Naisten kausiohjelma 2014
Toukokuu:
Eclectic kisa käynnistyy. Kilpailuaika 2.5. - 24.8.2013
Peliohje ja Eclectic -reikätaulukko naisten pukuhuoneen ilmoitustaululla.
Kierrosmaksu 2 €. Maksetaan caddiemasterille. Kauden päättäjäisissä
kisan tuotto jaetaan palkintoina voittajille. Osallistujamäärän mukaan palkitaan
1 - 6 parasta eclectic -tuloksen tehnyttä pelaajaa (huom! vähintään 3 parasta tulosta
palkitaan). Runsasta osanottoa toivoen!

Kesäkuu:
Kansallinen golfviikko 2. - 8.6.2013. Kansallisen golfviikon lopulla pelataan lauantaina
7.6. Volvo Open -kilpailu. Sunnuntaina 9.6. Honda Golf Open -kilpailu
Golfviikon aikana on tarkoitus tuoda golfia tunnetuksi ympäri
suomenniemen. Meidän tapahtumapäiväksi alustavasti sovittu lauantai
7.6.. Tapahtumapäivänä Kahilanniemen klubilla järjestetään makkara- ja lettutarjoilua,
välinekirppis ja valvottua harjoittelua rangella.
Tarkempaa infoa golfviikon tapahtumista VG:n nettisivuilla ja klubin ilmoitustaulut
29.6. sunnuntai Willimies Lady Cup; Tuosa. Meidän oma kisamme!

Heinäkuu:

Perinteinen naisten pelimatka la 5.7. - su 6.7.2013. Alustavan suunnitelman mukaan
matka suuntautuu Kirkkonummi/Siuntio seudulle (Peuramaa ja Pickala). Tarkemmat tiedot (ilmoittautumislista ja aikataulu
tulevat naisten pukuhuoneen ilmoitustaululle kesäkuun alussa. Varatkaahan tämä viikonloppu kalentereihinne jo nyt!
Aloittelevien naisgolfareiden tiistai peli-illat. Alustavat päivämäärät peli-illoille 15.7. ja
ja 29.7. Pelataan 9 reiän pistebogi -kilpailu. Palkinnot parhaille. Tervetuloa mukaan
myös kokeneemmat pelaajat. Kokeneemmat pelaajat toimivat ns. kummipelaajina,
tutustuttaen uusia pelaajien golfin "saloihin". Tarkemmat tiedot VG:n nettisivuilla ja
kilpailukutsu tulee naisten pukuhuoneen ilmoitustaululle.

Elokuu:
9.8. lauantai Anna Ladies Golf Tour 2014; Tuosa
http://golfpiste.com/ladiesgolftour/
Ladies Golf Tour on naisten tasokas golfkiertue, jossa hyvinvointi, kauneus ja golf yhdistyvät
mieleenpainuvaksi tapahtumaksi. Kiertueella pelataan kesän 2014 aikana kuusi osakilpailua ja
kiertuefinaali ulkomailla syksyllä.
Kaikissa osakilpailuissa on pelimuotona henkilökohtainen pistebogey ¾ -tasoituksin.
Osallistujat saavat lounaan ja laadukkaan give away -paketin. Lisäksi kilpailussa on upeita
palkintoja sekä parhaiten menestyneille että hauskojen erikoiskilpailujen voittajille.
Jokaisen osakilpailun voittaja saa kutsun syksyllä pelattavaan finaaliin.
Kotkan Ruusu -kilpailu 9.8. pelataan samaan aikaan Anna Ladies Golf Tour 2014 kanssa.
Näillä näkymin yhteiskuljetusta Kotkaan ei järjestetä, koska meidän omalla kentällä
on iso naisten kilpailu samana päivänä.
28.8. torstai Kauden päättäjäiset Tuosa. Pelataan 9 reiän kisa, saunotaan ja syödään.
Päätöskisan ja Eclectic -kisan palkintojen jaot. Tarkemmat tiedot VG:n netistä ja naisten
pukuhuoneen ilmoitustaululta lähempänä päättäjäisiä.

t:Ladykapteeni Merja Koikkalainen puh: 040 577 9733
Soitelkaa ja/tai ottakaa hinasta kiinni. Kaikki naisten
toimintaan liittyvä ideointi otetaan ilolla vastaan.

