SUOM EN HCP GOLF RY

Jäsenkirje 1/2005
Toimintavuosi 2004 on taaksejäännyttä aikaa. Yhdistyksemme toimintaan liittyi runsaasti uusia jäseniä mistä kiitos
jäsenhankinnalle. Yhdistyksen syyskokouksessa valittiin uudestaan nykyinen hallitus jatkamaan. Udeksi
puheenjohtajaksi valittiin Pentti Lappalainen. Jäsenmaksut muutettiin seuraavasti, Nuoret alle 22 v 10€, aikuiset 20€,
kannatusjäsenet 40€ sekä yhteisöjäsenet 70€. Hallituksen jäsenet yhteystietoineen näkyvät nettisivuillamme.
Kesäkuussa Petri Takkunen suoritti toista kertaa yhdenkäden avauslyönnin pituusennätystä Ruukkigolf kentällä. Tätä
ennätystä sitten aiotaan vuosittain parantaa ja siihen tilaisuuteen kutsutaan kaikki halukkaat mukaan.
Kilpailujen ja toiminnan tukijoina, siihen ovat edesauttaneet: Raha-automaattiyhdistys RAY, Veikkaus, Viking Line,
Amer Sport Finland, Auto Jalonen, Suomen Invalidien Urheiluliitto sekä Suomen Golfliitto.
Tämänkin vuoden yhtenä painopisteenä tulee olemaan nuorten paikallistason toiminnan kehittäminen yhdessä Suomen
Golfliiton kanssa. Tavoitteena saada nuoria alle 22 vuotiaita tyttöjä/poikia mukaan toimintaan. Heille luodaan
mahdollisuudet osallistua seurakohtaisiin ryhmiin ja rakentamalla hyvä organisaatio toiminnan kehittämiseksi. Nuorille
tullaan järjestämään kaksi leiriä 13.-18.6 (Kisakeskus) sekä 2.-6.8 (Kivitippu)
Toiminnasta lisäksi yleisesti.
Suosittuja RAY:n tukemia Kuntolomia on edelleen mahdollista hakea ja niitä järjestetään tänä vuonna 30.5-3.6
(Kisakeskus), 13.-18.6 (Kisakeskus), 24.-29.7 (Kisakeskus) ja 30.7-4.8 (Kivitippu).
Vuonna 2004 osallistui yhteensä 73 henkilöä.
Kilpailutoiminnassa järjestämme SM-kisat 29-30.06.2005 Järviseudun Golf kentällä sekä lähetämme pelaajia ainakin
EM-kisat Italia sekä Samhall International Ruotsi. PM kilpailut ovat tänä vuona Järviseudun Golfkentällä samaan
aikaan SM kisojen yhteydessä joten tapahtumaan tulee osallistumaan lähes 100 pelaajaa. Kansainvälisiin kisoihin
järjestetään taas keväällä katsastus tilaisuus missä testataan pelaajien kilpailutaso sillähetkellä. Myöskin vuoden 2004
tulokset vaikuttavat osittain valintoihin.
Yhteistyökumppanien Scramble elo- syyskuussa mihin seuramme jäseniä tarvitaan joukkueen yhdeksi pelaajaksi.
Muistakaa laittaa tämä omaan kalenteriinne.
Seuran asusteet ovat uudistuneet ja niitä voi tilata entiseen tapaan netin kautta.
Antakaa palautetta toiminnasta ja myöskin hyvät uudet ideat ovat aina tervetulleita.
Hankkikaa uusia jäseniä kertomalla toiminnastamme.
Lissä toiminnasta löytyy seuran kotisivuilta www.suomenhcpgolf.fi
PIDÄ HUOLI KUNNOSTASI MYÖSKIN TALVIAIKANA JOTTA OLET ISKUSSA HETI LUMIEN SULAMISEN
JÄLKEEN.
Kiitos menneestä vuodesta ja menestystä vuodelle 2005
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