Yyteri Golfin naistoiminta kaudella 2019
Naistoimikunnan jäsenet: Tuija Kiviaho pj, Nina Aaltonen, Kaisa Blomster, Virpi Juvonen, Nia
Kiekkinen, Claudia Manninen, Susanna Nurmi, Johanna Uusitalo
Ladykapteeni: Susanna Nurmi
1. Naisten peli-illat parillisina tiistaina klo 17 alkaen, EI heinäkuussa
• ilmoittautuminen Nexgolfin kautta tai caddiemasterille edellisenä päivänä klo 16.00
mennessä
• joukkuepeleissä parit arvotaan, joten ei tarvitse olla paria valmiina
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Scramble
Pistebogey
Kansallisen golfviikon kaverigolf: Tuo
mukaasi ystävä, joka ei vielä pelaa
golfia.
3 mailan kisa (pb)
Pistebogey
Norjalainen
Shoot Out

2. Leikkimielinen Par3-seuraottelu Kalaforniassa ke 15.5.2019
• ilmoittautuminen viim. ti 14.5. klo 16 mennessä suoraan Kalaforniaan
• kisahinta 10€ + kevyt iltapala 10€
3. Naisten avoimet kisat
• Kielon kisa ti 11.6.2019 klo 16 alkaen
• Jazz Ladies Scramble su 14.7.2019
4. Haastehanska YG-PGK
• ti 9.7.2019 Kalafornia (lähdöt alk. klo 16, tarkista Kalafornian kisakalenterista ilm.ohjeet)
• ke 10.7.2019 Yyteri (lähdöt alk. klo 16)
5. Naisten sunnuntai Kalaforniassa 9.6.2019 (yhteislähtö klo 9)
• YG:n naisilla oranssi teemaväri
6. Lady Cup ja tasoitukseton reikäpeli
• ilmoittautuminen Lady Cupiin 24.5.2019 mennessä Nexgolfissa, caddiemasterille tai
ilmoitustaululla olevaan listaan -> kaaviot tulevat ilmoitustaululle
Huom! Lady Cup on tasoituksellinen reikäpeli ja reikäpelimestaruus pelataan tasoituksettomana.
Ensimmäinen kierros pelataan arvotun parin kanssa. Jokaiselta kierrokselta jatkaa seuraavalle
kierrokselle parinsa voittanut. Kisa jatkuu niin kauan, kunnes jäljellä on kaksi kilpailijaa, jotka
pelaavat mestaruudesta. Reikäpelikaaviot, joissa on nimetty aloittavat parit ja aikataulutus,
tulevat ilmoitustaululle ja kilpailukalenteriin.

Tasoituksellista reikäpeliä (Lady Cup) pelataan koko kauden aikana mutta tasoitukseton
reikäpeli pelataan yhden viikonlopun aikana la 10.8.-su 11.8.2019.
7. Naisten viikkokisa
•
•
•
•
•

peliaika ma-ke omalla ajanvarauksella
kierroshinta 1€ laitetaan caddiemasterin toimistossa olevaan säästölippaaseen ennen
kierrosta
kultakin pelaajalta huomioidaan 1 kortti / vko (paras pb-tulos), vaikka jättäisi useamman
kortin viikossa
viikkokisan voi pelata myös jonkun toisen kisan yhteydessä maksamalla euron maksun ja
palauttamalla toisen kortin viikkokisaa varten
osallistujan kauden 5 parasta tulosta huomioidaan tuloslaskennassa ja kolme parasta
palkitaan kauden päättäjäistilaisuudessa

8. Pelaa 100 pistettä -kisa
• Pelaa 100 pistettä on hauska henkilökohtainen aktivointihaaste, myös tasoituksen
aktivointiin.
• Sataa pistettä kerätään omatoimisesti kirjaamalla pelikierroksen bogeypisteet ja
ilmoittamalla ne sähköisellä kaavakkeella, kun sata pistettä on täynnä.
• Pelaaja voi kartuttaa pistesaldoaan pelaamillaan kierroksilla 1.5.-30.09.2019 välisenä aikana
ja sata pistettä kerättyään pelaaja ilmoittaa pisteet www.ladygolf sivuston kautta.
• Halutessaan pelaaja voi ilmoittaa pelaamansa sata pistettä useamman kerran kesän aikana.
• 100 pistettä -kisaan tuloksen lähettäneiden kesken suoritetaan neljä palkintoarvontaa, kesä-,
heinä-, elo- ja lokakuussa aina kuukauden 5. päivän jälkeisellä viikolla edellisen kuukauden
aikana lähetettyjen tulosten kesken. 1.8.-30.9. tulokset otetaan mukaan viimeiseen
arvontaan.
• Lähetä osallistumisesi 100 pistettä -kisaan 1.5.2019 ladygolf.fi, suoralinkki löytyy myös
YG:n naistoimikunnan osiosta.
Pelaa 100 -kisassa on jaossa ihania arpajaispalkintoja. Tule mukaan nauttimaan!
9. Kierrä 20
Golfissa otetaan käyttöön kaudella 2020 maailmanlaajuinen tasoitusjärjestelmä. Jatkossa
tasoitus lasketaan 20 viimeisen tuloskortin perusteella siten, että tasoitus muodostuu 8
parhaan tuloksen keskiarvosta.
Kierrä 20
• On hauska henkilökohtainen aktivointihaaste, jonka tavoitteena on aktivoida
pelaamaan useampia kierroksia kesän aikana ja saamaan kokoon tasoitukseen
tarvittavat 20 kierrosta ja samalla aktivoimaan tasoituksensa.
• Pelaa 20 (9. tai 18. reikää) kauden 2019 aikana ja kun kaikki 20 kierrosta on pelattu,
ilmoita kierrokset ladygolf.fi -sivuston kautta.
• Haaste on käynnissä1.5.-31.10.2019
• Kaikkien kierroksensa ilmoittaneiden kesken on arvonnassa upeita palkintoja.
Palkinnot arvotaan marraskuussa 2019!

10. Pelimatka Tallinnaan 2.-4.8.2019
• pelit la 3.8. Estonian Golf & Country Clubin golfkentällä ja su 4.8. Niitväljän golfkentällä
• hinta 315€ (2HH) sisältää 2 kierrosta golfia ja 2 yötä hotellissa + kaikki kuljetukset
• minimilähtijämäärä on 16
• lisämaksu yhden hengen huoneessa 98€
• naistoimikunta maksaa bussin, joka on mukana koko matkan
• sitovat ilmoittautumiset toukokuun loppuun mennessä ilmoitustaululla olevaan listaan tai sposti tuija.kiviaho@samk.fi
11. Kesän onnistumiset
• Birdie-puu (kesän birdiet, eaglet, holarit ja chip innit) ja Eclectic-taulukko (kauden paras
lyöntipelitulos) naisten pukuhuoneessa
• kauden päättäjäisissä palkitsemiset parhaista tuloksista
12. Tiedottaminen
• Yyteri Golfin nettisivut -> Naistoimikunta
• Facebook-ryhmä Yyteri Golf Ladyt (Huom! Suljettu ryhmä, joten pyydä pääsyä jäseneksi.)
• s-postilistat
Mukavaa golfkautta kaikille naisille ☺
T. Naistoimikunta

