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     Caros golfistas!

  Infelizmente minha primeira palavra para
vocês vem num momento muito ruim, de uma
doença cruel e assustadora, que fecha nossos
clubes inviabilizando qualquer tipo de ação ou
evento em prol do nosso esporte.
   Assumimos a Federação em janeiro de 2021
e passados 40 dias, quando tudo parecia voltar
ao normal, fizemos dois abertos de extremo
sucesso (Aberto do Green Village Golf Club e
do São Domingos Torres Golf Club) mas fomos
forçados novamente a suspender
momentaneamente nossas atividades até o final
de março. Mesmo assim, nesse curto espaço de
tempo conseguimos transitar de forma
significativa e avançar, formatamos o Tour
Gaúcho de Profissionais com no mínimo 6
etapas, sendo que duas já foram jogadas em
paralelo ao Aberto do Green Village e de
Torres, formatamos o ranking profissional,
elaboramos a cartilha com os regulamentos
específicos para esta competição bem como a o
registro e identificação dos profissionais
gaúchos junto a Federação, com isso
melhoramos e organizamos os eventos
profissionais com premiações por etapa através
do seu patrocinador.
   

  Neste curto período também firmamos
parceria com A Baterias Excell, que já está
patrocinando todo o Tour Gaúcho amador em
2021. Essa parceria contempla todos os clubes
que realizarem o evento, com o valor de R$
2000,00 oferecido pelo patrocinador e mais R$
500,00 por parte da federação. Isso nos deixou
extremamente contente, pois durante o ano de
2021 todos os clubes receberão o valor de R$
2500.00 como forma de incentivo para
realização das etapas do Tour Gaúcho.
Nossos departamentos, juvenil e kids, vem
trabalhando desde dezembro de 2020, mas
infelizmente a nossa primeira etapa precisou
ser adiada, mas certamente teremos um ano
promissor fazendo clínicas e levando nossos
juvenis a terem um contato maior com os
professores e com nossa federação.
Criamos o departamento de golfe sênior
masculino e feminino, com previsão mínima de
três etapas durante o ano com premiação e
demais incentivos voltados para nossos
jogadores e jogadoras seniores.
Abrimos o ano valorizando nossas Damas,
confeccionamos bonés exclusivos que foram
distribuídos para as participantes da primeira
etapa do Circuito Feminino realizada no Green
Village Golf Clube no início de fevereiro.
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 Em tão pouco tempo, conseguimos atingir
todas essas áreas e contribuir um pouco com
cada uma, muito mais ainda tem por vir
durante o ano.
Seguimos no sistema de participar das
dificuldades financeiras enfrentadas por
nossos clubes, no ano de 2020 os clubes
foram beneficiados com R$ 215.186,00 como
forma de desconto e suspensão de dívidas
antigas junto a federação. Diante do
agravamento da situação, a FRGG continua
dando apoio aos clubes neste primeiro
trimestre de 2021.
Esperamos que esses dias nebulosos passem
em breve e possamos voltar as nossas
atividades com a mesma vontade, dedicação e
entusiasmo de quando assumimos.
Desejamos votos de saúde a todos, em breve
nos veremos para confraternizar e competir.
  Me sinto muito honrado em assumir a
Presidência da Federação mesmo em tempos
tão difíceis e desafiadores, algo que eu sempre
soube que iria chegar um dia, espero
sinceramente conseguir cumprir com aquilo que
me foi imposto, com os objetivos,
responsabilidades e anseios do golfe gaúcho.
Continuo sonhando com um golfe gaúcho
enorme e crescendo do tamanho da sua
tradição.

Um forte abraço a todos!


