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OULUN GOLFKERHON 

JUNIORITOIMINTA 
 

Toimintamalli ja ryhmät kaikille junioreille 

Oulun Golfkerhon toimintamalli antaa kaikille junioreille mahdollisuuden harjoitella ohjatussa 

valmennuksessa. 

NAPPULAGOLF 

• tarjotaan kaikille lapsille avoin ja maksuton tapa tutustua golfiin 

• järjestetään ohjattuja tapahtumia koulujen kesäloma-aikana viikoittain  

KOULUGOLF 

• tarjotaan kouluille ilmaisia ohjattuja golfpainotteisia liikuntatunteja joko kouluaikaan tai 

iltapäiväkerhotoimintana. 

• avoimet ovet -tapahtumia koululaisille keväisin Sankivaarassa 

GOLFKURSSIT 

• tarjotaan junioreille omia junnukursseja, joiden tavoitteena on Green Cardin suoritus 

• hinnat ovat edullisia, seuraan liittyminen ja pelaaminen edullista 

• kertaustunnit kurssin käyneille maksutta kesän ajan 
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Toimintamalli ja ryhmät OGK:n jäsenille 

NAPPULAJUNNUT 

• alle 12-vuotiaille suunnatut ryhmät 

• juuri golfin aloittaneille pikkujunnuille 

• ohjatut laji- sekä fysiikkatreenit ympärivuotisesti vähintään kerran viikossa 

HARRASTEJUNNUT 

• 12-21-vuotiaat juniorit, jotka haluavat harjoitella, kehittyä ja pelata golfia 

• ohjattuja lajiharjoituksia ympärivuotisesti kerran viikossa 

KILPAPELAAJAT 

• alle 21-vuotiaat juniorit, jotka haluavat kilpailla 

• ohjatut laji- ja fysiikkaharjoitukset 2-3 kertaa viikossa ympärivuotisesti 

• mahdollisuus osallistua itselle sopiviin kilpailuihin 

HUIPPUPELAAJAT 

• alle 21-vuotiaat juniorit, jotka pelaavat kansallisella/kansainvälisellä tasolla 

• ohjatut laji- ja fysiikkaharjoitukset 2-4 kertaa viikossa ympärivuotisesti 

• mahdollisuus ulkomaan leireihin talvella 

• luodaan olosuhteet, joissa kehittyminen maan ja maailma huipulle on mahdollista 
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Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan 

 

VALMENNUSPÄÄLLIKKÖ 

Harri Thil 044-2885959 

henkkathil@icloud.com 

 

VALMENTAJA 

Hannu Nissilä 040-7676491 

hannu.nissila@dnainternet.net 

 

VALMENTAJA 

Teemu Karvonen 040-7235294 

teemu.karvonen@gmail.com 
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Maksut 2022 

Junnujen aloituspaketit (aloittavat juniorit) 

• Paketti sisältää alkeiskurssin, Green Card -kokeen, jäsenmaksun, 5-kortin tai 

kausipelioikeuden sekä kertaustunnit ja rangepolettikortin kauden ajalle. 

HOX! Polettikortti on henkilökohtainen. Par 3 -kentän kausipelioikeus ei sisälly pakettiin. 

• Aloituspaketti + kausipelioikeus (2001-2004)  260 € 

• Aloituspaketti + kausipelioikeus (2005 -->)  160 € 

• Kurssipäivät: 

o 5.-6.5., 19.-20.5., 7.-8.6., 20.-21.6., 14.-15.7., 25.-26.7., 18.8. ja 20.8.  

sekä 8.-9.9. 

Hannu Nissilä 040-7676491 

hannu.nissila@dnainternet.net 

Jäsenmaksut 

• Juniorit* (-01 ja myöh. synt)    55 euroa 

Kausipelioikeudet 

• 2010 ja myöh. pelaavat pelkällä jäsenmaksulla 

• Juniorit (2005-2009)    225 euroa 

• Juniorit (2001-2004)    290 euroa 

 

Kesäharjoitusmaksu 2022 (junioreiden harjoitusryhmät): 

• 1 krt/vko treenaavat   190 euroa 

• useammin treenaavat   250 euroa 

• sisaralennus 10% 

• Sis. ohjatut treenit, pelipaidan ja rangepoletit omaan käyttöön 

• 2022 aikana OGK:n juniorikurssin käyneet harjoittelevat kesän 2022 ryhmissä 

kurssimaksulla, ei erillistä harjoitusmaksua! 


