
    NETTI-SWINGI
Kauan odotettu ja suunniteltu Netti-Swingi aloittaa nyt toisen
tyyppisenä sivustoillamme. Uudessa muodossa saamme sijoi-
tettua valokuvia, tekstejä ja otsakkeita halutun muotoisina.
Lehden lukemiseksi tietokoneessa tarvitaan Adobe Acrobat
Reader-ohjelma, joka on ilmainen PDF-tiedostojen lukuohjel-
ma. Lehden numerot, jotka ovat 4-6 sivuisia, säilyvät sivuil-
lamme ainakin yhden vuoden, jolloin uudetkin jäsenet voivat
käydä tutustumassa mitä lähiaikoina seurassa on tapahtunut.
Lehteä on tarkoitus toimittaa noin joka toinen kuukausi, tee-
moista, aiheista ja asioista riippuen.
Mielellään otan vastaan golfmatkakertomuksia ja kuvia.
Sähköpostiosoitteeni on  jari.jaatinen@veikonkone.fi
Kaikenlainen palaute eri asioista on myös toivottavaa.
Terveisin Jari Jaatinen, tiedotustoimikunnan pj.
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Talvellakin voit hoidella
golfkärpästä!

Vaikk’ on maassa hanki ja kenttä jäässä, ei
golffarin tarvitse silti laittaa mailoja nafta-
liiniin, vaan Salosta löytyy kaksi golfsimu-
laattoria. Toinen klubilta ja toinen Merinii-
tyltä, jota hoitaa A-P Hallaranta. Uudem-
mat jäsenet eivät välttämättä tunne klubil-
la olevan simu-aattorin vaiheita, joten muu-
tama sana tiedoksi. Seuran perustamisen
jälkeen aloimme heti käydä Helsingissä si-
mulaattorissa, pelattiinpa jopa seuran
mestaruudestakin.  Kun tuli tilaisuus hank-
kia esittelykäytössä ollut kotimainen golf-
simulaattori, kerättiin 50 henkinen poruk-
ka, jonka jokainen sijoitti 2500 mk, ja niin
saatiin laite hankittua. Samalla perustet-
tiin “ seura seuran sisälle”, Salon Simugolf.
Seura maksaa Golfkeskukselle vuokraa
pukuhuoneen käytöstä. Toisaalta Simugolf
vuokraa vapaita aikoja kaikkien käyttöön.
Simugolfin tar-koituksena ei ole tuottaa
voittoa, vaan maksuilla katetaan vuokra ja
laitehuolto.

Jokasyksyinen juhla oli taas saanut klubille mukavasti väkeä, ja tunnelma oli lämmin ja välitön.
Perinteisen kapteenien suorittaman naulauksen lisäksi jaettiin kauden parhaille palkinnot saavu-
tuksistaan.  Lisäksi seura palkitsi kolme seuratoiminnassa kunnostautunutta jäsentään.
He olivat Petra Vigelius, Seppo Rantanen ja Jari Laakkio. (kuvat oikealla)
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Lisää kuvia kolmossivulla



Syksyn tapahtumia

  Pasi 60 vuotta

    Päivänsankari Pirkko Liljavirran otteessa.

   Pasin vaatimuksesta lahjat asetettiin palkintopöy-
   dälle, joka oli varmasti seuran historian komein.

  Syyskuun neljäntenä vietettiin klubilla kunnia-
  puheenjohtajan 60-vuotispäiviä, runsaan kutsu-
  vierasjoukon läsnäollessa.  Ensin pelattiin piste-
  bogeykisa, ja sen jälkeen nautittiin yhdessä  ma-
  koisa illallinen.

RaisiRaisiRaisiRaisiRaision seon seon seon seon seuraoturaoturaoturaoturaottttttelu 19.9.elu 19.9.elu 19.9.elu 19.9.elu 19.9.
Sateisena syysaamuna käytiin perinteinen seuraot-
telu RaG:n ja SaG:n välillä.  Kisassa pelattiin eri
tyyppisiä pelejä, niin kaksin- kuin nelinpelejä.
Isännät olivat tylyjä, ja veivät ottelun mennen tullen.
Kilpailusta jäi kuitenkin hyvä maku, varsinkin, kun
lohisoppa oli maukasta.

  Startti tapahtui raikkaassa syyssateessa

Ilmeet vetivät totisiksi tuloksia seuratessa.

Perinteinen suunnitteluseminaari Porissa
Seuran hallitus ja toimikuntien vetoryhmät ovat perinteisesti
kokoontuneet yhdessä, loka-marraskuun vaihteessa, suun-
nittelemaan tulevaa kautta.  Viime syksyn palaveri pidettiin
Porissa. Asiaa oli paljon, ja paljon saatiin koottua ja sovittua.
Kilpailukalenteri tuli lähes valmiiksi, ja seuraavassa Netti-
Swingissä se onkin sitten nähtävissä helmikuun lopulla.
Golfkeskuksen uusi pro, Ari-Pekka Hallaranta toi kokoukselle
omat ajatuksensa valmennuksesta.  A-P:n ajatukset saivatkin
meidät vakuuttuneiksi siitä, että asiassa on menty reilu askel
eteenpäin. Nyt jokaisella jäsenellä on varmasti mahdollisuus
valmentautua paremmaksi golffariksi.



Hanskat naulaan 2004

 Kauden mestareita ja hyvin menestyneitä palkittiin perinteisesti tilaisuudessa !

                          JUNNUJEN HARJOITUKSISSA PUHALTAVAT UUDET TUULET

Golfharjoitukset sisätiloissa pelkästään palloa verkkoon lyöden ja matolla putaten ovat tunnetusti aikaa
myöden varsin yksitoikkoisia. Viihtyvyyden ohella harjoittelun monipuolisuus myös helposti kärsii. Tämän
vuoksi on juniorien harjoituksissa seuran pron A-P Hallarannan johdolla ryhdytty toteuttamaan huomatta-
vasti monipuolisempaa harjoittelutapaa, jolla harjoituksista saadaan viihtyisyyden ohella myös motivoi-
vampia ja monipuolisempia. Golfiin liittyvän lajiharjoittelun ohella pelataan myös käsipalloa, koripalloa
ja vanhaa kunnon ”sählyä”. Kunnolliset lämmittelyt harjoitusten alussa kuuluvat luonnollisesti asiaan.

Kesän taas lähestyessä kovaa vauhtia, ollaan myös golfkoulun niin aikataulullinen kuin sisällöllinenkin
suunnittelu aloittamassa. Kesäkauteen pyritään kehittämään junioreille lisää erilaisia kilpailuja normaalin
harjoittelun lisäksi. Myös harjoitusten sisältöä tullaan monipuolistamaan.  Joten ei muuta kuin mahdollisim-
man moni juniori mukaan jo nyt kevätkauden sisäharjoituksiin ja hiomaan niin kuntoa kuin tekniikkaakin
kesän koitoksia varten.

Harjoitukset ovat Karjaskylän koululla seuraavasti:

HCP-juniorit lauantaisin klo 12.00 – 14.00
Alle 10 vuotiaat lauantaisin klo 14.00 – 16.00
10 – 12 vuotiaat sunnuntaisin klo 12.00 – 14.00

Terveisin   Tuomo Perkonoja

Junnupalsta




