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8.3.2005

Golfmessut messukeskuksessa ovat takana ja Golfcoat tuotteiden 
ensiesiintyminen suurelle yleisölle sujui odotetulla tavalla.
Nyt odotankin arvokasta palautettanne teiltä, jotka kävitte esittelyäni 
kummastelemassa ja vakuutuitte näkemästänne niin paljon, että hankitte 
tuotteita jo messuilta.
Käykää rohkeasti kirjoittamassa palautetta.
Laitan "niksinurkkaan", joka ilmestyy sivuille piakkoin, palautettanne kaikkien 
luettavaksi.

Kuten huomaatte, ammattitaitoinen kotitiimimme rakensi suojaustuotteista 
pienet videopätkät.
Olemme huomanneet, että kehittämämme tuote tuntuu joistakin liian hyvältä 
ollakseen totta, joten toivottavasti oheiset videot kertovat suojaustuotteista 
hieman enemmän kuin sanat.
Videot pyörivät Windows Media Player 8:lla ja uudemmilla versioilla.

Me koetamme olla ahkeria ja saada tuotteet tuotannosta markkinoille ajoissa 
ennen golfkauden alkua, joten pääset tutustumaan tuotteisiin tarkemmin golf-
erikoisliikkeissä tai oman clubisi pro-shopissa kevään aikana.

Golfkautta odotellen, Aki 

5.5.2005

Golf Coat tuotteet on saatu kokonaisuudessaan markkinoille ja nyt ne 
löytyvätkin lähes kaikista eteläisen Suomen golf-erikoisliikkeistä ja avoinna 
olevista pro-shopeista.
Sitä vauhtia, kun kesä etenee pohjoiseen ja kentät aukeavat, löytyy myös Golf 
Coat yhä useammilta kentiltä.
Vientimarkkinatkin saatiin avattua ja kohta läntinen golfaava 
naapurikansamme pääsee kokeilemaan tuotteita.

Nettisivustoamme on jälleen hieman päivitetty ja nyt löydätkin tuotteiden alta 
käyttöturvatiedotteet sekä käyttövinkkejä, jotka lisääntyvät sitä mukaa, kun 
saamme palautetta lisää ja allekirjoittanut ehtii sivuja päivittämään.

Urheilukanavalla tuotteet ovat palkintojen muodossa esillä toukokuun ajan, 
joten aktiivisimmat varmasti tuotteeseen törmäävät tavalla tai toisella. 
Helsingin keskustan Stockmanin Argoshallissa olemme esittelemässä 
tuotteitamme 13.05. klo 11-19 ja 14.05 klo 10-18, joten sinne voi tulla 
pääkaupunkiseudun kiinnostuneet tutustumaan tekijöihin ja tuotteisiin.

Toivotan erittäin antoisaa alkanutta pelikautta; suoria draiveja, loistavaa 
lähipeliä ja pitkiä uponneita putteja.

Golfterveisin, Aki 



24.6.2005

Kirjoittaessani tätä on golfkausi saatu upeasti avattua jo jokaisella kotimaan 
kentällä.
Myös Golfcoat löytyy jo lähes jokaisesta pro-shopista, golfin erikoisliikkeestä ja
Stockmanneilta.
Vientiponnistelutkin alkavat kantaa hedelmää ja Golfcoat onkin rantautunut 
rakkaan naapurimaamme Ruotsin pro-shopeihin. Mm. Annika 
Sörenstamin caddyn ylläpitämät golfin erikoisliikkeet ottivat tuotteet 
valikoimiinsa.
Englantiin matkustavat golffarit voivat hakea omansa esim. Harrod´sin 
tavaratalosta, Lontoosta.
Hetken kuluttua tuotteet ovat myös tanskalaisten ja norjalaisten ihmeteltävinä,
kunhan saamme etiketit valmiiksi.

Juhannussunnuntain Draivi (tulee Neloselta) ohjelmassa, yritän parhaan kykyni
mukaan kertoa tuotteista.

Ruotsin maahantuojamme esitteli allekirjoittaneelle Birdieballin ??? Helevatti 
tämä tuote toi ainakin meidän perheeseen aivan uutta intoa ja mahdollisuuksia
golfin harjoittelemiseen !!
Onpa Uskomaton tuote. Juuri sitä mitä lyöt, myös tulee ja vielä äänen 
säestämänä.
Todellakin tunne on kuin löisi Titleistin pro V1 palloa.

Meidän perheen iskä on hävinnyt jo tänä juhannuksena eräänkin euron 
junioreille kotinurmella, joilla olemme lyöneet täysiä swingejä omaan hattuun.

Tutustu aiheeseen sivuillamme ja kokeile rohkeasti tuotetta. Rakastut 
aiheeseen, takaan sen !!
Birdieball kelluu eli lyö laiturilta järveen ja laita ukko / akka noutamaan… 
pistä juniorit harjoittelemaan lyöden palloa edestakaisin... pidä kotipihalla 
kunnon golfskabat, vaikka ämpäri maalina... jos range kaukana tee 
lämmittelylyöntisi ykköstiillä... voit lyödä Birdieballia ruoholta tai alustalta 
(strike bad) eli pelaa vaikka asfalttiparkkipaikoilla.
Älä epäile, tämä tuote valittiin vuoden golftuotteeksi USA:ssa tänä vuonna !!!!
Birdieballin löydät oman kotikenttäsi pro-shopista, golfin erikoisliikeistä ja 
Stockmannilta.

Nyt toivotan kaikille oikein antoisaa golfkautta ja kiitos Birdieballin 
harjoittelukausi ei lopu koskaan.

Aki, intohimoinen golffari, rakkaudesta lajiin 



22.7.2005

Tämmöisenä sateisena päivänä on erinomaisesti aikaa kirjoitella jälleen uutisia.
BirdieBall on varmaan tullut tutuksi itse kullekin, sillä olemme saaneet 
toimitettua niitä jälleenmyyjillemme aika kivasti.
Media on kiitettävästi kertonut tuotteesta ja BirdieBall tulee jatkossakin eteen
useasta eri tuutista. Esimerkiksi 31.7. sunnuntain Draivissa, joka 
tulee Neloselta, kertoilen ja näytämme miten BirdieBall toimii.
BirdieBall Finnish Open pelataan Peuramaalla 31.8.keskiviikkona, johon 
toivotan kaikki tervetulleeksi kokeilemaan, kilpailemaan ja bongaamaan miten 
Suomen huiput lyövät BirdieBallia.
Tutustu kilpailukutsuun tästä.

Suomen ensimmäinen virallinen BirdieBall golfkenttäkin on sitten 
avattu. Peuramaa BirdieBall Golf palvelee kaikkia lajin tulevia kuin 
nykyisiäkin harrastajia täällä Kirkkonummella.
Yrittäjäpariskunta Carita ja Peter Nyberg ovat luoneet aivan uskomattoman 
upean kentän, jota voi verrata lähes Japanilaiseen puutarhaan. Siellä mieli 
lepää ja peli sujuu.
Ensimmäiset 9-reikää on avattu ja parhaillaan suunnittelemme Suomen 
ensimmäistä vesirangea lyöntipaikkoineen. Myöhemmin keskuksessa avataan 
Golf academy sekä muita palveluja.
Palaan aiheeseen tarkemmin lähipäivinä. Laitan muutamia kuvia etusivulle 
”Galleria” osioon, jossa perheemme juniori lyö BirdieBallia Peuramaa 
BirdieBall Golfissa.

Suunnittelemme parhaillaan Punkaharjulle, Kultakiven leirintäalueelle 
seuraavaa BirdieBall golf keskusta. Aika näyttää kuinka komean kentän 
saamme yrittäjä Christian Rautjärven kanssa aikaiseksi. Samaan aikaan 
valmistuu komea mökkikylä paikalle, joten meidän golfareiden pelimatka aina 
kiinnostavaan ja haastavaan Kerigolfiin saa pientä lisämaustetta.

Toivotaan, että kelit paranee ja lyönnit suorenee.

Terveisin, Aki 



12.8.2005

Tervehdys jälleen hienon lajimme rakkaat ystävät.
Toivotan kaikki kynnelle kykenevät omasta puolestani tervetulleeksi 
Eurooppatourin Ladies Finnish Mastersturnaukseen 26–28.08. Helsingin 
Taliin.
Odotettavissa on upeassa säässä vieläkin upeampaa golfia ja jotenkin nyt 
tuntuu, että pääsemme todistamaan jotain suurta, jota suomalaiset nais-
golffarit meille esittävät.

Ladies Finnish Masters kilpailukeskuksen sydämessä tuon BirdieBallin 
jokaisen ulottuville, joten tule rohkeasti lyömään palloa ja toteamaan kuinka 
hauskaa ja kehittävää se on.
BirdieBall parkissa voit lyödä Birdie-palloja niin paljon kuin haluat tai osallistua 
järjestämiimme kilpailuihin, joissa on mahdollisuus voittaa pikku palkintoja.
Prot Riku Soravuo ja Marko Martikainen antavat BirdieBall parkissa opetusta 
koko kisaviikonlopun ajan, joten älä epäröi tulla kysymään ammattilaisilta 
vinkkejä kehittääksesi swingiäsi.

Nyt alkoi aurinko paistaa usean päivän sadejakson jäljiltä, joten tämä poika 
lopettaa kirjoittamisen tähän ja lähtee kiireesti Peuramaalle vanhan peuran 1. 
teelle ja rautakasin avaus pannaan keskelle väylää.

Tavataan Talissa mukavissa merkeissä.

Terveisin, Aki 



29.9.2005

Tervehdys Golfarit,

Ladies Finnish Master's on sitten takanapäin. Kuten kaikki varmasti 
huomasivat, ei ilmat oikein suosineet tapahtumaa. Oma BirdieBall puistomme 
onneksi säästyi trombin iskulta
Osuessaan meihin olisi trombi saanut kokolailla upean turbiini soundin ja 
Helsingissä olisi satanut Birdiepalloja taivaalta kansan ihmeteltäviksi.
Onhan se erikoisen huonoa tuuria, että vuoden tärkeimmät yleisurheilu- ja 
golftapahtumat saavat ilmojenhaltijan tuolla tavalla suuttumaan.

Eduskunnan urheilukerhon täyttäessä 60 v. (14.09.) olimme 
Olympiastadionilla tekemässä lajiamme tutuksi kansanedustajille. Birdiepalloja 
kävi lyömässä useat kansanedustajat ja mm. Lasse Viren sekä Arto Bryggare 
löivät innoissaan palloja lähes tunnin. Sovimme, että Lassen henkilökohtaiseksi
golfvalmentajaksi alkaa Riku Soravuo, joka antaa opetusta 
Olympiasankarillemme niin kauan, että greencard voidaan hyvällä 
omallatunnolla hänelle luovuttaa. Kohta pääsee Sea Golf Rönnäsin väki 
ihastelemaan Lassen swingiä, sillä uskoisin Lassen pelaavan samalla clubilla 
poikansa Juhon kanssa.

Lauantaina (24.09.) pystytimme BirdieBall puiston 
Paciuksenkadulle McDonald'sin Onnenpäivä-tapahtumaan.Olimme mukana
tukemassa ja vauhdittamassa hyvää asiaa eli Ronald McDonald 
Lastentalosäätiön keräystä. Suurin määrä pieniä golfarin alkuja kävi lyömässä 
elämänsä ensimmäiset täydet swingit. PGA Pro Riku Soravuo opetti kaikkia 
halukkaita lajin saloihin ja olen varma, että golfkipinä syttyi monen pienen 
golffarinalun sydämeen.

Aivan näinä päivinä avaamme www.birdieball.fi sivuston. Sivuilta löydät 
vastaukset meiltä useimmin kysyttyihin kysymyksiin. Keltaiset 
pakkasenkestävät Birdiepallot saapuvat kohta maahan ja talviharjoittelu saa 
aivan uuden luonteen. Rakenna oma rata takapihallesi ja anna swingin laulaa. 
Keväällä siirtyessäsi isolle kentälle on touch tallella ja saattaa peliin löytyä 
jotain uuttakin. Miten olisi hallittu draw?
Parhaillaan rakentelemme QMotion- sekä P3Pro-
golfsimulaattoreiden manuaaleja ja myynti-/mainosmateriaaleja. 
Toivottavasti saamme kaiken valmiiksi kuukauden sisällä, niin pääset 
ihmettelemään mitä kaikkea hauskaa nämä laitteet tuovat mukanaan.
QMotion yhdessä EA Sprotsin Tiger Woods golfpelin kanssa mahdollistaa täydet
swingit kotona, vaikkapa internetin kautta kaveria vastaan.

Nyt toivotan oikein mukavaa syksyn jatkoa ja toivon omasta puolestani, että 
säät jatkuvat tämän päivän kaltaisina (+18c ja aurinkoa) pitkään.
Antoisaa loppukautta kaikille golfareille.

Terveisin, Aki 



27.10.2005 Tervehdys,

Vilkaisin ulos ikkunasta ja totesin, että golfin sisähalli-/simulaattorikausi taitaa 
olla lähempänä kuin arvasinkaan. Ehdimme onneksi Paloheinän rangella 
alkuviikosta ihmetellä Anthony Neton huimaa energiamäärää. Anthony on 
kehitellyt Para Golferlaitteen liikuntarajoitteisten avuksi.

Golf Coat Oy ja Handico Finland Oy tekivät pienimuotoisen 
yhteistyösopimuksen golfin viemisestä liikuntarajoitteisten, erityisesti lasten 
pariin. Golfcoat antaa asiantuntija-apua lähinnä Riku Soravuon kautta, lisäksi 
mahdollistamme BirdieBall tuotteilla sisäharjoittelun.
QMotions lähetys saapuu maahan aivan näinä päivinä.
Kyllä siinä koko kuukausi meni, ennenkuin saimme QMotions simulaattoreiden 
materiaalin valmiiksi ja ennen kaikkea tavarat Suomeen. Löydät lisätietoa 
”QMotions simulaattorit” ja "Qmotions video" linkkien alta. 
www.birdieball.fi sivutkin saimme vihdoin avattua. Sivuja päivitetään 
mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman aktiivisesti.
Myös keltaiset pakkasenkestävät Birdiepallot ovat saapuneet varastoon. 
Nyt pääsee hurjimmat ja fanaattisimmat harjoittelijat swingaamaan 
takapihallaan juuri silloin kun huvittaa. 
Parhaillaan rakentelemme myös nettikauppaa sivuillemme. Uskoisin sen 
aukeavan parin viikon sisällä. Nettikauppa helpottaa saamaan tuotteitamme 
myös niillä alueilla, joilla jälleenmyyjämme ovat jo ovensa talvikaudeksi 
sulkeneet.
Nettikaupan avauduttua ole aktiivinen, sillä laitamme aina välillä hurjia 
kampanjatarjouksia sivuille iloksenne.

Nyt toivotan antoisaa syksyn jatkoa. Palaan pian uusien uutisten kera 
huippusuositun P3Pro simulaattorin tiimoilta. 



8.11.2005 Jihaa !

Tämähan on yhtä juhlaa. Golfkausi jatkuu ja paranee
vanhetessaan. Tuntuu, että kentät (ainakin Peuramaa)
on loistavassa kunnossa ja pelikin sujuu kohtuullisen
kivasti. Pidä nyt yläkerta tämmöisiä ilmoja, vaikka
vähän pidempäänkin.

Saimme sitten puristettua Web Shopin auki ja muutenkin
päivitettyä sivustojamme. Nyt sivuilla riittää ihmettelemistä
vaikka pidemmäksikin aikaa.
Kokeilkaa rohkeasti kauppaamme, sillä lupaamme,
että toimituksemme ja palvelumme pelaa hyvin.

Nyt alkaa sitten kova vääntö P3Pro materiaalin
saattamiseksi ajantasalle. Täältä netistä löydät
jo hieman juttua aiheesta.
Web Shopiin saamme tuotteet lähipäivinä.

Lyhyestä virsi kaunis.
Toivotan kaikille golffareille antoisaa syksyn jatkoa!

Aki, golffari itsekin, rakkaudesta lajiin!

ps. Tarvitsemme vahvistusta myyntijoukkoihimme, Länsi-, Keski-, Itä- 
ja Pohjois-Suomeen. Mikäli olet innokas golfari ja myyntihenkinen; Ota
yhteyttä allekirjoittaneeseen.



8.12.2005 Uutta kesää kohti !

Nyt se taitaa tämä kotimaan ulkopelikausi olla sitten historiaa.
Niinpä onkin tullut käynnisteltyä erilaisia simulaattoreihin
liittyviä aiheita.
QMotions kotisimuja löytyy jo aika monesta tuvasta,
mutta P3Pro:t ovat esittelyvaiheessa kauppiaille.
Kunhan saamme P3Pro:t kunnolla esille, niin julkaisen
seuraavan kokolailla mielenkiintoisen projektin, jonka allekirjoitimme tällä 
viikolla Ruotsissa.
Mikäli kiinnostaa ottaa ennakkosavut aiheesta, niin käykää
tutustumassa www.livecaddie.com
Kohta katsellaan ja pelataan joidenkin kotimaisten kenttien väyliä hieman 
uudella tavalla.
Kohta saapuvat maahan Customplay PC -golfpelit,
niistä lisää myöhemmin.
Voit ladata omalle koneellesi customplay Par 3:n etusivun linkistä ja ottaa 
osaa kilpailuumme.

Tällä kertaa ei tämän pidempiä jorinoita, sillä ihan kohta alkaa
Eurooppatourin myöhäislähetys ja siellähän Karjalainen ja Tuovinen 
loistavatesityksillään.
Vihdoinkin valoa tunnelissa. Tsemppiä kummallekin ukolle !!! 
Ei muuta kuin peukut pystyyn ja TV:n ääreen.

Nyt toivotankin oikein mukavaa joulun aikaa.

Aki



23.1.2006 Uusia tuulia uudelle vuodelle !

Kovan punnerruksen jälkeen olemme vihdoinkin saaneet
P3Pro simulaattori sivut, hinnastot, lyöntihäkit jne. valmiiksi ja toimitukset 
pyörimään.
Myös LiveCaddie -projekti alkaa valmistumaan ja tuntumaa pääseekin jo 
ottamaan viereisestä linkistä.
Kevään / kesän aikana pääsette kokeilemaan niin Birdiepalloja kuin 
Simulaattoreita useammassakin eri paikassa.
Tuomme BirdieBall rangen mm.
Vanhan Sataman -golfmessuille,
Liikuntavammaisten EM -kisoihin Kuusankoskelle ja Ladies European 
Tourin Suomen osakilpailuun eli Finnair Mastersiin.
Ainakin parissa em. paikoista pääsee myös kokeilemaan P3Pro simulaattoreita.
Golf Coat spray -tuotteiden kanssa alkaa jälleen kova rutistus, 
saadaksemme uusia vientimaita avatuksi.
Pienten tuotannollisteknisten murheiden jälkeen saamme vihdoinkin Benelux 
-maiden tuotteetkin matkaan.

Muistakaa pitää golfkuntoa yllä, sillä kausi lähestyy vääjäämättä.

Oikein antoisaa alkanutta vuotta.

Team GolfCoat (Aki,Atte,Riku)
ps. Riku aloitti Sarfvik -golfklubin Prona eli haasteita riittää.

16.3.2006 Nähdään messuilla!

Wanhan Sataman golfmessut lähestyvät. Tule lyömään Birdiepallo rangelle, 
QMotions -kotisimulaattoriin ja
P3Pro analysaattori - simulaattoriin kauden avaukset G-halliin.
Pyöritämme pikku kilpailuja, joissa taitavimmat palkitaan.

Teimme Golfliiton kanssa yhteistyösopimuksen ja näinollen BirdieBall on 
mukana mm. seuraavissa tapahtumissa:
Tyttögolfpäivä 31.07.06 kolmella kentällä: (Lohja/St.LG, Rauma/RG ja 
Siilinjärvi/Tarina).
Tsemppitour finaali 10-11.08.06 W-Golf Mäntsälä.
Aluetour Finaali 26-27.08.06 Nokia/NRG.

Kevätauringon pilkistäessä kehoitankin kaikkia kuntoilemaan, sillä aktiivinen 
golfkausi lähestyy kovaa vauhtia.

Kevät terveisin

Messu-Team GolfCoat 
(Aki,Atte,Riku,Pate,Joosu,Heli,Elisa,Suvi,Laura,Jennifer,Marja



28.4.2006 Hauskaa vappua !

Hauskaa Vappua !

Kesä tuli sitten viimeinkin. Kiitokset kaikille messuilla käyneille 
vieraillemme.
Birdiepalloja ja P3Pro -analysaattoria kävi kokeilemassa yli 1000 rohkeaa.
Muutamat hurjimmat pallonlyöjät saivat jopa mailoja katki.

Simulaattorit ja Birdiepallot kyllä kestivät voimalajin voimamiesten kokeet, 
toisinkuin mailat.
Saattoi messuoluiden ryydittämät huonot osumat toki vaikuttaa aiheeseen. 
LiveCaddie eQ Bank -virtual golf pyörii täysillä Golfpiste.comin sivuilla...käy
kokeilemassa taitojasi.
Parhaillaan neuvotellaan usean kentän kanssa LiveCaddien käyttöönotosta.
SureShotGPS lähetys saapui maahan ja meni samantien. Eiköhän kohta ala 
löytyä kartoitettuja kenttiä iloksemme.
Koetan tuoda sivustoillemme keskitetysti kentät ladattaviksi veloituksetta.
Siitä on iloa kaikille gps:n hankkineille.
Valitettavasti Australian pojat eivät pysty vastaamaan menekkiin, joten nyt 
ollaan vähän aikaa ilman uusia laitteita.
BirdieBall on sitten virallinen yhteistyökumppani Finnair Masters 
tapahtumassa.
Käy tutustumassa Mastersin sivuihin klikkaamalla etusivun banneria.
Kävin eilen katsastamassa ja pelaamassa Estonian Golf & Country Clubilla, 
Eestissä.
Sinne valmistuu taatusti yksi pohjolan hienoimpia kenttiä. Suosittelen 
vierailemaan 1.7. jälkeen, kun kaikki 27 väylää ovat valmiina.
Isäntäni Mait Schmidt esitteli syystäkin ylpeänä kokonaisuutta ja pöllytti minut
sen jälkeen South Coursella oikein
kunnolla (2 lyönnillä).
Seuraile sivustojamme, sillä julkaisemme jälleen kohta jotain jännittävää ja 
uutta.

Siihen asti kesäisin terveisin,

Team GolfCoat (Aki, Atte ja Riku)



27.5.2006 Kesää kohti !

Kilpailukausi on avattu ja tulosta syntyy..ei synny..syntyy..ei synny eli 
sama vanha tahti jatkuu, paitsi slaissit on poissa ja powerdraw (lue hookki) on 
löytynyt.
Siinä tärkeimmät oman pelaamisen kannalta, mutta vaimo kehittyy ja 
kaunistuu. 
Ei kai suomalainen heavy -mies voi Lordin aikakaudella muuta pyytää.

LORDI ON SUOMALAISEN TYÖN LIITON PRONSSI -AVAIMEN 
ANSAINNUT 

Estonian G&CC:lle avataan kohta LiveCaddie -sivusto, joten kenttään 
tutustuminen onnistuu pian virtuaalisesti. 
Käymme parhailllaan neuvotteluja usean kotimaisen kentän kanssa 
LiveCaddien käyttöönotosta. 
BirdieBall on vieraillut useissa hauskoissa tapahtumissa mm. Ronald Mc 
Donald Lastentalosäätiön talkoissa,
Nevaksen avoimien ovien päivillä jne. Toivottavasti moni on päässyt 
tutustumaan tähän hauskaan ja opettavaiseen servietti renkaaseen.
Pyrimme tuomaan Birdiepallon mahdollisimman usean golffarin kokeiltavaksi, 
sillä mökkikausi lähestyy.
Pyydä rohkeasti birkkupalloja kokeiltavaksi omalta klubiltasi ja ihastu.
Golf Coat -tuotteita virtaa länsinaapuriin ja muihinkin vientimaihin kiihtyvällä 
tahdilla, joten henkilökohtainen suomalaisen työn rautaristi (positiivinen 
kassavirta) on kohta ansaittu. 
Kysy omalta kauppiaaltasi kunnon suojaus golfkauden rientoihin ja ylläty 
laadustamme.
P3Proanalysaatori/simulaattori -laitteiston yhteensopivuutta rakennetaan 
parhaillaan LiveCaddieen.
Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki LiveCaddien kentät tulevat pelattaviksi 
jokaiseen P3Pro -simulaattoriin. 
Pyrin liittämään projektiin internet -sovelluksen, jolloin erilaiset kilpailu 
Leaderboardit päivittyvät onlinena Golfpiste.comin -sivustoilla.
Palaan aiheeseen myöhemmin, kunhan projektit valmistuvat. Tässä 
kirjoittaessani pyörii mielessäni erilaiset ruokaohjeet..?
Ensiviikolla täytyisi leipoa ja panostaa vanhimman tyttären YO -juhliin (ylpeä 
isi).. tytöstä polvi paranee, mutta pojat pelaa golffia!! Siihen asti upeaa 
pelikautta toivottaen,

Team GolfCoat (Aki, Heli, Atte, Suvi, Assi, Nikke, Ellu, Ville, Joosu ja Riku) 



29.6.2006 Kesän lyhyet

Kesän ensimmäinen myyntikiertue ympäri maatamme saatiin pulkkaan ja 
uusia jälleenmyyjiä löytyi kiitettävästi. Samalla tuli pelattua muutama uusi 
kohde (Anola Golf, Karelia Golf, Tahko Golf, Kalajoki Golf, Kokkolan Golf) ja 
täytyy sanoa, että kentät olivat paremmassa kunnossa kuin eteläisen suomen. 
Talvi on kohdellut hyvin niitä alueita.
SureshotGPS kartoitettuja kotimaisia kenttiä alkaa hissukseen tippua nettiin, 
joten kaikki laitteen omistajat pääsevät niitä latailemaan käyttöönsä. 
Tyscon Golfautot ovat ilmestyneet sivuillemme. Näitä sähkökäyttöisiä, 
hiljaisia ja ympäristöystävällisiä pelejä saa reilun viikon toimitusajalla, joten 
ottakaa rohkeasti yhteyttä.
BirdieBall pääsee näyttämään kyntensä mökkikauden alkaessa. Laittakaa 
mökeillänne pikku kilpailuja pystyyn, nauttikaa kesästä ja golfista.
PGA mestaruus kilpailut alkavat tänään Kytäjällä, jonne teamistamme Riku 
osallistuu. Caddiet Saku R. (to) ja Aki K. (pe ja la) ovat kovan tehtävän edessä 
koettaessaan luotsata Rikun hurjiin suorituksiin.
Palaan aiheeseen myöhemmin ja kerron lyhyesti kuinka onnistuimme.
Toivotan kaikille golfin ystäville aktiivista kesälomaa.
Team GolfCoat (Aki, Heli, Atte, Suvi, Assi, Nikke, Ellu, Ville, Joosu ja Riku)

1.8.2006 Helteet jatkuvat !

Kyllä on kelvannut pelata golfia, sillä säät ovat suosineet meitä oikein 
kunnolla. Nyt tosin alkaa näkyä merkkejä liiasta kenttien kuivumisesta. Kyllä 
luonto yleensä tasaa puntit, joten nautitaan näistä keleistä.
Pga mestaruus kilpailut menivät Rikun osalta keskinkertaisesti. Ukko löi 
palloa todella upeasti, mutta putteja sitten otettiin liikaa. Esimerkiksi 
viimeisenä kilpailupäivänä 15 greeniosumaa, mutta kun birdiet ei uponneet. 
Finnair Masters BirdieBall Lady Chasllenge on pyörinyt useilla kentillä. 
Mastersissa, Vuosaaressa ja HillSidessa kävi runsaasti leidejä kilpailemassa ja 
tulokset sekä Taliin, Finnair Masters loppukilpailuun päässeet löytyvät 
birdieball.fi -sivustolta. Talissa on vielä mahdollisuus päästä mukaan 
loppukilpailuun, joten tulkaa Birdieball -rangelle kisaamaan. Loistavat 
palkinnnot odottavat voittajiaan.
Liikuntarajoitteisten EM-kisat käytiin Koski Golfissa, josta kirjoittelinkin 
pikku raportteja Golfpiste.comin sivuille. Golf- kuten Birdiepallot saivat kyytiä 
näiden taitureiden käsissä. Klikkaamalla etusivun Koski Golf -banneria pääset 
lukemaan uutisia tapahtumasta.
Golfliiton tyttögolf -päivää vietettiin mm. St. Laurensissa, Lohjalla. Pienet ja
hieman isommat innokkaat golfarit harjoittelivat ja kilpailivat ammattilaisten 
ohjauksessa useissa eri tapahtumapisteissä. Birdieball oli tapahtumassa 
vahvasti mukana.
Tsemppitour finaali pidetään 10.-11.8. Mäntsälässä, jossa olemme mukana 
molempina päivinä. Odotettavissa pikku kisailuja BB -rangella, joten tule 
tutustumaan.
Pelaillaan golfia ja pidetään positiivinen draivi yllä, vaikka työt 
kutsuvatkin.
Team GolfCoat (Aki, Heli, Atte, Suvi, Assi, Nikke, Ellu, Ville, Joosu ja Riku) ps. 
Tavataan Talissa.



3.10.2006 Syksyä kohti

Vielä on piisannut ihan kunnollisia golfkelejä, mutta tätä kirjoittaessani 
näyttäisi syksy ottavan kevyen otteen. Toisaalta oikeanlainen pukeutuminen 
jatkaa pelikautta meille friikeille ihan kiitettävästi. 
Finnair Mastersissa tapasinkin teitä runsaasti. Toimintapisteissämme 
(BirdieBall -range, P3Pro -simulaattori ja LinksPutt -harjoitusgreeni) kävi 
tuhansia golfareita kokeilemassa tuotteitamme. Palaute oli erittäin positiivista 
ja itse kilpailutapahtumakin tällä kertaa todella onnistunut. Ei sotkeneet 
säänhaltijat tapahtumaa viimevuotiseen malliin. Ainoana takaiskuna onnistui 
joku pitkäkyntinen vohkimaan digikameramme, joten parhaat tunnelmapalat 
häipyivät siinä mukana. 
LiveCaddie kenttiä on saatu hissukseen valmistumaan. Estonian Golf & 
Country Clubin ensimmäinen versio on jo verkossa ja uuden julkaisemme 
aivan pian. Linna Golfin livecaddie -projekti aloitettiin juuri. Siinä onkin upea 
kenttä touhuttavaksemme. Pääsette ihastelemaan lopputulosta vielä kuluvan 
syksyn aikana.
P3Pro -simulaattori kampanja käynnistyy seuraavasta Suomen golflehden 
numerosta. Kiinnostus on ollut huomattavaa ja olemmekin toimittaneet jo 
useita täydellisiä keskuksia asiakkaillemme. LiveCaddie softaa rakennellaan 
kovaa vauhtia ja tarkoitus on saada Livecaddie kentät pelattaviksi P3Pro 
-simulaatoreihin.
LinksPutt harjoitusgreenit saapuivat varastoon. Ensimmäiset tulevan kauden 
puttimestarit ovat jo omansa tilanneet. On mielenkiintoista nähdä miten oma 
putti kehittyy, sillä pientä harjoitusta tulee tehtyä TV:n katselun ohessa.
BirdieBall on vieraillut viime päivinäkin erilaisissa tapahtumissa. Ronald 
McDonald Lastentalosäätiön "Onnenpäivä" -tapahtumassa kävi ilahduttavan 
paljon pieniä tulevaisuuden golfareita lyömässä palloja. BirdieBall -sivujen 
uutis-"osiossa" löydät muutamia kuvia vierailemistamme tapahtumista.
Digi/Ski-Expossa olemme mukana EA Sportsin osastolla P3Pro 
-simulaattorilla. Tule kokeilemaan taitojasi Tiger Woods "nearest the pin" 
-kilpailuun. Nähdään siellä. 
Onneksi sen voi itse päättää kuinka suhtautua syksyyn, joten eiköhän 
nautita siitä täysillä

Team GolfCoat (Aki, Heli, Atte, Suvi, Assi, Nikke, Ellu, Ville, Joosu ja Riku) 



14.11.2006 Talvi tuli

Siihen loppuivat kotimaan golfaamiset ja jotenkin tuntuu, että kausi olisi 
saanut jatkua hieman pidempään. Nyt alkaa sitten sisäharjoittelut ja 
valmistautuminen seuraavaan kauteen. 
P3Pro simulaattoreita on toimitettu useita eri puolelle maatamme. 
Saamamme palaute laitteesta on ollut kannustavaa ja uskonkin, että moni 
golfari löytää pikku vinkkejä omaan swingiinsä harjoittelemalla P3Pro:n 
analysaattorissa / rangella. Hyvän Pron opastuksella ja P3Pro:n analyyseja 
tutkimalla saa moni golfari uutta kipinää harjoitteluunsa. Uskallan luvata, että 
oivaltamalla itse mitä swingissä tapahtuu, syntyy kehitystä ja sitä kautta 
selkeää tulosparannusta seuraavaan kauteen. 
Linna Golfin LiveCaddie projekti etenee suunnitelman mukaisesti ja 
uskonkin, että kohta pääsette tutustumaan kenttään virtuaalisesti.
Sports Coach-simulaattorit tulivat tuotevalikoimaamme.
GPS -mallissa löytyy liki 30 kenttää pelattavaksi. Mukana ovat luomamme 
LiveCaddie kentät, joten kohta pelataan upeita kotimaisia kenttiä myös 
talvikaudella. 
DigiExpossa kävi hurja määrä golfareita tutustumassa simulaattoriimme. 
Messut olivat hulppeat ja uusi ilmatäytteinen lyöntipaikka toimi loistavasti. 
Valitettavasti huono tuuri ei ota laantuakseen, sillä varas vieraili jälleen 
osastollamme ja vei suljetusta tilasta Titleist laukkumme, jossa meni läppäri, 
ihka uusi digikamera (kts. ed. uutiset), muistio jne. Kyllä pientä yrittäjää on 
koeteltu tänä syksynä oikein kunnolla. 
Yritystapahtumiin voi meiltä jatkossa tilata täyden simulaattoripaketin. 
Pystymme tarjoamaan mieleenpainuvan golftapahtuman pikku kilpailuineen. 
Golfliiton kanssa suunnittelemme golftapahtumaa ensi kevääksi Helsingin 
rautatientorille. Mikäli kaikki suunnitelemamme toteutuu on odotettavissa 
hauska 5-tuntinen, jossa viemme hienon lajimme saloja kadunmiehille 
pienessä show meiningissä. Palaan aiheeseen a.s.a.p. kunhan projekti 
valmistuu.
Taistellaan pimeän kauden yli ja harjoitellaan kevään viheriöt mielessä
ahkerasti.
Team GolfCoat (Aki, Heli, Atte, Suvi, Assi, Nikke, Ellu, Ville, Joosu ja Riku) 



19.12.2006 Lumi maassa ja joulun odotusta

Kolopalloa pelattiin viime uutisteni jälkeen maassamme oikein tosissaan. 
Kausi yllättäen jatkuikin tähän päivään asti. Ei ole täysin poissuljettua, (mikäli 
säägurujamme on uskominen), etteikö vieläkin päästäisi pelamaan. Täytyy 
nostaa hattua useiden kenttien kenttämestareille ja muulle henkilökunnalle, 
että jaksoivat ylläpitää pelimahdollisuuksia meille hurahtaneille. 
Kotikenttäni Peuramaan politiikka hieman ihmetytti, sillä mielestäni varsin 
hyvässä pelikunnossa olevat kentät suljettiin hiukan liian aikaisin.
Paikkasin tuskaa, Tunisiassa pelaamalla viikon El Kantaouin Sea course ja 
Panorama -kenttiä mukavassa seurassa. Pääsimme kilpailun makuun heti 
alkupäivistä, sillä haastoimme vaimoni kanssa pelikaverimme Heikin (Porvoo 
Golf) ja Pasin (Keimola Golf) pikku kisailuun. Nämä pelurit olivatkin todellisia 
herrasmiehiä, sillä he antoivat meidänkin välillä voittaa. Paluu arkeen tuntui 
rentouttavan viikon jälkeen aika helpolta. 
Uusi P3Pro crash-lyöntialusta on viittä vaille valmis. Taas kerran tuli 
todistettua, että yksi sitkeä Suomalainen vastaa kokonaista Usa:n tehdasta, 
sillä Timo Hotin kehitystyön tuloksena sai P3Pro analysaattori/simulaattori 
aivan uuden lyöntituntuman. Kiitos Timo upeasta työstä. Käykää tutustumassa 
Timon laajaan golfvalikoimaan Golfsuperstore.fi -sivustolla.

Nyt toivotankin kaikille golfin ystäville erityisen rauhaisaa joulun aikaa. 
Uusi vuosi ja uudet kujeet odottavat meitä kaikkia. Palaillaan ja 
pelaillaan.

Team GolfCoat (Aki, Heli, Atte, Suvi, Assi, Nikke, Ellu, Ville, Joosu ja Riku)



25.1.2007 Hyvää alkanutta vuotta 2007

Golfkausi tuli avattua tammikuussa Peuramaan par 3 -kentällä. Nyt näyttäisi
vihdoinkin siltä, että hiihtokelit ovat tulleet, joten hiihtäjät hiihtämään. Minä 
odotan kevättä ja golfkentälle pääsyä! 
P3Pro -simulaattoreita on tullutkin pystytettyä kokolailla mukavasti. On 
upeaa huomata, että yhä useammat haluavat käyttää talvikauden tehokkaasti 
ja mielekkäästi harjoitellen. Treeni kyllä kesällä palkitaan. 
P3Pro Crash -lyöntialusta tuntuisi toimivan kokolailla hienosti, joten 
lyöntituntuma alkaa olla parasta mitä ruohon jälkeen voi tarjota. Lisäkenttäkin 
pitäisi olla parhaillaan ensiesittelyssä Orlandossa, joten vihdoinkin uutta 
sinnekin puolelle.
Sports-Coach -simulaattoriin saatiin Linna Golf pelattavaksi. Golf Balancessa, 
Kampissa pääsee aihetta jo kokeilemaan. Tiukka kilpailu tiedossa!!! 
Julkaisemme väyläoppaat Linna Golfista aivan näinä päivinä.
Go-Relaxed esiteltiin maailmalle Usa:n Orlandossa eilen virallisesti. Ylpeänä 
voimme todeta, että toimimme maahantuojana kotimaan lisäksi myös Baltian 
ja Venäjän markkinoilla. Voit käydä katsastamassa mitä Urs Jeppesen on 
kehittänyt www.go-relaxed.com -sivustolta. Valmistelemme parhaillaan 
kotimaankielisiä sivustoja.
Avasimme uuden keskusvaraston Espoon keskustaan, Kamreerintielle. Nyt 
alkaa tavara liikkua entistä tehokkaammin, joten saa tilata. 
Mikäli bongaat ferrarimme (palavan punainen Fiat Ducato) baanalla, tule 
heittämään golf -läppää. Aki istuu todennäköisesti pirssin puikoissa. 

Team GolfCoat (Aki, Heli, Atte, Suvi, Assi, Nikke, Ellu, Ville, Joosu ja Riku)



24.2.2007 Pakkasta ja pakettiautoja

Kokolailla kylmä jakso on toivottavasti takanapäin. Pikku episodeja on 
sattunut pakkasesta johtuen. Kemijärven simulaattorinpystytys reissulla 
ferrarin (ducaton) moottori meni särki, joten punainen paholainen on poissa 
pelistä useita viikkoja. Hieman pelottaa Kimin puolesta alkava F1 -kausi. 
Uusi keskusvarasto on saatu hissukseen käyttöön. Assi Kuivaniemi tulee 
vastaamaan apujoukkoinensa varaston toiminnasta. Tsemppiä Assi, sillä 
odotettavissa on kiireinen kevätkausi.
Tukholman golfmessuilla olimme esillä lyöntihäkkien, P3Pro crash 
-lyöntialustan ja muutamien muiden tuotteiden kanssa. P3Pro crash 
lyöntialusta kiinnosti veljeskansaamme erityisesti. Lähipäivinä lähteekin 
ensimmäinen toimituserä Ruotsin maahantuojamme jaeltavaksi. 
Go-Relaxed mainoskampanja tulee olemaan huiman massiivinen. Suomen 
Golflehti, Caddie Magazine, Golfmatkailu -lehti julkaisevat kevätkauden / kesän
aikana kampanjan, jota on vaikea olla huomaamatta. Tuote tulee tutuksi 
hiemankin alan julkaisuja lukeville.
Svingimessuilla Wanhassa Satamassa olemme vahvasti mukana. Pääset 
kilpailemaan P3Pro suorin draivi-, LinksPutt putti-, SportsCoach lähimmäksi 
lippua- ja BirdieBall -chippi skaboissa. Odotettavissa loistavia palkintoja 
parhaille. 
Kevään odotusta kaikille golfiin hurahtaneille. Tavataan Swingi -messuilla 
huhtikuussa. 

Team GolfCoat (Aki, Heli, Atte, Suvi, Assi, Nikke, Ellu, Ville, Joosu ja Riku)



31.3.2007 Kummallinen kevät ja tapahtumia

Ihmeellisen lämmin jakso on takanapäin ja toivottavasti edessä. Menneellä 
viikolla tuli korkattua molemmat kotikentistä eli Vanhapeura ja Porkkala 
(jälkimmäinen pelattiin kesägreeneille). Päivät olivat todella upeita ja fiilis 
olikin kuin kesän parhaimpina päivinä. 
Go-Relaxed kampanjat pyörähtivät käyntiin ja sivuillamme onkin vieraillut 
todella hurja määrä asiasta kiinnostuneita. Tuotteet on otettu loistavasti 
vastaan jälleenmyyjiemme keskuudessa, joten eiköhän niitä löydu omalta 
kauppiaaltasi.
Swingi 2007 messut ovat ovella. Tule kilpailemaan osastoillemme useisiin eri 
tapahtumiin. Meitä on messuilla sinua palvelemassa iso teami Golf Coatilaisia. 
Näet Go-Relaxed tuotteet siellä ensimmäisen kerran livenä. 
Golf Goes Kamppi tapahtuma on juuri takana ja P3Pro -simulaatorissa (jossa 
lyötiin Birdiepalloilla) oli todella ruuhkaa. Minea Blomqvist vieraili tänään 
lauantaina messuilla ja hänet sai haastaa kilpailuun simulaattorissamme. Kyllä 
niitä haastajia riittikin, mutta Minni näytti kaapin paikan ja latasi koko 
messutapahtuman parhaan tuloksen pöytään 0,96m lipusta (par 3, 113m). Käy
katsomassa kuvia ja tunnelmia birdieball.fi -sivuilla uutisosiosta.
Golf Balancen pojat olivat rakentaneet upean tapahtuman, jossa saimme olla 
mukana. Kiitokset Vesalle, Tonille, Iljalle, Arille ja Tommille (Tommilla oli 
apujoukkona mukana pieni golfarin alku Urho, joka ei meinannut malttaa 
poistua simulaatorista ollenkaan).
Huomenna on tiiaus klo. 14.10 ja aion pöllyttää hyvän ystäväni Tuomon 
oikein kunnolla. 
Nähdään messuilla ja nautitaan sillä välin näistä poikkeuksellisista ilmoista. 

Terveisin tuleva messu team GolfCoat (Aki, Heli, Atte, Suvi, Assi, Nikke, Ellu, 
Ville, Joosu, Riku, Henkka, Masi, Ilkka, Tuomo, Laura, Marja + vierailevat 
tähdet)



21.4.2007 Messuja ja sopimuksia

Kierroksia takana jo
kymmenkunta, pääosin
kotikentällä Peuramaalla. Peli
sujuu vaihtelevasti, mutta
niinhän se aika usein on näin
alkukaudesta.
Go-Relaxed toimitukset
tehtaalta ovat hieman
myöhässä. Saamme lähetyksen
varastoomme 24.4. jonka
jälkeen laitamme ne vauhdilla
jälleenmyyjillemme. Ensiviikon
lopussa löydät tuotteita omalta
kauppiaaltasi.
Swingi 2007 messuilla kävi 5000 vierasta, joka taisi olla hieman vähemmän 
kuin järjestäjät odottivat. Osastoillamme D ja G -halleissa kävi kiitettävä 
kuhina ja pelkästään Sports-Coach -simulaattorissa löi yli 800 innokasta 
Nearest the Pin -kilpailussa. Galleriassa tulokset ja upeiden palkintojen 
voittajat. 
Käy tutustumassa Gallerian kuvasatoon klikkaamalla tästä.

BirdieBall Euroopan oikeudet siirtyivät Golf Coat Oy:lle. Tästä alkaa kova 
vääntö Euroopan valloitttamiseksi. Kaikki Euroopan tuotteet tulevat Suomeen 
vapaavarastoon, josta toimitamme ne kohdemaihin. Hieman hirvittää ottaa 1/2
miljoonaa palloa kerrallaan varastoon, mutta tässä sitten myyntimiehen veri 
punnitaan. Aika näyttää kuinka paljon matkapäiviä ympäri Euroopan syntyy.
Ferrari is back on game. 10 viikon odotus on päättynyt. Aikaisemmin 
uutisissa kertomani episodi päättyi onnellisesti. Moottori saatiin vaihdettua liki 
F1 nopeudella ja jälleen rakas jakeluautomme pyörii baanalla. Laitan alle oikein
kuvan pelistä. Jos bongaat Ferrarin baanalla ja pääset kuskin kanssa golf 
-juttusille saa 25 nopeinta muistoksi vapaavalintaisen Go-Relaxed 
tuotteen.

Käy tutustumassa Go-Relaxed sivuihin ja tuotteisiin tehtaan omilla sivuilla.

02.06. Helsingissä Kampin Narinkkatorilla on kiva golftapahtuma. Tule 
lyömaan Birdiepalloja keskelle kaupunkia, kuuntelemaan Seppälän Peten 
biisejä, hakemaan tippejä ammattilaisilta, kilpailemaan simussa lähimmäksi 
lippua skabaan tai viihtymään ihan muuten vain. Joonas Myllyveräjä (innokas 
golfari) heittää kevyttä läppää koko tapahtuman ajan. 
Hauskaa pelikautta kaikille innokkaille ja tulkaa rohkeasti jutuille 
tavatessamme baanalla. 

Terveisin team GolfCoat (Aki, Heli, Atte, Suvi, Assi, Nikke, Ellu, Ville, Joosu, 
Riku, Henkka, Masi, Ilkka, Tuomo, Laura ja Marja) 



28.5.2007 Kesä tuli, hyttysiä odotellessa :)

Varsinkin eilinen päivä tuntui todella kesäiseltä, pelatessamme vaimon 
kanssa pikku scramble -kilpailun Peuramaalla. Lämpötila nousi liki +25c 
tietämille ja sehän tekee ulkoilusta jo aika nautittavaa. 

2 viikon Baltian kierros hurautettiin ferrarilla auntovaunua hinaten ja 
kenttiin tutustuen. Nyt Birdiepallot ja Go-Relaxitit saakin lähes kaikilta kentiltä.
Erityisesti jäi mieleen OZO:n (Latvia, Riiga) ja Capitals Golf Club (Liettua, 
Vilna) loistavat kentät ja todella hyvät keittiöt. Capitals GC:n Pro Karl-Anders 
Grundinilla on hieman hommia kulttuurin luomiseksi, sillä upeista puitteista 
huolimatta kärryjä vedettiin poikkeuksetta greeenibunkkereiden ja greeniin 
välistä (jopa greenille). Liettuan golffareille oli greenihaarukka myös aika 
tuntematon laite. 
Lisäilen galleriaan jossain välissä pikku kuvakavalkaadin reissusta, jolloin 
pääset tutustumaan keittiöihin, kenttiin ja tunnelmiin hieman lisää. 

Tule lyömään Birdiepalloja ensi lauantaina 02.06. Helsingin keskustaan, 
Kampin Narinkkatorille. Paikalla paljon mukavia aktiviteetteja. 
BirdieBall on mukana useissa tapahtumissa kesän aikana. Muutamia 
mainitakseni:
* Finnair Master Lady Challenget (5 eri paikassa) 
* Finnair Masters 
* Tyttögolfpäivät Tawastissa 
* TsemppiTour finaali Vierumäellä jne.

Go-Relaxed palautetta olemme saaneet kiitettävästi. Palaute on ollut erittäin
positiivista ja onkin hauska huomata, että tuotteet todella toimivat ja ovat 
löytäneet paikkansa.
Tehtaan sivuilla on linkki nyt myös Suomeksi, joten tarkempi tutustuminen 
tuotteisiin onnistuu siellä. Sivuilla on myös lista kotimaan jälleenmyyjistä. 
Pääset Go-Relaxed sivuille   klikkaamalla tästä.

Toivotan loistavia pelejä ja kelejä kaikille golfareille ympäri maata. 

Terveisin Aki + muu team GolfCoat (Heli, Atte, Suvi, Assi, Nikke, Ellu, Ville, 
Joosu, Riku, Henkka, Masi, Ilkka, Tuomo, Laura ja Marja)



29.6.2007 Aurinkoa, sadetta ja tapahtumia

Paljon on tapahtunut viime uutisista. Oma peli on jälleen hieman parantunut
(johtuisiko talven simulaattori esittelyistä), vaikka pelaaminen on jäänyt turhan
vähälle (n. 40 kierrosta kotimaassa).
Kesän alku ja etenkin juhannussää oli todella hieno. Olemme kierrelleet 
erilaisia tapahtumia BirdieBallin tiimoilta. Niiden kuvasatoa ja pikkujuttuja 
löydät BirdieBall.fi -sivujen "uutiset" osiosta. Pääset BirdieBall uutiset 
sivuille   klikkaamalla tästä.

Go-Relaxed tuotteet on otettu vastaan todella hyvin. On hienoa saada 
positiivista palautetta upeista tuotteista. Jälleenmyyjiemme määrä lisääntyy 
päivittäin ja uskonkin, että kohta on vaikea olla löytämättä näitä hienoja 
tuotteita omalta kauppiaaltasi. Käy katsomassa lähin kauppiaasi www.go-
relaxed.fi -sivustolta. Pääset Go-Relaxed sivuilleklikkaamalla tästä.

Kesän jatko on kivan kiireinen. Olemme mukana useissa tapahtumissa, niin 
BirdieBall kuin Go-Relaxed tuotteilla. Tule rohkeasti haastamaan tiimimme. 

Tapaamme viimeistään Finnair Mastersissa tai tule vaikka Solheim 
Cupiin Ruotsin Halmstadiin katsastamaan ensi kauden uusimmat Golf 
-simulaattori tuulet. Siellä pelataan uusinta LiveCaddie kenttäämme livenä. 
Esittelemme siellä Sports-Coach talvipelaamisen uuden maailman, paikallisen 
Kauppalaehden "Dagens Industrialin" -osastolla.

Linna Golfin virtuaaliseen väyläoppaseen pääset 
tutustumaan   klikkaamalla tästä.
(valitse Linna Golf sivuston yläpalkista LiveCaddie logo ja klikkaa sitä)

Tiimissämme aloitti uusi mies Marin Lazarov. Marin aikoo laittaa Venäjän, 
Bulgarian, Kroatian jne. markkinat uuteen uskoon tuotteidemme osalta. Uskon,
että hän sen myös tekee.

Nyt toivotankin oikein antoisaa golfkautta kaikille tasapuolisesti. 

Terveisin Aki + muu team GolfCoat (Heli, Atte, Marin, Suvi, Assi, Nikke, Ellu, 
Ville, Joosu, Riku, Henkka, Masi, Ilkka, Tuomo, Laura, Marja ja Jensku (Italian 
agenttimme)



25.7.2007 Lyhyesti keskeltä kesää

Kelit ja pelit on olleet aika vaihtelevia. Tasoitus on laskenut 9.5 eli singeliksi. 
Yksi tavoite siis saavutettu. Nyt onkin täysi työ pelata bufferiin ja koettaa vielä 
hieman petrata. Vaimokin on parantanut peliään huomattavasti (hcp 23) ja 
pysyykin jo hienosti vauhdissa mukana.
Liikkeellä olemme olleet varsin tiiviisti ja matkapäiviä / tapahtumia on on 
tullutkin runsaasti. 
FM Lady Challenge kuvasatoa näet BirdieBall sivuilta. Pääset BirdieBall 
uutiset sivuilleklikkaamalla tästä.

Go-Relaxed tuotteiden myyntiin hieman tuhnuiset kelit on selvästi 
vaikuttaneet. Toivotaan, että saamme vielä komeaa auringonpaistetta ja tarve 
tuotteista lisääntyy. Käy katsomassa lähin kauppiaasi www.go-relaxed.fi 
-sivustolta. Pääset Go-Relaxed sivuille   klikkaamalla tästä.

Isot ponnistukset odottavat uusien nettisivujemme tiimoilta. Mikäli kaikki 
menee suunnitelmien mukaan avaamme uudet Sports-Coach.fi ja Golfcoat.fi - 
sivustot vielä elokuun aikana. Sports-Coach - simulaattorisivut tulevat taatusti 
olemaan mielenkiintoiset.

Hieman uuttakin on tulossa, sillä yritämme avata nettikaraoken syksyn 
aikana. Kun golfaaminen päättyy, niin laulu alkaa.
Käy katsomassa www.nettikaraoke.fi saitteja syksymmällä (ei vielä auki). Golf, 
laulu, viini ja naiset on lähellä jokaisen miehen sydäntä, joten ainakin laulu - 
osioon koetamme tuoda palveluja.

Toivotaan yhdessä loppukesään hyviä golfkelejä ja makeita pelejä. 

Terveisin Aki + muu team GolfCoat (Heli, Atte, Marin, Suvi, Assi, Nikke, Ellu, 
Ville, Joosu, Riku, Henkka, Masi, Ilkka, Tuomo, Laura, Marja ja Jensku (Italian 
agenttimme)



30.7.2007 Uudet Go-Relaxed Web -sivut on avattu

Go-Relaxed sivustoilta löydät lisätietoa
UUTUUS - tuoteperheestä. Sun 20
"hyttyssuojalla" on täällä
kotimaassakin todettu erittäin toimivaksi
tuotteeksi.

Golffarit, kalastajat, retkeilijät,
suunnistajat eli ylipäänsä kaikki luonnossa
liikkuvat saavat todellista hyötyä tästä
tuotteesta. Nauti ulkoilusta ilman vaaraa
auringonpolttamista tai hyönteisistä.

Kokeile tuotetta. Lupaamme ettet pety.

 Käy tutustumassa ja etsi lähin jälleenmyyjäsi tästä!

31.7.2007 Uudet web -sivut avattu

Tervetuloa uusille web - sivuillemme. Vasemman puoleisesta valikosta löydät 
tiesi useille uusille sivuille. Sports-Coach, Go-relaxed, Eway Cars (kohta 
valmistuu suomi versio). Uskomme, että saat tyydytettyä tiedonjanosi 
tuotteisiimme liittyen.

Erityiskiitos hurjasta työmäärästä Juuso Anteroiselle. Näin helpolla ja nopeasti 
emme ole päässeet firman historian aikana missään projektissa. Käy 
tutustumassa Juusoon www.juuso.net  ja nosta omat webbisivusi aatelisten 
joukkoon.

Terveisin, Aki Kuivaniemi



5.8.2007 Golf Coat Invitational / Kuivaniemen sukugolf tulokset

Espoon Gumbölessä, Gumböle Golfin 9
-reikäisellä kentällä kisattiin 10:ä
kertaasuvun mestaruudesta upeassa
säässä ja varsin hyväkuntoisella kentällä.
Kaikki ilmoittautuneet saapuivat paikalle
ja näin saatiin 5 ryhmää liikkeelle itse
kilpailuun. 

Kuvassa suvun hallitseva mestari, jota
tulee kunnioittaen puhutella seuraavan
vuoden ajan. 

Lähimmäksi lippuaväylällä 7 löi Betty
Krigsman (SGR/48) 4,10 m. Pisimmän
Draivinpamautti Ville Alanen (HGK/12.5)
 n. 260 m.  Scratch sarjan kuittasi Aki
Kuivaniemi (PGH/9.5) 80 lyöntiä.

Suvun mestaruuspokaalista käytiin
tasainen pistebogey - kilpailu.
Kovassa väännössä 3 parasta olivat:

1. Aki Kuivaniemi  (PGH/9.5)   35 pb

2. Ville Alanen      (HGK/12.5)    34 pb

3. Michael Lackschewitz (PGH/21.3) / Betty Krigsman (SGR/48)   32 pb

Shot of the day kirjattiin Timo Krigsmannille väylällä 6, Timon upotettua 
helpohkon par zipin reilusta 50 metristä suoraan kuppiin.

Question of the day tuli ehdottomasti Leni Kuivaniemeltä: "Jos pallo on 
outissa keskellä väylää, niin voiko dropata ton valkosen tolpan viereen vai 
pitääkö mennä lyömään takaisin samasta paikasta?"

Hug of the day oli taasen Michael Lackschewitzin heiniä hänen halatessaan 
Elisa Kuivaniemeä, Elisan ollessa jossain ihan muualla. Leni Kuivaniemi hieman
ihmetteli Mikan halausintoa ensi kertaa nähtäessä. 

Ensi vuonna suvun mestaruudesta kisaillaan Peuramaan upeilla viheriöillä ja 
nautitaan Ravintola Kultaisen Peuran antimista.

PS. kuvakavalkaadi kilpailun tiimellyksestä ilmestyy galleriaan lähipäivinä (on 
ne lähipäivät hieman venyneet:).



13.8.2007 Nostalgiaa ja tapahtumia

Tulipa pyörähdettyä
Pohjanmaalla katsastamassa vanhoja
lapsuuden paikkoja. Pikkuvalmetti saatiin
käyntiin ja tuvasta löytyi tuharin vanhat
vaatteet. Kuvassa allekirjoittanut lähdössä
merisuolan hakuun savuahvenia varten.
Taisi olla kauden ainoita hetkiä, kun golffi
unohtui hetkeksi.

TsemppiTour finaalit käytiin Vierumäellä.
Käy katsomassa muutama kuva
tapahtumasta BirdieBall sivuilta. 

Finnair Masters lähestyy  ja siellä taas tavataan. Tule kilpailemaan BirdieBall 
-rangelle kivoista palkinnoista. Palaan tapahtumaan hieman myöhemmin, 
kunhan kaikki varmistuu.

Solheim Cup myöskin lähestyy. Sinne menemmekin Dagens Industrialin 
osastolle Sports-Coach -simulaattorin kanssa. Länsinaapurin liikemiehet 
pääsevät kilpailemaan Halsmtadin kentälle virtuaalisesti, sillä olemme 
rakentaneet kentästä LiveCaddie version, joka pyörii simulaattorissa. 

Toivotaan, että kelit jatkuu yhtä mahtavina kuin nyt, niin päästään vielä 
pitkään golfaamaan hienoissa olosuhteissa.

17.8.2007 Eway Cars sivut avattu

Avasimme uudet Eway Cars sivustot. Sieltä löytyy koko
malliston hinnat ja tietoa laajasta valikoimastamme.

BadBoy on uskomaton laite metsästäjille, golffarin mökille,
maatilalle, safareille yms.

Klikkaa oheista Eway Cars linkkiä ja tutustu edustamaamme
mallistoon.

Katso alta BadBoy video.

https://youtu.be/z4OBRkLPdUc



22.8.2007 Finnair Masters Helsingissä

Tasokas Ladies European Tour osakilpailu, Finnair
Masters pelataan 31.8.-2.9. Helsingin Talissa.
Olemme vahvasti mukana tapahtumassa.

BirdieBall   / GolfDigest rangella pääset kilpailemaan
mahtavista palkinnoista. Parhaille luvassa
GolfDigest vuosikerta, Birdiepalloja, Laroche
viinejä ja paljon muuta.

P3Pro simulaattorissa Expokadulla pyörii lähimmäksi lippua -kilpailu koko 
tapahtuman ajan. Parhaat palkitaan ruhtinaallisesti.

Golf Balance mukana huipputarjouksineen Expokadulla. Osta mukaasi Finnair 
Masters logotuotteita tai uudet mailat. Pääset testaamaan mailoja BirdieBall 
rangella ja simulaattorissa.

Tule viihtymään mahtavaan golftapahtumaan. Nähdään Talissa.  

27.8.2007 Onneksi olkoon kummipoika Joel

Kummipoikamme Joel Kuivaniemi viiletti viime
viikonvaihteessa 100m Suomen Mestaruuteen 19v
poikien SM-kisoissa Uudessakaupungissa.

Kuvassa valmentaja "pappa" Teuvo Kuivaniemi Joelin
kanssa.

Hieman huonoa tuuria on ollut koko kauden tuulien
kanssa. Vastatuuli on puhallellut tasaisesti kilpailusta
toiseen. SM-kisoissa Joel pamautti välierissä 10.76
vastatuulta -0,5 ja loppukilpailussa -2,6
vastatuuleen 10,87, jolla kuitenkin mestaruus
heltisi.

Joelin tyttöystävä Jasmina Viitala puolestaan hoiteli
200m Suomenmestaruuden kotiin ajalla 25,88
vastatuulta -3,7  

Seuraavaksi Joel ja Jasmina kisailevat Tanskassa Pohjoismaiden 
mestaruuskisoissa. Toivotaan parempia tuulia, niin eiköhän uudet ennätykset 
pauku kummallakin mennen tullen.

t. Joelin ylpeät golfhullut kummit Heli & Aki



29.8.2007 Finnair Masters lyhyesti

Riikka Hakkarainen lopettaa aktiiviuransa.
Riikan päätöksen takana on pitkään jatkunut
huimaus. Riikka pelaa kuitenkin syyskuun
loppuun asti kisaohjelman mukaisesti.

Minea Blomqvist (kuvassa) kertoi hieman
iloisemmista uutisista. Minea ja Roope Kakko
kihlautuivat eilen. Onnea Minnille ja
Roopelle. Minea uhkui pelihaluja ja uskoi
pelaavansa hyvin Talissa. Ainakaan
energiahuolto ei klikkaa, mikäli Minni ottaa
käyttöönsä kuvassakin kädessä olevat Go-
Relaxed Energy Tabsit. 

BirdieBall / GolfDigest range ja P3Pro
-simulaattori ovat kohta valmiina
vastaanottamaan kisavieraat. Tervetuloa
kilpailemaan.

GolfDigestin päätoimittaja Teemu Tyrylupasi BirdieBall / GolfDigest 
rangella jokaisen päivän 3:lle parhaalle lehden vuosikerran. Petteri Heikkilä 
Norexilta tuo kilpailtavaksi Larochen viinejä, joten kannattaa siis tulla 
kokeilemaan onneaan. 

1.9.2007 Tuloksia, BirdieBall range ja Go-Relaxed tytöt

Lauantaipäivä näyttäytyi upeana heti
aaamusta. Pientä sadekuuroa saatiin
iltapäivästä, joka vain virkisti. Suomineidot
lähtivät peliin taistelumielellä ja....... 

BirdieBall -rangella kävi kova kuhina koko
päivän. Go-Relaxed tytöt pitivät huolen
vieraista.

Kaisa Ruuttila yllätti upealla pelillä ja
jatkaakin huomiseen päivään hyvistä
asemista (jaettu 2. sija liki varmistettu.
kts. säätiedoitus). Tässä tilanne jatkoon
päässeiden suomi neitojen osalta lauantain jälkeen:

Kaisa Ruuttila (70-69) on upeasti jaetulla 2. sijalla, muut 
jatkoonpäässeet ovat Riikka Hakkarainen ( 70-74), Minea Blomqvist (74-72), 
Jenni Kuosa (70-76) sekä  Rosa Svahn (75-73).  Nähdään huomenna.



5.9.2007 YöGolfia Birdiepalloilla

Yögolf Birdiepalloilla on jotain aivan uutta ja uskomatonta.
Käyttämällä BirdieBall Photo Lumi -tankoja syksyinen yö herää
henkiin.

Uutuus Birdiepalloista lähtevä valon määrä on coolia. Et tarvitse
muuta kuin lyöntialustan, maalialueen (vaikka pyörivänä ja
valaistuna) sekä pallot.

Uutuustuotteet ovat matkalla. Varaa
omasi jälleenmyyjiltamme ja järjestä ystävillesi unohtumaton
yögolf -kilpailu. 

Tätä kokemusta et halua jättää väliin.

Katso YouTubesta Ameriikanpoikien kotivideo aiheesta.

6.9.2007 Golfsimulaattorit tapahtumiin

Vuokraa näyttävä golfsimulaattori
yritystapahtumaasi.

Kauttamme mahtavat
ilmatäytteiset lyöntihäkit sekä golf
-/ ammunta- ja rallisimulaattorit
messujen ja tapahtumien
vetonaulaksi.

Kuvan simulaattori oli
käytössä Cennion Oy:n osastolla
messukeskuksessa, myynti ja
markkinointi -messuilla.



6.9.2007 QMotions XBoard PlayStation 2:n

Huippumenestys nyt Suomessa - tilaa suoraan
maahantuojalta!

QMotions XBoard on jokaisen skeittaajan ja
lumilautailijan unelma kaveri-iltoihin.
Playstation 2:ssa toimiva "virtuaalilauta" tuo Big
SSX:n, Tony Hawksin, Underground 2:n tai muun
suosikki skate- tai snowboard-pelisi uudelle
aikakaudelle.

Vedä voltteja, asteita, flippejä, grindaa niinkuin oikeastikin!!!
XBoard game controller siirtää kaikki liikkeesi peliin aidosti.

QMotions XBoard on helppo asentaa. Johdot kiinni, peliohjain
käteen, hyppy laudalle ja menoksi. Pattereita et tarvitse.

Tämä touhu on coolia!!

Tilaa tuote erikoishintaan WEB SHOPISTA.

Reikä 3    Reikä 6   Reikä 16   Reikä 18

13.9.2007 WarmUp tee-se-itse HIERONTA

Urheilu, pelit – lihaskireyttä.
Ei välttämättä!
ONGELMA-ALUEET Golfaajan yleisiä vaivoja ovat
niska- ja hartiasäryt, ristiselän ja käsivarren
kivut.
 
Seuraavassa näet, miten voit oikealla tee-se-
itse-hieronnalla helpottaa kehosi oloa monella
tavalla.
 
Klikkaa tätä linkkiä ja avaa PDF -tiedosto, josta
näet koko kuvallisen oppaan notkeampaan
ja kivuttomaan swingiin.
 
Go-Relaxed huolehtii hyvinvoinnistasi.
Tästä löydät lähimmän
jälleenmyyjäsitestataksesi WarmUp ja
AfterSport -tuotteita.



24.9.2007 Golfsimulaattorien pystytykset alkaneet

Syksyn myötä golfsimulaattorikausi lähenee.
Olemmekin pystyttäneet jo nopeimmille
laitteistot käyttövalmiiksi, sillä aktiivinen
harjoittelukausi alkaa nyt ja se näkyy ensi
kesänä parantuneina tuloksina.

Kuvassa Pomin (tietokone toimittajamme)
oma simulaattorihuone.

Edustamiimme merkkeihin Sports-
Coach ja P3Pro Swing on saatu uusia kenttiä
ja entistä todentuntuisempaa softaa. Tämä
alkaa todellakin olla jo aidontuntuista tekemistä.

Olemme päivittäneet lyöntimattoja, tietokoneita ja useita muita elementtejä. 
Olemme varmoja, että pystymme tarjoamaan markkinoiden 
kilpailukykyisimmät, mielenkiintoisimmat ja haastavimmat simulaattorit.

Seuraavan simulaattorin laitamme Tampereelle ensiviikolla. Keijo Hietasen 
isännöimä Halftime Oy  tarjoaa jatkossa asiakkailleen elämyksiä 
näyttelytiloissaan. Keksitkö itse parempaa keinoa saada asiakkaat viihtymään 
myyntinäyttelyssäsi?

Tutustu simulaattoreihin sivuillamme ja katso WEB -shopista mitä täydellinen 
simulaattoripaketti pitää sisällään.

4.10.2007 Gumböle Golfissa avattu Sports-Coach simulaattori

Gumböle Golfin uudessa klubitalossa
lyödään jo täyttä häkää  Sports-
Coachsimulaattorissa.

Kuvassa caddiemaster antaa pallolle
kyytiä Manor Richelieu kentällä. Ukko
pelasi muuten kentän ympäri 77
lyönnillä. Kohtuu kova suoritus farkut
ja Leningrad Cowboys kengät jalassa.

Gumbölen aktiivit avaavat oman
talvisarjan simulaattorissa
lähiviikkoina. Onneksi ja toivottavasti
ulkonakin pelataan vielä pitkään, sillä
eihän mikään simulaattori korvaa aitoa peliä, vaikka kivaa onkin.

Mukavaa syksyn jatkoa sinne Gumböleen.



5.10.2007 Golf Europe Show Munchenissä...kultaa ja helmiä

Euroopan suurin Golf show, Golf Europepyörähtää jälleen käyntiin 
Munchenissä. Iskuryhmämme lähtee paikalle tutustumaan uutuuksiin ja 
tapaamaan päämiehiä sekä asiakkaita.

25 vuotta Myrskylässä asuneena, muistot Munchenistä on aika kivat. Oman 
kylän miehemme Lasse Viren toi 1972 parikin Olympiakultaa tullessaan. Emme
aio olla yhtään huonompia, joten pyrimme tuomaan tullessamme muutaman 
helmen rikastuttamaan golfarin arkipäivää:)

Kuvassa allekirjoitanut lenkillä Lassen kanssa Myrskylän maastoissa joskus 70 
-luvun alussa (tietysti viimeisenä, mutta ohitusta haetaan).

Laitamme messujen jälkeen sivuillemme juttua kuumimmista uutuuksista sekä
mielestämme tyhmimmän löytämämme tuotteen (jonka maahantuonti 
luonnollisesti aloitetaan välittömästi:).

Nähdään messuilla!!



12.10.2007 Lyhyet messu-uutiset Saksasta

Mynchenin messuilta löytyy aina jotain
uutta. Kuvan psykedeelisen näköiset
golfkärryt sai myös sähköisenä ja
kauko-ohjauksella (tuote oli yksi
palkituista). Kiinan pojat esittelivät
kopioita kärrystä usealla osastolla
naama hymyssä (olivat ilmeisesti
markkinoilla hieman ennen
alkuperäistä:)).

Oma teamimme löysi joitakin
mielenkiintoisia tuotteita: LongRidge
Pin Point - laserkiikarit, Heberlen
uudenlaisen rangeteen, Vector Launch
Monitor System mailafittaukseen, yms. Palaamme tarkemmin uusiin tuotteisiin 
sivuillamme myöhemmin syksystä.

22.10.2007 Longridge Pin Point Laserkiikarit

Longridge Pin Point laserkiikarit saapuvat maahan
lähiviikkoina. Longridgea suojaa vahva kuminen suoja, ja
se on täysin säänkestävä, pienikokoinen ja kätevä
apuväline tarkkaan (+1m +0,1%) etäisyyksien
(metrit/yardit) mittaukseen.

Longridge toimii myös sateella,
sillä "RAIN"ohjelmiston ollessa päällä laser ei reagoi
vesipisaroihin. "REFL" ohjelmistolla mittaat myös
sumun tai savun lävitse. ">150" ohjelmisto ei huomioi
pieniä esteitä kuten sähköjohdot, vaan mittaa
kohteeseen. ">>>>>>>>>>" nuolet kertovat paluulaserin vahvuudesta. 
Kuusi ">>>>>>" nuolta tai enemmän ja saat tarkan mitan 
kohteeseesi. "BATT" kertoo patterinvaihdon olevan edessä.

Longridge sammuttaa itsensä automaattisesti käytön jälkeen. Enään et 
tarvitse arvuutella etäisyyksiä lipulle tai esteisiin.

Longridge on hyväksytty malli (RA & USGA) niin kilpailuissa kuin 
harjoituskierroksilla.

Ominaisuudet: koko 3,8x9,9x6,8cm / paino 180gr / patteri 3volt (mukana) / 
kantopussi vyöpidikkeellä / puhdistusliina / mittausetäisyys 15-400m / 6 x 
suurennus

Suositushinta 295 €.



27.10.2007 Titleist, Gallaway ja Nike Golfpallot

Ympäristöystävällinen ajattelu myös golfissa
on sallittua ja suotavaa. Golfpalloteollisuus
syytää miljoonia uusia palloja markkinoille
päivässä, joita me klubituupparit
sitten svingaamme metsiin ja järviin.

Second Chance golfpallot (Titleist, Gallaway,
Nike, Taylor Made jne.) on USA:ssa kerättyjä,
puhdistettuja ja uudelleen käsiteltyjä
järvipalloja. Tehtaalla käsitellään yli 40
miljoonaa palloa vuosittain. Kierrätys on tullut
jäädäkseen myös golfbusinekseen. 

Tuomme edulliset ja todella laadukkaat Second
Change Titleistit, Gallawayt ja Niket markkinoille lähiviikkoina.

Esimerkiksi kuvan 50 kpl pakkaus tulee maksamaan reilusti alle 40 
euroa. Alle yhdellä eurolla / kpl saat huippupalloja ja olet osaltasi säästämässä
luontoa.

Golfpallot on nyt lisätty WEB SHOPPIIMME.

We should give Second Change for golf ball´s too.



5.11.2007 Matkavinkkejä Tunisiaan aikoville golfareille & kilpailu

Tätä kirjoittaessani vietämme viimeistä
päivää täällä Tunisiassa. Huomenna
5.11.2007 lennämme takaisin koto
Suomeen ja kuulemma ensilumi on
satanut maahan myös Kirkkonummelle.
                                                 Yllä
sivun alaosan kilpailuun liittyvä kuva.
 

Viikko Tunisiassa hurahti kokolailla nopeaan ja ilmatkin suosivat 
reissuamme. Golfkierroksia tuli 5, ja kaikki pelattiin Golf Citruksessa, 
Hammametissa.
Molemmat kentät Les Oliviers (3 kierrosta/helpompi) ja La Foret (2 
kierrosta/vaativampi) olivat varsin hyvässä kunnossa.
 

Tästä voi aiheesta kiinnostuneet lukea pieniä vinkkejä, kokolailla edulliseen 
tapaan tehdä viikon golfmatka Tunisiaan: Huom. tekstin lopussa kuvaan 
liittyvä kilpailu!!
 

• Lennot / hotelli varattiin ns. pikalähtönä Domina Travelista. Yhtälailla voit
tiedustella edullisia lähtöjä Detur matkoilta. Oma matkamme maksoi 
299,- / hlö + 50 eur bägimaksu. Molempien bägit kulkivat yhdessä 
bägilaukussa, koska laitoimme pelkät mailat ja bägit laukkuun. Hotelliksi 
saimme Les   Citronniersin (aamiaisella), joka toimi täydellisesti golfia 
ajatellen. Hotellissa toimi WLAN, joten yhteys 
kotisuomeen Skypen kautta oli ilmainen.

• Greenfeet maksoimme suoraan Domina Traveliin 270,- / hlö / 5 kierrosta 
ja he varasivat toivomustemme mukaisesti lähdöt noin klo 10.00 
valitsemillemme päiville. Suosittelen ottamaan aikaisempia lähtöjä 
muutaman, sillä sitten jää iltapäivä aikaa vaikka käydä beachilla yms.

• Taksi hotellilta Golf Citrukseen maksoi 3,5 dinaaria eli about 2 euroa ja 
tietysti samat takaisin. By the way Golf Yasmine on ihan vieressä, muttei 
kuulemma yhtä hyvässä kunnossa (saksalaisten ja ruotsalaisten 
pelikaveriemme kommentteja)

• Golfkärryt maksoivat erikseen 9 dinaaria / lätty eli 5-6 egee.
• Eli yhteensä lennot inhimilliseen aikaan + hotelli aamiaisella + golf 5 

kierrosta + taksi + kärryt noin 650 € / henki
• Iltaisin kävimme syömässä erilaisissa ravintoloissa ja erityisesti mieleen 

jäi La Coupole, jota suosittelivat matkatoimistonkin puolesta (kiitokset 
mukavalle matkanjohtaja Aapolle). Ravintola on kävelymatkan päässä 
Les Citronniers hotellilta.

 

Ravintoloissa syöminen ei ole erityisen kallista, mutta ei ruoan laatukaan päätä
huimaa erilaisissa rantaravintoloissa. Hygieenistä eväs kuitenkin kokolailla on, 



sillä ainakaan itse emme kärsineet mistään vaivoista. Konjakki on hyvä olla 
mukana ja ottaa pienet napsut säännöllisen epäsäännöllisesti, niin ei pöpöt 
pääse kimppuun. Itse ristin birdiepullon parpulloksi, kun rupesi olemaan 
tiukkaa birdien tekeminen, niin pääsin konun kimppuun.
 

Eniten otti päähän jälleen kerran lyhyen lyhyt käyntimme paikallisessa 
Soukissa / Medinassa. Joka saatanan heppu repi joka suuntaan kysellen where 
are you coming from? Aloin vastaamaan että kuusta ja pakenin vaimo hihassa 
paikalta. Pakolliset tuliaiset tyttärille jne. hoitelimmekin sitten kaupoista sieltä 
täältä, taatusti yhtä edullisesti ja ilman sitä helevetin kinaamista.
 

Viime vuonna teimme vastaavan matkan Sousseen ja pelasimme siellä Port El 
Kantaouin Sea Coursea sekä Panoramaa. Matka oli kokolailla saman oloinen 
niin hinnaltaan kuin palveluiltaan. Asuimme Jimenes hotellissa, jossa meillä oli 
puolihoito. Hinta 349 egee + muut kulut kuten täälläkin.
 

Lennot Hammamatiin tulivat Tunisiin ja matka hotellille oli varsin lyhyt. Sama 
tapahtui Soussen kohdalla, sillä lensimme Monastiriin, josta myös lyhyt matka 
hotellille.

Kaiken kaikkiaan golflomana molemmat ovat olleet varsin onnistuneita ja 
ennen kaikkea olemme molemmilla reissuilla tavanneet todella mukavia 
golfaavia ystäviä. Kutsuja satelee Saksaan, Ranskaan, Ruotsiin pelaamaan ja 
niin mekin olemme kutsuneet ensikesäksi uusia tuttujamme kokeilemaan 
Suomen kenttiä kanssamme. Kyllä golf on kivaa.
 

Mikäli kiinnostaa lähteä golfmatkalle, mutta jokin asia jäi askarruttamaan 
mieltäsi, niin laita e-mailia tai soita allekirjoittaneelle. Kerron mielelläni 
lisävinkkejä aiheesta. Olen pelannut jo lähes 50 eri maassa, joten 
jonkinasteinen kokemus löytyy jokaiselta mantereelta.
  

Passion for Golf.
 

Aki & Heli Kuivaniemi
  

Ps. Oheinen tekstiin liittyvä kuva on joltain ulkomaan matkaltani. 
Ensimmäinen joka tunnistaa maan ja kentän saa 
palkinnoksi LongBridge Pin Point –laserkiikarin.
 

Vastaa palaute osiostamme ja voita tosi upea laserkiikari (arvo 279 €) omalle 
matkallesi mukaan!!!!!



12.11.2007 Rauma Indoor Golf / Sports-Coach Simulaattori

Raumalle avattiin uusi golfsimulaattorikeskus, Rauma Indoor Golf.

Paikka sijaitsee aivan Rauman keskustassa, Kaivopuistonkadulla. Hankkeen 
puuhamiehet Jari Pulliainen ja Pekka Wallenius pyörittävät harjoituspaikkaa 
raumalaisgolffareiden iloksi.

Ensimmäinen talvi pelattiin P3Pro   -analysaattori/simulaattorissa ja nyt laitteisto 
päivittettiin Sports-Coach simulaattoriin.

Katso alta Ganal TV:n tekemä puffi Rauma Indoor Golfista. Mukavia golfhetkiä 
Raumalle.

https://youtu.be/14TUA63orQQ



16.11.2007 Sports-Coach Simulaattori Paraisille

Paraisille pystytettiin Sports-
Coach-simulaattori
palvelemaan Archipelagiagolfi
n jäsenistöä. Hankkeen
puuhamiehet An t t i  j a  K r i s t i a n

Vihan
t
o(kuvassa) avaavat täyden palvelun pisteen golffareille aivan 9 ja 10 väylien 
risteykseen.

Archipelagian Golf Pro Janne     Vellamo hyödyntää simulaattoria talvikaudella 
opetuskäytössä.

Kesällä paikalla tulee palvelemaan mm. terassi. Muutakin yllätyskivaa on 
luvassa, mutta sen näet ja koet itse, kun käyt pelaamassa tämän upean 
kentän Paraisilla. Toimintaa tulee pyörittämään Kristian Vihanto (HCP 0,4), 
jolta löytyy kylmät oluet ja takuuvarmat vinkit jälkimmäiselle ysille.

Tehokkaita talviharjoitteita ja mukavia Sports-Coach pelejä sinne Paraisille.



21.11.2007 PGA Tour tuotteita ja Second Change Golfpallot nyt WEB 
SHOPISSA

Uudet PGATur ja Second Cance tuotteet saapuvat juuri varastoomme. Löydät
tuotteet niin WEB SHOPISTAMME kuin hyvin varustelluilta jälleenmyyjiltämme.

PGAurtuoteperheeseen tulee uutuuksia talven mittaan, joten tule takaisin 
sivuillemme tutustumaan.

 

Second Chance on käytettyjen
nk. Floridapallojen johtava
toimittaja. Yrityksellä on 2
tehdasta USA:ssa ja
jakelukeskus Euroopassa.
Vuosittain Second Change
toimittaa yli 40 miljoonaa
golfpalloa.

Second Chance pallojen 3 eri
laatuluokkaa: 

Refinished. 
Näissä palloissa on ollut
merkkausjälkiä tai
väriviallisuutta. Pallot hiekkapuhalletaan, maalataan, painetaan ja lakataan 
uudelleen. Ne ovat ulkonäöltään ja laadultaan ehdottoman laadukkaita, mutta 
eivät uusia. Erinomainen valinta ostotietoiselle kuluttajalle, joka ajattelee 
luontoa ja energiavarojamme.

Grade A. 
Nämä pallot on lähes käyttämättömiä. Ne pestään, kiillotetaan ja mahdollisesti 
lakataan, että kiilto on uutta vastaava. Erittäin laadukkaita palloja 
hintaluokassaan. 

Mixed Lake Balls. 
Nämä pallot on huolellisesti tarkastettuja ja pestyjä. Niissä voi olla pieniä 
jälkiä, mutta ne ovat erinomaisia harjoituspalloja golfkierroksellesi. Sinulle, 
joka haluat edullisesti laadukkaita palloja.
 

Huomio! 
Palloilla ei ole alkuperäisvalmistajan takuuta. Second Change vakuuttaa, että 
kaikki toimitetut ja käsitellyt löytöpallot ovat ehdottamasti parasta laatua. Laita
meille ruusuja tai risuja. Me vastaamme mielellämme kysymyksiisi. 



3.12.2007 Joulun odotusta Golffareille ja Compact Swing

Toivotamme kaikille golfareille oikein lämmintä ja mukavaa joulun 
odotusta. WEB SHOPISTA löytyy vielä viimehetken tarjouksia, mikäli 
lahjaidea on hakusessa.

LöylyDriverillä voit heittää joulun makeimmat löylyt ja hemmotella päälle 
itseäsi Go-Relaxed joulupakkauksen tuotteilla.

Tätä kirjoittaessani tulee räntää taivaan täydeltä, mutta jotenkin tuntuu, 
että Itsenäisyyspäivänä pelataan Peuramaalla golfia. Toivottavasti.

Katso alta Joulun kompaktein swingi...kun tilasta on puutetta näinkin voi 
käydä:)

https://youtu.be/SS7rix765Zw



5.12.2007 P3Pro uudistuu ja kehittyy

Odotetut uutuudet P3Pro kenttä Desert
Tunes sekä 4,0 ohjelmaversio saapuvat
vihdoinkin maahan tämän viikon lopussa.

Uudessa ohjelmistossa löytyy useita
parannuksia edelliseen: Greenien nopeuksien
hallinta, vaihtuvat tuulien suunnat ja
voimakkuudet, mailavalikoimassa 2,3 ja 4
hybridit, puttiristikko greeneille (helpottaa putin
lukemista), Tiger Woods pelin parannettu
puttitoiminto, parempi pelattavuus. 

Alla olevassa kuvassa tiistaina 4.12. yksityiskäyttöön pystyttämämme 
P3Pro Swing simulaattori / analysaattori.Anonyyminä pysyttelevä 
herrasmies on aloittanut määrätietoisen harjoittelun ensikesän kilpailuja 
varten. 



7.12.2007 Dancin Dogg kotisimulaattorit saapuivat varastoon

Golf Coat Oy:lle Dancin
Doggin
maahantuonti.Voimme
ylpeänä todeta, että nyt
pystymme tarjoamaan
golfsimulaattorit viihdyttävistä
peleistä -  tosi ammattilaisille.

USA:ssa Orlandon messuilla
2007 palkittu Dancin Dogg
Golfsimulaattorion
swingianalysaattori ja
kotisimulaattori samassa
paketissa. Dancin Dogg on
täydellinen harjoitus- ja
pelikone kotikäyttöön.
Harjoittele tai pelaa ystävien
kanssa täysi kierros, vaikka Bebble Beachissa, St Andrewsissa tai jollain muulla
valitsemallasi kentällä. Jos aikasi ei riitä lähteä rangelle tai 
sisäharjoitteluhalliin, Dancin Dogilla voit harjoitella kotona kaikilla mailoillasi. 

Lisää järjestelmään projektori ja sinulla on oma huikea simulaattori 
kotonasi!!

Katso alta miten Dancin Dogg toimii.

https://youtu.be/ddYDjwS5m08



29.12.2007 Mäntsälän Kuntokeitaan Golfmaailma avautuu pian

Mäntsälän   Kuntokeitaan Golfmaailma avaa ovensa 3.1.2008. Avoimien ovien 
päiviä vietetään 3-5.1.2008 jolloin on mainio tilaisuus tulla tutustumaan paikan
antimiin.

Kuvassa Kuntokeitaalle valmistunut Sports-Coach simulaattori.

Hirvihaaran Golf  jäsenistöä kävi tutustumassa vielä hieman keskeneräiseen 
golfmaailmaan. Hirvihaaran Golf on varannut oman vakiovuoronsa tiistaisin klo.
15.00 - 22.00 

Tämän uutisen myötä oikein MUKAVAA UUTTA VUOTTA kaikille golfiin 
hurahtaneille.



12.1.2008 Sports-Coach Simulaattorit auki Tampereelle ja 
Hämeenlinnaan

Molemmat simulaattorit
saatiin auki aikataulussa.

Nyt pääsee Tampereellapela
amaan KäyttöAuto
Greeninuuteen Sports-
Coachsimulaattoriin.

Myös Hämeenlinnassa pääs
ee pelaamaan uuteen Sports-
Coach
simulaattoriin. Malitalot
Oyavasi tilojensa yhteyteen
upean simulaattorikeskuksen.

Kuva Hämeenlinnan
Hattulasta, jossa Malitalot
simulaattori koekäytössä.



22.1.2008 UUTUUKSIA Orlandosta PGA Merchandise Show 2008

Messut takana ja laukullinen
uusia aiheita mukana.
Messujen koko on sitä luokkaa,
ettei 3 päivää riitä alkuunkaan
niiden läpikäymiseen.

Kuvassa allekirjoittanut
aloittamassa rankkaa
messukiertuetta.

Aamu  09.00 - 22.00 ohjelma
sisälsi jokaiselle päivälle
todellakin paljon tapaamisia,
neuvotteluja, esittelyjä ja
coctail tilaisuuksia. Tulipahan
samalla tavattua tukku alan
todellisia vaikuttajia mm. US
PGA Tourin puolelta.

Tässä listaa muutamista hölmöistä (lupauksemme mukaisesti) ja vakavastikin 
otettavista uusista löydöistä, joihin pääset tutustumaan SWINGI 2008 
-messuilla Helsingin messukeskuksessa 29.2.-2.3.2008

Big Daddy Driver - lyöt aina lähes "fairwaylta". Swop It - skinirahat jakoon 
hauskalla tavalla. Swing Perfect - yksinkertainen 
jokamiehen swingianalysaattori. HeatMax - lämpötuotteet. Vicarious - 
golfpyyhe. Medicus Golf - harjoitustuotteet. SKLZ - harjoitustuotteet mm. 
smart glove. AirZone - Ilmatäytteiset lyöntiäkit.

Palataan aiheisiin messuilla, Aki.



30.1.2008 Swingi 2008 messuilla leivotaan MAAILMANMESTAREITA

Kevään 2008   Swingi messuilla(29.2.-
2.3.) järjestetään Löylykauhan
viralliset pituuslyönnin MM-
kisatsimulaattorissa. 

                                            
 Kuvassa LöylyDriver ja pikkuveli
BooliDriver.

Tervetuloa paikalle
draivaamaan!

Kilpailun tarkoituksena on lyödä Löylykauhalla golfpallo 
mahdollisimman pitkälle golfsimulaatorissa. Mailana käytetään 
virallista LöylyDriveria.
 

Alkukarsinnat messupäivinä seuraavasti:

perjantaina   klo 16-18
lauantaina    klo 14-16
sunnuntaina klo 11-13

Jokaisen päivän kuusi parasta (3 naista / 3 miestä) jatkaa sunnuntain finaaliin.

Finaali / kahdeksantoista alkukilpailujen parasta mittelee vuoden 
2008 maailmanmestaruudesta sunnuntaina klo 13:00 - 14:00

Tästä linkistä viralliset säännöt.



13.2.2008 UUTUUS Swing Perfect saapui maahan

Swing Perfect on ensimmäinen
swingianalysaattori, joka
automaattisesti analysoi swingisi
liikeradan. Laite tutkii myös
mailanlavan oikean kulman ja antaa
välitöntä palautetta tekemisestäsi.
Swing Perfectiä on kehitetty yli 7
vuotta ja sillä on 5 eri patenttia.
Swing Perfect faktaa: 
* Laite painaa ainoastaan 65 gr,
joten se ei vaikuta mailaasi
•* Se on erittäin helppo asentaa ja
käyttää
•* Laite ilmoittaa 3 asteen sisällä,
tekemäsi virheet.
•* Tunnet väärän liikeradan kevyenä värinänä mailassasi
•* Toimii niin vasen kuin oikea kätisillä.
•* Erinomainen apuväline oikean liikeradan oppimiseksi.
•* Käy kaikkiin mailoihisi.
Suositushinta 149€. Tule tutustumaan laitteeseen Swingi Golfmessuille. 
Messuilla special tutustumistarjous 99€ nopeimmille. 

17.2.2008 BirdieBall mukana LINNANMÄEN TALVIRIEHASSA

Linnanmäellävietetään
hiihtolomaviikon ajan TALVIRIEHA
tapahtumaa. BirdieBall   on
tapahtumassa mukana.

Kuvassa PGA Pro Riku Soravuo
opastaa innokkaita junioreita.
BirdieBall on paikalla koko viikon ja
reippaat apulaisemme Timo ja Joosu
pyörittävät lyöntipaikkaa
paikanpäällä. 

Linnanmäen talviriehassa on
mahdollista harrastaa mitä
erilaisimpia talvilajeja isollakin
porukalla. Lajikohtaisina teemapäivinä voi tutustua ammattilaisten opastuksella
lajeihin ja saada tietoa välineistä. Linnanmäellä on mm. iso tuubimäki, 
peffamäkiä, minimoottorikelkkarata, jää- ja lumiveistoksia, potkukelkkarata, 
lumisähly, luistelurata, Muumihiihtokoulu, poniajelua, lumigolf, lumisähly, 
napakelkkailua, lumikenkäkävelyä ja -opetusta, köysipudottautumisrata, 
geokätkentä ja Merimaailma SEA LIFEn jääakvaario. Tapahtuma pyörii 
pääkaupunkilaisten iloksi koko hiihtolomaviikon.



22.2.2008 BAD BOY saapui Suomeen

Bad Boy 4-vetoinen
"Golfauto" saapui maahan.
Tuomme Bad Boyn
esille SWINGI - messuille.

Tutustu koko EWAY CARS
mallistoon tästä.

BadBoy on ensimmäinen
sähkökäyttöinen 4WD
maastoauto. Se on äänetön
ja ympäristöystävällinen. Ei
enää bensankatkua tai
raikuvaa meteliä.

BadBoy vie sinut äänettömän
tehokkaasti paikkoihin, joista
olet aikaisemmin vain uneksinut. Kaksi sähkömoottoria huolehtii tasaisesta ja 
varmasta menosta hiljaisen turvallisesti. BadBoy toimii 1000 amp 
virransyötöllä, joka huolehtii kahden 15 hv moottorin hurjasta 
väännöstä (yht.30 hv). Kiipeä jyrkkiä mäkiä tai ylitä pahinkin suo todella 
helposti. Edes vaikein maasto ei ole enään esteenä!  BadBoy:ssa on mud grip 
renkaiden ansiosta korkeampi maavara kuin useimmissa mönkijöissä!

BadBoy:sta irtoaa 230 nm:n vääntö. Vertaa oman mönkijäsi suorituskyä 
siihen! BadBoy vie sinut metsässä saaliin viereen tappavan hiljaisesti. Käytä 
BadBoy:ta maatilallasi eläinten ruokintaan, rakennustarvikkeiden siirtelyyn tai 
vaikka puutarhan hoitoon. Kun tarvitset tehoa tai vetoapua, BadBoy:sta löytyy 
potkua. BadBoy:sta on moneksi.



1.3.2008 Swingi messuilla tapahtuu

Yläkuvassa Janos ja
Riku tykittävät
kumpikin tyylillään
kilpailuissa.

Runsaasti kilpailuja
sisältävä SWINGI
2008 on 
käynnissä. Osastol
lamme on käyty
SM ja MM tason
kilpailuja, joista
tässä muutama
kuva. 

PGA Pro Riku
Soravuo aloitti
päivän lyömällä simulaatorissa HOLE IN ONE:n. Onnea Riku. Kova suoritus ja 
ainoa,  joka Suomessa on nähty Sports-Coach  simulaattorissa..

AUDI / P3Pro simulators pituuslyönnin SM - kilpailussa käytiin 
alkukarsinta, josta 6 parasta pääsi loppukilpailuun:

Antti Saleva 308 m ja Janos Uotila 304 m hoitivat itsensä kevyesti 
loppukilpailuun. Huomenna on odotettavissa huikea taistelu Suomen 
mestaruudesta, joka alkaa kello 14.00.

Huomenna tehdään myös Maailman mestareita, sillä LÖYLY DRIVERIN 
MM ratkaistaan tiukassa loppukilpailussa.

Tulkaa mukaan meininkiin!!!!!



4.3.2008 Tuloksia Swingi 2008 messuilta ja Ranskaan

Swingi 2008
messuillakäytiin P3
Pro ja Sports
Coach simuissa Löyl
y driverin
MM sekä Audi RS
Indoor Long drive -
kilpailu.

Isossa kuvassa Antti
Saleva ottaa
pituuslyönnin SM
kultaa.

LÖYLYDRIVERIN
Finaalissa kohtasiva
t lajin parhaat miehet ja naiset. Huippujännittävässä naisten 
kisassa Maailmanmestariksi löi Minna Vuorenpäätuloksella 172 
m. Hopeaa voitti Johanna Leivonen 169 m ja pronssin nappasi Riikka 
Hautala 157 m. 

Miesten finaalissa Espoolainen Andrew Cannon vei yhden metrin 
marginaalilla MM -kultamitalin 219 m tuuppauksellaan. Luomu-
suomalainen Big Hitter Janos Uotila karjui kuulan kaksi kertaa yli 260 m 
päähän raffiin ja kerran 218 m etäisyydelle keskelle väylää,  saavuttaen sillä 
MM -hopeatilan. Gumbölen elävä simulaattori Rami Ruohola heilautti raivoisalla
sivalluksellaan pallon 208 metriin ja pokkasi MM -pronssia.

AUDI RS Indoor Long Drive SM mitalit jaettiin seuraavasti:

1. Antti Saleva 355,80 m
2. Mikko Pirinen 346,10m
3. Janos Uotila 338,10m
4. Lasse Jerkku 323,80m
5. Niko Helin 322,30m
6. Janne Westerback 307,80m

AUDI RS Long Drive kilpailua oli seuraamassa runsaslukuinen yleisö. Kiertue 
jatkuu kesällä usean osakilpailun voimin. Golf Coat Oy on yksi kiertueen 
sponsoreista. Tästä pääset    kiertueen omille sivuille.

Katso tästä vauhdikas videopätkä SWINGI 2008
Pituuslyönnin SM ja Löylydriverin MM -kilpailuista.



FORE lähimmäksi lippua kilpailussa voittivat:

1. Pirjo Gerdt tulos 1,28m.  Palkinto lahjakortti 1 vrk Villa Andropoff 2hlö 
(greenfeet) + meno-paluu Tallinnaan Jet Class luokassa 2hlö

2. Henrik Westerlund tulos 1,49m.
1 x meno-paluu Tallinnaan Jet Class luokassa 1hlö

3. Lauri Alppisara  tulos 1,53m
Fisher putteri

AG Sport-Simulators toimittaa palkinnot "FORE Nearest the Pin -kilpailussa" 
voittaneille.

         

Huomenna pamauttaa allekirjoittanut ulkomaanleirille Ranskaan, joten hyvää 
matkaa vaan mulle:).

15.3.2008 Go-relaxed uutuudet esiteltiin Ranskassa

Go-Relaxed
tuoteperheen uutuustuotteetes
iteltiin Ranskassa. Tuoteperhe
laajenee 25ml ja 75ml
tuotteilla, jotka suunnataan
erityisesti All Sport sektoriin.

Kuvassa vasemmalta: Heli
Kuivaniemi, Sven Carlson
(jalkojen asento kuin Charlie
Chaplinilla), Rita Jeppesen, Urs
Jeppesen, Vincent Jeppesen ja
Lena Carlson.

Työn ohessa ehdittiin pelata
Suomi-Ruotsi-Sveitsi hengessä
pieni golfkilpailu. Molempiin
joukkueisiin jaettiin tasapuolisesti kunkin maan edustajia, ettei kukaan pääse 
liikaa nostattamaan kansallishenkeä. Pelimuotona oli scramble ja täytyy 
tunnustaa, että vastustajien joukkue vei meitä kuin sokeaa kanaa. Häpeäksi on
tunnustettava, että he voittivat peräti 8:lla lyönnillä.



15.3.2008 Go-Relaxed vaikuttaa Lapin turismiin

Go-Relaxed  
tuoteperhe
valloittaa
Lapin markkinat.
Enään ei ole Lapin
kesä entisensä.
Inisevät, kiusaavat
hyttyset ovat vain
paha muisto
menneiltä ajoilta.

Kuvassa: Go-
Relaxed myyntitiimi
etenee olosuhteista
huolimatta
nopeimmilla
saatavilla olevilla
laitteilla (Yamaha
new technology)
sekä tyytyväisiä
asiakkaita.

Tule nauttimaan Lapin kesästä täysillä, sillä Go-Relaxed Sun 20 hyttys-
suoja antaa suojan niin hyttysiä kuin auringon UV-säteilyä vastaan. 

Tuotteet on saatavilla hyvinnvarustetuista hotelleista, urheiluliikkeistä sekä 
kalastuksen erikoiliikkeistä. 

Ps. Erikoiskiitos Oy Arwidson Ab / Markus Tötterman mahdollisuudesta pitää 
Head Quartersia viikonlopun yli Ukonjärvellä.



21.3.2008 Terve Elämä Messut Lahdessa

Golf Coat Oy

Golf Digest

Ag Sportsimulators

ilmestyy kahden ilmatäytteisen simulaattorin voimin pyörittämään suorin draivi
ja lähimmäksi lippua kilpailuja 28.-31.3.2008 pidettäville Terve Elämä 
Messuille.

Golf Digest -lehden sponsoroimat kilpailut pyörivät nonstoppina koko 
messujen ajan. Lahden messukeskuksessa pidettävät messut ovat avoinna 
seuraavasti:

Pe 28.3 klo 12.00-20.00
La 29.3 klo 10.00-18.00
Su 30.3 klo 10.00-17.00

Tule mukaan kilpailemaan hyvistä palkinnoista ja voittamaan itsesi.



2.4.2008 Sedu Koskinen harjoittelee ahkerasti uudessa simulaattorissa

SK Ravintoloidenomistaja Sedu
Koskinen on kova nimi
suomalaisessa golfissa. Sedun
omistama SK
Festivals tuo Challenge
Tourin takaisin Suomeen.
Kovatasoinen kilpailu pelataan
Lohjalla St. Laurence golfissa
12.-15. kesäkuuta. Sk
Festivalsin kehityspäällikkö
Lars Sonckin kanssa on
alustavasti
neuvoteltu BirdieBall
-rangen paikallaolosta
tapahtumassa. 

Kuvassa Sedu lämmittelee Sports-Coach simulaattorin rangella ennen 
kierroksen alkua.

Rakensimme SK Ravintoloiden toimistolle Helsinkiin Sports-
Coach sekä P3Pr  osimulaattori/analysaattori yhdistelmän. Sedu käyttää tilaa 
oman harjoittelun ohella tärkeimpien yhteistyökumppaneiden viihtymiseen. 
Myös henkilökunta pääsee luonnollisesti nauttimaan uuden tilan antimista. 
Simulaattoreiden yhteyteen toimitti Jouni Syrjän Intergreens upean 
puttialueen, viimeistellen näin kokonaisuuden.

Toivotamme Sedulle ja kumppaneilleen antoisia harjoitushetkiä simulaattorissa 
sekä tsemppiä Challenge Tourin järjestelyihin.



5.4.2008 Mäntsälän Kuntokeitaalla YES puttikilpailu ja Sports-Coach 
Open

Mäntsälän   Kuntokeitaallakilpailtiin
5.4. lauantaina oikein
urakalla. YES
puttikilpailujenalkukarsinnasta
raivasivat tiensä loppukilpailuun
mm. yllätyspari Mika ja Jesse
Kuivaniemi
(pikkukuvassa)tuloksella 28.
Voiton arvoa nostaa tieto, että
herrat aloittivat golfharrastuksen
vasta tammikuussa, jolloin
Kuntokeitaan golfkeidas avattiin.
Taakse jäi useita kovanluokan
pelimiehiä. Mäntsälästä
saapuu Season
Golfissa pidettävään YES
loppukilpailuun 3 kovan luokan paria.

Sports-Coach Open.  45 alkukarsijan joukosta loppukilpailuun tiensä 
raivanneet kilpailijat kävivät hurjan kamppailun, joka ratkesi vasta viimeisellä 
reiällä. Jari Fagerström upotti uskomattoman yli 7 metrisen kaltevan putin ja 
kuittasi kilpailun nimiinsä. Kilpailu pelattiin puolikkain tasoituksin. 
Kilpailukenttänä oli Klawhammer Crag Golf Course, Norjasta. Isossa kuvassa 
voittajakolmikko vasemmalta Timo, Jari ja Ari. (mitä paremmin sijoituttu, 
sitä isompi hymy).

Tulokset:

1. Jari Fagerström brutto 79 (1/2 pelitas.3) netto 76 
2. Timo Seppälä brutto 79 (1/2 pelitas. 2) netto 77
3. Ari Levelä brutto 84 (1/2 pelitas. 7) netto 77
4. Jari Purolinna brutto 91 (1/2 pelitas. 7) netto 84

Ensi syksynä/talvena on odotettavissa kovan luokan Sports-Coach parikilpailu, 
joka kattaa koko Suomen. Golf Digest Sports-Coach Openin voittajapari 
lähtee pitkäksi viikonlopuksi Englantiin tutustumaan simulaattoritehtaaseen, 
pelaamaan muutaman legendaarisen kentän ja 
rankalle pubikierrokselle. Seuraa sivuiltamme, Golfpiste.comista ja Golf Digest 
lehdestä ilmoitteluamme kilpailusta.



14.4.2008 Sports-Coach Leville ja Peuramalla pelataan

Hotelli Levitunturi ja Levi Golf
Ry yhdistivät voimansa ja
päättivät hankkia hotellin
tiloihin yhteisen Sports-Coach
simulaattorin.

Sports-Coach
simulaattoritoimitetaan
kahden viikon sisällä. Sports-
Coachin käyttäjäystävällinen
kielivalikko (yli 20 eri
kielivaihtoehtoa) mahdollistaa
koneen käyttämisen omalla
kotimaisella kielellä. 

Näin saamme ensi
talven Sports-Coach
Openiin myös pohjoisen miehet kilpailemaan mahtavista palkinnoista. Lisää 
huikeasta kilpailusarjasta myöhemmin.

Peuramaalla sen sijaan pelataan jo kesägriineille. Eteläisen suomen kentät 
aukeilevat yksi toisensa jälkeen. Yllä oleva kuva on viime lauantailta 
Kirkkonummen Peuramaalta porkkala kentän väylältä numero 11. Väylien 
välissä olevien lammikoiden vakioasukkaatkin ovat jo löytäneet tiensä paikalle.
Toivotaan sateettomia ja lämpimiä kelejä, niin saamme kenttiä auki lisää ja 
vaikka hyttysetkin paikalle:). 



16.4.2008 Bilia Kaivokselassa kilpailtiin Golf simulaattorissa

 

   Kuva:Taksareiden
helmat heiluivat, kun
Birdiepalloa piiskattiin
matkaan. 
    Keitto teki kauppaansa
kilpailun tiimellyksessä.

Bilia
Kaivokselan autotalossa
oli pientä markkinahumua,
kun pääkaupunkiseudun
taksimiehet oli pyydetty
tutustumaan uusiin Volvo
malleihin. 
Ag
SportsSimulators oli tuonut paikalle golfsimulaattorin, jossa lyötiin tiukka 
lähimmäksi lippua kilpailu. Noin sadan kokeilijan joukosta löytyi voittajat, joille 
Bilia toimittaa upeat palkinnot. Tuulan Soppatykin antimet maistuivat 
kilpailusuoritusten välissä.  

18.4.2008 Tästä syntyi Golf Coat Oy ja nämä tuotteet toimivat edelleen

https://youtu.be/uu-pnWIAxJ8



28.4.2008 Hyttyset heräilevät, mutta GO-RELAXED pelastaa

Lukaise oheinen Iltalehdessä ollut kirjoitus noiden
pienten paskiaisten "hyttysten" tulevasta
invaasiosta. JA KOKEILE IHMEESSÄ GO-RELAXED
SUN     20 AURINKOVOIDETTA
HYTTYSSUOJALLA. Jokainen itseään rakastava
ihminen käyttää aurinkovoidetta, sillä otsonikadon
myötä UVA ja UVB säteet todellakin vahingoittavat
ihoasi. 

Kesäksi luvassa: Itikan ininää

 28.4.2008 11:42

Läskiä läiskitään taas ensi kuussa. Ensimmäiset
itikat pistävät kärsänsä ihmislihaan kenties jo
toukokuun puolivälin tienoilla, veikkailee hyönteistutkija.

 - Ensimmäiset meitä pistävät hyönteiset ovat tällä hetkellä isoja toukkia. 
Ininää alkaa kuulua toukokuun 20. päivän paikkeilla. Jos luvassa on pitkiä 
viileitä kausia, kehitys hidastuu, kertoo Oulun yliopiston dosentti Juhani 
Itämies. Tutkija lupaa ensi kesäksi reippaasti hyttysiä, mutta ne kuoriutuvat 
nopeasti ja pahin aika on pian ohi. Pitkän sadejakson koittaessa myöhäiset 
hyttyslajit voivat kuitenkin aikaistua. Suomen suvessa inisee kaikkiaan 37 
itikkalajia. Leuto talvi ei ole hyttysiä haitannut. Myös paarmoilla menee 
vahvasti, mutta sekä niiden että itikoitten menestykseen vaikuttaa lämmön 
sijaan enemmän kosteus.- Paarmoilla on nyt hyvät oltavat: märkää rantaa ja 
vettä on runsaasti. Toisaalta viime kesänä paarmoja oli vähän, joten 
tulevallekaan kesällä niitä ei ole luvassa järkyttävän paljon. Ihmisiä kiusaavista
ötököistä hirvikärpäset menevät sen sijaan omia polkujaan. Ne näyttävät 
kestävän hyvin pakkasta, eikä lämmin talvikaan niitä haittaa.- Hirvikärpäsiä on
vuodesta toiseen yhtä runsaasti.

Lämpiäminen tuo uusia lajeja Ilmaston lämpenemisen myötä meillekin 
saadaan uusia, ikäviä hyönteislajeja. Jo nyt hyttysissä eteläiset lajit ovat 
runsastuneet, ja rajalla koputtelee jo entisiä pistävämpi hyttysveitikka. 
Suomalaiset saavat vielä tuntea uudet lajit nahoissaan, sillä meillä ei ole niille 
samanlaista sietokykyä kuin vanhoille tutuille verenimijöille. Hyönteistutkijan 
näkökulmasta elämme mielenkiintoisia aikoja, sillä edessä on "järisyttäviä 
muutoksia". Ilmaston lämpenemisen myötä ilmassa lentelee hienoja uusia 
päiväperhosia. Toisaalta perinteiset lajit ovat vaarassa uusien tulokkaiden 
vallatessa niiltä elintilaa, ja eritoten Lapin lajit ovat uhattuina.

Myös maa- ja metsätalous kärsii uusista tulokkaista. Perunanviljelijöitä 
kiusaava koloradonkuoriainen lisääntyy ja vaatii myrkyttämistä, samoin 
metsätuholaiset ovat saamassa vahvistuksia uusista ilkeistä lajeista.



30.4.2008 Maailman pohjoisin Sports-Coach simulaattori avattu

 

 

 

 

 

 

Hotelli Levitunturi ja Levi Golf
Ry:n yhteinen, maailman
pohjoisin Sports-Coach
simulaattori on avattu.

Sports-Coach simulaattori toimitettiin ja asennettiin Hotelli Levitunturin 
toimintakeskukseen ennen vappua. Jatkossa kannattaa roudata bägi mukaan 
Leville, sillä Levi Golfin uusi kenttä aukeaa täysimittaisena kuluvana vuonna. 
Mikään ei voita keskiyön golffia rauhassa hyttysiltä. Ja jos kelit mättää tai 
sattuu olemaan talvi, niin simulaattori palvelee aina.

3.5.2008 Sports-Coach talviharjoittelu kannattaa HOLE IN ONE

Rauman Indoor Golfin puuhamies Jari Pulliainen pelasi Sports-
Coach simulaattorissa vietetyn talviharjoittelun päälle elämänsä
kierroksen. Tasoituksella 7 pelaava Jari täräytti pöytään Pärnun
White Beach Golfissa tuloksen 74 (2 yli parin). Tulosta voidaan
pitää kovana, sillä kenttä ei ole todellakaan helppo.

Kierroksen kruunasi väylän 16 (par 3 / 160m) HOLE IN ONE (rauta 5).

Onneksi olkoon Jari. Kyllä harjoittelu Sports-Coach simulaatorissa 
kannattaa:).

Katso alta YouTube esittelyvideo Rauman Indoor Golfin simulaattorista.

https://youtu.be/14TUA63orQQ



8.5.2008 Longridge Laserkiikari nyt saatavilla

Longridge Pin Point laserkiikarit ovat saapuneet
maahan. Longridgea suojaa vahva kuminen suoja, ja se
on täysin säänkestävä, pienikokoinen ja kätevä apuväline
tarkkaan (+1m +0,1%) etäisyyksien (metrit/yardit)
mittaukseen.

Longridge toimii myös sateella, sillä "RAIN"ohjelmiston
ollessa päällä laser ei reagoi
vesipisaroihin. "REFL" ohjelmistolla mittaat myös sumun
tai savun lävitse. ">150" ohjelmisto ei huomioi pieniä
esteitä kuten sähköjohdot, vaan mittaa
kohteeseen. ">>>>>>>>>>" nuolet kertovat paluulaserin vahvuudesta. 
Kuusi ">>>>>>" nuolta tai enemmän ja saat tarkan mitan 
kohteeseesi. "BATT" kertoo patterinvaihdon olevan edessä.

Longridge sammuttaa itsensä automaattisesti käytön jälkeen. Enään et 
tarvitse arvuutella etäisyyksiä lipulle tai esteisiin.

Longridge on hyväksytty malli (RA & USGA) niin kilpailuissa kuin 
harjoituskierroksilla.

Ominaisuudet: koko 3,8x9,9x6,8cm / paino 180gr / patteri 3volt (mukana) / 
kantopussi vyöpidikkeellä / puhdistusliina / mittausetäisyys 15-400m / 6 x 
suurennus

Suositushinta 295 €.



15.5.2008 Snooper Sapphire Plus Golf GPS - Autonavigaattori - 
Nopeuskameravaroitin

Snooperin SapphirePluson paljon
enemmän kuin tavallinen
satelliittinavigointilaite. Tietenkin se
sisältää parhaan mahdollisen katutason
kartaston jonka tarjoaa Navteq. Se
käyttää myös Snooperin ainutlaatuista
Enigma-tietokantaa jolloin käytössäsi
on Euroopan paras
nopeuskameravaroitin.

Se toistaa myös MP3 sekä MP4
tiedostoja ja näyttää valokuvasi, ja
tämä kaikki on saatu mahtumaan
uskomattoman pieneen kokonaisuuteen
joka mahtuu helposti taskuusi.

Eikä siinä vielä kaikki, tämä laite voi jopa
parantaa Golf kierroksesi tulosta.

Snooperin Sapphire Plus Golf lyönti avustaja tuntee jo yli 2000 kenttää 
Euroopasta. Myös kaikki suomalaiset kentät tulevat tietokantaan tämän 
vuoden aikana. Golf lyönti avustaja hyödyntää viimeisintä GPS teknologiaa 
jonka avulla saat tarkat etäisyydet mihin tahansa golf kentällä. Etäisyydet 
bunkereihin, vesistöihin, puroihin, polkuihin ym. lasketaan automaattisesti 
sinun liikkuessasi ympäri kenttää. Sapphire Plus varmistaa sen, että tiedät 
tarkalleen missä esteet ovat. Laite kertoo sinulle tarkan etäisyyden greenin 
eteen, keskelle ja taakse, jolloin mailavalintasi osuu oikeaan.

 Suositushinta: 
349,- Pohjoismaiden kartoilla ja kentillä
399,- Euroopan kartoilla ja kentillä 

KYSY LAITETTA OMALTA KAUPPIAALTASI 



20.5.2008 Näppis On Tour käynnistyi, Näppis versus Tiger Woods. Go-
Relaxed sponsoroi kiertuetta

Näppis Leinonenkäynnisti hurjan
urakkansa tänään Talista kovan
mediakohun saattelemana. Hänen
tavoitteenaan on pelata heinäkuun
loppuun mennessä kaikki maamme
kentät, yhteensä 2403 reikää. 

Pystyisiköhän Tiger Woods
samaan? 

MTV3:n
aamulähetyksestäykköstiille kiiru
htanut
Näppis vakuutti Urheiluruudun
haastattelussa selviävänsä
urakasta. Näppiksellä on
Paltamolaisen metsurin omintakeinen, tehokas swingi. Klikkaa ed. 
"Urheiluruudun haastattelussa" linkkiä ja katso YLE:n juttu.

Katso alta Tiger Woodsin swingi. Molemmat Näppis ja Tiger ovat erittäin 
kunnioitettavia elämäntapa golffareita, joita arvostan. Klikkaa nuolta ja katso 
Tigerin swingi.

https://youtu.be/cHcP6X7dEUo

Näppiksellä on poikkeuksellisesti 15 mailaa bägissään (Tigerilla 14) , 
sillä Näppiksen mukaan yksi on aina helikopterina ilmassa, joten sääntöjen 
puitteessa mennään. Tiedusteltuaan golfikoni Lassi Tilanderilta Talin 
ykkösellä "mikä on panos" ja opastettuaan itseään sanoin "älä jännitä", Näppis 
tuuttasi pallon upeasti keskelle väylää. Ja siitä huikea kiertue lähti käyntiin.

Näppis Leinonen on golflähettiläs parhaasta päästä kuten Tiger Woods ja 
voimme ylpeänä todeta olevamme yksi Näppiksen pääsponsoreista. Ensi 
sunnuntaina Näppis kiertää Peuramaalla, jolloin konsernimme pääjohtaja 
pääsee haastamaan Näppiksen livenä. Raporttia luvassa pelin jälkeen. 

Lisätietoja Näppiksen kiertueesta TÄSTÄ. 



27.5.2008 Näppiksen vierailu Peuramaalla oli mukava kokemus

Näppis saapui Peuramaalle noin
klo 13.00 kierrettyään jo sitä
ennen 27 reikää Kurk Golfissa.
Ravintola Kultainen Peura oli
valmistautunut
vastaanottamaan Näppiksen
gourmet aterioin, mutta
hätäisesti nautittu sämpylä riitti
Näppikselle ja meno jatkui.

Petri Uotinen, Tuomo
Laitinen ja Raoul
Bergman kirittivät Näppistä
Porkkalan kierroksella. Itse
osallistuin vaimoni kanssa
scramble kilpailuun, joten
mukaan en ehtinyt. Isossa kuvassa herrat kierroksen jälkeen. 
Kuvanottovaiheessa Näppiksellä jo jalka ruopi Vanhalle Peuralle. Näppis 
hoiteli muuten herroilta skinit kotiin.

Vanhaan Peuraan päästiin käsiksi klo 18.00, Aki ja Joosu 
Kuivaniemi sekä Pekka Nivaolivat tällä kertaa pelikavereina. 
Oikeanpuoleisessa pikkukuvassa Joosun ottama kuva ryhmästämme Vanhan 
Peuran 17. tiiauspaikalla.

Ensimmäinen ysi meni ainakin Akilla ihmetellessä Näppiksen omintakeista, 
mutta tehokasta swingiä. Tulipa sanotuksi Näppikselle ehkä yksi tyhmimmistä 
lauseistani aikoihin: "Onkohan tullut pelattua liikaa, kun ei oikein kulje"? 
Sanottuani sen Näppikselle olin jonkin aikaa ihan hiljaa. Näppis ja Pekka 
keräilivät skinit varmalla pelillä ja minä maksoin kiltisti.

Ravintola Kultaisen Peuran Sirpa ja Markku pitivät ystävällisesti ravintolan
avoinna aina klo 22.30 asti. Klubileivät syötyämme oli aika pelata Pikku Peura. 
Vasemmanpuoleisessa pikkukuvassa Näppis ja Pekka yön hämärissä.

Vaimoni Heli teki Näppikselle kunnon eväät, jotka laitoimme Näppiksen 
matkailuauton jääkaappiin odottamaan seuraavaa aamua. Saatettuamme 
Näppis Sarfikin parkkipaikalle 00.10 yöksi oli päivä vihdoinkin osaltamme 
päättynyt.

On se Näppis hurja heppu, jos ukko jaksaa pelata kaikki kentät ehdotetussa 
aikataulussa. Seurataan jännityksellä.



29.5.2008 Snooper Sapphire Golf GPS kotimaisia kenttiä valmistuu 
vauhdilla

Kotimaisia kenttiä alkaa
valmistumaan ja ensimmäiset ovat
jo ladattavissa. Suurempi
tukkuerä Snooper Golf GPS laitteita
saapui juuri maahan, joten jälleen
niitä saa. Laite on osoittanut
erinomaisuutensa niin golf - kuin
tieliikennekäytössä.

Yli 2000 ulkomaisen kentän
lisäksi nyt ladattavissa
kotimaisista:

Espoo Ringside Golf, Hill Side Golf &
Country Club (Valley Course),
Kotojärvi Golf, Peuramaa Golf (Vanha
Peura), Vuosaari Golf Helsinki

Työn alla ovat (valmistuvat 2 viikon sisällä):

Nordcenter Golf & Country Club, Kymengolf, Lakeside, Messilä Golf, Nevas Golf,
Nurmijärven Golfkeskus, Porin Golfkerho, Porvoo Golf, Suur Helsingin Golf, 
Ruukki Golf, Tawast Golf, Vierumäki Golf, Virvik Golf.

Seuraavaksi tulossa: Sarfvik Golf, Linna Golf, Kytäjä, Peuramaa Porkkala, 
Pickala Golf, Hirsala Golf jne.

Ehdit varmasti ladata kaikki haluamasi kotimaiset kentät, sillä Snooperissa on
2 vuoden takuu, jonka ajan kaikki päivitykset ovat ilmaisia.

Snooper Golf Shot Saverin näyttö

Snooperin Sapphire Plus Golf lyönti avustaja tuntee jo yli 2000 kenttää 
Euroopasta. Myös kaikki suomalaiset kentät tulevat tietokantaan tämän 
vuoden aikana. Golf lyönti avustaja hyödyntää viimeisintä GPS teknologiaa 
jonka avulla saat tarkat etäisyydet mihin tahansa golf kentällä. Etäisyydet 
bunkereihin, vesistöihin, puroihin, polkuihin ym. lasketaan automaattisesti 
sinun liikkuessasi ympäri kenttää. Sapphire Plus varmistaa sen, että tiedät 
tarkalleen missä esteet ovat. Laite kertoo sinulle tarkan etäisyyden greenin 
eteen, keskelle ja taakse, jolloin mailavalintasi osuu oikeaan. 

Hae ikioma Snooper omalta kauppiaaltasi.

Suositushinta: 
349,- Pohjoismaiden maantiekartoilla, valvontakameroilla ja Golf kentillä.
399,- Euroopan maantiekartoilla, valvontakameroilla ja Golf kentillä. 



9.6.2008 Peimarin Golf Simulaattori valmistui Paimioon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa
PGS:n
puuhamiehiä
Harri Alitalo ja Lauri Holsti.

Peimarin Golf Simulaattori valmistui Paimioon, Peimarin keilahalliin. Paimiossa, 
Jukantie 2:a pelataan jatkossa golfia upouudessa Sports-Coach 
simulaattorissa keilailun ohella.

PGS Oy on luonut golfin lisäksi kattavan paketin liikunta- ja ulkolupalveluja 
sekä useita erilaisia seminaari-, palaveri- ja koulutuspalveluja.

PGS on luonnollisesti mukana ensi syksyn/talven Sports-Coach 
parikilpailussa, joka kattaa koko Suomen. Golf Digest Sports-Coach 
Openin voittajapari lähtee pitkäksi viikonlopuksi Englantiin tutustumaan 
simulaattoritehtaaseen ja pelaamaan livenä muutaman legendaarisen kentän. 
Seuraa Golfpiste.comista ja Golf Digest lehdestä ilmoitteluamme 
ensitalven taatusti kovimmasta parikilpailusta.

Katso video Peimarin simusta alta.

https://youtu.be/1NsLTFAAUlk



12.6.2008 SK Challenge käynnistyi Lohjalla BirdieBall mukana 
tapahtumassa. Katso YouTube videot !!

Sedu Koskisen junailema SK Golf
Challenge käynnistyi Lohjalla.
Mukana kilpailussa on suomalaisen
golfin ykköspyssy Mikko Ilonen.
Mikon lisäksi kilpailussa ei muita
suosikkeja taida olla.
Maailmanlistalla kilpailussa
seuraavan eli Ruotsin Johan Sköldin
ja Mikon välinen ero on reilusti yli
500 sijaa.

Kuvassa: Mikon caddie "Reggie"
Reginald Mokhos valmistautuu
kierrokseen Go-Relaxed Warming
Sport Creamin avulla.

 

 

Alta näet Mikon avauksen keskiviikon
11.6. Pro Amissa. Klikkaa nuolta.

https://youtu.be/xbn0BO_DpNk

BirdieBall on mukana Par 3 radalla
Hartwa Traden kilpailupaikalla. Siellä on mahdollisuus voittaa upeita Marcues 
De Caseres viinejä osumalla maalikoriin. Puuhamis Kojon Floating Range on 
tuonut paikalle kelluvan greenin, jossa maalikori odottaa voittajiaan. 

Alla Mikon avauslyönti torstaina itse kilpailussa. Kameramiehet hieman 
häiritsivät Mikon keskittymistä.

https://youtu.be/new3G-YEN_w

Kaikki mukaan kannustamaan suomalaisia huippusuorituksiin!!!!

Tästä pääset SK Golf Challengen      lähtö- ja tulosluetteloon.



18.6.2008 Tänään ei myydä !! RUN TO THE HILLS

Tänään toimitusjohtaja 45v. menee
Olympiastadionille kesän ensimmäiseen
golfin ulkopuoliseen tapahtumaan. IRON
MAIDEN on ollut ja on edelleen herkän
taiteilijasieluni yksi tärkeimmistä
innoittajista. Katso alta YouTube video
IRON MAIDENISTA. Myöhemmin
elokussa suurin musiikillinen
innoittajani SEX PISTOLS myös
Helsingissä. JIHAA.

https://youtu.be/DQW9wD00Twc

Tässä tämän illan Iron Maidenin
setti stadikalla:
Intro - Churchills Speech
Aces High, 2 minutes to midnight,
Revelations, Trooper, Wasted Years, Number of the Beast, Run to the hills, 
Rime of the ancient mariner, Powerslave, Heaven can wait, Can I Play with 
madness, Fear of the Dark, Iron Maiden + extrat Moonchild, Clairvoyant, 
Hallowed be thy name 

20.6.2008 Otepää Golf harjoitukset ja Maruman draiverin vaihto 
Wilsoniin

Tässä lyhyt Youtube pätkä Otepään harjoituskiertueelta.  Laitetaan Eestin 
Wilson maahantuojan Pekan swingi kuntoon.

https://youtu.be/JRRhLOnaYdY



28.6.2008 Go-Relaxed Sun 20 hyttyssuoja mukana uistelun EM 
Helsinki.

Go-Relaxed Sun 20
aurinkovoidehyttyssuojalla
kiinnosti kovasti kalastuksen
ammattilaisia uistelun
avoimissa EM
kisoissaHelsingissä.

Kuvassa nimeämämme
epävirallinen Satunnaiset
Saaliit / Team Go-
Relaxed lähdössä lohijahtiin
suomenlahdelle Mauvanin
kautta, josta löytyi salainen
ase aurinkoa ja hyttysiä
vastaan. Katso alta YouTube
video siitä kuinka teamimme
pärjäsi. Kannattaako sinun mielestäsi suojautua auringolta ja hyttysiltä sekä 
keskittyä olennaiseen?....Katso video.

https://youtu.be/siojhLgz7Dc

30.6.2008 Satunnaiset saaliit / Team Go-Relaxed Euroopan 
mestareiksi

 

 

Helsingissä käydyn lohen
uistelun Euroopan
mestaruuden
voitti Satunnaiset saaliit /
Team Go-Relaxed. Sami
Heiskanen ja Ismo Lehto
saalistivat lähes 32 kg
merilohta Helsingin -
Kirkkonummen vesiltä.
Alta voit katsoa YouTube
videon sunnuntain
tapahtumista.



5.7.2008 Näppis On Tour Oulussa Youtube videoita

Kuten kuvasta näkyy Näppis todistetusti nukkuukin silloin tällöin (max. 5 tuntia
vuorokaudessa). Katso alta YouTube videoita yhdestä ainutlaatuisesta päivästä 
Näppiksen kanssa Oulussa. Lisää Näppiksen projektista täältä.

https://youtu.be/XxTg1laiu9k

https://youtu.be/NSBkFOQLD-E

https://youtu.be/_XMHuSwLQ_s

https://youtu.be/x7S7pfhfOEY



21.7.2008 Kuivaniemen SUKUGOLF tulokset. YouTube videot

 Kirkkonummen Peuramaalla, Vanhalla
Peuralla kisattiin 11:a kertaa suvun mestaruudesta.
Kisa saatettiin läpi upeassa säässä ja
varsin hyväkuntoisella kentällä. Kaikki
ilmoittautuneet saapuivat paikalle ja näin saatiin 20
kovaa kilpailijaa matkaan. 

Erikoiskilpailuissa onnistui vanha suvun
mestari erinomaisesti. Lähimmäksi lippua (5 m),
pisimmän draivin (230 m) ja scratch sarjan (83
lyöntiä) voitti Aki Kuivaniemi (PGH/9,3).

Suvun mestaruuspokaalista käytiin tasainen
pistebogey - kilpailu. Kovassa väännössä 10 parasta
olivat:

1. Kimmo Rauhala (REG/36)   35 pb         ( uusi mestari ja tavoiteltu pokaali) 
2. Jesse Kuivaniemi (HGS/33,5)    34 pb 
3. Mika Kuivaniemi (HGS/36)   34pb 
4. Aki Kuivaniemi (PGH/9,3)  33pb  5. Bror-Erik Mattsson (SGR/18,6)   32pb 
6. Jere Kuivaniemi (HGS/36)  31pb  7. Atte Kuivaniemi (HGS/36)  30pb 
8. Joosu Kuivaniemi (PGH/16,3)  29pb  9. Michael Lackschewitz (PGH/21,6)  
28pb  10. Birgitta Mattsson (SGR/29,3)  28pb

Kova tuuli häiritsi erityisesti naisten peliä. Suvun naiset jäivätkin kunniakkaille
pistesijoille tällä kertaa.

Shot of the day kirjattiin Timo Krigsmannille väylällä 1, Timon lyötyä palloa 
20m taaksepäin outpaalun kautta.

Trainer of the month oli ehdottomasti Mika Kuivaniemen heiniä. Mikan 7 
viikon ulkomaanleiri kantoi tulosta ja ainoastaan 2 total hutia koko kierroksella.
Ne maksoivatkin suvun mestaruuden, joten valmistelut ensivuoden 9 viikon 
leiritykselle ovat alkaneet. (1. huti livenä YouTubessa ykkösvideon lopussa) 

Kick of the day tuli ehdottomasti Leni Kuivaniemeltä. Leni löi pisimmän 
draivin ja tullessaan pallolle potkaisi sen innoissaan pois,  merkatakseen 
draivinsa. Penaltteja ei tapahtumasta tullut, sillä Mika Lackschewitz huomasi 
paikalla väliaikaisen veden, jolloin pallon paikan parantaminen tuli sallituksi. 

Nyt jäämme kaikki innolla odottamaan seuraavan vuoden kilpailua. Alla pari 
pätkää tunnelmista ja palkintojenjaosta.

https://youtu.be/wCuNHpYPGQI

https://youtu.be/SLzQylrL7bU



22.7.2008 On TÄRKEÄÄ suojautua auringolta ja MUKAVAA hyttysiltä

Golfarin, kalastajan,
metsästäjän ja
ylipäänsä kaikkien
luonnossa
liiikkuvien kannattaa
suojautua liialliselta
auringonvalolta
Nautimme auringosta.
Se luo meille hyvän olon
ja kokonaisvaltaista
hyvinvointia.
Auringon lämpösäteet
stimuloivat
verenkiertoamme
kiihdyttäen
aineenvaihduntaa
kehossa. 
Toisaalta, auringon
säteilyssä on omat
riskinsä. Ne saattavat
aiheuttaa ihon
ennenaikaista
vanhentumista ja lisätä
ihosyövän riskiä.
Tutkimukset osoittavat,
että auringon
haitalliselta säteilyltä
suojaava otsonikehä on
vahingoittunut, joten
näihin riskeihin on
suhtauduttava
vakavasti. 
Vain muutama minuutti
auringon UVB-säteilyä riittää tuottamaan elintärkeää D-vitamiinia 
kehossamme. Näiden muutaman minuutin aikana aurinko saa olomme hyväksi,
tuottaen oikeita hyvän olon hormoneja. 
Ihollamme on pitkä muisti. 
Iho ei unohda ensimmäisen 20 elinvuoden aikana toistuneita 
auringonpolttamia. Ihosyövän riski säilyy kohonneena. 
Auringon ultraviolettisäteily aiheuttaa iholle rusketuksen, mutta 
samanaikaisesti kiihdyttää ihon ikääntymistä ja lisää ihon solumuutosten 
riskiä. 
Pitkäaaltoinen UVA-säteily tunkeutuu syvälle ihoon aiheuttaen ennenaikaista 
ikääntymistä. 
UVB-säteet ruskettavat ihoa, mutta samanaikaisesti polttavat ihon solukkoa.
Jokainen auringonpolttama vahingoittaa ihoa pysyvästi. 
Otsonikerros suodattaa UVB-säteilyä.



Tervettä rusketusta ei ole olemassakaan. Jokainen auringonpolttama kertoo, 
että ihoa vastaan on hyökätty ja se on yrittänyt suojautua säteilyltä. 
Liian suuri määrä UV-säteilyä lisää ihosyövän riskiä. 
Vuosittain yli 100 000 ihmistä Euroopassa kärsii melanoomasta. 
Golffarit viipyvät usein pitkiä aikoja auringossa. Jos et voi pelata 
aikaisin aamulla tai myöhään iltapäivällä, suojaa ihosi huolellisesti. 
Riski on suurin kello 11 ja 15 välillä. Käytä hattua, aurinkolaseja ja auringolta 
suojaavaa vaatetusta. Suojaa auringon säteilylle altistuvat ihoalueet 
aurinkovoiteella, jossa on korkea tai hyvin korkea suojakerroin. Suomessa 
riittävä suojakerroin on 20–30. Suojaa etenkin kasvot, niska sekä 
suojaamattomat jalat ja käsivarret. 
Hyttyset, punkit ja mäkäräiset. 
Hyttyset ja mäkäräiset ovat suuri vaiva, kun yrität nauttia urheilusta. Golfille 
ne voivat olla jopa este. On hyvin epämukavaa ja häiritsevää saada hyttysen 
pistos, kun yrität keskittyä lyöntiisi. Riski hyttysen pistoksesta päässä, 
niskassa, käsivarsissa tai jaloissa, on aina läsnä. Leudon talven jälkeen 
hyönteisiä on tavallista enemmän. 
Ihmisen ihon tuoksu toimii houkuttimena hyönteisille. Urheilu lämmittää 
kehoa, jolloin ihminen hikoillessaan lisää houkutusta. 
Go-Relaxed Sun20 on aurinkosuojavoide, jonka tuoksu vähentää tätä 
houkutusta. 
Hyttyset eivät voi pistää tai imeä verta, jos ne eivät voi laskeutua ihollesi, ja 
sitä riskiä ei enää ole.
Nauti golfista turvallisesti ja suojaudu huolellisesti.

HAE OMA GO-RELAXED AURINKOVOIDE KAUPPIAALTASI

• Sun 30 ja Sun 20 "hyttyssuojalla" 25ml  € 3,90 
• Sun 30 ja Sun 20 "hyttyssuojalla" 75ml 

€12,90                                                            



1.8.2008 NÄPPIS ON TOUR päättyi Kytäjälle You Tube VIDEOITA

Näppiksen hurja marathon
päättyi onnellisesti Kytäjän
upeille greeneille.

Katso tästä Näppiksen      
panos Ilta Sanomien
kesäkisassa.

Tuotamme viikonlopun aikana
laajan videopaketin
mm. Näppiksen, Raipe
Helmisen ja Mikko
Ilosen edesottamuksista
Kytäjällä. Palaa ihastelemaan
aitoa Näppistä.

Nyt on kaikki 9 otosta
editoituna/ladattuna YouTubeen. Voit mennä YouTube sivuille ja katsoa sieltä 
korkeampilaatuista kuvaa tai klikata alta nuolta videon keskellä. 
Hae YouTubesta hakusanalla "golfcoat" niin saat näkyviin koko paletin. 

https://youtu.be/54Yd5GwinRc

https://youtu.be/LDGCJsh7E28

https://youtu.be/VlhU8WkAIWY

https://youtu.be/UUM66lx54EA

https://youtu.be/yd-EJTe9IzY

https://youtu.be/VAT_EyujJdA

https://youtu.be/KUC8CxcW_PY

https://youtu.be/30FSDIBcxAo

https://youtu.be/hGmrvXhjhy4



7.8.2008 Tsemppi Tour finaalit Tahkolla. BIRDIEBALL mukana. 
YouTube videoita.

Tahkolla käytiin Golfliiton
Tsemppitour finaalit. BirdieBall oli
paikalla Fun Zonella, jossa
juniorit pääsivät kilpailemaan
erilaisissa hauskoissa kilpailuissa.

Katso alta YouTube videopätkiä
ja tutustu meininkiin Tahkolla.
Onko oma tervehdyksesi
mukana? Videoissa haastatteluja
mm. hiihtäjälegenda Jari
Isometsä kertoo omasta ja
poikansa Eetun
golfharrastuksesta. 

Voit mennä myös YouTube
sivuille ja katsoa sieltä korkeampilaatuista kuvaa tai klikata alta nuolta videon 
keskellä. Hae YouTubesta hakusanalla "golfcoat" niin saat näkyviin koko 
paletin. 

https://youtu.be/visXEKMvPr0

https://youtu.be/rFBNucEj1YA

https://youtu.be/nNWbhKJgnYE

https://youtu.be/ZMZACXEJChw

https://youtu.be/o2bgYjSP1yo

https://youtu.be/EBs1MMKxwZU



13.8.2008 TourGolf edustus Golf Coat Oy:lle. Peuramaalle ja 
Virpiniemeen uudet väyläoppaat.

TourGolf on Pohjoismaiden
johtava yritys kenttä- ja
kilpailuoppaissa. Yli 10 vuoden ja 150
kentän kokemuksella tekee TourGolf
juuri haluamasi oppaat erittäin tarkasti
(+- 1cm mittaustarkkuudella). 

Tuottamamme sähköinen data auttaa
myös kenttämestareita omassa
työssään. TourGolf Laajasta
valikoimasta löydät kaiken tarvittavan
kentällesi. Samalla mittauksista syntyy
data, jonka voimme hyödyntää Sports-
Coach simulaattoreissa, joten oma
kotikenttänne on pelattavissa myös
talvella.

Peuramaa Golfin vanha- ja pikkupeuran
mittaukset saatiin päätökseen eilen.
Parhaillaan mittauksia
tehdään Virpiniemi Golfissa. Uudet
väyläoppaat saapuvat käyttöön
asiakkaiden toivomusten mukaisesti.

TourGolf on SAS Masters
Tourin ja Challenge Tourin virallinen
kilpailuoppaiden toimittaja. Esimerkiksi SK-Challenge kilpailuoppaat mitattiin ja
luotiin edustamallamme järjestelmällä. 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous. Omat painokoneemme huolehtivat, että saat 
sovitusti huippulaatua alan suurimmalta toimijalta.

Alla YouTube video Peuramaalla tehdyistä mittauksista.

https://youtu.be/7rGJvHRzhtg



19.8.2008 Uusi Golfin Teknologiakeskus Espooseen. www.kolopallo.fi 
AVATTU

Uusi Golfin teknologiakeskus avattu
Espooseen 

Golf Coat Oy, Leimahdus Oy ja Viherio
Technologies Oy avasivat uuden golf
teknologiakeskuksen Espooseen.
 
Mainostoimisto Leimahdus
Ensitöikseen teknologiakeskus avasi Mainostoimisto Leimahduksen ideoiman ja
tuottaman www.kolopallo.fi -verkkoyhteisön.  
Kolopallo.fi o n  nu o r i l l e  j a  nu o r e k k a i l l e  
suunn
a
t
t
u verkkoyhteisö, jossa harrastaja sekä lajista kiinnostuneet voivat vaihtaa 
ajatuksia ja lähettää kysymyksiä alan ammattilaisille. Yhteisön tavoitteena on 
edistää golfia Suomessa ja saada lisää harrastajia lajin pariin.

Kolopallo.fi:
n
 
t
a
ustajouko
i
s
s
a ja kysymyksiin vastaamassa ovat golfammattilainen Riku Soravuo sekä PGA 
Pro Ari Koutuaniemi. Lisäksi taustalla ovat muun muassa Nuorisopäällikkö Eva 
Valtanen Suomen Golfliitosta, golfin vähittäismyyntiketju Golf Balance Oy sekä 
Golf Coat Oy. 

Kolopallo.fi tulee myös Golf Coat Oy:n kanssa osallistumaan aktiivisesti 
erilaisiin tapahtumiin tarjoamalla lapsille ja nuorille mahdollisuuden 
maksuttomaan golfkokeiluun Birdieball-rangeilla sekä tarjoamaan maksuttomia
golfkokeilumahdollisuuksia kaupunkikeskuksiin.

Kolopallo.fi 
t
uo 
uude
n
 
onl
i



ne kaupankäyntikanavan Skypen kautta markkinoille yhteistyössä Golf Balance
Oy:n kanssa. 

Viherio Technologies vie Golf-klubit digiaikaan

Viherio Technologies Oy on Oululainen internet yritys, joka tuottaa 
peliviihtyvyyttä parantavia palveluita Golf-klubeille ja golffareille.
 
Palveluvalikoimaan kuuluvat AdDSwing informaatiokanava, ThruPutt, 
pelinopeuden seurantajärjestelmä ja OffCourse pelaajapalvelut. ”Tuotteemme 
tuovat golf-klubien toiminnan digiaikaan”, sanoo Mika Berg Viheriosta.
Viherio on avannut myös toimiston Espooseen kehittyvään Golfin 
teknologiakeskukseen. Espoon toiminnoista vastaa Peter Holmström, joka 
toimii siellä Account Managerina.

26.8.2008 Finnair Masters, Tali. BirdieBall ja Golf Coat Oy mukana 
menossa.

Tasokas Ladies
European Tour
osakilpailu, Finnair 
Masters pelataan 29-
31.8. Helsingin Talissa.
Olemme vahvasti
mukana tapahtumassa.

BirdieBall   / Nordea
lähipelialueella pääset
kilpailemaan
mahtavista
palkinnoista. Parhaille
luvassa Birdiepalloja
ja Laroche
viinejä.              
Kuvassa Ariya ja Moriya
Jutanugarn Thaimaasta.

Sports-Coach simulaattorissa Exporavintolassa pyörii lähimmäksi lippua 
-kilpailu koko tapahtuman ajan. Parhaat palkitaan ruhtinaallisesti.

Tule viihtymään mahtavaan golftapahtumaan. Nähdään Talissa. 

Katso alta YouTube video thaimaalaisten Ariyan ja Moriyan otteista tiistaina 
ennen kilpailua. 

https://youtu.be/AT9ITFlNj4Q





27.8.2008 Finnair Masters lehdistötilaisuus. Minea Blomqvist ja muut 
suomalaistähdet haastattelussa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
Kuvassa: Minea
Blomqvist
valmentajansa Timo Rauhalan kanssa.

Finnair Mastersin ensimmäinen lehdistötilaisuus kokosi suomalaiset 
naisammattilaiset vastailemaan Teemu Tyryn visaisiin kysymyksiin. Katso 
alta lyhyitä otteita lehdistötilaisuudesta.

BirdieBall range ja Sports-Coach simulaattori ovat valmistuneet Taliin ja 
odottavat innokkaita golfareita testaamaan taitonsa ja kilvoittelemaan 
palkinnoista. Sports-Coach simulaattorikisan (Nearest the 
Pin) viikonlopun paras voittaa Snooper Sapphire S280 Golf GPS 
Navigaattorin (arvo 399€).  

https://youtu.be/kow-JuYuUvg



30.8.2008 Finnair Masters 1. ja 2. kilpailupäivän tapahtumia. Go-
Relaxed ja HeatMax vahvasti mukana.

Kuvassa:  Birdie
Ball rangen upeat
tytöt valmiina
palvelemaan. Bir
dieBall rangella
kilpailtiin
mm. Larochen up
eista viineistä
kuten kilpailtiin
myös
expoteltan Sports
-Coach   
simulaattorissa.

Finnair
Masters ei voisi
juuri jännemmin
päättyä. Minea ja
Ursula lähtevät
viimeiseen
päivään jaetulta 1. sijalta.

Minnin valmentaja Timo Rauhala kävi hakemassa 
Minnille HeatMax lämmittimet varmistamaan, että kädet pysyvät kuumina koko
viikonlopun.

Samaan hengenvetoon Timo totesi, että Go-Relaxed  tuotteet ovat niin 
Minea Blomqvistin kuin Mikko Ilosen käytössä ja tuotteet on todettu 
erinomaisiksi.

Olemme ylpeitä siitä, että tuotteemme on todettu loistaviksi myös 
suomalaisen golfin korkeimmalla tasolla.

 Alla YouTube videoita 1. ja 2. kilpailupäivän tapahtumista.

https://youtu.be/QtcXnuDsAyU

https://youtu.be/0CRRTAAxmpk

https://youtu.be/EV6WvFJL31U

 



1.9.2008 Finnair Masters päättyi suomalaisjuhliin. Katso Minnin 
liikuttava kiitospuhe.

Onnen kyyneleet päättivät
huippujännittävän Minnin ja
Unskin kamppailun.

Se päättyi sittenkin kyyneliin. Tällä
kertaa ne olivat onnen kyyneleitä,
jotka ilmestyivät Minea Blomqvistin
silmiin hänen odotellessa Talin
Kartanon pihalla palkintojen jakoa
tulostaulun juurella. Minean silmät
alkoivat kostua HGK:n puheenjohtajan
Leif Ekströmin kiittäessä kaikkia
kisojen onnistumisen eteen työtä
tehneitä ja myös pelaajia. Voiton
todellisuuden paljastuminen kuvastui Minean kasvoista. Pieni vapaaehtoistyttö 
toi nenäliinan kyynelien kuivaamiseen. Kyyneleet valuivat vuolaasti, kun Ursula
Wikström kutsuttiin vastaanottamaan palkintoa toisesta sijastaan.

Talissa on tuskin koskaan kuultu yhtä tunteikasta ja avoimen 
onnellista voittajan puhetta. Niitä, joita pitikin, Minea muisti kiittää. Onnen 
purkautuminen kyynelinä kertoo, että hän oli ladannut tähän viikkoon paljon. 
Minea ei halunnut epäonnistua neljättä kertaa kotiyleisönsä edessä. Eikä niin 
tapahtunut.

Valmentaja Timo Rauhala sanoi alusta alkaen, että Minnin otteissa oli jotain 
sellaista, mitä hän ei ollut aikaisemmin havainnut: "Ilmassa on jotain 
jännittävää." Eikä hän erehtynyt.

Lauantain kierros ei mennyt toivotulla tavalla. Tekniikkaan ilmestyi vanha vaiva
keväältä: "Menimme Rauhalan kanssa illalla harjoittelemaan. Siellä ei ollut 
muita kuin me. Ja sitten ilmestyi vielä auringonlasku. Tunnelma oli kaunis ja 
rauhallinen. Siinä saatiin vielä lyöntikin kuntoon," Minea kuvaili voiton aineksia.

Minea ja Ursula Wikström tarjosivat yli viisituhantiselle yleisölle 
ainutlaatuisen golfkokemuksen. Suomalaisittain sunnuntai ei olisi voinut 
olla jännittävämpi loppuun asti. Yleisö kannusti voimakkaasti suomalaisia, 
joten ei ollut ihme, että johtopallossa lähtenyt Italian Diana Luna ei pysynyt 
kärjen vauhdissa.

Kahdesta vanhasta pelikaverista Minea oli loppujen lopuksi parempi, mutta 
pienestä, vain yhdestä lyönnistä se oli kiinni. Minea pelasi ensimmäiset 
yhdeksän reikää kaksi paremmin kuin Ursula ja Ursula taas sisään yhden 
paremmin kuin Minea. Viimeisellä reiällä Ursula puttasi ensiksi noin 
kymmenmetrisen puttinsa sisään:

"Tiesin, että Minea tuskin puttaa omaansa ohi, joten minun oli pakko saada 



oma sisään, jotta jäljelle jäisi edes pieni mahdollisuus jatkoon," Ursula sanoi 
vajaa tunti putin jälkeen.

Molemmat naiset saivat voimaa suuresta yleisöstä. Kumpikin ylisti suomalaista 
golfyleisöä ja sanoivat, että ovat harvoin pelanneet niin suuren joukon 
seuratessa reikä reiältä. Ihmekös tuo, kun johtopalloja ei uralla ole juuri ollut. 
Yleisön kannustus johti myös erinomaisiin urheilusuorituksiin. Hyviin lyönteihin 
ja tarkkaan työskentelyyn griineillä. Urheilullisuus huipentui molempien 
upottamiin birdie-putteihin viimeisellä reiällä.

Ursulalle tuli ilmeisesti vihdoinkin hyvä kierros, sellainen, johon hänen taitonsa 
riittävät. Vantaalaisesta huokui tyytyväisyys hyvästä viimeisestä kierroksesta. 
Mieleen ei tällä kertaa tullut suurempia virheitä. Hän sanoi, ettei missään 
vaiheessa tullut mieleen, että tämä on menetetty. Päinvastoin, voiton 
mahdollisuus oli koko ajan kirkkaana mielessä, Ursula kertoi.

Loppukaudesta hän aikoo pelata kaikki LET:in jäljellä olevat kisat, paitsi Intian.

Minean urheilullisesta kehittymisestä ja kypsyydestä hyvänä esimerkkinä hyvin
menneellä kierroksella ovat hänen griiniosumansa. Lauantaina niitä oli 
seitsemän, sunnuntaina 17. Toinen mielenkiintoinen seikka oli se, että Minea ei
erehtynyt missään vaiheessa pitämään voittoa varmana:

"Tiesin vanhastaan, että Unski tulee ja kovaa. Kun hän oli pudottanut viimeisen
puttinsa sisään, oli minun koottava ajatukseni, kaikenlaista ehti käydä 
mielessä, jopa kolmeen puttiin saakka. Ensiksi tuli mieleen onnitella Unskia, 
kuten niin monta kertaa aikaisemmin pelatessamme yhdessä. Sitten palautin 
mieleeni, että minun on pelattava omaa peliäni ja keskityttävä omaan puttiini. 
Olen tullut tänne pelaamaan voitosta," hän kuvasi tunnelmiaan viimeisellä 
viheriöllä. Puttiin valmistautuessaan Minean ajatukset kohdistuivat taas vain 
pallon saamiseen reikään.

Minea kertoi palavaansa tukikohtaansa Orlandoon harjoiteltuaan ensi viikon 
Timo Rauhalan kanssa: "Olisi hienoa päästä pelaamaan Unskin kanssa World 
Cupia tammikuussa. Olemme samanlaisia taistelijoita ja meillä on hauskaa 
yhdessä. Se antaa aiheen odottaa parempaa menestystä kuin aikaisemmin." 
Hän kertoi nauttivansa muutenkin joukkuepelaamisesta, kuten Sohlheim-
Cupista, joka vastaa miesten Ryder Cupia. Voitto Talissa parantaa luonnollisesti
Minean mahdollisuuksia päästä edustamaan Eurooppaa seuraavassa kisassa 
vuonna 2009 Yhdysvalloissa.

Toisen LET-voittonsa innoittamana Minea sanoi, että hän on tuntee olevansa 
valmis voittamaan LPGA:n kisan Yhdysvalloissa.

Katso alta lyhyet YouTube videopätkät viimeisen päivän tapahtumista.

https://youtu.be/BFHyWCqkXy8

https://youtu.be/qZlwlkriHz8



5.9.2008 Olympia Stadionilla tapahtuu. Tilaa tapahtuma joka 
muistetaan!

Viremestaritjärjesti IBM:lleupean tapahtuman.

Golf Coat Oy
ja Ahlsport   oli mukana
tapahtumassa.

oimme paikalle BirdieBall -rangen ja Sports-Coach sekä P3Pro 
-simulaattorit.                     Kuvassa: Yhtiöiden välinen kilpailu käynnissä:)

Tapahtumassa IBM henkilökunta pääsi tutustuman yli 20 eri lajiin. Tilaa omaan
tapahtumaasi golfmiehet paikalle ja tee elämäsi Hole In One.

Katso alta lyhyt YouTube video tapahtumasta.

https://youtu.be/dm5XO2jTLhk



19.9.2008 Yle kuntavaalit Narinkkatorilla Golf Coat menossa mukana

Yle kuntavaalit
lähetysNarinkkatorilla keräsi
puoluejohtajat saman katon alle.
Golfia lajina vietiin jälleen hieman
eteenpäin. Puttiteltassa pääsi
kilpailemaan ja testaamaan taitonsa
niin kadunmies kuin poliitikot. Ylen
suorassa lähetyksessä Wilson
Kirwa (kok) ja Olli Sademies
(perussuomalaiset) ottivat mittaa
toisistaan.

Kuvassa: Eduskunnan puhemies
Sauli Niinistökin ehti avustajineen
kokeilemaan puttamisen saloja. Sauli
upotti kaikki kolme palloa
suvereenisti kuppiin:). Saulissa on
selkeästi Presidenttiainesta. 



20.9.2008 BirdieBall mukana Ronald McDonald lastentalosäätiön 
tapahtumassa.

Ronald McDonald Lastentalosäätiö Suomessa

McDonald's Oy on perustanut itsenäisen Ronald McDonald Lastentalo-
säätiön (RML) Suomeen vuonna 1996. Ronald McDonald Lastentalosäätiön 
toimintaa ohjaa säätiön hallitus, jonka nimeää säätiön perustaja McDonald's 
Oy.

Ronald McDonald Lastentalosäätiön tarkoituksena on kaikin tavoin edistää 
lasten hyvinvointia. Tavoitteenamme Suomessa on kerätä varoja lasten 
terveydenhoidon edistämiseen ja luotettavien yhteistyökumppaneiden 
(lastensairaala ja vanhempien tukiyhdistykset) tukemina ylläpitää Ronald 
McDonald Taloa. Ronald McDonald Talo on tarkoitettu pitkäaikaissairaille lapsille
ja heidän perheilleen kodinomaiseksi majoitusvaihtoehdoksi pitkien 
sairaalahoitojen ajaksi.

Tässä talossa pitkäaikaissairaat lapset voivat samanaikaisesti, kun saavat 
hoitoa sairaalassa, mahdollisuuksien mukaan asua ja yöpyä yhdessä 
vanhempiensa ja koko perheen kanssa.

McDonald's Oy tukee voimakkaasti säätiön toimintaa vastaamalla kaikista 
säätiön hallinnollisista kuluista.

Kaikki kerätyt varat käytetään lyhentämättöminä säätiön hallituksen 
nimeämään hyväntekeväisyyskohteeseen, joka edistää lasten hyvinvointia.

Golf Coat Oy / BirdieBall on mukana jo kolmatta vuotta säätiön toiminnassa. 
Golf Coat Oy lahjoittaa kaikesta kotimaan BirdieBall myynnistä 10% 
lyhentämättömänä säätiön toimintaan. 

Katso alta YouTube video Mc Onnenpäivistä. Mukana Ronald 
McDonald, Valtteri, Myrsky -koira, Aira Samulin, Klaus Thomasson ja monta 
muuta tuttua. 

https://youtu.be/7gNeQi93OGw



30.9.2008 Sirkushuveja ja leipää

Sirkus
Finlandiasaap
ui
kirkonkylälle.
Niinpä vein
lapset
katsomaan
sitä.
Sirkuksessa
käymisestä on
tullut
perheemme 
traditio, sillä
olimme jo
ainakin toista
kertaa
sirkuksessa.

                     
Kuvassa
:                
Assi 21v, Elisa 19v, Atte 24v ja Joosu 17v väliajalla.

Kertoivat, että Sirkus Finlandia on Suomen kansallissirkus. Kansallisuuksista 
puhuaksemme, yksi klovni oli suomalainen muut esiintyjät ympäri maailman. 
Kivaa silti oli. Hattara maksoi 3 euroa, eikä tuntunut missään, ei niinku 
mitenkään. Lapset ei tapelleet katsomossa ja istuivat muutenkin kiltisti. Assi 
kuvasi salaa heppoja, muttei jäänyt kiinni. Isi on ylpeä lapsista ja kohta 
lapsenlapsista. 

Mutta töitä on lujasti yrittäjän tehtävä, että saa lapset uudelleen sirkukseen. 

Vierumäen Sports-Coach ja P3Pro simulaattorit / analysaattorit valmistuvat 
viikolla 40. Uuteen Vierumäki areenaan asennetut laitteet palvelevat golfareita 
ympäri vuoden. Koko golfin sisätoiminta on keskitetty vanhasta hallista uuteen 
areenaan. Olosuhteet talviajan golf treeneille ovat erinomaiset.

Sports-Coach Winter Tour lähtee juuri käyntiin. Kannattaa osallistua. Palkinnot 
ovat mahtavat ja kuka tahansa voi sen 1. palkinnonkin kuitata. 
Simulaattoripelaamisessa jää aina pieni yllätyksen vara. Pidä mukavalla 
fiiliksellä (pikku kilpailun lomassa) lyöntejä yllä myös talvikaudella.



3.10.2008 www.nettikaraoke.fi AVATTU

 

 

 

 

 

Tervetuloa Suomen ensimmäiseen karaokevideoiden latauspalveluun! Sen 
lisäksi, että laulaminen on kivaa, se tutkitusti vähentää stressiä.

www.nettikaraoke.fi

Näillä sanoilla alkaa Suomen ensimmäinen nettikaraokepalvelu. Muutaman 
vuoden veivaaminen on saatu ainakin osittain maaliin. Internetkaraoke 
-palvelu avattiin tänään juhlallisesti napista painaen:)

Nyt alan itsekin hieman laulamaan ja unohdan hetkeksi hakusessa olleen 
golfswingini. Palvelussa löytyy tällä hetkellä noin 200 suomalaista biisiä ja 
toivottavissa on lisää 600 suomalaista ja noin 1000 ulkomaalaista biisiä. Toivo 
sivuiltamme oma suosikkisi.

Mukavaa viikonloppua karaoken parissa.



3.10.2008 Mäntsälän Kuntokeidas aktiivinen ja idearikas 
yhteistyökumppani.

Mäntsälän Kuntokeidas on
kehittänyt Golf Maailmastaan
todellisen golfarin
paratiisin.Kuntokeitaalla voi liittyä
erityiseen Golf-klubiin, jolloin
kaikki talon palvelut ovat käytössä
ympäri vuoden päivittäin klo. 05-
22.

 

                                                     
      Kuvassa: Kuntokeitaan
Sports-Coach simulaattori 

Golf-klubin jäsenenä saa todella kattavat palvelut:

 ♦  Sports-Coach Golf-simulaattorin vapaa käyttö
 ♦  P3Pro Golf-analysaattorin vapaa käyttö (analysaattoriin lisätään lokakuun 
aikana 2 eri suunnasta kuvaavat automaatti kamerat swingin analysointiin). 
 ♦  Lyönti- ja puttialueen vapaa käyttö
 ♦  Golfbägin säilytys Golf-maailmassa

♦  Kuntosalin ja jumppien/spinningin vapaa käyttö
♦  Omaohjaaja joka laatii Golffarille soveltuvan
        talviharjoittelu kunto-ohjelman.
♦  Yli 100 ryhmäliikuntatuntia kuukaudessa.

Golf-klubiin käy maksuvälineenä Smartum liikuntasetelit, Finnbody yritysliput 
ja Tyky-kuntosetelit. Sports-Coach Winter Tourin finaalit pelataan Mäntsälässä 
28.3.2008

Käy ihmeessä tutustumassa Kuntokeitaaseen. Löydät Kuntokeitaan aivan 
Lahden moottoritien läheisyydestä Perkkiöpellontie 2:a. 



16.10.2008 Sports-Coach simulaattoreita valmistuu viikottain

Kuvassa: Espoolai
seen
yksityisasuntoon
rakennettu
(viimeistelyä
vaille valmis)
Sports-Coach
simulaattori.
Projekti
toteutettiin ilman
lyöntihäkkiä
asiakkaan
toivomuksia
mukaillen. Suuret
peilit,
greenihuovat
rappuihin jne.
antavat
markkinoiden

monipuolisimmalle simulaattorille upean loppusilauksen.

Sports-Coach simulaattoreita pystytetään vauhdilla. Tällä hetkellä työn alla on 
4 eri projektia, jotka valmistuvat lähiviikkojen aikana. Sports-Coach Winter 
Tourilla on mahdollisuus voittaa matka kaverin kanssa Englantiin. Käy 
tutustumassa Touriin ja osallistu.

Alla hieman juttua Sports-Coach simulaattoreista.

https://youtu.be/J8nbdZmB9Bo



22.10.2008 Petri "Pate" Uotinen EM - kisoissa Espanjassa ilman Go-
Relaxed Sun20 aurinkovoidetta

Liikuntavammaisten EM-kisat
käytiin Espanjassa. Erittäin hyvä
ystäväni ja pelikaverini Petri "Pate"
Uotinen oli kisoissa mukana
sijoittuen 17. B-sarjan
tasoituksellisessa lyöntipelissä.

Kuvassa: Pate ja Sergio Garcia
palkintojenjaossa. Tarkennukseksi
Pate vasemmalla ja Sergio
oikealla:)

Paten mukaan kentällä viihtyneet
noin miljardi kärpästä hankaloittivat
kaikkien pelisuoritusta kiitetävästi.
Luonnollisesti Pate oli unohtanut Go-Relaxed Sun20 aurinkosuojan Suomeen, 
jonka avulla kärpäsetkin olisivat pysyneet loitolla. Maahantuoja on päättänyt 
lahjoittaa koko joukkueelle Go-Relaxed tuoteperheen tulevia koitoksia varten.

Suomesta mukana oli 7-miehinen joukkue, jonka sijoitukset alla:

A-sarja, tasoitukseton lyöntipeli

21. Lasse Miettinen 84+88+92

B-sarja, tasoituksellinen lyöntipeli

8. Tero Peltola 75+77+76 
9. Antero Myllymäki 77+74+79 
17. Petri Uotinen 80+82+75 
31. Markku Korpimäki

C-sarja, tasoituksellinen pistebogey

6. Johannes Siikonen 32+31+23 
DQ Jussi Nuortti 24+27+DQ



20.11.2008 UUTUUS Snooper Sapphire Plus Mobile alkaen 149 €

Snooper Sapphire Plus
Mobile satelliittinavigointi ohjelmisto on
yhteensopiva useimpien PDA älypuhelimien
kanssa joissa on GPS vastaanotin, 2.8" LCD
näyttö sekä Win Mobile 5.0 tai 6.0
käyttöjärjestelmä. 

Sapphire Plus Mobile ohjelmisto toimitetaan
2Gb Mini SD kortilla johon Euroopan kartasto on
esiasennettuna. Asennus on helppoa, sinun ei
tarvitse ladata kartastoja internetistä. Kortti
laitetaan vain puhelimen SD kortti paikkaan ja
se on käyttövalmis muutamassa sekunnissa
ilman hankalia asennus ja lataus toimenpiteitä. 

Snooperin Sapphire Plus Mobile on paljon
enemmän kuin tavallinen
satelliittinavigointilaite. Tietenkin se sisältää
parhaan mahdollisen katutason kartaston jonka
tarjoaa Navteq. Sen Golf Shot Saver
tietokanta tuntee jo yli 2000 golfkenttää
ympäri Euroopan ja Suomestakin valmiina
jo noin 70 eri kenttää. Se käyttää myös
Snooperin ainutlaatuista Enigma-tietokantaa jolloin käytössäsi on Euroopan 
paras nopeuskameravaroitin.

Kehittynein katutason kartasto

Tunnetusti markkinoiden johtajana digitaalisessa katutason kartoituksessa, 
Sapphire Plus Mobile käyttää Navteq:n kartastoja. Sillä varmistamme että 
pääset määränpäähäsi parasta mahdollista reittiä. Voit hakea määränpäätäsi 
jopa 7 eri hakuvaihtoehdolla.

Snooper Golf Shot Saver

Sapphire Plus Mobilen Golf Shot Saver tuntee yli 2000 kenttää koko 
Euroopasta. Golf lyönti avustaja hyödyntää viimeisintä GPS teknologiaa jonka 
avulla saat tarkat etäisyydet mihin tahansa golf kentällä. Etäisyydet 
bunkereihin, vesistöihin, puroihin, polkuihin ym lasketaan automaattisesti sinun
liikkuessasi ympäri kenttää. Samalla kun se varmistaa sen että tiedät 
tarkalleen missä esteet on se kertoo sinulle tarkan etäisyyden Greenin alusta, 
keskiosasta, sekä takaosasta jolloin mailavalintasi osuu oikeaan.

Nopeuskameravaroitus

Harva meistä pitää nopeudenvalvontakameroista, mutta ne ovat tulleet 
jäädäkseen ja lisää tulee jatkuvasti. Snooper Sapphire Plus pitää sinut 



valppaana mitä edessäsi on tulossa. Se varoittaa sinua kaikista 
nopeudenvalvontakameroista ja ilmoittaa audiovisuaalisesti alueen 
nopeusrajoituksenkin. Jotkut kameroista on asetettu toimimaan jos ylittäisit 
sallitun nopeusrajoituksen vain muutamalla kilomertrillätunnissa, yksi välähdys
ja sakko on luultavimmin tulossa. Vain muutama lipsahdus keskittymisessä 
saattaa johtaa väliaikaiseen ajokortin hyllyttämiseen.

Palkintoja voittanut Nopeuskameravaroitin teknologia

Muista satelliittinavigaattoreista poiketen voit päivittää laitteesi 
nopeuskameratietokannan 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisenä 
päivänä. Sapphire Plus Mobile  käyttää ainutlaatuista Enigma tietokantaa, joten
kun uusi nopeudenvalvontakamera on asennettu käyttövalmiiksi voit ladata sen
laitteellesi, koska meille ei kelpaa mikään muu kuin 100% kattavuus. Sapphire 
Plus Mobile saattaa sinut vaivattomasti määränpäähäsi, varmistaen samalla 
ongelmattoman perille pääsyn.

Sisältää varoitukset

-Kaiken tyyppisistä nopeudenvalvontakameroista

-Yleisistä onnettomuuspaikoista

-Korkeanriskin alueista

Päivitys vain muutamassa sekunnissa

Sapphire Plus Mobile käyttää Enigma tietokantaa varmistaaksesi että sinulla on
käytössäsi markkinoiden kattavin nopeuskameravaroitin. Monet muut 
satelliittinavigaattori valmistajat päivittävät nopeuskamera tietokantaansa 3-4 
kuukauden välein, mutta meillä on oma ”tiimi” joka päivittää Enigma 
tietokantaa päivittäin, joten kun uusi kamera on asennettu on se ladattavissa 
sinun laitteellesi.



23.11.2008 Dansin Dogg on nyt OPTISHOT. Pelattavisssa UUSIA 
KENTTIÄ

Liittämällä uuden Optishot
kotisimulaattorin tietokoneeseesi
on sinulla täysiverinen oma
KOTISIMULAATTORI.

Optishot mittaa lyöntisi
infrapunasilmien avulla ja kertoo
realistiset tulokset. Voit pelata oikeilla
golfpalloilla, pehmopalloilla tai vaikka
ilman palloa. Pelaa missä haluat:
olohuoneessa, autotallissa eli siellä
missä mahdut swingaamaan.

Koska swingaat oikeilla mailoilla olisi huonekorkeutta hyvä olla 2.9 m, että voit 
käyttää myös draiveriasi. Testaa tilasi, mutta varovasti.

Nyt saat veloituksetta ladata 2 uutta kenttää uuteen Optishot 
simulaattoriisi.Ruotsalainen SimwayGolf on luonut Torres Pines (USA) ja 
Black Mountain (Thaimaa/ Hua Hin) kentät pelattavaksesi. Nämä kentät pelaat 
itse (ei kuten Tiger Woods pelissä, jolloin Tiger lyö lyöntisi) kuten aidossa 
golfsimulaattorissa. Voit jopa pelata ystävääsi vastaan ONLINE pelinä 
internetissä.

Katso alta YouTube pätkä. Kenttä Black Mountain Thaimaa, Hua Hin.

https://youtu.be/w58h_vXXF58

Pelissä mukana kilpailuja: lähimmäksi lippua, pisin draivi, range toiminto, 
online peli (tulokset näkyvät SimwayGolfin sivuilla).

Käy lataamassa peli koneellesi SimWayn sivuilta ja tutki onko näytönohjaimesi 
tarpeeksi hyvä pyörittämään peliä. Kirjaudu sisään "Bli medlem här" 
nappulasta, saat emailiisi antamasi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Ei muuta 
kuin LOGGA IN ja peli lataukseen.

OPTISHOT kotisimulaattori maksaa 495 € ja lyöntimatolla varustettu 
comboversio 675 €. 

Mikäli omistat jo Dansin Dogg simulaattorin käy lataamassa pelit 
veloituksetta SimWayn sivuilta itsellesi. Ne luonollisesti toimivat laitteessasi.



26.11.2008 Uima-allas uusíokäyttöön yhteistyössä Golf Coat Oy ja 
Intergreens

Helsinkiin valmistui yksityiskäyttöön jälleen uusi Sports-Coach 
simulaattori. Asiakkaan uima-allas viritettiin uuteen uskoon 
yhteistyössä Intergreens   Jouni Syrjän kanssa täydelliseksi 
golfkeskukseksi.                                 Kuvassa tyytyväinen asiakas 
odottamassa Linna Golfin ykköstiillä.

40 eri pelattavaa kenttää ja erillinen puttiviheriö huolehtivat asiakkaan 
viihtyvyydestä pitkinä talvipäivinä. Driving rangella lyönti-analysaattorissa ja 
puttiviheriöllä tehdään ihmeitä tulevan kauden pelejä varten. Vaviskaa 
pelikaverit.

Ja kun kerran simulaattori on hankittu mahdollistaa se osallistumisen myös 
kunnon skabaan.

Sports-Coach Winter Tourilla on mahdollisuus voittaa matka kaverin 
kanssa Englantiin. Käy tutustumassa Touriin ja osallistu.



6.12.2008 Etelään +31 astetta. Nahka palaa. Testaa itsesi.

Oletko lähdössä etelään?

Oletko muistanut aurinkovoiteet?

Testaa "NAHKA PALAA" testissä kuinka kestävä ja
rohkea olet lomareissussasi auringon UVA ja UVB
säteitä vastaan.

Go-Relaxed aurinkovoiteet on
allergiatestattuja huipputuotteita. Sun 20
"hyttyssuojalla" toimii mm. Thaimaassa kaikkia
lentäviä ja pistäviä hyönteisiä vastaan. Älä anna
liiallisen auringon tai hyttysten pilata lomaasi.

Tilaa tästä omat Go-Relaxed aurinkovoiteet etelään mukaasi.

Pysy miehenä ja tilaa rohkeasti auringonsuoja itsellesi.

Laittamalla hakusanaksi golfcoat YouTube yläpalkkiin, löydät  Minnin Finnair 
Master voittopuheen sekä tunnelmia Näppiksen, Tsemppi Tour finaaleiden yms. 
viime kesän tapahtumista. Hakupalkki ilmestyy kun viet hiiren videon päälle. 



15.12.2008 Kotkaan valmistui ja Mikkeliin valmistuu upeat golftilat 
tammikuun alkuun

Kotka 

Kotkaan, kuitukatu 4:n
valmistui  uusi upea golf
sisäharjoittelu keskus.
Hankkeen puuhamiehet Erik
Lindqvist040-7757662 Mika
Manner 0400-659 415ja Mika
Palm 040-746 0037toivottavat
kaikki tervetulleiksi
kokeilemaan uutta Sports-
Coach simulaattoria sekä
InterGreensin toteuttamaa
puttiviheriötä. Kuvassa:  
pientä näkymää Kotkan
upeista puitteista. 

Kotkassa onnistuu myös huikeat ralliajot simulaattorissa, kuten 
yritystilaisuudet kokous- ja saunatilojen osalta. Simulaattorin häkki ja Impact 
screen ovat varmasti Suomen suurimmat, sillä lyönti-/kuvakankaan koko on 6 
x 4 m. Kannattaa käydä tutustumassa kotkalaisten upeaan paikkaan.

Mikkeli

Savon Golftiimi Oy avaa tammikuun alussa lähelle Mikkelin keskustaa 
(Rokkalan karjaportin tiloihin) Mikkeliläisille oman talviharjoittelu 
paikan. Hankkeen vetäjinä toimivat kovan luokan golfari PGA Pro Jarno 
Hovila 050-550 6197 ja Mikkelin nuorisogolfin junnuvetäjä Eero Kultanen.

Golftiimin tiloista tulee löytymään Sports-Coach -simulaattori, P3Pro -
analysaattori, OptiShot -simulaattori, 3 erillistä lyöntipaikkaa, InterGreens 
puttiviheriö ja ProShop. Hankkeen toteuttavat yhdessä aktiivisten yrittäjien 
kanssa Golf Coat Oy ja InterGreens.

Jarno Hovila ja Eero Kultanen toivottavat kaikki innokkaat golfarit 
harjoittelemaan heti vuodenvaihteen jälkeen.



5.1.2009 Swingia tasapainolevyn edustus Golf Coat Oy:lle

Padraig Harrington Golf Digestin
haastattelussa:"99% golfareista
menettää tasapainonsa
swingatessaan".

Tästä aiheesta on väännetty peistä
puolesta ja vastaan. Mikäli Padraig
Harringtonia on uskominenon
aiheessa vinha perä. Yhdistämällä
markkinoiden ylivoimaisin tasapainon
hallintaan tehty
laite Swingia edustamiimme Sports-
Coach, P3Pro ja Optishot golfanalysa
attori / -simulaattoreihin uskallamme
väittää uuden aikakauden
golfopetuksessa ja -oppimisessa alkaneen. 

Tutustu lisää Swingia tasapainon hallintaan.

Jos jaksat lukea, alla mielenkiintoinen kertomus peliään 
kehittäneen naisgolfarin ajatuksista laitteesta:

Painonsiirronmittauslaite / Karoliina Tiivola / Golfpiste.com
(lyhentämätön ja koskematon teksti)
Insinööri Kainulainen ja painonsiirronmittauslaite – vitsi vaiko loistava 
keksintö?

Minulla oli menneenä kesänä tilaisuus kahteen otteeseen tutustua 
painonsiirronmittauslaitteeseen ja mieheen nimeltä Kainulainen – insinööri 
Kainulainen. Hän on kehitellyt laitteen, joka mittaa painonsiirtoa swingin 
aikana. Kuulostaa kieltämättä lähes vitsiltä: insinööri neuvomassa miten 
swingataan, saako nauraa?! Ihan huuhaajuttuja ajattelin! Suhtauduin alun 
perin hyvinkin kriittisesti koko touhuun, mutta niin tuntuvat suhtautuvan 
monet muutkin.... 

Kun Vierumäellä kesällä tuli tilaisuus mennä kokeilemaan laitetta, ajattelin 
antaa herralle mahdollisuuden kumota ennakkoluuloni (mainittakoon tässä 
vaiheessa se, että olin koko alkukesän ollut totaalisen hukassa rautalyöntieni 
kanssa). 
Asettauduin tarvittavien alkumittausten jälkeen seisomaan laitteeseen ja löin 
muutaman pallon. Katsoimme yhdessä monitoriin piirtyneet käyrät. 
Kainulainen analysoi hyvin selkeästi mistä on kysymys ja mitä käppyrät 
kuvaavat. Niistä näki selvästi, että painonsiirto tapahtuu minulla täysin 
päinvastaiseen suuntaan kuin pitäisi. Backswingin aikana painon pitäisi olla 
siirtynyt oikean jalan kantapäälle ja siitä sitten luonnollisesti swigatessa siirtyä 
lyönnin aikana vasemman jalan päkiälle. Minulla suunta oli aluksi täysin 
päinvastainen eli oikean jalan päkiältä vasemman jalan kantapäälle! 



Monitorista näkyi myös mailan liike, joka edellä mainitusta syystä johtuen oli 
”levoton”. Ei ihme, että pallot on lentäneen aivan mihin sattuu.

Seuraavaksi mittasimme uudestaan siten, että yrittäisin keskittyä 
painonsiirtoon. Harvoin kuulemma kovin nopeita tuloksia pystyy saamaan 
aikaiseksi, mutta onnistuin kuitenkin muutaman kerran jälkeen parantamaan 
käyriäni oikeaan suuntaan. Lisäksi mailanliikekäyrä (johon en siis suorituksen 
aikana kiinnittänyt mitään huomiota, vaan löin kuten ennenkin) oli 
HUOMATTAVASTI parempi viimeisessä käppyrässä, ei levoton yhtään! Ja mikä 
tärkeintä oivalsin jotakuinkin, mistä oli kysymys. Jotain Kainulainen yritti 
swingistänikin sanoa, mutta päätin kuitenkin, että swingini analysoimisen jätän
muille..

Olen tämän Vierumäellä tapahtuneen mittauksen jälkeen keskittynyt vain ja 
ainoastaan tähän yhteen asiaan. On se metkaa, että se yksi ajatus, joka on 
mielessä ennen lyöntiä on jalat. Aikaisemmin yritin epätoivoisesti miettiä 
milloin mitäkin; milloin heiluria, milloin ”ruoskaa”, milloin ranteita, milloin 
hartioita ja milloin mitäkin. Mutta, jos mietin tasapainoista alkuasentoa ja 
painonsiirtoa, korjaantuu kaikki yhdellä kertaa eli kaikki muu tulee ikään kuin 
kaupanpäällisiksi.
Juuri tätä samaa asiaahan Timokin korosti silloin yksityistunnilla, hänen 
lähestymistapansa oli vaan hieman toisenlainen, mutta samasta asiastahan 
tässä loppuen lopuksi on kysymys. Näillä kahdella saattaisi hyvinkin olla 
hedelmällistä yhteistyötä… Mielestäni laiteesta on eniten hyötyä juuri 
kilpapelaajille.

Kun parin kuukauden jälkeen menin uudestaan laitteeseen, oli nähtävissä 
selkeä muutos painonsiirrossa. Selkeä parannus oli tapahtunut myös 
rautalyönneissäni ja sen myötä myös kierrostulokseni ovat tippuneet. 
Kierrostulosteni keskiarvo on tämän oivalluksen jälkeen ollut 89,6, kun se 
ennen tätä oivallusta oli 93,2. Tämän jälkeen olen pelannut myös elämäni 
parhaat tulokset. Sattumaako – tai sitten ei. Joka tapauksessa hatunnosto 
Kainulaiselle; kerrassaan loistava keksintö!

 

Karoliina Tiivola



15.1.2009 Resepti Oy ja Golf Coat Oy matkamessuilla. Tule voittamaan
matka Barcelonaan.

Helsingin messukeskuksessa 16-
18.01. 2009 pidettävillä matkames
suilla löytyy Golf Destination
osasto hallista 4.

Matka Reseptin upeat golfmatkat
odottavat noutajiaan. Tule osastolle
kilpailemaan Sports-
Coachsimulaattoriin ja
kokeilemaan Taylor Made   mailoja
lähimmäksi lippua
kilpailussa. Kuvassa: tiukkaa
kilpailua torstailta.

Viikonlopun paras lyönti
palkitaan Blue1 lennoilla Barcelonaan, Espanjaan.

Kaikki hienot suoritukset palkitaan upein tavarapalkinnoin niin 
golfsimulaattorissa kuin puttikilpailussakin.

Nähdään 4 hallissa.  Passion for Golf.

17.1.2009 Buddha pelaa golfia niin minäkin.

Sain luetuksi aamuyöstä loppuun Seppo Palmisen "Buddha
pelaa golfia" kirjan. Olen innoissani ja virtaa
täynnä. Jos alkaisin tässä ja nyt selittelemään miksi, jäisi
monta uutta golfaria innostamatta matkailumessuilla.

Seppo Palmista en ole vielä tavannut, enkä saa provisiota
kertoessani julkisesti mielipiteeni kirjasta. Kirja on
loistava.

Kiitos Seppo. Olet kiteytttänyt Elämän ja Golfin juuri niin
kun se vain parhaimmillaan voidaan tehdä.

Suosittelen lämpimästi jokaiselle kirjan hankintaa.
Ensikesän sukugolfiimme osallistumisen edelletyksenä on,
että kirja on luettuna.



3.2.2009 Uutuuksia Orlandosta PGA Merchandise Show 2009

Jälleen on yhdet Orlandon PGA messut
kuitattu. Verrattuna viime vuoteen oli
näytteilleasettajia varmasti 30%
vähemmän paikalla. Mistähän se
kertoo? En haluaisi maalailla piruja
seinälle, mutta paikalliset uutiset
kertoivat yleisesti USA:ssa kokolailla
synkistä odotuksista.

Kuvassa:yhteistyökumppanimme Sven
Carlson Ruotsista ja vaimoni Heli
Kuivaniemi 2009 PGA Shown
avajaistunnelmissa.

Kun kerran Amerikkaan asti mennään, niin kyllä sieltä aina jotain käteen jää. 
Tällä kertaa toimme mukanamme mm. seuraavanlaisia uutuuksia, joita pääset 
ihmettelemään ja kokeilemaan GoExpo 2009 messuilla  Helsingin 
messukeskuksessa 13-15.3.2009. 

Swingia - taspainolevy opetuskäyttöön. Katso alta Simon Holmesin esittely 
Swingia Balance Plate:sta.

https://youtu.be/u2_xWWVGCp4

The Net Return - lyöntiverkko on todella laadukas niin golfiin, futikseen kuin 
pesäpalloonkin soveltuva verkko. LogoJet   - golfpallojen yms. tuotteiden 
personoimiseen. Kauttamme esim. logopallot, -teehaarukat, 
-merkkausnastat nopeasti ilman minimimääriä. Fairway Pro - iskunvaimennettu
lyöntimatto.  Dixon Earth - golfpallot, maailman ensimmäiset 100% 
ympäristöystävälliset pallot. Biogolftee - ympäristöystävälliset nimipainetut 
golfteet.

Muutamat löytämistämme uutuuksista esim. The Putting Game. GoExpossa 
pääset sitäkin kokeilemaan ja kilpailemaan upeista palkinnoista. 

Nähdään messuilla.

ps. Osastollamme kilpaillaan jälleen pituuslyönnin SM-tittelistä sekä 
Löylydriverin Maailmanmestaruudesta.

pps. Koostamme YouTubeen myöhemmin pikku kavalkadin messujen 
hölmöimmistä tuotteista, alueen viihdetarjonnasta ja isoista Amerikkalaisista 
takapuolista. 

Tässä vähän alkua. Lisää löydät YouTubesta vaikka hakusanalla: golfcoat.

https://youtu.be/RkqA5-P2vbY



12.2.2009 Fillari, Kunto, Golf, Retki, Kalastus ja Metsästys 13.-
15.3.2009 Helsingin Messukeskus.

Golfmessut lähestyvät. Tule
osastollemme tutustumaan uutuuksiin ja
kilpailemaan pituuslyönnin SM -
kilpailuihinsekä löylydriverin MM - kisaan.

Lisäämme lähipäivinä tarkemmat ohjeet
osallistumisesta sekä hieman lisäinfoa
tulevista uutuuksista.

Edellisestä uutisesta "Uutuuksia
Orlandosta PGA Merchandise Show 2009"
pääset tutustuman tuleviin uutuuksiin.

14.2.2009 Tytäryhtiömme Ahlsportin sivut on avattu

 

Tänään on avattu tytäryhtiömme Ahlsportin uudistetut verkkosivustot.

Käy tutustumassa aiheeseen.



18.2.2009 Radio SuomiPop Nettikaraoke täydessä vauhdissa ja 
Valmisnuotiot tulevat.

 

Radio

SuomiPop Nettikaraoke markkinointi käynnistyy lähipäivinä. Webbisivuston 
ulkoasu alkaa löytämään kuosinsa ja biisejä lisätään sormet verillä.

Odotettavissa on ennenkuulumattomia kilpailuja ja hulvatonta menoa. 
Pidä oikea kanava auki radiossasi ja olet mukana menossa.

Valmisnuotio Oy:n sivut avattu. Ensimmäiset nuotiot valmistuvat tuotannosta
lähipäivinä.

Nyt mukaan 13-15.03.2009 Go-Expo messuille Helsingin 
Messukeskukseen. Tule purkamaan Valmisnuotio osastomme. Jaamme 
ilmaiseksi 200 kpl Valmisnuotioita messupäivien aikana. 

Tässä Valmisnuotio Oy iskuryhmän otteita Lapin PR-kiertueelta. 

https://youtu.be/2DqZK_KfkTo

14.3.2009 GoExpo Helsingin messukeskus perjantain tunnelmia 
osastoltamme

Lama ei näy messuilla. Viime vuoteen verrattuna jo ensimmäisen päivän 
kävijämäärät ylittyivät lähes 2000 kävijällä. GoExpo messut kiinnostavat ja 
vetävät väkeä.

Katso alta lyhyet YouTube pätkät molemmilta osastoiltamme.

Golfosastomme kuulumisia

https://youtu.be/7YPU6JZGjw0

Valmisnuotion tapahtumia

https://youtu.be/3hY6eyO5rmQ



16.3.2009 GoExpo kilpailutuloksia ja palkittuja osastomme kilpailuissa

GoExpoviikonlopun aikana
kilpailtiinGolf Coat Oy:n
osastolla usealla
rintamalla. Osastolla jaettiin
niin Maailman- kuin Suomen
mestaruus mitaleja. Myös
simulaattoreissa pyörineet
NonStop kilpailu palkinnot
löysivät omistajansa.

Kuvassa: vasemmalta MM -
kilpailun johtaja Innovaattori
Teppo Örmä, Maailmanmestari
Janos Uotila, pronssimies Kassu
Lindström ja hopeamitalisti Iiro
Savinko.

LöylyDriverin sikajännittävä MM 2009 finaali!

Golfmessuilla kisattiin perinteisesti LöylyDriverin pituuslyönnin 
maailmanmestaruudesta SportsCoach -simulaattorissa. Jo alkukarsinnoissa 
tintattiin valkeaa kuulaa käsittämättömän pitkälle, Joni Kostamo Keimolasta 
huitaisi tämän vuoden pisimmän lyönnin, 230 m. Kisaan osallistui usean maan 
kansalaisia (mm. kiinalaisia, ruotsalaisia, virolaisia ja ylöjärveläisiä). Liekö 
pelivälineen hyvä tunteminen syynä siihen, että kaikki finalistit (9 naista ja 9 
miestä) edustivat Suomea. 
 

Tiukassa naisten finaalissa maailmanmestariksi kiskaisi 7 metrin 
erolla Bettina Mandelin tuloksella 176 m. Hopeaa saavutti jälleen lajin 
konkari, Johanna Leivonen täsmälleen samalla tuloksella kuin edellisissä 
kisoissa eli 169 m. Pronssia paiskasi Heidi Pyykkinen 150 m. Parhaimmat 
onnittelut koko kolmikolle!

Miesten finaali venyi ennätyspitkäksi mm. BBC joutui siirtämään 
pääuutislähetystään kun Janos Uotila ja Iiro Savinko ottivat jatkoajalla mittaa 
toistensa lyönneistä. Lopulta Janos veti pidemmän löylyn, ja nappasi 
maailmanmestaruuden tuloksella 220 m. Iiro kuittasi hopeaa tuloksella 217 m.
Kolmanneksi kiihdytti Kassu Lindström tuloksella 215 m. Finaali oli kaikkien 
aikojen kovatasoisin, jokainen finalisti tempaisi yli 190 m ja 200 m ylittäneitä 
oli kahdeksan! 



Onnittelut vielä kaikille mitalisteille, finalisteille ja osallistujille, lyödään löylyä 
taas ensi vuonna!

Audi Lond Drive pituuslyönnin SM tulokset löytyvät http://www.audild.fi/?
page=news090317 -sivustoilta.

P3Pro suorin Draivi kilpailussa Snooper Sapphire Golf GPS navigaattorin 
voitti Juhani Niemi tuloksella 0,00m lyönnin pituuden ollessa 178,70 m.

FORE Sports-Coach lähimmäksi lippua kilpailussa palkittiin seuraavat 
henkilöt:

Tuomas Salminen 1,2m (Villa Andropoff yöpyminen ja greenfeet  + Tallink 
Siljaline liput 2:lle)

Tomi Ojala 1,6m (Nokia Eden hemmottelupaketti 2:lle)

Marianne 1,6m (Nokia Eden hemmottelupaketti 2:lle)

Kimmo Laakkonen 1,7m (Tallink Siljaline lahjakortti H:ki-Tallinna-H:ki 2:lle)

Ari Lahdenperä  2,0m (Tallink Siljaline lahjakortti H:ki-Tallinna-H:ki 2:lle) 

Jesperi Kuitunen 2,0m (Tallink Siljaline lahjakortti H:ki-Tallinna-H:ki 2:lle)

Kaikille voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti palkinnoista. Golf Coat Oy 
kiittää Helmikaivos Oy, Snooper Sapphire ja FORE lehteä upeista 
palkinnoista.



27.3.2009 Dixon Earth ympäristöystävällinen EKO golfpallo. WEB 
Shopissa uusia maksutapoja.

Maailman ensimmäinen
ympäristö- ystävällinen
golfpallo.

Pallossa on silti saatu säilymään
loistava laatu, lyönti- ja
pelituntuma.
Dixon Earth päihittää useimmat
2-osaiset pallot, mutta on vahva
kilpailija myös usealle 3-
osaiselle pallolle. Katso PDF
dokumentti testistä Titleist PRO V1   kanssa.

Dixon Earth on saanut räjähdysmäisen suosion USA:ssa sekä pelaajien että 
kriitikkojen keskuudessa. 
Kokeile itse ja tee samalla ympäristöteko. Dixon Earth on 100% 
kierrätettävissä. 
Jopa tuotteen pakkaukset on tehty kierrätysmateriaalista. Katso PDF 
dokumentti.
Pallot toimitetaan 12 pallon pakkauksissa, joka sisältää 4 kolmen 
pallon laatikkoa.

Uutta!!!  Saat greenihaarukat ja merkkausnastat sekä Voit ja Dixon Earth EKO
pallot logo-, kuva-, tai tekstipainatuksella WEB-Shopistamme. Ei 
minimimäärää eikä aloituskuluja. Nyt voit myös maksaa VISA, VISA 
ELECTRON JA MASTERCARD -korteilla.



22.4.2009 Sports-Coach Winter Tour finaalit pelattiin Mäntsälässä

Kauden 2009 Sports-
Coach Winter Tour
finaalit pelattiin 19.4.2009
Mäntsälän Kuntokeitaalla.
Jännittäviin finaaleihin
osallistui 6 joukkuetta, jotka
taistelivat upeista
palkinnoista.

Kuvassa
oikealta:Loppukilpailun
finaaliparit  Mika L, Timo S,
Jari P, ja lyömässä Mikko  R.

Loppukilpailun
finaaliparia haettiin Linna
Golfin nopeilla ja haastavila
viheriöillä. Finaaliin selvittivät tiensä Gumbölestä Golf-killan Team Bätmänit 
Mikko Rajaviita (TGK) ja Mika Lindström (GT). Vastaansa he saivat Mäntsälän 
raudanlujan kaksikon Timo Seppälä (KYG) ja Jari Purolinna (HGS).

Ensimmäisten 15 reiän aikana scramblea pelattiin Hollow Point (USA) kentällä 
erittäin tasaisesti. Kumpikin joukkue johti vuoron perään ja reiällä 16 (par 3) 
Gumbölen miesten avattua veteen oli jo pientä ratkaisun makua 
ilmassa. Seuraavalle reiälle mentiin Mäntsälän joukkueen 2 lyönnin 
johtoasemassa.
Uskomaton tapahtui. Kahdella viimeisellä reiällä Team Batmanit Mikko 
Rajaviita (TGK) ja Mika Lindström (GT) tekivät kaksi upeaa birdietä ja 
kuittasivat marginaalisella erolla turnauksen voiton.
                            
Alla Mäntsälän loppukilpailun 6 parasta joukkuetta:
1. Mikko Rajaviita (TGK) 5,7 Mika Lindström (GT) 6,0  
2. Timo Seppälä (KYG) 4,3 Jari Purolinna (HGS) 13,1
3. Rami Ruohola (GG) 17,6 Juhani Viita-aho (GG) 8,5
4. Jouko Turunen (GT) 4,9 Petri Jantunen (GT) 5,0
5. Jari Fagerström (KYG) 5,6 Pentti Repo (GB) 4,8
6. Juhani Salo (RG) 14,5 Timo Frimodig (RG) 18,6
Tyytyväiset voittajat lähtevät Sports-Coach maahantuojan mukana Englantiin 
tutustumaan simulaattoritehtaaseen sekä pelaamaan muutaman legendaarisen
golfkierroksen Lontoon liepeille.



25.4.2009 SNOOPER GOLF GPS:n uusia ominaisuuksia ja kenttiä

Uudet Snooperin Golf-
ominaisuudet:Navigaattorin
lisäksi -          suomalaisia pelikenttiä
jo yli 115 - kun valitset kentän, 
snooper ohjaa sinut myös tarvittaessa
navigaattorilla perille - kentällä
valitset joko ykkösteeltä tai joltain
muulta teeltä lähdön -          valitset
valkoisen, keltaisen, punaisen, sinisen
jos niitä on ko. kentällä (Snooper
osaa laskea myös PB-
pisteitä) - snooper näyttää: doglegit,
etäisyydet bunkkereihin, vesiesteisiin,
muihin esteisiin ja greenin
etureunaan, takareunaan ja keskelle
-  kun olet lyönyt ja liikut väylällä
eteenpäin näyttää snooper koko ajan
jäljellä olevat matkat - pelattuasi väylän voit merkitä tuloksen 
scorecardiin (max 4 pelaajan kortit kerralla) - voit tallettaa pelaajien 
nimet muistiin, josta ne on helppo valita pelikierrokselle scorecardiin - voit 
myös mitata lyöntiesi pituuksia eri mailoilla (draiverista – lob 
wedgeen) - valitset mailan, painat start, lyöt pallon, liikut pallon luokse ja 
painat end. 

Yli 2500 ulkomaisen kentän lisäksi nyt ladattavissa kotimaisista mm:

Anola Golf, Archipelagia Golf Club, Arctic Golf, Aulanko Golf Hugo, Aura Golf

Aurinko Golf, Aurinko Golf 9-hole, Botnia Golf, Eckerö Golf, Eckerö Golf Short Course, Espoo Ringside Golf, Espoon Golfseura, Golf Talma 9-hole, Golf Talma 

Laakso, Golf Talma Master, Golf-Porrassalmi, Golf-Virrat, Gumböle Golf, Härmä Golf & Academy, Harjattula Golf & CC, Hartola Golf, Hattula Golf, Helsingin 

Golfklubi, Helsinki City Golf,Hiekkaharju Golf, Hiisi Golf Hiisi, Hill Side Golf & Country Club Valley Course, Hill Side Golf and Country Club, Himos Golf, 

Hyvinkään Golf, Ikaalisten Golf, Imatran Golf, Jyväs-Golf, Kankaisten Golf, Kartanogolf, Keimola Golf Kirkka

Keimola Golf Saras, Kerigolf, Konnus Golf, Kotojärvi Golf, Kuortane Golf

Kurk Golf, Kurk Golf 9-hole, Kytäjä Golf North West, Kytäjä Golf South East

Lakeside G&CC Järvenranta Course, Laukaan Peurunkagolf, Laukanlampi Golf Club, Levi Golf Taalonkierto, Mainari Golf, Master Golf Forest, Master Golf Master

Muurame Golf, Nevas Golf Karppi, Nevas Golf Kettu, Nevas Golf Rapu

Nokia River Golf River, Nordcenter Golf and Country Club Benz Course

Nordcenter Golf and Country Club Fream Course, Nurmijärven Golfkeskus A Course, Nurmijärven Golfkeskus B Course, Nurmijärven Golfkeskus C Course, 

Oulun Golfkerho Sanki, Oulun Golfkerho Vaara, Peltola Golf, Peuramaa golf (Vanha Peura), Peuramaa Golf Porkkala, Pickala Golf Forest, Pickala Golf Park, 

Pickala Golf Seaside, Pielis-Golf, Pirkanmaan Golf Messukylä, Pirkanmaan Golf Vuohenoja, Raahentienoon Golf, Rantasalmi Golf, Rauma Golf, Remson Golf 

Club, Ruuhikoski Golf, Salo Golf

Sarfvik Golf New Course, Sarfvik Golf Old Course, Sea Golf Rönnäs 18-hole

ST. Lake Golf Club, Suur-Helsingin Golf Lakisto, Suur-Helsingin Golf Luukki

Tahkon Golfseura Old Course, Tawast Golf, Vaasan Golf White, Vaasan Golf Yellow, Vanajanlinna Golf, Vihti Golf, Vuosaari Golf Helsinki, W-Golf Mäntsälä, 

Wiurila Golf

Uusia kenttiä tulossa viikottain. Euroopanlaajuinen kenttätilanne Snooper Sapphire sivuilta.



9.5.2009 Maailmanmestari Janos Uotila ja Long Drivers of Finland 
Dixon Earth talliin!!

Maailmanmestari ”Mr. Big
Hitter” Janos Uotila ja
Long Drivers of Finland
Dixon Earth talliin. 

Suomen ”Mr. Big Hitter” Janos
Uotila liittyi joukkoineen
Dixon Earth EKO talliin. Long
Drivers of Finlandin Bighitterit
Iiro Savinko, Janne
Westerback ja Noora
Westerback näyttävät mallia
ympäristöasioiden huomioon
ottamisessa.

Janos ”Mr. Big Hitter”
jyrähtää: ” on hienoa, että
Dixon on tuonut markkinoille EKO pallon. Meidän tehtävä on lyödä pitkälle ja 
kovaa, jolloin ainoastaan lopputulos ratkaisee. Valitsimme Dixonin juuri sen 
loistavien ominaisuuksien takia. Sitä paitsi en aio antaa 4-kertaiselle 
maailmanmestari Sean ”The Beast” Fisterille yhtään etumatkaa, mitä tulee 
välineisiin”. Golf Coat Oy varusti pituuslyönti teamin myös Go-Relaxed 
lihashuolto tuotteilla sekä Swingia tasapainolevyllä. Tutustu Janos 
Uotilaan ja Long Drive of Finlandiin oheisista linkeistä.   

Maailman ensimmäinen ympäristöystävällinen golfpallo  Dixon Earth on 
valmistettu täysin kierrätettävistä materiaaleista. Dixon Earth ei sisällä 
raskasmetalleja kuten tungstenia, kobolttia tai lyijyä, joita useimmat muut 
pallot sisältävät. Dixon Earth on onnistunut luomaan ympäristöystävällisen 
pallon, jossa on silti saatu säilymään loistava laatu, lyönti ja pelituntuma. 
Dixon Earth on 100% kierrätettävissä oleva pallo, myös pakkaukset on tehty 
kierrätysmateriaalista. Dixon Earth päihittää useimmat 2-osaiset pallot, mutta 
on vahva kilpailija myös 3-osaisille palloille.  

Ympäristöystävälliset Dixon Earth golfpallot löytyvät Stockmanneilta, hyvin 
varustelluista golfliikkeistä ja proshopeista.

Saat Dixon pallot painettuna logollasi, nimelläsi tai kuvallasi WEB 
Shopistamme.



11.5.2009 Dixon Earth EKO kiertue käynnistyi. GolfDigest, Golfpiste ja 
Goats do Roam mukana menossa.

Dixon Earth EKO  kiertuekäynnistyi.
Viikoilla 22-25 kiertää Ferrarin punainen
Ducato iso vaunu perässään ympäri
Suomea useilla klubeilla. Havaitessasi
yhdistelmän tule ihmeessä tutustumaan.
Tunnistat ajoneuvon isoista Dixon Earth EKO
pallo kylkiteipeistä.

Voit tilata Golf Digestin  paikanpäällä
6kk ja saat lahjaksi 6 kpl Dixon Earth EKO
palloja omalla nimipainatuksellasi tai
logollasi. Saat myös mukaasi uusimman
Golf Digestin sekä Jim McLeanin opetus-
dvd:n kaupan päälle (tehty
suomeksi). Kaikki tämä ainoastaan 30 €.

Kiertue etenee:

24.5. sunnuntai Sea Golf Rönnäs

25.5. maanantai Hartolan Golf

27.5. keskiviikko Messilä Golf

28.5. torstai Nurmijärvi Golf

30.5. lauantai Meri-Teijo Golf

31.5. sunnuntai Aura Golf

01.06. maanantai Kankaisten Golf

02.06. tiistai Uudenkaupungin Golf

03.06. keskiviikko Rauma Golf 

04.06. torstai Laukaan Peurunkagolf  siirretty sääolosuhteiden vuoksi

06.06 lauantai Tarina Golf

07.06 sunnuntai Tahko Golf

08.06. maanantai Katinkulta Golf

09.06. tiistai Paltamo Golf



10.06. keskiviikko Ruka Golf

11.06. torstai Virpiniemi Golf

12-14.06. pe/la/su Oulun Golf

Seuraavaksi on vuorossa juhannustauko. Kiertue jatkaa juhannuksen jälkeen 
pääkaupunkiseudulla. Sivuille ilmestyy lisäinfoa myöhemmin. 

Kaiken tämän kruunaa mahdolliset maistiaiset Goats do Roam  puna- 
tai valkoviinistä. Mikä on Goats do Roam?

Goats do Roam on poikkeuksellisen kiinnostava, ehkä jopa ainutlaatuinen 
viinintuottaja Etelä-Afrikasta. Paikan päällä käydessä sen tajuaa välittömästi. 
Tilalla kuljeskelee vapaana vuohia - kaikkialla!

Viinitila on 30-luvulta lähtien siirtynyt isältä pojalle ja kehittynyt entistä 
paremmaksi jokaisen sukupolvenvaihdoksen myötä. Rohkeiden ideoiden 
arvostus ja kyky luoda uutta ovat tunnusomaisia piirteitä tämän päivän Goats 
do Roam Wine Companylle.

Tuotemerkki Goats do Roam nauttii suurta suosiota viininystävien hilpeissä ja 
sympaattisissa joukoissa maailmalla. Viinit ovat nimensä mukaisesti leikkisän 
energisiä edelläkävijöitä, kuten Golf Coat Oy omalla sarallaan.

Lataa ja tulosta PDF kiertueesta klubin seinälle tästä .

16.6.2009 Kiertue keskeytyy. AC/DC tulee....

Dixon Earth Golf Digestkiertue
keskeytyy. AC/DCaloittaa yhtiömme
juhannusvapaan.

Mitään ei myydä.

Nyt rokataan.

Hauskaa Jussia kaikille.

Jihaa.



1.7.2009 Uusi erä Dixon EKO palloja saapui maahan. YouTube 
tunnelmia Oulun Audi LD kiertueelta.

Vihdoinkin saapui uusi erä Dixon
EKO palloja maahan.
Pehmeämpi EARTH on saanut
varauksettoman vastaanoton
jokaiselta palloon tutustuneelta.
Pallon ominaisuudet ovat todella
loistavat.

Painoimme LogoJet 
painokoneella kiertueemmeaika
na lähes 15.000 palloa, joten
kokolailla monet pääsivät Dixon
palloja kokeilemaan. LogoJet koneita ilmestyy maahamme muutamia omamme
lisäksi, jolloin tilaaminenkin helpottuu jatkossa. Tulemme luomaan syksystä 
sähköisen tilausjärjestelmän, jossa voit designata omat pallosi valmiiksi 
netissä.

Pituuslyöntimiehet ovat antaneet omat painavat lausuntonsa Dixon Earth ED
pallosta. Pallo todellakin lentää pidemmälle kuin mikään muu pallo. Dixon 
Teamiin ovat liittyneet Janos Uotilan Teamin lisäksi mm. "Näppis" 
Leinonen, pituuslyöjä Marko "Hulk" Mustonen sekä Ruotsin ykköstykit Markus 
Edblad ja Mikael Lindblom.

Karso alta video Ruotsin poikien ajatuksista sekä Audi Long Drive tapahtumista
Oulusta.    

https://youtu.be/s81jagGTpeA



21.7.2009 Sports-Coach Winter Tour finalistit Englannissa

Sports-Coach Winter
Tourfinaalivoittajat Mikko
Rajaviita ja Mika Lindström
kävivät Sports-Coach
maahantuojan vieraina
Englannissa.

Matkan aikana pelattiin mm.
Betchworth, Krookwood ja
Rusper Golf kentät.

Iso kuva: Mikko, Mika ja
Jason Cole Betchworthin 4
väylällä. Rusper
Golfissa kisattiin KG:n
epävirallisesta
euroopanmestaruudesta, jonka
Mika L. kuittasi nimiinsä. Pikkukuvassa onnellinen voittaja voittopystin 
kanssa Rusperin 7 tunnin pelikierroksen jälkeen.

Vierailun aikana käytiin myös tutustumassa Sports-Coachin 
valmennusakatemiaan sekä tehtaaseen.Testattuaan uutta Sports-Coachia 
vierailijamme olivat täysin vakuuttuneita uudesta High Speed kameroin 
toteutetusta simulaattorista. Peli alkaa todellakin olla niin lähellä aitoa golfia 
kun se simuloimalla on vain mahdollista.

Viisipäiväisen vierailun aikana ehdittiin tehdä runsaasti edullisia ostoksiakin 
paikallisissa (varsin hulppeissa) proshopeissa.

Tulevana talvena pelataan jälleen Winter Tour ja voittajat matkaavat kuten 
tänäkin vuonna Englantiin palkintomatkalle. Ensivuonna pelataankin aitoja 
links kenttiä ja matkan ohjelmisto virittyy muutenkin äärimmilleen tästä 
vuodesta viisastuneena.

Seuraa Sports-Coach sivustoja, sillä julkaisemme kilpailun viimeistään 
lokakuun aikana. Alla pikku YouTube videopätkä Betchworthin klubista. 

https://youtu.be/KeTI0AgJs4g



31.7.2009 Kuivaniemen Sukugolf Peuramaalla 7.8. perjantaina. 
Lähtöajat. Muutama ennakkotulos.

On jälleen tullut aika kauden
pääkilpailun. Kuivaniemen sukugolf
pelataan Peuramaalla(vanha peura) 12. kerran.
Raivoisa tavoittelu halutusta pokaalista alkaa.

Kuvassa: Hallitseva mestari Kimmo pokaalin kera.

Säännöt ovat vanhat tutut ja naamatkin,
sukuaan kun ei voi valita:). Jälleen kerran on
harjoiteltu useilla eri mantereilla kauden
pääkilpailuun. Tätä kirjoittaessa Mika, Eija, Jere ja Joosu on palaamassa 
Ruotsin / Ahvenanmaan mantereelle suuntautuneelta usean viikon 
harjoitusleiriltä. Assin Norjan harjoitusleirin ajoitus hieman epäonnistui, sillä se
sattui päällekkäin itse kisan kanssa. Assi pelaa itse kilpailun ennen 
harjoitusleiriä (onkohan tuosta leiristä paljon hyötyä?) Peuramaalla tiukan 
valvonnan alaisena. Myös Atte on onnistunut järjestämään Salon 
juopottelukiertueen samaan ajankohtaan päästyään ammattikorkeakoluluun 
opiskelemaan (hyväksyttävä selitys) joten hän myös pelaa kilpailukierroksensa
ennakkoon. 

Assi ja Atte pelasivat 4.8. tiistaina oman kilpailukierroksensa ja 
asettivat kovat pohjat perjantain starttajille. Pistebogey kisan hurjan 
kärkituloksen täräytti Assi 38 pisteellä, Aten tehdessä 35 pistettä.

Kilpailu pelataan Dixon Earth Ekopalloilla, jotka nimikoituna 
(väärinkäsitysten välttämiseksi ja luontoa suojellen) toimitetaan 
starttipaketissa. Koska suvun golfosaaminen on eritasoista täysperävaunurekka
varapalloja on varattu ajelemaan vanhan peuran tuntumaan maahantuojan 
puolesta. 

Alla starttiajat ja ryhmät Peuramaan aikaa:

14.00   Birgit, Eija, Kata 14.10   Betty, Ellu 14.20   Leni, Heli 14.30   Bror-Erik, 
Mika L, Joel 14.40   Ville, Nikke, Jesse 14.50   Joosu, Jere, Timo 15.00   Jani, 
Kimmo, Matias 15.10   Mika, Aki, Sami

Saavuthan suvun perinteitä kunnioittaen hieman viimetingassa, 
kyseenalaisessa vaatetuksessa, valitellen kipujasi, mutta hurtilla huumorilla 
varustettuna. Starttipaketit eväineen noudettavissa suvulle varatusta 
kabinetista klubirakennuksesta. Kilpailun jälkeen sauna, ruokailu alkaen 19.30 
ja palkintojen jako. Kuljettajille ja caddieille on varattu oma alcoholfrei 
kabinetti koko kilpailun ajaksi. 

Alla pientä YouTube pätkää viimevuoden lähtötunnelmista. 
https://youtu.be/wCuNHpYPGQI



9.8.2009 Kuivaniemen sukugolf tulokset.

Kuvassa sukugolfin osallistujia Peuramaalla.

Suvun mestaruudesta kisailtiin Peuramaan erinomaisilla 
viheriöillä. Ensimmäistä kertaa kilpailun historiassa mestaruus meni 
jakoon. Pokaali siirtyy puolen vuoden päästä Jereltä Assille, kunhan Mika 
on ensin hommannut pokaaliin uuden kultalaatan ja kaiverruttanut 
voittajien nimet pokaaliin.

Erikoiskilpailuissa menestyivät: Heli Kuivaniemi (lähimmäksi lippua), 
Sami Kaunisto (pisin draivi). Scratch sarjan voiton otti Joosu Kuivaniemi 
käyttäen kierrokseen 81 lyöntiä.

Mestaruuspokaalista kisattiin pistebogeynä. Alla 10 kärkitulosta.

1. Assi Kuivaniemi / Jere Kuivaniemi 38pb

2. Elisa Kuivaniemi / Jesse Kuivaniemi /  Atte Kuivaniemi / Kimmo 
Rauhala 35 pb

3. Mika Kuivaniemi / Joel Kuivaniemi 34 pb

4. Joosu Kuivaniemi 32 pb

5. Aki Kuivaniemi / Michael Lackschewitz 30 pb

Golf Lady Assia ja Sir Jereä pitää suvun muiden golfareiden kunnioittaen 
ja suurella nöyryydellä puhutella tulevan vuoden ajan.

Myöhemmin julkaistaan YouTube materiaalia kisailun tiimoilta.  



23.8.2009 Dixon, LogoJet ja Sports-Coach mukana Finnair Mastersissa 
28-30.8.2009 Tule kilpailemaan.

Dixon Earth Eko-
pallot, LogoJetlogopallokone
ja Sports-  Coachsimulaattori
mukana Finnair 
Mastersissa.Nordea
Expoyleisöravintolassa pääset
kilpailemaan lähimmäksi lippua
kilpailuun Nordea Sports-Coach
simulaattorissa. Jokaisen
päivän 3 parasta miestä ja
naista palkitaan
tusinalla logopalloja, jotka
saat nimikoituna omalla
nimelläsi päivän päätteeksi
mukaasi. Lisäksi
jokaisen päivän
parhaat mies/nainen palkitaa
n upeilla Goats Do
Roam     puna- ja valkoviinillä.  

Nordea Expo teltasta saat myös Dixon Earth ekopallot mukaasi. Finnair 
Masters Dixon erikoistarjous painettuna 4-värisenä kuvalla, nimellä, 
logolla tai niiden yhdistelmällä:

Dixon Earth Eco Distance (maailman pisinlyöntisin pallo)  35 euroa / tusina tai 
Dixon Earth 40 euroa / tusina sisältäen painatuksen. Hanki nyt 
syntymäpäiväpallot kaverillesi tai itsellesi!!  

Golf Coat Oy toimittaa mm. Finnair Masters Pro Amiin Dixon Earth 
nimikkopallot niin pelaajille kuin naisammattilaisille. 

LogoJet pallokoneiden pohjoismaiden edustus Golf Coat Oy:lle. Nyt saat
omat logopallosi myös kotimaasta joustavasti. Ekatto Oy / Pro Shop 
Ekatii (Pro-shopit Tuusula Golf, Nurmijärvi Golf ja Nevas Golf), Mailapaja 
Mika Hekkanen, Haukipudas ja Golfpalvelu Mika Osmo (Pro-shopit Hartola 
Golf ja Joroisten Golf) palvelevat logopallotarvettasi asiantuntevasti.

Tavataan Finnair Mastersissa...tule kilpailemaan ja tutustumaan markkinoiden 
hulvattomimpiin logopalloihin.  



27.8.2009 Finnair Mastersissa tapahtuu jo ennen kisapäiviä.

Finnair Masters Pro Am päivät ovat olleet
täynnä vipinää ja vilskettä. Dixon Earth
logopalloja on tehty kiihtyvällä vauhdilla ja
omat Dixoninsa ovat jo saaneet mm.
syntymäpäiväsankari Jenni Kuosa, Hanna-
Leena Salonen ja tietysti Minea "Minni"
Blomqvist.

Kuvassa: Minea "Minni" Blomqvist omien
personoitujen Dixon Earth pallojen kanssa.
Minnin viralliset pelipallotkin tullaan jatkossa
painamaan LogoJet painokoneella hänen
Caddiensä piirrosten pohjalta. 

Viikonlopun aikana on kaikilla mahdollisuus
saada omat Dixonit upeasti
personoituna. Tule Taliin tutustumaan.

Nähdään Nordea Expo yleisöteltassakiinnostavien kilpailujen keskellä. 
Lauantaina pääset haastamaan Kalle Palanderin Sports-Coach 
simulaattorissa Closest to Pin skabaan.



28.8.2009 LogoJet logopallokoneiden pohjoismaiden edustus Golf Goat
Oy:lle

 

LogoJet logopallokoneiden pohjoismaiden edustus Golf Coat Oy:lle. LogoJet
logopallo, -greenihaarukka, -merkkausnasta, -kynä, - jne. pohjoismainen 
edustus on siirtynyt hyvään kotiin.

Kaikki henkilökohtaiset ja tärkeimmät golfvälineesi saat yksilöllisesti 
merkattuna edullisesti ja lähes heti tarpeidesi mukaan pian ONLINE.

Avaamme kohta www.logojet.fi sivuston, jossa voit itse designata omat 
logopallosi, greenihaarukat ja merkkausnastat. Jälleenmyyjämme palvelevat 
sinua ammattitaidolla ympäri pohjolaa. 

Katso mitä kaikkea LogoJet osaa www.logojet.ca 

Tule tutustumaan ja hakemaan omat pallosi Finnair Mastersista. 



29.8.2009 Maailmanmestari Kalle Palander pelaa Dixon Earth EKO 
palloilla.

Kalle Palander liittyi Dixon Earth talliin.

Kallen pelipallona jatkossa on Dixon Earth
Eko pallot. Kallen pallot personoitiin LogoJet
painokoneella.

Kuvassa: Kalle personoitujen Dixon
pallojen kera. Kallen sai haastaa Sports-
Coach simulaattorissa lähimmäksi
lippua kilpailuun Finnair Mastersissa. Kalle
pamautti päivän kovimman tuloksen 0,40m
lipusta. Kyllä mestari on mestari lajista
riippumatta.

Mikäli löydät Kallen personoidun EKO
pallon, niin palauta se meille ja
palkitsemme sinut omilla personoiduilla Eko
golfpalloilla (6 kpl). Tunnistat Kallen pallot
humoristisesta Kalle karikatyyristä.



8.9.2009 Turkki monien mahdollisuuksien kohde.

Kuvassa: pitkä
draivi, äiree
Suenossa ja
kunniaa Suomen
lipulle. 

Turkissa
golfarin
paratiisi on
ehdottomasti
Belek, mutta ei
tähän aikaan
vuodesta. On
nimittäin liian
kuuma +35c
pelata golfia. Hiki
virtaa päälaesta…
persvakoon.
Vähintäänkin on
otettava golfauto alle ja sittenhän se ei ole enään todellista golfia. Sueno Golf 
Club on upea paikka  ja näen jo itseni hieman myöhemmin syksystä 
kiertämässä kenttiä.

Niin päätimmekin kävellyn erittäin hikisen 9-reiän jälkeen lähteä vuoristoon 
lyömään Turkin pisimmän draivin ja ehkä Suomenkin. Kuuden tunnin 
seikkailun jälkeen jeeppimme löysi loistavan kanjonin, johon pystyi lataamaan
noin kilometrin pallonlennon. Vapise Antti ja Janos. Olosuhteet tekevät miehen 
ja Aki tulee:).

On tässä matkan varrella opittu muutama muukin asia 
Turkista. Paikallisella basaarilla ollessamme tarjottiin "original copy" tuotteita 
kohtuullisen kovaan ääneen. Miten tuon oikein tulkitsisi? Sukat on halpoja ja 
varsin laadukkaita, aivan loistavia golfsukkia saa 10 egellä kokonaiset 26 paria.
Aloittaisimme maahantuonnin, mutta noita "original copyja" kun ei saa 
suomessa myydä. Siis tulkaa ostamaan itse.

Täällä Alanyassa on ainakin yksi alan heppu eli Tarzan ja Askonbaari. 
Helsingin Konalassa kasvanut ravintola-alan ammattilainen nimittäin riisti 
Ruotsin lipun ravintolansa lippurivistöstä Svenssoneiden tehdessä oharin.... 
Asiaa. 

Ja jos et löydä hotelliisi niin seuraa kylttejä TEK YÖN ne tuovat sinut yhtä 
varmasti perille kuin meidätkin. Tajusimme vasta seuraavana päivänä, että 
sehän on yhtä kuin yksisuuntainen katu. Toimii ainakin Alanyassa, jos etsit 
Lavinia hotellia.

Ps. Tuli tutkittua tuota Turkin karttaa aika huonosti, joten täältä Alanyasta on liki 2 tunnin 
matka Belekiin golfaamaan. Antalyasta matka onkin sitten lyhyt. Hulluina golfareina olemme 
silti nauttineet olostamme täällä Alanyassa, lähes irti golfista.



10.9.2009 Golf Coat Oy laajentaa. TeeJetillä painettavat BioGolfTeet 
tulevat markkinoille.

Golf Coat Oy teki laajan
yhteistyö-sopimuksen 
Itävaltalaisen Plantaplanst
GMBH:n kanssa useista EKO-
tuotteista.

 

Golf Coat Oy on aloittanut useiden
ympäristöystävällisten tuotteiden
maahantuonnin.

Vehnä- ja maissitärkkelyksestä
valmistetut BioGolfTeet saapuvat Suomen markkinoille pian. BioGolfTeet on 
saatavana kaksipuolisella painatuksella, sillä Golf Coat Oy:n Espoon 
keskusvarastolle saapuu Pohjoismaiden ensimmäinen TeeJet painokone.
  

TeeJet painokoneen investointi on huomattava satsaus Pohjoismaiden, Baltian 
ja Venäjän markkinoihin, sillä TeeJetin kapasiteetti riittää palvelemaan helposti 
koko aluetta. TeeJet painokoneella onnistuu myös useiden muiden 
golftuotteiden personointi ilman minimitilaus määriä.
  

Omalla LogoJet painatuksella saatavat Dixon Earth Ekopallot ja 
ympäristöystävälliset BioGolfTeet sekä kierrätysmateriaaleista 
tehdyt greenihaarukat ja merkkausnastat, muodostavat yhdessä vahvan 
ekologisen vaihtoehdon ympäristöään arvostaville kuluttajille.
 
Tuotteiden ympärille avataan pian interaktiiviset www-sivut, joiden kautta 
omien tekstien ja designien luominen tuotteisiin on jokaiselle mahdollista. 
Jälleenmyyjät ympäri maan palvelevat kuluttajia Eko-tuotteissa.



16.9.2009 Monipuolista työssäharjoittelua Golf Coatilla!

Aloitimme juuri toisen opiskeluvuoden
YO-merkonomeiksi Omnian Lehtimäen
toimipisteessä. Opiskeluvuosi
alkoi työssäoppimisella, aloitimme
14.8.2009 Golf Coat Oy:ssä, jakso jatkuu
2.10. asti.

Olemme saaneet tehdä
monipuolisia työtehtäviä, olemme mm.
olleet Finnair Masterssissapitämässä
golfsimulaattoria ja painamassa logoja
golfpalloihin. Suurimmaksi osaksi työt
sijoittuvat Espoon toimipisteeseen, siellä 
olemme tehneet päivittäin erilaisia
työtehtäviä: Webshop tilausten pakkaaminen, lähettäminen ja laskuttaminen, 
varaston organisointi, golfpallojen painatus   logojet koneella jne.

Nettisivujen päivittäminen on myös kuulunut työkuviimme, tämäkin 
uutinen on yksi osa sitä.

 

Terveisin Joosu ja Henri



20.9.2009 Golf Coat Oy McOnnenpäivillä tukemassa Lastentalosäätiön 
toimintaa.

McDonald´s
ravintoloissa pidettiin Lastentalosäätiö
n hyväksi hieno tapahtuma. 

McOnnenpäivät huipentuivat
lauantaina 19.9. klo 11-15. Lapsille oli
tarjolla hauskaa ohjelmaa ja aikuisille
kahvitarjoilu.

Golf Coat Oy oli mukana
Niittykummun McDonald´s
ravintolassa. Päivän aikana
painettiin LogoJet koneella Dixon Eko
-logopalloja, joista tuotto jäi
Lastentalosäätiön hyväksi. Mm. Hugo Häkkinen sai omat nimikko Eko-
pallot. Useat julkisuuden henkilöt olivat paikalla tukemassa hienoa toimintaa.

Tilaamalla omat nimikoidut Dixon Eko-pallot Lastentalosäätiöltä myös 
sinä voit tukea tätä upeaa toimintaa.

HYKS Lasten ja nuorten sairaalan läheisyydessä sijaitseva Ronald McDonald 
Talo on kodinomainen majoitusvaihtoehto pitkäaikaissairaille lapsille ja heidän 
perheilleen sairaalahoitojen aikana, kun oma koti on kaukana. Kolmessa 
talossa, joissa on yhteensä 14 huonetta, on majoittunut lähes 4000 perhettä 
seitsemän vuoden aikana ja yöpymiskertoja on jo reilut 60000. Perheet tulevat
kaikkialta Suomesta.

Ronald McDonald Lastentalosäätiö jatkaa työtään lapsiperheiden hyväksi. 
Kaikki säätiön varat ohjataan Ronald McDonald Talon toiminnan ylläpitämiseksi 
ja perheiden viihtyvyyden lisäämiseksi vaativissa elämäntilanteissa.

24.9.2009 Uusia maksutapoja Web-Shopissa

Nyt voit maksaa Web-
Shopissa  Visa, Visa
Electron ja Eurocard
luottokorttien lisäksi
kaikkien
verkkopankkien
kautta.

Maksu suoritetaan tilauksen yhteydessä Suomalaisella verkkopankilla (Nordea,
Sampo Pankki, OP, Handelsbaken, SP/POP/Aktia, Ålandsbanken, Tapiola 
Pankki, S-Pankki sekä Neocard luottokortti). Maksu tapahtuu Checkout.fi 



maksunvälityspalvelun kautta.

12.10.2009 Sports-Coach simuja asennetaan kiihtyvällä tahdilla. 
Uutuus High Speed Camera system.

Talvikauden lähestyessa
simulaattoreiden pystytykset ja
päivitykset ovat alkaneet. Sports-
Coach toi markkinoille uuden High
Speed Camera systeemin, joka lukee
kaiken pallosta. Kamerat lukevat
pallon sivu- ja pystykierteen antaen
erittäin todenmukaisen kuvan
lyönnistä.

Toppi lyönnit lähtevät maata myöten
myös virtuaalikuvassa, joten
pelituntumasta on saatu irti aivan
uusia ulottuvuuksia.

Vanhempiin lyöntialustallisiin versioihin on aloitettu High Speed kameroihin 
perustuvat päivitykset ja uusia pelikokemuksia pääsee pian maistelemaan 
ainakin: Mäntsälässa, Turussa ja Tampereella.

Täysin uusia laitteita asennetaan kovaa vauhtia. Parin viikon sisällä 
avataan uudet High Speed kameroihin perustuvat simulaattorit Lohjalla ja 
Töysässä. 

Sports-Coach WinterTour pyörähtää pian taas käyntiin. Käy 
katsomassa Sports-Coach -sivustoilta tarkempaa tietoa aiheesta. 

Klikkaamalla tästä pääset katsomaan viimekauden voittajaparin tunnelmia 
Englannista.



14.10.2009 Uudessa Optishot kotisimulaattorissa on nyt 5 pelattavaa 
kenttää.

Uusi Optishot kotisimulaattori saapuu 
juuri varastoomme. Nyt pääset pelaamaan
kotonasi maailmanluokan kenttiä edullisesti.
Mukana on uusina kenttinä Torrey Pines ja Big
Horn Golf Club Californiasta sekä US Open
kenttä Bethpage Black.

Mikäli omistat jo Dansin Dogin / OptiShotin
voit ladata tästä linkistälaitteeseesi uuden
softan ja lisäkenttiä.

Nyt pääset mukaan US Open
karsintoihin ilman, että lennät New Yorkiin ja
nukut vuokra-autossasi, sillä hotellit ovat US
Openin aikaan täynnä:)

Optishot mittaa lyöntisiinfrapunasilmien
avulla ja kertoo realistiset tulokset. Voit pelata
oikeilla golfpalloilla, pehmopalloilla tai vaikka
ilman palloa. Pelaa missä haluat:
olohuoneessa, autotallissa eli siellä missä
mahdut swingaamaan.

Koska swingaat oikeilla mailoilla olisi huonekorkeutta hyvä olla 2.9 m, että voit
käyttää myös draiveriasi. Testaa tilasi, mutta varovasti.

Uusi OPTISHOT kotisimulaattori maksaa 495 € ja lyöntimatolla 
varustettu comboversio 675 €.  KATSO TUTUSTUMISTARJOUS WEB 
SHOPISTAMME. 

Katso alta YouTube -video OptiShotista.



21.10.2009 Valmisnuotio palkittiin Scanstar 2009 -kilpailussa ainoana 
suomalaisena tuotteena.

Suora lainaus Kauppalehden verkkosivuilta: 

Yritysuutiset

Valmisnuotio roihahti palkintosijoille

Keskiviikko 21.10.2009 klo 13:39 Kauppalehti

SCA Packaging Finlandin ja Valmisnuotion kehittämä
valmisnuotiopakkaus on palkittu pohjoismaisessa Scanstar
2009 -suunnittelukilpailussa ainoana suomalaisena
tuotteena.

Scanstar-tuomaristo perusteli päätöstään sillä, että Valmisnuotio-
konseptissa yhdistyvät nerokkaasti pakkaus, tuote ja käyttö. Se on
loppuun saakka mietitty kokonaisratkaisu, joka osoittaa, että koko
arvoketjun kattava yhteistyö avaa uusia mahdollisuuksia.

Vuosittain järjestettävään pohjoismaiseen pakkausalan kilpailuun tuli
yhteensä 30 kilpailuehdotusta, joista neljä Ruotsista, kahdeksan
Norjasta, yksitoista Tanskasta ja seitsemän Suomesta.

Tuomaristo valitsi yhdeksän palkittavaa ratkaisua, joista SCA
Packaging Finlandin ja Valmisnuotio Oy:n tuote oli ainoa suomalainen. Tuote osallistuu
myös maailmanlaajuiseen Worldstar-kilpailuun myöhemmin syksyllä.

Ajatus valmisnuotiosta sai alkunsa kaveriporukan ideasta tuotteistaa suomalainen puu 
ja hyödyntää aaltopahvia pakkausmateriaalina.

Valmisnuotion puu on ilmakuivattua suomalaista koivua. Pakkauksen mukana olevalla 
sytytyspalalla nuotionsytytys onnistuu joka säässä. Syttynyt valmisnuotiopakkaus 
palaa puolessatoista minuutissa, minkä jälkeen nuotio on valmis.

Nuotion palamisaika on noin tunti ja jäljelle jää vain tuhka. Valmisnuotio painaa vain 
viitisen kiloa.

Tämä jatko ei ole Kauppalehden sivuilta:

Valmisnuotio Oy pyrkii Suomen Puolustusvoimien hovitoimittajaksi. Valmisnuotio Oy 
on aloittanut intensiivisen tuotekehityksen SA INT mallien kehittämiseksi. Valkoinen 
talvinuotio sekä maastokuvioinen sissinuotio näkevät päivänvalon lähiviikkoina. Lähes 
huomaamattomasti maastokuviolla palavaviin nuotioihin on erityisesti kiinnittänyt 
huomiota Ruotsin armeija.

KUVA: ALEKSI 
POUTANEN/KL

Nyt sytytti! 
Myyntijohtaja Aki 
Kuivaniemellä ja 
muilla 
Valmisnuotion 
avainhenkilöillä 
on syytä iloita 
tuotteensa 
menestyksestä 
Scanstar-kisassa.



1.11.2009 Lohjalle valmistui uusi High Speed kamera tekniikan Sports-
Coach simulaattori

Lohjan SportsGolf keskus avaa
ovensa lähipäivinä.
Länsilouhenkatu 31-33
sijaitsevassa Liikuntalinnassa löytyy
uusi ruokaravintola ja golf-
harjoitteluhalli.

Lohjan SportsGolf
tarjoaamonipuoliset
harjoittelupaikat alan harrastajille.
Sieltä löytyvät lyöntipaikat, 
puttigriini ja uusinta tekniikkaa
oleva Sports-Coach High Speed
kamerasimulaattori.  

Maanantaina 2.11. Lohjan oma
poika Antti Ulvio käy lyömässä virallisen avauslyönnin uudessa 
harjoitushallissa.  

Yrittäjänä toimiva Tetta Remander gsm. 050-462 4154 toivottaa kaikki 
lähiympäristön golfarit tervetulleiksi. 

Katso alta kuinka Sports-Coach 3D High Speed kamera toimii.

https://youtu.be/LNJeQXgXNgs



5.11.2009 Töysän Kirkonkylän Kyläyhdistykselle uusi golfsimulaattori 
osittain EU -rahoituksella

Töysän Kirkonkylän
Kyläyhdistyksellevalmistui uusi
Sports-Coach golf- ja
ampumasimulaattori. Simulaattori
pystytettiin vanhaan jo lähes
käyttämättömänä olleeseen squash
halliin. 

Hankkeen puuhamies Pekka
Kaukonenoli tyytyväinen projektin
vihdoin valmistuttua. Kyläyhdistys
haki hankkeelle EU -rahoitusta ja
saikin sitä huomattavan summan. 
Yhdessä aktiivisten golfharrastajien ja
kunnan myötävaikutuksella hanke
saatiin käynnistettyä ja toteutettua.

Kuvassa: Pekka Kaukonen kokeilee
uutta simulaattoria.

Simulaattori palvelee lähiseudun
golfareita Alavuuden, Kuortaneen
ja Ähtärin alueella. Uuden Sports-
Coach High Speed tekniikan tuomat
analyysit antavat talviharjoittelulle
uusia ulottuvuuksia. Töysässä pelataan yli 40 upeaa kenttää hyvissä 
olosuhteissa läpi talven.

 Katso alta kuinka Sports-Coach 3D High Speed kamera toimii.



18.12.2009 Uusia Sports-Coach simulaattoreita on valmistunut ja 
uusia tulossa tammikuussa

Sports-Coachin uusi High Speed
kamera system on osoittanut
pelattavuutensa ja luotettavuutensa.
Poikkeuksetta jokainen uutta systeemiä
testannut on ihastunut pelin aitouteen
sekä loistaviin analyyseihin.
Osallistu Sports-Coach wintertouriin ja
voita matka Englantiin.

 

Uusia Sports-Coachsimulaattoreita on
valmistunut Saloon (yksityiskäytössä),
Närpiöön (yleisessä käytössä) GSM.
040-482 0866 Kenneth Sundblad ja
Nokialle (yksityiskäytössä).

Heti vuodenvaihteen jälkeen valmistuu kaikille avoimet simulaattorit 
Ouluun, Tuusulaan ja Valkeakoskelle.

Sports-Coach sivustoilta näet kaikki laitteet, joihin on ehditty asentaa High 
Speed kameroilla toimiva kokonaisuus. Sisäharjoittelu ja pelaaminen on saanut
uuden standardin. Käy toteamassa itse.

23.12.2009 Rauhaisaa Joulua ja menestyksekästä Uutta Vuotta

Golf Coat Oy toivottaa
kaikille golffareille oikein rauhaisaa
Joulunaikaa ja
menestyksekästä Uutta Vuotta.

Olkaahan kiltisti niin Joulupukki
saattaa löytää tiensä teillekin.Tiedä
vaikka pukinkontista löytyisi
ekologisia golftuotteita.



10.1.2010 Oulun uusi LifeStyle Sports-Coach simulaattori avattiin.

Oulun Ruskoon, Liusketie 5:n
avattiin uusi Sports-Coach High
Speed kameroin varustettu
golfsimulaattori.

Simulaattoria pyörittävät Risto
Ollonen puh. 0400-581
961 sekä   Kaj
Sundström puh. 050-5303 221

Oulun LifeStyle
simulaattorin tiloista
löytyy erittäin korkeatasoiset sauna
ja pesetymistilat sekä viihtyisät
sohvaryhmät / ruokailutila, joten se
toimii loistavasti isommillekin ryhmille ja yrityksille. 

Simulaattori-isännät ovat luvanneet räätälöidä unohtumattomia iltoja 
asiakkailleen niiin golfillisesti tai vaikka karaoken parissa.

Kannattaa käydä tutustumassa markkinoiden hienoimpaan 
simulaattoritekniikkaan. 

20.1.2010 PGA Merchandice Show Orlando ja Go-Expo Helsinki

On jälleen aika lähteä tutustumaan maailman
suurimpaan golf show´n Orlandoon. PGA
Merchandice Show näyttää jälleen suunnan
alamme tuotekehityksessä ja golfareille
välttämättömiä maukkaita uutuuksia suorastaan
pursuaa messukäytävillä.

Tällä keraa lähdemme matkaan hieman etuajassa, sillä tapaamme Dixon Eko 
pallotoimittajamme St. Petersburgissa. Toivottavasti pääsemme testaamaan 
oikein kunnolla Dixon Fire pallon, jonka pitäisi olla lähes identtinen 
markkinoiden pelatuimman Titleist Pro V1 kanssa. Aika näyttää.

BioGolf tiit saapuvat varastoomme helmikuun puolivälissä. Samaan aikaan 
saamme TeeJet painokoneen, jolla voimme painaa tiit molemmin puolin 
ilman minimimääriä. TeeJet on erittäin tehokas täysautomaattinen painolaite. 
Kapasiteettimme on lähes 200 tiitä minuutissa. Tule tutustumaan Go-Expo 
messuille Helsingin messukeskukseen niin Dixon Eko-palloihin kuin painettuihin
BioGolf tiihin. Saat osastoltamme pallot ja tiit painettuna mukaasi 
messuhintaan!



22.1.2010 Swingari Golf avaa ovensa Valkeakoskella

Swingari Golfavaa näinä
päivinä
ovensa Valkeakoskella,
Sammonkatu 4:ssä. Yrittäjä
Ari Hagren on panostanut
rajusti tähän uuteen ja upeaan
paikkaan.

 

Sieltä löytyy golfareille
mm. Sports-  Coach
simulaattori uusimmalla High
Speed kamera teknologialla,
erilliset lyöntipaikat
sekä InterGreensin rakentamat putti- ja chippi greenit.

Valkeakoskelaisten golfharrastajien kannattaa ottaa yhteyttä Ariin Puh. 
040 728 9778 ja sopia omat harjoitusvuorot tähän Sammonkadun 
golftreenimestaan. Swingari golfissa voit maksaa useimmilla 
liikuntaseteleillä talviharjoittelusi.

Käy hieromassa swingisi kuntoon ja nauttimassa vaikka Linna Golfin 
viheriöistä.



3.2.2010 Uutta Orlando, Pleasy Golf CADDIEAWAY Bägi integroiduilla 
kärryillä

Orlandon PGA Merchandize Show on
takana.Lama ei varsinaisesti messuilla
näkynyt, vaikka tarjolla oli lähes
100 näytteilleasettajaa vähemmän kuin
viime vuonna. Täysin uusia innovaatiota ja
tuotteita oli selkeästi viimevuotista
vähemmän. New Product Center olikin aika
nopeasti katsottu.

Löysimmekö me sitten mitään uutta
kerrottavaa?

Dixon Ekopallo fanit saavat Fire versiota vielä jonkin aikaa odottaa. 
Tehtaan ukot antoivat uuden päivän julkaisulle, joka on vasta toukokuussa. 
Odottavan aika on pitkä.

TeeJet tiikoneen kanssa näyttäisi hieman tulevan kiire. Tuomme sen 
varmasti näytille golfmessuille ja sieltä saat Biotiit painettuna mukaasi. 

FlexNGrip golfkäsineessä on patentoitu teknologia. Satoi tai paistoi, niin 
tämä käsine ei luisu. Katso alta YouTube pätkä aiheesta. Näitäkin pääset 
messuilla ihmettelemään. 

https://youtu.be/5NDZrJ1QKnU

Ruotsalaisten kehittämä PleasyGolf CADDIEAWAY golfbägi oli erittäin 
kiinnostava tuote. Se palkittiin jo Munchenin messuilla parhaana tuotteena. 
Bägin + integroitujen rattaiden yhteishinnaksi tulee noin 300 euroa. Pääset 
tutustumaan tähän uutuuteen Go-Expo     Golfmessuilla 5-7.3.2010 Helsingin 
messukeskuksessa osastollamme.

Alta voit katsoa pienen YouTube pätkän tästä Ruotsalais-uutuudesta. 

https://youtu.be/wNfwyufD4V8



7.2.2010 Kokkolaan valmistui uusi Sports-Coach High Speed kameroin 
varustettu golfsimulaattori

Kokkolaan
kauppakeskusChydeniaan  
valmistui FinnBody
kuntokeskuksentiloihin
uusi Sports-Coach High
Speedkameroin varustettu
golfsimulaattori.

Kaustislainen innokas golfari
ja yrittäjä
Iiro Järvelä(kuvassa keskellä)
teki rohkeasti sopimuksen
tiloista FinnBody
kuntokeskuksen kanssa ja
sijoitti hankkimansa
simulaattorin keskelle
kaupunkia kokkolalaisten golfareiden iloksi.

Kokkolagolfin puuhamies Aki Paavola (kuvassa oikealla) uskoo, että 
simulaattori saa kovan suosion golfareiden keskuudessa, sillä juuri tälläistä 
palvelua on kaivattu kaupungin keskustaan.

Kokkolan SportsGolf -simulaattori avaa ovensa viikon sisällä. Asiasta 
voi tiedustella lisää Iiro Järvelä puh. 040 839 8943 tai Aki Paavola puh. 
0400 611 160



8.2.2010 Kuivaniemen isät VS pojat Dubaissa. Tunnelmia ja tuloksia.

Kuivaniemen isät vastaan pojat
Dubaissa.

Viime kesän tiukka tasapeli
Peuramaallapelatussa scramblessa
kirvoitti ryhmämme Dubaihin
asti  katsomaan kuka on kuka .
Matkajärjestelyt laitettiin käyntiin ja
varauksia tehtiin useille kentille.´

Kuvassa:                     Ryhmämme
Dubai Creekin klubin edessä
yöpelissä. 

Ensimmäiset neljä päivää on nyt
pelattu. Asumme Jebel Ali Golf Resort&Spa -hotellissa, jossa ensimmäiset pelit
on pelattu hotellin omalla, varsin edullisella ja tasokkaalla 9 reikäisellä kentällä.
Palvelu on moitteetonta ja joka ysille tulee startterilta mukaan mm. vesipullo ja
evästä. Pojat Joosu ja Jere kuittasivat ensimmäisen (paras viidestä) kilpailun 
suvereenisti nimiinsä voittaen papat 4 lyönnillä. Pojat pelasivat 2 yli parin. 
Päivän hauskinta antia oli papat  joukkueen Mikan 18 väylän lähestyminen 
sand wedgellä  60 metristä. Komea kylkkäri vei Dixon ekopallon 20-30 metriä 
yli greenin,  pompulla tiestä takana olevan sataman 20 metrisen jahdin 
kannelle. Team papat pallo päätettiin jättää jahtiin.

Osuipahan toiseen päivään tenniksen ATP-turnaus, jossa kävimme 
katsomassa maailmanlistan kärkimiehen Davidenkon (RUS) ja jonkun 
ranskalaisen välistä ottelua reilun 10 euron lippuhinnalla. Tennis on hieno laji, 
mutta eihän se homma etene varsinaisesti mihinkään näin golffarin 
näkökulmasta. Se on vähän kuin löisi puuhun jatkuvasti.

Saman päivän iltana kävimme Dubai Creekissä testaamassa par 3 kentän 
yövalaistuksessa. Uskomattomaan n.20 euron hintaan per ukko kuului 
vapaavalintainen ruoka menusta, sanko palloja rangelle ja kierros par 3 
kentällä. Kannattaa käydä kokeilemassa ihan vain kokemuksena.

Dubai Creekissä pelattiin scramblen toinen kierros, jonka papat 
kuittasivat komeasti nimiinsä. Akin ja Mikan komea voittotulos oli 2 yli paarin. 
Peli on jälleen tasan.

Raportoimme retkestä ja sen annista lisää loppuviikosta, sillä teemme mm. 
mielenkiintoisen kokeilun torstaina 26.2. Mihin pystyy 8-18 händäriset 
tumpulat Emirates Golf Clubilla pelaamaan Mailis Coursen takatiiltä 
European Tourin mestareiden vanavedessä?

Peli on nyt pelattu henkilökohtaisin tuloksin. Emme päässeet pelaamaan 
back tiiltä (tasoitusraja 5), siispä pelasimme sinisiltä, jotka eivät muutamaa 
väylää lukuunottamatta juuri eronneet backtiistä. Mika ”mokanen” Kuivaniemi 
latasi tiskiin uskomattomat 3 birdietä kierroksen aikana, mutta vielä sekään ei 
riittänyt scratchin viemiseen. Joosu löi uskomattomat 13 greeniosumaa, 



putaten päin persettä, silti pelaten 87 lyöntiä.

Tähän aikaan vuodesta Dubai vaikuttaa varsin mielenkiintoiselta golf 
kohteelta. Aurinko paistaa ja lämpötila pyörii +30 molemmin puolin.

Täältä Dubaista lämpimin terveisin, sinne talviseen härmään Aki, Mika ja pojat 
Joosu & Jere Kuivaniemi

8.2.2010 Isät VS pojat scramble ratkennut

Eilisen päivän aikana pelattiin kaksi virallista
pelikierrosta. Aloitimme aamusta Jebel
Ali kentällä, jossa tuulisissa olosuhteissa papat
ottivat varsin selkeän voiton. Poikien hieman
korkeammat lyönnit eivät osuneet greeneihin.
Sen verran kovaa tuuli oli, että 80m
lähestyminen vastatuuleen vaati täyden rauta 8.
Siirryimme Mikan kanssa 2-1 johtoon.

Illasta matkattiin Sharjah   Golfiin (tuttu
Sports-Coach simulaattoreista)pelaamaan
18 reikää keinovalaistuksessa. Kahden tunnin
seikkailun jälkeen kenttäkin löytyi, siispä töihin.
Pojat repäisivät 3 ensimmäisellä reiällä neljän
lyönnin johdon, joka tuntui lähes
mahdottomalta tavoittaa. Papat hivuttautuivat
kuitenkin rinnalle ja ennen viimeistä reikää osat
olivatkin yllättäen vaihtuneet.

Yläkuvassa ryhmämme Dubai Creekissä
ja alakuvassa Sharjah golfin 1. teellä. Joosu
vielä toiveikkaana pussailee uutta driveriään.

Maanosan mestaruus on ratkennut. Paras viidestä päättyi papoille 3-
1.  Jälleen 2 tunnin seikkailu ja saavuimme juuri parahiksi puolen yön aikaan 
katsomaan Leijonien huikean alun USA:ta vastaan.

Lauantaiaamun pelikierros jää sitten väliin. Ensimmäinen kunnon 
hiekkamyrsky pamahti paikalle. Olo on kuin hiekkapuhaltimessa. Elämme 
kuitenkin toivossa, että illaksi tyyntyy ja pääsemme jälleen töihin.

Sunnuntain viimeinen kierros pelataan jälleen Dubai Creekin upealla 
kentällä, mikäli kelit antavat hiemankin myöden. Näihin tunelmiin Aki, Mika ja 
Joosu und Jere.

PS. pian nähdään golfmessuilla uusien tuotteiden parissa. 



12.2.2010 Snooper S320 Shotsaver tulossa markkinoille 
kotimaankielisin valikoin hintaan 279 €

Snooper S320 Shotsaver on suunniteltu
golffaajilta saadun palautteen
perusteella.Shotsaverissa on kirkkain
markkinoilta löytyvä LCD näyttö, jonka
resoluutio on 240x400 pikseliä. Tämän
ansiosta laitten näytöltä on helppo lukea
kaikissa olosuhteissa. Laitteen
sisäänrakennettu akku kestää jopa 12
tuntia yhdellä latauksella ja laite on
myös täysin vedenkestävä.

Snooper S320 Shotsaver käyttää viimeisintä
GPS teknologiaa jonka avulla saat tarkat
etäisyydet esteisiin ja greenille liikkuessasi
golfkentällä. Tietokanta sisältää yli 3500
kenttää ympäri Euroopan, mukana
luonnollisesti kaikki Suomen kentät.
Etäisyydet bunkereihin, vesistöihin, puroihin,
polkuihin ym lasketaan automaattisesti sinun
liikkuessasi ympäri kenttää. Samalla kun se
varmistaa sen että tiedät tarkalleen missä
esteet on se kertoo sinulle tarkan etäisyyden
greenin etu-, keski-, sekä takaosaan jolloin
mailavalintasi osuu oikeaan.

Laitteen pienikokoisuuden ansiosta se kulkee vaivattomasti taskussasi 
tai se voidaan kiinnittää Golfkärryyn telineellä, joka tulee nyt maksutta
jokaisen Shotsaverin mukana. Shotsaverin mukana tulee myös virtajohto 
jolla laite saadaan kytkettyä suoraan sähköisen golfkärryn akkuun. Shotsaver 
on saatavana myös valkoisena. 

Shotsaveriin voidaan tallentaa 100 kenttää kerrallaan ja niiden 
vaihtaminen on helppoa. Valitset vain yli 3000 kentän tietokannastamme ne 
kentät joilla haluat pelata ja muutamalla napin painalluksella saat siirrettyä ne 
laitteellesi.

Esteet
Shotsaver havainnollistaa selkeillä kuvilla mitä edessäsi on ja varmistaa sen 
että tiedät tarkalleen missä esteet on. Samalla vilkaisulla näet aina tarkan 
etäisyyden greenin etu-, keski-, sekä takaosaan.

Tallenna lyöntiesi pituus jokaiselle mailalle!
Monet pelaajat eivät tiedä tarkalleen miten pitkälle he lyövät keskimäärin 
milläkin mailalla ja golfissa tämä on todella tärkeää. Shotsaver tarjoaa sinulle 
mahdollisuuden mitata kuinka pitkälle lyöt milläkin mailalla jotta voit aina 
tarkistaa mailavalintasi sopivuuden ennen lyöntiä. Aloitat vain mittaamisen 



pallon kohdalta, lyö ja kun olet 
pallosi vieressä lopeta mittaus. 
Shotsaver näyttää sinulle 
pisimmän ja lyhyimmän lyöntisi 
jokaiselle mailalle ja laskee 
kaikkien mittaamiesi 
lyöntipituuksien keskiarvonkin 
mailakohtaisesti.

Sähköinen tuloskortti
Shotsaverin sähköinen 
tuloskorttiin voi tallentaa 4 
pelaajan tiedot pelikierrosta 
kohden. Syötät vain pelaajien 
nimet ja tasoitukset ennen 
kierroksen alkua ja lyönnit aina 
pelatun väylän jälkeen. 
Kierroksen päätyttyä shotsaver 
laskee pelaajien tulokset 
automaattisesti.

Navigointiohjelmisto - 
Tilattavana erikseen hintaan 
89 €
S320 Shotsaveriin on myös 
mahdollista asentaa 
navigointiohjelmisto sekä 
nopeuskameravaroitin. Tämän 
ohjelmiston avulla voit käyttää 
Shotsaveria myös 
autonavigaattorina jonka avulla 
löydät vaivattomasti haluamasi 
Golfkentän parkkipaikalle.

Snooperin navigointiohjelmisto 
Navteq:n kartastolla sekä 
nopeuskameravaroitin 
ohjelmisto toimitetaan Micro SD 
kortilla. Sinun tarvitsee vain 
laittaa Micro SD kortti 
laitteeseen ja 
navigointiohjelmisto on 
välittömästi käytettävissä.



3.3.2010 Tervetuloa Golfmessuille

Kevään varma merkki
Golfmessut perjantai -
sunnuntai. Helsingin
Messukeskus   kannattaa
bongata tulevana
viikonloppuna.

Osastollamme kilpaillaan
Audi Indoor SM pituuslyönti
kilpailu sekä LöylyDriverin
Maailmanmestaruus. Tule
osallistumaan tai
katsomaan.

Kuvassa: Viime vuoden MM
-mitalistit. Löytyyköhän 
Janokselle vastusta tänä vuonna?

Esittelemme uutuuksia mm . CaddieAway golfbägi-/ kärry-
yhdistelmän. Snooper Shotsaver S320 esittäytyy myös osastollamme.

Saat osastoltamme messuhintaan mukaasi Dixon Eko 
pallot painatuksella sekä Biogolf ekotiit painettuna kahdelle puolelle. 
Kannattaa tulla tutustuman pohjoismaiden 
ensimmäiseen täysautomaattiseen TeeJet painokoneeseen.

Ostaessasi Ekopallot ja Ekotiit pakkaamme ne Ekokassiin ja nopeimmille vielä 
kaupanpäälle "Passion for Golf" lippikset.

Nähdään messuilla.

ps. Meillä on vielä jäljellä jokunen messulippu. Joten soita Akille 0500-456320 
jos messulippua kaipaat.



8.3.2010 Tunnelmia ja tuloksia GoExpo Golfmessuilta 2010

Kauden 2010 Golfmessut veti
paikalle runsaan yleisön. Messuilla
kilpailtiin, tehtiin kauppaa ja
tavattiin tuttuja. Esittelimme
uutuuksia, joista suurimman
huomion sai BioGolf tii. Messuilta
lähti mukaan eräskin tii omalla
painatuksella. Itävallan oma
poika Patrick Jahoda tuli tutuksi
usealle messuvieraalle. Pääsipä siinä
samassa hieman virkistämään
englanninkielen taitoakin.

Varmistuksen jälkeen saimme
tiedon, että oma TeeJet
koneemme saapuu Espooseen vielä
maaliskuun aikana, joten kohta pääsemme tuottamaan tiit koko 
Skandinavian ja Baltian markkinoille. 

Osastollamme kilpailtiin mm.  Audi Long Drive 2010 
sisämestaruudesta. Iso käsi pituuslyöjille kärsivällisyydestä, tekniikan 
kiukutellessa ja tehdessä kilpailusta entistä haasteellisemman. Tulokset 
ilmestyvät http://www.audild.fi/ sivuille lähipäivinä. Messujen aikana 
tehtiin myös huomattavia sopimuksia. Pga Pro Riku Soravuo ottaa 
vastuunpituuslyöntiammattilaisten Antti Salevan ja Mikko Pirisen fyysisestä 
valmentamisesta.

LöylyDriverin MM oli jälleen kutkuttavan jännittävä. Tästä linkistä pääset
tutustumaantuloksiin sekä tuotteen kehittäjän innovaattori, monitaituri 
Teppo Örmän salaiseen maailmaan. Fore Lähimmäksi lippua kilpailussa 
menestyivät seuraavat:

1. Pekka Puukko 0,5 m  ( Tallink SiljaLine matkalahjakortti kahdelle, 
hotelliyöpyminen ja Estonian Golf & Country Club greenfeet).

2. Juhani Suvitie 0,9 m ( Koko perheen kylpyläloma Rantasipi 
Edenissä Nokialla)

3. Sami Nevalainen 0,9 m ( 200 € arvoinen lahjakortti Villa 
Andropoff / White Beach Golfin palveluihin Pärnuun)

Golf Coat Oy kiittää suuresti pyyteettömästi apuaan tarjonneita tahoja 
messujen onnistumiseksi. ISO ISO Kiitos Rami, Tuomo, Riku, Antti, Lasse, 
Pate, Ben, Jani, Jarmo, Ilkka, Kira, Joosu, Patrick, Heli, Tepon Team 
ja Sponsorit Helmikaivos, Fore Magazine sekä Fondberg ja Devil´s 
Rock. 



12.4.2010 TeeJet Biotii painokone saapuu vihdoinkin. Uusia 
Simulaattoreita tulossa vielä kesäksi.

Ekologiset BioGolfTiit kahdelle
puolelle painava TeeJet painokone
saapuu viikon sisällä Espooseen.

Kauan odottamamme painokone
saapuu vihdoinkin
keskusvarastollemme Espooseen.
TeeJet painokoneessa on otettu myös
painoteknisesti ympäristöasiat
vahvasti huomioon. TeeJet
kierrättää 100% kaiken painossa
käytettävän musteen sekä ohenteet.

Kuvassa: Itävallan ja Saksan
markkinoita palveleva vanhemman sukupolven TeeJet.

Ekologiset BioGolftiit saa jatkossa painettuna kahdelle puolelle vain 
muutaman päivän toimitusajalla. Vehnä- ja maissitärkkelyksestä valmistetut 
Biotiit ovat todella kestäviä käytössä. Mikäli tii sattuu katkeamaan tai hukkuu, 
maatuu se täysin mullaksi 6-8 viikon kuluessa.

Uuden polven Sports-Coach High Speed kamera golfsimulaattoreita on 
tulossa Ouluun, Leville, Jämsän Himokselle ja Hartolaan. Simulaattorit 
rakennetaan tulevan kevään ja kesän aikana.

Sports-Coach simulaattorit valittiin US PGA virallisiksi pelikoneiksi. Nyt 
simulaattorit löytyvätkin US PGA pääkonttorilta sekä usean mailavalmistajan 
testitiloista. Julkaisemme Sports-Coachiin uusia huikeita ominaisuuksia niin 
mailafittaukseen kuin opetukseen vielä kuluvan kevään aikana.



29.4.2010 Uusi Sports-Coach simulaattori 
valmistui Ouluun Head Invest Oy:n Veikko 
Lesoselle.

Liikemies Veikko Lesosen Head   Invest 
Oy:n headquartersiin Oulunsalossa valmistui 
uusi Sports-Coach simulaattori.

Veikko suoritti greencardin -90 luvun alussa, mutta 
vasta nyt on aika panostaa golfiin tosissaan. Sports-
Coach analysaattorissa hiotaan lyöntitekniikkaa 
paikallisen pro:n avustamana ja pelataan upeita 
kenttiä.

Golfaavat liikemiehet olkaa varuillaan, sillä 
tulevaisuuden skineissä uusi panostava haastaja on 
tulossa.



7.5.2010 Valmisnuotio voitti WorldStarin suomalaisen oluen voimalla 
ja Presidents Awardsissa hopeaa

Kiinan Pekingissä jaettu Presidents Awards on
ratkennut. Valmisnuotio pokkasi Silver Awardsineli olimme
Maailman toiseksi kovin firma tänä vuonna tässä pakkausalan
kilpailussa.

Voiton kuittasivat hieman meitä isompi SADIA S.A, Brazil ja
Valmisnuotio Oy siis upeasti hopeaa.

Ile ja Timppa aloittavat ansaitun hurjan hopeamitalin
juhlinnan Pekingissä, joten järkeviä lausuntoja herroilta
on hetkeen turha kysellä.

Kyllä Suomalainenkin osaa, kun ottaa sopivasti olutta ja antaa
palaa.

T. Ylpeä hallituksen puheenjohtaja, Aki

ps. Alla hieman tunnelmia, kun WorldStar varmistui.

Täältä kirjoittelen mökiltä ja virittelen kohta Valmisnuotiota tulille. Aattelin paistaa
äireelle makkarat satoi tai paistoi. On tämä maailma 
ihmeellinen. Kaveriporukassa isossa kaljassa päätettiin, että jalostetaan aaltopahvia 
ja puuta semmoiseen muotoon, että tulille pääsee helposti.

Serkkupoika Ilkka Harju (SCA Design Manager) antoi oman huikean panoksensa
projektiimme ja mitä tapahtui. Ensin voitettiin Scanstar (Pohjoismainen pakkausalan 
kilpailu) ja nyt sitten perään WorldStar (Maailmanlaajuinen pakkausalan 
kilpailu). Sivustoilla se löytyy Campfire 2 Go nimellä, sillä aiotaan kansainvälistyä.

Mainostoimisto Leimahdus leipoi järisyttävän ulkoasun koko hommalle. Kyllä syttyy.
Loistavaa Vesku ja Juuso.

Koko bändi: Tomi, Jamo, ILe, Jani, Vesku, Juuso, Timppa, Ripa ja mä voi olla 
helevetin ylpeä tästä saavutuksesta. Kukahan viisas tajuaa tarttua tähän ryhmämme 
tuotokseen? Katso YouTubesta hakusanalla "valmisnuotio" projektimme vaiheita. 

Voisiko tässä olla jopa ratkaisu kehitysmaiden puhtaanveden ongelmaan? Voisiko 
tämäolla se jalostettu luonnonvara, joka tulevaisuudessa on jopa öljyä 
arvokkaampaa? Voisitko rakkaani tuoda uuden oluen?

Mitäpä näistä. Tulet odottaa ja kohta makkarat paistuu.

Terveisin, Aki ylpeä Hallituksen puheenjohtaja:)

ps. Sen jälkeen kun viikonvaihteessa ylläolevan kirjoitin nimesi Sri Lankan jury
5 parasta, jotka kilpailevat the "best-of-the best" President´s awardista. Ja perskeles 
siellä me ollaan listassa mukana. Pukkasi Kiinan reissun Pekingiin isoa palkintoa 
hakemaan kesäkuussa 2010.



8.5.2010 Elämäni ensimmäinen väitöstilaisuus ja karonkka. Upeaa 
Leni.

Oikeustieteiden maisteri ja
ennenkaikkea rakas pikkusiskoni Leni
Kuivaniemi väitteli eilen ansiokkasti
Jyväskylän Yliopiston taloustieteiden
tiedekunnasta sukumme ensimmäiseksi
Tohtoriksi.

Leni väitteli yrittäjyydestä ja hänen
väitöskirjan aiheenaan oli: ”Evaluation and
reasoning in the entrepreneurial opportunity
process. Narratives from sex industry
entrepreneurs”.

Vastaväittäjänä toimi professori Saara Taalas (Turun yliopisto) ja kustoksena 
professori Matti Koiranen (Jyväskylän yliopisto).

Elämäni ensimmäinen väitöstilaisuus ja sitä seurannut karonkka jäivät mieleeni
unohtumattomina ja ainutlaatuisina. Tunnustan, että en ole seurannut ja 
ennenkaikkea tajunnut kuinka hurjan työn takana on väitöskirja ja Tohtorin 
arvo. Onnittelenkin nöyrän ylpeänä Leniä hänen huikeasta saavutuksestaan.

t. Isoveli Aki ja tulevat tohtorit:) 

ps. Tästä linkistä aihe avautuu hieman enemmän asiasta kiinnostuneille. 



11.5.2010 TeeJet Biogolftii painokone laulaa Espoossa

Vihdoinkin kauan
odottamamme TeeJet on
saapunut
Espooseen. Saimme
laitteen puoliltapäivin ja jo
nyt olemme ehtineet
painaa liki 20.000 tiitä
iltapäivän aikana.

Ensimmäisen päivän
tuotannosta lähtee tiitä
oranssisena www.projenni.f
i Keep It Simple 4000 kpl 

www.are.fi 5000 kpl
valkoisena

www.sportsolutions.fi "Para
sta urheilua housut jalassa"
500 kpl valkoisena

www.alakulma.fi "Tällä tee:llä lounas hintaan 5€" 1000 kpl valkoisena

Meri-Teijo Golf   www.meriteijogolf.com  5000 kpl valkoisena

ja jos vielä virtaa riittää niin FINNAIR JUNIOR TOUR teet 10.000 kpl laulatetaan
Golfliitolle.

Kone toimii upeasti ja näyttäisi kapasiteettia olevan kattamaan koko 
Skandinavian, Baltian ja Venäjän markkinat.

Nyt ei siis muuta kuin ideat pyörimäään ja tilatkaa omat ekologiset BioGolftiit 
kaksipuoleisella painatuksella.

Vakavahenkinen videomme kuvattiin TeeJetin
kastajaisissa. RAMMSTEIN sylkee BioGolfTeetä
Skandinavian, Baltian ja Venäjän markkinoille seuraavat 10
vuotta yksinoikeudella.

Liity nyt Eco Golfer ryhmään FaceBookissa.Arvomme
jokainen viikko ryhmään liittyneiden kesken omat tiit
haluamallasi painatuksella.

Audi Long Drive kiertue käynnistyy jälleen. Käy
tutustumassa sivuihin ja totea kuinka Audi Long Drive
kiertuekin siirtyi ekoaikaan.

Mukavia pelihetkiä ekologisten tuotteiden parissa. 

https://youtu.be/2zUjH28DrTA



15.5.2010 Ekologinen SukuGolf - turnaus lähtöajat ja ohjelmaa.

Kauden päätavoite 
Kuivaniemen SukuGolf -
turnaus on huulilla. Täysin
ekologisena pelattava turnaus
pelataan Peuramaa Golfin upeilla
viheriöillä. Dixon pallot ja BioGolf
teet ovat itsestäänselvyys
sukumme kunniakkaassa 13.
turnauksessa, jossa osallistujia
on jo liki 30.

Joel ja Jesse ovat pelanneet jo
omat kilpailukierroksensa. Joel
latoi 30 bogeypistettä ja Jesse
29 pohjaksi skabaan. Joel on
valitettavasti joutunut edustamaan sukua yleisurheilun SM-kisoihin ja Jesse on 
dokaamassa nimipäiviään:). Molemmat ovat hyväksyttyjä syitä. Timo K. estyi
kilpailusta työrupeaman takia. Ei hyväksyttävää, mutta ensi vuonna 
haluamme nähdä rauta 5 jälleen pelissä. Missähän Sami on?? Sotkiko 
serkkutyttö Kaisu kuviot?

Kuvasssa:    Tutan silmäterä Nemo 1 v.  tulossa treeneihin Peuramaalle.

Perjantain 13. elokuuta lähtöajat ja flaitit alla ( Helin määräämä, ei voi 
vaikuttaa:).

14.00 Michael L., Veikko ja Bror-Erik 14.10 Kata ja Birgitta 14.20 Leni ja Ulla-
Maija 14.30 Nikke, Ville ja Matias 14.40 Joosu, Jere ja Kimmo 14.50 Mika K, 
Aki ja Jukka J. 15.00 Jani, Heli ja Atte 15.10 Betty ja Ellu 15.20 Timo P,, Pate 
ja Timo S.

Viimevuonna voiton Jeren kanssa jakanut  Assi Kuivaniemi ei aivan ehdi 
paukahtaa ennen elokuun alun kilpailua, joten Nemo suvun nuorimpana 
golfarina saa kunniakkaan vastuun toimia kilpailun suojelijana.

Suvun mestaruuskilpailujen virallinen ohjelma alkaa klo. 13.00 
Peuramaan rangella.Silloin on mahdollisuus haastaa Aki pisin draivi 
skabaan. Mikäli lyöt pidemmälle voitat 1.000 euroa puhtaana käteen. Aki on 
varannut mahdollisuuden muutamaan avustajaan, joiden tulokset lasketaan 
Akin hyväksi. Kannattaa silti tulla kokeilemaan.

Perinteisesti kaikki on järjestetty viimeisen päälle ja ensimmäinen 
maaliin tullut flaitti pääsee korkkaamaan suvun virallisen eväspossun kokin 
avustamana. Sukupossu kuljetetaan suoraan Kivikylän 
palvaamon savusaunasta kuumana odottamaan maaliintulijoita.

24.5.2010 SM kultaa ja hopeaa Team Golf Coatille, 



tällä kertaa pituusheitossa.

Kotkassa vaikuttava
Mika Palm otti
komeasti SM kultaa ja
hopeaaperhovapa
kalastuksen
pituusheitossa.  Kilpailut
käytiin Kotkassa viime
viikonvaihteessa.
Onneksi olkoon Mika
hienosta suorituksesta.

Kotkan LTG
golfin vahvana
puuhamiehenäkin
tunnettu Mika pääsi
yllättämään
maahantuojan tiukalla
vapasopimuksella ja 
näinollen kilpailun
voittovapa ja
-siima hankittiin suoraan
Englannista. Lähes 5
kuukauden odotus
palkittiin upeilla mitaleilla. Carronin tekemä vapa 
valmistettiin käsityönä ja se saapui Sports-Coachin 
avustuksella Suomeen.

Kuvassa: Mika Palm voittoisan kisan jälkeen.

Alla SM mitalistit:

SM Speycasting sponsored by Alhospey:
1 Laitinen Jarno
2 Palm Mika
3 Kolehmainen Juuso

SM Castingurheilun kahdenkäden perhovavan 
pituusheitto: 
1 Palm Mika 62,63 m
2 Taimisto Kari 60,36
3 Granfelt Bror-Eric 59,86



26.5.2010 CaddieAway saapui maahan. BirdieBall koululaissetit myös 
varastossa.

Kauan odottamamme CaddieAway
kärry/bägi-yhdistelmä saapui
vihdoinkin varastoomme. CaddieAway
voitti Golf Europe messujen parhaan
tuotteen palkinnon.

Koko lähetyksemme saapui säädettävällä
työntökahvalla sekä etupyörällä
varustettuna (kuvassa).

CaddieAway sisältää
* Säädettävän työntökahvan ja 3-
pyöräisen irrotettavan renkaiston
* Takuuvarmasti tarpeeksi erilaisia taskuja
tavaroillesi 
* Kaikki osat mahtuvat bägin sisään
* Alumiinirunkoon kiinnitetty bägi ei pyöri
* CaddieAwaylla on kahden (2) vuoden
takuu
* Suositushinta 349,- euroa.

Katso alta YouTube video CaddieAwaysta:

https://youtu.be/mPGDYjcLu4E

BirdieBall koululaissetit saapuivat myös varastoomme. Settejä 
on monenlaisia ja ne sisältävät: Lyöntialustat, Birdiepallot, maalikorit, 
BirdieBall teet ja laukun setille. Soita myyntiimme Akille ja kysy lisää 0500-
456320.  



3.6.2010 Golf Coat Oy ekologisemman golfin edelläkävijä.

VIHREÄT ARVOT ENTISTÄ VAHVEMMIN
MUKAAN GOLFAREIDEN JOKAPÄIVÄISEEN
ELÄMÄÄN. 

Jokainen golffari voi jatkossa omalla esimerkillään
vaikuttaa luonnon kuormittamiseen. Golf Coat Oy
on aloittanut useiden ympäristöystävällisten
golftuotteiden maahantuonnin ja personoimisen. 

Maailman ensimmäiset ympäristöystävälliset
golfpallot Dixon Earth, Wind ja Fire on valmistettu
täysin kierrätettävistä materiaaleista. Ne
eivät sisällä raskasmetalleja kuten tungstenia,
kobolttia, titaniumia tai lyijyä, joita kaikki muut
pallot sisältävät. Dixon on onnistunut luomaan
ympäristöystävälliset pallot, jossa on silti saatu
säilymään loistava laatu, lyönti ja pelituntuma. 

Vehnä- ja maissitärkkelyksestä valmistetut BioGolfTeet saapuivat Suomen 
markkinoille. BioGolfTeet on saatavana kaksipuolisella painatuksella, sillä Golf 
Coat Oy:n Espoon keskusvarastolle saapui Pohjoismaiden ensimmäinen TeeJet 
painokone.  

Omalla personoidulla painatuksella saatavat Dixon Earth Ekopallot ja 
ympäristöystävälliset BioGolfTeet sekä kierrätysmateriaaleista tehdyt 
greenihaarukat ja merkkausnastat, muodostavat yhdessä vahvan ekologisen 
vaihtoehdon ympäristöään arvostaville kuluttajille. 

Jälleenmyyjät ympäri maan palvelevat kuluttajia uusilla Eko-tuotteilla.

Soita rohkeasti 0500-456320 / Aki ja kysy lisää.



3.6.2010 Suvun mestaruuskilpailu TULOKSET

Peuramaan greeneillä, hieman tuulisissa,
mutta muuten loistavissa olosuhteissa
taisteltiin jälleen suvun
mestaruudesta. Turnaus pelattiin täysin
ekologisena Dixonin palloilla ja
BioGolfteellä.

Ennen itse kilpailua Janos Uotila ja IIro
Savinko näyttivät mallia suvulle oikeaoppisista
ja pitkistä draiveista. Mika L. ja Timo P.
epäilivät omia draivereitaan hieman tavallista
lyhytlyöntisemmiksi. Janos todisti, että syy
saattoi sittenkin olla lyöjässä draiverin sijaan:) 

Päivän erikoiskilpailuissa loistivat:

Mika Kuivaniemi 3,75m (lähimmäksi lippua)

Kimmo Rauhala 212m (pisin draivi)

Scratch sarjan vei suvereenisti nimiinsä Aki Kuivaniemi käyttäen 78 lyöntiä 
kierrokseensa.

Suvun mestaruuspokaali on jaettu perinteisesti pistebogey tulosten 
perusteella, jolloin kaikki pääsevät tasapuolisesti siitä kilpailemaan.

Suvun mestariksi leivottiin ja mitalit jaettiin seuraavien kesken:

1.   Sir Matias Lackshewitz (PGH) slope 36 tulos 37 pistettä

2.   Aki Kuivaniemi (PGH) slope 7 tulos 36 pistettä

3.   Kimmo Rauhala (ReG) slope 17 tulos 35 pistettä

4.    Veikko Aro (HGS) slope 18 tulos 33 pistettä

5.    Leni Kuivaniemi (ReG) slope 41 tulos 32 pistettä

6.    Betty Krigsman (SGR) slope 49 tulos 32 pistettä

7.   Mika Kuivaniemi (HGS) slope 8 tulos 31 pistettä

8.    Jukka Junno (PGH) slope 14 tulos 31 pistettä

9.   Ville Järvenpää (ReG) slope 33 tulos 31 pistettä

10. Michael Lackshewitz (PGH) slope 21 tulos 30 pistettä



Nyt puutuu kirjoittajan käsi, joten loput tulokset jäävät kummittelemaan 
historian kirjoihin.

Perinteikkäät suvun kilpailut antavat aina jotain muisteltavaa itse 
tapahtumista ja niin tälläkin kertaa. Michael L. onnistui lyömään pallonsa 
pompulla Lenin bägin kautta bägissä roikkuvan kassin sisään. Mika 
K. sensijaan teki komean eaglen lähes 500 m pitkällä par 5 väylällä. Jukka 
J. oli lähimpänä Hole In Onea pallon osuessa toisella pompulla lippuun ja siitä 
hieman ulos. Nemo K. hoiti todella upeasti vaativan kilpailujen suojelijan 
tehtävän.

Kaikki saivat illan päätteeksi evästä ja hyvän mielen. Ensi vuonna 
uudelleen. Muistuttaisin vielä, että jokainen sukumme golfaava jäsen 
puhettelee Sir Matiasta tulevan vuoden kunnioittaen ja osoittaen 
suurta kunnioitusta suvun mestarille.

8.6.2010 BioGolfteet ja pallopainatukset Golf Coatilta Minea "Minni" 
Blomqvistille.

LPGA Tourilla pelataan jatkossa
Golf Coat Oy:n painamilla
palloilla, jotka lähtevät matkaan
ekologisen BioGolfTeen päältä.

Valovoimaisin golf-ammattilaisemme
Minea "Minni" Blomqvist valitsi
Golf Coat Oy:n
hovitoimittajakseen.Painamme
Minnin pelipallot sekä ekologiset
BioGolfteet, jotka jatkossa pyörivät
USA:n pelikentillä.

Kuvassa: Minni Finnair Mastersin
lehdistötilaisuudessa ja juuri
lähdössä USA:han treenaamaan
tulevia koitoksia varten.



11.8.2010 Joensuuhun valmistui uusi Sports-Coach simulaattori

Joensuun Kuntokeitaanuusi Sports-
Coach simulaattori on valmistunut.
Uusinta high speed kamera
teknologiaa oleva simulaattori
palvelee golfareita 18.8.2010 alkaen.

Joensuun
Kuntokeitaansimulaattorissa pystyy
järjestämään mm. tyky päivien
lähimmäksi lippua tai pisin draivi
-kilpailut isommillekin
ryhmille. Sports-Coachin uudesta
ohjelmistosta löytyy myös
mahdollisuus mailafittaukseen ja
monta muuta uutta toimintoa.

Kuvassa: Kuntokeitaan omistaja Rauno Bies uuden laitteen edessä. 

Sports-Coach valittiin US PGA viralliseksi pelilaitteeksi ja nyt se löytyy 
myös usean mailavalmistajan tiloista. British Openin aikana neljä 
eri Sports-Coachia oli St. Andrewsissa käytössä. Mm Seve Ballesteroksen 
golfklinikalla, St. Andrewsin yliopistossa, Golf Punk lehden järjestämässä 
Nearest the Pin kilpailussa paikallisessa pubissa ja Nevada Bobs Storessa. Uusi 
high speed kamera teknologia toimii yhtä aidosti kuin oma pelisi. 



30.8.2010 Finnair Masters arvonnan voittajat

Finnair Mastersissaarvottiin kaikkien
Expo teltassa osastollamme
vierailleiden kesken upeat
tuotepalkinot.

Snooper Sapphire
S320golfnavigaattorin voitti Heidi
Pyykkinen, Espoosta.

1000 kpl BioGolfteetäomilla
painatuksilla voitti Markku
Järvinen, Kotkasta.

ONNEA VOITTAJILLE. Voitajille on
ilmoitettu palkinnoista
henkilökohtaisesti.

Kiitokset runsaalle ja kiinnostuneelle yleisölle, jotka vierailivat pisteessämme. 
Seuraa sivujamme, sillä ilmoitamme pian  uusista kilpailuista ja 
mahdollisuuksista voittaa omat Bioteet . 



17.9.2010 Seve Ballesteros Golf Academy valitsi Sports-Coachin. Uusia 
simuja myös Venäjälle.

 

Maailman
edistyksellisimmän
golfsimulaattorin
kehitys jatkuu. 

Seve Ballesteros Golf
Academy teki yhtä
viisaan päätöksen
kuin Golfmasuuni
säätiövalitessaan
markkinoiden 
ylivoimaisimman
simulaattori- /
analysaattorilaitteen
käyttöönsä. 

Golf Coat Oy:n
Venäjän
vientipäälliikkö
Tapio Gullsten myi
ensimmäiset Sports-
Coach simulaattorit Venäjälle. Venäjän     Golfliitosta     Igor     Chugunov kävi 
vierailemassa Suomessa ja tutustui Sports-Coach simulaattoriin. Ensimmäiset 
kaksi laitetta toimitetaan lähiviikkoina Pietariin.

Sports-Coach esittelee Munchenin Golf Europe messuilla uuden 270 surround
mallin. Ensimmäisistä Sports-Coach 270 surround simulaattoreista härmään on
kovat neuvottelut jo käynnissä.

Tästä voit tutustua tehtaan uusimpin tiedotteisiin. Kommentoi ihmeessä omia 
kokemuksiasi.

Tutustu Sports-Coach simulaatoriin ja katso missä voit itse harjoitella kuten 
ammattilaiset.



8.10.2010 Timo Puumalainen on kutsuttu Golf Coat Oy:n partneriksi

TIMO PUUMALAINEN ON KUTSUTTU
GOLF COAT OY:N PARTNERIKSI 

Timo Puumalainen on kutsuttu 04.10.2010
alkaen Golf Coat Oy:n partneriksi.Timo
vastaa ekologisten golftuotteiden myynnistä
kotimaan markkinoilla. Ekologiseen
tuoteperheeseen tullaan lanseeraamaan
uusia tuotteita ja tuote-ideoita tulevan
talvikauden kuluessa. Golf Coat Oy 
käynnistää ekologisten tuotteiden
ympäristöystävällisen jakelujärjestelmän
pääkaupunkiseudulla ensi keväänä.  

VIHREÄT ARVOT ENTISTÄ VAHVEMMIN
MUKAANGOLFAREIDEN
JOKAPÄIVÄISEEN ELÄMÄÄN. 

Jokainen golffari voi jatkossa omalla
esimerkillään vaikuttaa luonnon
kuormittamiseen. Golf Coat Oy on aloittanut
useiden ympäristöystävällisten
golftuotteiden maahantuonnin ja
personoimisen. 

Maailman ensimmäiset ympäristöystävälliset golfpallot Dixon Earth, Wind  ja 
Fire on valmistettu täysin kierrätettävistä materiaaleista. Dixonit eivät sisällä 
raskasmetalleja kuten tungstenia, kobolttia, titaniumia tai lyijyä, joita kaikki 
muut pallot sisältävät. Dixon on onnistunut luomaan ympäristöystävälliset 
pallot, joissa on silti saatu säilymään loistava laatu, lyönti ja pelituntuma.  

Dixon Earth, Wind ja Fire ovat 100 % kierrätettävissä olevia palloja, myös 
pakkaukset on tehty kierrätysmateriaalista. 

Vehnä- ja maissitärkkelyksestä valmistetut BioGolfTeet saapuivat Suomen 
markkinoille. BioGolfTeet on saatavana kaksipuolisella painatuksella, sillä Golf 
Coat Oy:n Espoon keskusvarastolle saapui Pohjoismaiden ensimmäinen TeeJet 
painokone. Omalla personoidulla painatuksella saatavat Dixon Ekopallot ja 
ympäristöystävälliset BioGolfTeet sekä kierrätysmateriaaleista tehdyt 
greenihaarukat ja merkkausnastat, muodostavat yhdessä vahvan ekologisen 
vaihtoehdon ympäristöään arvostaville kuluttajille. 

Lisätietoja antaa tarvittaessa Aki Kuivaniemi, Golf Coat Oy p.+358 500 456320



1.11.2010 Uusia Sports-Coach simulaattoreita valmistunut Marbellaan,
Jämsään, Tornioon ja Oravaisiin

 

 

Kuvassa: Tornion
golfsimulaattori
rallikäytössä.

Liikemies Veikko
Lesoselle
valmistui Sports-
Coach
simulaattori Espan
jan Marbellaan.
Hacienda Las
Chapaksen
alakerrassa
treenataan kovaa
ja Veikko uskookin
vievänsä ensi kesänä skinit liiketutuiltaan. 

Jämsän keskustaan valmistui 2 uutta Sports-Coach 
simulaattoria. HimoSwingin tiloista löytyy kaksi uuden High Speed teknologian 
simulaattoria, jotka on yhdistetty toisiinsa. Isompienkin ryhmien 
yhteispelaaminen ja kilpaileminen on mahdollista uusissa upeissa tiloissa.

Tornion BodyCenter avasi myös uuden Sports-Coach golf-/rallisimulaattorin 
asiakkaidensa käyttöön. Upeasti sisustetut tilat toivottavat paikalliset golfarit 
nauttimaan markkinoiden täydellisimmästä simulaattori golf-elämyksestä.

Oravaisiin valmistui yksityiskäyttöön Sports-Coach simulaattori. Autotalliin
suunniteltu kokonaisuus toimii myös elokuvateatterina.

Klikkaa tästä ja tutustu Sports-Coach simulaattoreihin.   



16.11.2010 Joululahjaksi omat pallot ja teet. Kysy kauppiaaltasi tai 
tilaa Web Shopistamme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikkaa itsesi tästä WEB SHOPPIIN.



29.11.2010 Shotsaver S400 Laseretäisyysmittari pole position 
toiminnolla.

Shotsaver S400
Laseretäisyysmittari 199 €.

Shotsaver S400 laseretäisyysmittari
käyttää laserteknologiaa jonka
avulla saat tarkat etäisyydet lähes
mihin tahansa kohteeseen
liikkuessasi golfkentällä.

S400 Shotsaverissa on ‘Pole
Position’ toiminto jonka avulla saat
tarkan etäisyyden lippuun jopa
220m päästä vaikka lipun takana
olisi suurempia objekteja kuten
puita ja pensaita.

Saat etäisyyden mihin tahansa
kohteeseen muutamassa
sekunnissa. 
Lipulle n.220m päästä
Muihin suurempiin kohteisiin n.360m kuten puut, pensaat, bunkkerit
6x Kiikarin suurennos. 

Sisältää CR2 3V Litium patterin sekä kantolaukun.

Mittausetäisyys 5~360m
Objektinlinssi  24mm
Kiikarin suurennos 6X
Näkökenttä 7°
Käyttölämpötila -20~50°C
Tarkkuus ±1M(Y)±0.2%
Patterin tyyppi 3VCR2
Patteri lopussa-ilmaisin Kyllä
Lippulukko Kyllä
Paino 185g
Mitat 104×72×41mm

Tilaa oma Shotsaver WEB Shopistamme.

27.12.2010 BioGolfTeet nyt myös painatuksella kuppiin

 

Investoimme uusiin laitteisiin. Nyt saat BioGolfTeet 2-puoleisella 
painatuksella teen kylkiin sekä halutessasi väripainatuksen 



kuppiin.

Pystymme painamaan teen kuppiin aivan kaiken, ilman mitään 
rajoitteita. Testaa meitä. Muista kuitenkin, ettei painoala teen 
kupissa ole hirvittävän iso:)

WEB Shopissamme pian päivitetty mahdollisuus tilata näitä 
uutuustuotteita. 



10.1.2011 Golf Coat Oy on Minea Blomqvistin ja Roope Kakon 
hovitoimittaja.

Golf Coat Oy on
sopinut
yhteistyöstä Minea
"Minni"
Blomqvistin ja Roope
Kakon kanssa.
Tulevalla kaudella
päätoureilla lyödään
pallot matkaan
BioGolfTeen päältä.

BioGolfTeet
painetaan
uusimmalla
tekniikallakaksipuolis
in tekstein teen
varteen sekä 4-väri
painatuksella teen
kuppiin.

Minea Blomqvistin
pelipallotkin saavat
tuotannossamme
uuden upean designin.

Minean kuvalla
varustetut teet ovat
taatusti
keräilyharvinaisuuksia
jokaiselle Minni
fanille. Bongaa Minni
joko LPGA tai LET
Tourilta (Minni pelaa 12 kilpailua kummallakin Tourilla kaudella 2011) ja hanki 
oma BioGolfTee muistoksi.



28.1.2011 UUTUUKSIA tulossa Suomeen Orlando PGA Merchandise 
Show.

Orlandossa pidetty PGA
Merchandise Show oli vilkkaampi kuin
vuosiin.

Uutuuksia esiteltiin ja tuntuu, että
lajiimme liitettävän tavaran määrällä
ei ole mitään rajaa.

Ekologiset golfbägit, vyöt ja monta muuta mukavaa uutuutta näkee 
päivänvalon myös Suomessa kohtuullisen pian.

Avaamme Euroopan ensimmäisen WEB Designerin palloille ja tiille WEB 
Shoppiimme varsin pian. Pääset suunnittelemaan itse juuri haluamanlaisesi 
pallot helposti ja nopeasti.

Tuleeko Manty´s Suomeen? Katso     tästä mikä Manty´s on. Gimmee tulee 
varmasti. Gimmee on ehkä yksi markkinoiden fiksuimmista laiteista kohti 
parempaa puttaamista. Tästä voit tutustua Gimmeehen.



2.2.2011 Uusia Sports-Coach simulaattoreita pääkaupunkiseudulle ja 
pohjanmaalle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pääkaupunkiseudulle tulee uusia Sports-Coach simulaattoreita.

Espoon Suomenojalle Season Golf -harjoitushalliin ja Golfroomille Niittyläntie 2,
Helsinki pyritään laitteet saamaan pelivalmiiksi viikolla 6. Laitteistot edustavat 
uusinta simulaattoritekniikkaa, johon luottaa myös US PGA.

Pohjanmaalle Suomen ensimmäinen 3D Surround 270 Sport-Coach 
simulaattori 100 huippukentällä.

Seinäjoelle Hotelli Sorsanpesään rakennetaan Suomen ensimmäinen Sports-
Coach 270 Surround simulaattori. Kurikassakin pääsee pian nauttimaan 
upeasta golfelämyksestä lisättynä rallisimulaattorilla. 

Sports-Coach on lisännyt jälleen uuden osion softaansa. Nyt saat 
pelaajakohtaisen datan tallennettua ohjelmaan ja pystyt toteamaan vertailussa
kehityksesi edelliseen kertaan. Mailafitting ja lähipeliklinikka olivat edellisen 
softapäivityksen lisäyksiä.

Katsoa alta Videopätkää uudesta Surround 270 mallista.



5.2.2011 Golfmessuilla Messukeskuksessa tapahtuu

Kauden kuumin messutapahtuma Helsingin
Messukeskuksessa pyörähtää jälleen käyntiin
11-13.3.2011

Osastollamme kilpaillaan ja ihmetellään
uutuuksia. LöylyDriverin MM lyödään jälleen
Sports-Coach simulaattorissa. Tästä linkistä
saat lisätietoa kilpailusta. Hanki oma
LöylyDriver ja treenaa itsesi
Maailmanmestariksi.

ProJennin (Jenni Kuivainen) legendaarinen
Naisten Klinikkka avaa mahdollisuuden noutaa
uusi korjattu swingi tulevaksi kevääksi. Kaikki
golfaavat naiset tervetuloa hakemaan alan
kuumimmat tipit Jenniltä. 

Sports-Coach Closest to Pin -kilpailu pyörii
osastollamme nonstoppina koko viikonlopun.
Tule taistelemaan mahtavista palkinnoista.

Arvaa montako BioTeetä on kilpailuastiassa
osastollamme? Kolme lähimmäksi arvannutta
voittaa BioGolfTeet (500 kpl) omilla
painatuksilla.

Nähdään kauden kuumimmilla messuilla.



28.2.2011 Kurikkaan valmistui uusi Sports-Coach simulaattori 
lisättynä rallipenkein.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa: Efraim Männistö ottamassa uutta simulaattoria haltuun.

Kurikkaan, Laurintie 2:n valmistui Sports-Coach simulaattori. Efraim Männistön
kiinteistöön simulaattori rakennettiin  mittatilaustyönä.

Golfsimulattoria voidaan käyttää myös rallisimulaattorina. Playstation 3 
lisättynä Playseatin GT penkeillä ja Logitechin G27 ohjaimilla antaa 
unohtumattoman rallielämyksen isolta golfsimulaattorin näytöltä ajettuna.

Kuukauden sisällä avattavasta keskuksesta löytyy myös salibändy kenttä ja 
upeat uudet puku- / peseytymistilat.

Lisätietoa aukioloajoista voi tiedustella Doln Oy puh. 040 744 2344 / 
Tammelin.



14.3.2011 Golfmessuilla kilpailtiin, voitettiin ja tehtiin kauppaa. Katso 
voititko?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GoExpo
messut
Helsingin

Messukeskuksessa olivat kävijämäärissä ja fiilikseltään erinomaiset. 
Osastollamme kilpailtiin mm. LöylyDriverin 
Maailmanmestaruudesta ja Fore lähimmäksi lippua kilpailussa. 
Myös ProJennin naistenklinikka oli erittäin suosittu koko 
viikonlopun. ProJennin arvonnassa Air Finlandin 200 € arvoisen 
matkalahjakortin voitti Pirkka Kallio, Espoo.

BioGolfTiitä osastollamme olleessa kupissa oli 3159 kpl. Lähimmäksi 
arvasivat Pekka Kurki (3156), Janne Kettunen (3163) ja Sinikka Linna (3150). 
Voittajille toimitetaan 500 kpl BioGolfTiitä omilla painatuksilla.

LöylyDriverin MM kisasivuille pääset tästä. Mikäli sinulla jäi oma löylyDriver 
ostamatta osta se nyt Helmikaivokselta.

Fore lähimmäksi lippua kilpailu lyötiin Doral Blue monster väylällä 9 pituus 
151m. Kisassa menestyivät seuraavat henkilöt.

Miehet: 

1. Ville L    Hole In One (2-hengen Baltic Princess De Luxe risteily H:ki-
Tallinn- H:ki, Hole In One BioGolfTiit ja Vuoden kuohuviini Devils Rock Riesling 



Extra Sec)

2. Andreas 0,8 m (2-hengen kylpyläloma Rantasipi Eden, Nokia)

3. Vesa 1,1 m (Villa Andropoff lahjakortti)

Naiset:

1. Viivi N. 6,0 m (2-hengen Baltic Princess De Luxe risteily H:ki-Tallinn- H:ki)

2. Sini 8,0 m (2-hengen kylpyläloma Rantasipi Eden, Nokia) 

3. Marjo A. 11,0 m (Villa Andropoff lahjakortti)

Palkinnot lähetetään jokaiselle voittajalle tämän viikon aikana.

Messuilla myymämme CaddieAway golfbägit, OptiShot 
kotisimulaattorit ja Nintendo Wii Chicken Stick tuotteet loppuivat 
kesken, joten jatkamme 2 viikkoa messutarjouksia WEB SHOPISSAMME, 
jolloin kaikki halukkaat saavat omat tuotteeensa. Lisäämme tuotteiden 
tarjoushinnat aivan pian.

Kiitokset kaikille osastollamme vierailleille. Erityiskiitokset upealle 
messuporukallemme ja sponsoreille.



24.3.2011 Nintendo Wiihin Chicken Stick jälleen saatavilla.

Nämä
hauskat
härpäkkeet
loppuivat
golfmessuilla
muutamassa
tunnissa. Nyt
niitä taas
saa.

Chicken
Stick tekee
Nintendo
Wiin
kapulastasi l
ähes aidon
golfmailan.
Chicken
Stickissä on
aito True
Temperin varsi ja Golf Priden grippi. Jatkoksi on valettu pidike Wii Remote 
Motion Plus-moduulille.

Yhdessä nämä tuntuvat lähes aidolta golfmailalta ja tekevät Nintendostasi 
huiken kotisimulaattorin.

Chicken Stick toimii kaikissa Wii Remote Motion Plus-moduleissa.
Chicken Stick toimii kaikissa B -painiketta tarvittavissa peleissä, 
mukaanlukien Tiger Woods PGA Tour 2011.

Kokolailla COOL härveli. Tilaa WEB Shopistamme klikkaamalla tästä.

Katso alta video laitteesta.

https://youtu.be/z3uIeBg8V-I



10.4.2011 Dixon Golfilta UUTUUS ekologinen golfbägi.

Dixon Golfetenee
jälleen ekologisten
golftuotteiden
rintamalla. 

Dixon bägi on
valmistettu
kierrätetyistä
vesipulloista. 

Ainoastaan metalliosissa
on käytetty
uusiomateriaaleja.

Uutuus
kantobägi ehtii vielä
kesän markkinoille myös
Suomeen.

Suositushinta 149 € .



16.5.2011 Onneksi olkoon Leijonat !!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aivan järjettömän euforian saattelemana päätimme pysäyttää tuotannon ja 
tehdä jokaiselle leijonalle omat tiit ja pallot.

Rehellisyyden nimissä hieman juovuksissa koko touhu, mutta IHANAA 
LEIJONAT IHANAA.

Kauppatorilla kansanjuhlassa ollaan päreessä ja jaetaan 2011 kpl 
Maailmanmestaruus tiitä IHANAKSI muistoksi tästä ikimuistoisesta hetkestä.

NYT NAATITAAN. 



23.5.2011 Makuja ja tuntemuksia golfista Puolassa

 

 

Kuvassa:  matk
an järjestelyistä
vastanneet
monitaiturit
Kimmo ja Luigi
pelin pyörteissä.

Puolaan pääsee
kokolailla
näppärästi
vaikka omalla
autolla. Auto Finnlinesin laivaan, joka vie sinut Gdanskiin reilusti alle 
vuorokaudessa ja oletkin jo pelialueella. Nähtävää riittää ja golfiakin pääset 
pelaamaan Gdanskia lähellä olevilla kentillä. Toisaalta voi alueelle 
lentää FinCominlennoillakin, jolloin pitkän viikonlopun pääsee tehostetusti 
viettämään ja vieläpä varsin edullisesti. 

Golfpisteen ja GolfReseptin yhdessä järjestämä ikimuistoinen pelimatka 
tutustutti ryhmämme kolmeen eri kenttään. 

Sierra Golf oli puiteiltaan hulppea. Kenttä oli hienossa kunnossa ja kaikkeen 
muuhunkin oli panostettu säästelemättä. Sand Valley on Kai Hulkkosen 
isännöimä alueen helmi. Kenttä ei jätä kylmäksi ketään. Saimme kuulla 
huikeita suunnitelmia uudesta klubirakennuksesta, Spa kylpylästä ja 
asunnoista. Tästä kentästä vielä puhutaan. Puolan golf on saanut 
suomalaisvahvistuksista kaipaamansa piristysruiskeen. Alueen vanhin 
kenttä Postolowo jää hieman edellisten varjoon. Siellä kiinnitti huomiota vireä 
toiminta ja jumalaiset tuoksut ulkogrillistä. 

Kaikenkaikkiaan mielenkiintoinen viikonloppu upeine kenttineen jätti hingun 
mennä uudestaan. Kenties tutustumaan vielä paremmin Gdanskin, Gdynian ja 
Sopotin kaupunkeihin.  



26.5.2011 Golf Coat Oy mukana YOUR MOVE 
tapahtumassa.

Your Move Suurtapahtuma kutsuu nuoret liikkumaan, 
kokeilemaan uusia lajeja ja kokeilemaan ainutkertaisia 
elämyksiä 27.5.-1.6.2011. Tapahtumapaikkana toimii 
Olympiastadionin ympäristö.

Suurtapahtuma on vuoden 2011 suurin liikuntatapahtuma 
Suomessa. Paikalle odotetaan 50.000 nuorta.

Golf Coat Oy tuo yhteistyössä Suomen 
Golfliiton kanssa paikalle BirdieBall   rangen, jossa kaikki 
halukkaat pääsevät kokeilemaan golf lyöntiä turvallisesti.



1.6.2011 Your Move tapahtumassa Birdiepallot saavat kyytiä

 

Your Move tapahtuman neljän ensimmäisen päivän aikana on golfia käynyt 
kokeilemassa arviolta 3500 nuorta. Useita lahjakkuuksia on havaittu ja 
innostettu hienon lajimme pariin.

Eeva Wahlström, Wilson Kirwa ja monet muut urheilututtumme ovat 
myös kokeilleet lajin saloja. Wilson ilmoitti haastavansa itse Tiger Woodsin 
hieman ensin harjoiteltuaan.

Jokainen lajia kokeillut on saanut muistoksi erikoispainetun 
BioGolftiin. Viimeinen Your Move päivä alkoi yhtä ruuhkaisena kuin edeltävät 
päivätkin. Inokkaita pallonlyöjiä riittää jonoksi asti .



20.6.2011 BioGolfTii tuotanto pyörii täysillä. Tilaa omasi.

Olemme
päässeet
parhaina
päivinä yli
60.000 tiin

tuotantovauhtiin. Nyt saat omat Biotiit yrityksesi logolla ja teksteillä 
varustettuna nopeasti ja luotettavasti.

Pystymme painamaan tiisi 2-puoleisesti ja pussittamaan 
vaikka asiakkaidesi nimillä varustettuna.

Myös ekologiset Dixon pallot saat omalla logolla / kuvalla tai 
teksteillä varustettuna lähes samana päivänä. Palloihin voimme painaa 
yrityksesi logon ja alle asiakkaasi nimen. Loistava idea kilpailuihisi, anna 
asiakkaallesi pussi tiitä ja 3 kpl palloja personoituna.

Haasta tuotantomme.



21.6.2011 Ekologinen sukugolf lähestyy. Alustavat lähtöajat.

Suvun mestaruudesta
kilpaillaan jälleen
verisesti 12.8.2011 perjantaina,
paikkana Gumböle Golf. Sieltä
toimituksella onkin
hyviä muistojapuoleustettavanaa
n v. 2007.

Lähdöt ovat klo.14.00
alkaen ja niitä on varattu
kymmenkunta siitä eteenpäin.
Rangepoletit, greenfeet,
ruokailut, juomat jne. sekä
huikeat palkinnot kuuluvat
perinteisesti sukugolfimme
veloituksettomaan antiin. Virallisina ja ainoina hyväksyttyinä pelipalloina 
on Dixon ja tiinä BioGolfTii   (toimitetaan järjestäjien puolesta nimettyinä, 
välttääksemme erimielisyyksiä ja painia pallon tunnistuksen yhteydessä). 3 
penaltilla saa startata muunkinmerkkisillä välineillä.

Vahvista osallistumisesi mahdollisimman nopeasti Helille 050-5900485, niin 
saamme päivitettyä lähtöajat.

Alla alustavat lähtöajat:

14.00 Atte, Timo K., Jesse 14.10 Kata ja Birgitta ja Ulla-Maija 14.20 Assi, Heli 
ja Eija 14.30 Betty ja Leni 14.40 Joosu, Jere, Kimmo ja Joel  14.50 Mika K, Aki,
Sami K. ja Jani K. 15.00 Nikke, Ville ja Matias 15.10 Michael L., Bror-Erik ja 
Jukka 

Sukugolfin suojelijana toimii tällä kertaa suvun nuorin Alina. Nemo 
(kuvassa) luovutti suojelijan raskaan viitan Alinalle viimekertaisella mummolan
saunareissulla. On mahdollista, että jopa kaksi uutta golfaria on ennen 
kilpailua jälleen syntynyt, palaamme siihen myöhemmin.

Sir Matias olettehan huolehtineet sukupokaalin kaiverruksesta? Kunnioittaen 
pyydämme sen kaiverruttamaan hyvissä ajoin ennen tulevaa kilpailua.

Nyt siis langat kuumiksi ja tekstiviestiä tai soittoa Helille a.s.a.p.



12.7.2011 Suvun uudet mestarit Sir Ville ja Joosu.

Gumbölen viihtyisällä
kentällä kisattiin Suvun
mestaruudesta jälleen verisesti.
Suvun mestaruuspokaali on jaettu jo
vuosisatoja pitebogey tuloksien
perusteella.

Suvun mestaruuden voitti 2011
Sir Ville Järvenpää (reittä pitkin
sukuun hiipinyt) 2-metrinen
jättiläinen. 39 bogipisteellä Ville näytti
kykynsä Kuivaniemien klaanille.

Scratch sarjan kuittasi Joosu
Kuivaniemi tuloksella 76. Joosu
taasen pyrkii parhaillaan eri sukuun
(eri reittä pitkin).

Erikoiskilpailuissa loistivat Leni
Kuivaniemi (säkällä lähimmäksi lippua
0,11 m) ja Sami Kaunisto (pisin draivi
295 m) kummatkin tulokset about
mittoja.

Aki Kuivaniemi vastasi uudella räjähtävällä (Darren Clarke) tyylisellä 
svingillä lyhimmästä draivista (9 cm). Siitäkin huolimatta erikoiskiitos 
valmentaja Ari Koutuaniemelle uudesta svingistä ja mailoista.

Pistebogey tulokset:

Ville Järvenpää 39 pb, Heli Kuivaniemi 36 pb, Leni Kuivaniemi 36 pb, Betty 
Krigsman 35 pb, Joosu Kuivaniemi 34 pb, Mika Kuivaniemi 34 pb, Joel 
Kuivaniemi 32 pb, Sami Kaunisto 32 pb, Bror-Erik Mattsson 32 pb, Assi 
Kuivaniemi 31 pb, Aki Kuivaniemi 30 pb, Niklas Lackschewitz 30 pb, Ulla-Maija 
Junno 30 pb, Jani Krigsman 28 pb, Timo Krigsman 27 pb, Eija Kuivaniemi 27 
pb, Kimmo Rauhala 26 pb, Michael Lackschewitz 26 pb, Matias Lackschewitz 
(entinen mestari) 26 pb, Jere Kuivaniemi 25 pb, Jesse Kuivaniemi 24 pb, 
Birgitta Mattsson 23 pb.

Scratch 10 parasta:

Joosu Kuivaniemi 76 lyöntiä, Mika Kuivaniemi 80, Aki Kuivaniemi 83, Sami 
Kaunisto 83, Joel Kuivaniemi 86, Jani Krigsman 89, Heli Kuivaniemi 91, Bror-
Erik Mattsson 92, Kimmo Rauhala 95, Niklas Lackschewitz 104.



18.7.2011 Sports-Coach Ultimate Golf Academy markkinoille. Uusia 
laitteita tulossa.

Markkinajohtaja Sports-Coach on tuonut markkinoille uuden Ultimate 
Golf Academyn.Opetustoiminta, harjoittelu, pelaaminen ja mailafittaukset 
ovat saaneet uuden johtotähden.

Englannissa ja Usa:ssa esitelty maailman ensimmäinen täyden palvelun 
simulaattori etsii vertaistaan.

Pelkästään British Openissa oli Sports-Coach Golf Academy esillä 
seitsemällä eri osastolla, sillä sponsorit halusivat tarjota vierailleen vain 
parasta  The Openin aikana.

Kotimaahan uusia Sports-Coach Golf Academyn sisältäviä 
simulaattoreita asennetaan useita tulevan syksyn aikana. Mm. HLR Golf 
Academy avaa uuden upean hallin Helsinkiin, Nokian 
Golfaamoon ja Kempele     halliin laitetaan myös täydelliset järjestelmät. 
Seinäjoen surround 270 simulaattori aukeaa syyskuun alussa Hotelli 
Sorsanpesään.   

31.8.2011 Syksyn pimeneviin iltoihin VALOPALLOT

Valoisat kesäillat alkavat olla jälleen vain
muisto. Ei hätää. Varastoomme saapui erä
laadukkaita VALOPALLOJA.

Pallo aktivoituu lyönnistäsi ja vilkkuu erittäin
kirkkaasti seuraavat 5 minuuttia. Pienet
hämärät ei siis keskeytä peliäsi. Testattuamme
palloa se jopa käyttäytyy oikean golfpallon
tavoin. 392 dimplen kuori lennättää drawsi
keskelle metsää, jossa pallo iloisesti vilkkuu ja
odotaa pelastuslyöntiä.

Tehdas lupaa, että valopallo jaksaa vilkkua yli 50 tuntia. Sillä siis pelaa 
tarvittaessa aika monet hämärät.

Web Shopistamme 6 kpl valopalloja nyt 49,-

Maksaessasi pankki-tai luottokortilla toimituskulu kotimaahan 0 €.



21.9.2011 OptiShot kotisimulaattorissa 10 pelattavaa kenttää. Nyt 
huipputarjous WEB Shopissamme.

Markkinoiden
edistyksellisin kotisimulaattori uudistuu jälleen.
Nyt pelattavissa 10 eri kenttää ja uusia ominaisuuksia
mm.

uudistettu grafiikkamoottori* osumahetken
mailanpään näyttö* greenien nopeussäätö *
sääolosuhteiden säätö * ja paljon muuta mukavaa.
Saat myös halutessasi 4 eri lisäkenttää jotka ovat:

- Augusta National (The Masters 2010)
- Pebble Beach (The US Open 2010)
- St Andrews Old Course (The Open Championship 2010)
- Whistling Straits (PGA Championship 2010)

Hinnat 49,95$ / kenttä. Osta omasi DansinDogg storesta.

Osta WEB shopistamme oma OptiShot.

Tästä pääset edullisille OptiShot ostoksille.

Katso alta YouTube video mistä puhumme. Grafiikan laatu on kohdallaan!

https://youtu.be/s0LqTFIzamg

21.10.2011 GolfDigest testasi Sports-Coach simulaattorin

Maailman suurin golflehti
GolfDigesttestasi Sports-
Coach simulaattorin. 
Katso tästä linkistä juttua
aiheesta. Käy tutustumassa
Sports-Coachin omiin sivuihin
ja videoihin tästä linkistä.



31.10.2011 Uusi surround 270 simulaattori avattu Wallsport Areenalle 
Seinäjoelle.

SeinäjoelleWallsport
Areenan   yhteyteen avattiin
Suomen ensimmäinen Sports-
Coach Surround 270
simulaattori varustettuna Golf
Academylla. Talviaikaan
Wallsport Areenalla harjoittelee
myös runsas joukko
Ruuhikosken golfareita.
Simulaattori palvelee jatkossa
myös heitä.

Wallsport Areenalla pääset
simulaattorissa pelaamaan 120
eri kenttää ja saat halutessasi
automaattisesti kuvattavan
videotallenteen swingistäsi Golf Academyssä. Pikkujouluajan lähestyessä 
tarjoaa Erkku Aho (kuvassa) unohtumattoman paketin simulaattorin, 
ruokien ja saunan muodossa.

Hervottoman Pohjalaisen huumorin ryydittämä asennuskeikkamme oli 
lienee yksi hauskimmista. Seinäjoen Jalkapalloklubikin kävi viikonloppuna 
kuittaamassa paikan yhtä sarjatasoa ylemmäksi. Golf Coat Oy 
onnnittelee SJK:ta noususta ykköseen.

Jatkossa saat BioGolf teet ja Dixon Eko pallot Wallsport Areenalta 
kilpailukykyisin hinnoin ja näin tuet SJK:n toimintaa.



5.11.2011 Maailman pohjoisin Golf Academy avattu Pudasjärvelle.

Yrittäjä ja liikemies Mauri
Kavalus päätti satsata oman ja
ystävien golfharrastukseen
kerrallaan täysillä.

Pudasjärvelle asennettiin
maailman pohjoisin Golf
Academypalvelemaan
paikallista golfiin hurahtanutta
yhteisöä. Tällä kertaa ei
säästelty, sillä Pudasjärvelle
asennettiin Sports-Coach
simulaattori lisättynä
uusimmalla Golf Academylla.
Academyn näytöt on sijoitettu
kahdella 42" LCD televisiolla
vartavasten rakennettuun
hulppeaan golfhuoneeseen.

Sports-Coach Golf Academy nauhoittaa halutessasi 
automaattisesti jokaisen golflyönnin niin rangella kuin pelissä. Kaikki 
toiminnot ohjaantuvat omalla kotimaisella tai valitulla kielellä.

Entiseen leipomoon vartavasten rakennetusta tilasta löytyy sauna, suihkut, 
klubi, 6 reikäinen puttirata, rallisimulaattori ja monta huikeaa muutakin 
elämystä pudasjärveläisten iloksi.

Kuvassa: Mauri Kavalus ottaa ensitestejä laitteesta. Kuvan terhakka poro on 
kuvattu asennuskeikan kotimatkalla, hieman etelämpänä.



19.11.2011 Golf Kulma avattiin Virojoelle

Suomen itäisin Sports-
Coach simulaattoriavattiin
Virojoelle.

Liikemies Esa Mässeli innostui
golfista viime keväänä
ilmaisen green gard kurssin
myötä.

Kuvassa:Mässeli Jr. lyö uuden
simulaattorin avauslyöntiä. 

Harrastus vei sen verran
totaalisesti mennessään, että 
Virojoelle päätettiin rakentaa
oma talviharjoittelupaikka. 
Virojoen keskustassa toimiva
Golf Kulma palvelee Kaakon Golfinvielä pientä, mutta sitäkin aktiivisempaa 
harrastajajoukkoa. Myös venäläiset asiakkaat toivotetetaan tervetulleeksi 
uuteen viihtyisään simulaattoriin. On odotettavissa, että Esan tasoitus 
laskee rajusti tulevana kesänä, sillä Golf Kulmassa harjoitellaan ja pelataan 
upeita kenttiä hienoissa olosuhteissa läpi talven.

Lisätietoja Golf Kulmasta voi kysellä Esa Mässeli 050 - 505 6760  



23.11.2011 Golf Point Oy Lahti Sports-Coach simulaattori valmistui

Kuvassa: Kauppias Rolf
Salonaho ottaa
ensitestejä laitteesta. 

Golf Point Oy muuttaa
uusiin avarampiin
tiloihin Lahdessa.
Avajaisia vietetään
28.11. maanantaina,
 Kauppakeskus Valon 2.
kerroksessa.

Tilaan mahtui hienosti
myös Sports-Coach
simulaattori sekä 2 erillistä lyöntipaikkaa. Rollen simulaattoriin asennettiin 
myös Ultimate Golf Academy, joten oman swingin analysointi onnistuu nyt 
myös Lahdessa.

Maila- ja pallofitting onnistuu Golf Pointin uusissa tiloissa entistä 
helpommin, sillä uusi simulaattori on aivan myymälän yhteydessä.

Lahden ympäristössä asuvat innokkaat golfarit, ottakaa ihmeessä yhteyttä 
Rolleen      010 422 2311 ja varatkaa oma aikanne uudesta simulaattorista. 
Kannattaa käydä samalla tutustumassa uuteen myymälään.



13.12.2011 Uudet Sports-Coach simulaattorit avattiin Vantaalle ja 
Kouvolaan.

 

Golf Balance Vantaan
Variston uuden myymälän
Sports-Coach Surround
270 simulaattori avattiin
uuden liikkeen avajaisten
myötä. Eteläisen Suomen
ensimmäinen Surround on
nyt pelattavana Golf
Balancen uudessa upeassa
sisäharjoittelupaikassa
martinkyläntiellä.

Balancen Surroundissa
on pelattavana 130 eri 
kenttää ja laitteessa on
asennettuna myös golf
academy. Kannattaa käydä
bongaamassa ja
pelaamassa markkinoiden
ykkössimulaattori.

Kouvolan keskustan
viereen Laturinkatu 9 on
avattu uusi Sports-Coach
simulaattori.
Myös Golf24:n
simulaattorissa on golf
academy käytössä.
Toimitusjohtaja Juha
Varanka rakentaa
simulaattorista
miehittämättömän 24h
auki olevan yksikön. Uusinta tekniikkaa on odotettavissa mm. 
mobiilipalvelujen tiimoilta. Juha toivottaa Kouvolan ja lähialueiden pelaajat 
tervetulleeksi pian aukaistavaan simulaattoriin. 



30.12.2011 HLR Golf Academy valmistui Helsinkiin.

 

Hanna-Laana Ronkaisen uusi HLR Golf Academy avaa 
ovensa Helsingin Konalassa heti vuodenvaihteen jälkeen.

HLR Golf Academyyn asennettiin Sports-Coachin 
simulaattori, jossa pelattavana on 120 eri kenttää sekä 
lyönniin analysointiin tarkoitettu golf academy.

Hallissa on 6 lyöntipaikkaa ja PROn opetuspaikka. 
Lyöntimatka suoraa linjaa on noin 8 metriä. Jokaisella 
lyöntipaikalla on mahdollisuus lyödä kahdelta eri 
ruohopinnalta. Palloiksi on valittu DIXON EARTH 
pelipallot. Hallissa on peilejä, joista voi tarkkailla svingin 
kulkua. Lähipelialue on suunniteltu yhteistyössä 
InterGreensin kanssa. Puttigreenillä on erilaisia kallistuksia 
unohtamatta suorien puttien harjoittelua. Greeniä ympäröi 
chippausalue. Viihtyisä kahvio antaa mahdollisuuden 
pieneen lepohetkeen harjoittelun lomassa. PROn palveluita 
tarjoaa luonnollisesti Hanna-Leena.

"Näillä eväillä on helppoa kutsua golfarit uuteen 
hienoon halliin harjoittelemaan ja viihtymään 
laadukkaasti" toteaa Hanna-Leena. 



13.1.2012 Uusia Sports-Coach simulaattoreita Lappeenrantaan ja 
Espooseen. Savonlinna tulossa.

Karjalan Golf avasi ovensa 
Lappeenrannassa. Upeisiin
tiloihin osoitteeseen 
kivikkokatu 2 asennettiin
Sports-Coach simulaattori
academy toiminnolla
lisättynä. Liikemies Pekka
Hytin
isännöimässäsimulaattorissa
pääsee piakkoin nauttimaan 
Lappeenrannan aidoimmasta
simulaattorielämyksestä. PGA
Pro Jussi Helkala
pyörittää opetustoimintaa ja
pienimuotoista proshop
myymälää tiloissa koko talven
ajan.

Golf Balance Espoon Suomenojalla avasi uuden Sports-Coach surround 270 
simulaattorin academy toiminnoilla varustettuna. Simulaattoria pääsee 
vuokraamaan kuten uuden Vantaan myymälän vastaavaa 
ajanvarauksella. Molemmat Balancen myymälät on nyt varustettu 
markkinoiden kehittyneimmällä golfsimulaattorilla ja kummastakin 
paikasta löytyy myös flight scope analysaattori.

Savonlinnan Prisma tilasi Sports-Coach simulaattorin kaupalliseen käyttöön.
Simulaattori asennetaan viikolla 6, jonka jälkeen simulaattoria pääsee 
vuokraamaan.



6.2.2012 US PGA Orlando aina jotain uutta. Nähdään Golfmessuilla !!!

Orlandon US PGA
golfshownäyttäytyi ehkä
hieman paria aikaisempaa
vuotta vilkkaampana. Hallit
pursusivat tavaraa ja
ihmeteltävää riitti myös uusien
tuotteiden näyttelyssä.

Dixonilta tulee uusi
naisten pallomarkkinoille vielä
ensi kevääksi. Dixon
Spiritintunnistaa pinkin
värisestä pallosta ja
pakkauksesta. Pehmeä
ekologinen pelituntuma on
varmasti kevään hittejä naisten
keskuudessa.

LogoJet Pro painokone saapuu Espoon tuotantoomme. LogoJet Pro on 
uusinta teknologiaa hyödyntävä painokone. Nyt pystymme painamaan entistä 
tehokkammin palloja. Laitteessa voidaan painaa myös greenihaarukat, 
merkkausnastat ja monta muuta tuotetta. Kuvan Switch Blade -
greenihaarukan ja Tee-Shaker -teepidikkeen saa myös personoituna 
tuotannostamme.

Tule golfmessuille tutustumaan uutuuksiin ja ottamaan osaa kilpailuihimme. Yli
200m2 osastollamme tapahtuu koko viikonlopun ajan.  



9.2.2012 Savonlinnan Prismaan avattiin Sports-Coach simulaattori

Savonlinnan Prisma toimii
tiennäyttäjänä uusien
liiketoiminta-mallien
luomisessa. Prisman
yläkerrassa  sijaitsee Pikkuässä
lastenmaailma, jonka jatkeeksi
rakennettiin Sports-Coach
golfsimulaattori.

Sports-Coach
golfsimulaattorilaajentuu
tarvittaessa rallisimulaattoriksi
kesäkaudella, kun golfkentät
ovat avoinna.

Prismajohtaja Teemu
Kilpiä (kuvassa
vasemmalla) totesi: "Nyt isät ja äidit pääsevät viihtymään uudessa 
golfsimulaattorissa samalla kun perheen pienimmät peuhaavat 
lastenmaailmassa". Myyntipäällikkö Pasi Makkonen (kuvassa oikealla) uskoi
vahvasti, että myös lähikenttien golfyhteisöt löytävät tiensä uuteen 
simulaattoriin.

Viihtyisään ja avaraan simulaattoritilaan pääsee Prisman aukioloaikoina 
Pikkuässä lastenmaailman kautta.

Uudet www.prismagolf.fi -sivustot aukeavat lähipäivinä, tuoden runsaasti 
infoa uudesta palvelusta.  



19.2.2012 Uudet Golf sääntöpelikortit tulevat markkinoille

Innovaattori Teppo Örmä, Golf
Coat Oy ja Suomen Golfliitto ovat
yhteistyössä kehittäneet Golf
Sääntöpelikortit. 

Keksijä T. Örmä
kyllästyi vastailemaan
yksinkertaisiin sääntökysymyksiin
pelikierrostensa aikana ja päätti
tehdä asialle jotain. Näin sai alkunsa
uusi idea golf sääntöpelikortit.

Ensimmäiseen ns. klubitason
pakkaan on upotettu reilu 100
golfaiheista kysymystä ja vastausta
sääntönumeroineen. Nyt voit oppia hauskasti pasianssisi lomassa golfsääntöjä 
ja hyödyntää sääntötuntemustasi golfkentällä. Golf sääntökorttien 
pelimahdollisuudet ovat rajattomat ja saatkin seiskasta, kasinosta, aasista tms.
korttipelistäsi irti tupla-annoksen iloa ja hyötyä.

Tule golfmessuille 2-4.3.2012 Helsingin Messukeskukseen testaamaan oma 
tietämyksesi ja voittamaan oma pakka. Uutuustuotteen Maailman 
ensiesittely messuilla.

Golfrules -sivusto on avattu ja sieltä näppärästi yhteys vaikka 
facebook ryhmään.



5.3.2012 Golfmessuilla kilpailtiin ja voitettiin. Katso ketkä pärjäsivät.

Go-Expo kasvattaa
suosiotaan tasaisen
varmasti. Viikonlopun aikana
messuilla vieraili yli 41.000
kiinnostunutta. Golf Coatin
osastolla kilpailtiin, viihdyttiin
ja tehtiin kauppaa.

Markkinoille esitellyt uudet
sääntöpelikortit saivat
odotetusti huikean
vastaanoton.
Sääntöpeligurujemme
pelipöydässä vieraili satoja
kiinnostuneita, joista parhaat
tietäjät voittivat oman
pakan. Kuvassa Markus Pöyhönen Tapio Örmän tentattavana.

LöylyDriverin MM kilpailuissa leivottiin jälleen uusia Maailmanamestareita. 
Junioreissa Maailmanmestariksi itsensä löi Santeri Lehesmaa 153m tuloksella. 
Naisissa uusi Maailmanmestari on Laura Strömberg 136 m (kuvassa oikealla 
alhaalla naisten MM kakkonen ja viimevuoden Maailmanmestari Elina 
Virtasaari). Miesten kisaa hallitsi suvereenisti Iiro "savilinko" 
Savinko pamauttaen huikeat 279m. Iirolla on voimassa oleva 
maailmanennätyskin hallussaan, josta nyt jäätiin vain muutama metri. Tästä 
linkistäpääset tarkempiin tuloksiin ja kisaselosteeseen.

Sports-Coach simulaattorissa lyödyssä Dixon/Viasat lähimmäksi lippua
kilpailussamenestyivät seuraavat naiset ja miehet.

Naiset:

1. Pipsa Skåtar 2,75 m Viasat Golf paketti vuodeksi      2. Susanna Keskikylä 
6,40 m Dixon pallot omalla painatuksella 3. tiedot vielä hieman etsinnässä:)

Miehet:

1. Valentin Velinov Hole in One Viasat Golf paketti ja kaikki muutkin palkinnot
(kuvassa oikella ylhäällä)

2. Johan Lindroos 0,11 m Dixon pallot omalla painatuksella 3. Ville Damsten 
2,19 m BioGolfTeet omalla painatuksella 

Voittajiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti ja palkinnot toimitetaan perille. 
Nähdään taas ensivuonna messuilla.                       



23.3.2012 Uusia Sports-Coach simulaattoreita pääkaupunkiseudulle.

HLR Golf
Academy
laajentaa
toimintaansa

HLR Golf
Academy ja Golf
Coat Oy ovat
allekirjoittaneet
sopimuksen
useiden uusien
golf
talviharjoittelu

simulaattorikeskusten rakentamisesta. Uusimpaan teknologiaan 
tukeutuvia Sports-Coach simulaattoreita, lisättynä opetuskäyttöön tarkoitetulla
golf academyllä, rakennetaan pääkaupunkiseudulle useita yksiköitä tulevan 
kesän aikana.

HLR Golf Academyn toimitusjohtaja Hanna-Leena Ronkaisen tavoitteena
on työllistää usea PGA Pro uuden konseptin myötä. Jokaisen uuden 
simulaattorikeskuksen viihtyvyyteen ja toimivuuteen kiinnitetään erityistä 
huomiota. Konalassa toimivasta sisäharjoittelukeskuksesta saadun loistavan 
palautteen myötä on luonnollinen kehitys, että haluamme laajentaa laadukasta
opetustarjontaa, Hanna-Leena toteaa. Panostamme jatkossa golfseuroihin ja 
yritystapahtumiin entistä enemmän, Hanna-Leena lisää.

Golf Coat Oy:n toimitusjohtaja Aki Kuivaniemi on tyytyväinen HLR Golf 
Academyn valittua Sports-Coach – simulaattorit konseptinsa perustaksi. 
Sports-Coach kehittää jatkuvasti tuotettaan ja odotettavissa onkin huomattavia
uudistuksia tulevan kesän aikana. Käyttöasteet simulaattoreissa ovat jo nyt 
huippuluokkaa, sillä opetukseen ja viihdyttävään pelaamiseen tarkoitetut 
simulaattorit ovat löytäneet käyttäjäkuntansa, toteaa Aki Kuivaniemi.

Ensisijaisesti pääkaupunkiseudulle avattavien keskusten sijainnit 
julkaistaan kesän aikana, jolloin varsinaiset rakennustyötkin pääsevät käyntiin.
Yhteistyössä kehitetyt uudet innovatiiviset ja tekniset ratkaisut tuovat 
talviharjoittelun uudelle tasolle ensi syksystä alkaen.



3.4.2012 Uusi Sports-Coach simulaattori avattiin Par3 X kentälle 
Ähtäriin.

Ähtäriin avataanuusi  Par3 X
kenttä, jossa kaikki pääsevät
pelaamaan ilman tasoitusta tai
greencardia.
Aivan Eläinpuistonvieressä oleva
par 3 kenttä avataan kesällä
2012.Kuvassa:             Pro
Marko Viitanen ottaa
ensituntumaa uuteen
simulaattoriin,  1200m2
hulppeaan
klubitaloon rakennettiin Sports
-Coach simulaattori lisättynä
Golf Academyllä. Samoihin
tiloihin tulee myös putti- ja
chippigreenit, joten
talviharjoittelu saa Ähtärissä aivan uudet ulottuvuudet.

Pro Marko Viitanen pyörittää opetustoiminnan lisäksi pro-shoppia, josta saa 
jatkossa Dixonin pallot ja BioGolfTeet omilla painatuksilla. Myös Snooperin 
uutuudet tulevat löytymään valikoimista.

Lisätietoja toiminnasta voi kysellä Markolta puh. 050-535 7711   

5.4.2012 Dixon Spirit Lady pallo pian markkinoille



18.5.2012 1.000.000 tiin raja rikki jo tälle vuodelle. Ruotsin vienti 
vetää.

BioGolftiitä on painettu tälle
vuodelle jo yli miljoona
kappaletta. Ekologisen vehnä-
ja maissi- tärkkelyksestä
valmistetun tiin suosio on
kasvanut räjähdysmäisesti
myös rakkaan (Tre Kronor
joukkueen kotipaikkana
tunnetun) Ruotsin
markkinoilla. Biogolf.se toimii
tuotteidemme jakelijana
Ruotsissa.

Olemme ottaneet käyttöön
myös uutta
painotekniikkaa. Tuotantomm
e pystyy painamaan tiihin käytännöllisesti katsoen kaiken toivotun. Uuden 
kuppipainatuksiin erikoistuneen koneen kapasiteetti on lähes 20.000 tiitä 
päivässä. Varsipainatuksissa olemme päässeet yli 70.000 tiin päivätuotantoihin
2-puoleisesti.

Golf Balance ideoi hempeät häätiit - ja pallot, joiden yksinmyynti onkin 
kuluvan kesän Balancen hallussa. Golf 
Ba l a n c e n  roman t t i n e n  e r i k o i s a s i a n t u n t i j a Sami Tahvanainen  050-
3050104 vastaa mielellään kaikkiin visaisimpiinkin kysymyksiin häähuuman 
innoittamille golfareille.  



31.5.2012 Golf Coat menossa mukana Peuramaan Par3 Challengessa ja
Baronan Your Moverissa.

 

Golf Coat Oy vei
liikuteltavan pain
otehtaan
Peuramaan Par 3
Challengeen. Kaikki
kilpailussa mukana
olleet julkkikset ja
Peuramaan junnut
saivat Dixonin
ekologiset pallot
personoituna sekä
golf sääntöpelikortit
muistoksi
tapahtumasta.
Lisää
tapahtumasta   tästä
linkistä.

Espoon Barona
Areenan   Power
Mover     tapahtumas
sa olimme mukana
Suomen Golfliiton
kanssa. Toimme
paikalle BirdieBall
-rangen, jossa
kävikin yli 500
nuorta
tutustumassa golfin
saloihin.
Ehdottamaksi
hitiksi nousi
maalialueen
GolfZilla, jota
pommitettiin
sydämen
kyllyydestä.
Toivottavasti
saimme hienon
lajimme pariin jälleen uusia innokkkaita golfareita. 



5.6.2012 Golf Coat Oy mukana ammattilaisgolfari Peter Puhakan 
tukijoukoissa.

Golfin tuore ammattilainen Peter Puhakka ja Golf Coat Oy ovat sopineet 
yhteistyöstä. Peter on ensimmäinen kotimainen golfammattilaisemme, joka 
pelaa Dixonin Fire pallolla.

Tähtäin on asetettu korkealle ja tavoitteena on pelata 5 vuoden päästä 
Euroopan Tourilla.

Katso alta lyhyt videoesittely Peteristä.

   Tästä linkistä pääset Peterin kotisivuille.

https://youtu.be/Hfh3Rv6WJuY



4.7.2012 BioGolfTeet kotimaistuvat. Dixon Spirit ladypallot saapuivat 
maahan.

Golf Coat Oy osti 
itävaltalaiselta
PlantaPlast GMBH:a
BioGolfTeen tuotemerkin,
tuotannon, painokoneita yms.
muuta mukavaa golfareiden
iloksi.

Tuotteen kehittäjä Dr.
Michael Dorner laajensi omaa
VariusCard businestaan niin
paljon, ettei aikaa jäänyt
BioGolfTeen maailmanlaajuisen
markkinoinnin tehokkaaseen
hoitamiseen. Michael jatkaa
kuitenkin 10% omistuksella
uudessa perustettavassa
yhtiössä ja hoitaa
saksankielisten maiden markkinoinnin ja myynnin.

Tulevan talven aikana tutkitaan mahdolisuus siirtää tehdastuotanto 
Suomeen, mikäli raaka-aineet löydetään lähialueilta ja logistisesti saavutetaan
mahdollisimman ekologinen tapa toimia.

Maailman ainoat naisille suunnitellut ekologiset golfpallot Dixon 
Spiritit saapuivat maahan. Dixon Spiritiä pääsee 
kokeilemaan ladiesgolftour.fi -kiertueella kuluvan kesän aikana. Tuotteen jakelu
alkaa lähipäivinä. Dixon Spiritiä löytyy hyvinvarustelluista erikoislikkeistä ja 
pro-shopeista pian.

Dixon Spiritin suositushinta on 32 euroa tusinalta.

Tästä näet miltä Dixon Spirit näyttää.



31.7.2012 Suvun mestaruudesta kisataan perjantaina 24.8.2012 
alustavat lähtöajat.

Suvun mestaruudesta kilpaillaan
jälleen verisesti 24.8.2012
perjantaina, paikkana Gumböle Golf. 

Lähdöt ovat klo.14.00
alkaen. Rangepoletit, greenfeet,
ruokailut, juomat jne. sekä huikeat
palkinnot kuuluvat perinteisesti
sukugolfimme veloituksettomaan
antiin.

Sukugolfin suojelijana toimii tällä
kertaa Sir Villen tytär Iida. Alina
luovutti suojelijan raskaan viitan
Iidalle viimekertaisella mummolan
saunareissulla.  

Lähtöajat:

14.00    Betty K. ja Assi L. 

14.10    Heli K., Elisa K., ja Birgit M.

14.20   Jani K., Aki K., ja Joel K.

14.30   Timo K., Matte M., ja Michael L.

14.40   Mika K., Jukka J., Niko S. ja Kimmo R. 

14.50   Joosu K., Jere K., Nikke L. ja Ville J.

15.00   Jesse K., Atte K.  ja Jode T. 

Virallisina ja ainoina hyväksyttyinä pelipalloina on Dixon ja 
teenä BioGolfTii   (toimitetaan Tutan puolesta nimettyinä, välttääksemme 
erimielisyyksiä ja painia pallon tunnistuksen yhteydessä). Olemme varautuneet
toimittamaan huonoimmille pelaajille useita tusinoita Dixon palloja, että 
pääsevät kierroksen loppuun:.)

Tervetuloa ottamaan pataan sukumme arvostettuun 
kilpailuun. Poikkeuksellisesti paikalla on räätäli, joka mittaa scratch 
voittajan ja suvun ekologinen vihreä takki brodeerattuna toimitetaan tailori 
madena voittajalle muutaman päivän toimitusajalla (jää omaksi, että pääsee 
pullistelemaan). Sukugolf -pokaalista kisataan pistebogeyna, että äireet ja 
muut lajiin panostaneet saisivat gloriaa.



27.8.2012 Suvun uusi Mestari "Sir" Jere Kuivaniemi

 

estaruus ratkaistiin Espoossa erinomaisessa kunnossa 
olevalla Gumbölen kentällä. Sääolosuhteet hieman vaihtelivat kilpailun aikana, 
mutta se ei estänyt kovaa tulostasoa.

Kilpailuun starttasi 21 golfaria taistelemaan gloriasta. Suvun mesta r i k s i  kruun a t t i i n  "Sir" Jere 
Kuivaniemi. Kovimmasta tuloksesta kuitenkin vastasi Niko Santala, jonka 
luultiin kuuluvan sukuun, mutta lähempi tarkastelu osoitti ettei luulo ole tiedon
väärti. Niko palkittiin toki runsaasti, mutta mestaruuspokaalia ja scratch 
-takkia ei kilpailun juryn päätöksellä hänelle jaettu.

Erikoiskilpailuissa menestyivät Jukka Junno (lähimmäksi lippua  3.68m) ja 
Mika Kuivaniemi (pisin draivi  280m).

Sukugolfin kokonaistulokset löytyvät tästä linkistä. Kilpailun 
järjestelyorganisaatio kiittää sponsoreita ja Gumböle Golfia erinomaisesti 
hoidetusta tapahtumasta.



5.9.2012 Uusia Sports-Coach simulaattoreita tulossa runsaasti.

 

Sports-Coach
golfsimulaattoreita 
valmistuu useita
tulevan syksyn
aikana.

Marraskuussa avata
an HLR Golf
Academyn uusin
paikka Malmille,
Helsinkiin.Simulaatto
rissa pääsee
pelaamaan yli 120
maailmanluokan
kenttää.
Simulaattoriin
asennetaan myös Ultimate Golf Academy, jolloin swingin analysointi 
piirtotyökaluineen nousee uudelle tasolle. HLR Golf Academyn seuraava 
kohde avataan Kuusamoon, jonne asennetaan vastaava kokonaisuus kuin 
Malmillekin. Neuvotteluja käydään myös Hämeenlinnan osalta, jonne 
mahdollisuuksien mukaan paikka aukeaa vielä tänä vuonna. 

Keravalle rakennetaan kokonainen 
sisäharjoittelukeskus.HopLop     seikkailupuisto     Keravalla panostaa 
asiakkaidensa viihtyvyyteen ja tarjoaa jatkossa myös golfareille elämyksiä. 
Sports-Coach simulaattori lisättynä Ultimate Golf Academyllä sekä useat 
lyöntipaikat takaavat viihtyvyyden ja upeat 
harjoitteluolosuhteet seikkailupuistossa leikkivien lasten vanhemmille. Keravan
HopLopista löytyy jatkossa myös Pron palvelut sekä kattavat demomaila jne. 
valikoimat. Aikaisemmin kesällä valmistui jo Lempäälään, Ideaparkin 
yhteyteen FunPark huvipuiston Sports-Coach golfsimulaattori.

GolfPoint Lahti laajentaa Kauppakeskus Valossa. Sports-Coach 
simulaattorein varustettu sisäharjoittelupaikka laajenee usealla lyöntipaikalla 
ja harjoitusgreenillä. Golf Coat Oy rakentaa sisäharjoituskeskuksen 
laajennuksen tulevan syksyn aikana. Kauppias Rolf Salonahon mukaan Lahden
seudun sisäharjoitteluolosuhteet paranevat huomattavasti laajennuksen 
johdosta.

Lähiaikoina kerromme lisää useasta uudesta Sports-Coach 
simulaattorikohteesta, joihin osaan rakentuu kokonainen 
sisäharjoittelukeskus.



23.10.2012 Sports-Coach Winter Tour 2013 käynnistyy. Huikea 
pariscramble tiedossa.

Sports-Coach
simulaattoreissapalattava Wint
er Tour 2013 on julkaistu
Sports-Coach sivustollamme.

Linna Golfin etuysi
ja Peuramaa
Porkkala takaysitoimivat
alkukilpailun kenttinä. Vasinainen
finaali pelataan Linna Golfin
viheriöillä ensi keväänä.

Käy tutustumassa Sports-Coach
-sivustolla kilpailuun.

16.11.2012 Uusia Sports-Coach simulaattoreita valmistunut ja uusia 
tulossa.

Sports-Coach
simulaattoreitavalmistuu
tiiviiseen tahtiin ympäri Suomea.

Kuusamon keskustaan
valmistui vanhan postin tiloihin
myös Sports-Coach golfsimulaattori,
4 lyöntipaikkaa ja mahdollisuus
puttiharjoiteluun. HLR Golf
Academyn konseptin alla toimiva
Kuusamon simulaattori on jo
avannut ovensa.

Pääkaupunkiseudulla on myös
avattu uusia simulaattoreita mm. GolfRoom, Keilaranta Espoossa, Golf 
Corner, Hop Lop Kerava ja HLR Golf Academy Helsingin Malmilla.

Uusia Sports-Coach simulaattoreita rakennetaan vielä useita ennen 
joulua mm. Ylivieskaan, Nurmekseen,  Rovaniemelle ja Helsinkiin.

Sports-Coach simulaattoreihin esitellään pian huikeita uutuuksia. Mm 
jalkapallo sovellus näkee päivänvalon lähikuukausina.



7.12.2012 HLR Golf Academy Ylivieska ja Rovaniemen Golf Academy 
valmistuivat (kuvassa).

 

Pga Tour pelaaja Hanna-Leena Ronkaisen academyt laajenevat ympäri 
Suomen. Ylivieskaan valmistui uusin   HLR Golf Academyn 24h Sports-
Coach     simulaattori. Ylivieskassa vietetään simulaattorin avajaisia lauantaina 
7.12. Kaikkien avajaisissa vierailleiden kesken arvotaan 2 hengen Espanjan 
matka kaikilla mausteilla.

Rovaniemen Golf Academy avaa ovensa 14.12. Golf Coat Oy:n ja 
InterGreensin yhteistyössä rakentama harjoittelukeskus pitää sisällään Sports-
Coach simulaattorin Academyllä, 6 lyöntipaikkaa ja 100m2 InterGreens greenin
erilaisine lyöntialustoineen. Head Pro Batu Lempinen totesi yhden unelman 
täyttyneen ja Rovaniemellä onkin odotettavissa aktiivista talvitoimintaa hienon 
lajimme parissa.

Uusia Sports-Coach simulaattoreita rakennetaan vielä useita ennen 
joulua, joten sisäharjoittelumahdollisuudet paranevat jatkossa yllättävissäkin 
paikoissa. 



19.12.2012 BioGolfTeeltä Euroopantourille. Onnea Elina Ladies 
European Tour -kortista.

Elina Nummenpää pelasi
Marokossa upeat karsinnat ja
kuittasi itsensä Ladies European
Tourille. Pienenä, mutta sitäkin
tärkeämpana osana mukana olivat
Elinan itsensä suunnittelemat
BioGolfTeet.

BioGolfTeen valmistajanaolemme
erittäin ylpeitä saadessamme suoraa
palautetta myös ammattilaisiltamme.
Elina lähestyi meitä seuraavin sanoin:

Kiitos Aki tämän kauden tiistä!
Meinas karsinnoissa tulla paniikki että
riittääkö tiit. Laskin päivää ennen
finaalia tii budjetin jokaiselle
päivälle :) En kerta kaikkiaan pysty lyömään draiveja millään muilla tiillä ! 
-Elina

Luonnollisesti sydämemme heltyivät hienosta palautteesta ja 
päätimmekin jatkossa myös taloudellisesti avittaa Elinaa matkalla 
menestykseen.

Pelitiiden lisäksi toteutetaan Elinan faniteet jaettavaksi , niin pienemmille kuin 
isommille faneille tulevaksi kaudeksi. Kannustetaan Elina taistelemaan 
Euroopan Tourin kärkipaikoista.



28.12.2012 Snadi Stadi avautuu Helsingin keskustaan. Nurmijärvelle 
huikea sisäharjoittelukeskus.

Helsingin keskustaan
Ruoholahteenavautuu
tammikuussa SnadiStadi lasten
hupipuisto.

3000 neliön Hupipuisto
SnadiStadi tarjoaa sisätiloissa
koko perheelle mahtavan
valikoiman toimintaa mm.
liikennepuisto, minielokuvateatteri, seikkailupuistot isoille ja pienille, 
jättihiekkalaatikko ja omat alueet street-lajeihin sekä palloiluun. Hupipuiston 
tapahtuma-alueella on ohjattua toimintaa päivittäin ja viikonloppuisin 
esiintyvät lasten ja nuorten suosikit. Kaiken lisäksi Hupipuistosta löytyy piknik-
kahvila ja kauppakatu.

Golf Coat Oy ja InterGreens ovat yhteistyössä 
rakentaneet SnadiinStadiin myös huoltajille viihdykettä. Sieltä löytyy Sports-
Coach golfsimulaattori sekä InterGreensin puttigreeni kallistuksineen.

Nurmijärvelle rakentuu uusi 600m2 sisäharjoittelukeskus. Todella 
korkeatasoinen keskus pitää sisällään 24h Sports-Coach simulaattoripalvelut, 8
lyöntipaikkaa, InterGreens greeni kallistuksineen, InterGreens 
lähipeli/chippiradan, Pron palvelut jne.

Kerromme lisää Nurmijärven projektista lähipäivinä. Uusi vuosi tuo uudet 
kujeet ja paljon uusia hienoja projekteja.



26.1.2013 Uutta Orlandosta US PGA messuilta. OptiShot palasi kotiin.

Orlandon US PGA golfmessut olivat tänä vuonna selkeästi vilkkaammat 
useaan aikaisempaan vuoteen verrattuna. Enemmän näytteilleasettajia, 
isompia osastoja ja selkeästi enemmän vierailijoita. Näyttäisi golfbusiness 
olevan pikku nosteessa. 

Golf Coat Oy on sitten virallisesti OptiShotin maahantuoja. Varastostamme 
löytyy pian koko Optishotin tuoterepertuaari. Julkaisemme pian huimia uusia 
sovellutuksia laitteen tiimoilta. Seuraa sivujamme, jotka päivittyvät OptiShotin 
osalta helmikuun aikana.

Hankimme lisäkapasiteettia tuotantoomme. Uusi ultravioletti -lämmittimin 
varustettu pallopainatuskoneemme nostaa päivittäisen kapasiteettimme lähes 
1000 tusinaan. Jatkossa pystymme palvelemaan todella tehokkaasti, niin tee- 
kuin pallopainatuksissa.

Messuilta käteen tarttuneita uutuuksia esittelemme tulevilla Golfmessuilla, 
Helsingin messukeskuksessa. Siellä näkevät Euroopan ensiesittelyn mm. 
BirdeeGolf, Rukket ja CaddieAway uutuudet.



15.2.2013 Shotsaver SG250 pian myynnissä. Golfmessuilla uutuuksia. 
Sinustako Maailmanmestari?.

Shotsaver SG250 GPS golf
kello näyttää etäisyydet greenin etu-,
keski- ja takaosaan ja sisältää etäisyydet
myös väylillä oleviin esteisiin. 

Shotsaver SG250 laskee
automaattisesti etäisyydet
bunkkereihin, vesistöihin, puroihin,
polkuihin ym. sinun liikkuessasi ympäri
kenttää. Samalla kun se varmistaa sen
että tiedät tarkalleen missä esteet
on. SG250 kertoo sinulle tarkan
etäisyyden greenin etu-, keski-, sekä
takaosaan, jolloin mailavalintasi osuu
oikeaan.

SG250 sisältää myös sähköisen
tuloskortin, joka laskee automaattisesti pistebogey tuloksesi. Laitteessa on 
esiasennettuna 5500 kenttää ympäri Euroopan, joten kello on käyttövalmis 
suoraan laatikosta. Uusien kenttien päivitys kelloon on maksutonta.

Shotsaver SG250 tunnistaa automaattisesti kentän jolla olet pelaamassa. 
Käynnistä kello Golf-tilassa, odota kun se yhdistää satelliitteihin ja olet valmis 
pelaamaan.

SVH 269,00 (messuilla erikoistarjous testikäyttäjille).

Tästä pääset tutustumaan koko Shotsaver mallistoon.

Olemme mukana Golfmessuilla Helsingin messukeskuksessa 8-
10.3.2013.  

Tule osastollemme Simulaattori Areenalle ottamaan osaa kilpailuihimme 
tai teettämään omat personoidut teet ja pallot 
MESSUHINTAAN.  Esittelemme uutuuksia ja kyselemme kummia 
golfsäännöistä. LöylyDriverin Maailmanmestaruus lyödään myös 
osastollamme. 



10.3.2013 Golfmessuilla viihdyttiin ja personoitiin tuotteita.

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsingin messukeskusesssa viikonvaihteessa pidetyillä GoExpo messuilla 
vieraili yli 42.000 kävijää.

Golfmessuilla oli jokaisena päivänä todella mahtava puhina ja 
uutuuksiimme tutustui sekä kilpailuihimme osallistui satoja innokkaita 
golfareita. Löylydriver MM-kilpailu lyötiin seitsemännen kerran ja uuudet 
Maailmanmestarit nauttivat seuraavan vuoden suurta kunnioitusta.

Erityisesti Dixonin pallot ja BioGolfTeet saavuttivat huikean suosion 
messujen aikana. Pallojen ja teen personointi pienissäkin määrissä tuntuu 
olevan päivän trendi. Siihen osaamme vastata uuden tuotantomme avulla 
varsin tehokkaasti.

Molemmat edustamamme simulaattorit olivat kovassa käytössä koko 
tapahtuman ajan. OptiShot kotisimulaattori löysi monta uutta kotia ja 
kotisimulaation invaasio tulee jatkumaan. Markkinoiden johtava kaupallinen 
simulaattori Sports-Coach tulee pelattavaksi jälleen useaan uuteen kaupunkiin,
joten seuraa sivujamme.

Shotsaver uutuuksista SLR500 lasermittari sekä GS250 GPS 
Golfkello kinnostivat selkeästi eniten omalla sektorillaan. Tuotteet löytyvätkin 
hyvin varustelluista golfliikkeistä kevään aikana. Käy hakemassa omasi.  

20.3.2013 Dixon ja Puhis keväisessä Espanjassa.



Keväinen tervehdys täältä Espanjasta
koko Golf Coatin väelle ja muille
lukijoille! 

Olen ollut Espanjassa nyt reilun
kuukauden ja kyllä tuntuu hyvältä olla taas
ruoholla. On hienoa päästä tekemään sitä
mikä merkitsee, eli pelaamaan. Olen siis 21-
vuotias ammattilaispelaaja Tuusulasta ja
pelaan ensi kauden Finnish Touria ja
muutaman Nordic Leaguen kisan. Tavoitteeni
on olla Euroopan Tourilla viiden vuoden
päästä ja olenkin erittäin tyytyväinen, että
olen saanut mahdollisuuden Golf Coatilta
pelata Dixonin palloilla ja BioGolf-tiillä.
bägistäni löytyy myös ShotSaver-laserkiikari,
joten ei jää ainakaan näistä kiinni tulos! 

Pelaan Lauro golfin kentällä ja siellä
olosuhteet treenaamiselle ovat hyvät.
Kentällä on 27 reikää ja pari
lähipeligriiniä+range, joten vaihtelua
peliareenaankin vähän tulee. Reissua on
jäljellä vielä toisen kuukauden verran ja olenkin tyytyväinen siitä, että tänä 
talvena olen saanut mahdollisuuden olla näinkin pitkän ajan putkeen golfin 
parissa. Olen voinut keskittyä täysin pelkästään pelaamiseen ja kisakauteen 
valmistautumiseen. Tässä lajissa ruoholla oleminen on elintärkeää ja 
tavoitteeni onkin joka vuosi olla enemmän ja enemmän pois Suomesta talvella.
Ennenkuin tulin tänne, käytin aikani pitkälti fysiikan kohentamiseen ja 
alkuasennon parantamiseen, jotta mahdollistaisin itselleni kaikkein parhaan 
mahdollisen pohjan pelaamiselle. Täällä ainut prioriteetti onkin ollut saada 
kierroksia alle ja päästä taas varsinaiseen golfarin rytmiin. Kierrokset ovat 
pyörineet siinä parin pinnassa nyt pitkän aikaa, mutta pari isoa tulosta per 
kierros on ollut pään vaivana jo hetken. Oikein huipputuloksia on siis vielä 
jääty odottelemaan. Kuitenkin kaikki merkit hyvästä tulevasta ovat ilmassa ja 
tulen kesän kisoihin varmasti vahvempana kuin koskaan! 

Mukaani otin siis kuusi tusinaa Dixonin Fire-palloa, ja sillä nyt vuoden 
pelanneena voin todeta, että pallo kestää minkä tahansa arvostelun muitten 
huippupallojen kanssa. Kestävyys pallolla on jopa hämmästyttävän hyvää ja 
fiilis on huippupehmeä! En ole katunut hetkeäkään vaihdostani  tähän palloon. 
Sen lisäksi BioGolf-tiit ovat olleet hauska lisä bägiin omilla painatuksillani. Voin 
antaa vinkin, että jos oma naama on printattu tiin kuppiosaan, ihmiset tulevat 
palauttelemaan tiitäsi jos löytävät niitä. Tälle olen saanut jo muutaman kerran 
naureskella. Sen lisäksi tämä kaikki on ekologista, joten combo on täydellinen. 

Kisat Suomessa alkavat toukokuun lopulla Lohjalta, ja siitä lähteekin 
taas kesän kisaruljanssi liikkeelle. Kuumotus kisoihin alkaa olla jo kova ja sitä 
vartenhän tätä työtä tehdäänkin, että pääsee laittamaan numerolapun rintaan 
ja baanalle. Pelaan siis ensi kesän ainakin pääosin Suomessa ja sen jälkeen 



olisi tarkoitus saada peli ja 
pelikassa sellaiseen kuntoon, että 
ulkomaan kiertueet olisivat 
päätoiminen työpaikkani vuonna 
2014. Nyt kannattaa alkaa seurata 
kehittymistäni sosiaalisessa 
mediassa(Twitter: @mrpuhis, 
GoGolf bloggaaja) ja pistää nimi 
korvan taakse! 

Iso kiitos Golf Coatille reissun 
mahdollistamisesta, kesän 
huippukierroksia odotellessa! Peter
"Puhis" Puhakka

23.4.2013 Vielä ehtii Sports-Coach Winter Tourille. Uusi simulattori 
Varkauteen.

Sports-Coach Winter
Tour lähenee päätöstään. Vielä
ehtii parantaa tulostaan ennen
vappua ja kuitata itsensä huikeaan
finaaliin Linna Golfiin. Tästä pääset
katsomaantämänhetkisen
kilpailutilanteen. Ilmoitamme
a.s.a.p. tarkemman päivämäärän
Winter Tourin finaalipäivästä.

Varkauteen rakennetaan uusi
Sports-Coach simulaattori vielä
kesän aikana. Puuhamiehenä
toimiva Tomi Itkonen
kumppaneneineen avaa  24h
simulattorin aivan Varkauden
keskustaan. Lisätietoja hankkeesta
voi kysellä Tomilta 050 411 7987.

Uusia simulaattorihankkeita on
työn alla runsaasti tulevaan
syksyyn. Palaamme niihin
aikataulujen varmistuttua
myöhemmin kesällä. 



7.5.2013 Kokeile golfia. Kansallinen golfviikko lähestyy.

Golf Coat Oy on mukana toteuttamassa kansallista
golfviikkoa.

Golflehden kansallisen golfviikon aikana pääset
helposti tutustumaan lajiin omassa lähiseurassasi.
Tule yksin, kaverin kanssa tai isommalla porukalla ja
ota pienestä pallosta ISO ilo irti! Ole rohkea ja
kokeile golfia. 

Kansallisen golfviikon aikana pääset kokeilemaan
Birdiepalloja. Hauskat maalikohteemme kiertävät
valituissa seuroissa. Golfzilla, golfhippo ja
golfkangaroo odottavat malttamattomina uusia
golfareita.

Tästä pääset katsomaan lähimmän golfseuran,
jossa on mahdollisuus tutustua golfin hienoon
maailmaan. 

Toimitamme BioGolfTeetä 50 eri seuralleheidän
omilla painatuksilla. Varttuneempien golfareiden
kannattaa kokeilla markkinoiden myydyintä ja
kestävintä tiitä, jonka saa personoituna pienissäkin
määrissä. 

Yhdistetään voimamme ja tehdään kansallisesta
golfviikosta ikimuistoinen tapahtuma jokaiselle, joka
haluaa tutustua hienoon lajiimme.

Ylpeänä menossa mukana Team Golf Coat.



17.5.2013 Yritysportfolio Golf Coat Oy:lle Lahden 
ammattikorkeakoulun opiskelijoilta

Heippa!  

Me ollaan liiketalouden
ensimmäisen vuoden
opiskelijoita Lahden
ammattikorkeakoulusta ja
teemme Yritysportfolion
valitsemastamme
yrityksestä.
Yritysportfoliossa
käsittelemme melko
laajasti yrityksen
toimintaa, kuten
logistiikkaa,
taloushallintoa,
markkinointia ja
viestintää. Tarkoituksena
on yhdistää koulussa
oppimamme teoria käytännön yritystoimintaan. 

Alkuvaikeudet sopivan yrityksen löytämisessä kääntyivät voitoksi kun Golf Coat
lähti mukaan yhteistyöhön. Lukuvuoden kuluessa olemme vierailleet Espoossa 
tutustumassa yrityksen toimintaan. Aki ja Heli ovat antaneet meille paljon 
tietoa yrittäjän arjesta ja yhteistyö on ollut kaikin puolin mutkatonta ja 
mukavaa. Yhteistyömme huipentuu Yritysportfolioseminaariin toukokuun 
lopussa. Suuret kiitokset jo tässä vaiheessa meidän puolestamme Akille ja 
Helille, teidän kanssa on ollut mahtavaa tehdä yhteistyötä! :) 

Toivotamme aurinkoista kesää Golf Coatin väelle ja seuraajille! 

 



27.5.2013 Sports-Coach Winter Tour finaali Linna Golf. TULOKSET.

Sports-Coach Winter Tour finaali pelattiin
25.5. Linna Golfin haastavilla viheriöillä.

Mukaan tulivat kaikki 8 paria, jotka olivat lunastaneet
paikan talven simulaattorikisojen perusteella.

kuvassa: tiukkaa lämmittelya rangella ennen kisaa.

Kilpailu pelattiin scramblenakaksimiehisin
joukkuein. Itse kilpailussa nähtiin yllättävän paljon 3
putin greenejä, joka osaltaan kertoo varsin
haastavista lipunpaikoista tai kovasta
kilpailujännityksestä.

kuvassa: Team Golf-Kilta Poronkusemat Rami ja
Jussi pelin tuoksinassa.

Kilpailuun toi pienen lisämausteen golf
sääntöpelikorteilla tehty lisärasti. Mikäli joukkue
vastasi oikein kahteen kysymykseen saivat he -1
lyöntiä lopputulokseen. Yhdellä oikealla vastauksella
tilanne säilyi neutraalina ja kahdella väärällä
vastauksella lisättiin +1 lopputulokseen.

Kilpailun voitosta käytiinankara taistelu Team
Torakoiden, Team Pellikan ja Team Golf-Kilta
Poronkusemien kesken. Team Torakat voittivat Team
Pellikan paremman sisääntulon ja pienemmän
tasoituksen turvin.

TULOKSET:

1. Team Torakat netto 65 lyöntiä (Harri Hägg/Hannu
Torola).

2. Tem Pellikka netto 65 lyöntiä (Timo Pellikka/Rauno
Gröndahl).

kuvassa: Team Särkyneet Sipulit hieman
vaikeuksissa. Par 5 (tulos 8 lyöntiä) rikkoi sipulit aika
pahasti. Ari Hagren voitti kuitenkin lähimmäksi
lippua kilpailun 7,34m.

3. Team Golf-Kilta Poronkusemat netto 66 lyöntiä
(Rami Ruohola/Juhani Viita-aho).

4. Team Tuupparit netto 68 lyöntiä (Reino



Lehtinen/Hannu Eloranta)

5. Team Golfrinki netto 69 lyöntiä (Markus Viljanen/Niko Rahunen).

kuvassa: Golfringin Markus ja Niko 9 reiän lähestymisessä. Niko voitti pisin 
draivi -kilpailun 254m.

6. Team Hape netto 70 lyöntiä (Harri Kauppinen/Jarmo Kujanpää).

7. Team Power Fade netto 70 lyöntiä (Jukka Tikander/Harri Savolainen).

8. Team Särkyneet Sipulit netto 74 lyöntiä (Ari Hagren/Pekka Ristilä)

kuvassa: Voittajajoukkue Team Torakat ja allekirjoittanut palkintojenjaossa.

Sports-Coach Winter Tour järjestetään jälleen tulevana talvena. Iso kiitos 
sponsoreille ja erityisesti Rami Ruoholalle tulos ym. järjestelyistä. Kannattaa 
olla mukana ensivuoden turnauksessa, josta lisätietoa hyvissä ajoin 
alkusyksystä. 

T. Aki, Team Golf Coat



14.6.2013 BioGolfTee uusille markkinoille ja ammattilaisille.

BioGolfTee on otettu
hyvin vastaan uusilla
markkinoilla. Saimme 
avattua viennin mm.
Holllantiin, Italiaan ja
Sveitsiin uusina kohteina.    
Volyymit ovat hyvin pieniä,
mutta pää on saatu auki
näillekin uusille markkinoille.

Kotimaahan olemme
ehtineet painaa ja toimittaa
jo yli miljoona teetä
alkukesän aikana.

BioGolfTee kasvattaa
suosiotaan myös golfammattilaistemme keskuudessa mm. Elina Nummenpää,
Peter Erofejeff ja Ursula Wickström ovat valinneet BioGolfTeen pallojensa 
lähtöalustaksi.

Golf Coat Oy valmistelee muuttoa uusiin 600m2  tiloihin, sillä 
konekantamme / varastomme ei mahdu jatkossa nykyisiin. Uusien tilojen ja 
konekannan lisääntymisen myötä pystymme palvelemaan entistä 
tehokkaammin jälleenmyyjiämme.



18.6.2013 Golf Coat Oy Suomen Golfliiton palvelukumppaniksi

Golf Coat Oy ja Suomen
Golfliitto ovat sopineet
palvelu-kumppanuudesta.

Yhteistyöstä
sovittiin Suomen Golfliiton
myynti- ja markkinointijohtja
Ilkka Rokalan kanssa tulevan 
aurinkoisen juhannuksen
kunniaksi.

4.7.2013 Golf Coat Oy ja 
Mizuno yhteistyöhön

Mizuno Japan valitsiGolf Coat 
Oy:n   logopallojensa 
painopaikaksi. Japanissa 
tehtyjen testien jälkeen 
allekirjoitettiin sopimus, joka 
kattaa koko Pohjoismaiden 
markkina-alueen. Tämän lisäksi 
Mizunon logopalloja toimitetaan 
toistaiseksi myös Saksan ja 
Ranskan markkinoille Golf Coat 
Oy:n tuotannosta. 

Laadukkaat Mizunonpallo 
uutuudet MP-S ja D201 ovat 
uusia tulokkaita 
pallomarkkinoille. Nyt saat ne 
logotettuina tai personoituina 
todella nopeasti, sillä 
Pohjoismaiden päävarasto 
sijaitsee Golf Coat Oy:lla.

Mizunon 
maahantuonnista vastaava Golfpalvelu
n Mika Osmo on vaikuttanut vahvasti 
siihen, että tuotanto saatiin Suomeen. 
Toisaalta ainakin kotimaan 
markkinoille uskaltaa Mika luvata 
nopeat ja luotettavat toimitukset 
muutamassa päivässä. 



28.8.2013 Sukugolf pelattu. Uudet Mestarit valtasivat podiumin.

Suvun 
mestaruudestaväännettiin
Kurk Golfin upeilla viheriöillä.
Tulostaso muodostui kovin
vaihtelevaksi, mutta
mestaruuden saavuttamiseksi
vaadittiin ihan kunnon
pistebogey tulos.

Suvun mestaruuspokaali on
perinteisesti jaettu pistebogey
sarjassa, että kaikki pääsisivät
tavoittelemaan himoittua palkintoa. Edellisen vuoden mestari Jere onnistui 
unohtamaan pokaalin kotiinsa, josta penalttina kaiverruttaa hän myös uuden 
mestarin Sir Jesse Kuivaniemen nimen pokaaliin ja toimittaa palkinnon Jesselle
pikaisesti.

Tällä kertaa lähtöviivalle asettui noin 20 innokkainta, josta pistebogey 
sarjan kolme parasta olivat: Jesse Kuivaniemi (38 pb), Ville järvenpää (37 pb) 
ja Niklas Lackschewitz (33 pb).

Parhaasta scratch tuloksesta vastasi Mika Kuivaniemi (86 lyöntiä, kuvassa 
oikealla). Suvun sininen scratch takki irtosi harvinaisen korkealla tuloksella 
tänä vuonna, sillä useat potentiaaliset voittajaehdokkaat olivat ajautuneet 
ylikuntoon kesän pitkillä leireillä. 

Suvun naisista parhaan tuloksen pelasi 6x maailmanmesta.. eikun mummu 
Heli Kuivaniemi (31 pb).

Notta semmoosta. Ensi vuonna jälleen kahrotahan mistä kana 
kuseksii.



11.9.2013 Mizuno Europen johtaja Hideki Suzuki kävi vieraisilla.

Mizunon delegaatio 
vieraili
Espoossa. Kuvassa:Pauliina
Welling, Mika Osmo ja
Hideki Suzuki.

Golf Coat Oy ja
Mizunotekivät keväällä
sopimuksen Mizuno pallojen
painatuksesta
Pohjoismaihin sekä Saksaan
ja Ranskaan. Golf Coat Oy
varastoi Mizunon logopallot
Espoon varastossa, josta ne
toimitetaan painettuina
kohdemaihin sekä kotimaan
markkinoille.

Mizunon Euroopan johtaja Hideki Suzuki toivoi yhteistyöltämme pitkää 
jatkuvuutta, joka luonnollisesti on myös Golf Coat Oy:n intresseissä. Päätimme
myös tutkia mahdollisuuden, että BioGolfTee olisi osa Mizunon tuoteperhettä 
tulevaisuudessa. Personoidut, ekologiset tuotteet ovat nyt ja tulevaisuudessa 
entistä enemmän myös isojen yhtiöiden mielenkiinnon kohteina. 



24.9.2013 Uusia Sports-Coach simulaattoreita avattu. 
Urheilusimulaattorit tulee.

Varkauden keskustaan valmistui Sports-Coach simulaattori pirnankatu 4. 
Varsinaisia avajaisia vietetään lokakuun alussa, jonka jälkeen Varkaudessa voi 
pelata minä vuorokauden aikana tahansa. Golfaamaan.fi -sivustolta voi käydä 
katselemassa tarkempia tietoja upeasta paikasta. Katso alta YouTube video 
Varkauden simusta.

https://youtu.be/xQUyVWXd7RE

Poriin avataan lokakuussa Sports-Coach Club Pori. Isolinnankatu 22:n 
valmistuu uusi Sports-Coach simulaattori academylla, jossa pääsee pelaamaan 
yli 160 eri kenttää. Linna Golf, Peuramaan Porkkala ja Draivin Golf tulevat 
hieman lähemmäksi porilaisia golfareita. Tarkempia tietoja löytyy sivuiltamme 
myöhemmin lokakuun aikana.

Sportssimulator.com   suom. urheilusimulaattorit.fi sivusto aukeaa kuukauden 
sisällä. Useat uudet lajit päästään pelaamaan ja kilpailemaan aivan uudella 
tavalla simulaattorimaailmassa. Uuden infrapunakamera -teknologian myötä 
pystymme seuraamaan lähes minkä tahansa objektin lentokaarta ja siirtämään
sen virtuaalimaailmaan. Golfsimulaattoreista poiketen tilan korkeus ei enään 
rajoita urheilusimulaattorin pystyttämistä. Urheilusimulaattori voidaan 
pystyttää normaaliin 2,5m huonekorkeuteen.

Katso alta YouTube video futissimusta.

https://youtu.be/zMoLI6MMV_c

21.10.2013 Golfsimulaattorit.fi -sivusto on avattu. Osallistu 
simuskabaan.

Avasimme golfsimulaattorit.fi -sivuston
palvelemaan simulaattoripelaajia ympäri
Suomen. Löydät sivustolta näppärästi sinua
lähimpänä olevan Sports-
Coachsimulaattorin.

Osallistu Sports-Coach Wintertouriin ja
kisaa paikasta huikeassa loppukilpailussa,
joka pelataan keväällä Linna Golfissa. 
Finaalin voittajapari lähtee marraskuussa
2014 GolfReseptinjärjestämälle Grand
Season 10 finaalimatkalle.

Uusin Sports-Coach simulaattoriavattiin
juuri Poriin. Katso tarkemmin golfsimulaattorit.fi sivuilta.



1.12.2013 Uusia golfsimulaattoreita Kotkaan, Ouluun, Kausalaan ja 
Koskenpäähän.

 

HLR Golf Academy avasiuusimman 24h
Sports-Coach simulaattorikohteensa
Kotkaan. Kirkkokadulta löytyy viihtyisät
tilat, joissa pääsee pelaamaan mihin
vuorokaudenaikaan tahansa.

Kuvassa: Hanna-Leena Ronkainen testaa
simulaattoria.

Uusia Sports-Coachsimulaattoreita
valmistuu vielä ennen
vuodenvaihdetta. Koskenpäässä päästään pelaamaan jo ennen 
itsenäisyyspäivää. Ouluun taasen valmistuu ennen joulua kokonainen 
sisäharjoittelukeskus. Oulusta löytyy golfsimulaattori, lyöntipaikat, chippi- ja 
puttigreeni, pro-shop ja kahvilapalvelut.

Kausalan uusi Sports-Coach simulaattori valmistuu tammikuun 2014 
alkupäivinä teollisuustielle, Kausalan Pinnoite Oy:n upeisiin tiloihin.



23.1.2014 Useita uusia Sports-Coach golfsimulaattoreita avattu.

Useissa
uusissakohteissamme on
päästy viettämään
avajaisia talven tulon
myötä.

Oulun Golfhalli (kuvassa)
on pyörinyt jo muutaman
viikon täydessä käytössä.
Kausalassa vietetään
avajaisia 25.1. ja
Kokkolakin saa uuden
simulaattorinsa heti
helmikuun alussa.

Sports-Coach Winter Tour alkaa keräämään pelaajia ympäri Suomen. Käy 
katsomassa www.golfsimulaattori.fi sivuilta tuloksia ja osallistu itsekin 
hauskaan, mutta kovatasoiseen kilpailuun. Voittajat lähtevät Linna Golfissa 
pelattaasta finaalista Etelän lämpöön.

Usa/Kanada sektorilla on avattu uusi riippumaton golfsimulaattoreita 
vertaileva sivusto. Käy katsomassa www.indoorgolf.net  sivustolta kuinka 
Sports-Coach pärjää vertailussa.



13.2.2014 BioGolfTee MatchBook nyt saatavilla

BioGolfTee Matchbook on
uusin ekologinen tuotteemme.
Matchbook on suunnattu
yrityksille, jotka haluavat
kertoa omista tuotteista ja
palveluista golfareille. 

MatchBookin saa 100 %
personoituna omilla kuvilla,
teksteillä ja ideoilla. Painetut
BioGolfTiit ovat hyvä jatkumo
viestintääsi. Saat tiit 2-
puoleisella mustalla
varsipainatuksella ja/tai 4-väri kuppipainatuksella.

Painokapasiteettimme on tehdasoston myötä moninkertaistunut. Pystymme 
varsipainamaan lähes miljoona ja kuppipainamaan satatuhatta tiitä 
vuorokaudessa. 

BioGolfTee on useiden ammattilaistemme käyttämä tuote. BioGolftiillä 
pelaavat mm. Minea Blomqvist, Roope Kakko, Elina Nummenpää, Ursula 
Wickström, Peter Erofejeff ja Linda Henriksson.

Tästä pääset tulostamaan  aineisto-ohjeen MatchBookin luomiseksi.  

 



24.2.2014 Kerätään yhdessä miljoona Lastensairaalalle.

Suomen
Golfjohtajat ry
(FGMA),
Suomen PGA ry
ja

Lastenklinikoiden kummit ry golfaavat tulevina kesinä uuden lastensaairaalan 
hyväksi - tavoitteena saada neljän vuoden aikana miljoona euroa kokoon.

Haastekeräyksen keskiössä ovat suomalaiset golfarit, golfkentät 
henkilökuntineen sekä kentillä aktiivisesti toimivat ammattilaiset.

Kannamme omalta osaltamme ylpeinä kortemme kekoon. Olemme 
yhteistyössä Lastenkummien kanssa rakentaneet tuoteperhettä, jolla jokainen 
golfari voi osallistua tähän hienoon keräykseen.

Hyvä draivi lastensairaalan puolesta. Yhdessä auttaen. Kummit fi.

Tule golfmessuille  ja osallistu keräykseen. 



11.3.2014 Golfmessuilla kilpailtiin.

Golfmessuilla käytiin useita kovatasoisia kilpailuja aina 
maailmanmestaruustasoa myöten.

LöylyDriver pituuslyönninmaailmanmestareiksi nousivat naisissa Camilla 
Reijonen 133m ja miehissä Janne Westerback 197m.

FORE lähimäksi lippua kilpailussa risteilylahjakortit sekä Dixon pallot ja 
BioGolfTeet omilla painatuksilla voittivat: Janne 
S
i
n
i
s a l o ,  Pas Olenius j Mtias Hoka l a. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti 
palkinnoista. 

Golf Coat Oy kiittää aktiivisia messuvieraita, jotka loivat jälleen hienon 
tunnelman golfmessuille. Nähdään ensivuonna uudelleen.  



24.4.2014 Urheilusimulaattorit tulossa markkinoille.

Golf

Coat Oy on sopinut Sports-Coach Ltd:n kanssalaajamittaisesta 
urheilusimulaattorien jakelusta. Golfsimulaattoreistaan tunnettu Sports-
Coach  on laajentanut toimintaansa urheilusimulaattorien puolelle. 
Jalkapallogolf, jalkapallo, jääkiekko, rugby ja monet muut uudet lajit löytävät 
jatkossa tiensä aktiivisen tekemisen virtuaalimaailmaan.

Urheilusimulaattorit  tuovat aivan uudenlaisen aktiivisen tekemisen, niin 
pubeihin, jäähalleihin, kauppakeskuksiin kuin lasten liikunta- ja 
seikkailupuistoihin.  

Jalkapallogolf tuo turvallisesti ja hauskasti golfin pelattavaksi jalkapallolla, 
yhdistäen kaksi hienoa lajia virtuaalimaailmassa. Pääset pelaamaan 
kaikki samat kentät kuin golfsimulaattoreissa, mutta jalkapallolla. Miltä 
tuntuisi avata Linna Golfin 1. teeltä fudiksella?

Ensimmäiset uudet urheilusimulaattorit valmistuvat kuluvan kesän aikana
pääkaupunkiseudulle paikkoihin, joista ne tullaan huomaamaan. 



7.5.2014 Uusi Guinnesin Maailmanennätys lyötiiin ekologisella Dixon 
Wind pallolla.

Ryan Winther vuoden 2012 RE/MAX
pituuslyönnin Maailmanmestari rikkoi
oman vanhan ennätyksensä pallon
lähtönopeudessa teeltä Rancho Murietassa,
Californiassa.

Winther isännöi omaa nimeään kantavaa
kilpailua Rancho Murietassa, jossa uusi
ennätys lyötiin huhtikuussa 2014. Guinnessin
ennätyskirja oli paikalla virallisine
mittalaitteineen ja uudeksi viralliseksi pallon
lähtönopeuden maailmanennätykseksi
saatiin 378.3 km/h, joka rikkoi hänen
nimissään olleen vanhan 349.4 km/h
ennätyksen.

Dixon Wind pallo on suunniteltu
nimenomaan lentämään pitkälle ja Ryan
todellakin vei pallon aivan uudelle
tasolle. Dixonin ekologiseen
tuoteperheeseen kuuluu 4 erilaista palloa.
Dixon Earth, Wind, Fire ja Spirit. 



12.8.2014 Suvun Mestaruuskilpailut 22.8. Kurk Golfissa.

Suvun
mestaruudestataistellaan
22.8. Kurk Golfissa. Pelaamme
uudistetut Valleyn ja Laken,
jotka on viritetty kisaamme
loistavaan kuntoon.

Kuvassa: Sir Jesse Kuivaniemi
ja Scratch "pappa" Mokanen. 

Lähdöt ovat klo 15.00
alkaen ja alla alustavat
lähtölistat:

15.00  Joosu, Mika, Jere

15.10  Aki , Atte, Jesse

15.20   Kimmo, Joel, Bror-Erik

15.30   Ville, Heli , Jamppa

15.40    Assi, Elisa

15.50    Birgit, Leni 

Perinteitä kunnioittaen pelaamme suvun mestaruudesta pistebogina, 
jolloin kaikilla on jälleen mahdollisuus tavoitella arvostettua suvun 
mestaruuspokaalia. Parhaan scratch tuloksen pelannut puetaan suvun 
mestaruustakkiin perinteisin menoin.

Viime vuoden pbmestari "Sir Jesse" on löytänyt uuden kauniin caddien, 
joten Jessen pelit / harjoitukset ovat fokusoituneet erilaisen reiän ympärille. 
Scratch mestari "Mokanen" on sen sijaan loikkinut akillesjänteensä paskaksi, 
joten pieni napautus rauta 7 nilkkaan pitänee Mokasen kaukana kärjestä.

Suku on kasvanut jälleen kolmella uudella tulevaisuuden 
miesgolffarilla. Janin ja Bettyn odotettu pikkumies syntyi 30.7, joten Betty 
joutunee keskittymään klubilla ruokinnallisiin tehtäviin ja kannustamaan 
isiä. Lenin ja Kimmon ruokakuntaan syntyi myös uusi ukkeli muutama 
kuukausi sitten. Konsta selvinnee 9 reikää ilman tissiä, joten Leni nähdään 
kilpailussa mukana. Eglen ja Joelin pikkumies Alexis pärähti maailmaan 
myös jokunen kuukausi sitten. Tämä osittain selittänee Mokasen 
akillesjännevaivat, sillä Papaksi tuleminen ottaa veronsa.     

Kilpailun sponsorit ovat saaneet liiketoimintansa pysymään kannattavana, 
joten perinteitä kunnioittaen kaikki on hoidettu valmiiksi tapahtumaa varten. 



16.10.2014 Porvoo Indoor Golf aukeaa joulukuun alussa. Pietarsaari 
avattu.

Porvooseen
valmistuu jo
ulukuun
alkuun uusi

sisäharjoittelukeskus. Sports-Coach simulaattori , 6 lyöntipaikkaa ja puttigriini 
parantavat paikallisten golffareiden talviharjoittelu mahdollisuuksia alueella. 
Lisätietoja voi kysellä Mikael Mårtenson gsm. 050 - 500799 tai Gunilla 
Oljemark gsm. 040 - 754 9779.

Pietarsaareen valmistui uusi Sports-Coach simulaattori. Simulaattori löytyy 
osoitteesta Kanavanpuistikko 19 C 12. Lisätietoja voi kysellä Anders Sandlin 
gsm. 044 - 720 6512. 



17.11.2014 Golf Coat Oy osti Ekotiin.

Kaksi vuotta sitten
itävaltalaisen
BioGolfTeen ostanut
Golf Coat Oy on
sopinut Lempääläisen
Kruunutekniikan
kanssa Ekotiin ostosta.
Kaupassa Golf Coat
Oy:lle siirtyivät Ekotii
tuotemerkki, valmistus
ja loppuvarasto.

Ekotiin tuotantoa ja
materiaalien
kehittämistä jatketaan
Suomessa.
BioGolfTiistä tuttu
painotekniikka niin kuppi- kuin varsipainatukselle jalostetaan myös Ekotiihin 
saatavaksi. Molempien tuotemerkkien painotuotanto tehdään jatkossa Golf 
Coat Oy:n Espoon tuotannossa.

Golf Coat Oy tuo ensi kevään markkinoille tiitikuille uudet kuluttajapakkaukset.
Biohajoavat ja ympäristöystävälliset tiitikut saadaan näin jokaisen golffarin 
ulottuville.

Tuotteita myyvät hyvin varustetut golfliikkeet ja pro-shopit.



5.12.2014 Suomen ensimmäinen yhdistetty Golf- ja Urheilusimulaattori
avattu Hämeenlinnaan.

Hämeenlinnaan Rantasipi Aulanko hotelliin avattiin Suomen ensimmäinen 
yhdistetty golf- ja urheilusimulaattori. Antti Luukkasen A2 Finland 
avasi Golfstudion spa:n yhteyteen. Lajikirjo on runsas, simulaattorissa 
pelataan golfia, fantasygolfia, fudisgolfia, fudista, lätkää, rugbya jne.
Myös Porvoo Indoor Golf on avattu. Valoisassa ja tilavassa hallissa löytyy kaikki
loistavan golfhallin palvelut.



17.2.2015 Golf Coat Oy / BioGolfTee on LET Access Seriesin virallinen 
yhteistyökumppani.

Golf Coat Oy osti kaksi vuotta sitten
Itävaltalaisen BioGolfTee tuotemerkin,
tehtaan ja tuotannon. Suomessa
ekologisen ja biohajoavan BioGolfTeen
markkinajohtajaksi nostanut Golf Coat
Oy on nyt sopinut LET Access
Seriesin  kanssa laajamittaisesta
yhteistyöstä Euroopassa.

Kotimainen BioGolfTee löytyy
jatkossa jokaisesta LETAS kilpailusta.
BioGolfTiit kuten pakkauksetkin
personoidaan jokaiseen kilpailuun
erikseen ja toimitetaan Espoon
tuotannosta, niin pelaajien, rangen kuin
Pro-Am ryhmien käyttöön. Let Access
Series käsittää 14 kilpailua, joista
lähin HLR Golf Academy Open pelataan
28-30.08.2015 Hill Sidessa, Vihdissä.

Satsaus on huomattava pienelle yhtiölle, mutta uskomme myös tätä 
kautta saavamme runsaasti näkyvyyttä uudelle Euroopan WEB 
kaupallemme www.biogolftee.fi  joka on luotu tukemaan jälleenmyyjiämme 
Euroopassa. WEB kauppa ei palvele suomalaisia kuluttajia. Suomessa 
BioGolfTeet löytyvät asiantuntevilta jälleenmyyjiltämme.

BioGolfTeeltä pelataan kotimaassa Finnair Junior Tour sekä AlueTourin 
kilpailut, kuten monina aikaisempinakin vuosina. BioGolfTee löytyy Minea 
Blomqvist-Kakon, Elina Nummenpään, Marika Vossin, Sanna Nuutisen, Ursula 
Wickströmin, Peter Erofejeffin, Janne Kasken ja monen muun ammattilaisen 
bägistä.

Uudet ekologiset BioGolfTee kuluttaja- ja myymäläpakkaukset löytyvät 
hyvin varustetuista erikoisliikkeistä ja pro-shopeista tänä keväänä. Kotimainen 
BioGolfTee pussi maksaa Pro-Shopeissa 2,50 eur.



28.4.2015 Uudet BioGolftee myymäläständit nyt Pro-Shopeissa.

 

Uudet BioGolfTee ständit ja
pakkaukset ovat saapuneet hyvin
varustettuihin pro-shoppeihin. 

Kotimainen BioGolfTee on kestävä
ja ekologinen valinta. Tuotantomme
personoi omat tai yrityksesi tiit vain
muutamassa päivässä. Pyydä tarjous
omalta klubiltasi. 

BioGolfTeen saat useissa eri
väreissä. Uutuusvärejä kaudelle
2015 ovat Pinkki ja Lime. 

Useimmat
kotimaisistagolfammattilaisistamme
luottavat BioGolftiihin. Miksei se voisi
olla sinunkin valintasi? 

Osta omalta klubiltasi
BioGolfTee pussi 2,50 € hintaan ja
testaa kotimaista laatutuotetta. 



11.9.2015 Olemme muuttaneet Karvaamokuja 1, Pitäjänmäki Helsinki.

Olemme muuttaneet uusiin tiloihin. Löydät meidät jatkossa Karvaamokuja 1, 
Helsingin Pitäjänmäestä. Klikkaamalla TÄSTÄ  pääset Google mapsiin ja löydät 
meidät.



15.1.2016 Uusia Sports-Coach Golfsimulaattoreita avattu.

Kuvassa: Planmeca Areenan piakkoin valmistuva yhdistetty Golf & 
Urheilusimulaattori.
 

Sports-Coach simulaattoreita löytyy Suomesta jo lähes 100. Noin 65 
laitetta on tavalla tai toisella kaupallisessa käytössä ja loput 35 yksityisessä.

Uusia simulaattoreita on rakennettu kuluvan sesongin aikana mm.K3 
Areenalle Espooseen, Sisä-Savon Golfille Suonenjoki, Harjoituskeskus 
Tarkkanen Jokela, Virtain Putkityö Virrat sekä Planmeca Areena Vuosaari. 
Näiden lisäksi kuluvan sesongin aikana on rakennettu 4 yksityistä 
simulaattoria.



19.2.2016 Boncare K18 hierovat tuolit saapuivat Suomeen.

Golf Coat Oy on sopinut
Boncare Inc. yhtiön kanssa
hierovien tuolien
maahantuonnista. Boncare
hierovat tuolit löytyvät jatkossa
myös hyvin varustelluilta
golfklubeilta. 

Käy katsomassa lisää tästä
markkinoiden huikeimmasta
hierovasta tuolista tästä   linkistä.

Pääset testaamaan hierovan
tuolin halutessasi
toimitiloissamme Helsingin Pitäjänmäessä tai Mäntsälän Kuntokeitaalla.   

 



21.9.2016 Uusia Sports-Coach golfsimulaattoreita 
asennettu.

 

Kuluvan syksyn aikana on jo asennettu useita uusia 
golfsimulaattoreita. Käy katsomassa uutisia ja paikat missä
pelata Golfsimulaattori.fi  -sivustolta. 

Sports-Coach golfsimulaattorit laajentuvat urheilu, 
ammunta- ja ajosimulaattoreiksi. Käy katsomassa 
tarjontaamme Urheilusimulaattorit.fi  -sivustolta. 



21.9.2016 Uudet OptiShot 2 simulaattorit saapuvat 
varastoomme.

Uusi Optishot 2golfsimulaattori saapuu varastoomme 
lähipäivinä. Optishot 2 sisältää 15 huippukenttää.

 

 

 

 

 

Käy

katsomassa  verkkokaupassamme  mitä laitteisto pitää 
sisällään. Meiltä saat tarvittaessa myös lyöntihäkit, 
screenit, videotykit jne. eli kaiken rakentaaksesi oman 
simulaattorin.



18.1.2017 DHZ-Fitness golfkuntosalit tulossa 
markkinoille

Golf Coat Oy
on sopinut
DHZ Fitness
Ltd:n kanssa
erityisesti
golfareille
räätälöityjen 
golf
kuntosalienma
ahantuonnist
a ja
jakelusta.

Kaikissa
laitteissa on

sisäänrakennetut painopakat ja ne on suunniteltu helposti 
käytettäviksi ja turvallisiksi. Ensimmäiset laitteet ovat 
olleet rajussa testissä jo yli vuoden Mäntsälän 
Kuntokeitaalla. Kuntokeitaalta raportoidaan, että laitteet 
ovat osoittautuneet erittäin toimiviksi ja kestäviksi.

Yhteistyössä Mäntsälän Kuntokeitaan kanssa Golf Coat Oy 
on rakentanut 3 eri kuntosalipakettia, joista löytyy 20m2-
50m2 tilaan räätälöidyt huippulaadukkaat tuotteet. 
Uskomme, että useat golfkentät ympäri Suomen haluavat 
tarjota jäsenilleen treenimahdollisuuden omalla 
kotiklubillaan.

Tulemme tarjoamaan ”avaimet käteen” paketin, joka 
sisältää tilan designauksen, matoitukset ja kuntosalin 
täydellisen kokoamisen. Kaikki laitteet tulevat sisältämään 
kotimaankieliset käyttöohjeet, selkeine kuvineen. Lisäksi 
DHZ Fitness golfsaleille tullaan toimittamaan kunto-
ohjelmia golfarin liikkuvuuden ja voiman lisäämiseksi. 
Tavoitteena on lyödä palloa hieman pidemmälle ja 
tarkemmin fysiikan parantuessa.

Yhteistyösopimus Boncare Ltd:n kanssa viimeistelee 
golfkuntosalin, sillä upeat hierovat tuolit  antavat 
tarvittaessa rentouttavan loppusilauksen harjoittelulle.



27.9.2017 Boncare Q2 ja K19 HIEROVAT TUOLIT nyt 
saatavilla.

Boncaren
UUTUUDET
Q2 ja K19
ovat
saapuneet

varastoomme. 

Q2 on kaunisdesigntuoli, jossa on hintaansa nähden 
huikeat ominaisuudet.  

K19 on täynnähuikeaa nautintoa. Hierontaohjelmia löytyy
joka makuun. Tästä laitteesta ei puutu mitään.Täydellinen 
nautinto on taattu.

Molempia malleja saa useissa eri väreissä ja toimitamme 
ne RAHTIVAPAASTI nopeasti varastostamme. 

Käy katsomassa lisää www.hierovatuoli.fi


