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LADYTOIMINTAA KAUDELLA 2021
Huomioithan, että tämä on alustava suunnitelma kauden toiminnalle. Kaikkea suunniteltua
joudumme tänäkin vuonna koronavirusepidemiasta johtuen tarkastelemaan vielä
tapauskohtaisesti aina lähempänä tapahtumaa ja ne toteutetaan sen hetkisen ohjeistuksen
mukaisesti.
Naistoimikunta 2021
KoskiGolfin naistoimikunta toimii kuluvalla kaudella kokoonpanolla:
Seija Liimatainen, Reija Metiäinen, Riitta Nummila (uusi jäsen), Reija Seppälä, Sari
Strid, Mari Suomalainen (uusi jäsen) ja Serafiina Toivonen. Puheenjohtajana toimii
ladykapteeni Marleena Naukkarinen.
Kauden tapahtumia
Ladyjen sääntökoulutus järjestetään ke 14.4. teamsissä. Kouluttajana Tonja Tynys.
Ladykauden avajaiset järjestetään lyhyenä teams -tapaamisena ti 27.4.
Swingmakersin Naisten ilta: kauden golfvaatteiden ja –tuotteiden esittelytapahtuma
järjestetään koronavirus –tilanteen salliessa touko-kesäkuun aikana.
Naisten peli-illat pelataan kuukausittain tiistaisin 4.5., 1.6., 6.7., 3.8. ja 7.9. Peliiltojen kisailumuodot ilmoitetaan myöhemmin. Peli-illoissa pelataan perinteisesti
puolikas kierros (9 r), mutta pyrimme järjestämään mahdollisesti myös muutamalle
kerralla täyden (18 r) kierroksen. Pelin jälkeen iltapala ja palkintojen jako Clubilla.
Naisten Haku –kisa su 6.6.: Perinteinen Naisten Haku – scramble kisataan tänä
vuonna poikkeuksellisesti jo heti alkukaudesta. Kisa pelataan nelihenkisin joukkuein
siten, että jokainen lady kutsuu kolme miesjäsentä joukkueeseensa. Myös kolmen
hengen joukkue on mahdollinen.
Min&Sin Malja 4.7.: KoskiGolf Ladies open Min&Sin Malja on jo kahel kaudel pelattu
Kuusaalain muijien oma avoin kisa. Kisa järjestetää siis tänäkiin vuonna ja siihe
toivotaa osallistujii laajastee muualtkii päin Suomee. Pelimuotoon on pariskrämple.
Kaikille pelaajille jaetaa ennen kisaa murhat eväspussit ja kisas menestyneet
voittajamuijat palkitaa hulppeest.
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Tiramisu -kisa ti 27.7. on tälle kaudelle ideoitu uusi naisten kisamuoto, jossa
pelataan koko kierros siten, että 6 väylää pelataan punaiselta, 6 siniseltä ja 6
keltaiselta tiiltä. Kisassa pääset tutkailemaan maailmaa siis hieman eri näkökulmasta
ja samalla voit hyvin valmistautua seuran mestiksiin.
Ystävyysottelu KosG – ViGS su 1.8. Eerolassa: Joukkueeseen mahtuu 20
pelaajaa. Tule mukaan voittamaan kiertopalkinto takaisin Koskigolfille!
Naisten ryhmäharjoitukset ovat Swingmakersin vetämänä 1-2 vko välein.
Swingmakers tiedottaa kauden alussa harjoituksista erikseen.
Naisten Rundit: Naisten Rundeja tarjotaan tälläkin kaudella kokemattomille
pelaajille. Kierroksilla (9 r) opastamassa on mukana kokeneempia pelaajia. Rundien
tarkoitus on tarjota vähemmän pelanneilla mahdollisuus kysellä lajiin liittyvistä
asioista tai muuten vaan pelailla yhdessä ja tehdä kentälle tuleminen jatkossa kenties
hieman helpommaksi. Kierrosten opastajille on myös tarvetta, joten otathan yhteyttä,
jos olet käytettävissä.
Ladykauden päättäjäiset järjestetään pelikauden päätyttyä ja sitä ideoidaan kesän
aikana. Toivottavasti pääsisimme sitten istahtamaan iltaa jo ihan livenä kasvotusten
isommallakin porukalla.
Peliretket: mahdollisista pelimatkoista tiedotetaan erikseen.
Muuta
Ladyjen birdiepuuhun voi käydä kirjaamassa omat huippusuorituksensa. Birdiepuu
löytyy saunarakennuksen/ pukuhuonetilojen aulasta. Merkinnän tehneet osallistuvat
kauden päättäjäisissä yllätyspalkitsemiseen.
Herrasmiesgolfarin valinta toteutetaan tänäkin vuonna elo-syyskuussa ja palkinto
ojennetaan seuran vuosikokouksessa.
Naisten toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan sähköpostilla, toimiston
ilmoitustaululla sekä seuran Facebook- ja nettisivuilla. Muistathan päivittää
yhteystietosi toimistoon!
Golfliitto
Golfliitosta löydät lisää tietoa naisgolfista https://golf.fi/seuroille/ladygolf/ tai
facebookista https://www.facebook.com/sglladygolf/
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Aloittelijoille löytyy hyviä vinkkejä https://golf.fi/aloita-golf/
Anna Golfin kilpailuohjelma tälle kaudelle löytyy linkistä https://annagolf.fi/ilmoittaudu/

Huomioithan seuran tiedotteet kentän tilanteesta koronavirusepidemian aikana.
Ulkoillaan siis vastuullisesti turvaväliä noudattaen ja toivon mukaan pääsemme
kesän aikana nauttimaan golfista vielä suhteellisen normaalistikin.
Voimia kesän odotukseen!
t: Ladykapteeni Maru ja Naistoimikunta

