
  

TERVETULOA HYVÄÄN SEURAAN! 

Porvoo Golfin jäsenille 2021 



 

TERVETULOA PORVOO GOLFIIN! 

 

Porvoo Golf ry on vuonna 1991 perustettu uusimaalainen yli 1200:n 

pelaajan kotiseura. Seuramme toiminta on monipuolista ja tukee 

kaikenikäisiä ja -tasoisia golfin harrastajia. Aktiivisella kaudella 

pelaajillemme on luvassa hauskaa lajin parissa lähes viikoittain.  

Seuran tavoitteena on panostaa pelaajiemme viihtyvyyteen, helpottaa lajin 

aloittamista ja kehittää kenttämme toimintaa kaikki pelaajaryhmämme 

tasapuolisesti huomioivaksi mukavaksi golfyhteisöksi. Tuemme 

pelaajiemme golftaitojen kehittymistä yhdessä seuran Pro Christine 

Blomqvistin kanssa mm. golfklinikoilla ja pienryhmätreeneissä. 

Harjoittelumahdollisuuksia on tarjolla ympäri vuoden. 

Uudet golfin harrastajat toivotamme lämpimästi tervetulleeksi seuran 

tapahtumiin, ja seuramme kapteeneista sekä toimikuntien kautta löytää 

helposti peliseuraa.  

Tästä oppaasta löydät tietoa seuramme jäseneduista kaudella 2021. 

Oppaan kaksi ensimmäistä asiaa liittyvät nykyajan golfarin perustyökaluihin 

- katsothan, että sinulla on eBirdie ja NexGolf -sovellukset käytössä, kun 

kausi alkaa.  

Porvoo Golf täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Toivotamme sinulle mukavia 

golfkokemuksia juhlavuotemme merkeissä! 

  



 

GOLFARIN SÄHKÖISET PELIKAVERIT:  

eBIRDIE JA NEXGOLF 

 

1. eBIRDIE  

 

eBirdie on Suomen Golfliiton, liiton alaisten jäsenseurojen sekä niiden 

jäsenten golfsovellus ja virallinen jäsenkortti.  

eBirdiestä löydät kaiken golfarin tarvitseman tiedon tasoituksesta, 

säännöistä ja jäseneduista. Viestit kertovat ajankohtaisista uutisista ja 

kenttäopas auttaa löytämään tiesi Suomen golfkentille. 

Lataaminen on helppoa 

eBirdie toimii iOS- ja Android-laitteilla ja sen voi 

ladata App Store- ja Google Play -

sovelluskaupoista. Kun sovellus on ladattu 

puhelimeen, täytä vain jäsentietosi 

aloitusnäyttöön: 

- Seura alasvetovalikosta 

- Jäsennumerosi 

- Tunnuksesi on etu- ja sukunimen kaksi 

ensimmäistä kirjainta sekä syntymävuotesi 

  



 

 

2. NEXGOLF PREMIUM 

 

Porvoo Golf ry:n jäsenetuna on NexGolf Premium -sovellus. NexGolf-

sovellusta käytämme 

- omien yhteystietojen ylläpitoon 

- peliaikojen varaamiseen 

- pelikierrosten tulosten syöttämiseen 

- kilpailuihin ilmoittautumiseen 

- kilpailutulosten syöttämiseen  

NexGolf Premium-versiossa voit lisäksi: 

- luoda mobiilin tuloskortin, jossa voit samalla kierroksen aikana 

tilastoida omaa peliäsi, esim. väylä- ja griiniosumat, chipit, putit, 

rangaistukset jne. sekä mitata draivin pituuden 

- luoda omia kaverikilpailuja My Tour -osiossa, jossa järjestät vaikka 

40 pelaajan kisat, tai hyvin näppärästi ”ad hoc” pidät kirjaa skineistä 

 

Huom: kun syötät tuloskorttisi 

NexGolf-sovellukseen ne 

päivittyvät yleensä seuraavaan 

päivään mennessä myös eBirdie-

sovellukseen. Näin pelitasoituksesi 

pysyy ajan tasalla automaattisesti.  

 

 

 



 

NexGolf Premium käyttö 

 

NexGolf-sovellus kannattaa ladata omaan puhelimeen ja se toimii iOS 

(iPhone)- ja Android-puhelimissa. Sovellus löytyy sovelluskaupasta 

”nexgolf”-hakusanalla.  

Vaihtoehtoisesti voit käyttää NexGolfia myös Porvoo Golfin kotisivuilta 

löytyvän linkin kautta tai suoraan selaimeltasi www.nexgolf.fi/pbg.  

NexGolf-käyttäjätunnus on sama kuin jäsennumero / asiakasnumero. 

Mikäli et muista jäsen/asiakasnumeroasi, ota yhteyttä: 

porvoogolf@porvoogolf.fi. 

NexGolf-oletussalasanasi on kuusi merkkiä pitkä ja muodostuu 

seuraavasti: kaksi ensimmäistä kirjainta etu- ja sukunimestä sekä 

ensimmäistä numeroa syntymäajasta. Huom: kirjainten koko on 

merkitsevä.  

Esimerkki: Matti Meikäläinen on syntynyt 03.11.1964. Matin oletussalasana 

on ’MaMe03’.  

Katso NexGolfin pikaohjeet tämän linkin kautta: 

https://porvoogolf.fi/wp-

content/uploads/sites/40/2020/05/PBG_NexGolf_pikaohjeet.pdf 

Voit aina kysyä myös lisäohjeita caddiemasterilta ja kentän toimistosta.  

 

 

https://porvoogolf.fi/wp-content/uploads/sites/40/2020/05/PBG_NexGolf_pikaohjeet.pdf
https://porvoogolf.fi/wp-content/uploads/sites/40/2020/05/PBG_NexGolf_pikaohjeet.pdf


 

GOLFKLINIKAT JA OPETUS 

 

Golfpro Christine Blomqvist vastaa tulevalla kaudella koko Porvoo Golfin 

jäsenistön valmennuksesta ja opetuksesta. Chrissen korkeatasoisesta 

opetuksesta kertoo kansallisen Pelaaja ensin-kyselyn palaute, jossa hänet 

sijoitettiin Uudenmaan alueen parhaaksi proksi! 

Golfklinikat ja seuran golfopetus 

Kaudella 2021 jatketaan hyvän palautteen saaneita golfklinikoita. Tunnin 

kestävillä klinikoilla treenataan pienryhmissä (enintään 8 pelaajaa) 

golflyönnin eri osa-alueita. Porvoo Golfin jäsenillä on rajaton mahdollisuus 

osallistua Pro Christine Blomqvistin pitämille teemaklinikoille hintaan 

10e/ kerta. 

Klinikoiden lisäksi seura järjestää Pron kanssa golfopetusta eri 

pelaajaryhmille. Löydät golfklinikoiden ja muiden ryhmien aikataulut 

kotisivujemme tapahtumakalenterista. Ilmoittaudu mukaan NexGolfissa. 

Yksityistunnit 

Yksityistunteja voi tiedustella suoraan 

Christineltä puhelimitse tai 

sähköpostitse.  

Yksityistunti 55 min 60€ 

Kahden hengen tunti 55 min 35€ / pelaaja 

Ryhmätunti 90€ 

Yhteystiedot: 

Golf Pro Christine Blomqvist, puh. 040 766 6233, 

christine.blomqvist@gmail.com, www.christineblomqvist.fi 

 

 



 

KAPTEENIN KIERROS  

 

Tervetuloa kaikki Green cardin suorittaneet ja aloittavat Porvoo Golfin 

pelaajat kapteenin kierrokselle.  

Mukaan mahtuu max. 9 pelaajaa / kierros. Ennen kierrosta tutustutaan 

muihin pelaajiin ja käydään läpi pelivinkkejä, sääntöjä tai turvallista 

pelitapaa.  

Sunnuntaisin kokoontuminen klubilla klo 18:30 ja n. klo 19 lähdetään 

pelaamaan väylät 10-14. Maanantaisin kokoontuminen klubilla klo 18 ja n. 

klo 18:30 lähdetään pelaamaan väylät 1-9.   

Hinta 10 €/ osallistuja sisältäen pullakahvin ennen kierrosta. 

Kapteenin kierros -päivät ovat alustavasti seuraavat: 

Toukokuu: 10.5, 16.5, 23.5. 

Kesäkuu: 7.6, 20.6.  

Heinäkuu: 5.7, 19.7, 25.7. 

Elokuu: 9.8, 22.8. 

Ilmoittautumiset viimeistään kaksi päivää ennen kierrosta Nexgolfiin tai 

caddiemasterille.  

Huom: tarkistathan ajankohtaiset tiedot aina seuramme kotisivujen 

tapahtumakalenterista.  

 

 

 

 

 



 

VAIHTOPÄIVÄT MUILLE KENTILLE 

 

Porvoo Golfin jäsenillä ja pelioikeudenhaltijoilla on mahdollisuus pelata 

kaudella 2021 erikoishintaan seuraavilla vieraskentillä: 

Virvik Golf 

25 euron green feellä Virvik Golfin kentällä tiistaina ja torstaina (koko 

päivä) ja sunnuntaina klo 14.00 alkaen. 

Kotojärvi Golf 

25 euron green feellä Kotojärvi Golfin kentällä keskiviikkona (koko päivä) 

ja sunnuntaina klo 15.00 alkaen. 

Kymen Golf 

25 euron green feellä Kymen Golfin kentällä maanantaina (koko päivä) ja 

lauantaina klo 14.00 alkaen. 

Kullo Golf 

35 euron green feellä Kullo Golfin kentällä perjantaisin. 

 



 

VAKUUTUSTURVA 

 

Golfliiton jäsenmaksuun kuuluva vakuutusturva on yksi keskeisimpiä 

Golfliiton tarjoamia palveluita ja se sisältyy myös Porvoo Golfin jäsenille. 

Liiton vakuutuskumppani on Pohjola ja golfarin vakuutusturva pitää 

sisällään kattavan tapaturma- ja vastuuvakuutuksen 15 000 euroon saakka. 

TOIMI NÄIN, JOS TAPATURMA KÄY KENTÄLLÄ: 

Ota yhteyttä Terveysmestari-palveluun puhelimitse tai sovelluksen 

chatissa. Palvelu on avoinna Pohjola Sairaala -sovelluksen chatissa ja 

puhelimitse 0100 5225 joka päivä klo 7-23. 

Asiantuntija arvioi oireesi ja ohjaa sinut tarvittaessa suoraan oikeanlaiseen 

hoitoon. Jos lääkärikäyntiä ei tarvita, saat selkeät omahoito-ohjeet. 

Saat tiedon, mitä Pohjolan vakuutuksesi kattaa. Pohjolan 

vakuutusasiakkaana voit saada myös korvausratkaisun heti asioinnin 

aikana. 

Vastuuvakuutus korvaa toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon 

kaikkialla maailmassa. 

TOIMI NÄIN, JOS VAHINKO KÄY KENTÄLLÄ: 

Tee vahinkoilmoitus, jotta korvauskäsittely saadaan vireille. Ilmoita 

golfseuraa tapahtuneesta. 

Vastuuvahinkoilmoituksen voit ladata tästä: Vastuuvahinkoilmoitus 

Lisätietoja sivulta www.op.fi ja OP:n palvelunumerosta 0303 0303. 

 

 

 



 

SEURAN TAPAHTUMAT 

 

Porvoo Golf ry:n toimikunnat järjestävät kauden aikana kaikille yhteistä tai 

erikseen eri pelaajaryhmille suunnattua opetusta, kilpailuja ja tapahtumia. 

Seuraa aktiivisesti kotisivujamme, erityisesti tapahtumakalenteria, sekä 

sosiaalisen median kanaviamme – niissä on aina ajantasaisin tieto.  

KLUBITOIMIKUNTA 

Klubitoimikunta vaalii ja vahvistaa klubihenkeä järjestämällä eri teemoilla 

klubi-iltoja ja muuta ohjelmaa.  

Lisätietoja: Thomas Lemberg, 040 055 1914, klubitoiminta(a)porvoogolf.fi 

JUNIORITOIMIKUNTA 

Junioritoimikunta vastaa seuran lasten ja nuorten toiminnasta. 

Toimikunnan tehtävänä on järjestää kattavasti kilpailu- ja 

harjoitustoimintaa eri-ikäisille ja tasoisille junioreille ja kannustaa uusia 

junioreita golfin pariin.  

Lisätietoja: Mika Vilen, 040 830 5224, junioritoiminta(a)porvoogolf.fi 

SENIORITOIMIKUNTA 

Senioritoimikunta edustaa Porvoo Golfin isoa pelaajajoukkoa, ja sennuille 

suunnattuja tapahtumia ja kilpailuja järjestetään viikoittain. Seurojen väliset 

ystävyysottelut ovat jo perinne senioripelaajien keskuudessa kuten myös 

kuukausikisat ja viikoittaiset aamukisat.  

Lisätietoja: Mika Johansson, 041 434 9811, senioritoiminta(a)porvoogolf.fi 

NAISTOIMIKUNTA 

Naistoimikunnan tavoitteena on aktivoida Porvoo Golfin naisjäseniä 

järjestämällä erilaisia naisille suunnattuja tapahtumia omalla kentällä ja  



 

 

 

yhteistyössä lähiseurojen naisten kanssa. Aloittavia naispelaajia tuetaan 

golfharrastuksen alkutaipaleella ja kaikille naisgolffareille järjestetään 

mahdollisuuksia kehittää omia pelitaitojaan.  

Lisätietoja: Nina Samlihan, 050 4903773, naistoiminta(a)porvoogolf.fi ja 

Anna Väkeväinen, 050 394 6709, ladykapteeni(a)porvoogolf.fi 

KAPTEENIT 

Toimikuntien lisäksi seuramme kapteenit auttavat erityisesti aloittavia 

golfareita tutustumaan lajiin ja seuramme pelaajiin. Kapteenit huolehtivat 

yhdessä kentän henkilökunnan kanssa siitä, että pelaajat noudattavat 

turvallista, toiset pelaajat huomioon ottavaa ja kenttää säästävää pelitapaa. 

Lisätietoja: Marcus Björkman, 0400 713 057, kapteeni(a)porvoogolf.fi ja 

Anna Väkeväinen, 050 394 6709, ladykapteeni(a)porvoogolf.fi 

 

 

 



 

NAISTEN TAPAHTUMIA 2021 

Huhtikuu 2021 

23.4.2021   Ladycaptain´s Special, kauden avajaiskilpailu! 

Toukokuu 2021 

1.5. -  Eclectic HCP ja scratch sekä birdiejahti alkaa 

6.5.  Pro Chrissen tehotreenit naisille, klo 17-19 lähestymislyönnit  

8.5.  Pro Chrissen tehotreenit naisille, klo 18-20 pitkät lyönnit ja 

pelitaktiikka 

Kesäkuu 2021 

8.6.  LadyTour 2021 osakilpailu 1), Nevas Golf  

15.6.  LadyTour 2021 osakilpailu 2), Porvoo Golf 

Heinäkuu 2021 

10.7.  Naistenhaku, pelimuoto samble (1 nais- ja 3 miespelaajaa)  

16.7.  Ryder Cup, PBG:n miehet vs naiset 

18.7.  Naisten oma pelimatka Hirsala Golfiin. Lisätietoa ja 

ilmoittautuminen NexGolfissa. 

27.7.  LadyTour 2021 osakilpailu 3), Vuosaari Golf 

31.7.-1.8.  PBG Mestikset, seuran mestaruuskilpailut 

Elokuu 2021 

3.8.  Lady Tour 2021 osakilpailu 4), Kulloo Golf 

25.8.  Lady Tour 2021 Grande Finale, Rönnäs Golf. Pelataan 

parikisana (Best Ball) 

Syyskuu 2021 

26.9.  Naisten kauden päätöskilpailu, pelataan joukkuekisana 

 

Tapahtuma- ja kilpailukalenteri päivittyy myös pelikauden aikana, joten seuraathan 

seuran ilmoitustaulua ja kotisivuja www.porvoogolf.fi sekä instassa pbgladies. 



 

PORVOO GOLF 30 VUOTTA 

 

Porvoo Golf viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhlavuotta! Merkkivuotta 

juhlistetaan kauden aikana yhteisillä tapahtumilla, joista löydät aina 

ajantasaista tietoa kotisivujen tapahtumakalenterista. Kannattaa jo 

merkata kalenteriin ainakin seuraavat tapahtumat: 

 

8.5.2021   30 v. avajaiskisa  

11.-13.6.2021 Reikäpeliviikonloppu 

18.6.2021  Midnight Summer -iltakisa 

16.7.2021  Ryder Cup – miehet vs naiset 

24.7.2021  30 v. kesäkisa ja –juhla 

30.7-1.8.2021 Seuran mestikset 

4.12.2021  30 v. juhlagaala 

 

 

 

 


