
1. Golfia kokeilemaan
Kuka tahansa voi tulla kokeilemaan golfia. Kun saavut golfkentälle, mene 
caddiemasterin luokse ja ilmoita, että haluaisit kokeilla golfia. Jos sinulla on 
ystävä, joka jo pelaa, kannattaa kysäistä häneltä, pääsisitkö mukaan golfkier-
rokselle tutustumaan lajiin. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä golfopettajaan 
eli Messilässä pro Marko Kummiin, tai junioriohjauksesta vastaavaan Juha 
Ranivaaraan. Kokeileminen on edullista, sillä pallopoletti rangelle (harjoitus-
lyöntialueelle) maksaa vain 2 euroa ja mailan saat lainaksi veloituksetta. 

2. Kurssille tai juniorina mukaan opetusryhmään
Jos laji alkaa kiinnostaa, niin ilmoittaudu alkeiskurssille ja suorita green card 
(golfin ajokortti). Messilässä Golfkoulu Marko Kummin opetuksen avulla opit 
oikean lyöntitekniikan, sekä ymmärtämään peliä paremmin. Tämän jälkeen 
olet valmis aloittamaan lajin harrastamisen.

3. Suorita green card
Green card on golfin ajokortti. Ilman sitä ei pääse pelaamaan täysimittaisel-
le kentälle. Green card -kurssin käyminen edesauttaa sujuvaa ja turvallista 
peliä, kuten ajokortti liikenteessä. 

4. Liity golfseuran jäseneksi
Jokaisen pelaajan tulee olla jonkin golfseuran jäsen. Liittymällä golfseuraan 
saat Golfliiton jäsenkortin, joka mahdollistaa pelaamisen eri kentillä kier-
roskohtaisen green feen tai kausipelimaksun hinnalla. Lisäksi olet mukana 
kotiseurasi ylläpitämässä kansainvälisessä tasoitusjärjestelmässä.

5. Alkeiskurssin jälkeen: kehittyminen
Green cardin suorittamisen jälkeen saat klubitasoituksen (hcp 54), jolla 
voit pelata kotikentälläsi. 

Tavoitteena on tasoitus hcp 36, jolloin olet virallisen tasoituksen omaava 
pelaaja. Se oikeuttaa pelaamaan valtaosalla maailman kentistä sekä 
halutessasi osallistumaan kilpailuihin

Tähän päästäksesi ota lisäoppia Markolta, siilä oikean tekniikan oppimi-
nen lisää pelin nautintoa ja viihtyvyyttä kentällä.  

Tärkeimmät varustehankinnat ovat sinulle sopivat golfmailat, golfkengät 
sekä  lajiin sopiva säänmukainen vaatetus.  

Golfin polku

Tiesitkö, että jo lähes 145 000 suomalaista 
harrastaa golfia? Golf sopii kaikenikäisille ja 
kuka tahansa voi tulla kokeilemaan golfia, 
Pelatakseen golfia täysimittaisella kentällä, 
tulee pelaajalla olla green card. Tämän golfin 
”ajokortin” voi suorittaa käymällä green card 
-kurssin, joita Messilässä järjestää Golfkoulu 
Marko Kumm. Lisää greencard-kursseista voit 
lukea sivujemme opetusosiosta. 

Junioreiden ohjauksesta Messilässä vastaa 
Juha Ranivaara ja junioreiden kesän 
ohjelmasta löydät tietoa juniorisivuilta.
 
Ensin kokeilemaan
Messilässä ensituntuman golfiin saa parhaiten 
kokeilemalla pallon lyömistä harjoituslyönti-
alueella. Kokeileminen on edullista, sillä pal-
lopoletti maksaa vain 2 euroa ja mailansaat 
lainaksi veloituksetta.

          Nyt 
Golfaamaan!

Golfin 
suosio kasvaa

LUE LISÄÄ: 
www.golfkoulu.fi & www.messilagolf.fi 

Lisätietoja:

Marko Kumm, 040 542 5393
marko.kumm@golfkoulu.fi

Juha Ranivaara, 050 304 9235
juha.ranivaara@messilagolf.fi


