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Kiitos 
yhteistyökumppaneille!
Sea Golf Rönnäs kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitaan. SGR on Teidän 
myötävaikutuksellanne kehittynyt yhdeksi Suomen arvostetuimmista kentistä, 
mikä näkyy muun muassa vieraspelaajien jatkuvana kiinnostuksena.

Tämän päivän yhteistyön tulee olla kaksisuuntaista. Niinpä SGR suositteleekin 
jäsenistöään käyttämääntässä esillä olevien yhteistyökumppaneiden tuotteita 
ja palveluita aina kun niille on tarvetta.
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Kari Mattila
toimitusjohtaja
Oy Sea Golf AbToimarin terveiset  

Kauden 2015 jäsenlehti tullaan samaan jäsenistölle vielä kevään 
aikana. Tällöin se toimii kauden infopakettina ja samalla hyvänä 
markkinointivälineenä Rönnäsin golfyhteisölle. Viime kaudella 
25-vuotisjuhlat ja niihin liittynyt historiikki olivat etusijalla ja jä-
senlehti julkaistiin vasta kauden loppupuolella. 

Markkinointi, viestintä ja tiedottaminen
Golfyhteisön tärkein viestintäkanava ovat kotisivut. Sivut on uu-
sittu kokonaisuudessaan kaudelle 2011 ja niiden uusiminen tulee 
ajankohtaiseksi taas lähiaikoina. Kotisivuille lisätään jatkuvasti 
uusia toimintoja ja uutta sisältöä. Viimeisimpänä suurempana 
lisäyksenä ovat olleet kelikamerat, joiden ajankohtaiset kuvat 
Rönnäsin säästä ja Puisto-kentän 1. väylästä löytyvät heti etusi-
vulta. Huomioi myös väylistä toteutetut ylilentovideot, jotka ovat 
katsottavissa väyläesittelyiden yhteydessä. 
 Viimeisin lisäys kotisivuille on Rönnäsin twitter-tili. Niin, ja 
onhan meillä myös instagram- sekä facebook-tilit. Samalla kun 
tiedottaminen jatkuvasti monipuolistuu, lisää se toki myös työtä, 
jotta saamme pidettyä uutisoinnin ja julkaisut ajankohtaisina. 
Olemme myös tietoisia siitä, että uusilla kanavilla tavoitamme 
vain osan nykyisistä osakkaista ja jäsenistä. Toisaalta samalla 
tavoitamme taas paljon uusia pelaajia ja jopa golfi a vielä pelaa-
mattomia. Rönnäsin uutiskirje pyritään lähettämään golfkauden 
aikana kahdesti ja talvikaudelle noin kerran kuukaudessa.

Jäsentietojen päivitys
Lähetämme sekä yhtiön että seuran puolelta valtaosan laskuista 
sähköpostilla. Tämä on nopeampaa kuin perinteinen kirjeposti-
tus sekä luonnollisesti edullisempaa ja ympäristöystävällisempää. 
Jotta sähköposti tavoittaa, toivomme pelaajien päivittävän osoi-
te- ja yhteystiedot NexGolfi n rekisteriin aika ajoin. 

Kauden investoinnit
Kaudelle 2014 valmistunut Meri-Sali saatetaan valmiiksi ulko-
asun ja sisutuksen osalta kuluvalla kaudella. Kentän osalta kau-
den parannukset liittyvät muutamien 
hiekkaesteiden kunnostuksiin sekä yleisi-
lmeen parantamiseen tiialueiden ympä-
ristössä. Väylän 15. pidennystyöt etenevät 
keväällä väylän ja karheikon pohjan muok-
kaamisella. Tämän jälkeen niille ajetaan 
kasvualusta ja siemenet. 
Väylän käyttöön-

oton tarkempaa aikataulua tarkastellaan kesän aikana. Täydessä 
pelikäytössä väylä tulee olemaan kauden 2016 aikana.

Vuokrapooli
Yhtiön osakkaille tarjoama vuokrapooli on käytössä nyt toista 
vuotta. Osakas voi määräpäivään mennessä jättää osakkeensa 
vuokrattavaksi yhtiön kautta. Kaudella 2014 poolia hyödynsi noin 
60 osakasta, tällä pelikaudella luku on noin 100. Vuokrapelioi-
keuden hinta yhtiön poolista on 690 €. Puisto-kentälle vastaava 
pelioikeus on 450 €.
 Vuokrapoolille on aito tarve, sillä moni osakas ei syystä tai 
toisesta löydä ylimääräiselle osakkeelleen käyttöä. Kun vastike-
maksulle saadaan jokin vastine, vähenee samalla tarve osakkees-
ta luopumiseen. Vuokrapooli tai vastaavaan lopputulokseen täh-
täävä järjestelmä on tullut nykyisellään jäädäkseen. Vaikkakaan 
golfyhtiön päätehtävä ei ole huolehtia osakkaidensa pelioikeuk-
sien jatkokäytöstä, ei yhtiö voi myöskään katsoa tilannetta vain 
vierestä. Kun osakkeesta luopumisesta on tullut vaikeaa, täytyy 
rinnalle luoda toimiva järjestelmä, jolla osakaan asemaa pitää 
voida oleellisesti parantaa. Tällä hetkellä osakkaat, joilla ei ole 
käyttöä osakkeilleen, kompensoivat tavalla tai toisella väkisinkin 
muiden pelaamista. 
 Nimettyjä pelioikeuksia on tällä pelikaudella käytössä enem-
män kuin koskaan ja aktiivisten pelaajien määrä kasvaa vuosit-
tain. Rönnäsissä pelattavien kierrosten määrä on vakiintunut 
vuodessa noin 30.000 lähtöön. Puisto-kenttä 
täydentää yhä paremmin Rönnäsin tarjontaa 
ja myös pelatut kierrokset jakaantuvat jo 
tasaisemmin molemmille kentille. 

Kari Mattila

Rönnäsin ruohorange alkaa 

olemaan harvinaisuus lyönti-

mattojen joukossa. Uusilla 

rangepalloilla harjoittelu on 

entistä miellyttävämpää.
Miesten sauna remontoitiin toukokuun alussa. Naisten 

saunan ehostus on vuorossa myöhemmin kauden aikana.

PS. Muistathan pyytää tuttavasi tai naa-

purisi mukaasi kokeilemaan lajia kansal-

lisen golfviikon aikana 1.-7.6. Tarjoamme 

kierroksen Puisto-kentällä ja lainamailat.
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Porvoonkatu 1 Borgågatan 1 07900 LOVIISA - LOVISA 
✆ (019) 531 487
Palvelemme - Vi betjänar ark./vard. 8.00–18.00, la/lör. 9.00–14.00

Uusi 

myymälä 

avattu!
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Julkaisija: Sea Golf Rönnäs ry
Ruukinrannantie 4, 07750 Isnäs 
Päätoimittaja: Kari Mattila 
Toimittaja: Raimo Holopainen
Taitto: Satukonttori Oy
Kuvat: Raimo Holopainen

Markkinointityöryhmä ottaa 
mielellään vastaan palautetta 
tästä lehdestä.

Yhteystiedot:
Oy Sea Golf Ab/
Sea Golf Rönnäs ry
Ruukinrannantie 4, 07750 Isnäs
www.seagolf.fi 

Toimitus-/
toiminnanjohtaja: 
Kari Mattila, 0400 462 960
kari.mattila@seagolf.fi 

Kenttämestari: 
Maria Hyttinen 050 380 6873
maria.hyttinen@seagolf.fi 

Toimisto: 
toimisto@seagolf.fi 
tel. 020 786 2696
fax. 020 786 2699
Christoffer Salomaa
christoffer.salomaa@seagolf.fi 

Sähköpostiosoitteet: 
Haluatko ajankohtaiset 
tiedotteet suoraan sähköpostiisi? 
Ilmoita meille ajantasainen 
sähköpostiosoitteesi. 

Yhteystietopäivitykset osoittee-
seen toimisto@seagolf.fi 

Juhlavuoden jälkeen 
uusia tuulia  
Kuluneet viime vuodet ovat olleet Rönnäsille ja monelle muul-
le seuralle merkityksellisiä ja tärkeitä vuosia. Olemme monissa 
paikoissa viettäneet hienoja juhlavuosia ja samalla miettineet 
kuinka saataisiin juhlavuoden jälkeen uusia tuulia – mielellään 
positiivisia kasvun tuulia. Kasvun saavuttaminen jatkuvasti 
muuttuvassa vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ei ole kenel-
lekään helppoa, ei varsinkaan yksin tehden.
 Juhlavuoden lopuksi moni ansioitunut seuran aktiivi jätti 
tärkeän vastuutehtävän antaen tietä uusille tuulille. Olemme 
onneksi saaneet kasattua seuramme toiminnan tueksi ydin-
joukkueen, minkä positiivinen sekoitus sisältää uutta näkemys-
tä ja tekemistä yhdistettynä nuorekkaaseen kokemukseen. Olen 
vakuuttunut saavamme Raijan, Karin, Eliaksen ja Toffen sekä 
Ramin ja K. Mattilan kanssa hyvässä yhteistyössä avoimuuteen 
pohjautuen rakennettua teille seuralaiset sopivassa määrin 
laadukkaita tapahtumia ja yhteisiä hetkiä. Kaikkea ei tarvitse 
muuttaa, perinteisiä hyviä Rönnäsin jalanjälkiä kannattaa seu-
rata ja vaalia, mutta pienillä uusilla asioilla uskon saavamme 
uutta positiivista tuulta purjeisiin. Teiltä seuralaiset odotan 
vuoden edetessä myös uusia ideoita, rakentavaa palautetta ja 
etenkin avoimuutta ja kaikkien kunnioitusta.
 Olen erittäin tyytyväinen nähdessäni toimistolla, kenttähen-
kilökunnalla ja ravintolalla olevan heti kauden alettua tutuin ja 
turvallisin voimin asiat todella hyvässä hallinnassa. Jatkumo ja 
ammattitaito sekä meidän seuralaisten tuntemus ja yhteistyö 
ovat avainasemassa onnistuneeseen kauteen. Me kaikki voimme 
olla ylpeitä tästä hienosta Rönnäsille niin tärkeästä joukosta.
 Vuoden edetessä haluan edustaa seuraamme Uudenmaan 
alueen ja Golfl iiton seurojen yhteisissä tapahtumissa. On mie-
lenkiintoista nähdä uutena edustaja yhteisen lajimme kehitys-

Juuso Ihalainen
hallituksen 
puheenjohtaja
Sea Golf Rönnäs ry

Olen Juuso Ihalainen, uusi seuramme puheenjohtaja.
Kohta mittariin tulee 40 vuotta ja siitä moninaisesta 
ajasta yli puolet olen liikkunut Rönnäsin suunnal-
la. Vuonna 1990 tulin seuramme jäseneksi, suoritin 
Green Cardin ja aloin innokkaana kiertää juuri val-
mistuneita ensimmäisiä SGR:n väyliä. Vuosien varrel-
la olen toiminut kilpailu-, juniori- ja kenttätoimikun-
nissa sekä ollut kilpailutoimikunnan puheenjohtaja. 
Viimeiset vuodet olin seuramme kapteeni ja vuosia 
olen ollut seuramme hallituksessa ja toiminut sen 
sihteerinä. 
 Nykyisin asumme Mervin ja Vikin kanssa Helsin-
gissä, kohta muutamme varmasti synnyinkaupunki 
Espooseen. Työskentelen Soneran yritysliiketoimin-
nan myynnillisissä tehtävissä. Töistä jäävänä vapaa-
aikana nautin urheilusta ja yhteisistä rentoutumis-
hetkistämme. Rönnäsin tukikohtamme on äitini ja 
isini kanssa yhdessä rakentamamme mökki Meripo-
lun päässä. Innovatiivisuus, Innostus, Intohimo ja Imu 
johtavat minua eteenpäin.

askeleiden suunnitelmat ja saada hieman vaikuttaa tulevai-
suuden askeleisiin. Uusia mullistavia mielipiteitä en halua heti 
esittää, enemmänkin oppia ensimmäisenä vuotena kokonaisuu-
den ja samalla toki jatkan Jarmon jalanjäljillä eteenpäin.
 Monissa yhteyksissä sanotaan, että tulevaisuus turvataan 
ja kasvu saavutetaan junioreilla, nuorilla ja naisilla. Sama asia 
pätee aikalailla myös golfi in. Hieno lajimme on todella vahvas-
ti kaikilla mittareilla katsottuna miesvaltainen 55+ laji. Otta-
kaamme siis jokainen mietintään, kuinka saisimme uusia junio-
reita ja nuoria sekä tietenkin myös naisia Rönnäsin hienoille 
viheriöille. Kun me saamme heitä luoksemme, niin kyllä heidän 
perässään perheen miehetkin positiiviseen kehtoomme tulevat.
Vuoden aikana haluan tuoda uusia golfareita ja heidän kave-
reitaan Rönnäsiin tutustumaan ja pelaamaan. Kannustan teke-
mään samoin. Kutsukaa heitä vaikka pareiksenne parikilpailui-
himme pelaamaan. Siinä he saavat samalla kokonaisnäkymän 
Rönnäsin palveluista ja hengestä.

Monipuolisia golfkokemuksia vuoteen kaikille toivottaen,

Juuso

y
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Osakkeen 
markkina-arvo  
Suomalaisten golfyhtiöiden osakkeen markkina-arvo on ollut jo 
pitkään huomattavasti alle sen substanssiarvon, etenkin Ete-
lä-Suomen golfyhtiöissä. Rönnäsin osakkeen arvo oli viimeksi 
päättyneessä verotuksessa verottajan laskelman mukaan noin 
5 600 euroa. Arvostaan huolimatta osakettamme myydään 
muutamilla euroilla tai jopa annetaan ilmaiseksi. 
 Yhtiön hallitus on tehnyt strategisen toimenpideohjelman, 
jolla pyritään tämä taloudellisesti varsin järjetön tilanne muut-
tamaan sellaiseksi, että myytävän osakkeen kauppahinta vastaa 
vähintäänkin sen arvoa. Päästäksemme tähän päämäärään vaa-
tii se erilaisia toimenpiteitä, joita ei voida suorittaa kertarysäyk-
sellä vaan ne on tehtävä askel askeleelta, jotta yhtiön toiminta 
voidaan säilyttää koko ajan vakaalla pohjalla. Koska kysymys on 
pitkäjänteisestä projektista, vaatii se toimenpiteitä, jotka voi-
vat lyhyellä aikavälillä tuntua yksittäisestä osakkeenomistajas-
ta nykyisen tilanteen huonontumiselta, mutta asiaa laajemmin 
tarkasteltaessa ymmärretään miksi niihin toimenpiteisiin pitää 
ryhtyä. Siksi tarvitaan kaikkien osakkeenomistajien sitoutumis-
ta ja ymmärrystä ohjelman toteuttamiseen sekä hallituksen pit-
käaikaista sitoutumista tehtävään, jotta projekti saadaan vietyä 
päätökseen.

Kertapelioikeuksien myynti yhtiölle
Konkreettisesti ohjelmassa on ensimmäisessä vaiheessa saada 
kertapelioikeuksien myynti loppumaan ohi yhtiön ”tiskin”. Ker-
tapelioikeuksien antaminen kausipelioikeuden sijaan ei koskaan 
ole tarkoittanut sitä, että niiden haltija voi myydä niitä alennus-
hinnalla verrattuna yhtiön hinnoittelemaan päiväpelimaksuun. 
Niiden käyttötarkoitus on selvästi määritelty yhtiöjärjestykses-
sä ja sen mukaisesti niiden käyttöä myös tullaan ohjaamaan.  
Suurimmalle osalle osakkeenomistajia tämän asian noudatta-
minen ja ymmärtäminen ei ole ongelma, mutta muutamat vain 
ns. omaan napaansa tuijottavat saavat happaman maun myös 
tähän itsestään selvään asiaan. Oikeaoppisesti, yritystalouden 
perusteiden mukaisia laskentatapoja käyttäen, nämä alennuk-
sella päiväpelimaksuja myyvät ovat muiden osakkeenomista-
jien taskulla antamalla alennusta yhtiön myymästä tuotteesta 

Jarmo Turtiainen 
hallituksen 
puheenjohtaja
Sea Golf Rönnäs Oy

ilman asianmukaista oikeutusta toimintaansa. 
 Toiseksi suunnitelmassa on saada kaikki ne osakkeiden peli-
oikeudet, joille osakas ei nimeä pelioikeuden omistajaa, yhtiön 
kautta vuokrattaviksi. Tällöin tavoite on saada vuokrapelioikeus-
markkinat hinnaltaan ylittämään vastikehinta ja näin myös ar-
vottaa osaketta ja sen omistamista.
 Ongelmana edellä olevien toimenpiteiden tekemisessä on 
se, että niin sanotusti vailla oikeaa käyttäjää (kausipelioikeus 
käytössä) on suuri määrä osakkeita. Pelkästään Etelä-Suomessa 
lasketaan varovasti arvioiden olevan kenttäyhtiöillä yhteensä 
yli 10 000 osaketta, joista omistajat haluaisivat välittömästi 
luopua. Rönnäsissä olemme arvioineet määrän olevan noin 300 
kappaletta.

Osakkeiden lunastuksesta ratkaisu?
Pystyäksemme saavuttamaan tilanteen, joka edellä esitettiin 
tavoitteena, tulee meidän samanaikaisesti tehdä toimenpitei-
tä, joilla arvioitujen 300 osakkeen tilanne saadaan omistajilleen 
kohtuulliseksi. Tässä yhteydessä joudutaan miettimään ne toi-
menpiteet joilla päästäisiin ensimmäiseksi eroon pakkovastik-
keesta osittain tai kokonaan. Samoin osakkeiden lunastaminen 
jollain muotoa yhtiölle on mahdollinen toimenpide, jolla asia 
voitaisiin ratkaista. Samalla jouduttaneen myös jonkin verran 
muokkaamaan yhtiöjärjestystä, jotta se vastaisi tavoitteiden 
mukaista tilannetta yhtiön toiminnassa.
 Yhteisenä nimittäjänä näille kaikille toimenpiteille on, että 
osakkeet saavat takaisin markkina-arvonsa, kaikki osakkeet 
ovat osakkaiden käytössä ja vain yhtiö voi myydä ja/tai vuokrata 
päivä- tai kausipelioikeuksia. 
 Samalla osakkeenomistajien tulee huomioida, että osakkei-
den määrän vähentyessä tullee kausimaksu väistämättä jon-
kin verran nousemaan nykyisestä tasosta, jotta voimme taata 
laadukkaat klubi- ja kenttäolosuhteet. Pääasia on kuitenkin se, 
ettei kentällä voi kukaan pelata halvemmalla kuin osakkeen-
omistaja ja osakkeen saa tarvittaessa myytyä oikealla arvollaan.
Kuten edellä totesin, tämä projekti vaatii pitkäjänteisyyttä ja 
osakkaiden ymmärrystä tavoitteen saavuttamiseksi ja siksi on 
myös tärkeää, etteivät  yksittäiset osakkeenomistajat ajattele 
vain itseään vaan yhtiön kokonaisetua.

Miellyttävää pelikesää!

Jarmo
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Sea Golf Rönnäs – 
27 reikää merellistä golfi a

Sijainti
Sea Golf Rönnäs on vuonna 1989 perustettu golfkeskus Loviisan 
Pernajassa, Porvoon itäpuolella. 
Etäisyydet Rönnäsiin:
• Helsingistä (Itäkeskus) 68 km
• Porvoosta 27 km
• Loviisasta 37 km

Golfyhtiö
Oy Sea Golf Ab on perustettu 1989. Golfyhtiön osakkeet tuot-
tavat yhteensä hieman yli 1000 pelioikeutta. Golfyhtiö omistaa 
golfkentän maa-alueet, rakennukset ja konekannan kokonai-
suudessaan. Golfyhtiö on velaton.

Pelioikeudet
Golfyhtiön osakkeet ovat E, B ja C-sarjojen osakkeita. Muita 
kuin E-sarjan osakkeita on käytössä enää vain muutamia.
• E-sarjan osake tuottaa kausittain nimettävän pelioikeuden, 
 joka voidaan vaihtoehtoisesti lunastaa kertapelioikeuksina. 
• Osakas voi lunastaa hallituksen vuosittain määräämään 
 hintaan osakkeelleen juniorpelioikeuden perheen alle 
 21-vuotiaalle lapselleen. Hoitovastike vuonna 2015 on 
 650 €/ pelioikeus.

Kentät
Sea Golf Rönnäsin kentät koostuvat 18 reikäisestä vuonna 1991 
valmistuneesta Merestä sekä vuonna 2002 avatusta 9 reikäises-
tä Puistosta. Rönnäsin kausi on maamme pisimpiä. Kierroksia 
kentillä pelataan kauden aikana noin 30 000. Monipuoliset ken-
tät tarjoavat haasteita golftaidoista riippumatta.

Sea Golf Rönnäs ry
Golfyhtiön kentällä toimii golfseura Sea Golf Rönnäs ry, joka on 
Suomen Golfl iiton jäsenseura. Seuralla on nykyisellään noin 900 
jäsentä ja 200 klubijäsentä. Jäsenmaksu kaudella 2015 on 70 € 

aikuinen ja 35 € juniori. Klubijäsenmaksu, joka on suunnattu 
käytännössä vain Rönnäsissä pelaavalle ja johon ei sisälly SGL:n 
tasoituskorttia eikä golfl ehteä, on 40 €. Golfyhtiö ja golfseura 
muodostavat yhdessä Sea Golf Rönnäsin golfyhteisön.

Hallitukset ja organisaatio 2015

Sea Golf Rönnäs ry
 Puheenjohtaja Juuso Ihalainen
 Raija Tölkkö (naistoimikunta)
 Kari Laiho (klubitoimikunta)
 Elias Huotari (seniortoimikunta)
 Christoffer Salomaa (kilpailutoimikunta)

 Kapteeni Raimo Holopainen
 Toiminnanjohtaja Kari Mattila

Oy Sea Golf Ab
 Puheenjohtaja Jarmo Turtiainen
 Tom Blomberg
 Timo Pekkarinen
 Jouko Purontakanen
 Greger Salomaa 
 Patrick Wackström

Toimitusjohtaja
 Kari Mattila
 0400 462 960
 kari.mattila(a)seagolf.fi 

Kenttämestari 
 Maria Hyttinen 
 050 380 6873
 maria.hyttinen(a)seagolf.fi  

Toimistopäällikkö 
 Christoffer Salomaa
 040 761 6431
 christoffer.salomaa(a)seagolf.fi  

Ravintola 
 Outi ja Pekka Jyry
 tjcatering.2(a)gmail.com
 044 596 0275

Prot 
 Arja Sipronen
 arja.sipronen(a)sipronen.inet.fi 
 040 586 7314
 
 Christine Blomqvist
 040-7666233
 christine.blomqvist@elisanet.fi 
 www.christineblomqvist.fi 

Info
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Kesän parhaat kohteet 
Helsingistä itään!

Bästa vyerna 
österom Helsingfors!

Merihenkinen - Sjönära
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Raimo Holopainen
Kapteeni

RKapteenin 
pelifi losofi a:
- Optimisti kyllä 
onnistuu
Suomessa vapautui keväällä 2015 kaksi merkittävää virkaa, 
joista sen toisen vetäjän elämänohje on: -Pessimisti ei pety. 
Rönnäsin vastavalittuna kapteenina avaan oman peli- ja toi-
mintafi losofi ani mielelläni näin: Optimisti kyllä onnistuu! Ja pe-
likaverisikin kehuu mieluummin hyvää lyöntiäsi kuin kuuntelee 
selitystäsi epäonnistumisestasi!

Golfi ssa jokainen valitsee omat väylänsä ja pelitapansa, mut-
ta säännöt ovat yhteiset. Etiketti onkin sitten enemmän veteen 
piirretty viiva, jonka paikasta ja vahvuudesta Rönnäsissä vastaa 
iso joukko; puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, kapteeni ja viime 
kädessä me kaikki pelaajina. Kiteytän edellisiin liittyen oman 
toimintani alla olevaan viiteen teesiin tai pikemminkin tee-
maan. Jos joku on niistä eri mieltä, niin en siitä penaltia (peli-
kieltoa) anna, mutta olen aina valmis keskustelemaan…

Kunnioita kenttää
• korjaa divotit, haravoi bunkkerit, huolehdi viheriöistä ja 
 kerää roskat koko pelialueelta huolimatta siitä, onko pallon 
 putoamisjälki sinun tai peliryhmäsi aiheuttama tai onko 
 tuulen kuljettama karkkipaperi omasta taskustasi pudonnut.

Kunnioita muita pelaajia
• anna lyönti- ja pelirauha, mutta ole mukana katsomalla 
 jokainen jokaisen pelikaverisi lyönti; avaus ja myös se 
 viimeinen putti. Ja ensimmäisen pallon reikään saanut 
 huolehtii lipusta.
• tunne säännöt ja pelaa sääntöjen mukaisesti – ja odota sekä 
 ”vaadi” sitä myös muilta.
• huolehdi peliajasta, älä kiirehdi, mutta ole valmis!
• keskeytä kilpailu tai pelikierros vain terveydellisistä tai 
 muuten hyväksyttävistä syistä.

Pelaa kaikkien kanssa
• jokainen pelaa toki kenen kanssa haluaa, mutta älä ylivaraa 
 lähtöä voidaksesi pelata kahden hengen ryhmässä (”kaverit 
 ei tullutkaan…”), älä myöskään ”säätele” toimiston laatimaa 
 kilpailupeliryhmää vaan hae uusia kavereita ja anna nimesi 
 näkyä, kun itse varaat peliajan.

Kapteenin kierros
• avaan uusille (toki myös ”vanhoille”) jäsenille mahdollisuu-
 den pelata ns. kapteenin kierros, jonka aikana annan – niin 
 halutessa - sopivasti etiketti- ja sääntökoulutusta.

Olen läsnä
• pyrin olemaan aina käytettävissä seuran tapahtumissa, 
 yritystapahtumissa, kilpailuissa ja erotuomaroinnissa 
 tarpeen mukaan, vastuuhenkilö päättää!
• jatkan blogipalstalla aktiivisesti – ja aina tarpeen mukaan. 
• ratkon mielelläni sääntöihin liittyviä pulmia. Jos et 
 esimerkiksi löydä vastausta SGR:n etusivun blogipalstalta, 
 niin kysy, soita, meilaa…!

Minulla oli etuoikeus olla kirjaamassa Sea Golf Rönnäsin en-
simmäistä 25 vuotta historiikin muotoon. Jonkinlaista kohta-
lon johdatusta lienee se, että 60-luvun alun mieliohjelmani 
teeveessä oli 26 miestä. Kun kausi 2015 on nyt Rönnäsin 26. 
toimintavuosi, on sitä ohjelmaa toteuttamassa lähes 50-kertai-
nen määrä miehiä ja naisia. Tehdään yhdessä tästä kaudesta 
ikimuistoinen alku Rönnäsin seuraavalle historianjaksolle!

Rami Holopainen 
SGR:n kapteeni 2015
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Christoffer Salomaa 
kilpailutoimikunnan
puheenjohtaja

Kilpailutoimikunta 
2015 
Rönnäsissä kausi on todella pitkä ja se asettaa haasteita myös 
kilpailuiden järjestämiselle. Kilpailuiden kanssa koetamme tu-
levalle kaudelle löytää sopivaa tasapainoa kilpailemisessa sekä 
normaalin pelaamisen välillä. Olemme ottaneet palautteen vas-
taan osakkailta ja kilpailijoilta edellisistä vuosista, siitä minkä-
laisia kilpailuja pitäisi 
järjestää ja olemme 
pyrkineet varmista-
maan, että ne jättävät 
tarpeeksi tilaa myös 
normaalille pelaami-
selle. Palautteen perus-
teella olemme jakaneet 
kilpailuja uusille ajan-
kohdille sekä muokan-
nut pelimuotoja, mut-
ta kilpailuiden määrä 
pysyy kuitenkin melko 
samana kun edellisellä 
kaudella.
 Kilpailuissa scramb-
le- ja joukkuekilpailut 
vetävät aina hyvin kil-
pailijoita ja antavat hy-
vän tunnelman klubille. 
Scramble-kilpailut jat-
kavat samaan tapaan 
kun viime vuodet, kos-
ka se on osoittautunut 
hyväksi. Olemme kui-
tenkin tuomassa pienen 
uutuuden joka kantaa 
nimeä Rönnäs Cup. Se 
käsittää neljä henki-
lökohtaista lyöntipeli-
kilpailua, jotka pela-
taan sunnuntai-iltaisin. 

Kaikki neljä kilpailua ovat omat kilpailunsa ja niissä jaetaan 
aina hyvät palkinnot. Cup muodostetaan eclectic-pelimuodon 
mukaisesti, missä pelaaja koittaa kilpailuiden aikana saada 
mahdollisimman hyvän tuloksen. Pelatuista kilpailuista huo-
mioidaan paras reikäkohtainen tulos cup-tulokseen, ja parhaat 
eclectic-tulokset palkitaan viimeisen Rönnäs Cup -kilpailun 
jälkeen. LähiTapiolan viikkokilpailuissa tulemme myös tu-
tustumaan eclecticiin, joka tälle kaudelle korvaa koko kauden 
kestäneen pistelaskennan. Tarkempaa infoa miten eclectic toi-
mii viikkokilpailuissa, saa toimistolta kun viikkokilpailut alkavat 
11.5. ja sitä pelataan 20 viikkoa muuten entiseen tapaan.
 Mestaruuskilpailut sijoittuvat tällä kaudella elokuun ensim-
mäiselle viikonlopulle 1-2.8. ja miesten A-sarjalaiset pelaavat 
ensimmäisen kierroksen jo perjantaina 31.7. Tämä miesten A-
sarjan siirtäminen kolmeen päivään on helpottanut pelin kulkua 
varsinkin lauantaina. Reikäpelit jatkuvat samalla kaavalla kun 

kaksi edellistä kautta. 
Toivottavasti uusia pe-
laajia tulee mukaan ko-
keilemaan. Reikäpeli on 
kiva pelimuoto!

Rönnäs Sekapari Cup 
on jatkumo Fenno Op-
tiikka Cupille, missä nais-
miesparit pääsevät haas-
tamaan toisiaan. Kilpailu 
on leppoisa iltapäiväkil-
pailu eri pelimuodoilla 
ja haluan painottaa sitä, 
että kaikki kilpailut ovat 
omia kilpailuja joissa on 
hyvät palkinnot. Eli ei 
tarvitse osallistua jokai-
seen eikä samalla paril-
la. Kuitenkin ne, jotka 
ovat sitkeästi pelanneet 
kilpailut samalla parilla 
menestyksellisesti, palki-
taan viimeisen kilpailun 
jälkeen.

Toivottavasti kilpailu-
kausi tuo kaikille hyvää 
mieltä ja onnistumisia 
golfmaila kädessä.

Toffe

LASITERASSIT | LASIKAITEET | LASIKATOT

SIESTA LASITERASSI - 
ARJEN LUKSUSTA

SIESTA GROUP OY | INFO@SIESTA.FI | 010327 3301 | WWW.SIESTA.FI

Tilaa suunnittelukäynti ja osallistut 5000 € arvontaan!*
Soita: 010 327 3301 tai täytä lomake: www.siesta.fi

Olemme mukana Vantaan asuntomessuilla 10.7.-9.8.2015
*arvonnan säännöt: www.siesta.fi/fi/terassiarvonnan-saannot

aa
an
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Elias Huotari
senioritoimikunnan
puheenjohtaja

Senioritoimikunta 
2015  
Tavoitteenamme on saada jo aktiiviseen senioritoimintaan 
uusia senioreiksi tulevia mukaan. 

Olen Elias Huotari, uusi senioritoimikunnan pu-
heenjohtaja. Jäätyäni viime kesänä pois aktiivisesta 
työelämästä ilmaisin seuran hallituksen puheenjoh-
tajalle olevani valmis ottamaan vastuuta jostain seu-
ran toiminnasta ja tulos oli tämä.
 Olemme viettäneet vapaa-aikaamme mökillämme 
5 km klubilta vuodesta 1999 alkaen. Kesällä 2004 kä-
vin ensi kerran klubilla ja ilmoittauduin golf-kurssille 
vaimoni Leenan kanssa. Vuodesta 2005 alkaen olen 
ollut mukana seuran toiminnassa. 
 Työelämästäni suurimman osan, 23 vuotta, olin 
yrittäjänä pyörittäen kahta yritystä Keravalla ja yhtä 
Hämeenlinnassa. Myytyäni yritystoimintani 2006, 
olin ostajan, yhden maamme suurimmista teollisuus-
tarviketukkureista, palveluksessa erilaisissa johto-
tehtävissä vuoden 2014 kesään saakka.

Senioritoimikunta ja vastuualueet 2015

 Puheenjohtaja Elias Huotari
 SGR ry:n hallitus ja tiedottaminen

 Jami Ihalainen
 Uudenmaan alueen seniorit ja Rönnäs Senior Tour

 Eki Stenberg
 Seuraottelut

 Tapani Leppälä
 Talkootoiminta

 Pekka Lapinleimu
 Viikonloppuvalvonta

 Heikki S von Hertzen
 Iltavalvonta

 Esa Tammi 
 UAS-reikäpelit yhdessä Jami Ihalaisen kanssa

Toimintasuunnitelma 2015

TALKOOT JA TALKOOGOLF – 10 tapahtumaa
 Alkaa vko 17/ke 22.4., päättyy vko 35/ke 26.8.
 Talkoogolf ke 2.9.  klo 10.00 => Yhteislähtö + päivällinen

RÖNNÄS SENIOR TOUR – 10 osakilpailua
 Alkaa vko 18/ma 27.4., päättyy vko 36/su 6.9.
 Pelipäivät: ma, pe ja su

RÖNNÄS SENIOR TOUR EXTRA
 Su  20.9.  klo 13.00

UUDENMAAN SENIOREITTEN REIKÄPELIMESTARUUS (sarjavaihe)
 KuG – SGR kesäkuu 
 SGR – PGC kesäkuu
 SGR – PBG kesäkuu 

RÖNNÄS SENIORIEN SEURAOTTELUT:
 Pickala – Rönnäs
 Hiekkaharju – Rönnäs – Tuusula
 Kotojärvi – Porvoo – Rönnäs – Virvik

SENIORIEN PÄÄTTÄJÄISKILPAILU, iltapala ja palkintojenjako  
 Pe 25.9. klo 13.00 => Yhteislähtö
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Klubitoimikunta 2015
Tapahtumakalenteri 

To 30.4. VAPPUKISA, Puistokenttä klo 14, Cha, cha, cha

Pe 15.5. KESÄN AVAUSILTA, jossa uusi kapteeni ja toimikuntien 
  vetäjät esittäytyvät ja kertovat tulevasta. Myös 
  ravintoloitsija kertoo mahdollisista uusista jutuista.

La 16.5. KAUDEN 2015 AVAJAISET

La 20.6. YÖTTÖMÄN YÖN KISA

Pe 3.7. LÄHIPELIMESTARUUSKISA

La 4.7. KESÄPÄIVÄN KISA

La 4.7. KESÄPÄIVÄN ILTA (bileet Merisalissa)     

Pe 10.7, 17.7, 24.7 ja 31.7  RENNON PERJANTAIN KISA 
  Puistokentällä alkaen klo 18. Pelimaksu 5 €. Kisan 
  voittaja valitsee seuraavan perjantain kisamuodon. 
  Tarkemmat säännöt lähempänä ajankohtaa. 
La 3.10. KAUDEN PÄÄTTÄJÄISET

Suunnitelmissa on myös järjestää kartanokierros sekä mahdol-
lisesti ulkomaanmatka. Näistä neuvotellaan, mikäli kiinnostusta 
riittää.

Mielellämme vastaanotamme mitä tahansa uusia ideoita! 
Katsotaan mitä saamme yhdessä aikaan.

Kari

Kari Laiho
klubitoimikunnan

puheenjohtaja

Talkoovuosi 2015 
Talkoovuosi ja -golf 2015 alkoi keskiviikkona 22.4. 

Talkoot järjestetään tämän jälkeen kahden viikon välein ja vii-
meiset varsinaiset talkoot ovat 26.8. Tämän jälkeen 2.9. pe-
lataan päätöskisa ilman työrupeamaa alkaen klo 10.00. Kisan 
jälkeen nautitaan päivällinen. Säännöt ovat samat kuin aikai-
sempinakin vuosina kuitenkin siten, että vain 7 parasta kilpailu-
tulosta lasketaan. Näin voivat myös ne jotka eivät voi osallistua 
jokaiseen talkooseen kilpailla tasapuolisesti kisan kokonaisvoi-
tosta. Talkoopisteet saa kuitenkin kaikista talkoista joihin on 
osallistunut. Lisäksi uutena mahdollisuutena sallitaan miesten-
kin pelata punaiselta teeltä (kunhan vain muistaa sen merkitä 
tuloskorttiin).

Vaikka meillä on vahva ja sitoutunut ja jo vuosia mukana 
ollut perusjoukko niin kovasti kaivataan myös uutta 
verta. Seniori-ikä ei ole edellytys vaan nuorem-
pikin väki on kovasti tervetullut kantamaan 
vastuunsa kentän kiitosta saaneesta kunnosta.
 Talkoovuosi 2014 oli erittäin tuloksellinen tehtyjen 
töiden osalta. Kauden aikana talkoisiin osallistui 35 
seuramme jäsentä ja työtunteja kertyi 340. Vastaavat 
luvut olivat 2011, 36 ja 300, 2012, 50 ja 408 sekä 2013, 
44 ja 456. Eli hieman oli vähennystä edellisistä vuosista 
joten edellä esitetty toivomus lienee paikallaan. 
 Kesän 2014 kokonaiskisan voitti Benny Stenberg 
137 pisteellä, toisena Erkki Jaatinen 136 pisteellä ja 
kolmantena Raimo Rask 130 pistellä.

Talkoissa tavataan toivoo Tapani
(p. 0500 520757 ja tapani.leppala@kolumbus.fi  )
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Raija Tölkkö 
naistoimikunnan
puheenjohtaja

Naisten tapahtumat

Olen porvoolainen Raija Tölkkö ja uusi naistoimi-
kunnan vetäjä Rönnäsissä. Aloitin golfharrastukse-
ni vasta varttuneemmalla iällä 1990-luvun alussa 
Virvikissä, missä suoritin myös green cardin. Siirryin 
kuitenkin 2000-luvun alussa Rönnäsin jäseneksi ja 
kentän vaihto johtui siitä, että meillä on mökki Ruu-
kinranta I:ssä, missä tulee vietettyä useampi kuukau-
si kesällä.
 Pari vuotta sitten lopetin vaateliikkeeni Porvoon 
keskustassa ja eläkkeelle jäätyäni jää aikaa nyt har-
rastuksille kuten mm. opastoiminnalle, Zonta-hyvän-
tekeväisyyteen, politiikalle ja golfi lle.
 Minunkin perhepiirissä meitä pelaa kolme su-
kupolvea golfi a tällä hetkellä ja tässä onkin golfi n 
hyvä puoli, että kaikenikäiset pelaajat voivat nauttia 
haasteista omien kykyjensä mukaan kauniissa, hyvin 
hoidetussa ympäristössä ja hyvässä seurassa.

Torstai  14.5. Ystävyysottelu Vierumäki-Rönnäs
Perjantai  5.6. ”Tullaan tutuiksi” ottelu senioreita vastaan
Sunnuntai  7.6. Valtakunnallinen naisten golfsunnuntai
Lauantai 13.6. Rönnäsin naisten kesäkisa
Torstai  25.6. ”Aamiainen ruohikolla” klo 6.25
Tiistai 14.7. Pelimatka Tapiola Golfi in
Lauantai  25.7. 4 seuran ystävyysottelu Rönnäsissä
  Porvoo Golf-Virvik-Kotojärvi-Rönnäs
Lauantai  8.8. Ystävyysottelu Rönnäs-Kymen Golf
Lauantai  15.8. Lumene Open
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Junioreiden 
kesä 2015 
Sea Golf Rönnäsin junioreiden kesän ohjelma koostuu 
sunnuntai harjoituksista sekä perinteisestä juniorleiristä. 
Ohjelmasta ja harjoituksista vastaa opettajamme Arja 
Sipronen. Harjoitusten yhteydessä järjestetään aika ajoin 
pelaamista Puisto-kentällä. Etenkin pelikerroilla tarvi-
taan huoltajia varmistamaan kentällä eteneminen. Lisä-
tietoja ja ohjeita voi tiedustella Arjalta.

Juniorleiri
Perinteinen leiri järjestetään heti Juhannuksen jälkeen 
maanantaina 22.6 ja tiistaina 23.6. Osallistujille on mah-
dollisuus tarvittaessa majoitukseen Rönnäsissä.

Junioreiden maksut
Junioreiden pelaamisen maksut on ilmoitettu yhteisön 
kotisivuilla www.seagolf.fi . Maksuihin vaikuttavat pelaa-
jan ikä sekä perheen mahdollinen osake Rönnäsissä. Alle 
12-vuotiaat pelaavat täysin veloituksetta. Muiden osalta 
maksut vaihtelevat 100-400 € välillä kaudessa. Seuran 
jäsenmaksuissa juniorikäraja on 21 v. Junioreiden jäsen-
maksu on 35 €. Junioreille, jotka ovat seuran jäseniä tai 
pelioikeuden haltijoita, annetaan harjoituspoletit veloi-
tuksetta 18 v. saakka.

Lisätietoa junioreiden toiminnasta löytyy osoitteesta 
www.seagolf.fi , caddiemasterin toimistolta sekä golf-
opettaja Arja Siproselta.
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Viikkokilpailut
2015

Tervetuloa 
kisaamaan!

Oy Sea Golf Ab / Sea Golf Rönnäs ry

Ruukinrannantie 4, 07750 Isnäs

 puh. 0207 86 26 96 

fax 0207 86 26 99

toimisto@seagolf.fi 

www.seagolf.fi 

Ilmoittaudu ennen kierrosta toimistoon.
Kilpailumaksu 5 €.

Kilpailujohtaja/tuomari: toimisto.

Sea Golf Rönnäsin avoimet 
viikkokilpailut 2015

• 0–20 osakilpailua 11.5.–27.9.
• pelipäivät ma-su 
(1 pelipäivä/ viikko)

• fi naali 4.10.

Pelimuoto/palkinnot
• henk.koht. 18r tasoituksellinen 

pistebogeykilpailu
• sarjat: A-sarja hcp 0-15,0 ja 

B-sarja hcp15,1->
• viikoittain palkitaan 2 parasta/ sarja

• fi naaliin pääsee 3 parasta/sarja

Viikkokilpailu Eclectic 2015
Koko viikkokilpailukauden aikana 

Eclectic-kilpailu, jossa pelaaja pyrkii 
saavuttamaan viikkokilpailukierroksilla 

mahdollisimman hyvän tuloksen 
jokaiselle 18 reiälle. 

Jokaisen yksittäisen reiän tulokseksi 
otetaan pelaajan paras sillä reiällä

viikkokilpailuiden aikana tehty tulos.

Eclecticissä käytetään 50 % pelajaan 
tasoituksesta viimeisen kilpailun 
jälkeen, josta katsotaan slope.

Viisi parasta eclectic hcp-tulosta 
palkitaan sekä paras scr-tulos 

sponsorin lahjottamalla palkinnolla.

Uutta kaudella 2015!
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ALKEISKURSSIT kesä 2015 Sea Golf Rönnäs Arja Sipronen

KURSSI III TEHO
14.5. to klo 14.00–17.00
16.5. la klo 14.00–17.00
17.5. su klo 14.00– ≈18.00
tai sopimuksen mukaan

KURSSI IV
19.5. ti klo 17.00–19.30
21.5. to klo 17.00–19.30
26.5. ti klo 17.00–19.30
28.5. to* klo 17.00– ≈19.30

KURSSI V
2.6. ti klo 17.00–19.30
4.6. to klo 17.00–19.30
9.6. ti klo 17.00–19.30
11.6. to* klo 17.00– ≈19.30

KURSSI VI
25.6. to klo 12.00–14.30
29.6. ma klo 12.00–14.30
30.6. ti klo 12.00–14.30
2.7. to* klo 12.00– ≈14.30

KURSSI VII
6.7. ma klo 17.00–19.30
7.7. ti klo 17.00–19.30
9.7. to klo 17.00–19.30
13.7. ma* klo 17.00– ≈19.30

KURSSI VIII
16.7. to klo 12.00–14.30
20.7. ma klo 12.00–14.30
22.7. ke klo 12.00–14.30
24.7. pe* klo 12.00– ≈14.30

KURSSI IX
30.7. to klo 17.00–19.30
3.8. ma klo 17.00–19.30
5.8. ke klo 17.00–19.30
7.8. ti* klo 16.00– ≈18.30

KURSSI X
22.8. la klo 10.00–12.30
23.8. su klo 10.00–12.30
29.8. la klo 10.00–12.30
31.8. su* klo 10.00– ≈12.30

KURSSI XI
7.9. ma klo 17.00–19.30
8.9. ti klo 17.00–19.30
11.9. pe klo 17.00–19.30
14.9. ma* klo 16.30– ≈19.00

Kurssin tarkoitus on antaa oppilaalle tarvittavat tiedot ja taidot  pelikokeen suorittamiseen ja näin ollen pelaamisen aloittamiseen.
Kurssi sisältää opetuksen, kurssivälineet sekä 2 VIIKON MAKSUTTOMAN pelaamisen Sea Golf Rönnäsin Puisto-kentällä.

Kurssin kesto 10 h, josta:
tekniikkaa harjoittelualueella  7 - 8  h 
*säännöt + etiketti  2 - 3  h

Pelikokeet: Sopimuksen mukaan

Hinta (sis. alv. 24 %):

Kurssi   135 €/hlö
Pelikoe   20 €/hlö

Kurssiohjelma:
1. pvä peruslyönnit, rautamailat ja puttaus
2. pvä peruslyönnit, rautamailat ja lähipeli
3. pvä peruslyönnit, puumailat ja bunkkeri
4. pvä säännöt + etiketti + eteneminen kentällä pelaamalla

Max osanottajamäärä:  6 hlö/kurssi

Yrityksille ja pienryhmille kurssipäivät räätälöidysti. Kysy lisää!

JATKOKURSSIT kevät 2015 Sea Golf Rönnäs Arja Sipronen

KURSSI II
11.5. ma klo 10.00–12.00 Puut ja raudat
13.5. ke klo 10.00–12.00 Lähipeli

KURSSI IV
3.7. pe klo 12.00–14.00 Puut ja raudat
6.7. ma klo 12.00–14.00 Lähipeli

KURSSI I
2.5. la klo 14.30–16.30 Puut ja raudat
3.5. su klo 14.30–16.30 Lähipeli

KURSSI III
1.6. ma klo 18.00–20.00 Puut ja raudat
8.6. ma klo 18.00–20.00 Lähipeli

Hinta (sis. alv. 24 %): 60 €/hlö

Ryhmän koko max 6 hlöä

KURSSI I
2.5. la klo 11.00–13.30
3.5. su klo 11.00–13.30
9.5. la klo 11.00–13.30
16.5. la* klo 10.00– ≈12.30

KURSSI II
5.5. ti klo 17.00–19.30
7.5. to klo 17.00–19.30
11.5. ma klo 17.00–19.30
12.5. to* klo 17.00– ≈19.30

Helato

Arjan kurssit
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OPETUS- ja KURSSIHINNASTO 2015 (sis. alv. 24 %) Arja Sipronen

 OPETUS:  
1 hlö 25 min 30 €
1 hlö 50 min 45 €
1 hlö/opetuspaketti 3x50 min 110 €
2 hlöä 60 min 55 €
3 - 4 hlöä 60 min 70 €
5 - 12 hlöä 60 min 125 €
PERHE- tai KAVERIKURSSI  3 x 60 min 150 €

 TUTUSTUMINEN GOLFIIN ryhmille/yrityksille:
LAJIESITTELY • LYÖNTIHARJOITTELUA • PUTTIHARJOITTELUA
max 12 henk.  kesto 1,5 h 170  €

 YRITYSTAPAHTUMAT ja -KURSSIT
SOPIMUKSEN MUKAAN  

Puhelin:   0405 867 314/Arja Sipronen 

Sähköposti:  arja.sipronen@sipronen.inet.fi 
 sipronen@elisanet.fi  / puh (09) 2966 106
  tai ilmoittautumiset@seagolf.fi 

ILMOITTAUTUMISET/TIEDUSTELUT/VARAUKSET:

Tervetuloa 
oppimaan!

PARANNA PELIÄSI 2015! Arja Sipronen

Kehitä peliäsi leppoisasti koko kauden ajan ryhmäopetuksessa. Arja järjestää kauden aikana klinikka-tyyppistä opetusta pienryhmille. 
Opetuskertoja on 8 ja ne jakautuvat viikoittain kesän ajalle. Tavoitteena on tarjota pelaajille mahdollisuus kehittyä tasaisesti koko 
pelikauden aikana, jolloin opittuja asioita on helpompi viedä myös pelikierroksille. 
Opetuskertoja on 8 + 9 reiän peli. Ryhmä kokoontuu viikoittain samaan aikaan
– samana viikonpäivänä kahdeksan kertaa. Pelipäivä sovitaan erikseen.

Keskiviikon I ryhmä hcp alle 36
Aloitus 13.5. klo 17.30-18.30 ja jatkuu viikoittain.

Huom! 20.5. ei ole kurssia.

Torstain ryhmä  
Aloitus 21.5. klo 10.00-11.00 ja jatkuu viikoittain.

Huom! 18.6. ei ole kurssia.

Keskiviikon II ryhmä hcp yli 36
Aloitus 13.5. klo 18.30-19.30 ja jatkuu viikoittain.

Huom! 20.5. ei ole kurssia.

Perjantain ryhmä  
Aloitus 8.5. klo 18.00-19.00 ja jatkuu viikoittain.

Huom ! 19.6. ei ole kurssia.

Hinta (sis. alv. 24 %): 140 €/hlö

Ryhmän koko max 7 hlöä
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GREENFEET
 Meri-kenttä viikonloppuisin 70 €
 Meri-kenttä arkisin 55 €
 Puisto-kenttä viikonloppuisin 50 €
 Puisto-kenttä arkisin 40 €

 9-reiän kierros (vain Puisto) 30 €
 Juniori 18v (1997-), kaikkina aikoina 25 €

Alennetut greenfeet 
- Osakkaan vieraana/osakas muulla kentällä*: 
 Meri-kenttä viikonloppuisin 50 €
 Meri-kenttä arkisin 35 €
 Puisto-kenttä viikonloppuisin 40 €
 Puisto-kenttä arkisin 35 €

- Pelioikeuden haltija (muut kentät)*: 
 Meri-kenttä viikonloppuisin 60 €
 Meri-kenttä arkisin 45 €
 Puisto-kenttä viikonloppuisin 45 €
 Puisto-kenttä arkisin 40 € Oikeudet hinnan muutoksiin pidätetään.

* Osakkuus tai pelioikeus pystyttävä tarvittaessa todistamana ilmoittau-
tuessa. Yhdistelmäkentän hinta on sama kuin vastaava Puisto-kentän 
hinta. Kaikki alennukset lasketaan normaalihintaisesta greenfeestä.

MUUT
 Vuokrapelioikeus 690 €
 Vuokrapelioikeus, Puisto-kenttä 450 €
 
 Ruohorange, poletti/34 palloa 3 €
  
 Golfauto osakas 30 €
 Golfauto vieras 40 €
 
Sea Golf Rönnäs ry
 Jäsenmaksu aikuinen 70 €
 Jäsenmaksu juniori 35 €

Palveluhinnasto 2015

Christinen opetus 
kaudella 2015

Palaan äityislomaltani ja annan kesällä yksityis-
opetusta sekä harjoitusalueella että kentällä.

 
   HINNAT:
 50 min (1 henk.) 45 €
 50 min (2 henk.)  55 €
 Ryhmätunti (3-4 henkilöä) 60 €

Hauskaa golfkautta kaikille ja kentällä nähdään!

Christine Blomqvist
040-7666233

christine.blomqvist@elisanet.fi 
www.christineblomqvist.fi 
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(A-sarja ensimmäinen 
kierros pe. 31.7.)

LYÖNTIPELI-
MESTARUUS 2015

1.–2.8.Kaaviot julkaistaan 1.6. 
Ilmoittaudu mukaan 

viimeistään 26.5.
 Sarjat SCR ja HCP.

REIKÄPELI-
MESTARUUS 2015

18.4. la Wilson Staff Scramble 
22.4. ke Talkoot + Golf 
27.4.  RST viikko 
30.4. to Wappukilpailu - Cha cha cha 
2.5. la Aktia Scramble 
6.5. ke Talkoot + Golf 
11.5.  Viikkokilpailut 1 
11.5.  RST viikko 
12.5. ti ProJenni Senior Tour 
14.5. to Naisten pelireissu Vierumäkeen 
15.5. pe Kapteenin ilta 
16.5. la Kauden avajaiskilpailu (Joukkuekilpailu) 
17.5. su Rönnäs Cup 1/4 
17.5. su Titleist Demopäivä 
19.5.  ti Ping Demopäivä 
19.5. ti Senioreiden seuraottelu PGC-SGR 
20.5. ke Talkoot + Golf 
25.5.  RST viikko 
29.5. pe Wilson Staff Demo 
1.6.  Reikäpelimestaruus alkaa 
2.6. ti Ping Demopäivä 
3.6. ke Talkoot + Golf 
5.6. pe Ladyt vs. Seniorit - ”Tullaan tutuiksi” 
7.6. su Valtakunnallinen naisten golfsunnuntai 
7.6. su Rönnäs Cup 2/4 
8.6.  RST viikko 
13.6. la Rönnäsin naisten kesäkisa 
14.6. su Rönnäs Sekapari Cup (Scramble) 
17.6. ke Talkoot + Golf 
19.6. pe Atex Work Wear Open, Rönnäsin juhannuskilpailu
20.6. la  Yöttömän yön kisa 
22.6.  RST viikko 
22.-23.6. ma-ti Juniorileiri 
25.6. to Aamiainen ruohikolla 

26.6. pe Grilli Open Powered by Interoute (Scramble) 
28.6. su Rönnäs Sekapari Cup (Greensome) 
1.7. ke Talkoot + Golf 
3.7. pe Honda Challange (Scramble) 
3.7. pe Lähipelimestaruus 
4.7. la Kesäpäivän kilpailu 
4.7. la Kesäpäivän tapahtuma 
5.7. su Rönnäs Cup 3/4 
6.7.  RST viikko 
14.7. ti Naisten pelireissu Tapiolaan 
15.7. ke Talkoot + Golf 
17.7. pe Volvik Scramble 
20.7.  RST viikko 
25.7. la Naisten 4 seuran ystävyysottelu Rönnäsissä 
29.7. ke Talkoot + Golf 
1.–2.8. la-su Sea Golf Rönnäsin Lyöntipelimestaruuskilpailut 
3.8.  RST viikko 
8.8. la Naisten klubiottelu SGR-KG 
9.8. su Rönnäs Sekapari Cup (Foursome) 
12.8. ke Talkoot + Golf 
15.8. la Lumene for Ladies Open 
16.8. su Rönnäs Cup 4/4 
17.8.  RST viikko 
22.8. la Rönnäs Sekapari Cup (Best Ball) 
25.8. ti M65 Tour 
26.8. ke Talkoot + Golf 
30.8. su Honda Open 
31.8.  RST viikko 
1.9. ti ProJenni Senior Tour 
5.9. la Titleist Scramble 
20.9. su RST Extra 
26.9. la Peak Performance Scramble 
4.10. su Viikkokilpailun fi naali 
10.10. la Ping Scramble 

Tapahtumakalenteri 2015

Seuran kotisivuilta löydät 
aina ajankohtaisen 

tapahtumakelenterin ja 
tarkemmat tiedot kilpailuista:

www.seagolf.fi 
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Senioreissa Rönnäsin 
tulevaisuus
Tiedämme kaikki, että kun Rönnäs sijaitsee ”hieman sivussa”, 
asettaa logistiikka rajoitukset voimakkaalle juniorityölle. Ai-
kuisiässä, kun omatoimikuljetus pelaa, ei tätä ”ongelmaa” ole. 
Niinpä saamme vuosittain uusi jäseniä aikuisista, senioreista ja 
jopa veteraaneista. Esittelemme tässä kolme uutta rönnäsläistä, 
joiden jäsenyyteen on vaikuttanut varsin voimakkaasti Tuija-Riit-
ta ”Tuikku” Lindholm. Mukava oli todeta Heljän, Arjan ja Erkin 
samankaltainen suhtautuminen ”myöhäisaikuisiällä” aloitettuun 
harrastukseen: rento liikuntamuoto ja itse pelissä yksikin onnis-
tuminen antaa hyvän olon tunteen.

Tanssi ja golf ne yhteen soppii…
Heljä Säkkinen avaa itsensä esittelyn sanoin: -Olen 3 ja puoli 
vuotias eläkeläinen täynnä tarmoa, intoa ja uusia unelmia. Kuten 
äitinikin sanoi: -Niin kauan kuin on unelmia, on myös elämää. 
 Asun Loviisassa, Tesjoella, jonne muutin kotiseudultani Vih-
distä 1976 perheeni kanssa. Olen työskennellyt Ruotsinpyhtään 
KK päiväkodin, nykyään Ruukin päiväkoti, johtajana ja esikou-
lun opettajana paikkakunnalle muutostani lähtien vuoteen 2011 
saakka ja näin ollen pääsin vielä kokemaan Ruotsinpyhtää Loviisa 
liitoksen.
 Liikkuminen on kuulunut aina elämääni jotenkin itsestään sel-
vyytenä. Kouluun oli matkaa viisi kilometeriä. Se käveltiin, pyö-
räiltiin ja talvella hiihdettiin. Elämääni on kuulunut aina hiihto ja 
laskettelu. Laskettelu on jäänyt, mutta hiihto on tullut entistäkin 
tärkeämmäksi. Pitkät rauhalliset retket kauniissa maisemissa, ei 
niinkään enää vauhti, ovat tärkeitä. Ruukissa viereisen koulun 
johtajaopettajan, Raimo Eräpalon, tuttavuus toi elämääni ten-
niksen peluun ja kuulumisen Ahlströmin tehtaan tenniskerhoon. 
Meillä oli upea tennisporukka, joka kokoontui töitten jälkeen 
Ahlströmin kentälle pelailemaan. Kansantanssissa olen myös 
ollut korviani myöten mukana itse tanssien ja ohjaten Pilkistys-
nimisen seuran lapsi- ja nuorisoryhmiä Loviisassa jo 15 vuotta.
 Kuulun Loviisan senioreihin ja senioritanssijoihin, joten tans-
si on mukana elämässäni tälläkin hetkellä voimallisesti, tanssin 
myös Loviisan Tanssiopiston eri ryhmissä. Loviisan senioreihin 
liittyminen on tuonut paljon uusia ystäviä, matkoja, teatteria, 
antoisaa yhdessä oloa, yhteiset kuntosalissa käynnit kaksi kertaa 
viikossa ja sitten tietenkin tämä viime kesänä alkanut golf, joka 
luettakoon täysin Tuija-Riitta Lindholmin ansioksi.
 Me Loviisan seniorit pääsimme viime kesänä joukolla tutus-
tumaan golfi in Rönnäsissa. Kaikki ihastuivat ja meitä jäi pieni 

mukava joukko koukkuun ja olimme heti kohta valmiit kurssitet-
tavaksi. Koen sen tutustumisen mahdollisuuden hyvin tärkeänä, 
silloin kaatuu mahdolliset turhat omat asenteet ja käsitykset 
golfi sta ja myös itsestä golfi n pelaajana. On tärkeätä kokea uusi 
asia mukavassa seurassa tuttujen kanssa. Silloin uskaltaa olla ai-
van osaamaton ja nauraa itselleen ja muille sekä onnistumisille 
että epäonnistumisille. Alue ja erittäin ihana henkilökunta tulee 
tutuksi jo silloin, joten kynnys tulla harjoittelemaan on olematon.
 Viime syksy oli meillä uusilla aivan ihanaa harjoitteluaikaa. 
Kävimme ahkerasti pelailemassa niin kauan kuin kentät olivat 
auki. Ihastuin valtavasti Rönnäsin kauneuteen, sekä hyvin hoidet-
tuihin, upeisiin kenttiin että niitä ympäröiviin maisemiin, luonnon 
läheisyyteen ja moninaisuuteen, eläimiin, syksyn tuomiin muu-
toksiin luonnossa ja tietenkin joskus sattuviin ihaniin onnistumi-
siin kaiken tämän kauneuden keskellä.
 Tavoitteenani  on tällä hetkellä harjaantua omassa pelissäni 
ja nauttia liikkumisesta ulkona hauskassa seurassa. Tämä peli on 
siinä niin armollinen, että ne ihmeelliset onnistumiset kantavat ja 
kannustavat.

Lehmät lähti, golf tuli
Arja Nordman on maatalon emäntä Loviisan Haddomista. Kun 
polvet alkoivat reistailemaan, niin lehmistä piti luopua. Polvet 
paikattiin kuitenkin uusilla osilla niin hyvään kuntoon, että kai-
kenlainen hyötyliikunta oli mahdollista. 
 Aloinkin sitten miettimään, mikä olisi se minun juttuni. Myös 
golf oli käynyt silloin tällöin mielessäni ja kun Tuikku toi minut 
pari vuotta sitten kipinäkierrokselle, niin sehän se oli ja siitä se 
lähti. Viime kesänä tulimme vielä senioreiden kanssa ja tutustu-
miskäynnille ja sillä tiellä ollaan. Viime kesänä tuli pelejä kurssien 
kanssa pari kolme viikossa. Tänä keväänä olin myös ulkomaanlei-
rillä Campoamoressa. Tasoitus on vielä 54, mutta onnistumisia 
on alkanut tulla. Rönnäs on nyt minun kotikenttäni. Se on oikein 
viihtyisä ja henkilökunta on kivaa.
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 Toki elämääni mahtuu muutakin kuin golfi a. Käyn kuntosalilla, 
ulkoilutan koiria, toimin Hardom FBK:n palokuntanaisissa ja har-
rastan kaikenlaista kulttuuria. Golf on minulle ensisijaisesti yksi 
liikuntatapa, mutta on aina mieluista tavata uusia ihmisiä saman 
harrastuksen parista. Kun kierroksella tulee mukavia onnistumi-
sia, niin kyllä siitä tulee hyvä fi ilis koko päiväksi!

Yksi hyvä lyönti korvaa kymmenen hutia
Erkki Järvimäki muutti Loviisaan 1978 vuoden alussa voimalai-
tokselle operaattorin tehtäviin, jota tehtävää hoiteli pääasial-
lisesti 30 vuotta. Tämän jälkeen eläkevuosiakin on jo kertynyt 
puolikymmentä. Erkki kokee Loviisan viihtyisänä pienenä kesä-
kaupunkina, mikä sijaitsee kuitenkin riittävän lähellä kulttuuri- ja 
muita palveluja. -Olen tuntenut saavani elää täällä tavallani, kun 
olen antanut myös muiden elää tavallaan.
 Pohjanmaalta lähtöisin olevana liikunta oli nuoruudessa luon-
nollinen asia. Hiihto, pyöräily ja etenkin paini kuuluivat mieluisiin 
harrastuksiin. Myöhemmällä iällä pyöräily, hiihto, laskettelu ja 
kävely. Parina viime vuonna lihaskunnon ylläpitoon olen tarvin-
nut myös kuntosalia. 
 Viime keväänä Loviisan seniorit järjesti tutustumisretken Rön-
näsin golfkentälle. Saimme opastusta lyönteihin ja peliin, sekä 
tarjottiin jatkoksi golfkurssia. Eläkeaikaa oli jo sen verran takana, 
että tunsin tarvitsevani jotain tekemistä,  tosin ikä – 71 vuotta 

– vähän mietitytti golfi n aloittamiseen, mutta eihän tuo haitta 
ole ollut, ehkä pieni hidaste. Siitä se kurssin jälkeen lähti Puisto-
kentän kiertäminen, yksi hyvä lyönti korvasi kymmenen hutia. 
Kesän aikana oli kiva huomata, miten onnistumien määrä kasvoi 
ja hukkapallojen määrä laski. Myös peli kaverit olivat innostavia, 
huonoja lyöntejä ei huomattu ja hyvät kehuttiin. Kesä meni kes-
kimäärin pari kertaa viikossa pelaten. Samoin kului syksy ja kun 
talvea ei oikein tullut, me vain pelattiin golfi a. Tasoitus tippui 
jossain vaiheessa 37:ään, vaikkei se enää kaikkein tärkeimpiä 
asioita ole ollut, kilpailu itsensä kanssa on ollut mielenkiintoisin-
ta. Tärkeintä on ollut liikkuminen ulkona ja kivojen pelikavereiden 
kanssa yhdessä olo. 
 Rönnäs on hieno paikka pelata, olemme aloittaneet pelit tänä 
vuonna jo maaliskuussa ja vauhti ei kun kiihtyy.

info@automaalaamosandberg.fi 
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see better. 
be better.

Menikö putti pieleen? 
Fenno Optiikassa 
asiantuntijaoptikko auttaa.

Tee väylällä 12 Hole in One, 
saat Adidaksen aurinkolasit 

sekä mökkimajoituksen 
viikoksi Rukalla.

FENNO_ilmo.indd   1 20.10.2014   20.17

Meri-kentän väylän 5. uusi yhteistyökumppani on Hyvinvoin-
tituotteiden Palvelumyynti HP. Yrityksen liiketoimintajohtaja 
Mika Ilmoniemi pelaa osakkaana Rönnäsissä, jonka kautta aja-
tus yhteistyöstä syntyi.
 Yrityksen tuotteita tullaan kesän aikana erikseen esittele-
mään klubitalolla. Jalkojenhoitotuotteita on testikäytössä pu-
kuhuoneissa.
 Hyvinvointituotteiden Palvelumyynti HP tarjoaa monipuoli-

Uuden yhteistyökumppanin esittely

set selkä- ja jalkahoidon apuvälineet sekä tuotteet ennaltaeh-
käisyyn ja kuntoutukseen.
 Voit tilata koulutetut ohjaajamme henkilökohtaista kunto-
kartoitusta varten maksutta työpaikallesi, yhdistyksiin, tapah-
tumiin tai vaikkapa suoraan kotiisi. Huolenpitoa svingeistäsi!
 
Olemme sopineet Mikan kanssa yhteistyöstä myös juniortoi-
minnan osalta, josta tiedotamme myöhemmin lisää.
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Kentän-
hoidon kuulumiset  
Golfkausi alkoi nyt jo toista vuotta peräkkäin erittäin aikaisin, 
noin 1,5 kk ennen normaalia kauden avausta. Kenttä suljettiin 
kauden 2014 osalta joulukuun alkupuolella, jolloin viheriöpäi-
viä oli kasassa jo yli 8 kuukauden edestä. Verrattuna vuoden 
takaiseen talveen, jolloin lunta tai jäätä ei kentällä ollut juuri 
lainkaan, oli kulunut talvi hyvin vaikea. Jouluna satanut mär-
kä lumi ehti sulamaan väyliltä ja karheikoista, joissa pidempi 
ruoho eristää hieman ja auttaa sulattamaan maan nopeammin 
paljaaksi, kun taas viheriöiden pintaan lumi jopa todella ”taker-
tuu”. Muutaman kovan pakkasyön jälkeen viheriöt olivat kuin 
luistelukentät.
 Ruoholajikkeesta riippuen viheriöiden heinä kestää jään 
alla eripituisia aikoja. Rönnäsin viheriöt avattiin ensi lumesta 
helmikuussa, jolloin jään pintaan levitettiin pieni kerros hiek-
kaa nopeuttamaan jään sulamista. Ne viheriöt, joilla jäätä oli 
paksuin kerros, hajotettiin jää koneellisesti. Helmikuun lopun ja 
maaliskuun alun lämpimät päivät ehtivät sulattamaan lopulta 
kaikki viheriöt eikä jään aiheuttamia tuhoja juurikaan aiheutu-
nut. Kenttä avattiin pelaamiselle 11.3.

Parannuskohteet
Kauden aikana suoritetaan puuston ja ennen kaikkea risukko-
jen harvennusta. Harvennuksilla pyritään siistimään väylien 
ympäristöjä mutta samalla myös parannetaan tiipaikkojen ja 
viheriöiden kasvua, kun ilma saadaan kiertämään paremmin 
ja valon määrä lisääntyy. Tiipaikkojen ympäristöjä tullaan ko-
hentamaan edelleen ja muutamille tiipaikoille rakennetaan 
joko portaat luiskia laatoista. Edelleen suurimpana projektina 
jatketaan väylän 15. pidennysalueen töitä. Tavoitteena on, että 
juhannukseen mennessä väylän pohjatyöt olisivat valmiit ja 
muotoja päästäisiin viimeistelemään sekä väylän että polkujen 
ja reuna-alueiden osalta.

Yleinen siisteys
Kentän miellyttävyyteen vaikuttaa huomattavasti yleinen siis-
teys. Lähes jokaisella tiialueella on väylätaulun ja penkin lisäksi 
roskis sekä katkenneita tiitikkuja varten omat astiansa. Toivom-
me pelaajien kiinnittävän huomiota yleisesti kentän siisteyteen 
ja käyttävän tiitikkuja varten olevia astioita. Tyhjiä pulloja ja 
tölkkejä varten asennetaan kesän aikana erilliset astiat roskis-
ten yhteyteen. Tähän saakka kaikki tölkit ja pullot voi heittää 
roskikseen, josta ne myöhemmin erotellaan kierrätykseen.

Pelaajan osuus kentänhoidossa
Pelaajan vastuulla on korjata pelaamisen aiheuttamat jäljet 
kentällä. Näihin kuuluvat ennen kaikkea pallon putoamisjälkien 
korjaaminen viheriöillä sekä lyöntijälkien paikkaaminen väylil-
lä. Samaan kentän kunnosta huolehtimiseen tulee laskea myös 
hiekkaesteiden haravointi sekä kentällä oikein liikkuminen: kär-
ryjä ei koskaan tule vetää viheriön ja esteen välistä.
 Alastulojäljen korjaaminen on edellä mainituista kriittisin. 
Mikäli jäljen korjaa väärin, on vahinko jopa suurempi kuin jätet-
täessä jälki kokonaan korjaamatta. Jälki korjataan aina työn-
täen ja kiertäen kohti jäljen keskustaa, ei koskaan nostaen maa-
ta. Kotisivuillamme on video-ohje oikeasta paikkaamisesta. Kir-
jallisen ohjeen voi pyytää myös caddiemasterilta.

Mukavaa golfkautta toivottaen,

Kari Mattila & Maria Hyttinen

Uusi roskis Puisto-kentän kupeessa

Para

Tälle kaudelle hankittu uusi väyläleikkuri

2322323

& Maria Hyttinen

KÄY KATSOMASSA VÄYLIEN 

VIDEOESITTELYT KOTISIVUILTAMME 

SEKÄ VAIKKAPA VÄYLÄN 

15. PIDENNYKSEN YLILENTO!

P
P
k
k
l
h
r

M
t
t
t
j

M

K

Vaaraton rantakäärme 

kevätauringossa
VVaarato

kevä

Aina ajankohtainen kelikamera-näkymä on katsottavissa kotisivujen kautta
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savustamme lihaa, kalaa, kanaa, kalkkunaa… ja tarkoitus olisi 
sitten myydä niitä meidän kylmävitriinistä teille kohtuuhintaan 
mukaan kotiin tai mökille. Samalla voitte hankkia kulloiseenkin 
ruokaan sopivat lisäkkeet samalla kertaa. 
 Kannattaa muutoinkin vilkaista, mitä siinä vitriinissä olisi 
mukaan otettavaa. Voitte yllättyä iloisesti kun kotona ei tarvit-
sekaan heti laittaa uunia päälle.
 Ala Carte ja suosituslistoilta löytyy myös uutuuksia ja tietys-
ti vanhoja klassikoita. Se on vähän niin että koko listaa ei voi 
uusia, koska ihmiset ovat mieltyneet niihin vanhempiin ruokiin 
ja niitä sitten joutuisi joka tapauksessa valmistamaan. Tulee va-
rastotilat vastaan.
 Meillä on myös tarkoitus järjestää siellä meidän uudella puo-
lella kesällä karaokeiltoja ja niistä tiedotamme hyvissä ajoin. 
Saadaan vähän säpinää Rönnäisin kesäiltoihin.
 Meillä jatkaa jo kaikille tuttu Tiina Kotka töissä ja se on mu-
kavaa. Hän on se makkaratyttö…

Ei muuta kuin oikein hyvää kesää kaikille ja toivotaan että mei-
tä suosittaisiin ilmojen suhteen tänä vuonna.

Terkut  Outi ja Pekka Ravintolasta

Hei 
kaikille taas 

täältä ravintolan 
puolelta ja hyvää kautta 2015.

Meille on tapahtunut suuria henkilökohtaisia muutoksia sitten 
viime vuoden. Meistä, Outista ja Pekasta on tullut ihan oikeita 
isnäsläisiä. Teimme suuren elämän muutoksen, otimme lainaa 
ja ostimme omakotitalon täältä ”Isnäsin keskustasta ”. Tämä on 
meille ensikerta kun asumme omakotitalossa ja siinä on ollut 
aika paljon opiskeltavaa, mutta se on ollut antoisaa ja mukavaa.
 Meillä olisi taas tällä kaudella tarjota teille uusia herkku-
ja. Olemme hankkineet entistä suuremman savustusuunin ja 
olemme aikoneet pitää kerran viikossa ns. savustuspäivä. Siis 

Ravintola

UNELMAT
ELOSSA.
Unelmista voi tehdä totta vain 
käärimällä hihat ja tekemällä työtä. 
Me Elossa rakennamme omalla 
panoksellamme hyvinvoivaa Suomea. 
Tuemme yrittäjien ja työyhteisöjen kasvua 
ja työhyvinvointia sekä vastaamme noin 
710 000 suomalaisen työeläkkeistä.

Tervetuloa Eloon.

www.elo.fi
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Toimiston 
kevätterveiset  
Toimistolla jatkavat tulevalle kaudelle ”caddietyttöinä” Victoria 
ja Alexandra sekä mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan Vilma. 
Seuraavassa on vähän huomioitavaa meiltä teille pelaajille tu-
levalle kaudelle.
 Meillä pelataan paljon pari- sekä joukkuekilpailuja ja nyt 
on helpompi mahdollisuus ilmoittautua myös yksin näihin kil-
pailuihin. Kilpailun ilmoittautumislistan ensimmäinen sivu  on 
nimeltä: Etsin paria kilpailuun... Tähän voivat kaikki jotka ovat 
ilman paria rohkeasti laittaa nimensä. Me toimistossa koetam-
me löytää pelikumppania kilpailuun. Hyvä esimerkki nähtiin jo 
Wilson Staff Scramblessä, sillä tästä listasta koottu pari pääsi jo 
palkinnoille. Eli rohkeasti vaan mukaan. Toinen tärkeä huomio 
joukkuekilpailuissa on, kun joku joukkue peruttaa osallistumi-
sensa kilpailuun sen jälkeen kun lähtöajat ovat tehty ja joku 
joukkue jää ilman merkkaria kilpailuun. Tämä hankaloittaa hei-
dän kilpailuansa, koska ilman merkkaria ei saa kilpailla. Koe-
tamme kyllä toimiston puolelta ratkaista kyseisen ongelman 
aina mahdollisimman hyvin, mutta se ei aina mene kuin Ström-
sössä. Eli huomioikaa tämä kun peruutatte.
 Viikkokilpailussa ja RST-kilpailuissa tasoituspäivitykset ta-
pahtuvat aina seuraavan viikon maanantaina kun tulokset 
julkaistaan. Ennen tätä pelaaja on itse vastuussa että tasoitus 
on oikein. Eli laskevat ja nousevat kierrokset vaikuttavat tasoi-
tukseen pelipäivän jälkeen vaikka ne näkyvät rekisterissä vasta 
seuraavalla viikolla. CBA-laskenta ei käytetä kyseisissä kilpai-
luissa sen takia, että peliolosuhteet eivät ole välttämätta samat 
kaikille kilpailioijlle. Viikkokilpailussa ja RSTssä jaetaan myös 
viikoittain lahjakortteja parhaiten menestyville ja ne ovat nou-
dettavissa caddielta nimellä. Toivomme myös, että ne tullaan 

noutamaan. Noudettaessa lahjakortit tulee ne kuitata saaduksi. 
Näin tiedämme varmuudella kenen palkinto on vielä saamatta.
 Viimeiseksi haluamme muistuttaa, että aina kun menet ken-
tälle, pitää ilmoittautua. Mikäli toimisto on suljettu, niin ravin-
tola ottaa vastaan ilmoittautumiset tai sitten voi itse varata pe-
liajan suoraan Nexgolfi n kautta. Mikäli haluaa apua Nexgolfi n 
käytössä, niin autamme mielellämme siinä. Mikäli menee niin 
aikaisin pelaamaan, että klubitalo ei ole vielä auki, voi myös 
lähettää sähköpostin tai tulla yhdeksän reiän jälkeen ilmoittau-
tumaan.
 Mikäli tarvitsette golftuotteita, pyrimme aina löytämään 
teidän tarpeisiinne oikeat tuotteet ja palvella parhaalla mah-
dollisella tavalla. Shopissa jatkavat mailamerkit Titleist, Scotty 
Cameron, Ping ja Wilson sekä vaatepuolella Alberton housut, 
Peak Performance sekä Abacus ja FootJoy. 

Demopäiville tullaan tänä vuonna pyytämään ennakkoilmoit-
tautumisia, jos pelaaja tarvitsee yksilöllisesti tehdyt mailat. 
Tämä antaa mailaedustajalle paremman mahdollisuuden kes-
kittyä tarkemmin kyseiseen pelaajaan. Esimerkiksi Wilson Staff 
tulee rakentamaan räätälöidyt mailat heti paikan päällä. Eli 
mikäli tiedät haluavasi hyvät uudet mailat, jotka sopivat juuri 
sinulle, niin ilmoittauduthan meille etukäteen. Demopäivät löy-
tyvät meidän tapahtumakalenterista.

Oikein mukavaa kesää kaikille.

Toffe ja tytöt

Uutta tulevalle kesälle shopin osalta tulee olemaan 
Rönnäs Outlet Merisalin kulmassa, 

missä myydään tuotteita ulosheittohinnoin ja 
josta voi varmasti tehdä hyviä löytöjä. 
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Kenttävalvontaa 
Rönnäsissä  
Toukokuun lopussa golfkauden ollessa jo täydessä vauhdissa il-
mestyy väylille vihreätakkinen mies ja ajelee golfautolla pitkin 
ja poikin kenttää. Kyseessä ei ole mitään sen kummempaa, ken-
tällä on aloitettu kenttävalvonta. Valvontaa suoritetaan sekä 
viikonloppuisin päivällä ja arkipäivinä iltavalvontana. Valvojina 
toimivat etupäässä seuran seniorijäsenet.

Valvojan tehtävät
Kenttävalvoja ei ole tuomari. Sääntöjen noudattaminen on pe-
laajien ja kilpailuissa muiden vastuuhenkilöiden tehtävä. Hidas 
pelaaminen ei ole ainoa ongelma, myös nopea peli aiheuttaa 
ruuhkautumisia. Kokemus on osoittanut, että useasti nopeasti 
pelaavat osoittavat mieltään edellä meneville lyömällä pallon 
lähelle ja ohittamalla röyhkeästi, siihen on valvojan puututtava.
Valvojan tehtävä on omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että 
pelaaminen on sujuvaa, eivätkä pelaajat joudu odottamaan 
kohtuuttomia aikoja avauspaikalla tai väylällä. Väylä nro 7 on 
erityisen hankala silloin kun kentällä on paljon pelaajia. Kun 
avauspaikalla on ruuhkaa kannattaa se purkaa siten, että neu-
vottelee edellä menevien kanssa, että kun ovat greenillä merk-
kaavat pallonsa ja antavat seuraavien avata. Edellä 
pelaavat voivat rauhassa pelata väylän loppuun. 
Takana tulijoiden ei tarvitse odotella avauspaikalla 
tarpeettoman pitkään.

Käyttäytyminen kentällä
Turvallisuus
 - etenkin päällelyömiset näkemäesteissä 
 - alkoholin vaikutuksen alaisena pelaaminen
 - ettei kentällä liiku ulkopuolisia esim. lenkkeilijöitä

Etiketti
 - pukeudutaan kentän ohjeiden perusteella
 - matkapuhelimen häiritsevä käyttö tai muu 
  häiritsevä käyttäytyminen
 - noudatetaan ohjeita kärryjen kanssa 
  kuljettaessa bunkkerin ja greenin välistä

Kentän kunto
 - lyöntijälkien korjaus väylillä, 
  iskemäjälkien korjaus viheriöllä, 
  bunkkerien haravointi
 - merkkipaalujen palautus 
  paikalleen

Pähkinänkuoressa
Miellyttävän golfkierroksen syntymiseksi valvoja:
 - seuraa, että golfetikettiä noudatetaan
 - tarkistaa, että jokaisella pelaajalla on pelioikeus
 - voi tehdä pelaajille pieniä palveluksia, kuten noutaa 
  unohtuneet mailat tai auttaa pallon etsinnässä 
 - starttilistojen avulla seurata, että peli etenee viivytyksittä 
  ja siksi valvoja voi:
 - kehottaa nopeuttamaan peliä
 - kehottaa antamaan ohituslupa
 - jakaa ryhmän tai yhdistää ryhmiä
 - seuraa, että lyöntijäljet korjataan väylillä ja hiekkaesteissä
 - pyrkii ratkaisemaan syntyneet ongelmat mahdollisimman 
  nopeasti
 - keskeyttää pelin ukonilmalla ja rankkasateella

Myötämielisellä suhtautumisella golfi n pelaamiseen ja kentällä 
oleviin kanssapelaajiin jättää itselleen mukavan fi iliksen kier-
roksen jälkeen.

Pekka Lapinleimu
Valvojakoordinaattori
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Rönnäs Sekapari 
Cup 2015

Tervetuloa nauttimaan
sekaparikilpailun
rennosta ilmapiiristä!!

Oy Sea Golf Ab / Sea Golf Rönnäs ry

Ruukinrannantie 4, 07750 Isnäs

 puh. 0207 86 26 96 

fax 0207 86 26 99

toimisto@seagolf.fi 

www.seagolf.fi 

Ilmoittautumiset:
 toimistoon p. 0207 862 696 tai 

ilmoittautumiset@seagolf.fi

Sunnuntai 14.6.
Scramble sponsored by Naviter 

Sunnuntai 28.6.
Greensome sponsored by Honda 

Sunnuntai 9.8.
Foursome sponsored by Olle Andersson 

Lauantai 22.8.
Bestball sponsored by Fenno 

Ilmoitttata tututuumiset:

Kulta-
sepänliike

Olle 
Andersson

Leppoisa parisarja kesäiltapäiviin. 4 suosituinta pelimuotoa ja mikä parasta, 
jokaisessa kilpailussa hienot palkinnot. Kauden lopuksi palkitaan 

lisäksi parhaiten kilpailusarjassa kokonaisuutena menestyneet parit.

Pääyhteistyössä Fenno Optiikka
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  U U S I  H O N D A  C R - V    

Honda  CR-V:  n  uus i  tup la tu rbo  tehod iese l  keh i t tää 

mahtavat  160  hv /350  Nm kesk iku lu tuksen  jäädessä 

va in  4 ,9  l /100  km.  Uus i  su lavast i  va ih tava  9-va ih te inen 

automaat t i va ih te is to  huo leht i i  mukavuudesta .  CR-V:  n 

a je t tavuut ta  on  keh i te t t y  jämäkämmäl lä  a lus ta l la  ja 

ta rkemmal la  oh jaukse l la .  Vak iona  kaupunk i l i i kenteen 

hätä ja r ruavustus .

 4 W D
1 6 0  H V

4 , 9  L / 1 0 0  K M

Tervetu loa  tu tus tumaan Honda- l i ikkeeseen  ja  honda . f i

Honda CR-V 1.6 i-DTEC Elegance 4WD, autoveroton hinta 33.259 €, autovero 8.640,92 €, kokonaishinta 41.899,92 € + toimituskulut, CO2-päästöt 129 g/km, 
EU-keskikulutus 4,9 l/100 km.
CR-V alkaen: 1.6 i-DTEC Comfort 2WD, autoveroton hinta 26.947 €, autovero 5.952,87 €, kokonaishinta 32.899,87 € + toimituskulut, CO2-päästöt 115 g/km, 
EU-keskikulutus 4,4 l/100 km.
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