Talon Tavat 2018
Tämä opas on tehty helpottamaan pelaajien toimintaa ja käyttäytymistä Nurmijärvi Golfin
kentillä ja klubilla. ”Talon tavoista” löytyy ohjeita, neuvoja, tietoja ja jopa määräyksiä,
kuinka jäsenten odotetaan toimivan yhteisten pelisääntöjen mukaisesti.
Monet asiat pysyvät vuodesta toiseen lähes muuttumattomina – vakiintuneina käytäntöinä,
mutta toisaalta monet asiat muuttuvat kehityksen ja käytäntöjen muuttumisen myötä.
Klubin jäsenmäärä on noin 1.750 jäsentä, josta vuosittain vaihtuu n. 5%. Näille uusille
jäsenille on ensiarvoisen tärkeää kertoa ”Talon Tavat”, joukkoon liittymiseksi ja toisaalta
väärinkäsitysten ehkäisemiseksi. Tietenkin ”vanhoille konkareille” on myös syytä silloin
tällöin kerrata Talon Tavat.
Talon Tavat 2018 on oleellinen osa klubin etikettiä, ja opas jaetaan kaikille Nurmijärven
Golfklubin jäsenille. Kattavalla jakelulla pyrimme löytämään yhteiset toimintatavat niin
uusille kuin jo kokeneimmillekin jäsenillemme.

Aukioloajat
Kenttä avataan vuosittain kevään edistymisen mukaan. Yleensä range ja Par-3 rata on
avattu huhti-toukokuun vaihteessa ja pitkät radat toukokuun alussa. Pelikausi on päättynyt
keskimäärin lokakuun lopussa.
Caddiemasterin toimisto (klubitalolla sijaitseva pelaajien vastaanotto) on avoinna kesäelokuussa päivittäin klo 7:00-19:30. Toukokuussa ja elokuun puolen välin jälkeen
aukioloajat ovat lyhyemmät. Kulloinkin voimassa oleva aukioloaika on ilmoitettu NGK:n
kotisivuilla (www.nurmijarvi-golf.fi).
Pelaamaan lähtö aukioloajan ulkopuolella on mahdollista, mutta edellyttää aina etukäteen
ilmoituksen caddiemasterin toimistoon sekä ennen pelikierrosta kuittauksen varhais- ja
myöhäispelaajien ilmoittautumisvihkoon. Vihko sijaitsee postilaatikossa, klubitalon edessä
olevan ilmoitustaulun postilaatikossa.

Golftoimisto (vastaa osakas- ja jäsenyysasioista) on avoinna pelikauden aikana arkisin klo
9:00-17:00 ja pelikauden ulkopuolella arkisin klo 9:00 -15:00. Poikkeavista aukioloajoista
ilmoitetaan internet-kotisivuillamme sekä puhelinvastaajassamme.
Ravintola

huhti- toukokuu
kesä-elokuu

syys-lokakuu

päivittäin kentän aukioloajan mukaan
arkisin klo 8– 22 (kahvia ja juomia mukaan heti
caddiemasterin aukiolon mukaan)
la – su klo 8.00 – 21.00
sulkemisaika noin puolituntia auringon laskun jälkeen

Pro Shop

päivittäin caddiemasterin työaikojen mukaan

Saunat

suljetaan tuntia ennen ravintolan sulkemista

Pukuhuoneet

päivittäin ravintolan aukioloaikojen mukaan

Ajankohtaiset asiat
Kentän ja seuran ajankohtaisista asioista tiedotetaan pääasiassa internet-kotisivuillamme
osoitteessa: www.nurmijarvi-golf.fi.
Sähköpostilla lähetettävät tiedotteet sisältävät aina koottua tietoa seuraavien viikkojen
tapahtumista. On tärkeää, että ilmoitat käyttämäsi sähköpostiosoitteen toimistoon.
Ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan myös kentän ilmoitustauluilla ja jäsenlehdessä.
Ajanvaraukset
Pelaamaan lähteminen perustuu kaikilla radoilla aina lähtöajan varaamiseen.
Lähtöaikoja 18-reiän kierrokselle voi varata caddiemasterin toimiston aukioloaikana, NGK
Oy:n pelioikeuden haltijat 7 päivää etukäteen ja muut 2 päivää etukäteen. Jäsenet voivat
suorittaa ajanvarauksen myös internetin kautta, toimistosta saamansa salasanan avulla.
”Palloränni”-käytössä olevalle pitkälle 9-reiän kierrokselle sekä Par-3 radalle lähtöajat
varataan paikan päällä caddiemasterin toimistossa tai puhelimitse sekä tasa- että
puolituntien lähtöaikoihin. Pelioikeuden haltijalla on kuitenkin mahdollisuus varata
lähtöaika näille radoille 2 päivää etukäteen internetistä. Radoille voidaan antaa lähtöaika
valmiiksi myös toista kierrosta varten. Tämä varaus on mahdollista tehdä vain paikan
päällä caddiemasterille.
Lähtöaikavarausten peruutukset tulee suorittaa mahdollisimman pian esteen ilmaannuttua,
kuitenkin viimeistään 2 tuntia ennen varattua lähtöaikaa. Peruutuksen voi tehdä joko
puhelimitse caddiemasterille tai tekstiviestinä p. 040-531 0717. Käyttämättä jääneestä,
peruuttamattomasta lähtöaikavarauksesta seuraa huomautus, virheen mahdollisesti
toistuessa varoitus sekä greenfeen suuruinen lisämaksu ja useammasta virheestä
ajanvarausoikeuden menetys määräajaksi (menettely perustuu NGK Oy:n hallituksen
antamaan pelioikeussääntöön).
Huom! Yhdellä pelioikeudella voi tehdä vain yhden ennakkovarauksen päivää kohti, ja
yhtä pelioikeutta kohden voi olla voimassa enintään viisi (5) ennakkovarausta.

Caddiemaster
Caddiemasterit työskentelevät kesä-elokuussa päivittäin klo 7.00 – 19.30 ja kauden alussa
sekä lopussa pääasiassa klo 8.00 – 18.00.
Caddiemasterit perivät green feet, ja myyvät harjoituslyöntipaikan pallopoletit ja -kortit.
Heiltä varataan lähtöajat kierroksille ja heille on jokaisen pelaajan ilmoittauduttava ennen
kierrokselle lähtöä (koskee myös Par-3 radan käyttäjiä). Nimetyn pelioikeuden haltija voi
tehdä lähtöajan varmistuksen myös itsepalveluna, caddiemasterin toimiston yhteydessä
olevalla iPad’illa.
Tasoituksen ylläpitoa varten tarkoitetut tasoituskortit jätetään caddiemasterin toimistoon.
Aikuisjäsenet voivat päivittää tasoitustietonsa myös itsenäisesti omiin tietoihinsa NexGolf
ohjelmassa.
Mikäli havaitset kentällä jotain puutteita, rikkoutunutta kalustoa tai muuta vastaavaa,
ilmoita caddiemasterille tai täytä palautekuponki caddiemasterin toimistossa.
Golfaajana kehittyminen – golfarin polku NGK:ssa
Nurmijärvi Golfin Par-3 radalla voi kokeilla golfin pelaamista kuka tahansa lajista
kiinnostunut.
Kokeilun jälkeen paras tie edetä golfin opettelussa on hakeutua
golfopettajan (pro) kurssille ja edelleen harjoitella itsenäisesti samaan aikaan greencard
koetta varten. NGK:n kursseihin sisältyy automaattisesti greencard koe. Erilliseen
kokeeseen voi ilmoittautua suoraan caddiemasterille tai golfopettajalle.
Kun olet suorittanut greencardin (’golfin ajokortti’), sinulla alkaa mielenkiintoinen aika golfin
parissa.
Kaikille greencardin suorittaneille uusille Nurmijärven Golfklubin jäsenille
tarjotaan kapteenin info, kapteenin peli-ilta ja kummikierrokset. Suosittelemme aluksi
pelaamista kokeneempien pelaajien kanssa, kysy rohkeasti neuvoa epäselvissä
tilanteissa, sääntötulkinnoissa yms. asioissa. Caddiemaster järjestää mielellään sinulle
kokenutta peliseuraa.
Golfautot
Nurmijärvi Golfissa on vuokrattavana rajallinen määrä golfautoja. Autojen käyttö on sallittu
kaikille yli 15-vuotiaille, joilla on vähintään mopokortti. Autovaraus kannattaa tehdä peliajan
varauksen yhteydessä.
Golfkoulu
Harjoituslyöntialueen (range) pohjoispäädyssä sijaitsee golfkoulualue. Golfkoulu on
pääasiassa tarkoitettu kentän golfopettajien (pro) käyttöön. Kurssitoiminnan salliessa,
golfkoulun harjoituspaikat ovat vapaasti myös jäsenistön käytettävissä. Päivittäisistä
käyttöajoista saat tiedon caddiemasterilta. Sunnuntaisin golfkoulun lyöntialue on
osakkaiden vapaassa käytössä.
Golfopetus, Pro
Kaudella 2018 Nurmijärvi Golfin golfopetuksesta vastaa PGA-pro’t Toni Korpihete ja
Tapani Saarentola.
Opetus- ja kurssivaraukset suoritetaan ensisijaisesti internetin kautta www.nurmijarvi-golf.fi
tai puhelimitse caddiemasterilta tai suoraan myös opettajilta
Golfsäännöt
Sääntöjen tunteminen on edellytys kentälle pääsyyn. Sääntökirjan saat ostaa kentän pro
shopista. Tutustu tarkoin sääntöihin, jotka sisältävät myös etikettiasiaa. Älä unohda
seurata kentän omia ilmoitustauluja ja paikallissääntöjä.

Greenfee-pelaaminen
Greenfee eli yhden kierroksen pelimaksu peritään vieraspelaajalta, osakkaan vieraalta tai
pelioikeudettomalta osakkaan perheenjäseneltä. Greenfee on ehdottomasti suoritettava
ennen pelaamista. Greenfeehinnasto tämän oppaan liitteenä.
Harjoituslyöntipaikka (range)
Range on avoinna joka päivä. Caddiemasterin toimistosta saa ostaa palloautomaatteihin
sopivia poletteja a’ 3 € (osakas 2,50 €), tai ladattavia sarjakortteja. Rangen palloautomaatti
toimii myös etäluettavalla pankkikortilla keväästä 2018 alkaen.
Ladattavan kortin lunastusmaksu 5 € ja lataukset 10 koria / 20 € ja 30 koria / 50 €.
Osakashinnat latauksissa 10 koria 17 € ja 30 koria 45 €.
Vältä kovaäänistä keskustelua harjoituskentällä, koska se häiritsee muiden pelaajien
keskittymistä. Palautathan tyhjät korit palloautomaatille.
Harjoitusviheriöt
Kentällä on kolme harjoitusviheriötä.
Rangen yhteydessä ja klubirakennuksen
läheisyydessä sijaitsevat viheriöt ovat yleisessä käytössä. Näille viheriölle ei saa lyödä
pitch-lyöntejä, joiden harjoittelu on sallittu ainoastaan golfkoulun harjoitusviheriölle. Lyhyet,
matalat (alle polven korkuiset) chippaukset ovat sallittuja kaikilla harjoitusviheriöillä.
Golfkoulun harjoitusviheriön käytössä on noudatettava hyvää golfetikettiä eli viheriöltä on
korjattava pallon alastulojäljet, kerättävä harjoituspallot pois sekä noudatettava
ilmoitustauluilla ja golfkoulun erillisopasteissa annettuja ohjeita ja käyttöaikoja.
Ilmoittautuminen
Jokaisen pelaajan on ehdottomasti ilmoittauduttava caddiemasterin toimistoon ennen
kierrokselle lähtöä. Par-3 radallakin uudelle kierrokselle on varattava uusi lähtöaika.
Nimetyn pelioikeuden haltija voi tehdä lähtöajan varmistuksen myös itsepalveluna,
caddiemasterin toimiston yhteydessä olevalla iPad’illa.
Internet-ajanvaraus
Internet-ajanvaraus palvelee klubin jäseniä, nimetyn pelioikeuden haltijoita ja yhtiön
osakkaita.
Jäsenet voivat tiedustella varausohjelman edellyttämiä salasanojaan
caddiemasterilta tai golftoimistosta. Suosittelemme internet-ajanvarauksen käyttöä.
Junioritoiminta
Seura järjestää säännöllistä junioritoimintaa heti kauden alusta lukien myös aloitteleville
junioreille.
Lasten golfkoulut (3 erillistä koulua) aloitteleville junioreille kesäkuun alussa (opetus 5
tuntia 5 päivänä, ma-pe). Junioreiden Tiikeritiimin viikkoharjoitukset, toukokuun toisesta
viikosta alkaen, on tarkoitettu jo hieman pelanneille nuorille sekä lasten golfkoulun
suorittaneille. Tiikeritiimin toimintaan voi liittyä pelikauden aikana vapaasti.
Juniorin harjoitteluasioista voi tiedustella tarkemmin palvelupäällikkö Johanna Purhoselta
Lisätietoja löytyy myös NGK:n internetsivuilta.
Junioreiden pelioikeudet
Nurmijärven Golfkeskus Oy:n henkilöosakkeiden (B- tai C-osake) sisältyy automaattisesti
lisäpelioikeus, joka on tarkoitettu 24-v. tai nuoremmalle perheenjäsenelle tai alenevassa
polvessa lapsenlapselle. Tästä juniorin pelioikeudesta ei peritä yhtiövastikkeita eli sen
käyttö on maksutonta.
Junioripelioikeuksia on myös yhtiöllä vuokrattavana kaudeksi kerrallaan (ks. hinnasto)

Juomavesipisteet kentällä
Juomavesipisteet sijaitsevat klubitalolla alaoven viereisellä ulkoseinällä, A5-A7
avauslyöntipaikan kulmassa, taukokatoksen seinustalla sekä B6 viheriön tuntumassa.
Jäsenyys klubissa
Nurmijärven Golfklubin ry:n jäsenyys on avoin kaikille.
Uusille, klubin jäseneksi hakeutuville aloittaville golffareille (tasoitus 37-54) suositellaan
tutustumispelikierrokseen (kapteenin peli-ilta) ja kapteenien infoon osallistumista.
Jäsenyydet kirjataan sähköisesti golfin tietojärjestelmään, printattu jäsenkortti annetaan
ainoastaan pyydettäessä. Jäsenyys on voimassa ainoastaan aktiivijäsenille.
Passiivijäsenyyden anonut ja sen saanut on vapautettu jäsenvelvollisuuksista ja –
oikeuksista.
Kapteenin info ja peli-ilta
Jokaiselle Nurmijärven Golfklubin uudelle jäsenelle tarjotaan jäsenetuna kapteenin info ja
kapteenin peli-ilta. Info on seuran kapteenien pitämä 1,5 tunnin tilaisuus, jossa kerrotaan
klubimme toimintatavoista ja syvennetään tietämystä etiketistä. Kapteenin peli-ilta on
yhdeksän reiän pelikierros jonkun erityisesti tehtävään valitun kokeneen pelaajan kanssa.
Nämä kummipelaajat ovat klubimme pitkäaikaisia jäseniä, kokeneita, ystävällisiä ja
mukavia miehiä ja naisia, joten kenenkään ei tarvitse heidän kanssaan pelaamista
jännittää. Kummipelaajat kertovat pelin ohessa etiketti- ja sääntöasioita. Kapteenin infoa
ja peli-iltaa suositellaan kaikille uusille jäsenille, joiden tasoitus on 37-54.
Kentänhoito
Kenttähenkilöstöllä on etuoikeus työskentelyyn väylällä, jota pelaamme.
Henkilöstön kanssa on sovittu, että he antavat käsimerkein pelaajille lyöntiluvan heti, kun
se työn kannalta on mahdollista. Kentän hoitoa koskevat mahdolliset huomautukset tai
havainnot pyydetään esittämään caddiemasterin toimistossa olevilla palautelomakkeilla.
Palautteen käsittelevät toimitusjohtaja ja kenttämestari.
Kilpaileminen ja pelitasoitus
Pelaaja on itse vastuussa tasoituksensa oikeellisuudesta kilpaillessaan kotikentällään tai
muualla. Pelaaja on velvollinen toimittamaan muualla pelaamiensa kilpailukierrosten sekä
kaikkien tasoituskierrosten tulokset kotikentälleen, jolleivat nämä siirry automaattisesti
golfin tietojärjestelmiin. Voimassa olevat tasoitusmääräykset löytyvät kotisivuilta.
Kärryt
Mailakärryjen käyttö on kaikille veloituksetonta. Käyttö edellyttää kuitenkin panttimaksun
suorittamista: kentän kaikki mailakärryt on varustettu kolikkolukoilla, johon sopivat 50
sentin sekä 1 ja 2 euron kolikot. Kärryt palautetaan siistiin jonoon niille varattuun
paikkaan, parkkipaikan tai klubitalon kärryparkkiin, ja bagin kiinnitysremmit taitetaan ylös
tarrapinnat vastakkain.
Jos kärryt rikkoutuvat pelikierroksen aikana, jätä ne seuraavalle
tiille ja ilmoita rikkoutumisesta caddiemasterille.
Kärryissä on paikka hiekkapulloille. Palauta lyönnissä irtilähtenyt turve paikoillaan ja
täytä lyöntijälki sen jälkeen hiekalla. Hiekkapullojen täyttöpisteet ovat kaikilla 1. tiillä sekä
maastossa, ratojen varsilla.
Lyöntikatos
Golfkoulun yhteydessä sijaitsee lyöntikatos, joka on tarkoitettu pääasiassa pro’n
opetuskäyttöön. katoksen käyttö on sallittu muillekin, milloin se ei ole opetuskäytössä.
Golfkoulun opetusrakennuksen kaksi lyöntipaikkaa on tarkoitettu ainoastaan pron
käyttöön.

Osakkaan vieras
Osakkaalla on oikeus lunastaa vieraalleen alennettu ns. osakas greenfee, jonka hinta on
40 euroa v. 2018. Alennuksen ehtona on osakkaan itsensä pelaaminen vieraittensa
kanssa. Lisäohjeet yhtiön hallituksen antamassa pelioikeussäännössä 2018.
Osakkeet
Nurmijärven Golfkeskus Oy:llä ei ole myytäviä osakkeita, kaikki osakkeet ovat osakkaiden
omistuksessa.
Osakkaiden jättämiä osakkeiden myynti-ilmoituksia julkaistaan mm.
internet-kotisivuillamme olevassa ”Kauppapaikassa”.
Osakkaan edut
Kultakortti
Edullisempi jäsenmaksu
Edut ja alennukset Nurmijärvi Golfin palveluissa.
Odotusalueet
A-radan pelaajien tulee odottaa pääsyä 1. tiille klubitalon alapihalla. Vasta kun edellinen
ryhmä on ohittanut punaisen tiiauspaikan, voi seuraava ryhmä siirtyä alas tiiauspaikalle.
Par-3 harjoitusradalla odotusalue on n. 20 m 1. tiin takana. Kun edellinen ryhmä on
lähtenyt tiiauspaikalta, voi seuraava ryhmä siirtyä sinne.
Paikallissäännöt
Paikallissäännöt ovat nähtävillä ilmoitustauluilla, painettuna tuloskorttiin ja ne julkaistaan
myös NGK:n kotisivuilla. Paikallissäännöissä on määritelty oleellisia peliin liittyviä asioita.
8 min tauko ennen 10. tiitä
Pelattaessa pitkiä ratoja (A, B ja C-radat) peliryhmä saa pitää enintään 8 minuutin pituisen
tauon siirryttäessä 9. viheriöltä 10.tiille, mikäli ryhmä on kentän ihanneajassa tai sen alle.
Mikäli tauko venyy yli annetun ajan, voidaan ryhmä siirtää pelaamaan pallorännille.
Pelattava ratajärjestys määrätään siten, että tauolla on mahdollisuus käydä klubilla. Mikäli
peliryhmä on jäljessä kentän pelirytmistä, on taukoa lyhennettävä tai jatkettava ilman
taukoa.
Par-3 rata, junnujen Tiikerirata, Frisbee- ja futisgolf rata
NGK:n par-3 rata on äänestetty Suomen parhaaksi pikkukentäksi. Radan yhteydessä on
lyhennetty par-3 rata aloitteleville junioreille eli Tiikerirata. Lisäksi par-3 radan yhteyteen on
varustettu kiintein varutein 9-reikäinen frisbee- ja futisgolf rata.
Par-3 rata on kokonaisuudessaan avoin kaikille.
Pelinohjaus ja pelinopeus kentällä
Koska Nurmijärvi Golf on erinomainen paikka aloittaa golfin harrastus, liikkuu kentällä
pelitaidon ja –kokemuksen suhteen varsin eritasoisia pelaajia. Tästä syystä tullaan
erityisesti kiinnittämään huomiota pelin sujumiseen. Peliä ohjaavat vapaaehtoistyönä
toimivat, golfyhtiön valtuuttamat valvojat.
Valvojat ohjaavat pelin sujumista ja kentän käyttöä. Valvojat liikkuvat kentällä pääasiassa
golfautoilla, mutta myös itse pelaten. Valvojilla on oikeus puuttua kentän ohjeiden tai
golfetiketin vastaiseen toimintaan, ja törkeissä rikkomuksissa jopa tarvittaessa poistaa
pelaaja kentältä. Valvojilla on yhtiön myöntämä henkilökortti. Kentänhoitohenkilöstöllä,
toimitusjohtajalla, kapteeneilla ja pro’lla on myös valvojan oikeudet.

PELINOPEUS. Pelaajia pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota kentällä etenemiseen!
Neljän hengen ryhmän tavoitepeliajat ovat
A-radalla
2h
B-radalla
2 h 5 min
C-radalla
2 h 15 min
Par-3 radalla
1 h 20 min
Peliryhmän pienimmällä tasoituksella pelaavan odotetaan huolehtivan ryhmän
pelinopeudesta.
Seuraavassa muutamia peliä nopeuttavia vinkkejä:
Kävele reippaasti – golf on hyvää kuntoilua
Hidastelu tiiauspaikalla pois, ’honöörissä’ oleva heti lyömään.
Pelaa omaa peliäsi, valmistaudu lyönteihisi ajoissa
Kävele aina omaa palloasi kohti, jos kaverin palloa ei tarvitse etsiä.
Useimmiten kannattaa lyödä oma pallo ensin, ja mennä vasta
sitten auttamaan etsimisessä, jos kaveri hukkasi pallonsa.
Jutustelu ei saa häiritä pelin etenemistä
Pistebogey on hyvä pelimuoto
Harjoituskierroksilla voidaan sopia pallon etsimisajaksi esim 1min
Pysy tiukasti kiinni edellisessä ryhmässä – ’sehän se hidastelee’
Pelioikeuksien käyttö
Jokainen osakas ilmoittaa ennen kausittaista pelioikeuksiensa käyttöönottoa yhtiön
toimistoon pelioikeuksiensa käyttömuodon.
Suosittelemme ilmoituksen tekemistä
internetissä suoraan Nexgolf ohjelman kautta. Pelioikeus on voimassa koko kauden
(sitova, kausikohtainen).
Pelaamaan lähtö
1. Ennen kierrokselle lähtöä ilmoittaudutaan caddiemasterille,
joka tarkistaa pelioikeudet.
2. Vieraspelaajat suorittavat säädetyn pelimaksun ennen
pelaamista, ja saavat maksustaan kassatositteen
3 Nimeämättömällä pelioikeustodistuksella pelaavat kuittaavat
pelioikeustodistuksen caddiemasterilta käyttöönsä ennen pelaamista
Pelioikeuksien vuokraus
Yhtiön kautta on jätetty vuokrattavaksi henkilökohtaisia pelioikeuksia. Vuokraustiedustelut
golftoimistosta.
Pro shop
Klubitalossa sijaitsee hyvin varusteltu pro shop. Caddiemasterit toimivat myös pro shopin
myyjinä.
Pysäköinti
Pelaajien pysäköintipaikat sijaitsevat rangen lähettyvillä sekä rangen ja klubitalon välisellä
mäellä. Parkkialueen yläosan yhteydessä sijaitsevat klubin toimihenkilöiden nimetyt ja
huoltotien levityksellä henkilökunnan P-paikat.
Ajo näille paikoille on pidettävä
esteettömänä. Kentän huoltokeskuksen piha-alueille ei sallita pelaajien tai kurssilaisten
autojen pysäköintiä, nämä alueet on varattu kentänhoitokoneiden tarpeisiin.
Ajo klubitalon pihaan tai golfkoulun alueelle on kielletty.

Ravintola
Ravintola on isossa osassa klubitalon henkeä. Tavoitteenamme on palvella
golfkentänkäyttäjiä rennolla ja ystävällisellä otteella, tuoreutta ja hyvää makua korostaen.
Greenside Cafen tuttu ja ammattitaitoinen henkilökunta on huolehtinut klubin ravintolasta
jo yli kymmenen vuotta.
Tarjolla on aina tuoreita leivonnaisia ja vastapaistettuja leipäsiä, jotka pakataan mukaan
silloin kun niitä ei ehdi nauttimaa klubilla. Kahvimme jauhetaan tuoreista pavuista jokaista
pannullista varten. Monipuolinen olut- ja viinivalikoima täydentää tarjontaa.
Terveellinen ja monipuolinen salaatti-buffettimme sytyttää raikkaudellaan ja rento ala carte
on voimassa heti klo 11.00 alkaen päivittäin aina iltamyöhään saakka.
Klubi- ja yritystapahtumat hoidamme tunnetusti vakaalla ammattitaidolla. Uusitut
ravintolatilamme palvelevat yksityistilaisuuksissa nyt myös ympärivuoden. Lisätietoja
tarjonnastamme:www.greensidecafe.fi
Tarjoukset yritystapahtumiin; e-mail restaurant@greensidecafe.fi tai puh 040-761 3770 /
ravintoloitsija Hannele Heikura. Aamiaiset, eväspaketit ja yritystapahtumaruokailut löytyvät
myös ravintolan kotisivuilta: www.greensidecafe.fi
Kultakortti ja SGK:n Etukortti
Nurmijärven Golfkeskus Oy on Suomen Golfkenttien yhdistyksen jäsen ja on mukana
SGK:n Etukortissa 2018. Lisäksi NGK Oy on mukana Kultakortti-ryhmittymässä.
Kaikki NGK Oy:n osakkaat, jotka käyttävät varsinaista pelioikeuttaan nimettynä, voivat
lunastaa Kultakortin 170 euron hintaan. Kultakortin haltija on oikeutettu pelaamaan
veloituksetta 7 kertaa kauden 2018 aikana kortin hyväksyvällä 24 muulla kentällä!
Kaikki NGK Oy:n osakkaat, jotka käyttävät varsinaista pelioikeuttaan nimettynä, saavat
lunastaa SGKY:n Etukortin 10 eurolla. Nimetyn pelioikeuden vuokranneilla on oikeus
lunastaa Etukortti 30 eurolla. Etukortilla saa kolme kertaa -50% alennuksen n. 30 kentältä.
Tarkat ohjeet korteista ja mahdolliset muut edut selviävät SGK:n Internet-sivuilta
osoitteesta: www.sgky.fi Kesän aikana etuja saattaa tulla lisää, joten kannattaa seurata
tilannetta.
Siisteys kentällä
Pelaajien viihtyvyyden kannalta on välttämätöntä, että roskat ja pullot viedään lähimmän
lyöntipaikan roskakoriin, ei tuhkakuppiin. Tupakointi on sallittu ainoastaan tiiauspaikoilla.
Tupakantumpit on laitettava niitä varten varattuihin erillisiin tuhkakuppeihin. Klubitalossa
tupakointi on kielletty.
Soittokellot - liikennevalot
Väylän B7 avauslyönnin näkemäesteen takana on soittokello, jolla ilmoitetaan takana
tulevalle peliryhmälle, että he voivat lyödä avauslyöntinsä.
Muistakaa antaa kellolla
merkki, kun ryhmänne viimeinen pelaaja ohittaa kellon.
Väylillä B3, C3 ja C8 on käytössä liikennevalo. Kun punainen valo palaa, avauslyöntejä ei
saa suorittaa. Valo toimii pelaajien itsensä käyttämänä: kun peliryhmä ohittaa kumpareella
olevan valopainikkeen, ryhmän viimeinen pelaaja painaa varoitusvalon päälle. Valo

kytketään pois päältä siirryttäessä katkaisupainikkeen ohi tai se sammuu automaattisesti
n. 8 minuutin kuluttua. Muistakaa kytkeä varoitusvalo pois päältä!
Sähkökärryt
Kentällemme on vuokrattavana muutama sähkökärry. Kärryn voi varata ennakkoon ja
kärryä saa käyttää myös kilpailuissa ilman lääkärintodistusta. Sähkökärryjen vuokra on 5
€ / kierros.
Tasoitusrajoitukset
Pelinopeuden parantamiseksi on lähtöryhmille annettu tasoitusrajoitukset. Lähtöryhmän
max yhteistasoitus on 110.
Pallorännilähdöillä voidaan tästä joustaa ruuhka-ajan
ulkopuolella. Vieraspelaajien tasoitusvaatimukset ovat: miehet 30 ja naiset 45.
Par-3 radalla ei ole tasoitusvaatimuksia, siellä voivat pelata kaikki.
Yritystapahtumat, yksityiskilpailut ja osakkaiden tuomat ryhmät
Kentällä järjestetään aikaisempaan tapaan yksityis- ja yritystapahtumia. Tavoitteena on,
että ko. tapahtumat häiritsevät mahdollisimman vähän muuta pelaamista. Tapahtumat on
keskitetty pääasiassa kauden alkuun ja kauden loppuun arkiaamupäiviin, jolloin kentällä
on vapaata kapasiteettia lähtöajoissa. Yritystapahtumat ovat merkittävä tulolähde sekä
kenttäyhtiölle että klubiravintolalle.
Osakkaille varataan mahdollisuus tuoda omia ryhmiään osakkaan vierasgreenfeen
hinnalla. Osakkaan ryhmävarausten edut kohdistuvat prime-aikojen ulkopuolelle eli arkisin
ennen klo 14 ja viikonloppuisin klo 15 jälkeisiin lähtöihin. Ryhmävarauksen etu koskee
enintään tunnin lähtöjä.
Yritys- ja yksityistapahtumien varauksia hoitaa palvelupäällikkö Johanna Purhonen tai
toimitusjohtaja Esa Meriläinen.

KLUBITALOLLA
Tilojen käyttö
Ravintola
Ravintola on avoinna päivittäin klo 8.00 alkaen. Ravintolassa asioitaessa pyydetään
huomioimaan eri tapahtumiin liittyvät varaukset sekä tapahtumiin liittyvien seremonioiden
kunnioittaminen.
Ravintolassa edellytetään golfetiketin mukaista pukeutumista ja
käyttäytymistä. Golfetiketin mukaisiin käytöstapoihin kuuluu, että miehet riisuvat hattunsa
sisätiloissa.
Saunat ja pukuhuoneet
Saunat ja pukuhuoneet ovat vapaasti jäsenistön käytettävissä. Pukuhuoneissa on
lukittavia pukukaappeja, jotka on tarkoitettu vain ns. päiväkäyttöön eli pelaamisen
aikaiseen varusteiden ja asusteiden säilyttämiseen. Pukukaappeja ei voi varata itselleen
pidemmäksi ajaksi.
Saunat ovat käytettävissä päivittäin. Caddiemaster kytkee naisten saunan lämmityksen
päälle, kun päivän ensimmäinen saunoja sitä pyytää, ja tästä eteenpäin sauna on lämmin
koko loppupäivän. Miesten sauna on koko ajan saunomisvalmiina.
Pukuhuoneisiin varatut pyyhkeet ovat vapaasti pelaajien käytössä, mutta niitä ei saa viedä
pois pukuhuoneista. Käytetyt pyyhkeet jätetään pukuhuoneissa oleviin likapyykkikoreihin.
Yläaula
Klubirakennuksen II-kerroksessa oleva kokoushuoneen aula on kaikkien käytettävissä.
Kokoushuone
Kokoushuone ei ole yleisessä käytössä. Käyttötiedustelut ja –varaukset palvelupäällikölle
tai toimitusjohtajalle.
Bagivarasto
Bagivarasto sijaitsee kellarikerroksessa.
Kesäksi 2018 on muutama bagikaappi
varattavissa, tiedustelut kentän toimistosta. Kussakin pienessä bagikaapissa on lukko ja
avain valmiina, isoihin kaappeihin vuokraaja hankkii oman riippulukon. Bagivarasto on
avoinna klubitalon aukioloaikojen mukaisesti.
Bagit oikeille paikoille eli alapihalle tai etupihalle. Golfbagejä ei toivota klubitalon pääoven
edustalle tai ravintolan terassille.
Toimistot
Toimistotilat ja caddiemasterin tiskin takatilat eivät ole yleisötiloja.

GOLFKÄYTTÄYMISEN TÄRKEIMPIÄ KOHTIA
Etiketti
Golfetiketin omaksuminen ja noudattaminen on oleellinen osa golfharrastusta. Kaikkien on
syytä tutustua golfkäyttäytymisestä l. etiketistä kertovaan kirjallisuuteen. Pro shopista on
ostettavissa golfin sääntökirjoja. Lisäksi klubin eri toimikunnat järjestävät tilaisuuksia ja
laativat ”Lähipeli-lehteen” kirjoituksia, joissa käsitellään etikettiasioita. Aloittaville uusille
jäsenille järjestetään kapteenin luento, jossa käydään läpi mm. etiketttiasioita.
Nurmijärvi Golfissa huomioidaan kanssapelaajat myös kohteliaalla käytöksellä ja siihen
kuuluu ehdottomasti se, että voimasanoja ei käytetä.
Caddiemasterin tiskillä on
kiroilukassa, johon voimasanoja kentällä käyttänyt voi omantuntonsa mukaisesti tilittää
tekojaan. Tuotot menevät NGK:n junioritoiminnan stipendeihin.
Bunkkerit eli hiekkaesteet
Haravoi aina jälkesi poistuessasi bunkkerista ja jätä harava bunkkeriin, väylän
suuntaisesti.
Fore
Kauden pysyvänä teemana on ”Turvallisuus on ilomme”. Pelaajamäärän kasvaessa on
turvallisuusnäkökohtiin kiinnitettävä erityistä huomiota. Jos epäilet, että lyöty pallo on
aiheuttamassa vaaratilanteen muille pelaajille tai henkilökunnalle, huuda voimakkaasti
FORE. Huomioi lyöntisektorillasi ihmiset ja ajoneuvot vaaratilanteen välttämiseksi.
Griinihaarukka
Jokaisella pelaajalla tulee olla griinihaarukka, jolla korjataan pallon putoamisjäljet griiniltä.
Jos putoamisjälkiä ei korjata, ruoho kuolee, pallon alastulojälki jää kuopalle ja viheriöt ovat
huonoja putata. Caddiemaster, startteri ja valvoja vaativat pistokokein griinihaarukan
esittämistä ennen kierrokselle lähtöä.
Lyöntijäljet
Lyönnissä mahdollisesti irronnut turvepaakku asetetaan takaisin ’koloonsa’ ja parilla jalan
painalluksella varmistetaan paakun istuvuus. Tämän lisäksi Nurmijärvi Golfin mailakärryt
on varustettu hiekoituspulloilla, josta pelaajan on helppo kaataa korjaushiekka lyöntijäljen
peitteeksi. Täydennyshiekkalaatikot sijaitsevat 1. tiillä sekä 5. tiillä.
Lyöntipaikat eli tiiausalueet
Lyöntipaikan tiiausalue on merkitty eri värisin palloin:
- valkoinen; käyttöoikeus 1-2 tasoitusryhmän pelaajilla tai caddiemasterin
luvalla
- keltainen; käyttöoikeus alle 37 tasoituksella pelaaville
- sininen; käyttöoikeus alle 37 tasoituksella pelaaville
- punainen; käyttöoikeus kaikilla pelaajilla ja
käyttövelvollisuus yli 36 tasoituksella pelaaville
Tiiausalueille tulleet lyöntijäljet korjataan henkilökunnan toimesta hiekalla. Harjoitussvingit
suoritetaan lyöntipaikan ulkopuolella.
Ohitus
Kun pelaat ryhmässä, tarkkaile edessä ja takana pelaavia ja etäisyyksiä heihin. Muista,
että nopeammin pelaava ryhmä on oikeutettu ohittamaan Sinut ja ryhmäsi. Käsimerkin
jälkeen anna tilaa nopeammin pelaavalle ryhmälle.

Puhelimen käyttö
Puhelinten käyttämistä puhumiseen pelikierroksen aikana tulee välttää, erilaisten
tuloskirjausten tekeminen on luonnollisesti sallittu. Mikäli puhelimen käyttöön on pakottava
tarve, on hyvä tapa ilmoittaa tästä ennen pelikierrosta pelikumppaneille. Puhelin on
pelattaessa pidettävä ehdottomasti äänettömällä. Puhelimen käytöstä ei saa aiheutua
haittaa pelikumppaneille tai pelaajan pelinopeuteen. Välttämättömät puhelut tulee hoitaa
tiiauspaikoilla.
Pukeutuminen
Pelaajien suositellaan käyttävän kauluksellista paitaa ja suoria housuja, jotka voivat olla
täyspitkät tai joko pohje- tai polvimittaiset shortsit. Kauluksellinen paita voi olla perinteinen
kauluksellinen pikee-paita, poolopaita tai kilpikonnakauluksella varustettu golfpaita.
Naisilla käy myös vähintään polvimittainen hame tai housuhame. Lisäksi naisilla on sallittu
hihattoman kauluksellisen paidan käyttö. Paita on pelattaessa pidettävä housuissa, mutta
hellesäällä ohjeesta voidaan poiketa.
Nurmijärven Golfkeskuksessa ei pelata ranta-asussa, lyhyissä urheilu-shortseissa,
tennishousuissa tai uimarannalle tarkoitetuissa bermuda-shortseissa. Verkkarit on
tarkoitettu muuhun liikkumiseen kuin golfin pelaamiseen. Farkut ovat mukavat, mutta ne
eivät ole sallittuja pitkillä radoilla. Myös Par-3 radan käyttäjille suositellaan golfetiketin
mukaista pukeutumista, johon farkut eivät kuulu.
Viheriöt, griinit
Viheriö eli griini on golfkentän herkin alue. Griinillä käyttäytymisessä on huomioitava
seuraavaa:
- korjaa pallon alastulojäljet (myös fore greeniltä)
- griinihaarukka on välttämätön jokaiselle
- varaa mukaan pallon merkkausnasta tai vastaava
- toimi ripeästi
- älä liiku, keskustele tai aiheuta häiriötä toisen putatessa
- tuloskorttimerkinnät tehdään vasta seuraavalla avauslyöntipaikalla, mutta
merkitseminen ei saa hidastaa pelin etenemistä
Väylät
Palauta lyönnissä irronnut turve paikoilleen, ja paina se jalalla tiukasti takaisin koloonsa.
Näin turve mahdollisesti juurtuu jälleen tasaiseksi nurmikoksi. Viimeistele kunnostustyö
mukaasi ottamalla korjaushiekalla.
Tiit
Nurmijärven Golfkentällä käytetään puisia tai luontoon maatuvia tiitä.
rikkovat ruohonleikkurin terät.

Sitkeät muovitiit

Turvallisuus
Turvallisuusnäkökohdat on otettava kaikissa tapauksissa huomioon. Osuessaan ihmiseen
golfpallo tai golfmaila on vaarallinen. Tästä syystä golfin sääntöjä on noudatettava tarkoin.
Vältä turhaa riskinottoa.
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