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Jäsenkirje 1/2016, 26.4.2016 
 

Hyvä 7k jäsen,  

Fribakausi on jo kovassa vauhdissa, seuran hallitus on järjestäytynyt ja 7k-historian suurin pon-
nistus, Lausteen SM-kilpailut lähestyvät vauhdilla. Onkin jo aika saada jäsenille jaettua tietoa 
tulevista tapahtumista – ja kuten aina, asiaa on taas kauden alussa paljon. 

 
Jäsenkortit 

Seura on päättänyt luopua jäsenkorttien jakamisesta niiden tultua tarpeettomiksi. Paikallisista 
jäsenetuliikkeistä Intersport Hansa ja Länsikeskus tarjoavat jäsenalennukset kun ilmoitat kas-
salla kuuluvasi 7k-seuraan. 

 
Viikkokisat Lausteella ja Kaarinassa 

Tänä vuonna varsinaiset viikkokisat keskitetään Lausteelle ja Kaarinaan. Mahdollisesti yksittäi-
siä kisoja järjestetään muilla radoilla mahdollisuuksien mukaan mutta niistä tiedotetaan erik-
seen kotisivuilla sekä Facebookissa. 

Viikkokisoissa pelataan viidessä sarjassa: Avoin, amatöörit, naiset, juniorit sekä masterit. 

Viikkokisohin tulee tänä vuonna myös viikkokisasarja kaikkiin viiteen pelattavaan sarjaan. Sarja 
alkaa toukokuun alusta ja kestää Kukkulan Kuningas–viikonloppuun saakka. Sarjaan lasketaan 
10 parasta tulosta ja sarjan päätyttyä palkitaan luokittain 3 parasta avoimessa, amatööreissä ja 
junioreissa sekä voittajat naisissa ja mastereissa ilmaisella osallistumisoikeudella Kukkulan Ku-
ninkaaseen sekä vuoden 2017 viikkokisakortilla. 

Viikkokisat ovatkin jo käynnistyneet Kaarinassa. Kaarinassa kisaillaan perinteisesti maanantai-
sin. 

Lausteen viikkokisat käynnistetään Vapun jälkeen ja perinteisesti Lausteella kisataan keskiviik-
koisin, ensimmäinen kisa siis 4.5. 

Viikkokisamaksu on jäseniltä 3€, ei jäseniltä 5€.  

Lisäksi vapaaehtoinen CTP-kilpailu 1€, kiekkopalkinto. 

Kausikortteja on tänä vuonna myynnissä kaksi. Kausikortin saat maksamalla seuran tilille kau-
sikorttimaksun seuraavasti: 

- Lauste + Kaarina 60€, viitenumero 4022 
- Lauste 35€, viitenumero 4019 
 
Tili: FI97 1590 3000 1765 27 / BIC-koodi NDEAFIHH 
Muista käyttää viitenumeroa maksaessasi. Jos maksaja on eri kuin kausikortin saaja, niin viite-
numeron sijaan merkitse maksun viestikenttään kausikortin saaja. 
 

Kuukauden 7k:lainen 
Seura palkitsee jatkossa joka kuukausi kuukauden 7k:laisen. Kuukauden 7k:laiseksi voi ehdot-
taa ihan ketä tahansa seuran jäsentä, jonka koet olevan jollain tapaa erityisen maininnan arvoi-
nen. Syitä voi esimerkiksi olla kilpailumenestys, aktiivinen työskentely seuran eteen, esimerkilli-
nen toiminta, komea hole-in-one tai ihan muuten vain mieletön kierroskaveri. Kuukauden 7k:lai-
set saavat oman osionsa seuran kotisivuille. 
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Ehdotus Kuukauden 7k:laisesta voi tulla keneltä tahansa seuramme jäseneltä. Lähetä oma eh-
dotuksesi hallitukselle perusteluineen (sihteeri@7k.fi)! 

Julkaisemme ensimmäisen kuukauden 7k:laisen lähipäivinä sekä Facebookissa että kotisivuil-
lamme. 

 

SM-kilpailut Lausteella 30.6.-3.7. 
Suomen frisbeegolf huiput todellakin tulevat Lausteelle tänä kesänä! Taso on taas kerran ko-
vempi kuin koskaan ja seuramme tavoitteena on myös järjestää kilpailijoille ja yleisölle sen mu-
kainen tapahtuma. 

Mutta ennen kuin itse kilpailut alkavat on vielä paljon tehtävää. Jos haluat osallistua kilpailujen-
valmisteluihin, niin ota yhteyttä järjestelyistä vastaavaan Ilari Niemipeltoon (ilari@7k.fi),  

Tarvitsemme myös paljon vapaaehtoisia erilaisiin tehtäviin kilpailujen aikana radalla ja kisatoi-
mistossa. Jos olet kiinnostunut avustamaan kilpailujen aikana, niin ilmoittaudu vapaaehtoiseksi 
Mikko Niemiselle (mikko@7k.fi). 

SM-kisasivuilta http://frisbeegolf-sm.fi löydät viimeisimmät kuulumiset ja uutiset. 

 

WGE by Prodigy Disc 
Frisbeegolfseura 7k ry ottaa osaa kansainväliseen naisfrisbeegolftapahtumaan (2016 PDGA 
Women’s Global Event). The Professional Disc Golf Association (PDGA) järjestää jo kolman-
nen kerran kyseessä olevan tapahtuman naisille ympäri maailman. Women’s Global Event 
(WGE) kisassa naiset ympäri maailman osallistuvat eri kokoisiin naisille suunnattuihin kisoihin. 
7k:n järjestämä kisa – WGE Lieto by Prodigy Disc – järjestetään Liedon Frisbeegolfradalla 14.5 
n. klo 10-17.  

Ilmoittautuminen ja lisätiedot liiton kisakoneessa: https://kisakone.frisbeegolfliitto.fi/kilpailu/488 

 
Kulukorvausten maksaminen jäsenille 

Seuran jäsen voi hakea kirjallisesti kilometrikorvauksia oman auton käytöstä esimerkiksi talkoi-
den aikana tapahtuvista kuljetuksista. Talkoisiin saapumista ei kuitenkaan katsota kilometrikor-
vaukseen oikeuttavaksi. 

Matka- ja kulukorvausta haetaan täyttämällä oheinen kulukorvauskaavake ja toimittamalla se 
seuran hallitukselle (sihteeri@7k.fi). 
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