Ladykirje 2/2019
Hei kaikille ladyille,
Kausi on alkanut ja kevään lämmöistä on saatu jo nauttia, vaikka nyt pientä takatalvea tällä hetkellä
pukkaakin. Avajaiskilpailu pelataan lauantaina hyisessä säässä, ainakin tämän hetkisten ennustusten
mukaan, mutta toivotaan loistavia lyöntejä kylmyydestä huolimatta. Itse en ole vielä ehtinyt
kaivamaan golfmailoja talviteloilta, kun tämä kevät on opettajan kiireisintä aikaa, ja viimeisen kerran
olenkin koskenut mailoihin viime syyskuussa, naisten päättäjäiskilpailussa. Jännittää siis hieman tuo
kauden avauslyönti lauantaina, että miltä se taas tuntuu...
Toukokuun 14 päivä pelaamme Tuo Kaveri pelaamaan 9 reikää (greencarditon puttaa ja golfari lyö),
klo 18.00 alkaen. Ilmoittautumiset ilmoitustaululle tai caddiemasterille.
Toukokuun 23 päivä pelaamme ensimmäisen Daamigolfin klo 17 alkaen, pelimuotona on pistebogey.
Ilmoittautumiset caddiemasterille.
Toukokuun 28 päivä on ensimmäinen Ladytour osakilpailu Porvoossa. Lähdöt klo 15 alkaen, maksu
45e sis. Iltapalan. Mukaan mahtuu 8+kapteeni. Itse olen tuolloin leirikoulussa oppilaiden kanssa,
joten Pauliina Kallio-Koistinen edustaa puolestani. Ilmoittautumiset ilmoitustaululle tai
caddiemasterille Nevakseen.
Toukokuun 31 päivä pelataan Nevaksen legendaarinen olutta&makkaraa kilpailu, jossa
kolmihenkiset joukkueet ottavat mittaa toisistaan. Peli pelataan siis Texas scramblena
sekajoukkuein.
Reikäpeli-mestaruudesta kilpaillaan tälläkin kaudella ja tarkoituksena on myös pelata Lucky Looserssarjaa niiden kesken, jotka putoavat reikäpelikaaviosta ensimmäisen pelin jälkeen, niin, että jokainen
saisi pelata ainakin kaksi reikäpeliä tällä kaudella. Reikäpeli pelataan sinisiltä
ja lucky loosers punaisilta tiiltä ilman tasoituksia. Reikäpeli ilmoittautumiset alkavat nyt lauantaina,
laitathan nimesi listalle samoin puhelinnumerosi, niin saamme kaavion arvottua 20.5. mennessä.
Mahtava uutinen on se, että Kulloo liittyikin tälle kesälle mukaan ladytouriin, lisätkää siis kalenteriin
Kulloon osakilpailu, joka pelataan 23.7.
Joonaksen treenitkin ovat alkamassa, kalenterin näet täältä.
Ladyjen matka Nordcenteriin lähestyy myös. Sitovat ilmoittautumiset caddiemasterille viim. 24.5.
perjantaina. Ilmoittautumisen yhteydessä kerrothan pelaatko yhden vai kaksi päivää.
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. klo 13.00 ja Fream 5.6. klo 9.00
Yöpyminen Maitotalossa
Aamiainen
Hinta 179 € / hlö (Hinta sis. alv)
Voimme sopia kimppakyydeistä, kun tiedämme tarkan osanottajamäärän. Toivon, että
mahdollisimman moni pääsee lähtemään, sillä tällaista matkaa on toivottu jo monta vuotta.
Sydämellisesti tervetuloa mukaan!
Naisten midjoukkue-SM kilpailut pelataan Nevaksessa 15.-16.6. Muistathan varata tuon viikonlopun
kalenteriin, jotta pääset mukaan kannustamaan tai toimitsijaksi jompanakumpana päivänä. Näistä
lähemmin naisten facebook- ja whatsapp-ryhmässä sekä seuraavassa ladykirjeessä.
Käythän myös tutustumassa ladygolfin sivuihin täältä, voisimme osallistua kierrä 20 haasteeseen ja
pelaa 100.
Aurinkoista toukokuuta kaikille ja loistavaa alkanutta golfkautta 2019, halataan kun tavataan!
Toivottaa
ladykapteeninne
Anna

