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1. Hirsala Golf lyhyesti

David Jonesin suunnittelema vuonna 2007 avattu gol�enttä on moni-ilmeinen metsäinen kenttä

Kirkkonummella, noin puolen tunnin ajomatkan päässä Helsingin keskustassa. Hirsala Golf on

Suomen ensimmäinen kansainvälisen GEO-ympäristösertifikaatin saanut gol�enttä. Vuonna 2010

sertifioitu kenttä on valittu myös muun muassa maailman viiden vihreimmän kentän listalle

(Mother Nature Network) ja se on palkittu Suomen Golfliiton ympäristöpalkinnolla.

Hirsala Golf on ollut ensimmäisiä kenttiä Suomessa, joka on siirtynyt markkinaehtoiseen

toimintamalliin, jossa omistaminen ja pelaaminen on erotettu toisistaan. Kuka tahansa voi ostaa

pelioikeuden Hirsalaan saaden esim. rajoittamattoman pelioikeuden koko kaudeksi ja tuntuvat

edut sujuvaan pelaamiseen.

2. Pelaajakokemus

Hirsala Golfn tavoitteena on luoda erinomainen asiakaskokemus jokaiselle pelaajalle joka kerta.

Pyrimme siihen, että kaunis ja vaihteleva kenttämme tarjoaa lämpimän vastaanoton ja hyvät ja

toimivat palvelut niin pelioikeuden haltijoille kuin vieraspelaajillekin. Pelaaja ensin -kyselyissä

Hirsala Golf on tarjonnut yhden parhaimmista caddiemaster-asiakaskokemuksista Suomessa ja

haluamme jatkaa samalla mallilla.
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Meille on tärkeää huomioida jokainen pelaaja niin, että hän tuntee olevansa tervetullut ja

arvostettu asiakas Hirsala Golfissa. Kuitenkin niin, että kaikki noudattavat yhteisiä pelisääntöjä.

3. Pelaaminen Hirsala Golfissa

Pelin sujuvuudella on iso merkitys hyvän pelaajakokemuksen rakentumisessa. Hirsala on

haasteellinen kenttä etenkin vieraspelaajille ja kierrosajat ovat venyneet joskus toivottua

pidemmiksi. Kenttää on jokaisena vuotena parannettu entisestään niin, että pelaaminen olisi

sujuvampaa kaikentasoisille pelaajille. Tämä työ jatkuu. Tuomme lisäksi kentälle ns. Starttereita

huolehtimaan siitä, että asiakkaamme pääsevät hyvissä tunnelmissa pelin alkuun ja esimerkiksi

vieraspelaajat saavat lisätietoa kentästä lähdön yhteydessä.

4. Mitä tekee Startteri?

Startteri on hirsalalainen vapaaehtoinen, joka Startterin roolissa edustaa Hirsala Golfia ja toivottaa

pelaajat tervetulleiksi ensimmäisellä väylällä ja “lähettää” ryhmät matkaan. Moni pelaaja tulee

ykkösväylälle suoraan käymättä Caddimasterin luona, joten tämä on pelaajan ensimmäinen

kohtaaminen hirsalalaisen kanssa ja monelle vieraspelaajalle kenties ensimmäinen kerta

Hirsalassa. Haluamme luoda välittävän ja lämpimän vastaanoton jokaiselle.
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Startterin päällimmäisenä tavoitteena on

1. Toivottaa pelaajat tervetulleiksi Hirsala Golfiin

Startteri toivottaa jokaisen pelaajan tervetulleeksi Hirsala Golfiin ja tiedustelee ryhmän

lähtöaikaa.

“Lämpimästi tervetuloa Hirsalaan! Tarvitsetteko tuloskortin? Saisiko olla griinihaarukka?

Mikä olikaan lähtöaikanne?

2. Huolehtia siitä, että ryhmät lähtevät oikea-aikaisesti liikkeelle

Jotta kierrosajat pysyvät kohtuullisina, on tärkeää, että ryhmät aloittavat pelinsä heille

varatulla tee-ajalla. Kolmen-neljän hengen ryhmien lähtöajat ovat 10 minuutin välein.

Aikataulussa pysyminen on erityisen tärkeää Hirsalan aamupäivän kahden hengen

lähdöissä, jotka tapahtuvat 6 minuutin välein. Tästä myöhästyminen aiheuttaa helposti

ruuhkaa heti ensimmäisillä väylillä ja kokonaiskierrosaika venyy usein kohtuuttomasti.

3. Pelaaminen

Startteri kertoo ennen tiiausta peliryhmälle muutaman oleellisen ja huomioitavan seikan

pelaamisesta Hirsalassa. Tämä koskee kaikkia pelaajia, niin vieraspelaajia kuin myös

hirsalalaisia.
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“Tässä vielä muutama asia pelaamiseen liittyen, joka kannattaa huomioida:

1. Pysykää aina edellisen ryhmän kannassa kiinni. Näin huolehditte siitä, että

pelaaminen on kaikille sujuvaa.

2. Jos jäätte edellä olevasta ryhmästä jälkeen, antakaa takana tuleville oikeus

ohitukseen.

3. Muistakaa korjata lyöntijäljet niin väylillä kuin viheriöllä.

4. Tavoiteaika kierrokselle on 4 tuntia 3-4:n hengen ryhmissä. Kahden hengen

ryhmissä kierrosajan tavoiteaika on 3h 15 min.

5. Etuysin jälkeen suosittelemme pitämään 8 min mittaisen tauon ja poikkeamaan

klubitalolla. Ravintolasta voi tilata etukäteen ruokaa valmiiksi.

6. Muistakaa huolehtia turvaväleistä ja oikein hyvää peliä kaikille!”

5. Lisätietoja

Hirsala Golf ry:n toiminnanjohtaja Jussi Kuusela

puh. 050 543 3102 tai jussi.kuusela@hirsalagolf.fi

Hirsala Golf ry:n johtokunnan puheenjohtaja Pia Maria Halttunen

puh. 040 561 5615 tai piamaria@hirsalagolf.f
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