Katso selainversio tästä »

Uutiskirje nro 12/2017

Gumböle Golfin Heinäkuun Uutiskirje - osa 2
KLUBIMATKAT MARRASKUUSSA ESPANJAN HUELVAAN
Gumböle Golf on neuvotellut jäsenilleen sekä heidän peliseuralleen edulliset pelimatkat (suorat lennot
HELSINKI - FARO su 5.11. ja su 12.11.) Espanjan Huelvaan kaikkine palveluineen. Varaa paikkasi
nopeasti, sillä tarjous on voimassa vain 31.7. asti ja paikkoja on rajoitetusti.
Kerrothan myös ilmoittautumisen yhteydessä matkanjärjestäjälle halustasi lähteä toissijaiselle pelimatkalle,
mikäli valitsemaasi ensisijaista matkaa ei järjestetä (min 16 lähtijää per matka).
Matkaesitteet saat klikkaamalla tästä:
5.-12.11.2017 Islantilla Golf Resort
12.-19.11.2017 Isla Canela Golf
PELAAJA ENSIN - osa 2
Pelaaja Ensin -palautekyselyn osa 2/2017 aktivoidaan 25.7. Noin kolmannes GG:n jäsen-, kausipelaaja- ja
osakaskunnasta saa sähköisen kyselyn, jolla kartoitetaan kokemuksia ja kehitysideoita Gumböle Golfin
kaudesta 2017. Ole aktiivinen ja vastaa annetun aikataulun puitteissa.
OSAKASKYSELY
Gumbölen osakkaille on 5.7. lähetetty osakaskysely, jonka vastausaikaa on vielä 4.8. asti. Jos et
ole saanut ko. sähköpostia, ota yhteys toimitusjohtajaan.
KILPAILUT JA TAPAHTUMAT - ilmoittaudu NexGolfiin, caddiemasterille tai suoraan ko. kiertueille!
Midi-Cupit (uutta!) Gumbölen midit pelaavat kolmen muun seuran kanssa sarjan, jossa pelipäiviä on vielä
tulossa seuraavasti: 27.7. PGH, 3.8. GG ja 17.9. HSGC. Lisätiedot tästä.
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 klo 8 ja 2.
kierros GG:ssä klo 14. Illanvietto Gumölessä klo 19 alkaen. Kisamaksu 30 € sisältää myös lounaan
kierrosten välissä sekä bbq-illallisen. Kutsu tässä. HUOM! ILMOITTAUTUMISAIKA PÄÄTTYY TÄNÄÄN
ke 19.7. ko 18.
PS. Grillibuffet Gumbölessä on avoinna klo 18.30 - 20.30. Hinta 20 € ja lapset 12v ja alle 1 € per
ikävuosi.
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 OnGolfin kisasivuilla (linkki). Yhteislähtö
klo 9, GG:n omien pelioikeutettujen hinta on 29 € (sis. lounaan). Avoin hinta 60 €.
Su 6.8. GG Ikäkausimestaruudet. Kaikki seniorit, juniorit ja midit pelaamaan mestaruuksista! Kisakutsu
tässä. HUOM! Senioripuolella sarjoja on lisätty 5 vuoden välein ja niitä yhdistetään tarvittaessa
osallistujamäärästä riippuen, eli kaikki ilmoittautumaan! Pelioikeutetut jäsenet ilman kilpailumaksua, muut
30 €. Kisa ei sisällä lounasta kuten aiemmin, koska kilpailumaksu on poistettu (vrt. mestaruuskilpailut).
La 12.8. Brunssigolf. Kello 6 starttaa rentohenkinen "early bird"-kilpailu, jonka jälkeen nautitaan
brunssiaamiainen klubilla. Kisakutsu tulossa NexGolfiin. Avoin kisa myös GG:n vieraille.
La 12.8. Scandic Hotels Hickoryi Open. Avointa hikkorigolfin kiertuetta pelataan myös Gumbölessä.
Ilmoittautumiset suoraan kiertueen sivuille.
Su 13.8. Elokuun KK-kisa. GG:n jäsenten kuukausikisa, jonka kutsu tässä.
La-Su 21.-22.8. GG:n lyöntipelimestaruus. Seura viralliset avoimet miesten ja naisten luokat. Kisakutsu
tässä.
Su 27.8. GoGolfin Goddess Tour. Naisten oma kilpailu, jossa mahtavat matkapalkinnot. Katso kiertueen
info ja ilmoittaudu suoraan GoGolfin sivuilla. Hinta GG:n pelioikeutetuille jäsenille vain 29 €!
GUMBÖLEN OPETTAVAT PROT
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).

Lue lisää kotisivuiltamme»

