Hei Nevaksen ihanaiset,
loistavaa kevään ja alkavan golfkauden odotusta teille kaikille upeille ladyille, niin uusille kuin
vanhoille. Niin se on jälleen talvi vierähtänyt maaliskuun loppuun ja aurinko paistaa sekä lumet sulaa.
Tulevaa golfkautta suunnittelimme yhdessä syksyllä ja nyt olen omassa suunnittelussani koettanut
toteuttaa näitä toiveita, esim. daamigolfin kaksi ensimmäistä osakilpailua pelataan arki-iltoina.
Ladykalenteri alkaa olla valmis. Pelaamme jälleen daamigolfia, joista ensimmäinen pelataan torstaina 23.
toukokuuta. Daamigolfia pelataan totuttuun tapaan viisi osakilpailua, joista lasketaan kolmen parhaan
osakilpailun tulos. Yhden osakilpailun hinta on 5 €, josta puolet menee naistoimikunnalle ja puolet
palkintoihin. Jos teillä on ehdotuksia pelimuodoiksi, niin voimme vaihtaa osakilpailujen pelimuotoja. Olen
jättänyt kolmannen osakilpailun pelimuodon vielä auki, teen kyselyn kesäkuun alussa ja annetuista
ehdotuksista äänestetään millä pelimuodolla pelataan.
Ladytouria pelataan kolmen osakilpailun verran, viime kauden harmittava yhden pisteen häviö edelleen
hampaankolossa startataan uuteen kauteen… ei vaan menneet ovat menneitä ja uudet pelit odottavat!
Porvoon osakilpailu aloittaa tourin toukokuun viimeisenä tiistaina, heinäkuun alussa pelataan meillä
Nevaksessa ja elokuussa Vuosaaressa. Toivotaan aurinkoa, hyviä lyöntejä ja onnistumisia meille kaikille
Ladytourille.
Meillä olisi mahdollisuus järjestää Nevaksen oma naisten avoin kilpailu toukokuun 27. päivä. Olisiko teillä
kiinnostusta ja halukkuutta tällainen järjestää, esim. yhteistyössä Ensikoti ry:n kanssa? Tällä kaudella emme
siis pelaa Naisten Pankkia eikä meillä ole Anna Golfia tai muutakaan naisten avointa kilpailua, niin olisiko
meillä tarvetta tällaiselle kilpailulle? Jos siis paukkuja ja halukkaita järjestäjiä löytyy, niin olen varannut
tuon lauantain alustavasti meille. Laitathan viestiä minulle, jos sinulla on halukkuutta järjestää tai ideoita
järjestämiseen.
Meillä on kuitenkin tällä kaudella ilo ja kunnia järjestää MID-naisten SM-joukkuekilpailu Nevaksessa
kesäkuun 15. - 16. kesäkuuta. Tuolloin toivon, että mahdollisimman moni lady pääsee paikalle
kannustamaan meidän omaa joukkuetta sekä auttamaan forecaddiena ja muissakin järjestelyissä. Meidän
vuoro on myös järjestää seuraottelu Nurmijärven ja Talman ladyille kesäkuun viimeisenä torstaina.
Koetamme myös kapteenien kanssa järjestää Ryder Cupin Nevaksessa heinäkuun lopussa.
Kesäkuun alkuun, 4.6. olen varannut meille klubimatkan Nordcenteriin, joko yksi päivä ja yksi kierros tai yön
yli ja kaksi kierrosta:
Klubimatka - golfia ja kulttuuria
Paketti sisältää:
Tutustuminen Fiskarsin ruukkiin (Fiskars Village)
Lounas Nordcenterissä
Pelikierros Benz, lähdöt klo 13 alkaen.
Hinta 69 € / hlö (Hinta sis. alv)
TAI vaihtoehtoisesti
Tutustuminen Fiskarsin ruukkiin (Fiskars Village)
Lounas Nordcenterissä
2 x Pelikierros Benz tiistaina 4.6. ja Fream 5.6.
Yöpyminen Maitotalossa
Aamiainen
Hinta 179 € / hlö (Hinta sis. alv)

Ilmoittautumiset Annalle viimeistään 14.5.2019 mennessä s-postiin, tekstiviestinä, facebookiin tai
whatsappiin.
Naisten kauden avausta skoolataan klubitalolla keskiviikkona 10.4. klo 17 alkaen, ilmoittautumiset
Nevaksen toimistoon viimeistään 9.4. tiistaina klo 15 mennessä tarjoilun järjestämiseksi. Illan ohjelmassa
shopin kauden uutuuksia, yhteistä turinaa ja ravintolan herkkuja. Virallinen kutsukin tulee tähän
tilaisuuteen teille vielä erikseen sähköpostitse. Sydämellisesti tervetuloa!
Tästä se taas lähtee, golfkausi 2019, mahtavaa, että olet jälleen mukana!
Oma talveni ja varsinkin viimeiset viikot ovat menneet asuntokauppojen ja muuton yhteydessä. Viime
viikonloppuna muutimme omaan taloon Vartiokylään ja seuraavat viikot menevätkin muuttolaatikoita
purkaessa ja tavaroita paikoille laittaessa, onneksi aurinko paistaa ja muutenkin mieli on täynnä intoa ja
energiaa ja pian saan sitten tavata teitä kaikkia upeat ladyni!
Halataan, kun tavataan.
Terveisin ladykapteenisi
Anna Svanljung
0504393493
p.s. muistathan liittyä mukaan FB-ryhmäämme täältä ja Whatsapp-ryhmäämme täältä, niin saat kaiken
mahdollisen tiedon ajankohtaisesti.

LADYKALENTERI NEVAS GOLF 2019
huhtikuu:
Keskiviikkona 10.4. Ladyjen ilta klubilla klo 17.00 alkaen. Kevään uutuudet shopissa, ravintoloitsijat kertovat
kuulumisiaan ja mukavaa yhdessäoloa, sydämellisesti tervetuloa!
toukokuu:
Lauantaina 4.5. Klubin avajaiskilpailut.
Tiistaina 14.5. Tuo kaveri pelaamaan, 9 reikää pelataan niin, että greencarditon kaveri puttaa ja lady lyö.
Torstaina 23.5. Daamigolf I/V, ensimmäinen osakilpailu, osallistumismaksu 5 €/osakilpailu, 25 € koko sarja,
pelimuoto PB 18 reikää.
Lauantaina 25.5. LADYLAUANTAI ?
Tiistaina 28.5. Ladytour ensimmäinen osakilpailu Porvoossa. Lähdöt alkaen 15.00. Ilmoittautuminen
ilmoitustaululle tai Nevaksen caddiemasterille.
Perjantaina 31.5. Olutta ja makkaraa, texas scramble, 3 hengen joukkue (joukkueen kokoonpanossa ei
rajoituksia).
kesäkuu:
Tiistaina 4.6. ladyjen klubimatka Nordcenteriin
Perjantaina 7.6. Nevaksen lähipelimestaruudet
Lauantaina 8.6. Ladies & Gentlemen, avoin kilpailu
Lauantaina ja sunnuntaina 15.–16.6. MID-joukkue SM.
Lauantaina 22.6. Juhannuskilpailu
Tiistaina 25.6. Daamigolf II/V 18 reikää hcp lp.
Torstaina 27.6. Seuraottelu NG-NGK-GT Nevaksessa.
Lauantaina 29.6. Sipoon Mestaruus - Sibbo Open
heinäkuu:

Keskiviikkona 3.7. Ladytour toinen osakilpailu Nevaksessa, lähdöt klo 15.30 alkaen kahdelta tiiltä.
Ilmoittaudu ilmoitustaululle tai caddiemasterille Nevakseen.
Sunnuntaina 14.7. Daamigolf III/V Pelimuoto vielä auki.
Lauantaina 27.7. Mahdollinen Ryder Cup Nevaksessa
elokuu:
Viikonloppuna 3. - 4.8. Klubimestaruudet scr 27+27 ja Ikämestaruudet scr 18+18 reikää
Tiistaina 6.8. Ladytour kolmas osakilpailu Vuosaaressa klo 15 alkaen.
Sunnuntaina 18.8. Daamigolf IV/V neljän mailan PB 18 reikää.
syyskuu:
Perjantaina 30.8. Nevas By Night
Sunnuntaina 29.9 Daamigolf V/V ladyjen päätöskipailu sekä päättäjäiset, pelimuoto ”Throw away
tournament”, jossa jokainen pelaaja saa heittää pois kolme epäonnistunutta väylää ja vain 15 väylän
lyöntimäärä lasketaan. Palkitaan kolme parasta daamigolf osakilpailujen pisteytyksen perusteella. Jaetaan
palkinnoksi loput osallistumismaksut sekä kiertopalkinto.
lokakuu:
Lauantaina 5.10. kauden päättäjäiset

