
Aloita uusi harrastus - turvallisesti ja tehokkaasti!
Tervetuloa Kisikseen aloittamaan uusi ja takuulla mukaansatempaava 

harrastus! Kurssi sopii erityisesti aloittelijoille ja lajia jo jonkin aikaa har-

rastaneille. Senioreille 50+ suunnattu ja tarkoin suunniteltu perus- ja 

green card- kurssi järjestetään yhteistyössä Ruukkigolfin kanssa. Kurs-

sin ohjelmaan/hintaan sisältyy Green Card-todistus.

Kurssit järjestetään 
• 25.-27.5.2018 - ilmoittaudu viimeistään 16.5.

• 15.-17.6.2018 - ilmoittaudu viimeistään 6.6. 

Perjantai 
Saapuminen Urheiluopisto Kisakeskukseen, majoittuminen.
15.00-16.00 Kurssin avaus, tervetuloa kahvi/tee, suolainen pala
• Mistä golfissa on kysymys?
• Laaja tietopaketti lajista
16.00-17.30 Käytännön alkutoimet ja valmistautumistoiminnot.
• Golflyönnin, swingin ydinkohdat /Kisiksen harjoitusalueet.
17.30-19.00 Lyhyiden lyöntien, lähipelaamisen harjoittelua.  
/Kisiksen harjoitusalueet.
19.00-          Iltapala, omatoimista, syventävää opetettujen 
asioiden pohdiskelua..

Lauantai
07.30-09.00 Aamupala /Kisiksen ravintola
09.00-10.30 Venyttelyä, liikkuuvuutta, tasapainoilua, mallioppi-
mista ja vähän voimaakin /Kisiksen kuntosali
11.00-12.30 Swingiliikkeen ydinkohdat, pitkän lyönnin kehittelyt 
/Ruukin kentän range
12.30-13.15 Golffarin lounas /Ruukki golf

Parasta golf-koulutusta Kisiksessä

Urheiluopisto Kisakeskus
Kullaanniemi 220, 10420 Pohjankuru
puh. (019) 223 0300, fax. (019) 245 7111
info@kisakeskus.fi  www.kisakeskus.fi

Kisiksessä
Golfkurssi

Golfin peruskurssi 50+

Kurssimaksu 

245€ 
 

 

13.30-14.30 Tarkempi tutustuminen kenttään, toimiminen pelitilanteessa, 
keskeisimmät säännöt, turvallisuus, käyttäytyminen. /Par-3
14.30-16.30 Swingiä, lähipelaamista ja pelaamisen kokeilua /Par-3
17.00-18.00 Buffet-päivällinen /Kisiksen ravintola
18.30-20.00 Jousiammuntaa Wilhelm Tellin tapaan. Omatoimiset venyttelyt.
20.30-21.00 Iltapala /Kisiksen ravintola

Sunnuntai 
07.30-09.00 Aamupala /Kisiksen ravintola
09.00-10.00 Lauantaiaamun kertausta, ydinkohdat /Kisiksen kuntosali.
10.30-13.00 Swingiharjoittelua, lähipelaamista, leikkimielisiä kisailuja ja kurs-
sin mestaruuskilpailut Par-3 kentällä /Ruukkigolf
13.00-13.30 Palkintojen ja Green Cardien jako. Kurssin päätös, palautteet, 
toiveet ja kurssisisällön kehittämisehdotukset /Ruukkigolf

Kurssin valmentajana toimii Turkka Stenlund
Kisakeskuksen opettaja, ammattigolfvalmentaja Turkka Stenlund on jäsen Suomen PGA 

ry:ssä. Hänellä on kokemusta golfvalmentajana yli 25 vuotta. Turkka on toiminut useissa 

isossa golfseuroissa Head Prona sekä ollut mukana kehittämässä 

urheilulukio- sekä aluevalmennustoimintaa ja toiminut valmentajana 

useassa urheiluopistossa. Hänen valmennettavia ovat olleet junio-

rigolfareiden lisäksi kaiken muunkin ikäisiä golfareita harrastetasolta 

ammattilaisiin. Pohjoismaissa toimimisen lisäksi Turkka on vetänyt 

lukuisia pelivalmennusleirejä Etelä-Euroopan lomakohteissa kym-

menkunta vuotta. Turkka on syventynyt erityisesti Seniorigolffarei-

den opettamiseen ja hän on toiminut mm. Golfliiton Seniorinais-

ten talvivalmentajana.

Tiedustelut ja varaukset

info@kisakeskus.fi www.kisakeskus.fi puh. 019 223 0300

/hlö sis. opetuksen,  
majoituksen, ateriat  

ja green cardin


