gallring
var ett arbetsamt projekt. Under områdets
grundröjningen fick man flytta undan
samt spränga många stora flyttblock och
överflödes stenar och jordmassa användes
då man byggde gångarna till blåa sexans
utslagsplats och till den nya gången mellan
blåa sexans green och sjuans utslagsplats.
Arbetet runt detta område fortlöpte under
hela våren och i första veckan av juli sådde
man in tee-områden.
Under hela vintern pågick också röjningsarbeten vid skogsområden runt blåa trean, blåa
nian samt blåa fyran.Trädbeståndet gallrades
för att förbättra spelbarheten men också för
att förbättra områdens tillväxtmiljö genom
att ta bort träd som skuggade spelmässigt
viktiga områden. Från områden mellan
förrådshallen och blåa tvåans green togs det
bort runt tjugo björkar och aspar (en del
murkna) som skuggade greenen.
Vädret var väldigt varierande under början
på året, under januari och februari kom
det en hel del snö vilket skyddade marken
så att tjälbildningen blev liten. Mars var i
stället kallt och då växte även tjälen ner på
djupet och detta syntes bra senare på våren
genom tillväxten på ban-området var mycket
ojämn. Även april var kallt och snön försvann
inte förrän runt mitten av månaden och
för första gången på runt 20 år så täcktes
inte greenerna med filtduk. Vi fick ingen
traditionell vår då temperaturerna i maj var
direkt i takt med en normal sommarmånad,
men efter regnet vi fick på första maj fick
vi vänta tills midsommarsfredagen för nästa
nederbörd och det blev väldigt utmanande
då banans tillväxt skulle hållas igång och

klubbens vattenförråd tynade. Under juni
och juli måste vi överföra vatten till bevattningsbassängen så att det skulle finnas
tillräckligt med vatten för att vattna greenerna, fore-greenerna samt tee-områden.
Under de tre första fredagarna i juni fick vi
sommarstormar som fällde träd samt stora
kvistar och under midsommarfredagen kom
det en anmärkningsvärd mängd med vatten.
I juni kom sedan en värmebölja som höll
ut till sista helgen då vi på söndagen fick
smaka på en grym åskstorm. Åskan slog
ner vid en gran vid blåa nians bakre tee och
förstörde på samma gång en märkbar del av
bevattningen styrsystem.
De traditionella vår-talko turerna (9 stycken
arrangerades totalt) stördes i början av den
sena våren. Under de första talkoturerna
var det skogsröjning på agendan. Det fanns
mycket att städa efter vintern samt en hel
del jobb mera gällande allmänt tillsnyggning på hela ban-området. Av spelområden
öppnades Allemansbanan först, den 26
april, och den var väldigt populär och under
stor användning ända tills den traditionella
säsongsöppningen med talko-tävlingen som
spelades på söndagen den 6 maj på den gula
9-håls banan. Blåa 9-håls banan öppnades
den 12 maj och vita delen den 20 maj.
De utslagsplatser som såddes i slutet av maj:
gula banan (röd tee vid 1,4,8,9 samt vit
tee vid bana 5) och vita banan: ettans röda
(flyttgräsmatta) fick man ta i bruk i början
av juli. Också de utslagsplatser som såddes
in redan förra hösten (gula ettans bakre
tee samt blåa åttans bakre tee) togs i bruk
under augusti månad. Närspelsområdet
renoverades i maj genom att lägga ner ny
täckdikningsrör samt bevattningssystem och
greenerna såddes in under juli månadens
första vecka. Under augusti byggdes även
ett nytt gräs belagt tee-område för tvåans
bana. Ännu under juli färdigställdes gula
fyrans muddringsmassahop som då även
såddes in senare under augusti. Under hela
sommaren och en del av hösten kördes det
ut en märkbar mängd fyllnadsmassa och
matjord till skogs-banornas sido-områden.
De under sommaren utförda mätningarna
av banan samt förlängningen av vissa hål
(nya utslagsplatser) gjorde att banans slope
förnyades i slutet av augusti. Nya slopen
påverkades inte mycket av ändringarna i
banans helhet eftersom den längd som blivit
tillförd till banan annullerade den ändring
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som tillförs i slope-mätningen genom den
snittökning som tillkommit i slaglängder.
I början av september startade de planerade
höstförbättringarna, man utförde dikesförbättringar vid vita åttan samt blåa trean.
Den nedre platån vid blåa sjuans green och
greenens närområde byggdes om och på
samma gång togs det ner ett par skuggade
granar bakom greenen. Vita sjuans hela
utslagsplats grundrenoverades och samtidigt
togs en tiotal björkar ner vid kanten av
tee-området. Arbetet gjordes med ”färdig”
gräsmatta (på rulle) d.v.s. man lade tillbaka
den gamla gräsmattan efter att utslagsplatsens grundrenovering var klar. Vita banans
tredje hålets röda utslagsplats förnyades samt
förstorades med ca. 50% och såddes in. Vita
nians bakre utslagsplats renoverades även
den och såddes in samt även på vita tvåans
gula/vita utslagsplats, där flyttgräsmetoden
användes, och som nu är på samma nivå då
den tidigare var på två nivåer. Även den röda
utslagsplatsen renoverades vid ovannämnda
hålen och såddes in.
Vid banans äldre hål gjordes nya och förlängdes existerande gångbanor ca. 700m:
vita 2, 8, 9 samt blåa 2, 3, 4, 9, och gula
åttan. Samtidigt röjdes skogsområdet mellan
blåa fyran och blåa nian, i närheten av stenmuren, och det kördes färdigt ut matjord så
att det kan sås in under kommande vår. Vid
vita nian lades det ner mera täckdiken och
gjordes två nya nivåbrunnar. I novemberdecember månadsskiftet grävdes det ner
kabelskydd och brunnar mellan klubbhuset
och varma maskinförrådet samt installerades
en fiberkabel mellan husen.
Vädret var bra mot slutet av sommaren och
även under september-oktober månaderna
fanns det många varma och fina dagar vilket
gjorde att spelarmängden ökade jämfört
med tidigare året. Antalet spelrundor var
över 46000 och i det finns ej medräknat
spelrundorna från Allemansbanan. Banan
stängdes den tredje veckan i november då
det kom minusgrader och banan inte mera
tinade upp under dagarna. Den maskinella
utrustningen fungerade nöjaktigt under
säsongen även om det uppkom vissa utmaningar med greenklipparna. Förnyelser
inom maskinparken utgjordes av en ny
tee-områdes klippare samt köptes det fyra
nya golfbilar och en ny större spridare för
konstgödsel.
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VAKUUTA HOLE IN ONE SUORITUKSESI!

FÖRSÄKRA DIN HOLE IN ONE!
LähiTapiola Pohjanmaa tarjoaa kotivakuutusasiakkailleen maksuttoman
asiakasedun, Hole in one –turvan!

LokalTapiola Österbotten erbjuder sina
hemförsäkringskunder den avgiftsfria
kundförmånen Hole in one–skydd!

Turvassa ei ole omavastuuta ja se on voimassa
kaikkialla maailmassa ja kaikilla pelikierroksilla, myös virallisten kilpailujen ulkopuolella.
Hole in one –turva korvaa holarin tehneelle
pelaajalle juomatarjoilukustannukset 800 € asti.

Skyddet har ingen självrisk och det gäller överallt i världen och under alla spelronder, även
utanför officiella tävlingar. Hole in one-skyddet
ersätter kostnader för drycker upp till 800 euro
för den spelare som gjort hole in one.

Ilmaisedun saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme puh 06-534 2000. Turva
myönnetään voimassaolevan kotivakuutuksen
yhteyteen. Turva on voimassa sen jälkeen, kun
vakuutuksenottaja on ilmoittanut haluavansa
lisätä turvan kotivakuutukseensa. Vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan
samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet.

Gratisförmånen får du genom att kontakta vår
kundtjänst på tel 06-534 2000. Skyddet beviljas
i anslutning till en gällande hemförsäkring.
Skyddet träder i kraft efter att försäkringstagaren har meddelat att denne vill utvidga
sin hemförsäkring med skyddet. Försäkrade
är försäkringstagaren och familjemedlemmar
bosatta i samma hushåll.

Jos et ole vielä asiakkaamme, tule käymään
lähimmässä toimistossamme tai soita
meille puh. 06-534 2000, niin hoidamme
vakuutusasiasi kuntoon. Samalla lunastat
Hole in one -turvan itsellesi!

Om du ännu inte är kund hos oss, besök
vårt närmaste kontor eller ring oss på tel.
06-534 2000 så tar vi hand om dina försäkringsärenden. Samtidigt kan du lösa ut
Hole in one-skyddet!

Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f.
GOLFKENTÄNTIE 61, GOLFBANEVÄGEN 61, 65370 VAASA/VASA
Puh/Tel: 040 526 8666
www.vag.fi
Email: toimisto@vag.fi

