JUNIORI!

ALOITA GOLF
HELPOMMIN
KUIN USKOTKAAN.

MEILLÄ JUNIORIT SAAVAT HYVÄT
EVÄÄT GOLFIIN!
Tule kokeilemaan golfia – lajia, jossa saat nauttia
ulkoilmasta kavereiden seurassa.
Espoon Golfseura on Golfliiton Junioritoiminnan
Laatuseura ja tämä takaa laadukkaan junioritoimintamme tason. EGS on hyvä ja helppo paikka
aloittaa golfin harrastaminen.

Kehity omaan tahtiin, nautit enemmän!
Aloitettuasi pelaamisen, voit liittyä mukaan EGS:n
treeniryhmiin. Kehityt golfissa, pääset kentälle ja saat
pelikavereita treenien kautta.
Tarjoamme laadukasta valmennusta kaikille junioreille.
Harrastaminen on mahdollista toteuttaa omalla
taito- ja motivaatiotasolla samanikäisten seurassa.
Kannustamme kilpailuun suuntautuneita kohti Suomen
huippua ja autamme harrastajia löytämään elinikäisen
pelaamisen ilon.

Miten pääsen alkuun?
1. Tule Espoo Golfiin tutustumaan
• Tarvitset vain mukavat ja liikkumiseen sopivat vaatteet
ja kengät.
• Mailoja saat lainaksi Caddie Masterimme toimistosta
• Harjoituslyöntipaikalla eli rangella voit kokeilla lyömistä
2 € hintaan.
• Lähipeliä ja puttaamista voit kokeilla harjoitusviheriöllä.
2. Kun innostus lajiin syttyy
• Liityt mukaan treeniryhmään ja hankit sitä kautta itsellesi
green cardin.
• Vaihtoehtoisesti voi ilmoittautua suoraan alkeiskurssille.
Kurssilla ja treeneissä on välineet seuran puolesta,
joten et tarvitse tässä vaiheessa omia mailoja.
3. Liittyminen seuran jäseneksi ja omien pelivälineiden hankinta
• Jäsenasioissa auttaa seuraohjaaja.
• Varusteet myy edullisesti kerhollamme sijaitseva Golf Balance
-golfliike. Saat asiantuntevaa palvelua välinehankintoihin ja
tiedon, mitä tulet kentällä tarvitsemaan.
• Melko pian taidot kehittyvät ja voit hankkia pelioikeuden
kentälle. Halutessasi voit myös lähteä alueelliselle
kilpailukiertueelle pelaamaan kilpagolfia.

Miten pääsen kunnolla vauhtiin?
Treeniryhmät
Ohjattu ympärivuotinen harjoittelu kehittää golftaitoja nopeasti
ja saat itsellesi samanikäistä peliseuraa! Lisätietoja saat
seuraohjaajaltamme.
Kesäajan treeniryhmiin sisältyy mm:
• Treeniä golfkauden aikana
• Peliharjoituksia kentällä golfkauden aikana
• Mahdollisuuden kutsua kavereita golfaamaan kaveripäivinä
• Päättäjäistapahtuman
Talvikaudella on erilaisia vaihtoehtoja harjoittelulle. Kysy lisää!
Kilparyhmät
Kilparyhmien pelaajat valitaan taitojen karttuessa. Kilparyhmät
harjoittelevat määrätietoisesti ympäri vuoden.
Herra Hakkaraisen Golfkoulu
Herra Hakkaraisen Golfkoulu on 6–13 v. junioreille tarkoitettu
viikon mittainen koulu. Tavoitteena on oppia golfin perusteita ja
pitää hauskaa lajin parissa. Päiviin (klo 9–14) sisältyy lounas, golfia,
leikkiä ja liikuntaa. Golfkoulujen jälkeen harjoittelua on luonteva
jatkaa harjoitusryhmässä läpi kesän.
Tarkemmat aikataulut ja hinnat golfkoululle löytyvät nettisivujemme ajanvarauskalenterista: www.egs.fi
Voit myös kysyä lisätietoja seuraohjaajalta, puh. 045 678 4830.

Liity jäseneksi ja lähde pelaamaan!
EGS:ssä junioreiden harrastaminen on edullista verrattuna
moneen muuhun lajiin. Taitojen karttuessa voit aloittaa
pelaamisen myös täysimittaisella kentällämme maksamalla
jäsen- ja pelimaksun.
Seuramme on RY-pohjainen urheiluseura, joten osakkuuden
tuomia riskejä ei ole. Pelioikeuden myötä voit pelata niin paljon
golfia kuin haluat, milloin haluat. Ota yhteys seuraohjaajaan
jäsenyyksiin liittyen ja lähde pelaamaan!

Alkeiskurssit
Kurssi on tarkoitettu aloittaville golffareille ikään katsomatta.
Kurssin päätteeksi suoritetaan green card.
• Kesto 10 h
•	Sisältää opetuksen, mailat, pallot ja materiaalin
sekä green card -suorituksen
• Lisäksi mukana kipinäkierros
Katso tarkat aikataulut ja hinnat Akatemian ajanvarauskalenterista.
llmoittaudu helposti verkossa:
www.varaaheti.fi/espoongolfakatemia/fi
tai caddiemaster@egs.fi
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YHTEYSTIEDOT
Espoon Golfseura, Mynttiläntie 1,
Caddie Masterin puh. 09 819 03444
Seuraohjaaja Ilkka Helavirta puh. 045 678 4830
Head Pro Timo Karvinen (PGA) puh. 040 936 3663
Golfvalmentaja pro Olli Siivola (PGA) puh. 040 517 9070
Ravintola Rosavilla puh. 0400 980 052
www.egs.fi

