Jäsenkirje 16.8.2016
Hei !
Taas on kuukausi vierähtänyt edellisestä kirjeestä.
Olympialaiset ovat juuri nyt kuumaa huumaa. Ja hienointa on, kun golf palasi lajikirjoon
mukaan. Erityisesti Mikko Ilosen asenne ja herrasmiesmäisyys on parasta pr:ää urheilulle.
Ja huomisesta alkaen naiset aloittavat urakkansa. Kannattaa katsoa ja ottaa oppia.
Entä mitä kaikkea Eerikkalassa onkaan heinäkuussa tapahtunut ?
Uuden Eerikkala Golfin rakentamisen edistyminen
Kastelulaite asennukset tehty uusille väylille 8 ja 9 , pintamultien levitys käynnissä ja kylvöt
tehdään lähipäivinä. Seuraavaksi keskitytään väylien 7 ja 5 osalle.
Metsien hakkuut ovat avartaneet maisemaa kivasti ja kenttä hengittää. Paljon on vielä
energiapuukasoja pois ajettavana. Ja raivaamista toki riittää, mutta hyvällä mallilla alkaa olla.
Syksyn myötä toivon seuran aktiiveille talkoointoa. Se on korvaamatonta !
Kentästä
Heinäkuu oli varsin suosiollinen olosuhteiden puolesta ja pelaajamäärät pysyivät viimevuotisella
tasolla. Kentän kiertäneiden pelaajien arviot kentän hyvästä kunnosta ovat varsin yhteneväiset.
Vain viheriöt 3 ja 5 ovat tällä kaudella heikot. Mutta ensikaudella 5. tilalla on uusi viheriö ja 3.
saanee tehohoidon. Mutta muistetaan aina lajin perusperiaate; kenttä pelataan sellaisena kuin se on!
Valittaminen on turhaa.
Pelaamisesta
Pelaajat ovat parantaneet otteitaan myös kauden edetessä. Useita mainioita tuloksia on raportoitu
kaikissa tasoitusryhmissä. Lohimaa Open- kisassa naisten uudeksi kenttäennätykseksi 76 lyöntiä
pelasi Virpi Lappalainen, joka paransi omissa nimissään ollutta ennätystä lyönnillä.
Miesten lyöntipelimestaruuden vei Santeri Smahl yhden lyönnin erolla Ville Leinoseen. Jyri
Julkunen oli kolmas. Onnea kärkitriolle!
Naisten kisaa ei tänä vuonna pelattu osanottajakadon vuoksi lainkaan. Mutta ensi vuonna uudella
kentällä taas.
Seurahenki on yhdessä tekemistä.
Lopuksi haastan jokaisen jäsenemme yhteiseen kehityshankkeeseen mukaan.
Ryhdy Eerikkala Golfin väyläkummiksi. Ilmoita nimesi haluamasi väylän listaan.
Lista löytyy seuran kotisivulta.
Kummitoiminta ei maksa mitään. Voit toimia kuinka vain oman väyläsi eteen.
Voit toimia yhdessä muiden kummien kanssa. Järjestäkää vaikka väyläbileet ja talkoot yhtä aikaa.
Mitä vain!
Ja pelikierroksen ohessa pitää huolehtia tietenkin siitä, että väyläsi on vielä parempi sinun jälkeesi.
Tämä esimerkillinen tapa on hyvä tartuttaa ja tätä saa jakaa muillekin.
Seuraava kilpailu on lauantaina 20.8. pelattava klubimestaruuskisa. Nyt kaikki mukaan!
Ja sadetta ei tarvitse pelätä.
Vesa Hanhijoki, kapteeni Eerikkala Golf

