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Kun tämä lehti ilmestyy, meillä on jo takana seuramme hienot 30-vuotisjuhlat, kausi on avattu ja olemme taas innokkaina kesän peleihin.

SISÄLTÖ

Täytyy kyllä heti aluksi yhtyä niihin positiivisiin kommentteihin ja arvioihin, joita seuramme, kenttämme ja henkilöstömme saivat viime kauden
päätteeksi tehtyjen kyselyjen kautta. Mehän tiedämme, kuinka hieno
seura meillä on, meillä on rento ilmapiiri ja loistavat erilaiset kentät, joita
yhdistää osaava henkilökunta. Ei ihme, että saadaan kiitosta ja tämän
ovat nyt huomanneet myös kentällä käyvät vieraspelaajat! Tämä sama
”ilmiö” toteutui meidän 30-vuotisjuhlissa, siellä oli hieno katsoa, kuinka me
kokoonnuimme ”etkoille” juttelemaan ja tapaamaan tuttuja ennen virallista
juhlaa. Pidetään tästä kiinni!
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Tässä lehdessä keskitytään alkavan kauden toimintaan. Kevättalvella
vietetyistä 30-vuotisjuhlista ja koko juhlavuodesta julkaistaan oma juhlalehti
syksyllä. Käynnistyvä kausi on täynnä kaikenlaista toimintaa, on kilpailuja,
harjoituksia, tapahtumia ja retkiä muille kentille. Mainitsemisen arvoinen
tapahtuma on 30.6.2018 järjestettävä 30-vuotisjuhlakilpailu, jossa pelaamme 30 reiän kilpailun ja jatkamme iltaa yhdessä klubilla. Siitä tarkemmin
lisää myöhemmin. Meillä järjestetään myös paljon kisoja, omien klubikisojen ohella myös valtakunnallisia kisoja ja eri kiertueiden osakilpailuja. Meillä
osataan hoitaa asioita ja järjestää tapahtumia, tämäkin on huomattu myös
oman klubin ulkopuolella.
Toivoisin, että jatkamme sitä hyvää tapaa, että ilmoittaudumme ajoissa kilpailuihin ja muihinkin tapahtumiin, joita järjestämme. Tällä helpolla
tavalla helpotamme tapahtumien suunnittelua ja toisaalta mahdollistamme
ylipäänsä niiden järjestämisen!
Liiton tämän kauden teemana ovat perheet ja juniorit. Golfliitto on panostanut resursseja juniorityöhön, mikä on tärkeä ja hieno asia. Juniorien
kautta lajimme kasvaa ja saamme lisää pelaajia niin kotimaan kentille kuin
myös kilpailemaan. Liitolla on myös opetussuunnitelman mukainen Draivia
kouluun –ohjelma, jonka ansiosta koulujen liikunnanopettajien on helpompi
ottaa golf yhdeksi lajiksi vuosisuunnitelmaan. Seuramme on myös mukana
tässä, me olemme lahjoittaneet viidelle lähialueen koululle välineet, joilla
golfiin päästään kouluilla tutustumaan. Pelkkä välineiden lahjoittaminen ei
ole se pääasia, vaan liitto myös kouluttaa opettajia tähän opetussuunnitelman mukaiseen ohjelmaan. Hieno juttu tämäkin!
Toivottavasti meillä on hyvä tuleva kausi, olisi aurinkoa, lämmintä ja golfia.
Mitä muuta me golfarit oikeastaan voisimme toivoa alkavalta kaudelta.
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Koko kausi yhtä juhlaa!
Lakesidessa juhlitaan tänä vuonna kolmikymppisiä ja juhlavuosi onkin saatu käyntiin mitä upeimmissa olosuhteissa!
Aivan mielettömät toukokuun kelit ovat hellineet pelaajia ja
lämpö on tehnyt myös kentille hyvää. Vaikka meillä Lakesidessa ollaankin totuttu viime vuosina hienossa kunnossa
oleviin kenttiin, on tämä kevät ollut siinäkin mielessä aivan
erityistä juhlaa. Lähtökohdat ovat siis mahtavat, meillä on
hieno juhlavuoden kesä luvassa!
Uuteen kauteen valmistautuminen sai jo viime kauden päätteeksi hienon sysäyksen, kun viimeisimmän Kenttärankingin
tulokset julkaistiin. Suomalaiset golfarit arvostavat kenttiämme todella korkealla, hinta-laatusuhteemme on Suomen paras ja mikä tärkeintä, kaikista maamme golfklubeista
Lakesidessa on tyytyväisimmät jäsenet! Koko henkilökunnan puolesta voin sanoa, että otamme tunnustukset nöyrän
kiitollisena vastaan. Teemme jatkossakin töitä vilpittömästi
teidän parhaaksenne ja tyytyväisyytenne säilyttämiseksi.
Lakesidessa on tapahtunut tai juuri tapahtumassa monia
näkyviä ja uskoakseni myös pelaajia miellyttäviä asioita.
Suurin vaikutus päivittäiseen pelaamiseen on uusilla viheriölipuilla, lipputangoilla ja reikäkupeilla. Lisäksi käytettävissä
on täysin uudistunut vuokrattavien sähköautojen armada
pehmustettuine penkkeineen. Pelikierroksen miellyttävyyttä
lisätään uusilla kenttävessoilla, joita tulee kaksi Järvenrannan takaysille ja yksi Pirunpellolle. Myös klubitalon alakerran naisten wc-tilojen ahtauteen saadaan helpotusta uusilla
liukuovilla. Kentänhoidon puolella on otettu isoja askelia,
kun käytössä on nyt oma traktori. Se mahdollistaa monien
välttämättömien kentänhoitotoimenpiteiden oikea-aikaisen tekemisen kuitenkin siten, että haitta pelaamiselle on
mahdollisimman vähäinen. Kun klubitalon yhteydessä oleva
pesupaikkakin vielä uusitaan, alkaa klubilla ja kentillä näyttää vielä entistäkin paremmalta!

Juhlavuosi on luonnollisesti täynnä toimintaa. Tässä jäsenlehden numerossa kerrotaan monista kauden tapahtumista,
mutta paljon muutakin on luvassa. Tiedotamme ajankohtaisista asioista niin kotisivuilla kuin erityisesti sosiaalisessa mediassa ja klubin sähköisillä infonäytöillä, joita on vastaanotossa,
klubitalon kahvilassa ja kartanoravintolassa. Hienoja tapahtumia ja kilpailuja on luvassa paljon, joten olettehan aktiivisesti
mukana. Samalla toistan itseäni ja viimevuotiseen tapaan
muistutan ajoissa ilmoittautumisen tärkeydestä. Tapahtumien
suunnittelu helpottuu, kun mukaan haluavat kertovat osallistumishalukkuudestaan hyvissä ajoin. Pahimmassa tapauksessa
mukavia tapahtumia on jouduttu perumaan, kun paria päivää
etukäteen ilmoittautumislistalla ei ole ollut kuin kourallinen
nimiä. Tartutaan yhdessä kaikkia palvelevaan haasteeseen
ja otetaan ajoissa ilmoittautuminen yhdeksi juhlavuoden teemaksi ja sitä kautta myös lakesidelaiseksi tavaksi!
Lakesidelaisuus on jotakin sellaista, mitä muilla klubeilla
usein kadehditaan. Se on hyvien harrastamisen olosuhteiden
tuomaa pelinautintoa, yhdessä viihtymistä ja yhteisöllisyyttä, avointa keskusteluyhteyttä, aitoutta sekä rentoa ja muut
huomioivaa tunnelmaa. Lakesidelaiseksi voivat tuntea itsensä
myös sellaiset golfarit, jotka eivät välttämättä ole Lakesiden
jäseniä. Lakeside on hieno yhteisö ja lakesidelaisuus hieno
arvo, jota toivon jokaisen klubimme jäsenen ja osakkeenomistajan vaalivan. Ollaan hyvällä tavalla ylpeitä omasta klubistamme ja kerrotaan hyvää viestiä meistä myös eteenpäin!
Toivotan koko Lakeside Golfin henkilökunnan puolesta kaikille
iloista ja aktiivista pelikautta. Olkoon tämä vuosi yhtä juhlaa
kaikille Lakesidessa pelaaville!
Johanna Mäkelä
toimitusjohtaja

Toivotan kaikille erinomaista 30-vuotisjuhlavuotta!
Harri Päivärinta
puheenjohtaja
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Toimikunnat
2018
Aloittelijatoimikunta
Pj Harri Päivärinta
Jani Haukka, Emmi Lehtoviita ja
Tuomas Seppälä

Harri Päivärinta
Puheenjohtaja ja
kenttätoimikunta
044 505 3531
paivarinta.harri@luukku.com

Heikki Ahola
Varapuheenjohtaja ja
senioritoimikunta
0400 628 710
heikkioiva.ahola@gmail.com

Junioritoimikunta
Pj Hannu Ronkainen
Tero Heikkilä, Erkki Honkanen,
Jukka Nieminen, Harri Päivärinta,
Tuomas Tatti ja Tuomas Seppälä
Kenttätoimikunta
Pj Harri Päivärinta
Jani Haukka, Hannu Ronkainen,
Johanna Mäkelä ja Ora Paloheimo

Jorma Salovaara		
Sihteeri ja tiedotustoimikunta
050 404 0040
jormasalovaara@kolumbus.fi

Irene Eino
Klubitoimikunta
0400 223 031
irene.eino@suomi24.fi

Hannu Ronkainen		
Junioritoimikunta
040 750 4448
h.r59@luukku.com
			

Pia Segerman
Naistoimikunta		
050 680 87
pia.segerman@op.fi

Kilpailu-, sääntö- ja tasoitustoimikunta
Pj Jani Haukka
Emmi Lehtoviita, Petri Pelttari,
Tuomas Seppälä, Mikko Urrila ja
Johanna Mäkelä
Klubitoimikunta
Pj Irene Eino
Pertti Marila, Hannu Narvi,
Harri Päivärinta ja Johanna Mäkelä
Naistoimikunta
Pj Pia Segerman
Irina Aaltonen, Tea Mills,
Helen Pajuniemi-Vataja, Teija Vilen
sekä ladykapteeni Emmi Lehtoviita
Senior- ja kuntogolftoimikunta
Pj Heikki Ahola
Juhani Hietanen, Keijo Laine,
Raimo Mikkonen, Hannu Narvi ja
Tuomo Pälviranta
Tiedotustoimikunta
Pj Jorma Salovaara
Anne Kuparinen, Johanna Mäkelä ja
kaikkien toimikuntien jäsenet

Jani Haukka			
Kapteeni ja kilpailu-, sääntö- ja
tasoitustoimikunta
050 369 7638
haukka83@hotmail.com
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KAPTEENIN PALSTA

”Kevät on golfarin
parasta aikaa”
Näin voisi sanoa, kun hieman muokataan erään mäkihyppäävän filosofin kuuluisaa aforismia. Golfkausi on tämän
lehden ilmestyessä ollut käynnissä jo hyvän matkaa, mutta
tätä kirjoittaessani kentän aukeamiseen oli vielä viikon verran
aikaa. Ainakin itselläni golf tulee mieleen heti, kun kevätaurinko maaliskuussa alkaa sulattaa lumia ja ulkona ei välttämättä tarvitse enää pitää pipoa päässä lämpötilan noustessa plusasteisiin. Miesammattilaisten kauden ensimmäinen
major-kilpailu, perinteinen US Masters Augustan kentällä
kiihdyttää golfkauden aloituksen innokkuutta - pääsisipä jo
itsekin.
Lakeside viettää tänä vuonna 30-vuotista juhlakautta, jonka
aikana järjestetään useita tapahtumia pyöreiden vuosien
kunniaksi.
Muistisääntö on helppo, sillä pelikauden aikana joka kuukauden 30. päivälle on järjestetty ohjelmaa. Tervetuloa mukaan
juhlimaan!

Juhlavuoden kunniaksi haluan haastaa seuramme jäsenet
alastulojälkien korjauskampanjaan. Viheriöt ovat jokaisen golfseuran tärkein yksittäinen kentän kunnon mittari - näin ainakin
omasta mielestäni. Muistan useampi vuosi sitten Pirunpellolla
iltakierrosta yksin pelatessani turhautuneeni heti ensimmäisellä
viheriöllä, kun löysin useita korjaamattomia alastulojälkiä. Päätin
silloin korjata jokaisen ja laskea ne. Osa oli isoja monttuja, osa
melko pieniä ja jotkut huonosti paikattuja. Eniten korjaamattomia jälkiä löytää muuten viheriöiden etuosasta. Etuysin jälkeen
olin korjannut useita satoja jälkiä ja käteen tuli rakko. Tällaisiin
äärimmäisyyksiin ei tarvitse mennä, mutta jos jokainen ottaisi
tavoitteekseen paikata joka viheriöltä kaksi jälkeä, oltaisiin hyvin
nopeasti siinä tilanteessa, että muun kuin oman ryhmän alastulojäljen löytäminen viheriöltä olisi harvinaisuus.
Hyvää pelikautta, otetaan greenihaarukat käyttöön!
Jani Haukka
kapteeni

KAPTEENIN HAASTE
OLEN TÄSSÄ MONEN KAUDEN AJAN HARMITELLUT, KUINKA PALJON VIHERIÖILLÄ ON
KORJAAMATTOMIA ALASTULOJÄLKIÄ. KYSESSÄ EI OLE MIKÄÄN VAIN LAKESIDEA
KOSKEVA VITSAUS, SAMAA VAIVAA ON MUILLAKIN KENTILLÄ.
SEURAMME 30-VUOTISJUHLAVUODEN KUNNIAKSI HAASTAN KAIKKI LAKESIDELAISET
ALASTULOJÄLKIEN KORJAAMISKAMPANJAAN. KORJAA JOKAISELLA VIHERIÖLLÄ
MAHDOLLISEN OMAN ALASTULOJÄLKESI LISÄKSI YKSI MUU JÄLKI. ENEMMÄNKIN SAA
TOKI KORJATA. JOS MAHDOLLISIMMAN MONI OSALLISTUU, SAAMME NAUTTIA
ENTISTÄ HYVÄKUNTOISEMMISTA VIHERIÖISTÄ!
HYVÄÄ UUTTA GOLFKAUTTA KAIKILLE!
JANI HAUKKA
KAPTEENI

Emmi Lehtoviita		
Ladykapteeni
040 744 5197		
emmi.lehtoviita@gmail.com

ÄLÄ NOSTA KUOPPAA YLÖS, VAAN TYÖNNÄ TAI KÄÄNNÄ REUNOILTA SISÄÄNPÄIN.
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Naisten toimintakausi 2018

LADYKAPTEENIN PALSTA

Tätä kirjoittaessani luonto herää pikkuhiljaa ja valmistautuu kesään.
Luonnon herätessä myös naisten toiminta aktivoituu ja toukokuusta
alkaen voimme valita itsellemme sopivia tapahtumia mukavassa seurassa. Pian taas pääsemme kentälle nauttimaan toivottavasti lämpimästä ja mukavasta golfkesästä 2018. Naistoimikunnan tapahtumiin
ovat tervetulleita ihan kaikki aloittelijoista aktiivipelaajiin.
Naisten kauden avaus pidetään 17.5.18 torstaina kello 17 alkaen.
Lämpimästi tervetuloa kaikkiin tapahtumiimme!

Aloittelijasta aktiiviksi
Golfliiton tammikuussa järjestämässä Ladykapteenien kokouksessa
keskusteltiin naisgolfin tilanteesta Suomessa ja käytiin läpi, missä
mennään liiton naisjäsenten määrän lisäämistavoitteen suhteen
(naisjäsenmäärän lisääminen 10 000:lla vuoteen 2020 mennessä).
Vaikka naisia on saatu houkuteltua varsin hienosti lajin pariin, on
valitettavasti ongelmaksi muodostunut naisten pitäminen lajin parissa
– ”perälauta vuotaa”, totesivat liiton edustajat ja esittelivät karuja
tilastoja naisgolfista.
Golfliiton tilastoista selviää, että suurin poistuma naispelaajissa on 15–50-vuotiaissa, jotka ovat pelanneet 0–3 vuotta ja
joilla tasoitus on 54. Suurin osa lopettaa siis ennen kuin he ovat
kunnolla päässeet lajiin sisälle: he eivät ole kehittyneet tarpeeksi
nauttiakseen pelaamisesta, päässeet sisään lajin sosiaaliseen puoleen tai löytäneet peliseuraa.
Golf on teknisesti haastava laji, josta suuri osa oppii nauttimaan
kunnolla vasta saavutettuaan tietyn taitotason. Naisgolfareista vain
45 %:lla on aktiivinen tasoitus ja 50 % pelaa yli 37 tasoituksella (miehistä 25 %). Tilastoista selviää myös, että lopettavista
naisgolfareista 65 %:lla tasoitus on yli 36. Miksi naisten tasoitustaso
jää miehiä korkeammaksi? Ja miten yhä useampi nainen saavuttaisi
vähintään tasoitustason 36?
Yksi syy tähän on kentällä ja harjoitusalueilla vietetty aika. Golfliiton
tekemän kyselyn mukaan uudet naisjäsenet arvostavat seurassa
muita enemmän lämmintä vastaanottoa, pelikavereita ja seuran
sosiaalisia tapahtumia. Kannustankin kaikkia seuramme naisgolfareita tasosta riippumatta tulemaan rohkeasti mukaan seuramme
naistoimintaan, esimerkiksi joka toinen torstai pidettäviin peli-iltoihin.

Suosittelen myös ilmoittautumaan reippaasti seuran ilmaisille jäsenklinikoille ja naisten omiin treeniryhmiin.
Golfliiton mukaan naisten tasoitukset jäävät usein miehiä korkeammiksi myös kenttien pituuksien takia. Golfpisteen lyöntipituuslaskurin
mukaan tasoituksella 18,5–54 pelaaville naisille kenttä olisi keskimäärin sopivan pituinen noin 3 950 metrin mittaisena. Meillä Lakesidessa,
kuten monessa muussakin seurassa, molemmat kentät ovat naisille
huomattavasti tätä pidemmät. Haaste on tiedostettu meillä toimikuntatasolla ja siihen on mietinnässä erilaisia ratkaisuja. Omaa tasoitusja tulostasoa tarkastellessa tämä on hyvä kuitenkin pitää mielessä.
Kyselyn mukaan ylivoimaisesti suurin syy, miksi naiset eivät pelaa
enemmän on ajan puute. Tänä vuonna naisten golfissa panostetaan golfin pelaamiseen Perheen kesken, onhan golf yksi parhaista
tavoista viettää aikaa perheen kanssa. Lakesidessa Perheen kesken
-teema näkyy mm. 12.6. pidettävällä perheille suunnatulla Avointen
ovien -päivänä. Muutenkin kentälle kannattaa suunnata yhdessä
perheen kanssa – eikä kierroksen tarvitse vielä koko päivää: Lakesidessa pääsee iltaisin usein kätevästi pelaamaan myös nopeat 3,6 tai
9 reikää.
Haastan kaikki kokeneemmat pelaajat kiinnittämään tänä vuonna
erityishuomiota aloitteleviin pelaajiin – sekä naisiin, miehiin että junioreihin. Toivotetaan heidät tervetulleiksi, opastetaan heitä ja kutsutaan
heidät pelaamaan kanssamme ja näytetään heille, miksi rakastamamme lajin parissa kannattaa pysyä.
Emmi Lehtoviita
ladykapteeni

LAKESIDE24H
PELATAAN
SU-MA 1.-2.7.2018
30-VUOTISJUHLAVUODEN KUNNIAKSI
HAASTESEEN TARTTUVAT 30 ERI
IKÄISTÄ LAKESIDELAISTA.
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ILMOITTAUDU MUKAAN!

Torstaipelit ja Ryder Cup jatkuvat
Jatkamme jo tutuksi tulleita naisten torstaipelejä jälleen joka toinen
viikko klo 18 alkaen. Ajatuksena on, että torstain voi merkitä kalenteriin jo valmiiksi peli-illaksi ja kentältä löytyy tällöin aina naispeliseuraa.
Torstaipelit soveltuvat kaikille taitotasosta riippumatta. Torstaipeleissä
on joku mukava teema eli laskemme vaikkapa puttien määrää tai
väyläavauksia. Torstaipeleistä kerätään kauden mittaan pisteitä ja
aktiivisimmat naiset palkitaan naisten kauden päätöstilaisuudessa.
Jo perinteeksi muodostunut Ryder Cup pelataan tänä vuonna yksipäiväisenä joukkuekisana tiistaina 3.7.2018. Lakesiden naisten oma
Ryder Cup on kutkuttava kahden joukkueen välinen mittelö, jossa
kilpaillaan joukkue joukkuetta vastaan kolmessa eri pelimuodossa.
Varmistathan paikkasi joukkueessa ja ilmoitat osallistumisestasi
toimistolle 29.6.2018 mennessä.

Naisten treeniryhmät
Tänä vuonna naisille on tarjolla golfopetusta koko kesän ajan. Seuran
ilmaisten klinikoiden lisäksi naisille järjestetään omat treeniryhmät,
jotka kokoontuvat kerran viikossa. Kauden treenit on jaettu kolmeen
harjoitusjaksoon, joissa kaikissa käydään läpi putti, lähipeli, rautalyönnit ja avauslyönnit. Voit ilmoittautua yhteen tai useampaan harjoitusjaksoon, joista jokainen sisältää neljä tunnin treenikertaa. Ryhmien
maksimikoko on 6 henkilöä. Treeniryhmiin voi ilmoittautua ostamalla
harjoituspaketin Lakesiden verkkokaupasta. Treeniryhmät ovat oiva
tapa tehdä kuukauden tehotreeni tai harjoitella säännöllisesti koko
kesän.

NAISTOIMIKUNTA
TIEDOTTAA

Avoimet kilpailut ja
Pirkanmaan Lady Cup
Vain naisille suunnatuista kilpailuista ensimmäinen on toukokuun
lopussa, kun kupliva Shampanja Scramble pelataan lauantaina
26.5.2018. Kahden henkilön scramble on rento ja hauska tapa aloittaa klubikisakausi, mahtavia palkintoja tietenkään unohtamatta.
Tänä kesänä Lakesidessa järjestetään myös valtakunnallisten naisten
kiertueiden kilpailuja, kuten Gloria Ladycup osakilpailu ja finaali sekä
Anna Golf Tourin osakilpailu. Toivotaan, että näissäkin kilpailussa
nähdään runsaasti oman seuramme naispelaajia.
Pirkanmaan Lady Cupia pelataan myös tänä kesänä kuuden seuran
(NRG, TG, GPi, LGV, HSG ja PirG) kesken. Osakilpailuja järjestetään
entiseen tapaan kuitenkin vain neljällä kentällä. Pelaajat keräävät
jokaisessa osakilpailussa pistebogey-pisteitä omalle seuralleen
pelisuorituksillaan, kun seuran viiden parhaan tulos otetaan huomioon joukkueen yhteistulokseen. Joukkuekilpailun lisäksi kiertueella
palkitaan kauden lopuksi Best Lady (scratch & pistebogey) ja vähintään kolme osakilpailua pelanneet osallistuvat myös arvontaan. Mitä
useampi osallistuja osakilpailussa on, sitä paremmat mahdollisuudet
seuralla on saada kerättyä hyviä pisteitä. Muiden seurojen järjestämiin Lady Cup -osakilpailuihin osallistumisesta Lakesidea edustava
pelaaja saa hyvityksenä jokaisesta osakilpailusta yhden kilpailumaksun omalla kentällä järjestettävään avoimeen kisaan.

Yhteiset tapahtumat lähiseurojen kanssa
Pirkanmaan Lady Cupin lisäksi Lakesiden naistoimikunta on mukana
myös yhteistoiminnassa järjestettävissä tapahtumissa kauden aikana.
Kuten viime vuonnakin, Pirkanmaan naisgolffarit esittäytyvät Likkojen
Lenkillä Tampereella lauantaina 19.5.2018. Tavoitteena on levittää
golfin ilosanomaa tapahtumassa ja huomion kiinnittämiseksi olemme
menossa kiertämään lenkkiä golfvarusteissa. Halukkaat voivat ilmoittautua mukaan tapahtumaan toimistolle tai Pialle.
Mukavia pelihetkiä toivottaen,
Lakesiden naistoimikunta

Junnut treenaavat aina maanantaisin!

JUNIORITOIMIKUNTA
TIEDOTTAA

Kesän junioriharjoitukset pidetään maanantaisin kahdessa tasoryhmässä siten, että green cardin omaavat, omatoimisesti kentällä
pelaavat junnut harjoittelevat klo 17:00-18:30 ja vasta-alkajat ja nuoremmat juniorit klo 18:15-19:30. Harjoitukset jatkuvat aina syyskuun
loppuun saakka ja ne ovat seuran jäsenille ilmaisia.

harjoittelun avulla kohti alueellista kilpagolfin kärkeä. Tehotreeneihin
osallistuville laaditaan harjoitusohjelma ja harjoituksiin osallistuvat
pitävät harjoituspäiväkirjaa ja tilastoivat pelikierroksiaan, pelaavat
kuukausittain ohjatusti ja vierailevat lähialueen kentillä. Tehotreeneihin
osallistuvilta peritään harjoituksista 50 euron omavastuu.

Lisäksi harjoitteluun sitoutuneilla pelaavilla junnuilla on mahdollisuus osallistua viikoittain myös toiseen harjoituskertaan. Tehotreenit
pidetään perjantai-iltaisin ja tavoitteena on päästä säännöllisen

Tervetuloa kaikenikäiset ja –tasoiset mukaan harjoittelemaan
ja kehittymään!
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KLUBINTA
TOIMIKU
A
TIEDOTTA

Kilpailumääräykset 2018
Ilmoittautuminen

Kilpailuihin ilmoittaudutaan suoraan caddiemasterille, puhelimitse,
Golfboxilla tai sähköpostilla. Ilmoittautumisessa tulee ilmoittaa nimi,
kotiseura ja jäsennumero. Kilpailija on itse vastuussa ilmoittautumisen
oikeellisuudesta.
Kilpailuun voi ilmoittautua aikaisintaan kaksi viikkoa ja viimeistään
kaksi päivää ennen kilpailupäivää klo 18 mennessä. Kilpailukutsun
ilmoittautumisaika on kuitenkin sitova, vaikka se poikkeaisi em.
ohjeesta.
Osallistumisoikeus jäsenten välisiin kilpailuihin on Lakeside Golfissa
pelioikeuden omaavilla LGV:n jäsenillä. Seuran mestaruuskilpailuihin
voivat osallistua vain LGV:tä kotiseuranaan pitävät jäsenet.
Avoimien kilpailujen ja liiton kilpailujen tasoitusraja ilmoitetaan kilpailukutsussa. Avoimiin kilpailuihin, joiden osanottajamäärä on rajoitettu,
pelaajat otetaan kilpailukutsussa ilmoitetulla tavalla joko ilmoittautumis- tai tasoitusjärjestyksessä.

KLUBIMATKA
TALLINNAAN
MA-KE
23.-25.7.18!
MATKAN HINTA:
325 €/HLÖ 2HH
395 €/HLÖ 1HH
Hintaan sisältyy:
Kahden vuorokauden
majoitus Laulasmaa
Spa -hotellissa
Greenfeet Niitväljaan
ja EGCC Sea Courselle
Buffetruokailu
pelipäivinä klubilla
Laivaliput Eckerö
Linella
Bussikuljetus koko
matkan ajan
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ILMOITTAUDU
MUKAAN!

Jälki-ilmoittautuminen

Kilpailuihin voidaan ottaa jälki-ilmoittautuneita, mikäli lähtölistassa on
tilaa. Jälki-ilmoittautuneilta peritään kilpailumaksun lisäksi 5 euron
jälki-ilmoittautumismaksu.

Jäsenklinikat jatkuvat
tälläkin kaudella
– kannattaa osallistua!
Tarjolla on tuttuun tapaan paljon erisisältöisiä tunteja ja opetus tapahtuu enintään
kuuden hengen pienryhmissä. Peliporukat tai perheet voivat halutessaan varata paikat samasta ryhmästä, toisaalta opetusryhmässä on mahdollisuus tutustua myös
aivan uusiin pelikavereihin.
Jäsenklinikat ovat Lakesiden jäsenyyteen sisältyviä palveluita, joten kaikki klinikat ovat käytettävissänne ilman erillistä osallistumismaksua. Kullakin jäsenellä voi
kerrallaan olla voimassa kaksi varausta, mutta klinikoille on mahdollista osallistua
useammankin kerran, mikäli tilaa on. Käytättehän merkittävää jäsenetua hyväksenne, tästä kannattaa kertoa myös kavereille!
TUTUSTU KLINIKKATARJONTAAN KOTISIVUILLAMME WWW.LAKESIDEGOLF.FI TAI KLUBILLA!

Varaaminen

Varaukset klinikalle tehdään Golfboxin kautta samaan tapaan kuin tiiaikavarauksetkin. Eri opettajien klinikat löytyvät samasta valikosta kenttien kanssa. Tunti varataan
klinikan alkamisajan (esim. klo 10:00) ruudusta. Opetusajan voi toki varata myös
caddiemasterilta.
Tervetuloa nauttimaan jäseneduista ja saamaan hyviä vinkkejä jäsenklinikoilla!

Osanoton peruuttaminen

Jos kilpailija peruuttaa osanottonsa ilmoittautumisajan päätyttyä,
hän on velvollinen maksamaan kilpailumaksun. Mikäli kilpailija ei voi
osallistua sairauden tai vastaavan hyväksyttävän syyn vuoksi ja hän
ilmoittaa tästä välittömästi syyn ilmettyä caddiemasterille, hänelle
voidaan myöntää vapautus kilpailumaksusta.

Kotiseura

Kotiseura on seura, joka pitää yllä pelaajan tasoitusta. Pelaajan
tulee olla maksanut seuran jäsenmaksu ja muut seuran edellyttämät
maksut kyseiseltä vuodelta. Pelaajalla voi vuoden aikana olla vain
yksi kotiseura. Pelaajan ollessa jäsenenä useammassa seurassa
hänen tulee valita yksi seuroista kotiseurakseen, joka täyttää edellä
mainitut edellytykset. Avoimissa kilpailuissa pelaaja voi edustaa vain
kotiseuraansa.

Säännöt

Kilpailuissa noudatetaan Suomen Golfliiton sääntöjä, määräyksiä
ja suosituksia. Avoimissa tasoituksellisissa kilpailuissa ratkaistaan
tasatulos tasoituksen mukaan siten, että tasatulostilanteissa alempi
tarkka tasoitus voittaa.

Aktiivinen tasoitus (EGA-tasoitus)

Pelaajalla tulee olla ns. aktiivinen tasoitus, jotta hän voi kilpailuissa
ottaa vastaan palkintoja.

Auton käyttö

Golfauton käyttö kilpailuissa on sallittu ainoastaan lääkärintodistuksella.

Etäisyysmittarin käyttö

Etäisyysmittarin käyttö on sallittu avoimissa kilpailuissa. Vain etäisyyttä mittaavaa laitetta saa käyttää. Laitteessa ei voi olla muita mittausominaisuuksia. Mittarin käyttö ei saa hidastaa pelin etenemistä.

Seuran mestaruuskilpailu ja osallistumisoikeus

LGV:n mestaruuskilpailuihin voi osallistua vain seuraa kotiseuranaan
pitävät pelaajat.

Kilpailumaksut

		
Avoin kilpailu
(jos kilpailukutsussa ei toisin ilmoiteta)
- NRG:n ja TG:n jäsenet
- Lakesiden pelioikeuden omaavat
- Oman osakkeensa pelioikeudella
pelaavat Lakesiden osakkaat
- Jälki-ilmoittautumismaksu

Aikuiset

Juniorit alle 21v.

50 €
45 €
20 €

25 €
25 €
10 €

18 €
+5 €

10 €

Edustuspelaajien kulukorvaukset kaudelle 2018

Seuraa kansallisissa kilpailuissa edustaville jäsenille laaditaan
henkilökohtaiset edustuspelaajasopimukset. Lähtökohtaisesti kukin
edustuspelaaja valitsee yhden kiertueen, jonka kilpailumaksut
korvataan edustussopimuksen mukaisesti. Kilpailutoimikunnalla on
oikeus myöntää lisäkorvauksia harkintansa mukaan menestykseen
perustuen.

Korvaukseen oikeuttavat kilpailut

FT, FT Haastajakiertue, FST ja Mid Tour sekä SM-tason lyöntipeli- ja
reikäpelikilpailut sekä muut kilpailut kilpailutoimikunnan harkinnan
mukaan.

Korvattavat kulut

Kilpailumaksut edustussopimuksen mukaisesti
Kilpailutoimikunnan harkinnan mukaan majoitus- ja ruokailukorvaus
laskun mukaan 25 €/vrk

Ilmoitusvelvollisuus

Pelaajan on ilmoitettava etukäteen Lakeside Golfin toimistoon osallistumisestaan em. kilpailuihin.

Korvauksien maksaminen

Korvaukset maksetaan jälkikäteen matkalaskuja vastaan, jotka toimitetaan Lakeside Golfin toimistoon seuran rahastonhoitajalle.

Ammattilaiset

Suosituksena on, että ammattilaiset osallistuvat seuran järjestämissä
kilpailuissa vain tasoituksettomaan sarjaan. Ammattilaisille voidaan
kuitenkin ylläpitää epävirallista seuratasoitusta, joka vastaa heidän
todellista tasoitustaan ja jolla he voivat osallistua seuran järjestämiin
tasoituksellisiin henkilökohtaisiin kilpailuihin.
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PRON PALSTA

Tuomas Seppälä
Seuramme viettää tänä vuonna 30-juhlavuotta. Juhlavuoden kunniaksi
olemme kehittäneet Kapteenin greenienkorjaushaasteen innoittamana
erilaisia pelaamiseen ja harjoitteluun, sekä lukuun 30, liittyviä haasteita
jäsenille.
Haaste 1
Seuramme molemmat kentät ovat menestyneet hyvin Golf Digestin
kenttärankingissa, muun muassa Pirunpelto valittiin vuoden 2017
rankingissa Suomen golfkenttien TOP 10:een. Pirunpelto on kenttänä
kaunis mutta haasteellinen. Kentän kauneus näkyy sieltä otettujen
valokuvien määrässä - haasteellisuus puolestaan ainakin meidän
ammattilaisten tuloskorteissa. Vaikka tasoitusjärjestelmä antaa hiukan
helpotusta Pirunpellolle, on siellä saavutetut pistebogey pisteet tiukemmassa kuin monella muulla kentällä. Ensimmäinen haasteemme
kuuluukin: kerää vähintään 30 pistebogey-pistettä Pirunpellon
pelikierroksella.
Haaste 2
Toisessa haasteessa kannustamme aktiiviseen pelaamiseen, mikä edesauttaa myös pistebogey-pisteiden metsästystä. Kun pelikertoja kertyy
enemmän, myös pelirutiini kehittyy. Samalla tulee vietettyä aikaa ulkona
liikkuen sekä pidettyä mieli ja keho virkeänä. Haastamme siis kaikki
pelaamaan golfia vähintään 30 kertaa tämän kauden aikana. 30
pelikertaa tulee golfkauden aikana täyteen, jos pelaa keskimäärin hiukan
yli yhden kerran viikossa - kierroksenkaan ei aina tarvitse olla 18 reikää.
Pelikertoja ja mukavia kokemuksia saa kerättyä myös Golfpassin golfmatkoilta. Syksyn matkat on nähtävissä Golfpassin kotisivuilta.
Haaste 3
Pelinautinto kasvaa kun harjoittelee hyvin. Harjoitusalueemme ovat ensiluokkaiset: lähipelialue on riittävän iso, puttiviheriö varmastikin tänäkin

Juha Passi
vuonna huippukuntoinen ja rangella pääsee lyömään ruoholta. Bunkkerilyöntiäkin pääsee meillä harjoittelemaan kahdesta hyvin erilaisesta
hiekkaesteestä. Tehosta omatoimista harjoitteluasi osallistumalla seuran
tarjoamille jäsenklinikoille. Henkilökohtaisempaa opetusta on saatavilla
yksityistunneilla, joita voit ottaa myös esimerkiksi kaverin kanssa yhdessä. Kolmas haasteemme: käytä harjoitusalueita kauden aikana
vähintään 30 kertaa. On hyvä myös muistaa, ettei hyvä golfharjoitus
välttämättä kestä ajallisesti kovin kauaa. Pieninkin aukko aikataulussa
kannattaa käyttää golftreeniin!
Haaste 4
Monipuolinen harjoittelu kannattaa. Usein suuntamme rangelle, vaikka
lähipeliharjoittelusta olisi pelin kannalta enemmän hyötyä. Lähipeliharjoittelussa kehittyy myös palloon osuminen. Paremmalla osumatarkkuudella pääsee useammin lähelle reikää ja mitä lähempää reikää pääset
aloittamaan puttaamisen, sitä vähemmän putteja kertyy. Keskimäärin
pelaajien puttimäärä kierroksella on noin 35-36 puttia. Tähän lukuun lasketaan siis vain viheriön puolella putatut putit. Neljäs haasteemme on
kunnianhimoinen: pelaa kauden aikana kierros 30 putilla tai alle.
Haaste 5
Golf on sosiaalinen ja yhteisöllinen laji. Seurassamme on Suomen
tyytyväisimmät jäsenet (Pelaaja ensin -kysely 2017), ja toivomme, että
tänäkin vuonna viihdyt Lakesidessa. Viimeinen juhlavuoden haasteemme liittyykin juuri tähän. Haastamme kaikki syömään/
juomaan/kahvittelemaan klubimme ravintolassa kauden aikana
vähintään 30 kertaa :)
Hyvää ja aktiivista golfkautta toivottaen,
Tuomas ja Juha

Minulla ei ole aikaa kiireelle.
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Upeaa ruokaa ja rauhalliset unet
vain vartin matkan päässä Lakeside Golfista.
Tervetuloa!

Ellivuorentie 131, 38130 SASTAMALA
info@ellivuori.fi, puh. 03 51921
www.ellivuoriresort.fi
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Klubiravintolamme
palvelee asiakkaita
kentän kahdessa kahvilassa
ja Kartanoravintolassa.
Kahvilat Bistro ja Bufferi
toimivat taukopaikkoina
pelikierroksien aikana.
Tervetuloa nauttimaan!

#30VUOTTAGOLFIAKARKUSSA
#LAKESIDEGOLF
#LGV30V

Klubiravintola palveluksessanne!
Ravintolatoiminnalla on keskeinen rooli golfklubin palvelutarjonnassa
ja haluammekin kannustaa asiakkaitamme käyttämään ravintolamme
tarjontaa entistäkin monipuolisemmin hyväkseen. Mitä enemmän
palveluita käytetään, sitä laajempana ja monipuolisempana tarjontaa
voidaan pitää! Kartanoravintolassa meillä on käytössämme viihtyisät ja muusta toiminnasta erilliset ravintolatilat, joissa on miellyttävä
viettää aikaa ja nauttia laadukkaasta ruuasta joko aivan tavallisena
pelipäivänä tai vaikkapa tilauksesta omissa juhlatilaisuuksissanne.
KLUBILOUNAS on katettuna Kartanoravintolassa aina syyskuun
loppuun saakka päivittäin klo 11-16. Joka päivä tarjolla on runsas salaattipöytä, keitto ja lämmin pääruokavaihtoehto. Koko lounaspöydän
hinta on arkisin 9,50 € ja viikonloppuisin 12,00 €. Osakkeenomistajat
saavat näistä hinnoista euron alennuksen. Toukokuun puolivälistä
alkaen viikon ruokalistat ovat nähtävillä kotisivuillamme ja klubiravintolassa. Päivän lounas näkyy myös caddiemasterin tiskillä.
Vaihteluna perinteiselle lounasruoalle kauden aikana on myös erilaisia
teemapäiviä tai –viikonloppuja, kuten thairuokaa tai sadonkorjuun
herkkuja. Jos et vielä ole lounastanut klubiravintolassamme, kannattaa ehdottomasti kokeilla ja ottaa tavaksikin!

KAHVILAPALVELUITA ei toki ole unohdettu, vaan niin klubitalo
Bistron vitriinitarjonta kuin Pirunpellon taukokahvila Bufferin valikoima
pyritään pitämään vaihtelevana ja monipuolisena koko kauden ajan.
Lounasajan jälkeen Bistron iltalistalta saa salaatteja tai lämmintä
purtavaa iltapalaksi ja pelien jälkeen nautittavaksi.
Bufferi-kioski on auki kesäkaudella joka päivä ja syksyllä viikonloppuisin klo 10-18. Muina aikoina Bufferi on auki kentän varaustilanteen
ja erilaisten tapahtumien mukaan. Hiljaisempina aikoina Bufferilla
on tarjolla itsepalvelutuotteita tai pihassa on golfautot, joilla pääsee
näppärästi käymään klubitalon kahvilassa välipalalla.
Ravintolatoimintamme tarkoituksena on tarjota hyvänmakuista ja
mahdollisimman pitkälle itse valmistettua ruokaa, pikkusuolaista ja
leivonnaisia. Kauden käynnistyessä pyysimme jäseniltä toiveita ravintolapalveluita kohtaan ja toiveita pyritään ilman muuta toteuttamaan.
Otamme edelleen mielellämme vastaan palautetta – kerro toki,
millaista purtavaa sinä haluaisit golfkierroksillasi nauttia!
Tutustu siis klubiravintolamme tarjontaan mahdollisimman monipuolisesti ja käytä oheinen tarjouskuponki hyväksesi!

Huomioithan, että lounaan voi maksaa myös Lounassetelillä ja
Smartum Lounas –setelillä sekä Ticket Lounas ja Smartum Lounas
-korteilla.

KLUBIRAVINTOLA
Lounas arkisin
noutopöydästä
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7€

(norm. 9,50€)

Klubiravintolassa on
defibrillaattori!
Kaikkien pelaajiemme turvaksi klubitalon kahvilan infonäytön välittömässä läheisyyteen on sijoitettu neuvova defibrillaattori. Laite on käyttövalmiina omassa kuljetuslaukussaan, jossa se on tarvittaessa helppo viedä vaikkapa kentän alueelle.

Toimintaohjeet hätätilanteessa:
1. Herättele henkilöä puhuttelemalla ja ravistelemalla. Jos et saa
häntä hereille ja hän ei hengitä tai hengitä normaalisti, soita
hätäkeskukseen ja aloita peruselvytys rytmillä 30 rintakehän
painelua ja 2 puhallusta. Pyydä toista henkilöä hakemaan
defibrillaattori paikalle.
2. Käynnistä defibrillaattori vihreästä virtapainikkeesta.
Älä keskeytä peruselvytystä ennen kuin laite niin kehottaa.
Kiinnitä elektrodit elottoman henkilön paljaalle rintakehälle
ohjeiden mukaisesti. Paina vilkkuvaa oranssia painiketta laitteen
niin kehottaessa. Jatka laitteen ohjeiden mukaan, kunnes
ambulanssihenkilökunta ottaa potilaan haltuunsa.

Nimi
Lounastarjous on voimassa arkisin 30.6.2018 asti.

Neuvovaa defibrillaattoria eli sydäniskuria käytetään äkillisen sydänpysähdyksen
hoidossa peruselvytyksen osana. Sitä voi turvallisesti käyttää kuka tahansa eikä
sillä voi aiheuttaa vahinkoa.
Turvallista golfkesää!

30-VUOTISJUHLAVUODEN

KUVAKISA

OSALLISTU JAKAMALLA
GOLFKUVASI INSTAGRAMISSA
YLLÄMAINTUILLA
HÄSTÄGEILLÄ TAI LÄHETÄ
KUVASI
TOIMISTO@LAKESIDEGOLF.FI
KUVIA JAETAAN LAKESIDEN
ERI SOME-KANAVISSA. PARAS
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Lakeside Golfin peruskurssit
Myyntipäällikkö
palveluksessanne
Lakeside Golfin palveluksessa on myyntipäällikkö Kristiina Vanha-Majamaa, jonka tehtävänä on pitää huolta erityisesti yritysasiakkaista.
Kristiina on mielellään käytettävissä kaikissa golfasioissa, mutta erityisesti häneen voi ottaa yhteyttä, kun omalla työpaikallanne tai harrastusyhteisöissä suunnitellaan golftapahtumia, työhyvinvointipäiviä tai mietitään
erilaisia vaihtoehtoja näkyvyydelle. Räätälöimme mielellämme juuri teidän
tarpeisiinne sopivan kokonaisuuden, joustavuus ja asiakkaan kuunteleminen ovat meidän vahvuuksiamme!
Tässä Kristiinan terveiset Lakesiden jäsenlehden lukijoille:
”Hei! Nimeni on Kristiina Vanha-Majamaa ja olen toiminut Lakeside Golfin
myyntipäällikkönä nyt reilun vuoden ajan. Myyntialalta minulla on aiemmin yli 10 vuoden kokemus.
Rakastan työssäni haasteita ja arvostan uusien asiakkaiden työhöni
tuomaa vaihtelevuutta. Minua motivoi työni monipuolisuus ja uusien
ideoiden suunnittelu.
Olen iloinen ja positiivinen ja pyrin tuomaan uusia tuulia Lakesideen.
On hienoa työskennellä yrityksessä, jossa tiedän, että työtäni arvostetaan.
Jotta jaksan työssäni hyvin, harrastukseni ovat kaikki liikunnallisia; harrastan avantouintia, salsaa, vaeltamista ja salilla käyntiä. Haluaisin tällä
kaudella avata itselleni oven myös golfin mahtavaan maailmaan. Liikunnan lisäksi matkustelu on intohimoni ja olen alkanut taas valokuvaamaan.
Olen alun perin maalta kotoisin, läheltä Kiikoisista, joten Karkun kauniit
maisemat viehättävät minua kovasti.
Olen mielelläni käytettävissänne, ettehän epäröi ottaa minuun yhteyttä.
Toivotan mukavaa ja aurinkoista golfkautta kaikille!”
Kristiina Vanha-Majamaa
myyntipäällikkö
kristiina.vanha-majamaa@lakesidegolf.fi, 040 768 3268

Kurssiajankohdat:		
la-su 5.-6.5.2018
				ti-ke 15.-16.5.2018
				la-su 26.-27.5.2018
				ti-ke 5.-6.6.2018
				ti-ke 19.-20.6.2018 (naisten kurssi)
				la-su 16.-17.6.2018
				ti-ke 26.-27.6.2018
				la-su 7.-8.7.2018
				ti-ke 17.-18.7.2018
				la-su 28.-29.7.2018
				ti-ke 7.-8.8.2018
				ti-ke 21.-22.8.2018
				la-su 1.-2.9.2018
		
Kurssit pidetään arkisin klo 18-20:30 ja viikonloppuisin la klo 10-12:30 ja su 16-18:30.
Opettaja:

		

PGA Pro Tuomas Seppälä

Ilmoittautumiset:			

Lakeside Golf, puh. 03-512 9500 tai toimisto@lakesidegolf.fi

Kurssihinta ja maksaminen:
				

Alkeiskurssin (95 €) voi ostaa Lakeside Golfin verkkokaupassa
www.lakesidegolf.fi/kauppa tai sen voi maksaa Lakeside Golfin toimistolla.

Parempaan golfkuntoon!
Ryhmäliikuntatunnit, kuntosali, ilmajooga, pilates, pt-palvelut,
solarium, kauneushoitola.

TARJOUS GOLFFAREILLE:

Kaikki kortit - 20 % tunnuksella Lakeside. Koskee kuntosali -ja
ryhmäliikuntakortteja sekä 5 ja 10 kerran ilmajoogakortteja.

Yhteistyössä

Voimassa 29.6.2018 saakka. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.
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Yhteistyösopimukset kaudella 2018
LAKESIDE GOLFIN JÄSENILLE* 18 REIÄN GREENFEE
Nokia River Golfin ja Tammer-Golfin kentillä kaikkina aikoina 45 €
Rauma Golfin ja Tarina Golfin kentillä normaalihintaisesta greenfeestä kaikkina aikoina -10 €
*edellyttää vähintään 5-korttiin perustuvaa pelioikeutta

Liikuntakeskus Pinkki
Torikatu 1
38200 Sastamala
p. 045 233 2677
www.liikuntakeskuspinkki.fi
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ALOITA GOLF
LAKESIDESSA!
WWW.LAKESIDEGOLF.FI/ALOITA-GOLF

TERVETULOA KOKEILEMAAN!

AVOIMET OVET

MAINOS

MAINOS

PAREMPAA SVINGIÄ ELÄMÄÄN!
Moni alkaa hiljentää tahtia elämässään, kun nivelkivut alkavat vaivata. Niin ei kuitenkaan tarvitse olla
– tekonivelleikkaus voi olla ratkaisu. Sen tietää Gita Laitinen, joka päätti tulla tekonivelleikkaukseen
Coxaan jatkaakseen aktiivista elämäänsä ja golfharrastustaan ilman kipua.

G

ita Laitisen elämä täyttyy erilaisista harrastuksista ympäri vuoden.
Kesäisin hän käy säännöllisesti golfin
lisäksi uimassa sekä hoitaa puutarhaansa; talvisin hän viihtyy muun muassa
hiihtoladulla, kuntosalilla ja sauvakävelylenkeillä.
Aktiivisen elämän taivaalle ilmestyi
tummia pilviä, kun nivelkulumasta kipeytynyt lonkka alkoi vaivata. Automatkat olivat hankalia ja istuminen oli
jatkuvaa hyvän asennon etsimistä. Kivut
heikensivät unen laatua ja haittasivat
myös harrastuksia.
– Golfia piti pelata autolla enkä pystynyt kävelemään pitkiä matkoja ilman,

että lonkkaa alkoi todella paljon särkeä.
Kuluma vaikutti myös golflyönteihin. Kivun takia sitä rupesi varomaan lyöntiä,
svingi muuttui, Laitinen muistelee.

Coxa oli helppo valita
Coxan Laitinen valitsi golfystävänsä
suosituksesta. Leikkaukseen pääsy oli
vaivatonta Espoostakin käsin: yksityinen
ortopedi Helsingissä totesi nivelkuluman ja lähetti kuvat Coxaan. Sen jälkeen
Laitinen tapasi Coxan lääkärin tämän
Helsingin-vastaanotolla.
Itse leikkaus ja leikkausmatka Tampereelle askarruttivat etukäteen, mutta
kaikki järjestyi lopulta hienosti.

GOLFVARUSTEET

– Leikkaus jännitti ja pelotti, mutta juteltuani lääkärin kanssa tuli levollisempi ja turvallisempi olo. Anestesiahoitaja
oli myös todella ammattilainen ja osasi
luoda luottavaisen olotilan. Osastolla
kaikki hoitajat olivat ystävällisiä ja huomioonottavia, Laitinen sanoo.

Paluu kivuttomaan arkeen
Kun leikkauksesta oli pari kolme viikkoa,
Laitinen teki jo neljän kilometrin lenkin
kyynärsauvoilla. Sisällä sauvat olivat
käytössä muutaman viikon, ulkona pidempään. Parin kuukauden kuluttua Laitinen pääsi hiihtoladulle, aluksi tasaiselle
pellolle. Kesällä golfaaminen oli jo hyvin
erilaista.
– Nyt golf sujuu ilman autoa, pystyn
kävelemään sekä svingaamaan hyvin
ilman kipuja.
Leikkausta pohtiville Laitinen lähettää
kannustavat terveiset:
– Jos lääkäri suosittelee leikkausta, kannattaa ehdottomasti mennä. Kivuton
elämä on paljon mukavampaa.

ALKEISKURSSI
Lue Gita Laitisen koko tarina
osoitteesta www.coxa.fi
Coxa – Tekonivelkirurgian koti.
Elämänilo asuu täällä.

TERVETULOA!
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Svingi kulkee taas, kun ei tarvitse varoa kipua. – En edes aina muista tekoniveltä, Gita Laitinen
kertoo tyytyväisenä.

Biokatu 6 B, Tampere | 03 3117 8023 | www.coxa.fi
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Seuran reikäpelimestaruudet ratkaistaan viidessä sarjassa.
Mestarit tulee olla selvillä elokuun loppuun mennessä ja jokainen
mukaan ilmoittautuva sitoutuu noudattamaan laadittua aikataulua.
Huomioittehan, että tänä vuonna pelaaja voi ilmoittautua enintään
kahteen sarjaan.

TASOITUKSELLINEN REIKÄPELI
JÄRVENRANTA
Henkilökohtainen tasoituksellinen reikäpeli
sekä miehille että naisille.

PARIREIKÄPELI
PIRUNPELTO
Greensome kaksihenkisin joukkuein täysin tasoituksin
(pelitasoitukset lasketaan yhteen ja jaetaan kahdella).

SENIORIREIKÄPELI
PIRUNPELTO
Senioreiden tasoituksellinen reikäpeli.
Miehet yli 50 v. keltainen tii, miehet yli 70 v. ja
naiset yli 50 v. punainen tii.

LADYREIKÄPELI
JÄRVENRANTA
Henkilökohtainen tasoituksellinen reikäpeli naisille.

SCRATCH-REIKÄPELI
PIRUNPELTO
Henkilökohtainen tasoitukseton reikäpeli. Back tee.
Ilmoittautumiset viimeistään lauantaina 2.6.2018.
Pelit aloitetaan jo kesäkuun alussa viikoilla 23-24.
Sarja pelataan, mikäli ilmoittautuneita on vähintään kahdeksan.
Kaikki reikäpelit ovat maksuttomia.

JÄSENEDUT
Lakeside Golf Clubin jäsenille

SPORTTILASIT JA
AURINKOLASIT
VAHVUUKSILLA
SILMÄLASIT
PIILOLINSSIT

SOL ARIGO

–25%
–25%
–10%

Ei yhdistettävissä muihin tarjouksiin.

AURINKOVOIMAA YRITYKSILLE
Ei sido omia pääomia ja toimitus avaimet käteen –periaatteella

www.solarigo.fi
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| 040 543 2327

SYNSAM TULONEN • HÄMEENKATU 14, 33100 TAMPERE
PUH. 010 237 2290 • MA–PE 10.00–19.00 LA 10.00–16.00

TEISKONVIINI.FI
FB/TEISKONVIINI
INS/TEISKON_VIINI

TEISKON VIINI

pereen keskustassa – Teiskossa.

on valmistanut viinejä 20 vuoden ajan Tampereella. Valikoi-

YRITYKSILLE JA

YHTEYSTIEDOT

Viinikioskista voit ostaa tuot-

YHTEISÖILLE

Teiskon Viini

teita mukaasi tai maistella niitä

järjestämme tilaisuuksiin ruoka-

Sääksniementie 76,

miimme kuuluu useita viinejä,

paikan päällä. Meillä on A-oi-

ja juomatarjoilun ympäri vuo-

34240 Kämmenniemi

mietoja viinejä, likööreitä sekä

keudet. Kioskista löytyy myös

den. Kysyttyjä tapahtumia ovat

040 721 7446

alkoholittomia juomia. Tuottei-

vaihtuva valikoima muita herk-

olleet viiniproovit yrityksen ti-

teiskonviini@elisanet.fi

tamme voi ostaa viinikioskilta.

kuja ja käsityötuotteita koko

loissa tai viinikioskilla.

Aukioloajat:

Lisäksi tuotteitamme löytyy lähi-

perheelle. Kesäisin aurinkoinen

L A H J A I D E AT

w w w.teiskonviini.fi

alueen ruokakaupoista, sekä ra-

pihamme tarjoaa hyvät tilat 50

Toimitamme räätälöidyt lahja-

fb/teiskonviini

vintoloista eri puolilta Suomea.

hengelle. Viinikioski on oivalli-

pakkaukset yksilöllisellä omal-

Kesäaikaan avoinna päivittäin!

VIINIKIOSKI

nen valinta bussiryhmän retki-

la etiketillä! Tiedustele lisää

sijaitsee maantieteellisesti Tam-

kohteeksi.

suunnittelupalvelusta.

#VUODESTA 1998 #KÄSIN
TEHTY #KOTIMAINEN
#TAMPERE #TEISKO
#VIINIKIOSKI #MYYMÄLÄ
#LAPSIYSTÄVÄLLINEN

#VIINI #LIKÖÖRI
#KUOHARI #RYPÄLE
#TYRNI #HILLA
#MUSTIKKA #TOMAATTI
#ALKOHOLITON

#RETKIKOHDE #KOTA
#LASIHUONE #TERASSI
#A-OIKEUDET #RUOKA
#JUHLA #KOKOUS
#AURINKOINEN PIHA

VA L M I ST E T T U
VALMISTETTU
SUOMA
L A I S I STA
S U O M A L A I S I S TA
R A A K AR- AAA IKN
EI NI SE ITSA
A-A
TA
UE
O SMS EAS S A
S U OSM

#OMAT ETIKETIT
#RÄÄTÄLÖITY #HILLO
#LAHJAIDEA #HYYTELÖ
#DESIGN #KÄSITYÖTUOTE
#ISOILLE JA PIENILLE

Kalusteiden ykkösmerkit • Parhaat tuotteet kotiin ja konttoriin Ali-Tolpalta
Säästä aikaa ja vaivaa!

ARTEK
ADEA
BÖKNÄS
BRÖDERNA
ANDERSSONS

• tuomme kalusteet asiakkalle
vaivattomasti kotiin ja konttoriin
• meiltä saat myös kasauspalvelun ja
samalla hoidamme pakkausjätteiden
sekä tarvittaessa vanhojen kalusteiden
poisviennin!

Edustamme
lähes kaikkia
laatumerkkejä!

CALLIGARISCONTRACT
FINSOFFAT
ISKU
INTERFACE

SÄÄNNÖT
Viikkokilpailua voi pelata kaikkina
viikonpäivinä ja useita kierroksia viikon
aikana. Kilpailuun ilmoittaudutaan ennen
kierrosta kuittaamalla nimensä
caddiemasterilla olevaan listaan ja
maksamalla kilpailumaksu.
Viikkokisakierros ei ole automaattisesti
tasoituskierros.

MUURAME

SARJAT

KARTELL

Yleinen pistebogey 0 - 36
Seniorit pistebogey 0 – 36
Pelaaja voi osallistua vain toiseen
sarjaan.
Viikkokisaa voi pelata valintansa mukaan
valkoiselta, keltaiselta tai punaiselta
tiiltä.

SECTO
TEMPUR

TEE BIRDIE, OSALLISTUT
LAADUKKAAN RIIPPUKEINUN ARVONTAAN!
Voit osallistua arvontaan
tehtyäsi kesäkuun loppuun
mennessä birdien nimikkoväylällämme Pirunpellossa.
Lähetä nimi ja osoitetiedot
meille sähköpostilla
myynti@alitolppa.fi.

KYSY TARJOUKSEMME!
p. 03 458 7459
www.alitolppa.fi

NUKU HYVIN –
PELAAT PAREMMIN

Laadukkaat Furnicomoottorisängyt
alk. 695,-

IKAALINEN

INA

L QU

TE

U

UA
Y G RAN

ED BY EX

vähentävät pintajuonteita ja ryppyjä
lievittävät monenlaisia iho-ongelmia
sopivat kaikille ihotyypeille,
myös herkälle iholle
räätälöidään ihosi tarpeiden
mukaisesti
saatavana koulutetuilta
ihoterapeuteilta
täydentävät erinomaisesti
useita esteettisiä käsittelyjä

KILPAILUKENTTÄ

Järvenranta ja Pirunpelto
Jokaisella viikolla viikkokisakierroksia voi
pelata molemmilla kentillä.

KILPAILUMAKSU
5 €/kierros, josta
2,50 € menee viikon palkintopottiin ja
2,50 € menee kausikilpailun palkintoihin

PISTEET

ammattimaiset
hoidot

Helppo tie raikkaaseen
kauneuteen
naisille ja miehille

14.5.-9.9.2018 (vkot 20-36)
Viikkokisaa ei pelata heinäkuun
kisaviikolla (vko 28)

AL

V IA

IG

IT

Ihana kokemus.
Vaikuttavat tulokset.
Edullinen hinta.

NCE O
R

Palauta ihosi hehku Exuviancen
ammattimaisilla hoidoilla

KILPAILUAIKA

Kyttälänkatu 8
Tampere
+358 3 2120343
www.hairgarage.fi
Hair Garage

Viikoittain pelaajille jaetaan
sijoituspisteitä kussakin neljässä
kategoriassa (Yleinen JR, Yleinen PP,
Seniorit JR, Seniorit PP) seuraavasti:
I 10 pistettä
II 8 pistettä
III 6 pistettä
IV 5 pistettä
V 4 pistettä
VI 3 pistettä
VII 2 pistettä
VIII 1 piste
Pelaaja voi kerätä pisteitä saman viikon
aikana molemmilta kentiltä.

VIIKKOKISA 2018
VIIKKOPALKINNOT

Joka viikko kunkin kategorian viisi parasta kerryttää lahjakorttisaldoaan palkintopotista. Summa määräytyy kategoriassa
pelattujen kierrosten mukaan
I 1 €/pelattu kierros
II 0,60 €/pelattu kierros
III 0,50 €/pelattu kierros
IV 0,20 €/pelattu kierros
V 0,20 €/pelattu kierros
Lahjakortit jaetaan kokonaisuudessaan vasta kilpailuajan
päätyttyä.

FINAALI
Viikkokisan finaali pelataan syyskuussa. Finaaliin pääsee
kummankin sarjan kaksitoista parasta pelaajaa. Lisäksi jokaisen
yksittäisen viikkokisan voittaja pääsee mukaan finaaliin. Finaali
pelataan kahdessa sarjassa (yleinen ja seniorit). Kausipisteiden
perusteella molempien sarjojen kolme parasta saa lähtöpisteitä
finaaliin siten, että ykköset saavat 3, kakkoset 2 ja kolmoset 1
bogeypisteen.

PÄÄPALKINTO
Finaalissa molempien sarjojen voittaja palkitaan Golfpassin
golfmatkalla. Lisäksi yksi matka arvotaan kaikkien kauden
aikana viikkokisaan osallistuneiden kesken. Jokaisesta
kaudenaikaisesta osallistumisesta saa itselleen yhden
arpalipun.

TULOKSET

Viikkokilpailun pistetilanne ja
rahalista löytyvät osoitteesta
www.lakesidegolf.fi/viikkokisa.

DRAIVIA

asuntokauppaan!
Värit vaihtuivat oranssista siniseen
ja asuntoasioissa palvelen teitä nyt
Huom!:n tehokkaassa tiimissä.

KISAVIIKKO

9.-15.7.2018
TEAM MIX GREENSOME + FOURSOME + SCRAMBLE
MIX TII VALK/KELT + KELT/SIN + SIN/PUN
BEST BALL
SOVELLETTU YHDEN HENGEN SCRAMBLE
SCRAMBLE (4 HLÖ)
SINGLE
SCRAMBLE (2 HLÖ)

HALUATKO KUMPPANIKSI
KISAVIIKOLLE?
OTA YHTEYTTÄ!
0405963123 TAI
JOHANNA.MAKELA@ LAKESIDEGOLF.FI

ILMOITTAUTUMISET
LAKESIDE GOLF
P. 03 512 9500 TAI
TOIMISTO@LAKESIDEGOLF.FI

WWW.LAKESIDEGOLF.FI/KILPAILUT

-30 % välityspalkkiosta!
Pitkiä draiveja ja hyvää golf-kautta 2018!

Kisaviikon jokainen tapahtuma on oma itsenäinen
kilpailunsa. Valitse omasi tai osallistu kaikkiin!
MA 9.7.
TI 10.7.
KE 11.7.
TO 12.7.
PE 13.7.
LA 14.7.
SU 15.7.

Lakeside Golfin jäsenenä saat minulta

JR
PP
PP
JR
PP
JR
PP

KISAVIIKON KISAMAKSUT
MYYNNISSÄ
VERKKOKAUPASSA
9.5.18 ALKAEN!

TERVETULOA!

Ville Heinonen
Kiinteistönvälittäjä, LKV
044 237 9787
ville.heinonen@huom.fi

Sähköurakoin�
Kunnossapito

www.telila.ﬁ

Huom!
Tampellan esplanadi 11
33100 Tampere
www.huom.fi/tampere

Aurinkosähköjärjestelmät
Sähkösuunni�elu
Pukin�e 242 38200 SASTAMALA
Puh. 03 512 8111

LAKESIDE GOLFIN
OSAKKUUS KANNATTAA!

PELIKAUSIMAKSU
KAUDELLA 2018 ON 625 €.
PELIKAUSIMAKSU
SISÄLTÄÄ SEKÄ AIKUISEN
ETTÄ SAMAAN TALOUTEEN
KUULUVAN JUNIORIN
PELIOIKEUDEN AINA 25VUOTIAAKSI SAAKKA.
OSAKKAILLE ON TARJOLLA
PALJON ERILAISIA ETUJA NIIN
LAKESIDESSA KUIN KLUBIN
ULKOPUOLELLAKIN.
OSAKASETUIHIMME PÄÄSET
TUTUSTUMAAN
OSAKASEDUISTA KERTOVASSA
OMASSA ESITTEESSÄ!

C-SARJAN OSAKE
1 AIK + 1 JUN
PELIOIKEUS
MYYNTIHINTA
1000 €

Syksy 2018 myynnissä nyt!

OSAKKEEN VOI MAKSAA MYÖS
OSAMAKSUNA.
OTA YHTEYTTÄ,
KERRON MIELELLÄNI LISÄÄ!
JOHANNA MÄKELÄ
040 5963 123
johanna.makela@lakesidegolf.fi

DAN GORDON

LEO TOLSTOI

MIIKA NOUSIAINEN

ANNA-ELINA LYYTIKÄINEN

Sademies

Anna Karenina

Juurihoito

Sylityksin

Suomen kantaesitys
7.9.2018

Ensi-ilta
25.10.2018

Ensi-ilta
12.10.2018

Ensi-ilta
30.8.2018

p. 010 346 2500 | tampereenteatteri.fi

Golfaa apua lastensairaalalle.
Hole-in-onella oma Jaguar.
Yritysgolf 10.8.2018 | Perhegolf 25.8.2018

Taysin uusi lasten ja nuorten sairaala on kiihkeimmässä varusteluvaiheessa. Auta meitä saamaan siitä
lapsille mukava. Golfin tuotosta hyötyvät kaikki lasten
ja nuorten osastot, kun rahoilla hankitaan lasten leluja,
laitteita ja kalusteita, tuetaan pienten potilaiden viihtyvyyttä
sekä vapaa-ajan virkistystoimintaa sairaalahoidon aikana.
Haasta yrityskumppanisi Lakeside Golfiin tai pelaa
perheesi kanssa Tammer Golfissa. Lyö vielä hole-inone ja voitat tyylikkään Jaguar F-PACE henkilöauton.
Auton voi voittaa hole-in-onella sekä yritys- että perhekisassa.

Tunnusta väriä myös viheriöllä!

YRITYKSILLE

PERHEILLE

Pelitapa on 2-hengen scramble. Tule kokeilemaan
onneasi ja osallistumaan päivän erikoiskisaan!
Ilmoittaudu mukaan: www.lyyti.fi/reg/Lakeside_
Golf_2018

Paljon kivaa ohjelmaa koko perheelle! Tule ja vietä hauska
päivä. Henkilökohtainen pistebogey-kilpailu. Ilmoittaudu
mukaan: www.lyyti.fi/reg/Tammer_Golf_2018

Lakeside Golf 10.8. klo 8:30

Golfliiga kahden hengen scramble
perjantaina 27.7.2018 yhteislähtö klo 10
Golfliiga henkilökohtainen kilpailu
lauantaina 28.7.2018 yhteislähtö klo 9:30

Hinnat:
•
•
•
•

Huom! Väyläisännyyden voit ostaa molempiin kisoihin.

Hinnat:
• Aikuiset 65 € / 45 € (junnut < 21 v)
• Pelikausikortilliset 55 €
• Sis. lounas, kärryt ja ilmainen rangen käyttö ennen
kierrosta.
• Lapsiparkki, johon lapset voi jättää hoitoon kierroksen ajaksi.
•
•

Väyläisännyyspaketti 1000 €
Väyläisännyys + erityisnäkyvyys 2000 €

Lisätietoja: Susanna Lohiniemi, puh 050 4311 987 / susanna.lohiniemi@tampereenlastenklinikantuki.fi /
Tampereen Lastenklinikan Tuki ry sekä Sivert Westergård, puh 0400 732 844/ sivert.westergård@swd.fi /
Rotaryn Aistihuoneprojekti http://www.aistihuone.fi/

www.golfliiga.fi

Tervetuloa!

Joukkue 500 €
Sis. aamiaisen, päiväkahvin ja päätösruokailun.
Väyläisännyyspaketti 1000 €
Väyläisännyys + erityisnäkyvyys 2000 €

Tammer-golf 25.8. yhteislähtö klo 9:30/10:00

Järjestäjät:

Yhteistyössä:

KAHDEKSAN SYYTÄ
ALOITTAA GOLF

TERVEYS

LUONTO

ULKOILU

SOSIAALISUUS

OPPIMISEN
ILO

OMAA AIKAA

ALOITTELIJOIDEN
Peli-illat

TORSTAISIN
KLO 18:00
ET JÄÄ YKSIN

17.5-6.9.2018

PELI-ILLAT ON
TARKOITETTU VASTAALKAJILLE JA
TASOITUKSELLA 37-54
PELAAVILLE LGV:N
JÄSENILLE.
PELI-ILTAAN VOI
OSALLISTUA KOLME
KERTAA.

ILMOITTAUTUMISET
LAKESIDEN
TOIMISTOLLE
EDELLISENÄ
PÄIVÄNÄ KLO 18
MENNESSÄ.

TERVETULOA PELAAMAAN JA
TUTUSTUMAAN UUSIIN PELIKAVEREIHIN!
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