Mitä olemme hankkimassa ?
Hankimme trackman 4 laitteen sisä- ja ulkokäyttöön soveltuvin lisenssein. Laitteessa on
ylläpitosopimus, joka kattaa kaikki päivitykset ja itse laitteiston mahdollisen huollon. Hankintaan
sisältyy myös simulaattorikäyttöä varten tarvittavat tietokone + videoprojektori + taulutv +
lyöntihäkki/lyöntialusta (mahdollisesti käytetään nykyisiä) + äänentoisto + kamerat jne. Lisäksi
tarkoituksemme on tehdä simulaattoritilasta viihtyisä olohuonemainen tila, missä aikaa voi viettää
ystävien ja perheen parissa golfia harjoitellen. Tilaan tullaan hankkimaan sohvat, matot , jääkappi
jne.

Mikä ihmeen trackman 4 ?
Trackman 4 -laite on golfsimulaattoreiden/lyöntianalysaattoreiden ehdoton ykkönen. Se on
ylivoimainen tarkkuudessaan. Laitetta käytetään nykyään opetuksessa aloittelijoista aina
ammattilaisiin. Laitteen avulla tekniikan hiominen onnistuu paljon helpommin, koska laitteen
antamat tiedot ovat tarkkoja kahden tutkajärjestelmänsä ansiosta. Laite mittaa kahden tutkan avulla
kaiken tiedon pallon lentoradasta ja mailasi liikkeestä. Laitetta voidaan käyttää talvisin sisällä
simulaattori /analysointi käytössä ja lisäksi kesäisin rangella. Tulemme ottamaan golf oppitunteja
lähialueiden golf pro /trackman ammattilaisilta, jotta saamme kaiken hyödyn irti laitteesta. Laitteen
käyttö on helppoa ja se toimii erittäin varmasti.
Mitä tietoa trackman 4 laite oikein mittaa ja mitä ominaisuuksia laitteessa on:
-

Pallon nopeus
Spinni
Laukaisu kulma
Pallon kantama
Mailanpään nopeus
Dynaaminen lofti
Hyökkäys kulma
Mailan liikerata
Mailan lavan asento
Smash factor (pallon nopeus/mailanpään nopeus)
Pallon osumakohta mailassa
Lyönnin optimointi – kuinka pitkälle pallo menisi täydellisillä arvoilla mailanpään
nopeudellasi
Range ja kilpapallon eron huomiointi mitoissa
Vertaa lyöntiäisi omaan/kaverin tai maailmanparhaimpien lyönteihin
Swingin ja arvojen nauhoitus usealla kameralla + tallennus nettiin omalle käyttäjänimelle
18 huippu golfkenttää äärimmäisen tarkalla grafiikalla
https://trackmangolf.com/what-we-track
https://trackmangolf.com/software/features

Lisätietoja löydät helposti hakusanalla trackman. Trackman on käytössä jo monella suomalaisella
golf-kentällä.

Trackman Simulaattori osakkeet
Osakkeita 30 kpl.
Henkilöosake 1200€/kpl.
Osake on henkilökohtainen. Osakkeen omistajan alle 18-vuotiaat lapset saavat käyttää simulaattoria
veloituksetta.
Ei käyttömaksua osakkailta.

Simulaattorin käyttömaksu (ei osakkaat):
25-35€/h
Osakkeen omistajan seurassa 15€/h
Hinnat päätetään yhdessä myöhemmin. Nämä vain alustavia ehdotuksia.

Vuosittain menevät ylläpitomaksut:
Vuokra kaupungille tilasta 1000€/vuosi
Ohjelmistolisenssin (SW) ylläpitomaksu 700€/vuosi + laitteen (HW) ylläpitomaksu 700€/vuosi tai
molemmat yhteensä 2800€/3-vuotta. Ensimmäisenä vuonna ei tule ylläpitomaksuja.
Tilitoimiston kulut arviolta noin 500€/vuosi

