
Nevas Golfin senioreiden toiminnasta kaudella 2019 
 
Suomen Golf Seniorit ry. 
 
Yli viisikymppisistä ja tänä vuonna 50 vuotta täyttävistä (vuosiluokka 1969) golfareista on tullut senioreita tämän 
vuoden alusta alkaen. Nevaksessa vuosimaksun maksaneista on seniori-ikäisiä tänä vuonna 56 %. 
 
Valtakunnallisella tasolla golfin senioritoimintaa organisoi Suomen Golfseniorit ry (SGS). Toiminnan rahoitus on 
järjestetty sitä varten perustetun Suomen Golfseniorien jäsenmaksuilla (25,- €/jäsen/vuosi). SGS:n hallitus toimii 
samalla SGL:n alaisena senioritoimikuntana ja siten myös yhdyssiteenä SGL:n ja seurojen senioritoimikuntien välillä. 
Tällä hetkellä maassamme arvioidaan olevan noin 70.000 seniori-ikäistä golfaria. Mielestäni SGS:n jäsenyyttä 
kannattaa kaikkien Nevas Golfin senioreiden harkita. Jäseniä on tällä hetkellä noin 14 000. Osallistumalla SGS:n 
toimintaan, avautuu monta mahdollisuutta osallistua kilpailuihin, erilaisiin tapahtumiin, matkoihin yms. Suomen 
mestaruuskilpailuja myöten. Tutustukaa toimintaan Suomen Golf Seniorit ry:n sivuilla (www.suomengolfseniorit.fi). 
 
Keväällä ja kesällä tapahtuu Nevaksessa 
 
Olen ilmoittanut Uudenmaan alueen Golfsenioreille (UAS), että Nevaksen seniorit osallistuvat Uudenmaan alueen 
reikäpeleihin vuosina 2019-2020. Meillä on tänä vuonna todennäköisesti edessä 2 kotiottelua ja 1 vieraspeli 
karsintavaiheessa ja nämä pelit tulee pelata 30. kesäkuuta 2019 mennessä. Jos karsinnat menee hyvin, niin pelejä 
on odotettavissa lisää. Aiempina vuosina emme ole olleet kovin hyviä. 
 
Nevaksen seniorit on arvottu vuosiksi 2019-2020 karsintaryhmään 8, jossa pelaavat Keimola Golf Vantaa (KGV), 
Vuosaari Golf (VGH), Hiekkaharjun Golf (HieG) ja Nevas Golf (NG). Joukkueiden kooksi on sovittu 2 miestä ja 1 
nainen ja miehistöjä 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. Yritän ehdottaa seuraavaa: 1. HieG 
(kotona) - Nevas (vieraissa); 2. Nevas (kotona)-Vuosaari (vieraissa); 3. Nevas (kotona)-Keimola(vieraissa). Ensi 
vuonna sitten vieraillaan. 
 
Joukkueista, ilmoittautumisista, aikatauluista ja pelaajavalinnoista tarkemmin Nevaksen klubitalon ilmoitustaulun 
senioriosastolla. 
 
M50 Haastajatour kesäkuun 2. päivänä 
 
Kesäkuun alkupuolella on tarjolla elämys, kun M50 Haastajatour (50- vuotiaille miehille) saapuu Nevakseen 
(kenttäyhdistelmänä Rapu & Karppi). Haastajatour käsittää käsittää viisi (5) kilpailua, joista kaikkien tulos 
huomioidaan yhteispisteissä.Pistelaskennassa sovelletaan SGS:n yleistä pistelaskentamenettelyä. M50 Haastajatour 
pelataan yhtenä valtakunnallisena scr-sarjana. Kaikki kilpailut ovat 18-reiän kilpailuita. Viimeisen kilpailun pistearvo 
on 1,3 kertainen. KIlpailusarjan tasoitusrajat ovat 4,5-15,0. Mukaan vaan ken uskaltaa!! 
 
Senioreiden klubien väliset ystävyysottelut 
 
Kuten viime vuonna, pelataan tänäkin vuonna ainakin 4 ystävyysottelua (10-20 henkisin joukkuein). Nevas järjesti 
kotiotteluita viime vuonna aika monta, joten tänä vuonna Nevaksen seniorit vierailevat muilla kentillä.  
 
Odotettavissa on ensin perinteinen Golf Talma-Virvik Golf-Nevas Golf pistebogey-kilpailu 22. toukokuuta Talmassa 
ja toiseksi samojen seurojen välinen tasoituksellinen lyöntipeli joskus syyskuun alussa Nevaksessa. Kolmanneksi on 
tulossa senioreiden seuraottelu Keimola Golf-Espoon Ringside Golf-Nevas Golf välillä 24. heinäkuuta Keimolassa. 
Senioreiden neliottelu Master Golf-Kytäjä Golf-Nevas Golf-Espoon Golfseura on joskus heinäkuun loppupuolella tai 
elokuun alussa Espoon Golfseurassa. 
 
Tarkempia tietoja klubin ilmoitustaululla hyvissä ajoin ennen tapahtumia. Oheisessa taulukossa ystävyysottelut 
2019: 
 

http://www.suomengolfseniorit.fi/


 Ottelut/Kilpailut/Seurat Ottelu Missä Pvm 
1 Talma-Virvik-Nevas Seuraottelu. Max 16 

pelaajaa/seura. HCP 
Talmassa 
 

22.05.2019 

2 KGV-ERG-Nevas Seuraottelu. Max 20 
pelaajaa/seura HCP. 

Keimolassa 24.07.2019 

3 EGS-MGC-KyG-NG neliottelu Seuraottelu. Max 10 
pelaajaa, joista 8 miestä ja 
2 naista 

Espoon Golfseurassa Heinäkuun loppu-elokuun 
alku 

4 Nevas-Talma-Virvik Seuraottelu. Max 16 
pelaajaa (LP) 

Nevaksessa Syyskuun alussa 

 
Klubin omat kilpailut 
 
Tarkoituksenani on järjestää vuonna 2019 senioreiden reikäpelimestaruuskilpailut. Osallistujamäärä viime 
vuosina ei ole ollut ihan mahtava. Siispä jotain uutta voisi miettiä. Esimerkiksi seuraavia sarjoja: Ilman 
tasoituksia: 1) Seniorimiehet scr (tii: keltainen), s. 1955-1969; 2) Seniorinaiset scr (tii punainen), s. 1955-1969; 
3) Veteraanimiehet scr (tii punainen), s. 1954 tai aiemmin; 4) Veteraaninaiset scr (tii punainen), s. 1954 tai 
aiemmin. Lisäksi jää mietittävää mahdolliset tasoitukselliset reikäpelit, kuten viime vuonnakin. Siitä mietinnän 
jälkeen myöhempänä. 
 
Sipoon Mestaruus Open on sellainen kisa, joka kannattaa laittaa kalenteriin ihan heti. 29. kesäkuuta kilpaillaan 
mestaruudesta. Kilpailu on Nevaksen legendaarisin ja se pelataan iltapäivän yhteislähtönä klo 15.00 alkaen. 
Kuka saa maailman rumimman susipatsaan kotiinsa seuraavan vuoden ajaksi? 
 
Nevas Golfin mestaruuskilpailut järjestetään elokuun alussa 3-4. 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. Ihan höpöä sanon 
minä. Seniorit mukaan vaan ja testaamaan, mihin sijoittuvat Nevaksen mestaruudesta pelaavien listalla. 
Samalla voi haastaa nuorempansa ja yllättää itsensä sekä nuorempansa. 
 
Ikäkausimestaruudesta pelataan samana viikonvaihteena kuin klubimestaruudestakin, 3-4. elokuuta ja ne kisat 
ovat ihan ”must” kaikille senioreille. Jos pelottaa mennä klubimestaruuskisoihin, niin tämä kisa on sitten kaikille 
pelokkaille senioreille. 
 
Kaksi sukupolvea-kisa (Two generations) otettiin kisoihin mukaan viime vuonna ja nyt jatkoa seuraa 13. 
heinäkuuta 2019. Kisa on tarkoitettu mille tahansa kahdelle eri sukupolvelle. Isä ja poika, äiti ja tytär, isä-tytär, 
äiti-poika, isoisä-lapsenlapsi, isoäiti-lapsenlapsi jne. (bonus-vanhemmat ja bonus-lapset mukaan). Peli pelataan  
18 reiän paripeli (foursome) pistebogey tasoituksin, paras pistebogey tulos on peliparin tulos reiältä. 
 
Uudenmaan alueen tapahtuma/kilpailukalenterissa on runsaasti, siis todella runsaasti erilaisia avoimia 
kilpailuja tarjolla. Katsokaa vaikka kilpailukalenteria (www.uasgolf.fi ). Sama koskee SGS:n kilpailukalenteria 
(www.suomengolfseniorit.fi ). 
 
Silmät vaan auki. Nähdään rangella ja kentällä! 

terveisin 
 
Ertsi 
Seniorivastaava 
----------------------------------------- 
FT Eero Aro 
Puolipäivänkatu 4 A 6 
FI-00160 Helsinki 
GSM: +358-50-5260177 
E-mail: ertsi.aro@gmail.com 
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