JG Bulletin 4/2009

TYYDYTÄ KILPAILUVIETTISI JYVÄS-GOLFISSA!
Naisten Sunnuntai 14.6.2009
Sunnuntaina 14.6. vietetään valtakunnallista Naisten sunnuntaita Villen Kuva Open kisan merkeissä. Pb hcp kisaan ovat myös
miehet erittäin tervetulleita!
Kisassa on oma sarja naisille ja varsinaisen kilpailun jälkeen ladyt
voivat mitellä taitojaan lähipeliosaamisessa Naisten sunnuntain
kunniaksi. Ilmoittautumisaikaa kisaan on perjantaihin kello 18
saakka.

Naisten Haku perjantaina 12.6.
Pe 12.6. kisataan kahden hengen scramblena naisten haku. Kilpailu alkaa kello 18.00 ja kyseessä on 9-reiän kisa. Kilpailun jälkeen tarjolla mm. grillattua makkaraa ja maissia.

Junnut valtasivat Sippulanniemen
Jyväs-Golfissa pidettiin kesäkuun ensimmäisellä viikolla junioreille golfleiri. Golfleirille osallistui 16 aktiivista junioria, joista 2 oli tyttöjä. Leiriläisiä oli opettamassa seuran pro Markko Säilä ja junioreiden vetäjistä Tero Niininen,
Esko Kakko ja Harri Kröger. Lisäksi seuramme juniori- ja senioripelaajia oli kiertämässä isolla kentällä junioreiden
kanssa kummipelaajina.
Leirillä kerrattiin golfin perusasioita ja opeteltiin uusi asioita mm. rastikoulutuksissa. Perjantaina pidettiin pieni
chippi- ja puttikilpailu, jonka voitti Max Lajunen. Toiseksi tuli Leevi Väänänen ja kolmanneksi Riku Hämäläinen.
Seuralle on tullut jonkun verran kyselyjä uudesta leiristä, mutta tällä hetkellä tilanne on se, ettei uutta leiriä tämän kesän aikana järjestetä. Kiitos kaikille leiriläisille ja ohjaajille!
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UUSI HARJOITUSKENTTÄ KÄYTÖSSÄ
Nyt pääsee testaamaan omia lähipelitaitoja Jyväs-Golfin uudella 3-väyläisellä par3 -harjoituskentällä. Entinen naisten kakkosväylän avauspaikka on nykyisen harjoituskentän ensimmäisen väylän greeni.
Keskiviikkona avattu harjoituskenttä sai ensimmäisiltä testaajilta innostunutta ja hymyilevää palautetta. Muun
muassa kenttämestari Antti Pappinen oli tyytyväinen harjoituskenttään pelattuaan sen läpi. Ainoa asia mikä harmitti, oli niukka yhden lyönnin tappio kentänhoitaja Kapolle, joka kuittasi voitostaan jäätelön. Myös muiden pelaajien kommentit olivat pelkästään positiivisia.
Harjoituskenttä on kaikille golfista kiinnostuneille avoin. Pelaamaan voi tulla vaikka itsellä ei ole vielä golfvarusteita hankittuna. Klubilta voi vuokrata mailoja hintaan 2€ kpl.
Harjoituskenttä on Jyväs-Golfin jäsenille ilmainen. Green card –kurssilaisille tiedoksi, että harjoituskentälle voi tulla suorittamaan pelikokeen. Pelikokeeseen riittää yhteensä 6 väylän pelaaminen eli kaksi kertaa harjoituskentän
kiertäminen.

Tervetuloa pelaamaan!
HARJOITUSKENTÄN HINNAT
JG:n jäsenille kentän käyttö ilmaista.
Aikuiset (koko päivä) 6€
Juniorit ja opiskelijat (koko päivä) 3€

SGL Trophy –kisat lauantaina 13.6.
Lauantaina 13.6. kisataan SGL Trophy alkukilpailun voitosta. Kilpailumuotona 2-hengen greensome 18r (vähintään joukkueen toisen
pelaajan tulee olla Jyväs-Golfin jäsen).
Kolmatta kertaa järjestettävän Golfliiton jäsenkilpailun alkukilpailujen parhaat joukkueet pääsevät jännittävään semifinaaliin, joka
pelataan Lakeside Golf Vammalan kentällä. (Huom. alkukilpailussa
oltava vähintään 10 paria jatkokisaan pääsemiseksi). Sieltä kolme
parasta joukkuetta jatkaa finaaliin, joka pelataan Espanjassa.
Joukkueet pääsevät finaalipelin lisäksi seuraamaan Volvo World
Match Play Championship 2009 –kisaa, jossa pelaa 16 maailman
parasta golfaria.
Ilmoittautumisaikaa to 11.6. klo 18:00 asti.
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