
TOUKOKUU 2019 6. toukokuuta 2019

Tosissaan ollaan  &  hymyäkin löytyy! 
Kaakon Golfissa halutaan lisätä pelaajien viihtymistä monin 
tavoin.  Kentän  kohentaminen  on  erityisesti  huomion 
kohteena  tällä  kaudella,  ja  toinen  tärkeä  asia  on  sellaisten 
golfareiden aktivointi ja kannustaminen, jotka ovat pelanneet 
viime aikoina suhteellisen vähän. Pelaamisen määrä heijastuu 
melko suoraan golftasoitukseen. Se on toki vain yksi asia tässä 
mukavassa  lajissa,  mutta  pelistä  voi  nauttia  enemmän,  kun 
tasoitusta saa pudotettua, eli lyönnit alkavat mennä halutusti. 

Seuran aktiivien kesken on ollut puhetta, että ollaan valmiina 
lähtemään  kaveriksi  vähän  pelanneelle  golfarille.  Caddie-
master  kirjaa  toiveet  ylös  ja  tahtotilamme  on,  että  kaveri 
löytyy jokaiselle, parhaassa tapauksessa jopa samalle päivälle. 
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Caddiekahvilan 
aukioloajat tou-kes   

Alkaen tiistai 14.05.   klo 11:00       
* Ti – Pe klo 11:00 – 18:00             
* La – Su klo 10:00 – 16:00.               
Paitsi Ma 20.5. ja Ma 27.5.  suljettu.     
* Muina aikoina itsepalvelu.        
* Kilpailupäivinä Caddie-
toimisto & kahvila aukeaa viim. 
tuntia ennen kisan alkua. 

Kevään kilpailuja  

Ti  7.5.   Seniorien 1. kk-kilpailu  
La 11.5. Kauden Avauskilpailu   
Su 19.5. Kapteenin Malja             
To 23.5. Senioriscramble.            
To 30.5. Helatorstain Scramble     
Ti 11.6.  Senioreiden yhdistetty  
La 15.6. Jokimies Open                 
Su 16.6. Kaakonkulma Open.     
Su 23.6. Juhannuskisa.                 
To 27.6. Senioriscramble.        
Kaikki kilpailutiedot kaakongolf.fi 

Pro opetusta 17.5.  

* Pro Tommi Nousiaisen 
ensimmäinen opetustilaisuus 
pidetään pe 17.5. klo 14.00. 
Ilmoittautuminen opetukseen ke 
15.5. klo 18.00 mennessä 
caddiemasterille. 

GC-kurssit 22.5. ja 14.6. 

* Kannusta myös kaverisi kurssille, 
22.5. tai 14.6. klo 16.   Varustus: 
Reipas mieli ja mukavat kengät!          

JÄSENILLE 

KAAKON  GOLF 
 KEVÄTKESÄN  RIENNOT  VIROJOEN  GOLFKENTÄLLÄ

http://kaakongolf.fi
http://kaakongolf.fi
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Kansallisen Golfviikon Kaakonkulma - kisa 16.6.
Kaakonkulma  -lehti  ja  Kaakon  Golf  järjestävät  Kansallisen 
golfviikon päätapahtumana Virojoen golfkentällä sunnuntaina 16.6. 
klo 11:00 alkavan aloittelijaystävällisen yhdeksän (9) väylän golfkisan. 
Kaakonkulma  vastaa  kilpailumaksuista.  Jäseniä  kannustetaan 
hankkimaan  itselleen  pelikaveri  -  mieluiten  sellaisten  pelaajien 
joukosta,  joilla  on  tasoitus  korkealla  tai  eivät  jopa  ole  aiemmin 
koskaan golfia pelanneet.

Tässä on hyvä tilaisuus myös korkean tasoituksen golfareille ja vasta 
-alkajille  ottaa  yhteyttä  lajin  kokeneempaan  harrastajaan,  vaikka 
Caddiemasterin  kautta,  ja  pyytää  kaveriksi.  Pelimuotona  helppo 
pariscramble, parin kumpikin pelaaja lyö vuorollaan ja paremmalle 
paikalle tulleen pallon kohdalta jatketaan, kumpikin pelaaja.  

Ennen kisaa voi halutessaan käydä harjoitusalueella treenaamassa, ja 
ellei ole aiemmin suorittanut golfarin ajokorttia eli greencardia, voi 
sen suorittaa vaikkapa 22.5. Veijo Suomelan opastamana.

Kaakon Golf ottaa uusia jäseniä - aktiivisesti!
Nyt  on  oiva  ja  edullinen  tilaisuus  ryhtyä  golfariksi.  Koskaan 
aikaisemmin ei lajin aloittaminen ole ollut näin edullista Kaakossa 
tai laajemminkaan. Aloittajan paketin kustannus on vain 150 euroa, 
kun erikseen sellaisen paketin kokoaminen maksaisi jopa 590 euroa. 

Mitä kunnon golfari voi tehdä?  => Jäsenhankintaa!
Kukin jäsen voi  kuitata ensi  vuoden jäsenmaksunsa hankki-
malla  vähintään  kolme  uutta  jäsentä  golfseuraan  -  mihin 
jäsenkategoriaan hyvänsä.  Asiaa  auttamaan on kehitetty  alla 
oleva paketti, josta voi myös valita pelkän 50 € uusjäsenyyden.
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Golfin uudet säännöt 

Golfin kansainväliset järjestöt 
ovat uudistaneet sääntöjä 
pelaajaystävällisemmiksi. 
Uudistukset vaikuttavat myös 
meidän paikallissääntöihin. 
Uudistuksissa mukana mm. nämä: 

• Estealueilta vapautuminen 

• Lippu voi olla putatessa reiässä 

• Pallon etsintäaika 3 minuuttiin 

Caddiemasterilta tai netistä voi 
ostaa uuden sääntökirjan ja 
paikallissäännöt tulevat uuteen 
tuloskorttiin sekä klubin / 
Caddiekahvilan ilmoitustaululle.  

Kiinnostaisiko sinua 
Driving Rangen leikkuu?  

Talkootyölle on tänäkin kesänä 
tarvetta. Nyt uutena asiana on 
mahdollisuus osallistua heinän 
leikkaamiseen isolla Torolla 
harjoitusalueella, joka leikataan 
kahteen kertaan viikossa: ma ja to 
aamuisin klo 9:30 alkaen. Range 
on työn ajan suljettuna. 

Etua on, jos tämän kokoluokan 
koneet ja ruohonleikkuu jotenkin 
tuttuja. Kenttähenkilökunta antaa 
tarvittavan opastuksen. Jos olet 
kiinnostunut niin ota yhteyttä:         
040 500 1994, Talsi Jaakko 
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Aloituspaketti Kaakon Golfissa: 
 JÄSENENYYS +KURSSI +10-KORTTI=150 €    

 KURSSIT 22.5. JA 14.6. KLO 16 ALKAEN 
  www.Kaakongolf.fi  &  puh.0503 888 200 
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