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KAUSI KUUMIMMILLAAN
Oletko valmiina? Jyväselo Gisat tulevat taas!
Mikä onkaan Gisojen kymmenes väylä? Näkyykö Gisamisua tänä vuonna? Kuinka koriasti jalalla pistetään illan hämärtyessä?
Gisat ovat taas tulossa – oletko valmis?
Ethän missaa kesän ehdotonta kohokohtaa!!! Seuraa ilmoitustaulua!

GISAT LAUANTAINA 29.8.
Be there, or be elsewhere!
Jyväs-Golfilla loistava alkukausi
Kauden ollessa suurin piirtein puolessa välissä on hyvä vilkaista, miten toimintamme on lähtenyt käyntiin.
Kesäkuun hyvät kelit ovat tuoneet kentällemme selkeästi enemmän vieraspelaajia. Green fee tuotot kesäkuulta
ylittivät odotukset ja toivommekin, että vieraspelaajat löytävät jatkossakin kentällemme. Myös range on tuottanut hyvin, vaikka matot ovat taas melko ankeassa kunnossa ja kaipaisivat uusimista.
Kursseilla on käynyt porukkaa hyvin, lamapuheet eivät onneksi ainakaan vielä tänä kesänä realisoituneet golfkurssilaisten määrässä. Myös jäsenmäärä on ollut mukavasti nousussa. Tällä hetkellä jäseniä on noin 750.
Harmillista lisätyötä kenttähenkilöstölle ja myös kustannuksia koko seuralle aiheuttavat ilkivaltatyöt, joita tänä
kesänä on kentällämme tehty tavanomaista enemmän. Greenejä on sabotoitu, vesiestemerkkejä heitelty lampeen
ja lipputankoja katoaa. Asiasta on puhuttu poliisin kanssa sekä pyritty lisäämään omaa yövartiointia ilkivallan vähentämiseksi.

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.
Merkitse siis kalenteriin päivämäärä 12.9. jotta pääset varmasti
mukaan!
Ilmoittautuminen lähempänä ajankohtana klubin ilmoitustaululle.
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HYVÄN TUULEN GOLFIA SIPPULASSA
Vuosittain Sippulanniemessä kilpaillaan hyvän asian puolesta.
Hyvän Tuulen Golf kisataan heinäkuun puolessa välissä ja sen
tuotto käytetään lyhentämättömänä hyväntekeväisyyteen.
Tuotot menevät Lastu Ry:lle. Tänä vuonna rahaa saatiin kerättyä yhdessä LPG:n kanssa lähes 6000 euroa!
Vaikka ilma ei ollut aivan paras mahdollinen kisaan osallistui 22
joukkuetta. Kilpailun voitti Team Kinnunen pelaajinaan Heikkinen Tero, Hämäläinen Ilpo ja Kinnunen Timo. Lähimmäs lippua kisan voitti Jari Ahtiainen ja pisin draivi kirjattiin Konsta Lavasteen nimiin.

Kiitos kaikille hyvän asian puolesta golfanneille!
All Stars lähipelikisa
Hyvän tuulen golfissa on perinteisesti lähipelikisa, johon osallistuu paikallisia urheilukuuluisuuksia. Tänä vuonna meillä oli ilo ja kunnia saada paikalle usean lajin edustajia.
Aikaisemmilta vuosilta tuttuja kisaajia olivat
Kalle Koskinen Jypistä (kuvassa oikea reuna)
sekä koripallon parista tuttu Jyri Lehtonen
(Kallen takana). Naiskauneutta toivat Kirittäret Susanna Ylä-Kero (kuvassa vasen reuna) ja
Kaisa Salmela. Jypistä olivat lisäksi paikalla JP
Hytönen (takana vasemmalla) ja Tuomas
Pihlman.
All Stars joukkueen lähipelikisan voitti Tuomas Pihlman. Golfareitten voiton vei Hannu
Ahvenjärvi Muuramesta.

Jyväs-Golfilaiset menestyivät Keski-Suomen kierroksella
Keski-Suomen kierroksella seuramme oli edustettuna sankoin joukoin – 100 kilpailijasta peräti 42 edusti Jyväs-Golfia!
Tasoituksellisessa lyöntipelissä Tomi Nuutinen nappasi reilusti voiton kotiin seitsemän lyönnin kaulalla. Scratch sarjassa
Tommi Mäkinen sijoittui toiseksi häviten voiton niukasti vain yhdellä lyönnillä. Pistebogeysarjassa kymmenen parhaan joukossa oli peräti viisi JG:läistä. Markku Lepikko oli toinen ja Ulla Mursula upeasti kolmas!
www.jyvasgolf.fi
toimisto@jyvas-golf.fi
050 446 0006

