Keväinen tervehdys Sinulle Kytäjä Golf ry:n seniori,

Kausi 2018 on pyörähtämässä käyntiin. Tänä vuonna 50 vuotta täyttävistä (vuosiluokka
1968) mies- ja naisgolffareista on tullut senioreita tämän vuoden alusta alkaen. Onneksi
olkoon ja tervetuloa joukkoon! Toimistosta saamani sähköpostilistan mukaan Kytäjällä
meitä seniori-ikäisiä on 383, mukavan kokoinen joukko. Tosin muutamilta puuttui sähköpostiosoite. Jos
tiedät jonkun, jota tämä tiedote ei tavoita, niin vinkkaa minulle.
Tässä tiedotteessa on paljon asiaa. Kaudelle 2018 on luvassa monta hienoa golf tapahtumaa. Hommaa
koordinoi senioritoimikunta, jossa minun kanssani touhuavat Leila Pohjola, Risto Rytkönen, Arto Lapiolahti
ja Jari Paajanen. Olemme jakaneet tehtäviä siten, että Risto vastaa pääosin ystävyysotteluista, Arto UAS:n
reikäpeleistä, Leila ja minä oman seuran kisoista ja Jari paikkaa siellä, missä milloinkin tarvitaan.
Seniorien kausi alkaa jo perinteiseksi tavaksi muodostuneella Seniorivalssilla. Valssi on mukava ja rento
joukkuekilpailu lauantaina 19.5.2018 (yhteislähtö klo 10.00). Liitteenä kisaesite valssista. Ilmoittautuminen
golfboxissa on jo auki. Tule mukaan!
Kesäkuussa maanantai-iltana 11.6.2018 klo 17 yhteislähdöllä on uusi mukava iltakisa Caramba! Se on NW:n
etuysin yhdeksän reiän ja komen mailan + putterin pistebogeykisa eri ikäsarjoissa ja sen jälkeen iltapala
klubilla. Kisaesite Carambasta liitteenä.
Kevätkokouksessa tuli pyyntö myös Secreto retken järjestämiseen. Secreto on kokopäiväretki salaiselle
kotimaiselle golfkentälle. Varasin sille päivämääräksi torstain 2.8., mutta sen yksityiskohdista tiedotan
myöhemmin. Kannattaa kuitenkin varata päivä kalenterista 😊
Päätimme nyt uutena asiana kokeilla ystävyysotteluihin ilmoittautumista golfboxin kautta. Edustusjoukkue
valitaan ilmoittautuneista.
Tälle kesälle sovitut seniorien ystävyysottelut:
31.5.2018 Hyvinkää - Kytäjä lyöntipeli, pelataan Hyvinkäällä
18.6.2018 Hyvinkää - Hämeenlinna kaupunkiottelu pelataan Kytäjällä SE:llä
3.7.2018 Neliottelu Kytäjä-Tali-Master Golf-Kulloo pelataan Kytäjällä SE:llä
24.7.2018 Neliottelu Nevas-Kytäjä-Espoon Golseura-Master Golf pelataan Nevaksessa
7.8.2018 Kytäjä-Keimola Ryder Cup tyyppinen ystävyysottelu pelataan Kytäjällä NW:llä
21.8.2018 Kytäjä-Hyvinkää reikäpeliottelu pelataan Kytäjällä NW:llä
Lisätietoja ystävyysotteluista saa Risto Rytköseltä, puh. 040 5044821, risto.j.rytkonen@elisanet.fi
Terveisiä myös UAS:n (Uudenmaan Alueseniorit) kokouksesta 23.4.2018. Tänä vuonna meidän UAS:n
reikäpelien vastustajat ovat samat kuin viime vuonna. Odotettavissa olevat ottelut:
1. Nevas vs Kytäjä (pelataan Nevaksessa)
2. Vihti vs Kytäjä (pelataan Vihdissä)
3. Kytäjä vs Hirvihaara (pelataan Kytäjällä)
Arto Lapiolahti vastaa UAS:n otteluista ja niiden pelijoukkueista. Reikäpeli ilmoittautumiset suoraan Artolle,
puh 050-61375, arto.lapiolahti@luukku.com.
Lisätietoja ja myöhemmin myös tulokset näette UAS:n nettisivuilta https://www.uasgolf.fi/
Laitan liitteenä tiedoksenne tähän myös UAS:n kilpailukalenterin.
Kytäjän tapahtuma- ja kilpailukalenteri on jälleen täynnä hienoja ja innostavia tapahtumia alkaen koko
seuran kevättalkoista 28.4.ja kauden avajaiskisasta 6.5.2018. On kuukausikisaa, reikäpelejä, nelipalloa,
margareetaa, ystävägolfia ym ja tietysti myös mestikset. Osallistutaan niihinkin innokkaasti. Olettehan
huomanneet, että klubin kisakalenteriin pääsee nyt suoraan etusivulta. Sieltä löytyy kaikki seuramme
tapahtumat ja kilpailut, myös seniorien ystävyysotteluihin ilmoittautumiset:

http://kytajagolf.fi/pelaaminen/kilpailukalenteri/#/customer/307/schedule

Viime syksynä oli puhetta seniorien omien facebook sivujen tekemisestä Päätimme kuitenkin luopua niistä,
sillä on vielä niin monia, jotka eivät sovellusta käytä ja siksi se ei sovi meidän informaatiokanavaksi.
Seuraillaan Kytäjän sivuja (https://www.facebook.com/kytajagolf/) ja naisilla on myös Kytäjä Ladyt ryhmä
(https://www.facebook.com/groups/kytajaladyt/) , johon voi liittyä kapteenska Heidi Saarisen kautta
(heidisaarinen64@gmail.com).
Haluan vielä tässä kevätkirjeessä muistuttaa ja kehottaa varsinkin uusia ”juniorisenioreita” liittymään
Suomen Golf Seniorit ry (SGS):n jäseneksi. Liittyminen 25 € vuosijäsenmaksulla avaa monia uusia
mahdollisuuksia ja palveluita. Se on mielestäni harkitsemisen arvoista. SGS:ssä on tällä hetkellä noin 13 200
jäsentä. Jäsenenä on mahdollisuus osallistua SGS:n kilpailuihin, tapahtumiin ja matkoihin. Lisäksi sieltä saa
koko joukon mainiota tarjouksia kauden aikana. Jäsenenä saa myös oikeuden osallistua jopa eri ikäisten
seniorien SM-kilpailuihin, jos kilpailuhenkeä riittää. Tutustu SGS:n toimintaan lähemmin tästä
linkistä: (www.suomengolfseniorit.fi). Kannattaa myös tutustua Golfliiton alaiseen monia etuja senioreille
tarjoavaan Golf 55+ terveysliikuntahankkeeseen: http://www.golf55plus.fi/
Tähän loppuun vielä muutama päivämäärä, jotka on hyvä jo nyt laittaa kalenteriin:
Seniorien Secreto (päiväretki salaiselle kotimaan kentälle) 2.8.2018
Koko seuran klubimatka Pietariin Gorki Golfiin 14.-16-9.2018
Koko seuran päätösgaala 13.10.2018
Tästä tulikin melkoinen tietopaketti. Laitan näitä tiedotteita noin 4 kertaa kauden aikana, jotta pysytään
kartalla olleista ja tulevista tapahtumista.
Minä ja koko senioritoimikunta olemme juuri teitä varten. Otamme mielellään vastaan palautetta – risuja ja
ruusuja ja uusia kehitysideoita, joita voi laittaa vastauksena tähän sähköpostiin.
Nähdään pian kentällä!
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