Mikäli viesti ei näy oikein, voit lukea sen myös selaimessa

Aurinko Golf jäsentiedote kesäkuu 2018

Tulevat tapahtumat
to 7.6. Seniorien kk-kilpailu
la 9.6. Anna Golf Tour - täynnä
su 10.6. Naisten Sunnuntai - Tutustu Golfiin-tapahtuma Mainos
su 10.6. Perhegolf
ti 12.6. Scramble Hcp 30-54
to 14.6. Pelimatka Tawast Golf - muutama paikka vapaana
la 16.6. AGN-KGM seuraottelu
ma 18.6. Mimmien maanantai
ti 19.6.-to 21.6. Seurajoukkueiden SM-kilpailut
to 21.6. Juhannuskilpailu
la 23.6. Juhannusscramble
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TJ:n alkukauden katsaus
Pelikausi on saatu vauhdilla käyntiin. Poikkeuksellinen hellejakso heti kauden
alkuun toukokuulle on luonut varsin kesäisen fiiliksen kentälle. Talvi oli kentän
kannalta kohtuullinen mutta ei kuitenkaan optimaalinen. Muutamien
viheriöiden osalta vaurioita oli poikkeuksellisen paljon. Osa taas oli talvehtinut
varsin hyvin. Väylien osalta selvittiin ehkä paremmin mitä syksyn runsaiden
sateiden ja tulvien jäljiltä oli odotettavissa. Kenttämestarin laatimassa kevään
hoitosuunnitelmassa lähdettiin siitä, että viheriöt on saatava hyvään
pelikuntoon tälle kaudelle. Päätettiin yhteisesti peluuttaa muutamaa viheriötä
tilapäiselle viheriölle ja mahdollistaa pidempi harsoitus sekä rauhoitus
itämiselle ja kasvulle. Voitte kuvitella, että kenttämestarin ja tj:n kärsivällisyys
on tässä koetuksella kun samaan aikaan halutaan tarjota pelaajille parhaat
peliolosuhteet ja samalla huolehtia kentän pelikunnosta koko kauden
tähtäimellä. Nyt kaikki viheriöt ovat olleet jo tovin käytössä ja kasvu on saatu
hyvään vauhtiin. Edelleen jatketaan erityistoimia muutamien viheriöiden
osalta. Leikkuukorkeuden osalta kaikki viheriöt ovat nyt samassa korossa.
Selvää on, että kaikki viheriöt eivät ole vielä täysin tasalaatuiset.
Kentänhoidossa tähän kuitenkin pyritään ja kaikki toimenpiteen tämän eteen
tehdään. Pelaajilta odotetaan kärsivällisyyttä sekä apuja kentänhoidolle
alastulojälkien korjaamisen muodossa.
Viime kaudella aloitettu Tj terassilla konsepti jatkuu keskiviikkona 6.6. klo 17.
Tervetuloa juttelemaan kentästä, toiminnasta ja muista golfiin liittyvistä
asioista. Mitään ohjelmaa tuolloin ei ole vaan voit tulla juttelemaan vapaasti.
Vastikään edesmenneen naantalilaisen golfkenttäsuunnittelijan Pekka Sivulan
muistoa kunnioittaen ja sanoja lainaten ”Toivotaan kaunista kesää ja
armollista talvea”.
Kevätterveisin,
Antti

Naisten Sunnuntai
10.6.
Sunnuntaina 10.6. kutsumme
järjestämme Aurinko Golfissa Tutustu
Golfiin - tapahtuman. Tapahtuma on
muutakin kuin vain golfia; paikalla on
tuote-esittelijöitä mm. tee- ja
suklaakauppa Mandragora,
Fysioterapiakeskus Veto&Lepo,
Tupperware sekä NeoLife Laura
Palonen.
Lue lisää kutsusta ja tuo tuttavasi
hakemaan sitä golfkärpäsen
puremaa!
KUTSU
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Joukkue SM by Terveystalo
Kentällämme pelataan seurajoukkueiden SM by Tervetystalo 19.-21.6.
Kilpailussa on tarjolla jälleen mielenkiintoisia tehtäviä forecaddieina ja
tulospalvelussa.
Ilmoittaudu mukaan, jotta saadaan jälleen runsas toimitsijajoukko. Aiempaa
kokemusta tehtävistä ei vaadita, opastamme tehtäviin.
Keskiviikkona 20.6. järjestämme ohjatun katsojatapahtuman kilpailuun.
Katsojaryhmässä pääset Matti Salmen opastuksella seuraamaan kilpailua.
Katsojaryhmä osallistuu illan grillibuffaan klubilla yhdessä kilpailun pelaajien
kanssa. Grilli-illan musiikillisesta osuudesta vastaa Juuso Vuorinen.
Grillibuffetin hinta on 15e
Ilmoittaudu mukaan Nexgolfin kautta tai caddiemasterille 020 7545 903

Klubimatka Pääkaupunkiseudulle
Morjens klubilaiset
30.6 -1.7 klubimatka Taliin ja Peuramaalle alkaa lähestyä ja kaikki ovat
tervetulleita matkalle mukaan. Ilmoittautuneita on nyt 21 ja mukaan mahtuu
kaikkiaan 40. Lähtö lauantaina 30.6. klo 8.30 ja paluu sunnuntaina 1.7. n. klo
18.00. Pelaamme Tali Golfin ja Peuramaa Golfin Vanha Peuran. Yöpyminen
Sokos Hotel Flamingossa Vantaalla jossa myös buffet- illallinen.
Koko matkan hinta vain 195€/ henkilö sis. Majoituksen, buffet-illallisen,
greenfeet ja kuljetuksen sekä mukavan porukan. 1hh huonelisä 35€.
Ilmoittautumiset gaddiemasterille 020 7545 900 tai nexgolfin kautta 22.6
mennessä. Lisätietoja Jari Virtanen 0415192840
Tuu mukkaan ei mee aikas hukkaan.
T. Klubitoimikunta

Aurinko Academyn opetustarjonta
Naisten Peliopetukset / Sonja
10.6. & 17.6. klo 16.30-18.30
3hlö/kerta
20e/kerta
ilmoittaudu tästä
Hcp 30+ harjoitusryhmä / Sonja
torstaisin 7.-28.6. klo 19-21
60e/3 kertaa, ei juhannuksena
max 8hlö
ilmoittaudu tästä

Treeniryhmä 2 / Teemu
Tiistaisin klo 20-21
max 10hlö
22.5.- 12.6. & 24.7.-14.8.
ilmoittaudu tästä
Hcp 30+ peliopetukset / Sonja
10.6. & 17.6. klo 14-16
3hlö/kerta
20e/kerta
ilmoittaudu tästä

Tiedotamme muista kesäkuun kursseista kotisivuillamme kohdassa Opetus
mahdollisimman pian. Suunnitteilla on ainakin Sonjalla kursseja teemalla "alle
100 lyöntiä kierroksella, alle 90 lyöntiä...."

3/4

GDPR
EU:n tietosuojauudistus astui voimaan 25.5.2018. Aurinko Golfissa haluamme
jatkossakin pitää huolta jäsenten, osakkaiden ja asiakkaiden tietosuojaasioista. Rekisteriseloste ohessa, joka löytyy myös kotisivuilta kohdasta
Materiaalit.
Tietosuojaseloste

Aurinko Golf - someaktiivi
Aurinko Golf on aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Facebookissa olemme
nimellä Aurinko Golf Naantali.
Meillä on myös omia suljettuja ryhmiä, jotka ovat avoimia jäsenillemme.
Näissä ryhmissä on tarkoitus välittää tietoa toisillemme ja kysellä peliseuraa
tai muuten vain jutustella golfjuttuja. Ryhmiin voit käydä pyytämässä
liittymistä. Ylläpitäjät käyvät hyväksymässä pyyntönne sitä mukaa, kun ehtivät.
Ryhmiä ylläpitävät toimikuntalaiset.
AGN
AGN
AGN
AGN

aurinkoiset sennut
hcp 30-54
aurinkonaiset
miehet

Huomioittehan, että Aurinko Golfin viralliset tiedotuskanavat ovat kotisivut
aurinkogolf.fi ja jäsenkirjeet.

Junnu 24h
Viime vuonna ensimmäisen kerran
järjestetty 24h junnuille tapahtuma
saa jatkoa tänäkin vuonna.
Tapahtuma järjestetään Aurinko
Golfissa 30.6.-1.7.
Pysy kuulolla!

Aurinko Golf Oy
Vengantie 58
21110 Naantali
p. 020 754 5900
www.aurinkogolf.fi

Osoitelähde: Aurinko Golf Oy:n asiakasrekisteri
Peruuttaaksesi uutiskirjeemme, klikkaa tästä
Powered by Postiviidakko™
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