ACG2021 - AHKERA CHARITY GOLF 20.8.2021
OLYMPIC TRAINING CENTER VIERUMÄKI
Lahden Ahkera ry on 1907 perustettu Lahtelainen urheiluseura. Päälajit ovat yleisurheilu ja paini.
Ahkerassa on lähes 1 100 jäsentä. Kun lasketaan mukaan samassa kotitaloudessa asuvat
perheenjäsenet, kohoaa Ahkeran vaikutuspiirissä olevan joukon määrä yli 3 000 henkilöön.
Laadukkaan valmennus- ja kilpailutoiminnan parissa on noin 500 urheilijaa.
Lahden Ahkeran päätavoite on saada lapset, nuoret ja myös aikuiset innostumaan liikunnasta. Seura
tarjoaa kilpailua kaipaaville urheilijoille erinomaisen kasvualustan. Tarjoamme myös laadukkaan
kilpailuttoman harrastusmahdollisuuden niille, jotka haluavat kehittää itseään ja liikkua hyvässä
seurassa.
On kiistämätön tosiasia, että harrastaminen urheiluseurassa kehittää lasten ja nuorten itsetuntoa,
sosiaalisia taitoja, tavoitteellista elämäntapaa sekä paineensietokykyä. Voitot ja tappiot kasvattavat
nuoria kestämään paremmin tulevan opiskelu- ja työelämän vaatimukset. ”Elämä” Ahkeran kaltaisessa
urheiluseurassa on mitä parhainta koulutusta elämän tuleviin vaiheisiin.
Lahden Ahkera ja Vierumäki Golf Club Oy (VGC) järjestävät Vierumäellä Cooke kentällä perjantaina
20.8.2021 hyväntekeväisyystapahtuman. Yhteislähtö klo 09.30. Tapahtuman nimi on Ahkera Charity
Golf – ACG2021. Tavoitteena on tapahtuman avulla kerätä rahaa lasten ja nuorten liikuntatoiminnan
pyörittämiseen, kehittämiseen ja tukemiseen. Tapahtuma on vuosittainen.
Samalla tarjoamme mukavan golfpäivän Vierumäen Championship tason Cooke golfkentällä, missä
tapaavat olympiaurheilijat ja -valmentajat sekä yritysten henkilöstö tai heidän asiakkaat.
Lahden Motonet GP järjestetään torstaina 19.8. Joten nämä tapahtumat ovat mukavasti peräkkäisinä
päivinä, ja helposti yhdistettävissä. Majoitus järjestyy halukkaille Vierumäeltä.
Olethan sinäkin mukana, kun tehdään yhdessä hyvää
Hyväntekeväisyyspaketin hinta on 1 000€ (alv0). Kokonaisuus sisältää
- Yhden nimetyn lähdön golfkisaan
- Kolme pelaajaa yritykseltä + ”kapteenina” tunnettu olympiaurheilija tai -valmentaja
- Aamupala, lounas ja runsas palkintopöytä
- Giwe away paketin pelaajille (paita, pallot, teet)
- Mielekkään joukkuehenkisen golfkisan & mahdollisuuden tehdä HYVÄÄ
- 6 lippua (A-katsomo) Lahden Motonet GP kisaan 19.8.2021
ACG2021 – alustava aikataulu
07.00-08.00
Ilmoittautuminen ja aamupala, Golf Paviljonki
08.00-09.10
Kapteenien esittely ja arvonta sekä yritysten esittely, kilpailuohjeet
09.10
Siirtyminen lähtöväylille
09.30
15.00-16.30

Yhteislähtö, Cooke kenttä
Lounas buffet, palkintojenjako & shekin luovutus urheilijoille

TAPAHTUMAN TUOTTO OHJATAAN KOKONAISUUDESSAAN LASTEN JA NUORTEN
LIIKUNTATOIMINTAAN LAHDEN AHKERAN KAUTTA!

Urheilullisin terveisin,

Janne Harjula, toiminnanjohtaja
Lahden Ahkera ry
044 036 0300 janne.harjula@lahdenahkera.fi

Ville Hautala, myyntipäällikkö
Vierumäki Golf Club Oy
0500 560 542 ville.hautala829@outlook.com

Pekka Mäki-Reinikka
Lahden Ahkera
0400 422 015 pekkamakireinikka@gmail.com

Ilkka Väänänen, puheenjohtaja
Lahden Ahkera
ilkka.vaananen@lahdenahkera.com

