
*

VG:n SENIORIEN KAUSI 2016

YLEISTÄ

- SENIORI-IKÄISIÄ ry:ssä 764 HENKILÖÄ (728 hlöä vuonna 2015)

- UUSIA SENIORI-IKÄISIÄ TÄNÄ VUONNA 7 (14) NAISTA JA 29 (22) MIESTÄ (suluissa
v.2015) eli yhteensä 36 seniori-ikäistä jäsentä

- VG:n SENIORIEN KAUSI 2016 laitetaan myös VG:n nettisivulle

SEURAAVILLA SIVUILLA TULEVAN KAUDEN TAPAHTUMIA SEKÄ
SUOMEN GOLFSENIORIT RY:N ASIOITA
(Suomen Golfseniorit ry (SGS) rekisteröityi 3.3.2011)
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Kilpailutoiminta 2016

VIIKKOKILPAILUT

• henkilökohtainen pb- ja scr-kisa E-SG:ssa keskiviikkoisin 4.5- 16.6 (huom. to 16.6) ja
jatkuen 3.8- 14.9, aikalähdöt klo 8.00- 10.30, ilmoittautuminen aina maanantaihin klo 12
mennessä

• aikalähdön sijaan varaamalla aika itse ja ilmoittamalla caddiemasterille osallistuvansa
viikkokilpailuun

• omat sarjat naisille ja miehille (sarjassa väh.viisi osallistujaa)
• kilpailumaksu 5 euroa/henkilö
• 8 parasta osakilpailutulosta huomioidaan kokonaiskilpailussa
• päätöstilaisuudessa palkitaan sarjojen kokonaiskilpailun viisi parasta tulosta

• Uutena kokeillaan “Kahilan kierrosta”, tasoituksella 37- 54 pelaaville 9 reiän kisa Kahilanniemessä
joka viikko torstaisin klo 17- 18. Kummeja ja muitakin halukkaita kokeneempia pelikavereita
toivotaan mukaan kierroksille. Aloitus kentän avautumisen myötä. Nettisivulla lisätietoa.
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Kilpailutoiminta 2016
PARIKILPAILU (Senior Ryder Cup)
• Keskiviikkoisin 22.6- 27.7 Kahilanniemessä (6 osakilpailua), aikalähdöt klo 8.00- 9.30,

ilm. maanantaina klo 12 mennessä, aikalähdön ulkopuolella varaus kuten
viikkokilpailussa, kilpailumaksu 5 euroa/hlö

• pelimuotona scramble ¼-osasäännöin, kolme parasta osakilpailutulosta huomioidaan
kokonaiskilpailussa, kokonaiskilpailun kolme parasta paria palkitaan
päätöstilaisuudessa

REIKÄPELI 1.6- 16.8, seuraa klubin infotaulua. Naisille oma sarja, jos osallistujia enemmän
kuin neljä. Kilpailumaksu 5 euroa/hlö.

KEILAGOLF
. to 10.3 ja to 17.3 pelattiin keilaosuus
• ke 1.6 viikkokilpailun yhteydessä pelataan golfosuus, kolme parasta yhteistulosta

palkitaan päätöstilaisuudessa

TENAN TUOPPI JA PÄÄTÖSKISA, PÄÄTÖSILLALLINEN JA
PALKINTOJEN JAKO
• ke 14.9, Tenan tuopeilla palkitaan N/M scr- ja hcp-sarjojen kolme parasta
• ke 14.9 klo 19 alkaen päätösillallinen ja kauden palkintojen jako klubilla
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Kilpailutoiminta 2016

SEURAN MESTARUUSKILPAILUT

• Sarjat N60, M65 ja M70 ke- to 17- 18.8
• Sarjat N50 ja M55 la- su 20- 21.8
• seura palkitsee mitaleilla kolme parasta sarjoittain

SENIORIEN SEURAOTTELUT

• ti 24.5 KosG-VG Kuusankoskella
• pe 15.7 MG-VG Mikkelissä
• ma 29.8 IG-VG Imatralla
• ma 5.9 klo 10 alkaen yhteisottelu VG-MG-KosG-IG Lappeenrannassa

- Maksimi 32 pelaajaa/seura, ilmoittautumislista tulee klubin ilmoitustaululle pari viikkoa ennen
kutakin kilpailua.

- (huom. Kilpailumaksu vieraskentällä 30 e/hlö ja yhteisottelussa VG:läinen 15 e/hlö sisältäen
keittolounaan tai vastaavan)

- Kaakon Golfin ja VG:n välinen seuraottelu on suunnitteilla, lisätietoja lähiaikoina.
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Kilpailutoiminta 2016

SSSTour 2016 (Saimaa Senior Scramble Tour)

• 12 seuraa mukana, (kuusi kilpailua/vuosi)
• kuhunkin osakilpailuun tulee oma kutsu (klubin infotaululla)

Tänä vuonna järjestelyvuorossa ovat:

to 12.5 klo 10 alkaen yhteislähtö Rantasalmi Golf
• to 26.5 klo 10 alkaen yhteislähtö Kartano Golf
• to 30.6 klo 10 alkaen yhteislähtö Imatra Golf
• to 21.7 klo 10 alkaen yhteislähtö Revontuli Golf
• to 11.8 klo 10 alkaen yhteislähtö Tarina Golf
• to 25.8 klo 10 alkaen yhteislähtö Kerigolf
• to 22.9 klo 10 alkaen jäähdyttelykisa Golf Porrassalmi

• kilpailumaksu 42,50 euroa/henkilö sisältäen keittolounaan tai vastaavan
• osallistujamäärä 5 paria/vierasseura ja 15 paria/kotiseura
• palkintopöydän arvo osakilpailussa 300 euroa, kokonaiskilpailussa huomattavia palkintoja,

kiertopalkinnot parhaalle parille ja seuralle
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SGS kilpailutoiminta 2016

SGS:n Kesäpäivät to 21.7 klo 9.00 alkaen yhteislähtönä IG:ssa

Aluetour (alue 4 Kaakkois-Suomi) N50, M55, M65

• ti 7.6 Kymen Golf
• ti 5.7 Holiday Club Golf
• ti 9.8 Kerigolf
• la 3.9 finaali kutsukilpailuna Messilä Golf, SGS maksaa kilpailumaksun
• kaksi parasta osakilpailutulosta huomioidaan lopputuloksissa, hcp- sarjat, kutsut info-taululla pari

viikkoa ennen kilpailua.

Haastajatourin ja FST-tourin ohjelmat SGS:n nettisivuilla ja Seniorigolfari- lehdessä.

Aluetourin, Haastajatourin ja FST:n N50, N60, M55, M65, M70 sarjoissa sijoittuminen
vieraskentillä sijoille 1- 3 saa täyden kilometrikorvauksen ja sijoittuminen sijoille 4- 10 saa
puolet kilometrikorvauksesta.
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Talvi- ja kesäharjoittelu 2016

• golfharjoittelua yhteistyössä Swingmakersin kanssa kevätkaudella
• tarjolla golfharjoittelua myös kesäkaudella Swingmakersin toimesta
• simulaattoripelaamista Swingmakersin tiloissa
• Nettisivuillamme lisätietoa
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Talkootoiminta 2016

• väylätaulujen maalausta, klubiteltan pystytys
• Kahilan talkoita, mahdollisesti useampiakin
• syksyllä tiedossa ainakin klubiteltan purku, muita?
• kutsut yleensä tekstiviestillä
• talkoorinkiin voi ilmoittautua talkoovastaava Pekka Lecklinille

Muita vapaaehtoisia:
- aloitteleville pelaajille pelikavereita “kummeja” (esim. Kahilan kierros)

- golfviikon 6- 12.6 järjestelyihin vähän samaan tyyliin kuin viime vuonnakin

- 14.6 M65 Tourin järjestelyihin eri tehtäviin (forecadeja, tulospalvelu)

- seniorivierailujen emänniksi ja isänniksi peliryhmiin

- ilmoittautumislistat tulevat klubin ilmoitustaululle hyvissä ajoin ennen tapahtumia
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Peliretket 2016

• Fuerteventuran retki oli 21- 28.3, osallistujia 31 henkilöä, matkaisäntänä Antti Reponen

• suunnitteilla vko 34 (25- 26.8) peliretki Tahkolle, tavoitteena bussillinen 25- 30 henkilöä

• lisätietoa myöhemmin VG:n nettisivuilta

• sitovat ilmoittautumiset toteuttamispäätöksen osalta ehdottomia

• peliretkivastaavan paikka on vapaana, kun Seppo muuttaa Stadiin



*

Tiedotus 2016

• Nettisivut ovat keskeisin tiedotuskanava, sitä kannattaa seurata jatkuvasti

• tekstiviestiä tai sähköpostia käytetään harvemmin

• tiedotusvastaavan paikka on vapaana (Sepon muutto)
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Senioritoimikunta 2016

Teuvo Käyhty puheenjohtaja, sihteeri
Martti Alander varapuheenjohtaja
Taina Wuorinen jäsen, naiset
Soile Salminen jäsen, naiset
Pekka Keränen jäsen, menot
Seppo Rönkkö jäsen, tiedotus ja peliretket (15.5 asti)
Pekka Lecklin jäsen, talkoot
Jyrki Koivuniemi jäsen, palkinnot
Antti Reponen jäsen, kilpailut E-SG
Jukka Rännänen jäsen, kilpailut Kahilanniemi

• toimikunta kokoontuu pari- kolme kertaa kevät- ja syyskauden aikana
(vuonna 2015 yhteensä neljä kertaa)

• tiedotustilaisuus keväällä ennen pelikauden alkua
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Suomen Golfseniorit ry:n toimintaa 2016

• Jäsenmatkoja kevät- sekä syyskaudella (SGS:n nettisivuilta lisätietoa)
• Neljät Kesäpäivät ympäri Suomea heinäkuussa (mm. Imatralla)
• Talvipäivät tammikuun lopussa Vierumäellä
• Open Forum- tilaisuudet ennen kevät- ja syyskokousta
• Kilpailuja monella tasolla ympäri Suomea
• Seniorigolfari- lehti 2 nroa (kevät, syys), pelioikeustiedote, jäsenkortti
• Alennuskenttiä Suomessa ja Espanjassa
• 126 pelioikeutta 31 eri kentällä (Virossa Suuresta Golf)
• Liittyminen SGS:n helpoiten netin kautta
• SGS:n esite nettisivuilla www.suomengolfseniorit.fi

Suomen Golfseniorien jäsenyys 25 euroa/vuosi


