Nevas Golfin senioreiden toimintaa kaudella 2018
Tänä vuonna 50 vuotta täyttävistä (vuosiluokka 1968) mies- ja naisgolfareista on tullut senioreita tämän vuoden
alusta alkaen. Nevaksessa vuosimaksun maksaneista on seniori-ikäisiä reilusti yli puolet (457), joten meitä on aika
monta.
Suomen Golf Seniorit ry.
Liittyminen Suomen Golf Seniorit ry:hyn 25 € vuosijäsenmaksulla avaa monia uusia mahdollisuuksia ja palveluita.
Mielestäni sitä kannattaa harkita. Jäseniä SGS:ssä on tällä hetkellä yli 14 000. Jäsenenä on mahdollisuus osallistua
SGS:n toimintaan, kilpailuihin, erilaisiin tapahtumiin, matkoihin, ja saa sylillisen harkinnanarvoisia tarjouksia kauden
aikana. Lisäksi 25 €:lla saa oikeuden osallistua jopa Suomenmestaruus-kilpailuihin eri ikäisten senioreiden sarjassa,
jos vaan taidot riittää. Tutustukaa tarkemmin toimintaan Suomen Golf Seniorit ry:n sivuilla
(www.suomengolfseniorit.fi).
Senior-Tourin kisoja Nevaksessa kaksi – 28. kesäkuuta ja 2. elokuuta
Nevas Golf järjestää tänä vuonna kaksi Senior Tourin kisaa. Ensimmäinen on 28. kesäkuuta järjestettävä miesten
M65-Tourin osakilpailu. M65 Tour on tarkoitettu 65-69 vuotiaille miehille. Kilpailusarja käsittää kaikkiaan viisi (5)
kilpailua scr sarjassa ja neljä (4) kilpailua hcp sarjassa, joista kaikkien tulos huomioidaan yhteispisteissä. Kolmessa
osakilpailussa on scr- ja hcp-sarja. Yksi on 36 reiän kilpailu, jossa pistekerroin 1,5 ja kaksi 18 reiän kilpailua.
Neljäntenä kilpailuna pelataan M65 lyöntipeli SM-kilpailu, jossa virallisesti vain scr-sarja, mutta huomioidaan myös
hcp-sarjan pisteet. Kilpailu on 36 reiän kilpailu ja siinä pistekerroin on 1,5. Viides kilpailu scr sarjassa on SGS,n
reikäpelimestaruus-kilpailu, johon pelaajat valitaan order of merit scr tilaston mukaan 16 parasta ilmoittautunutta.
Pistelaskennassa sovelletaan SGS:n yleistä pistelaskumenettelyä. Kilpailusarjan tasoitusraja on 0-20. Tarkemmat
tiedot löytyvät SGS:n sivuilta osoitteesta www.suomengolfseniorit.fi . Nevaksen kilpailu on tourin 2. osakilpailu.
Toinen kisa järjestetään elokuun 2. päivänä. Kyseessä on senioreiden Uudenmaan alue-tourin kisa eri sarjoissa:
Kilpailu käydään kuudessa sarjassa: N50, N65, M50, M60, M65 ja M70. Osallistujia tulee olla vähintään 8/sarja. Jos
johonkin sarjaan ilmoittautuu alle 8 pelaajaa, sarja peluutetaan, mutta palkintoja ei jaeta ko. sarjassa.
Pelaajarankingissä pisteet jaetaan normaalisti. Kilpailukutsuissa määritellään tarkemmin kilpailukohtaiset
määritykset. Tasoitusrajat ovat sarjoissa N50 ja N65 8,0-36,0, sarjassa M50 4,5-36,0 ja sarjoissa M60, M65 ja M70
6,0-36,0. Pelimuodot ja pelattavat tiit ovat sarjassa N50 lp hcp punainen tii, N65 pb punainen tii, M50, M60, M65 lp
hcp keltainen tii ja M70 lp hcp sininen tii. Tarkemmat tiedot löytyvät tästäkin SGS:n sivuilta osoitteesta
www.suomengolfseniorit.fi .
Näiden kisojen sujuvaan järjestämiseen tarvitaan hieman apukäsiä. Toivottavasti teillä joillakin olisi mahdollisuutta
osallistua kilpailujärjestelyihin. Palaan järjestelyihin myöhemmin.
Alkukesällä tapahtuu Nevaksessa
Olen ilmoittanut SGS:lle, että Nevaksen seniorit osallistuvat Uudenmaan alueen reikäpeleihin vuonna 2018. Meillä
on edessämme 2 kotiottelua ja 1 vieraspeli karsintavaiheessa ja nämä pelit tulee pelata 30. kesäkuuta 2017
mennessä. Jos karsinnat menee hyvin, niin pelejä on odotettavissa lisää. Viime vuonna emme olleet kovin hyviä ja
jatkopelit jäivät. Pinnistellään tänä vuonna jatkoon.
Nevaksen seniorit on arvottu vuodelle 2018 karsintaryhmään 2, jossa pelaavat Hirvihaaran Golfseura (HiGM)
(kapteeni Seppo Pöyry, Nevas Golf (NG) (kapteeni Eero Aro), Kytäjä Golf (KyG) (kapteeni Jari Paajanen), ja Vihti Golf
Club (VGC) (kapteeni V-P Rajajärvi).
Joukkueiden kooksi on sovittu 2 miestä ja 1 nainen ja pelaajia voi vapaasti vaihtaa eri otteluihin. Joukkueiden
kapteenit sopivat ottelupäivät ja paikat keskenään. Osallistujien tasoitukset ovat miehillä enintään 24, naisilla 32
(kaikilla tulee olla virallinen pelitasoitus) ja kaikki ottelut pelataan ¾ tasoituksilla. Pelitasoitus lasketaan: tarkka hcp x
0,75, josta määritellään slope-tasoitus ja sen perusteella pelaajien kesken annettavat lyönnit reikäpelikortin
mukaan. Joukkueista, ilmoittautumisista, aikatauluista ja pelaajavalinnoista tarkemmin Nevaksen klubitalon
ilmoitustaulun senioriosastolla. Seuratkaapa.

Odotettavissa ovat seuraavat ottelut:
Uudenmaan alueen reikäpelit (alkukierrokset)(kolme pelaajaa 2 miestä + 1 nainen):
1. Hirvihaara (kotona)- Nevas (vieraissa)
2. Nevas (kotona)-Vihti (vieraissa)
3. Nevas (kotona)-Kytäjä (vieraissa)
Two Generations heinäkuun 15.päivänä 2018
Heinäkuussa 15. päivänä järjestetään kilpailu nimeltään ”Two generations – kaksi sukupolvea”. Mukaan
kelpuutetaan mitkä tahansa kaksi eri sukupolvea. Isä ja poika, äiti ja tytär, isä-tytär, äiti-poika, isoisä-lapsenlapsi,
isoäiti-lapsenlapsi jne. (bonus-vanhemmat ja bonus-lapset mukaan). Kilpailu pelataan 18 reiän paripelinä
(foursome) pistebogey tasoituksin ja paras pistebogey tulos on peliparin tulos reiältä. Liikkeelle lähdetään
yhteislähdöllä klo 10.00.
Senioreiden klubien väliset ystävyysottelut – Nevaksessa kolme ottelua
Kuten viime vuonna, pelataan tänäkin vuonna ainakin 4 ystävyysottelua (10-20 henkisin joukkuein).
Odotettavissa on ensin perinteinen Nevas Golf-Golf Talma-Virvik Golf pistebogey-kilpailu kesäkuun 4. päivänä
2018 ja toiseksi samojen seurojen välinen tasoituksellinen lyöntipeli joskus elokuussa Virvikissä. Päivämäärä avoin.
Kolmanneksi on tulossa senioreiden neliottelu Nevas Golf-Master Golf-Kytäjä Golf-Espoon Golfseura heinäkuun
24. päivänä 2018 Nevaksessa ja neljänneksi Nevas Golf-Keimola Golf-Espoon Ringside Golf 27.8.2018 Nevaksessa.
Nämä ainakin ovat listalla. Tarkempia tietoja klubin ilmoitustaululla hyvissä ajoin ennen tapahtumia.
Klubin omat kilpailut
Tarkoituksenani on järjestää vuonna 2018 senioreiden reikäpelimestaruuskilpailut hieman eri tavalla kuin
viime vuonna, mutta tasoituksellisena. Tänä vuonna seniorinaiset pelaavat omat reikäpelinsä ja seniorimiehet
omansa. Viime vuonna kaikki seniorit pelasivat samassa sarjassa, miehet keltaiselta tee’ltä, ja daamit ja
veteraanit punaiselta tee’ltä, mikä ei ollut oikein reilu ratkaisu. Koetetaan tänä vuonna pelata naisten ja
miesten sarjat erikseen ja tasoituksellisena siten, että pelitasoitus on 50 % kenttäyhdistelmän antamasta
pelaajien slope-tasoitusten erotuksesta. Tämä pistää alhaisemmalla tasoituksella pelaavat hieman koville,
mutta niin sen pitääkin olla, koska ovat muka parempia pelaajia. Laitetaan tavoitteeksi se, että tänä vuonna
seniorinaisia osallistuisi ainakin 16 ja seniorimiehiä 32, mieluusti enemmänkin.
Sipoon Mestaruus Open on sellainen kisa, joka kannattaa laittaa kalenteriin ihan heti. 21. heinäkuuta
kilpaillaan mestaruudesta ja yhdestä rumimmasta palkintopokaalista, joita on missään jaossa. Tai no, on niitä
rumia hirvityksia tarjolla muuallakin, mutta niihin kisoihin on hieman vaikeampi päästä.
Nevas Golfin mestaruuskilpailut järjestetään elokuun alussa 4-5. elokuuta. Mestaruus ratkotaan aina
pelaamalla taka-tee’ltä, miehet valkoisilta ja daamit sinisiltä. Niin sen pitääkin olla. Monet seniorit vierastavat
osallistumista mestaruuskisoihin sen takia, että eivät muka pärjää ja osaa pelata taka tee’ltä. Mielestäni seniorit
mukaan vaan ja testaamaan, mihin sijoittuvat Nevaksen mestaruudesta pelaavien listalla. Samalla voi haastaa
nuorempansa ja yllättää itsensä sekä nuorempansa. Ihan ”must” kisa.
Ikäkausimestaruudesta pelataan 11-12. elokuuta ja niihinhän osallistuvat kaikki Nevaksen seniorit!! Erityisesti
tänä vuonna, kun vuonna 1968 syntyneet nuoret pojat osallistuvat senioreiden peleihin. Nämä nuorukaiset
olivat juuri syntyneet, kun minä olin valtaamassa vanhaa Ylioppilastaloa marraskuussa 1968. Haaa, ette voineet
vielä pärjätä silloin, ettekä voi pärjätä nytkään.
Muitakin myös senioreille tarkoitettuja kilpailuja on tarjolla. Näistä tiedot löytyvät Nevaksen kotisivuilta ja/tai
ilmoitustauluilta. Silmät vaan auki.
Nähdään pian rangella ja kentällä!
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