Suomen HCP Golf ry
JÄSENTIEDOTE
Joulukuu 2010
Vuosi 2010 alkaa olla lopuillaan ja on aika alkaa huolehtimaan omasta kunnostaan myös
talviaikana. Kävelkää, juoskaa tai tehkää jotain muuta liikuntaa jotta oma hyvänolon tunne
omassa kehossa viestittää hyvää oloa. Vain liikkumalla voitte vaikuttaa omaan hyvään
oloon kunnonpuolesta.
Syyskokous pidettiin 10.11.2009. Seuran puheenjohtajaksi valittiin Harri Lindblom (-11) ja
muut hallituksen jäsenet: Ismo Reivilä (-11), Jukka Syrjänen (-11), Johannes Siikonen (11), Jesse Salmi vuosille (-11), Olavi Alander (2011-12), Eila Tuuttu (2011-12), Lauri Zitting
(2011-12).
Jäsenmaksuja hieman korotettiin 10 euro alle 23v juniori/ 25 euroa jäsen / 50 euro
kannattajajäsen ja yhteisöjäsen. Seuran jäsenmäärä vuoden 2010 lopussa on 78 jäsentä.
Toiminta yleisesti
Jäsenten aktiviteettiä pyritään edelleen nostamaan tämän hyvän yhteisen harrastuksen
parissa. Yhteistyötä golfseurojen kanssa lisäämällä voidaan mahdollistaa seuratoiminnan
lisäämistä eri golfseuroissa. Tähän toimintaan tarvitaan myöskin koko jäsenistön
osallistumista omien mahdollisuuksiensa mukaan. Toiminnan tulisi painottua aikuisten
harrastusliikunta 50%, nuorten harrastusliikunta 30% ja kilpailutoiminta 20% .
Yhdistys tulee järjestämään jäsenilleen keväällä 2 vrk golfleirin josta osanottomaksusta
tuetaan jäseniä osittain. Paikkana tulee olemaan Vierumäki 1. - 3.6.2011. Ohjelma ja
ilmoittautumisohjeet tulevat kotisivuille alkuvuodesta. Ilmoittautumiset vasta sen jälkeen.

Suomen Golfliitto, http://www.golf.fi/portal/golfliitto/vammaisgolf/
Kuntolomat Ray:n tukemia
Järjestetään 2-3 Kuntolomaa ja tarkemmat tiedot yllä olevasta osoitteesta Paikat annetaan
varausjärjestyksessä jättämällä hakemuksen annettujen ohjeiden mukaan, kuitenkin
viimeistään ohjeissa mainittuna ajankohtana. Kuntoloma toteutetaan Vierumäellä.
Kilpailutoiminta
Katsatuskilpailu. Kesäkuu
Vammaisten avoimet SM golfkilpailut Harjattula, Turku 18 – 20.7.2011.
Kansainväliset kilpailut.
Kaikista näistä löydät tarkemmat tiedot Golfliiton sivuilta.
Helsingin kaupunki ja Suomen HCP Golf ry
Järjestää yhteistoimintakurssin Malmin kuplassa alkaen tiistai 7.12.2010 klo 10:00-12:00.
Kurssi päättyy huhtikuussa 2011. Kurssi on tarkoitettu seuran jäsenille.
Kurssimaksu 25 euroa jäsenet ja 60 euroa ulkopuoliset, tulee maksaa seuran
tilille ja joka sisältää ohjattua harjoittelua. Kurssin vastuullisena vetäjänä toimii
Jukka Syrjänen gsm. 0400-446 592. Soittamalla hänelle ilmoittautumisen ja
saat samalla liätietoja harjoituspaikasta.
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Muistakaa maksaa myös jäsenmaksut ajoissa koska vain jäsenmaksut maksaneet jäsenet
voivat osallistua tähän kurssiin.
Kesällä 2011 pyrimme järjestämään taas Paloheinässä vastaavan
harjoittelumahdollisuuden kuten oli kesällä 2010.
Seuran kotisivut www.suomenhcpgolf.fi Lukekaa sieltä uusimpia tiedotteita ja kertokaa
sivuosoite muillekkin asiasta kinnostuneille. Kun teillä tulee uudistusehdotuksia sivujen
sisällöstä niin palautetta sivujen ohjeiden mukaan KIITOS !
Omat yhteystiedot
Muistakaa aina ilmoittaa osoitteen muutoksista tai puhelin numeroiden sekä
sähköpostiosoiteen vaihtumisesta. Näin varmistat että posti tavoitta Sinut. Parhaiten tämä
onnistuu omien kotisivujenkautta palaute/osoitteenmuutos painikkeesta.
Rauhallista Joulua ja Onnekasta Uutta Vuotta 2011
Hallitus
Ps. Jos jäsenmaksuissa on virheitä tai puutteita sekä mahdollisesti ette halua olla mukana
toiminnassa niin laittakaa palautetta kotisivujen kautta.
Voitte myös olla yhteydessä puheenjohtajaan
GSM 044 361 7353
s-posti harri.lindblom@vammaisurheilu.fi
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