Gumböle Golfin Heinäkuun Uutiskirje - osa 1
AVOINNA OLEVAT JÄSENMAKSUT
Avoinna olavan jäsenmaksun voit maksaa myös caddiemasterille. Putsaamme jäsenrekisterimme elokuussa.

LÖFKULLAN UUDEN MINIGOLFIN TUTUSTUMISTARJOUS
Yhteistyössä jäsenasioissa meidän kanssa toimiva Löfkulla (IKEAN vastapäätä toisella puolella Turuntietä) tarjoaa
uudella minigolfradalla lapset alle 12 v ilmaiseksi aikuisten seurassa viikolla 27 eli 3.-9.7. klo 9 - 16 välillä. Aikuisten hinta
per 18 reikää on 11 € ja 9 reikää 7 € (sis. mailat)
NEXGOLFIN UUSI VERSIO KÄYTTÖÖN
NexGolfin ajanvarausjärjestelmän uusi käyttöliittymä on päivitetty. Siitä on tehty myös ohjevideo, jonka löydät tästä.
Kirjallisia ohjeita löydät tästä.
KILPAILUT JA TAPAHTUMAT - ilmoittaudu NexGolfiin tai caddiemasterille!
24 h junnuille pelattin Gumölessä ma 26.6. - ti 27.6. Lahjoittajiksi lupautuneet voivat maksaa tukisummansa caddie
masterille, jotka vielä kuittauttavat lahjoitussummat Poliisille lähetettävään rahankeruulistaan. Matti Myöhäisetkin voivat
vielä lahjoittaa haluamansa tukisumman joko tehtyjen tulosten tai kiinteän summan muodossa. Peliryhmämme tulos oli 6
kierroksen ja neljän lisäreiän osalta 203 paria, 49 birdietä ja 3 eaglea! Koko potti nousee joka tapauksessa yli 1000 €!
GG Ry kiittää!
NexGolfiin on avattu myös heinäkuun kilpailut, joiden kisakutsuihin pääset näistä linkeistä:
Midi-Cupit (uutta!) Gumbölen midit pelaavat kolmen muun seuran kanssa sarjan, jossa pelipäivät ovat seuraavat: 1.7.
NGK, 27.7. PGH, 3.8. GG ja 17.9. HSGC. Lisätiedot tästä.
Ke 5.7. Naisten ystävyysottelu ERG-GG. Ilmoittautumiset NexGolfiin.
La 8.7. Sandels Open Scramble. Ilmoittautumiset NexGolfiin. Kisakutsu tässä. Huom! Gumbölen osakilpailun voittajat
Suomen finaaliin, josta voittajapari Ryder Cupiin 2018!
La 15.7. Heinäkuun KK-kisa ja Shoot Out. Normaalin KK-kisan lisäksi järjestämme Shoot Out pudotuskilpailun, nyt
kahdessa sarjassa: scratch kategoria valkoisilta ja sinisiltä pelaaville (9 reikää) sekä uutena "kategoria B" -kisan
keltaisilta ja punaisilta (7 reikää). Ilmoittautuminen vain Heinäkuun kisaan, jonka lyöntipelitulos toimii Shoot Outin
karsintana. Kaikki mukaan pelaamaan ja seuraamaan jännittävää pudotuspeliä reikä kerrallaan maaliin asti! Kisakutsu
tässä.
Pe 21.7. Kartanokävely. Perinteinen EGS:n ja GG:n molempien kenttien (2 * 18 reikää) kierros kahtena yhteislähtönä,
päätyen barbeque-grilli-iltaan. Tällä kertaa ensimmäinen kierros naapurissa ja 2. kierros ja illanvietto Gumölessä.
Kisamaksu 30 € sisältää myös lounaan kierrosten välissä. Kutsu tässä.
La 22.7. Gumböle Golf Open. Seuran perinnekilpailu, jossa kiertopalkintona upea Claret Jug -kopio (British Openin
pokaali). Kisakutsun löydät tästä.
La 5.8. OnGolf Tour. Ilmoittautuminen alkaa 19.7. klo 12 osoitteessa OnGolfin kisasivuilla (linkki).

OPETUSTA TARJOLLA!
Ilkka Helavirta vetää "midi treenit" kesäkaudella 2017. Treenit alkavat 13.6. ja koko ohjelman ja ohjeet löydät tästä.
Ilmoittautumiset NexGolfiin.
Jenni Kuosan ja Ilkka Helavirran avoimet viikko- ja aamutreenit ovat alkaneet. Ohjelman ja ilmoittautumisohjeet löydät
tästä.
Nishal van Loon antaa 1 tunnin tutustumistarjouksena henkilökohtaisen opetustunnin (huom! opetuskieli englanniksi)
hintaan 35 €. Tarjous on voimassa 16.7. asti. Hänen kanssaan voi sopia myös pelivalmennuksesta hintaan 50 €/hlö tai
75 €/pelipari 9 reiän kierrokselle. Pelioikeudettomille lisäksi Green Fee 10 €/aikuiset ja 5 €/juniorit. Lisätiedustelut ja
varaukset suoraan Nishalilta, jonka kotisivuille tässä linkki. NOTE: teaching lesson in English available by Nishal please contact him straight through this link. Specially left-handed players and players who are interested to
practise and learn from playing from tilted lies, ask for special grouplessons from Nishal.
Loppukesän junnuleirien ja junnutreenien ohjelman löydät tästä.
Kakkien Gumbölen opettajien kurssitarjonnan löydät heidän omilta kotisivuiltaan, jonne löydät tämän linkin kautta.
TOIMIKUNTIEN SIVULINKIT:
Seniorit - muista kevyet keskiviikkoaamut, joissa pelataan Driving Scramble (ryhmän parhaasta avauksesta omalla
pallolla aina jatkaen) sekä SGS:n Seniorien Kesäpäivä Pickalassa

