MESSILÄ GOLFIN JUNIORIKESÄ 2021
OHJATUT HARJOITUKSET* ma 3.5.-ma 27.9.2021
Starttiryhmä Tiikerit 5-8-vuotiaat
- lajia leikin kautta aloittavat
- ma klo 17.00-18.00
- hinta 130€, 20 ohjattua harjoitusta

Peliryhmä 9-12-vuotiaat
- pelaamista harjoittelevat
- ma 18.15-19.30 ja ke 17.00-18.15
- hinta 250€, 39 ohjattua harjoitusta

Taituriryhmä 9-14-vuotiaat
- vasta-alkajat
- ke klo 18.30-19.30
- hinta 130€, 20 ohjattua harjoitusta.

Haastajaryhmä 11-16-vuotiaat
- kauemmin pelanneet ja kilpailuihin osallistuvat
- ma 18.15-19.30 ja ke 17.00-18.15
- peliharjoitus joka toinen vko (pelioikeus vaaditaan)
- hinta 330€, 49 ohjattua harjoitusta

Ensikertalaisille kaksi ensimmäistä harjoituskertaa ovat maksuttomia tutustumiskäyntejä, tervetuloa
tutustumaan! Mahdollisista muutoksista viestitään ryhmiin ilmoittautuneille.
Ilmoittaudu TÄSTÄ harjoitusryhmiin 26.4. mennessä (myös talvikauden treeneihin osallistuneet).
* Osallistumismaksu sisältää ohjauksen ja harjoituspaikkojen käytön lisäksi pelipaidan.
JUNIOREIDEN STARTTILEIRI ma-pe 7.-11.6.2021
Leiri on tarkoitettu golfia aloittaville ja vähän pelanneille. Leirin hinta on 165 € sisältäen ohjatun toiminnan
klo 9.00 - 15.00, lounaan, välipalan, lainavälineet ja palkinnot. Leiriohjelma julkaistaan myöhemmin.
Ilmoittaudu leirille TÄSTÄ
JUNIORILEIRI ma-ti 26.-27.7.2021
Perinteisellä kaikille avoimella juniorileirillä riittää monipuolista tekemistä golfin ja kavereiden parissa.
Leiriohjelma julkaistaan myöhemmin. Ilmoittaudu leirille TÄSTÄ
TUETUT JUNIORIPELIOIKEUDET 2021 JA LAUANTAIN PELIPÄIVÄT
Tuettua, rajattoman pelin mahdollistavaa junioripelioikeutta haetaan täyttämällä kaavake alla olevasta
linkistä. Pelioikeuksia on käytössä 54 kpl ja ne jaetaan hakujärjestyksessä. Pelioikeuden omaavat juniorit
kokoontuvat pelaamaan yhdessä lauantaisin klo 15.00 (muutamaa poikkeusta lukuunottamatta).
Pelioikeuksien hinnat:
- Alle 12 vuotta 100 €
- 12-17 vuotta 200 €
- 18-21 vuotta 250 €
- 22-25 vuotta 400 €

Tuetun pelioikeuden hakukriteerit:
1) Olet suorittanut green cardin
2) Olet Messilän Golf ry:n jäsen (alle 22 v jäsenmaksu
kaudella 2021 on 50 €, liittymismaksu 0€)
3) Pelaaja edustaa kotiseuranaan ja kilpailuissa MeG ry:tä
Hae pelioikeutta: TÄSTÄ

KILPAILUTOIMINTA
Messilä Golfin juniorit osallistuvat matalan kynnyksen golftapahtumiin lähialueella ja Suomen Golfliiton
Future Tour -kilpailuissa:
Messilä Golf tukee kilpailuihin osallistuvia junioreita
seuraavasti:
1. La 15.5. Porvoo Golf
- kussakin Future Tourissa: harjoituskierros- ja kilpailumaksut
2. Ti 15.6. Golf Talma
sekä 2 polettia
3. To 8.7. Kotojärvi Golf tai ma 5.7. Iitti Golf
- omatoimista harjoittelua varten junioreille ladataan palloja
4. Ti 3.8. Sea Golf Rönnäs
rangenappiin
5. La 28.8. Hirvihaara Golf
Vastaavasti kilpailuihin osallistuva juniori:
- sitoutuu osallistumaan ohjattuihin harjoituksiin
- harjoittelee omatoimisesti
- toimittaa kilpailulistansa juniorivastaavalle 3.5. mennessä
OLLAAN YHTEYDESSÄ!
MeG Junitoimikunnan puolesta,
Liisa Ruuda, Juniorivastaava
liisa.ruuda@messilagolf.fi, 040 704 2954

