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In English

Frisbeegolf 29.05.2016

Date: 
Sunnuntai, 29 toukokuu, 2016 - 13:00

Frisbeegolf opastusta ja pientä kisailua
pitkyläisille

 
29.05.2016 kello 13.00 

 
Tule mukaan vastaanottamaan alkavaa kesää mielenkiintoisen lajin parissa ja tutustumaan muihin
Pitkyläisiin. Pitky järjestää jäsenilleen mahdollisuuden tutustua suosiotaan alati kasvattavaan lajiin, frisbeegolffiin.
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n. 3h. kestävässä tapahtumassa Pikyläisille esitellään itse lajia, opastetaan sen saloihin ja järjestetään lopuksi
vielä pieni leikkimielinen kilpailu. Palkinnoksi kaikki osallistujat saavat hienon driverin jossa on Pitkyn 50v.
juhlalogo.  
 
Tapahtuma toteutetaan yhdessä Ylöjärven Ryhdin kanssa, josta vetäjäksi saapuu Sami Kivioja.
Tapahtumapaikkana on Julkujärven Frisbeegolf-kenttä jonne pääsee mm. linja-autoreittejä 80 ja 85. Omat
vesipullot on hyvä ottaa mukaan, Pitkyn puolesta paikalla on retkievästä tarjolla.

Ilmoittautuminen "Register" -välilehden kautta.

 
Lisätiedot: Kristian Virtanen, kristian.virtanen@pitky.fi

Linkkejä
- Ylöjärven Ryhdin friba: http://www.ylojarvenryhti.fi/frisbeegolf/ 
- Julkujärven rata: http://frisbeegolfradat.fi/rata/julkujarvi_discgolfpark_ylojarvi/ 
- Matkahuollon reittiopas Tre LA-asema - Huurretie http://tampere.matkahuolto.info/#from(poi*Linja-
autoasema%2C%20Tampere)to(street*Huurretie%2C%20Yl%C3%B6j%C3%A4rvi)date(20160529)time(1100)timetype(departure)mapcenter(kkj

 

 

Registration starts: 
Tiistai, 22 maaliskuu, 2016 - 15:30
Tapahtumalaji: 
Tapahtuma
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YHTEYSTIEDOT

Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry  
c/o Ilpo Tolvanen  
Siilinkarinkatu 30, 33410 Tampere 
toiminnanjohtaja@pitky.fi

Sivustoon sovellettavat käyttöehdot 
Tietosuojalauseke 
Kaikki yhteystiedot

© Copyright 2009 - 2019 
Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

TWEETS

Pitky_ry

Peli-ihmisille tiedoksi peliseminaari Tampereella
18.-19.10. Suomen pelimuseon ja Suomen akatemian
pelikulttuurien… https://t.co/QCDvLnRcfn

Pitky_ry

RT @TIVIAry: Teknologia 19 -messut 5.–7.11.2019
sisältävät nyt myös ICT-osuuden, jonka tuottaa TIVIA.

LINKEDIN

Osallistu keskusteluun 
LinkedIn-kanavallamme. 
 

YOUTUBE
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Messujen teemana on "Ihmin…
https://t.co/yPEKI3I3io

Pitkyllä on myös oma Youtube 
kanava, jossa julkaisemme sisältöä. 
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