Senioritiedote 2 – 1.6.2018
Hei Kytäjä Golf ry:n seniori,
Kesä on alkanut!
Toivottavasti kaikilla on ollut hieno alkukausi, ainakin sää on suosinut ja aurinko on hellinyt meidän kevään
ensi pelejä. Molemmat kenttämme ovat nyt täydessä valmiudessa ottamaan vastaan meidät vierainemme.
Muistetaan kaikki pitää hyvää huolta pelijäljistämme, myös muiden pelijäljistä, jotta vielä kasvuvaiheessa
olevat paikat kentillä pääsevät hyvään kuntoon.
Ihan ensin haluaisin muistuttaa tulevasta Caramba iltakisastamme maanantaina 11.6. Siinä pelataan
pistebogeynä kuudessa eri sarjassa 9 reikää NW:llä ja mukana pelaajalla saa olla 3 mailaa ja putteri. Kisan
päätteeksi nautimme tapas iltapalan ja lasillisen sangriaa klubilla. Ilmoittatumisia Carambaan on tullut
valitettavan vähän ja mietin tässä, että mikäli alkuviikosta on vielä sama tilanne, niin avaan kisan myös
muille kuin senioreille ja laitan vaan yhden sarjan lisää. Yhteislähtöön mahtuu mukavasti mukaan. Joten
aktivoitukaa nyt, jos on ilmoittautuminen päässyt unohtumaan.!
Seniorien kauden aloituskisa Seniorivalssi kisattiin 19.5. upeassa kevätsäässä. Kertomus tapahtumasta
kuvineen ja tuloksineen löytyy tästä linkistä: http://kytajagolf.fi/seura/seuran-kilpailut/senioreidenkilpailut-ja-tapahtumat/seniorivalssi/seniorivalssi-2018/
Ensimmäinen ystävyysottelumme – lyöntipeli Hyvinkäätä vastaan pelattiin torstaina 31.5. Hyvinkäällä.
Hävittiin valitettavasti. Kaupunkiotteluun Hämeenlinnaa vastaan pääsee kuusi Kytäjän pelaajaa. Juttua
kisasta löytyy täältä: http://kytajagolf.fi/seura/seuran-kilpailut/senioreiden-kilpailut-jatapahtumat/senioreiden-seura-ja-ystavyysottelut/kaupunkiottelu-hyvinkaa-vs-hameenlinna-2018/
Seuraava koitos onkin sitten vasta heinäkuun 3. päivä, jolloin pelataan neliottelu Kytäjä-Tali-Master GolfKulloo. Sekin pelataan meillä Kytäjällä SE:llä, edustuspelipaikkoja voi varata nyt golfboxin kautta.
Muistanette, että seura maksaa ystävyysotteluihin valittujen edustajien kisamaksun.
Muistutan tässä myös Secretosta elokuun 2. päivä, retkestä salaiselle kotimaan kentälle. Ilmoittautuminen
on avoinna golfboxissa. Siitä laitan lisäinfoa seuraavassa tiedotteessa kesä/heinäkuun vaihteen tienoilla.
Klubimatkalle Gorki Golfiin Pietariin on vielä muutama paikka vapaana! Lähde mukaan!
Kannattaa käydä säännöllisesti tarkistamassa Kytäjän tapahtuma- ja kilpailukalenteri, joka on täydentynyt
sitten viime kirjeen ja sisältää mukavia tapahtumia kaiken tasoisille pelaajille.
Olen myös uudistanut seuran nettisivurakennetta. Ajankohtaiset kilpailut ja tapahtumat ja niiden infot ovat
kilpailukalenterissamme ja tarinat kuvagallerioineen ovat seuran sivustolla alkaen täältä:
Uusi tietosuoja-asetus on astunut nyt voimaan ja haluan kertoa teille, että käsittelen yhteystietojanne, niin
sähköpostiosoitteitanne kuin puhelinnumeroitanne luottamuksella, enkä luovuta niitä ulkopuolisten
käyttöön missään tapauksessa, ilman suostumustanne.
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