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TALVEA ODOTELLESSA
Syyskokous ja kauden päättäjäiset pe 13.11. Laajavuoressa
Kauden päättäjäiset järjestetään tänä
vuonna syyskokouksen yhteydessä.
Merkitse ylös kalenteriin. Tilaisuus järjestetään Rantasipi Laajavuoren Paneelisalissa.
Illan ohjelma:
17.15 Kahvitus pienellä suolaisella
17.30 Sääntömääräinen syyskokous
19.00 Päättäjäiset ja kaudella 2009
menestyneiden palkitseminen
20.00 Illallinen buffetista
runsas alkuruokapöytä
kolme pääruokaa
jälkiruokapöytä
kahvi tai tee
Illalliskortin hinta 15 euroa / hlö sisältää yhden ruokajuoman.
Ilmoittautuminen päättäjäisiin ja illalliselle pyydetään tekemään ennakkoon
pöytäjärjestelyjen ja illallisvarauksen
takia. Ilmoittautumiset perjantaihin
6.11. klo 18:00 mennessä sähköpostilla
toimisto@jyvasgolf.fi tai puhelimitse
050 446 0006.
Illallisen voi maksaa ennakkoon seuran
tilille Nordea 201718-73202 (viestiin
nimet) tai paikan päällä kokoustilaan
saapuessa. Varaathan tasarahan.
Lisäksi Rantasipi Laajavuoressa on samana iltana mahdollisuus osallistua
pikkujouluihin ja nähdä Sata Salamaa
show. Iltaohjelma 15 euroa, maksu
paikan päällä.

Talviharjoittelusta
Talvikauden aikana on mahdollisuus harjoitella viime vuosien tapaan Killerillä sekä Graniitissa juniorit ja seniorit.
Paikka
Killeri
Killeri
Graniitti
Graniitti

Aika
su 19.30 - 21.00
ke 21.00 - 22.00
ti 16.00 - 17.00
ma 14.00 - 15.00

Kenelle
jäsenet
jäsenet
juniorit
seniorit

Hinta
7e / 4e
7e / 4e
ilmainen
2e

Alkaa
29.11.
2.12.
1.12.
7.12.

Talvikausikortti Killerin sunnuntain vuorolle 60 e / 30 e juniorit. Aktiiviharrastajan talvikausikortti Killerin molemmille vuoroille 80 e / 40 e. Kortin
voi maksaa joko tilille 201718-73202 tai harjoitusten yhteydessä. Jos maksat tilille, ilmoita myös sähköpostilla osoitteeseen toimisto@jyvasgolf.fi.

Tule tekemään löytöjä Sippulanniemeen 14.-15.11.
GA:n pro shopissa on edullisten löytöjen viikonloppu lauantaina klo 12-16
ja sunnuntaina klo 10-14. Varastosta löytyy paljon hyviä tuotteita kuten
Callawayn mailasettejä, kenkiä, bägejä, palloja, puttereita yms.
Klubilla viikonloppuna glögi- ja mehutarjoilu. Tervetuloa tekemään löytöjä
ja kuulemaan viimeisimmät kuulumiset Naisten Eurooppa Tourilla hyvin
menestyneeltä Ursula Wikströmiltä!

Sähköinen laskutus
JG on mukana Nexgolfin sähköisen laskutuksen pilottihankkeessa. Tavoitteenamme on
saada jo tammikuun jäsenmaksulaskut lähtemään mahdollisimman monelle sähköisesti.
Tarkistathan, että jäsentiedoista löytyy sähköpostiosoitteesi
ja että se on oikein kirjoitettu.
Jäsenille, joilla ei ole sähköpostia lasku lähtee perinteisenä
paperiversiona.
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KESÄ ON OHI AINA LIIAN NOPEASTI
Muista tyhjentää bägikoppisi!
Bägikopit suljetaan sunnuntaina 1.11. Seuraava mahdollisuus hakea
bägit talvisäilytykseen on kauden päättäjäisviikonloppuna 14.-15.11.
Mikäli haluat varata bägikopin myös kaudelle 2010, voit tehdä varauksen toimiston sähköpostiin toimisto@jyvasgolf.fi.

Klubi suljetaan 1.11., kenttä avoinna kelien mukaan
Kenttä pidetään vielä avoinna talvigreeneillä kelien mukaan. Jos maa
ja ruoho eivät ole jäässä, pelaaminen on sallittua. Käytössä väylät 2-9
ja erikoisuutena väylän 2 pelaaminen ylhäältä par 5:na! Tervetuloa
fiilistelemään vielä viimeisiä kierroksia ennen talviharrastusten pariin
siirtymistä :)
Nexgolfin ajanvaraus on toistaiseksi vielä käytössä. Mahdollinen peliseura löytyy sitä kautta kätevästi.

Markko Säilän muistorahasto

Tervetuloa golfohjaajakurssille!

Syyskuun puolessa välissä seuran pitkäaikainen pro Markko Säilä
menehtyi vaikean sairauden murtamana. Suru-uutinen saavutti meidät perjantaina 18.9.

Jyväs-Golf ry:llä on tavoitteena järjestää talven aikana viikonlopun mittainen golfohjaajan peruskurssi. Alustavasti kurssin toteutusajankohdaksi on suunniteltu tammi- tai
helmikuuta. Kurssille ovat tervetulleita golfohjaustoiminnasta ja toimikuntatyöskentelystä kiinnostuneet seuran jäsenet tai jo aktiivisesti seuratoiminnassa mukana olevat
henkilöt. Kurssi on osallistujille ilmainen.

Markkolle junioritoiminta oli alusta lähtien lähellä sydäntä ja hän
toimi ennen proksi valmistumista mm. junioritoiminnan vastaavana
vetäjänä Jyväs-Golfissa. Valmistumisen jälkeen -90 luvun lopulla hän
toimi muutaman vuoden ajan mm. nuorten golfmaajoukkueen valmentajana. Markkon muistoksi on perustettu junioritoiminnan kehittämisrahasto. Halukkaat voivat tehdä tilille lahjoituksia. Rahat käytetään Jyväs-Golfin junioritoiminnan hyväksi.
Lämpimät kiitokset tuesta kaikille Markkoa muistaneille. Välitämme
muistamisviestit hänen omaisilleen.
Lahjoitukset Nordea 104530-188978, saajaksi Jyväs-Golf ry.

www.jyvasgolf.fi
toimisto@jyvas-golf.fi
050 446 0006

Kurssista kiinnostuneiksi on tällä hetkellä ilmoittautunut jo kuusi henkilöä ja tilaa olisi
vielä kuudelle lisähenkilölle. Mikäli haluat
kehittää ohjaajakykyjä golfissa ja olisit valmis toimimaan esimerkiksi junioriharjoitusten vetäjänä tai aktiivisesti toimikunnissa
mukana –ota yhteyttä seuran toiminnanjohtajaan puh. 044 500 1916, Tuija.

