JG JÄSENTIEDOTE

N°2 2014

WWW.JYVASGOLF.FI

+3°c . . .
TOIMIKUNNAT
TIEDOTTAVAT
JUNIORITOIMIKUNTA
Junioreiden talviharjoittelu on jo
startannut. Harjoitukset
keskiviikkoisin tai keskiviikkoisin
ja lauantaisin ryhmästä riippuen.
Lisätietoa ryhmistä ja hinnoista
Tapsalta: golfkoulu@jyvasgolf.fi,
0505487425.
NAISTOIMIKUNTA
Tietoa JG:n naisten tulevan
kauden toiminnasta saa Palmun
Sirpalta: palmu.sirpa@jippii.fi
SENIORITOIMIKUNTA
Kevään tärkeimmät tapahtumat:
• Senioreiden simulaattorikisat
Hotelli Paviljongissa alk. 20.3.
• Tapsan koulutusklinikkat
Hutungissa 26.3. ja 9. ja 16.4.
• JG:n golfsenioreiden oma
mailademo Killerillä 22.4.
Kaikki mukaan! Lisätietoa kevään
kisoista, opetuksesta, demosta ja
muista treeneistä saa Roopelta:
roope.nieminen@gmail.com
KILPAILUTOIMIKUNTA
Toimikunta etsii tulevalle
kaudelle lisää innokkaita
kilpailunjohtajia. Kiinnostuneita
pyydetään ottamaan yhteyttä:
tero.niininen@gmail.com tai
toiminnanjohtajaan.
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Vahdin vaihto hyvästelemme Antin,
Emmi tarttuu ohjaimiin
Kahdeksan vuotta Jyväs-Golfin kenttämestarina toiminut Antti Pappinen on
päättänyt lähteä kohtaamaan uusia haasteita.
Pitkä työmatka hänen kotipaikkakunnaltaan
Mäntyharjulta ja nuori ‘iskää’ tarvitseva perhe
olivat syyt Antin päätöksen takana. Antti on
aina ollut erittäin pidetty niin henkilökunnan
kuin jäsentenkin keskuudessa. Hänen
aikaansaannoksensa kentällä mm. muutos
viheriöiden nopeuksissa ja huikeat keksinnöt,
k u t e n m m . v a n h a s t a Vo l vo 2 4 0 : s e n
tuulettimesta tehty lannoitteen levittäjä,
jäävät kaikkien hänen kanssaan
työskennelleiden mieleen. Toivotamme
Antille ja hänen perheelleen kaikkea parasta
ja kiitämme näistä mahtavista vuosista.
Siinä missä yksi aikakausi päättyy, toinen
a l k a a . A n t i n l ä h d ö n my ö t ä a l o i t t a a
kenttämestarin tehtävät nuori nainen
Forssasta - Emmi Pietarila. Emmillä on yli 10v
kokemusta golfkentän hoidosta ja hän on
työskennellyt usealla kentällä ympäri
Eurooppaa, joten myös kansainvälistä
näkemystä löytyy. Suomessa hän on
työskennellyt mm. Talin-, Ruissalon- ja
Maskun kentillä. Toivotamme Emmin
sydämellisesti tervetulleeksi porukkaamme.
Emmi aloittaa huhtikuun alussa.

Nordea greencardJunnuleirit 2014
Jyväs-Golfin ja Nordean järjestämät suositut
junnuleirit saavat jatkumoa kaudella 2014.
Leiriin osallistumiseen ei vaadita jäsenyyttä
eikä aikaisempina vuosina osallistuminen ole
esteenä osallistumiselle tänäkään vuonna.
Leirejä järjestetään kaksi ja mukaan otetaan
kullekin leirillä 25 nopeinta ilmoittautumis
järjestyksessä. Leirit ovat suunnattu 8-15
vuotiaille nuorille.
2014 Nordea Greencard-leirit
LEIRI 1 3. - 5.6. (ti,ke,to) klo 9.00-15.00
LEIRI 11 10. - 12.6. (ti,ke,to) klo 9.00-15.00
lisätietoa leireistä Tapsalta: golfkoulu@jyvasgolf.fi
tai 050 5487425

Aurinko paistaa, ei lunta
- joko pian pelataan?
Lumen lähtö ja lämpimät säät saavat golfarin
birdie-sukat pyörimään jalassa ja puhelimet
soimaan kentällä. Monet etelän kentät ovat jo
avanneet ovensa ja Keski-Suomessakin on
range tai kaksi jo olleet auki, joten
luonnollisesti Sippulaan halutaan myös
pelaamaan ja pian!
Ja avaammehan me, niin pian kuin mahdollista,
mutta tällä hetkellä tilanne on kuitenkin vielä
se, että maa on jäässä. Tammikuun pari viikkoa
kestäneet kovat pakkaset ilman lumen suojaa
painoivat roudan puoleen metriin ja näin ollen
savipohjainen kenttämme on vieläkin jäässä.
Muutosta saamme kunnolla vasta vesisateiden
tulon ja yöpakkasten lähdön myötä.
Tällä hetkellä kaikki fasiliteetit ovat suljettuja
niin pelaamiselta kuin harjoittelulta. Tämä
koskee niin rangea, ylä-harjoitusaluetta,
harjoitusviheriöitä, harjoituskenttää kuin
kenttääkin. Toivomme kaikkien kunnioittavan
tätä kieltoa ja malttavan vielä vähän. Kentän ja
harjoitusfasiliteetien avaamisesta tiedotamme
seuran verkkosivuilla.

JG Kehityskysely
Tammi/helmikuun vaihteessa järjestettyyn
kehityskyselyyn saatiin mahtavat 316
v a s t a u s t a . Ke h i t y s k y s e ly n t u l o k s i s t a
tiedotetaan enemmän myöhempänä ajankohtana. Seuran johto kiittää jo tässä
vaiheessa kaikkia kyselyyn osallistuneita.

FIM Firmojen Liiga 4. kausi starttaa
Jo neljäs FIM Firmojen liiga järjestetään JyväsGolfissa tänä vuonna. Huippusuosittu
yritysten välinen golfkilpailu alkaa
toukokuussa. ILMOITTAUTUMISET 15.4.
mennessä. Lisätietoa toiminnanjohtajalta.

Seuran kevätkokous
Seuran kevätkokous järjestetään klubille
torstaina 24.4. klo 18 alkaen. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat. Virallinen
kokouskutsu löytyy yhdistyksen sääntöjä
noudattaen seuran verkkosivuilta.
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