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SYKSY ON LUOPUMISEN AIKAA
Markko Säilän muistoa kunnioittaen
Syyskuun puolessa välissä seuran pitkäaikainen pro Markko Säilä menehtyi
vaikean sairauden murtamana. Suru-uutinen saavutti meidät perjantaina
18.9.
Markko valmistui golfopettajaksi vuonna 1993 ja aloitti työt Jyväs-Golfissa.
Hän toimi seuramme prona 16 vuotta ja hänen kursseillaan kävi tuona aikana yli 1500 ihmistä. Juniorityö oli hänen sydäntään erityisen lähellä ja hän
toimi aikanaan mm. Golfliitossa juniorivalmentajana.
Markko muistetaan loistavana prona ja miellyttävänä henkilönä. Jäämme
kaipaamaan häntä paljon.

Jäsenmäärä 2009
Elokuun lopussa golfseurat ilmoittavat jäsenmääränsä Golfliitolle.
Tänä vuonna JG:n jäsenmäärässä oli havaittavissa mukavaa
nousua verrattuna viime vuoteen. Erityisen mukavaa on
huomata tyttöjunioreitten kasvanut osuus. Hyvä tytöt!
Kokonaisjäsenmäärämme
31.8.2009 oli 759 jäsentä (2008
731 ja 2007 751). Nyt syyskuun
22. päivä tilanne on 764.

Jäsentyytyväisyystutkimus

Talviharjoittelusta

Loppu syksystä tullaan toteuttamaan jäsentyytyväisyystutkimus. Se tehdään nettisivujen kautta ja
siihen vastanneiden kesken arvotaan loistavia
palkintoja. Kannattaa siis seurata aktiivisesti nettisivuja ja vaikuttaa vastaamalla!

Talven aikana on taas mahdollisuus harjoitella viime
vuosien tapaan. Seuralla on yleinen lyöntivuoro Killerillä sunnuntaisin kello 19 – 20.30. Vuoro alkaa joulukuun
alusta.

Kausi jatkuu lokakuun lopulle saakka
Jos kelit pysyvät hyvinä, jatkamme pelikautta Sippulanniemessä lokakuun lopulle asti.

Senioreilla ja junioreilla on tämän lisäksi omia lyöntivuoroja Graniitissa. Seuraa nettisivuja saadaksesi lisätietoja!
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KESÄ ON OHI AINA LIIAN NOPEASTI
Kinkkukisa 26.9. + Yhden mailan kisa 3.10.

Kauden päättäjäiset ja syyskokous
Perjantaina 13.11. Laajavuoressa

Vielä ehtii mitata oman kisakuntonsa ja laskea tasoitusta! Hienon syksyn ansiosta kenttä on edelleen loistokunnossa, joten puitteet kilpailuille ovat erinomaiset!
Tulevana lauantaina 26.10. kilpaillaan Kinkkukisan merkeissä. Kilpailumuotona on 18r pb hcp ja sarjoja löytyy
varmasti jokaiselle: junnut, naiset, miehet ja seniorit!
Perinteinen yhden mailan kisa (9r pb hcp) pelataan lauantaina 3.10.

Kauden päättäjäiset järjestetään tänä vuonna syyskokouksen yhteydessä. Kannattaa merkitä ylös kalenteriin.
Aloitamme tilaisuuden kello 17.30 pitämällä sääntömääräisen syyskokouksen. Kauden päättäjäisjuhla
alkaa klo 19.00.
Tarkempaa tietoa illan ohjelmasta ja hinnoista nettisivuilta. Ilmoittautuminen toimistoon!

Reikäpelimestaruudet ratkottiin 5.- 6.9.
Jyväs-Golfin reikäpelimestaruudet ratkottiin syyskuun
alussa.
Tämän vuoden miesten reikäpelimestari on Ossi Smolander, joka voitti finaalissa Risto Raution. Ossi Smolander on tänäkin vuonna tuplamestari voittaen sekä
lyöntipeli- että reikäpelimestaruudet.
Naisten reikäpelimestariksi kruunattiin Jaana Korhonen, joka finaalissa päihitti Tuija Laitakarin.

Onnittelut voittajille!

Viikkokisan tiukka loppuhuipennus
Tänäkin kesänä Sippulassa on kilpailtu viikkokisojen
merkeissä. Kisat alkoivat 1.6. ja niitä pelattiin joka toinen
viikko. Viimeinen viikkokisa pelattiin syyskuun alussa 7. –
9.9.
Viimeisen viikkokisan jälkeen tasatuloksessa 68 pisteellä
olivat Risto Törmälä ja Tero Niininen. Tiukka uusinta pelattiin tasoituksellisena lyöntipelinä torstaina 17.9. Viikkokisan voiton vei Risto Törmälä.
www.jyvasgolf.fi
toimisto@jyvas-golf.fi
050 446 0006

