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Kansikuva:Valløn golfkenttä,Tanska. Kuva: John Laursen

Golfin pelaajan määritelmä pelaamisen laadusta
riippuu taidoista ja siitä, mitä silmät kentällä näkevät.
Se vaihtelee maantieteellisen sijainnin mukaan.
Jokainen golfin pelaaja näkee pelin laadun
ainutlaatuisella tavalla, ja sen määrittelevät monet
erilaiset tekijät kentällä.

Tämä kirjanen esittelee pohjoismaisten golfin pelaajien
pelaamisen laatua koskevan käyttäjäkyselyn tuloksia.

Kysely oli osa STERF:n sponsoroimaa projektia
“Development, evaluation and implementation of playing
quality parameters in a continuous golf-course evaluation
concept” (Pelaamisen laatuparametrien kehittäminen,
arviointi ja käyttöönotto jatkuvassa golfkentän
arviointikonseptissa), joka toteutettiin yhteistyössä
Danish Golf Unionin kanssa, joka myös tuki hanketta
taloudellisesti.

Tämän projektin tavoitteena oli saada käsitys siitä,
kuinka golfin pelaajat, joilla on eri profiilit (tasoitus,
ikä, seura, maa jne.) määrittelevät ja ymmärtävät
pelaamisen laadun, ja kuinka tärkeinä he pitävät
golfkentän eri tekijöitä.

Toinen tärkeä tavoite oli dokumentoida joitain asioita,
jotka jo tiedämme. Meillä on yleensä melko hyvä
käsitys siitä, mitä pelaajat haluavat, mutta emme tiedä
paljoakaan yhteyksistä ikään, tasoitukseen,
kansallisuuteen jne.

Koko projektiraportti on ladattavissa STERF:n
verkkosivuilta sterf.golf.se.

Jokainen golfin pelaaja näkee pelaamisen laadun
ainutlaatuisella tavalla, ja sen määrittelevät monet erilaiset
tekijät kentällä. Kuva: Jens Peter Nielsen
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Avauslyönti tiiauspaikalta Kristianstadin golfkentällä Ruotsissa. Kuva: Anne Mette Dahl Jensen

JOHDANTO
Golfkenttä on liiketoimintayksikkö, joka palvelee
tuhansia asiakkaita. Mikään muu urheilulaji ei käytä ja
hoida niin suuria viheralueita, eikä mikään muu
urheilulaitos käy läpi niin monta päivittäistä tarkastusta
kuin golfkenttä.

TIUKKA SUUNNITELMA PELAAAMISEN
LAATUUN

Golfkentän hallitukselle, kenttätoimikunnalle ja
kentänhoitajille on varattu budjetti asiakkaiden
palvelemiseen ja kentän kunnossa pitämiseen.
Menestyksekkään liiketoiminnan pyörittämiseen

tarvitaan suunnitelma golfkentän laadun
määrittelemiseksi asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

PELAAMISEN LAATUTÄRKEINTÄTIILTÄ
VIHERIÖLLE

Suurin osa golfista pelataan tiiltä viheriölle, joten
pelaamisen laatuun täytyy keskittyä väylillä,
tiiauspaikoilla sekä viheriöillä. Karheikkojen ja
puolikarheikkojen ulkonäkö on lisäksi tärkeä osa koko
golfkokemusta, ja myös osa pelaamisen laatua.
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Tanskalaisia pelaajia
AVAINLUVUT

1 417
Ruotsalaisia pelaajia 221
Suomalaisia pelaajia 106
Norjalaisia pelaajia 40
Muita pelaajia 165

Miehiä 83%
Naisia 17%

Harjoituslyöntialue Hornbækin golfkentällä Tanskassa. Kuva: Jens Peter Nielsen

KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET

Yhteensä 1 949 pohjoismaista golfin pelaajaa vastasi
kyselyyn pelaamisen laadusta ja pelikokemuksesta,
Vaustaukset ovat pohjana tässä kirjasessa esitetyille
johtopäätöksille. Nämä pelaajat edustavat 310 eri
golfseuraa.

Ikä- ja tasoitusprofiili muistuttavat pohjoismaisen
golfseuran keskimääräistä tasoa. Suurimmalla osalla
pelaajista tasoitus on noin 20, ja vain pieni osa on
nuoria pelaajia.
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PELAAMISEN LAADUN MÄÄRITELMÄ

Pelaamisen laatu golfkentällä määritellään tekijöinä,
jotka vaikuttavat golfkokemukseen. Nämä sisältävät
seuraavia::

• Pelin sujuvuus kentällä
• Turvallisuus
• Päivien lukumäärä, jolloin golfia voi pelata
• Golfkentän suunnittelu ja layout
• Kentänhoidon tarve pelaamisen aikana
• Klubitalon tilat
• Kuinka kenttä sopii ympäröivään luontoon

Ruoho ja maaperä ovat tärkeitä tekijöitä, ja useiden
muuttujien avulla voidaan määrittää pelaamiisen laatua
kentällä. Nämä sisältävät:

• Paljaan maan tai kuivien kohtien määrä väylillä ja
tiiauspaikoilla

• Sienitautivioituksien määrä
• Kuinka hyvin väyläruoho on kiinni maassa

(juurten syvyys)
• Kentän tasalaatuisuus
• Homogeenisuus
• Viheriöiden vastaanottavuus
• Kastematojen multakasat
• Rikkaruohojen esiintyminen väylillä ja karheikoissa

Kaikki nämä parametrit määrittävät golfnurmien
pelattavuuden, ja niitä voidaan käyttää myös pelin
laadun indikaattoreina.

Tässä kyselyssä pelaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka
monet näistä tekijöistä yhdessä muiden kanssa
vaikuttavat heidän pelaamiseensa, ja onko tällä
vaikutusta heidän golfkokemukseensa. Mukana oli vain
kenttään liittyviä tekijöitä, joten tämä kysely ei kattanut
klubitalon tiloja, palvelutasoa jne.

Kyselyssä pohjoismaisia pelaajia pyydettiin arvioimaan useita
tekijöitä ja määrittämään, vaikuttavatko ne heidän golf-
kokemukseensa. Mølleåenin golfkenttä,Tanska. Kuva: Jens
Peter Nielsen
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Tärkein viheriöiden laatutekijä kyselyyn osallistuneiden golfaajien keskuudessa on viheriön tasaisuus/johdonmukaisuus yhdessä
tasalaatuisuuden kanssa.Vain pelaajat, joilla on pieni tasoitus, näyttävät keskittyvän enemmän nopeuteen kuin
johdonmukaisuuteen. Skepparslöv golfkenttä, Ruotsi. Kuva: Anne Mette Dahl Jensen

VIHERIÖN NOPEUS EI OLETÄRKEÄ
Viheriöihin on perinteisesti kiinnitetty eniten
huomiota, ja golfin pelaajat puhuvat mielellään
viheriön nopeudesta.

Yleisvaikutelma on, että golfin pelaajat pitävät pallon
rullaamaa matkaa (stimpmeter- arvo) ensisijaisena
pelin laadun kriteerinä golfviheriöillä. Siksi monet
golfseurat ja kentänhoitajat ovat keskittyneet
korkeiden stimpmeter-arvojen tuottamiseen. Jotkut
seurat jopa mainostavat "nopeusviikkoja".

Mutta onko tämä osoitus siitä, mitä
keskivertogolfpelaaja haluaa, vai huutavatko
eliittipelaajat koviten ja näin määrittävät tavoitteen?

Pelaajilta kysyttäessä kävi ilmi, että nopeus ei ole
useimmille heistä ykkösprioriteetti. Tärkein
viheriöpelin laatutekijä kyselyyn osallistuneiden
golfaajien keskuudessa on viheriön tasaisuus/
johdonmukaisuus yhdessä tasalaatuisuuden kanssa.
Vain pelaajat, joilla on pieni tasoitus, näyttävät
keskittyvän enemmän nopeuteen kuin
johdonmukaisuuteen.

Golfseurojen ja kentänhoitajien on siksi kiinnitettävä
enemmän huomiota näihin kahteen laatutekijään.
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Nuoret ja matalan tasoituksen pelaajat haluavat pallon makaavan lähellä maata, kun taas vanhemmat ja korkeamman
tasoituksen pelaajat haluavat ruohon kantavan palloa. Fåborgin golfkenttä,Tanska. Kuva: Jens Peter Nielsen

RUOHON TÄYTYY KANTAA
PALLOA VÄYLÄLLÄ

Väylät kattavat suuren osan golfkenttien tiheästi
leikatusta alueesta. Se on kuitenkin alue, jota ei hoideta
yhtä intensiivisesti kuin viheriöitä. Monissa seuroissa
tärkein tai ainoa hoitostrategia on ruohon
leikkaaminen.

Mutta mikä on tärkeää golfin pelaajille väylän laadun
suhteen? Eniten peliin vaikuttavat laatutekijät ovat
nurmikon kantavuus ja lyöntijälkien paikkaaminen.

Kun pohjoismaisilta golfinpelaajilta kysyttiin,
haluavatko he ruohon kannattelevan palloa vai pallon
makaavan lähellä maata, 87 % halusi nurmen kantavan
palloa ja vain 13 % halusi pallon olevan lähellä maata.

Iän/tasoituksen ja pelaajan vastauksen välillä oli selvä
yhteys. Nuoret ja matalan tasoituksen pelaajat haluavat
pallon olevan lähellä maata, kun taas vanhat ja korkean
tasoituksen pelaajat haluavat ruohon kantavan palloa.

Siksi golfseurojen on tehtävä päätös, luovatko ne
väylät matalan tasoituksen pelaajille vai
keskivertopelaajille.
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Golfkentät yrittävät vähentää torjunta-aineiden käyttöä
– joissakin maissa lainsäädännön vuoksi. Suurin osa
kentillä käytetyistä torjunta-aineista on rikkakasvien
torjuntakemikaaleja, ja suurinta osaa niistä käytetään
väylillä. Siksi jos torjunta-aineiden käyttöä golfkentällä
on vähennettävä, yksi suurimmista ongelmista on
rikkaruohojen esiintyminen väylillä ja karheikoissa.

Kun kysyttiin rikkaruohojen esiintymisestä väylillä,
useimmat vastaajat kertoivat, että erityyppisillä
rikkaruohoilla ei ole suurta vaikutusta heidän
pelaamiseensa.

Yli 50 % pelaajista ilmoitti, että leveälehtisillä
rikkakasveilla ja apilalla on vain vähän tai ei ollenkaan
vaikutusta heidän golfpeliinsä, mutta noin 50 %
pelaajista ilmoitti, että he saattavat välttää pelaamista
golfkentällä, jonka väylillä on liikaa rikkaruohoja.
Rikkakasvien häiritsemät pelaajat ovat pääasiassa
matalan tasoituksen pelaajia.

Golfkentän tuholaisia ovat sienet, hyönteiset ja
rikkakasvit. Golfin pelaajat sietävät vähiten
rikkaruohoja.

MATALAN TASOITUKSEN PELAAJAT
EIVÄT PIDÄ RIKKARUOHOISTA VÄYLILLÄ

Golfkentän tuholaisia ovat sienet, hyönteiset ja rikkakasvit. Golfin pelaajat sietävät vähiten rikkaruohoja. Lillebæltin golfkenttä,
Tanska. Kuva: Anne Mette Dahl Jensen
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Tiiauspaikkojen eniten pelaamisen laatuun vaikuttava
tekijä on alueen tasaisuus.

Tasaisuus on jatkuvaa kamppailua monille
kentänhoitajille, erityisesti lyhyillä par 3 -rei’illä. Kun
suurin osa pelaajista käyttää rautamailaa, syntyy paljon
lyöntijälkiä. Nämä jäljet on täytettävä hiekalla ja
siemenillä tasaisen tiiauspaikan säilyttämiseksi, ja alue
on pidettävä poissa pelistä jonkin aikaa, jotta ruoho
palautuisi. Tämä voi olla vaikeaa, jos tiiauspaikka on
pieni.

Siksi tiiauspaikkojen on oltava suhteellisen suuria, jotta
pelaajat voivat nauttia tasaisista pelipinnasta koko
kauden ajan.

Tiiauspaikka Kööpenhaminan golfkentällä.
Kuva: Jens Peter Nielsen

MEIDÄN ON RAKENNETTAVA SUURIA
TIIAUSPAIKKOJA

Eniten tiiauspaikkojen peliin vaikuttava tekijä on alueen tasaisuus. Hornbækin golfkenttä,Tanska. Kuva: Jens Peter Nielsen
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Bunkkerit ovat strategisia elementtejä kentällä, ja
pelaajat yrittävät välttää niitä. Golfkierroksen aikana
useimmat pelaajat kuitenkin joutuvat bunkkeriin.

Useimmat pelaajat pitävät tärkeänä, ettei pallo uppoa
liian syvälle hiekkaan, ettei bunkkerissa ole kiviä tai
vettä ja että reunat ovat hyvin rajatut. Yleinen käsitys
on, että kaikkien kentän osien, myös bunkkereiden,
laatuparametrit vaikuttavat pelaajien pelaamiseenja
pelikokemukseen.

Siksi golfseurojen on kiinnitettävä enemmän huomiota
bunkkerien rakentamiseen ja kunnossapitoon, ja
estettävä ruohon ja rikkakasvien kasvaminen
bunkkereissa, koska pelaajat eivät pidä siitä.

Bunkkerilyönti Mølleåenin golfkentällä Tanskassa. Kuva: Jens
Peter Nielsen

BUNKKERIT ON PIDETTÄVÄ KUNNOSSA

Useimmat pelaajat pitävät tärkeänä, että pallo ei uppoa liian syvälle hiekkaan, ettei bunkkerissa ole kiviä tai vettä ja että
reunat ovat hyvin rajatut.Torekovin golfkenttä, Ruotsi. Kuva: Karin Schmidt
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Karheikko on suunniteltu rankaisemaan pelaajia, jotka
eivät osu väyliin. Määritelmän mukaan golfkentän
karheikkoalueilla on yleensä korkeampaa ja paksumpaa
ruohoa tai luonnollisesti kasvavaa kasvillisuutta.

Tekijä, joka eniten vaikuttaa peliin karheikoissa, on
"että pallo ei katoa". Vain 10 % kyselyyn vastanneista
pelaajista väitti, että pallon häviämisellä on vain vähän
tai ei ollenkaan vaikutusta heidän peliinsä. Rikkakasvit,
erityisesti apila, edesauttavat usein pallojen katoamista.

Golfkenttien välillä on valtavia eroja karheikkojen
hoidossa. Jotkut kentät leikkaavat kaikki karheikot
muutaman senttimetrin pituuteen, kun taas toisilla
kentillä on korkeita, leikkaamattomia karheikkoja.

Mutta mitä golfin pelaajat haluavat? 70 % tähän
kyselyyn osallistuneista golfin pelaajista haluaa, että
väylien väliset karheikot leikataan. Erityisesti korkean
tasoituksen pelaajat haluavat, että karheikot leikataan
mataliksi. Nämä pelaajat lyövät pallonsa muita useam-
min karheikkoon, ja haluavat löytää sen sieltä. Matalan
tasoituksen pelaajat sitä vastoin pitävät pitkästä
karheikosta, joka korostaa reilua peliä.

Karheikon leikkaaminen usein saattaa heikentää
luonnon monimuotoisuutta. Tämä pelaajien vaatimus

on ristiriidassa sen tosiasian kanssa, että 65% pelaajista
haluaa karheikoissa olevan rikas kasvisto ja eläimistö.

Tanskassa Tanskan golfliiton ja ympäristöministeriön
välinen vapaaehtoinen torjunta-ainesopimus kieltää
rikkakasvien torjunta-aineiden käytön karheikkoalueil-
la. Tämä tarkoittaa, että jos karheikkoja ei leikata, voi-
vat leveälehtiset rikkakasvit levitä sinne, ja palloa on
vaikeampi löytää.

Muutamille golfkentille Tanskassa ja Ruotsissa on
tuotu laiduntavia eläimiä torjumaan rikkakasveja. Tämä
saattaa olla varteenotettava ratkaisu, sillä lähes 70 %
kyselyyn vastanneista golfin pelaajista hyväksyisi
eläinten laiduntamisen karheikkoalueilla.

Lampaat laiduntavat Hornbækin golfkentällä Tanskassa.
Kuva: Anne Mette Dahl Jensen

PELAAJAT EIVÄT HALUA PALLON
KATOAVAN KARHEIKKOON

Erityisesti korken tasoituksen pelaajat haluavat, että karheikot leikataan matalaksi. Matalan tasoituksen pelaajat sitävastoin
haluavat pitää karheikot pitkinä, koska tämä antaa reilut olosuhteet. Gyldensteenin golfkenttä,Tanska. Kuva: Anne Mette
Dahl Jensen



12

Jotkut yleiset tekijät vaikuttavat koko golfkokemuk-
seen. Tärkein tekijä pelaajien keskuudessa on luonto-
kokemus. Sillä on suurin vaikutus golfkokemukseen
yhdessä kentän suunnittelun kanssa.

Vanhemmat pelaajat ovat kiinnostuneempia
luontokokemuksesta, mutta yleisesti ottaen se on
tärkeä useimmille ikäryhmille. Naiset ovat myös
kiinnostuneempia luontoelämyksestä, samoin kuin
korkean tasoituksen pelaajat.

Osa luontoelämyksestä liittyy puiden esteettisen
arvoon kentällä. Lähes 90 % sanoo, että terveen
näköisillä puilla on suuri tai melko suuri vaikutus
pelikokemukseen.

Siksi golfkentillä kannattaa kiinnittää enemmän
huomiota luontoarvojen kasvattamiseen, sillä pelaajat
arvostavat luontoa – terveeltä näyttävää luontoa.

Terveeltä näyttävää luontoa Hornbækin golfkentällä
Tanskassa. Kuva: Jens Peter Nielsen

LUONTOTÄRKEÄMPÄÄ KUIN KENTÄN
SUUNNITTELU JA LAYOUT

Luontokokemuksella yhdistettynä kentän suunnitteluun on suurin vaikutus golfkokemukseen. Cape Kidnappers, NZ.
Kuva: Karin Schmidt
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Golf on ulkoilulaji ja golfkenttä pala luontoa – osaa
siitä hoidetaan, mutta usein suurilla alueilla tehdään
hoitotoimenpiteitä vain harvoin tai ei ollenkaan. Siellä
on puita, lintuja, puroja tai järviä. Nykyään
panostetaan laajasti luonnonsuojeluun, myös luontoon
golfkentillä.

Tämä kysely osoittaa, että useimmat pelaajat eivät
välitä siitä, onko seuralla ympäristönsuojelupolitiikka ja
että ympäristöystävällinen kentänhoito ei vaikuta
heidän golfkokemukseensa. Vain 14 % ilmoitti, että
ympäristötietoisuudella on suuri vaikutus heidän
golfkokemukseensa.

Pelaajat, jotka keskittyvät eniten ympäristöön, ovat
vanhempia pelaajia, naispelaajia ja suhteellisen korkean
tasoituksen pelaajia. Kestävä golfkentänhoito on
tärkeämpää Tanskan ja Ruotsin pelaajille kuin pelaajille
Suomessa ja Norjassa.

Yhä useammat seurat ympäri Eurooppaa saavat GEO-
sertifioinnin – golfalalle räätälöidyn ympäristö-
sertifikaatin. Jotkut pohjoismaiset kentät ovat myös
sertifioituja, ja monella sertifiointiprosessi on
käynnissä.

Nyt keskustellaan siitä, voidaanko GEO-sertifiointia
käyttää markkinointivälineenä golfin pelaajien
houkuttelemiseksi. Tämän tutkimuksen tulokset
näyttävät osoittavan, ettei GEO-sertifioinnista ole
vahvaksi markkinointityökaluksi pelaajien suuntaan.
GEO-sertifiointia on ensisijaisesti haettava, koska
klubi/kenttä haluaa sitoutua kestävään kehitykseen.
Kentät voisivat hyötyä enemmän luontoarvojensa
käyttämisessä markkinoinnissa tai panostamalla
luontopääomansa parantamiseen.

Linnunpönttö. Gräppåsin golfkenttä, Ruotsi.
Kuva: Karin Schmidt

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS –
MARKKINOINTIARGUMENTTI?

Kestävä kehityksen mukainen kentänhoito on tärkeämpää Tanskan ja Ruotsin pelaajille kuin pelaajille Suomessa ja Norjassa.
Hornbækin golfkenttä,Tanska. Kuva: Anne Mette Dahl Jensen
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Kansallinen tai EU-lainsäädäntö asettaa golfkentille
haasteita. Tärkeä lainsäädäntö, jolla voi olla vaikutusta
golfkentän pelin laatuun, on EU:n direktiivi torjunta-
aineiden kestävästä käytöstä. Golfkentillä käytettävien
torjunta-aineiden määrää on vähennettävä, mikä
saattaa vaikuttaa pelaamisen laatuun.

Tämä tutkimus osoitti, että monet pelaamisen
laatuparametrit ovat tärkeitä golfin pelaajille. Noin 60
% golfin pelaajista ei kuitenkaan tunne torjunta-
ainekiellon seurauksia pelaamisen laatuun.

Suuri osa pelaajista, noin 60 %, hyväksyisi maksujen
korotuksen, jos tuholaisten kemiallista torjuntaa
rajoitetaan ja ylläpitokustannuksia on nostettava pelin

laadun ylläpitämiseksi. Lisäksi noin 50 % pelaajista on
valmis maksamaan enemmän golfin pelaamisesta, jotta
seurat voivat tukea kentänhoitoa koskevaa tutkimusta.

Tämä on odotettua suurempi prosenttiosuus, ja
lainsäädäntöön ja tutkimukseen liittyvän tiedon
lisääminen pelaajille saattaa jopa kasvattaa tätä lukua.

EU:N LAINSÄÄDÄNTÖ – PELAAJAT
TUKEVAT TUTKIMUSTA

Suuri osa pelaajista hyväksyisi maksujen korotuksen, jos tuholaisten kemiallista torjuntaa rajoitetaan ja kentänhoito-
kustannuksia on nostettava pelaamisen laadun ylläpitämiseksi.Tutkimus Furesøn golfkentällä Tanskassa. Kuva: Anne Mette
Dahl Jensen
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TANSKAN TAPAUS
Tanskan golfliitto solmi torjunta-ainesopimuksen
hallituksen kanssa vuonna 2005. Tavoitteena oli
vähentää torjunta-aineiden käyttöä. Torjunta-aineiden
käytön vähentäminen vaikuttaa jossain määrin kentän
laatuun, koska torjunta-ainevapaiden tai vähemmän
torjunta-aineita käyttävien hoitotekniikoiden kehitys
on vielä vaiheessa.

40 % tanskalaisista golfinpelaajista ei ole koskaan
kuullut sopimuksesta ja 55 % ei tiedä torjunta-aineiden
käytön vähentämisen seurauksia.

Ympäristöasioiden viestintästrategioiden arviointi voi
olla hyödyllistä. Näyttää tarpeelliselta saada pelaajat
tietoisiksi ja rohkaista heitä hyväksymään laadun
heikkeneminen tai maksujen korotus kohonneiden
ylläpitokustannusten vuoksi.

Seuran verkkosivuston käyttäminen tähän viestintään
saattaa kuitenkin olla tehotonta, koska tämä kysely
paljasti, että vain noin 20 % pelaajista lukee seuran
verkkosivuja usein.

YMPÄRISTÖASIOISTA TIEDOTTAMINEN
ON TÄRKEÄÄ

Tapaaminen Smörumin golfkeskuksessa,Tanskassa. Kuva: Karin Schmidt
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Monet golfaajat nauttivat golfin katsomisesta
televisiosta. Televisiossa näytettävät turnaukset
pelataan usein korkealaatuisilla kentillä, joilla on suuri
kentänhoitobudjetti, ja maissa, joissa torjunta-aineita ja
veden käyttöä koskevaa lainsäädäntöä ei ole, tai se on
löysää.

Pohjoismaissa ruotsalaiset pelaajat katsovat golfia
enemmän televisiosta kuin tanskalaiset, suomalaiset ja
norjalaiset. Tämä johtuu luultavasti siitä, että suuri
määrä ruotsalaisia golfpelaajia pelaa tällä hetkellä
Euroopan tai PGA-kiertueella. Tämä saattaa selittää,

miksi ruotsalaiset golfin pelaajat painottavat enemmän
laatua.

Näillä televisiossa näkyvillä laadukkailla kentillä on
poikkeukselliset vihreät väylät ja viheriöt, joka saattaa
selittää sen, miksi 75 % kyselyyn vastanneista
pohjoismaisista golfinpelaajista väittää, että ruohon
väri on tärkeää tai melko tärkeää.

TV-GOLF VAIKUTTAA KÄSITYKSEEMME
LAADUSTA JA KENTÄN ULKONÄÖSTÄ

Televisiossa esitettävillä laadukkailla kentillä on poikkeukselliset vihreät väylät ja viheriöt, mikä saattaa selittää sen, miksi
suurin osa kyselyyn vastanneista pohjoismaisista golfinpelaajista väittää, että ruohon väri on tärkeää tai melko tärkeää.
Pebble Beach, reikä 18, kaksi viikkoa ennen US Openia vuonna 2010 (USA). Kuva: Anne Mette Dahl Jensen
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Hyvän golfkokemuksen kannalta tärkein tekijä on luontokokemus. Monterey Peninsula Dunes -golfkenttä,Yhdysvallat. Kuva:
Jens Peter Nielsen

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämä kysely osoittaa, että golfseuran tulisi keskittyä
kentän laatuun – aivan yhtä paljon kuin pelin
sujuvuuteen, turvallisuuteen, kentän suunnitteluun ja
klubitalon tiloihin.

Noin 95 % kyselyyn vastanneista pelaajista uskoo, että
kentän kunto on tärkeä tai melko tärkeä. Pelaajat eivät
kuitenkaan tiedä paljon laadusta eikä siitä, mitä he itse
voivat tehdä sen parantamiseksi. Noin 60 % kyselyyn
vastanneista pelaajista haluaa lisätietoja siitä, kuinka he
voivat auttaa ylläpitämään kentän laatua.

Yleisesti ottaen kentän kunto pienimpiä yksityiskohtia
myöten on erittäin tärkeä useimmille golfin pelaajille,
ja se vaikuttaa heidän pelaamiseensa. Tämä tarkoittaa,
että golfkentän johdon tulisi keskittyä kentän korkean
laadun saavuttamiseen.

Tämä kysely osoittaa myös selvästi, että golfin
pelaajille suunnattuja viestintästrategioita voidaan
parantaa.

Pelaajilla ei ole riittävästi tietoa laatu- ja ympäristö-
kysymyksistä. Jos golfkentät pakotetaan vähentämään
torjunta-aineiden käyttöä, pelaajille on kerrottava
mahdollisista seurauksista.

Matalan tasoituksen pelaajat näkevät kentän
laatuparametrit eri tavalla kuin korkeatasoituksiset
pelaajat. Siksi jokaisen golfseuran on päätettävä,
pitäisikö sen keskittyä huippupelaajiin ja luoda tour-
kisoihin soveltuva kenttä, vai tyydytäänkö sellaiseen
laatuun, jota keskivertogolfaaja suosii.

Tämä kysely paljasti myös, että hyvän golfkokemuksen
kannalta tärkein tekijä on luontokokemus. Siksi kentän
hoidossa tulisi keskittyä sekä yksityiskohtaisesti
jokaiseen kentän osatekijään että, myös yleisemmin
luontoarvojen vahvistamiseen golfkentällä.
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STERF (Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation) on pohjoismaisten golfliittojen yhteinen
tutkimuselin. STERF toimittaa uutta, nykyaikaiselle golfkentänhoidolle olennaista tietoa, josta on suoraa käytännön
hyötyä, ja jota voidaan hyödyntää golfkentillä tai vuoropuhelussa viranomaisten ja yleisön kanssa sekä uskottavassa
ympäristönsuojelutyössä. STERF on tällä hetkellä yksi Euroopan tärkeimmistä golfkenttien rakentamisen ja
hoidon tutkimuskeskuksista. STERF on päättänyt priorisoida T&K-työtään seuraavilla temaattisilla alustoilla:

Integroitu tuholaistorjunta, Monikäyttöiset golfkentät, Kestävä vesihuolto ja Talvenkestävyyden hallinta.
Lisätietoja STERFistä löytyy osoitteesta sterf.golf.se
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