
7k jäsenkirje  
  
  

25.3.2017 Sivu 1/2 
  

 

Frisbeegolfseura 7k www.7k.fi Frisbeegolfseura 7k ry,  Y-tunnus 2192554-7 
Rek no: 196.621  

mailto:sihteeri@7k.fi https://www.facebook.com/frisbeegolfseura7k https://twitter.com/7kfg  

 

Hyvä 7k jäsen,  

kevätaurinko lämmittää jo siihen malliin, että syvintä fribatalviunta nukkuneetkin alkavat heräile-
mään uuteen kauteen. Kaudella 2017 on edessä useita 7k:n tapahtumia ja alle onkin listattu 
mitä kausi tuo tullessaan!   

Tulevat tapahtumat  

Kausi starttaa seuran vuosikokouksella 9.4 klo 12.00, jonka jälkeen pelataan makkarakilpailu. 
Makkarakilpailu on tarkoitettu ainoastaan vuosikokoukseen osallistuville ja on osallistujille ilmai-
nen. Vuosikokouksen ja kilpailun yhteydessä tarjolla makkaraa ja virvokkeita. 

Kilpailukauden aloittaa pääsiäismaanantaina (17.4) pidettävä Eggbowl Kaarinassa, kilpailua 
varten muokatulla radalla. Ilmoittautuminen Eggbowliin aukeaa 29.3 klo 18.00 osoitteessa 
www.7k.fi/kisakone . 

Toukokuussa otetaan naisista ja miehistä mittaa, kun vuorossa on Kivireki 13.5. Yhtenä päi-
vänä kierretään kolme rataa: Karkkila, Hevonlinna ja Lauste. Kilpailu on K-18. Ilmoittautuminen 
aukeaa 9.4 klo 18.00. 

Heinäkuussa 28. - 30. päivä järjestetään Euro Pro Tour –sarjan osakilpailu Lausteen fris-
beegolfpuistossa. Viime vuoden SM-kilpailuiden tapaan tarvitaan kisan järjestämiseen talkoo-
voimia, pienikin panos on tärkeä! Asiasta lisäinffoa kevään edetessä. 

Elokuussa Lausteen valtaavat kansallisen Amatööritourin kilpailijat 12. – 13.8. Tarkemmat tie-
dot ja ilmoittautumisohjeet löydät liiton kisakoneesta: https://kisakone.frisbeegolfliitto.fi/  

Syyskuussa kauden päättää Kukkulan kuningas, jonka tarkempi ajankohta julkaistaan myö-
hemmin.  

Loppukaudesta perinteiseen tapaan kisaillaan mahdollisuuksien mukaan muitakin kilpailuja, ku-
ten siivuministeri sekä parigolfmestaruuskilpailut.  

Viikkokisat Lausteella ja Kaarinassa  

Tänä vuonna viikkokisoja pelataan keskiviikkoisin lausteella sekä maanantaisin Kaarinassa. 
Maanantain kisojen puitteissa pyritään pelaamaan välillä muitakin ratoja kuin Kaarinan rataa. 

Viikkokisoissa käytettävät sarjat ovat toistaiseksi vielä päättämättä. Teemme kovasti töitä että 
saisimme käyttöömme toimivan tasoitusjärjestelmän, jotta kilpaileminen olisi mahdollisimman 
monelle mielekästä ja voittoa pääsisi tavoittelemaan yhä useampi. Ilmoitamme asiasta myö-
hemmin. Viikkokilpailut aloitetaan Lausteella kun radan kunto sen sallii. Kaarinan kilpailut aloi-
tetaan 3.4, ilmoittautuminen aukeaa osoitteessa www.skoorin.com ensi viikon kuluessa. 

Viikkokisohin tulee tänä vuonna myös viikkokisasarja. Sarja alkaa toukokuun alusta ja kestää 
Kukkulan Kuningas–viikonloppuun saakka. Sarjaan lasketaan 10 parasta tulosta ja sarjan pää-
tyttyä palkitaan luokkiensa parhaat ilmaisella osallistumisoikeudella Kukkulan Kuninkaaseen 
sekä vuoden 2018 viikkokisakortilla.  
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Viikkokisamaksu on jäseniltä 3€, ei jäseniltä 5€. Lisäksi vapaaehtoinen CTP-kilpailu 1€, kiekko-
palkinto.  

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

 Lauste + Kaarina 60€, viitenumero 1591  
 Lauste 35€, viitenumero 1601 

Tili: FI97 1590 3000 1765 27 / BIC-koodi NDEAFIHH  

Muista käyttää viitenumeroa maksaessasi. Jos maksaja on eri kuin kausikortin saaja, merkitse 
viitenumeron sijaan maksun viestikenttään kausikortin saaja.  

Opastustoiminta   

Mikäli olet halukas toimimaan 7k:n opastustoiminnassa ohjaajana, ilmoittaudu mahdollisimman 
pian Olli Toivoselle (opastus@7k.fi).    

Junnutuki  

Seura myöntää kaudelle 2017 junnutukea kilpaileville ja kilpailua aloitteleville junioreille. Katso 
tarkemmat ohjeet junnutuen hakemiseen liitteenä olevasta ohjeesta. Kysymykset voit lähettää 
Kimmo Kuuselalle (kimmo@7k.fi).  
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