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Kartanogolf odottaa

hyvää golfkesää
Joroisten Kartanogolfin 18-reikäisen golfkentän on suunnitellut ruotsalainen arkkitehti Åke
Persson vuonna 1988. Kentän
suunnittelussa on huomioitu
kaikentasoiset pelaajat junioreista
senioreihin ja veteraani-ikäisiin
saakka. Puistomainen kenttä tarjoaa haasteita ja elämyksiä koko
ajan kasvavalle golfin harrastajakunnalle. Lajin harrastajamäärän
lisääminen onkin nyt alkaneen
pelikauden tärkeimpiä tavoitteita, kertoo Kartanogolfin toimitusjohtaja Petteri Ruuskanen.
Pelikausi on
pidentynyt
Pelaamaan päästiin tänä keväänä
ennätysaikaisin, sillä väylät avattiin
pelaajille jo 14.4. ja kesägreeneille
pääsi puttailemaan pari viikkoa
sitten eli toukokuun 8. pnä. Kun
syksyisin pelikausi on jatkunut marraskuun lopulle saakka, muodostuu
pelikaudesta runsaan seitsemän
kuukauden mittainen. Viime vuosina kenttä on saatu kesän mittaan
erinomaiseen kuntoon hyvän konekannan ja ammattitaitoisen kenttähenkilökunnan ansiosta ja näin
uskon tapahtuvan tänäkin vuonna,
toteaa Petteri Ruuskanen.
Tulevaisuuden
näkymät hyvät
Golf-alalle on ennustettu hyvää
tulevaisuutta Suomessa. Eläkkeel-

le siirtyvistä suurista ikäluokista
odotetaan kasvua lajiin. Eläkkeelle
jäävät ovat usein aktiivisia ja hyväkuntoisia henkilöitä, joilla on käytettävissä vapaa-aikaa harrastuksille.
Mm. näille ikääntyville pelaajille
golf on loistoharrastus. Golf on
kevyt ja sosiaalinen liikuntamuoto,
jonka terveyttä edistäviä vaikutuksia
myös lääkärit korostavat.
Oiva laji myös
junioreille
Kartanogolf tulee jatkossa kiinnittämään enemmän huomiota
juniori- ja nuorisotoimintaan. Kevään mittaan seura on kouluttanut
ohjaajia, jotka tulevat vetämään
junioriharjoituksia ja muita tutustumistilaisuuksia. Aloittelevan alle
16-vuotiaan juniorin on mahdollista suorittaa green card ilmaiseksi
seuran harjoituksissa. Lisäksi seuran
edulliset jäsen- ja pelikausimaksut
helpottavat junioreiden golf-harrastuksen aloittamista.
Kilpailutoiminta
Tulevana kesänä Joroisten kentällä
käydään 24 avoimet kilpailut 19.5.
– 29.9. välisenä aikana. Lisäksi on
kutsukilpailuja ja seuran mestaruuskisat junioreille, senioreille,
veteraaneille ja yleiseen sarjaan
osallistuville. Seniori-ikäraja on 55
vuotta miehillä ja 50 vuotta naisilla.
Veteraanisarjaan pääsee kymmenen
vuotta iäkkäämmät.

Petteri Ruuskanen on toiminut Kartanogolfin toimitusjohtajana lähes vuoden ajan viime kesäkuun alusta alkaen. Hän on itsekin hyvän luokan golfaaja, tasoitus on 8,8.
Lajin aloittaminen
helppoa
Kartanogolf järjestää ilmaisia tilaisuuksia, joissa pääsee tutustumaan
tähän lajiin ja sen saloihin. Tilaisuudet ovat alkaneet toukokuun
14. pnä ja jatkuvat parillisilla viikoilla maanantaisin. Kun laji alkaa
kiinnostaa enemmän, Kartanogolf
järjestää green card –kursseja,
jonka jälkeen pelaajalla on riittävä
sääntötuntemus ja pelitaito. Kurssi
maksaa 130,00 euroa ja green card
-pelikoe 50,00 euroa. Kurssi käydään kolmen päivän aikana ja on
kestoltaan noin 10 tuntia. Tämän

kesän aikana on 10 alkeiskurssia;
toukokuun alun ja elokuun puolenvälin välisenä aikana.
Golfista kiinnostuneet voivat
käyttää veloituksetta kentän harjoitusalueita, joita ovat puttigreeni,
lähilyöntipaikka ja kolmen väylän
par 3 –harjoitusrata. Pitkiä lyöntejä
varten on oma harjoituspaikka (driving range), jossa voi hioa lyöntiä,
vaikka ennen kurssille menoa.
Lyöntipaikalla on palloautomaatti,
joka kahden euron poletilla antaa
korillisen harjoituspalloja. Kartanogolfin kahviosta voi ostaa poletteja ja
sieltä saa myös mailoja harjoittelua

varten. Tarkempia tietoja golfista on
mahdollisuus saada Kartanogolfin
toimistosta tai puhelimitse (017)
572 257 (caddiemaster) tai (0400)
679 928 (toimitusjohtaja).
Tervetuloa kaikki lajista kiinnostuneet tutustumaan golfiin, jonka
harrastaminen on mm. erinomaista
terveysliikuntaa luonnonhelmassa
ja samalla sosiaalista kanssakäymistä pelikavereiden seurassa, totesi
Petteri Ruuskanen haastattelun
lopuksi.
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