Hei kaikki golffarien vanhemmat/golffarit
Kesä on päässyt hienosti käyntiin ja toivotaan, että ilmakin muuttuisi taas hiukan kesäisemmäksi.
Kilpailut kaikissa sarjoissa ovat alkaneet ja menestyksestäkin on saatu meidän pelaajien osalta nauttia.
Onnea kaikille menestyjille hienoista suorituksista. Kisoja on vielä paljon edessä ja uskon, että kesän aikana
saadaan nauttia hienoista kisatapahtumista sekä menestyksestä. Siitä iso kiitos kuuluu hyvällä
valmennukselle.
Tänä kesänä ei ole meillä varsinaista "junnuviikkoa" vaan tapahtumia on jaettu koko kesän ajalle. Lisäksi
isona teemana koko kesän seuraa "rekrytointikamppanja" uusien junioreiden saamiseksi seuraan, jota
Haaruksen Jani ja Korhosen Vesa jo ovat aloitelleet.
Seuraavassa tämän kesän päätapahtumat:
•
•
•
•
•
•
•

19.6 Teho Sport Open, kaikille avoin junioritoiminnan tukikilpailu
27.6. 24 h juniorigolfille -extremegolftapahtuma
11.7. Tsemppitour Itä
12.7 Aluetour Itä
13.7 ToriSport 2016 tapahtuma
20.8. K-Supermarket Herkkupata Golf Open
4.11. Teatteri (Sukuvika) ja päättäjäiset

Näiden lisäksi on toki monia pienempiä tapahtumia, joista sitten erikseen aina infotaan ja Haaruksen Jani,
joka toimii kesän ajan Junioripäällikönä, antaa niihin liittyen junnuille tehtäviä. Jani vastaa pitkälti junnujen
valmennus/ohjaustoiminnasta kesän ajan.
Eli kesä pitää sisällään erilaisia tukikilpailuja, Golfliiton virallisia kilpailuja sekä hienoja tapahtumia. Kaikkiin
näihin tapahtumiin tarvitaan teidän jokaisen panosta ja mukana oloa.
Janin tehtävänä on ohjata ja ohjeistaa junioreja näihin tapahtumiin sekä olla tehtäväänsä liittyen myös niitä
järjestämässä. Kaikki tuetaan ja autetaan Jania tässä työssä.
Ensimmäinen tapahtuma lähestyy kovaa vauhtia. Ensi viikon sunnuntaina 19.6 on Olvin tukikisa Teho Sport
Open, johon meidän pitäisi saada paljon pelaajia mukaan. Jokainen yrittää rekrytoida kisaajia kilpailuun,
koska kisan koko tuotto tulee junioritoimintaan lyhentämättömänä. Tarkoitus myös olisi, että iso osa
junnuista olisi kisassa mukana jaettuna kaikkiin lähtöihin ja näyttämässä meidän junnujen osaamista. Jani
antaa vielä erikseen junnuille siitä ohjeita.
Seuraava iso tapahtuma on juhannuksen jälkeen 24h golf. Tämän tuotto myös tulee suoraan meidän
toiminnan pyörittämiseen ja vaatii kuten keväällä palaverissa oli puhetta meidän jokaisen panosta. Viikolla
toimikunnan kokouksessa päätettiin, että jokainen junnu/vanhempi yrittää saada vähintään yhden tukijan
mukaan, niin sitä kautta me saadaan jo iso summa kasaan tapahtumasta. Tämä vaatii jokaiselta pienen
työn, mutta siitä on iso hyöty. Jani sekä Korhosen Vesa tulevat antamaan tästä myös lisäohjeita junnujen
kautta. Pelaajina tapahtumassa toimivat JE, Koiviston Janne, Kauniskankaan Mikko sekä Koiviston Jukka eli
pelaajista homma ei ainakaan ole kiinni.
Kolmas tapahtuma, johon meidän pitää jo nyt aloittaa valmistautuminen on junnujen Golfliiton kisat 11.12.7.2016. Tarinassa siis pelataan Tsemppi- sekä Aluetourkisa kyseisinä päivänä. Kummallekin päivälle
tarvitaan talkoolaisia. Pyydänkin jo nyt katsomaan kalentereita ilmoittamaan minulle ja Tykkyläisen
Annelle (annemari.tykkylainen@gmail.com) osallistumismahdollisuus kisojen järjestelytoimintaan.

Tsemppikisaan tarvitaan kymmenkunta talkoolaista ja AT-kisaan parikymmentä. Ilmoittakaa
mahdollisuutenne osallistua 30.6 mennessä.
Loppukesän tapahtumista tiedotetaan sitten lähempänä. Kuten tuosta kelenterista, näkyy niin päättäjäiset
ovat taas teatterilla, johon junnut tulevat jälleen myymään lippuja 300 kpl. Siitä ohjeet sitten aikanaan.
ToriSport-tapahtuma on Kuopion torilla oleva tapahtuma, jossa urheiluseurat voivat esitellä omaa
toimintaansa. Meillä on hieno mahdollisuus osallistua siihen. Siihen käytännössä tarvitaan junnuja Janin
mukaan esittelemään Tarinagolfia. Jani antaa jälleen lisäohjeita lähempänä.
Toivottavasti saitte minun pitkästä viestistä selkoa ja mikäli asioita on jäänyt askarruttamaan niin ottakaa
rohkeasti minuun yhteyttä. Valmennusasioissa kääntykää miellellään Janin ja Jannen puoleen.
Ja muistakaa seurailla Tarinan nettisivuja. Sinne päivittyy tietoja.

Toivotan kaikille oikein hyvää kesää ja kaikki aktiivisesti mukaan tekemään
yhteistä junnukesää.
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