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TÄMÄ ON SYYSRETKIEN AIKAA
Jyväselo Gisat ´09
Jyväselo Gisat valloittavat Sippulan lauantaina 29.8. Kilpailumuotona 3h Texas scramble (10 reikää).
Virittäydymme gisatunnelmaan 14.30 alkudrinksuilla. Yhteislähtö kello 15.00
Tänä vuonna kannattaa panostaa erityisesti pukeutumiseen, sillä gisamisu palkitsee mielivaltaisesti mielestään parhaan henkilökohtaisen / joukkueen asun.
Iltajuhlista tulee gissamaisen upeat. Tarjolla entiseen tapaan sigamaisen hyvää ruokaa ja palan painikkeeksi happy hour hintaista juomaa! Loppuillan tunnelmaa nostattaa supersuosittu
golfbändi BUNKKERIKONE Vääksystä.
Gisamaksu 30 € jäsenet, 50 € vieraspelaajat. Pelkkä gisailta 20 €
(sis. ruoka ja ohjelma).

Kerää joukkue ja ilmoittaudu to 27.8. mennessä!
Naisten syysretki sunnuntaina 20.9.
Kauden päätteeksi naiset tekevät syysretken Nokian River Golfiin. Matkan hinta on 30 € (niille, jotka ovat osallistuneet johonkin naisten peli-iltaan) ja 40 € muilta. Hinta sisältää bussimatkat, green feen, taukokahvin leivällä sekä keittolounaan
pelin jälkeen.
Lähdemme klubilta noin 8.30. Paluu illalla pelin ja ruokailun jälkeen (noin klo 21 mennessä). Ilmoittauduthan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 10.9 mennessä naisten ilmoitustaululla olevaan listaan tai Vuokko Holopaiselle (vuokko.holopainen@gmail.com). Ilmoittautumisaika tärkeä linja-autovarauksen vahvistamisen vuoksi!!!

Seuramatka 12.9. Lappajärvelle
JG:n perinteinen seuramatka tehdään tänä vuonna Lappajärvelle,
Järviseudun Golfseuraan. Matkan hinta on 40 € / jäsen. Hinta sisältää bussimatkat, pelikierroksen, taukokahvin sämpylällä ja lounaan.
Mukaan mahtuu 40 ensin ilmoittautunutta. Matkaan lähdetään
klubilta lauantaina 12.9. klo 7:30. Ilmoittautuminen caddiemasterille tai klubin ilmoitustaululla olevalle listalle.
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PIIPAHDA RANGELLA
Testaa uutta lyöntimattoa rangella
Vanhat rangematot alkavat olla taas tiensä päässä. Hankinnassa ovat uudet matot ja tämän takia testiin on toimittajalta saatu uudentyyppinen ”pitkäkarvainen” rangematto.
Uudentyyppisen pinnan lisäksi siihen on mahdollista upottaa oikeat teet.
Uusi lyöntimatto on nyt kokeiltavana rangella ja toivommekin mahdollisimman monen testaavan sitä. Matto on alustavissa kokeiluissa tuntunut 'joustavan' stanssissa. Myös
lyhyttä lyöntiä kannattaa kokeilla uudelta matolta.
Uusi matto on kolmas matto oikealta. Käy testaamassa ja
anna palautetta sähköpostilla tai käydessäsi klubilla.

Miesten mestikset Sippulanniemessä 21.23.8.09
Tänä viikonloppuna vietetään suurella osalla Suomen golfkentistä seurojen mestaruuskilpailuviikonloppua. JyväsGolfissa seuramestaruuksista ratkovat miehet pelaten perjantaina 9 reikää, lauantaina 27 reikää ja sunnuntain finaalikierroksella 18 reikää.
Mielenkiintoista nähdä onko esim. Mid Touria kiertävien
Ossi Smolanderin, Risto Raution ja Matti Moilasen kokemus
ylitse muiden vai löytyykö seuramestari nuorempien haastajien, kuten Timo Tuunanen, Timo Ristikivi, Tatu Toivo,
Tuomas Korpi joukosta. Tervetuloa kannustamaan ja seuraamaan miesten peliä!

Uusi golfauto
Seuralle on hankittu uusi sähkökäyttöinen golfauto.
Pääasiallisesti auto tulee valvojien ja kilpailunjohtajien
käyttöön. Sähköauto ekologisempana, luotettavana vaihtoehtona on kätevä vuokrattava myös pelikierroksille.
Vuokrahinnat ovat 20 € / 9 reikää ja 30 € / 18 reikää.
Lisätietoja auton vuokrauksesta caddiemasterilta.

Kakkosväylän lyöntipaikat uudistuvat
Syksyn aikana lähtee käyntiin kakkosen uusien lyöntipaikkojen rakennus. Pohjatyöt on tarkoitus saada valmiiksi syksyn
aikana ja keväällä lyöntipaikoille levitetään siirtonurmi. Näin
lyöntipaikat olisivat pelattavissa hyvissä ajoin kauden 2010
alussa.

Kauden päättäjäiset
Muistathan Jyväs-Golf Ry:n kauden päättäjäiset la 3.10.2009.
Päättäjäiset pidetään tänä vuonna Rantasipi Laajavuoressa.
Seuraa nettiä/klubin ilmoitustaulua tarkempien tietojen
saamiseksi.
www.jyvasgolf.fi
toimisto@jyvas-golf.fi
050 446 0006

