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JÄSENTIEDOTE 
LOKAKUU  2-2018 
 
Jäsenhankintaa 2018 loppurutistus. 
Nyt olisi aika kertoa pelikavereille toiminnastamme ja pyytää liittymän jäseneksi kaudelle 
2019. Pääsevät siten hyödyntämään jäsenetuja heti vuoden 2019 alusta alkaen. 
 
Syyskokous 2018 
Kokous tullaan pitämään marraskuun loppupuolella, ilmoitus s-postilla tulee hyvissäajoin. 
 
Perinteinen talviharjoittelu Green Golf Malmilla jatkuu uusilla toiminta malleilla. 
Helsingin kaupunki ei enää tue taloudellisesti harjoittelukustannuksia, joten maksut ja 
toimintatavat hieman muuttuvat. Emme voi tukea ohjaajakulujen muoddossa ketään, vaan 
harjoittelu toimii osallistujien hyvällä yhteistyöllä. Maksu kaudesta on 35€ henkilöltä joka on 
maksanut jäsenmaksunsa. Ulkopuolisilta veloitus 70€. 
Harjoittelua kahdessa ryhmässä seuraavasti 1. jakso 15:00 – 16:30 ja 2. jakso 16:30 – 
18:00 viikottain torstaina alkaen 29.11.2018, varattu yksi lyöntipaikka. 
Jos osanottajamäärä kasvaa yhteensä 15 – 20 henkilöön, neuvottelemme toisen maton 
käyttöön otosta. Pyrimme saamaan myös liittovalmentajan paikanpäälle 1 – 3 kertaa. Tästä 
ilmoitetaan ajallaan tarkemmin. 
Ilmoittautumiset avattu kotisivuilla, joten varaa paikkasi mahdollisimman pian. 
 
 
Yhdistys tulee järjestämään jäsenilleen toukokuussa 2019 golfleirin. 
Paikkana tulee olemaan Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola, sekä sopivaksi katsomamme 
golfkenttä xx. - xx.5.2019. Ajankohta varmentuu 2019 alkuvuodesta. Tarkempi ohjelma 
lähetetään ilmoittautuneille.  
Opetuksesta vastaa liittovalmentaja Pro Janne Eskola. 
Leirille varattu 26 majoituspaikkaa 
Leirin opetus tapahtuu niin että maanantaina Pro kulkee kentällä pelaajien joukossa ja 
opettaa siellä, sekä tiistaina aamulla 3 tunnin lähipelialueella tapahtuva opetus. 
 
Kilpailutoiminta 
Kaikista virallisista kotimaisista ja kansainvälisistä kilpailuista on tarkemmat tiedot 
seuramme kotisivuilla. 
Olemmeko mukana E- Tour kiertueessa, siitä odotamme Golfliitolta ilmoitusta. 
Seura järjestää HCP Golf avoimen mestaruuskilpailun xx.6.2019, NGCC, Benz kentällä.  
Lähdöt 1. ja 10.tee. Kilpailuhmaksu tulee olemaan 55€ 
Lisätietoja kotisivuilla alkuvuodesta 2019. 
 
Kamapörssi 
Teemme kotisivuille uuden laatikon jossa esitellään kulloinkin lahjoitettavia mailoja ja muita 
lajin välineitä. Useat tahot kyselleet että otammeko lahjoituksia vastaan, ja 
koska meillä ei ole tiloja niiden säilyttämiseen niin jaamme tietoa välineistä ja 
kaikki jotka ovat kiinnostuneita voivat niitä sitten tarvittaessa pyytää itselleen. 
Tiedot sivuilla on ehkä 2-3 kk ja senjälkeen tiedot poistetaan. 
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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 painikkeesta. 
 
 
Toimeliasta syksyä, pelikausi varmaan jatkuu ainakin lokakuun ajan.                                                   
 
Hallitus  
 
Ps. Jos jäsenmaksuissa on virheitä tai puutteita sekä mahdollisesti ette halua olla mukana 
toiminnassa, niin laittakaa palautetta kotisivujen kautta. 
Tai suoraan sähköpostilla info@suomenhcpgolf.fi  
 
Seuraava tiedote julkaistaan Syyskokouksen jälkeen, viimeistään joulukuun puoliväliin 
mennessä. 
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