
Nevas Golfin senioreiden suunnitelmista kaudelle 2020 
 
Hei Nevaksen seniorit, 
 
Yli viisikymppiset ovat ja tänä vuonna 50 vuotta täyttävistä (vuosiluokka 1970) golfareista on tullut senioreita tämän 
vuoden alusta alkaen. Nevaksessa seniori-ikäisiä pelaa tällä hetkellä kaikkiaan 490 henkilöä, daameja 176 ja herroja 
314. Nevaksen senioripelaajien ikäjakauma on seuraava: 
 

 
 
Sekä naisia että miehiä on melko tasaisesti ikäryhmissä 50-75 vuotiaat ja sen jälkeen pelaajien määrä alkaa vähetä. 
Mutta yli 75-vuotiaita pelaajia on meillä silti vielä 79, joka on mielestäni todella hienoa. Pidetään meidän 
varttuneimmista pelaajista huolta. 
 
Pelitaidoiltaan Nevaksen senioreiden HCP-jakaumat ovat nyt kauden alussa seuraavat: 
 

 
 
Pelitaitojammehan me haluamme kehittää kauden aikana ja jakaumien perusteella siihen on hyviä mahdollisuuksia. 
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HCP-tasoituksilla 15.0-29.9 pelaajia on kaikkiaan 290, reilusti yli puolet senioreista ja nähdäkseni näissä ryhmissä on 
hyvät mahdollisuudet hilata tasoitusta lähelle 10:tä tai 20:tä tai vaikkapa niiden alle. Hieman systemaattista 
harjoittelua ja sietoa se vaatii. Uuden PGA-Pro’mme - Kristiina Lassilan avustuksella siihen on hyvät 
mahdollisuudet. Kristiina vastaa Nevaksen kaikesta golfvalmennustoiminnasta, joten ota Kristiinaan yhteyttä ja 
kerro toiveesi kesän treeneistä ja taitojesi kehittämisestä. Suosittelen. 
 
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 75.000 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). 
 
Kesällä ja alkusyksyllä tapahtuu Nevaksessa 
 
Oheisena tämän hetkinen senioreiden kalenteri olettaen, että kesäkuun alusta lukien on mahdollista pelata sellaisia 
kisoja, joissa osallistujien määrä on kuitenkin maksimissaan <100 henkeä. Kalenteri on tällä hetkellä oheisen 
näköinen (seuraavalla sivulla): 
 
Olen ilmoittanut Uudenmaan Alueen Golfsenioreille (UAS), että Nevaksen seniorit osallistuvat Uudenmaan alueen 
reikäpeleihin myös vuonna 2020. Meillä on tänä vuonna todennäköisesti edessä 1 kotiottelu ja 2 vieraspeliä 
lohkojen karsintavaiheessa ja nämä pelit tulee pelata varmaankin 30. kesäkuuta 2020 mennessä. Aikataulu on tosin 
vielä avoin. Jos karsinnat menee hyvin, niin pelejä on odotettavissa lisää. Aiempina vuosina emme olleet kovin hyviä 
ja viime vuonna meillä oli jo mahdollisuus päästä jatkopeleihin, mutta ne jäi yhden ottelun voiton päähän. Sääli.  
Tänä vuonna on UAS:n 20-vuotisjuhla vuosi ja palkinnot sen mukaiset. Finaali on päätetty pelata 3.9.2020 
Keimolassa. 
 
Nevaksen seniorit on arvottu vuodeksi 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 (ja 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. Viime vuoden perusteella 
karsintapelit ovat seuraavat: eihin: 1. Nevas (kotona) - HieG (vieraissa); 2. Vuosaari (kotona) – Nevas (vieraissa); 3. 
Keimola (kotona) – Nevas (vieraissa). 
 
Joukkueista, ilmoittautumisista, aikatauluista ja pelaajavalinnoista tarkemmin Nevaksen klubitalon ilmoitustaulun 
senioriosastolla. 
 
Senioreiden klubien väliset ystävyysottelut 
 
Kuten viime vuonna, pelataan tänäkin vuonna ainakin 4 ystävyysottelua (10-20 henkisin joukkuein). Nevas vieraili 
viime vuonna aika monella vieraskentällä, joten tänä vuonna olemme pelaamassa myös omalla kentällämme 
ystävyysottelun. Ja ensi vuonna vielä enemmän. 
 
Ensimmäisenä on odotettavissa perinteinen Virvik-Golf-Golf Talma-Nevas Golf pistebogey-kilpailu varmaankin 
kesäkuussa Virvikissä. Pelipäivä on avoin, sillä toukokuussa tavallisesti pelattu pistebogey-kilpailu ei varmaankaan 
toteudu. Kysyn Virvikistä toukokuun alkupuolella ja informoin myöhemmin. Nevas voitti lyöntipelin viime syksynä 
22 lyönnillä, joten voittopokaali on nyt meillä. 
 
Seuraavana on ERG-KGV-Nevas perinteinen seuraottelu (max 20 henkeä (pistebogey) Ringside Golfissa. 
Päivämääräksi on sovittu 21.7.2020 jo aikoja sitten. Todennäköisesti toteutuu. Voittopokaali on Keimolassa, sillä 
Keimolan seniorit voittivat viime vuonna ihan suvereenisti 65:llä bogey-pisteellä toiseksi tulleen Nevaksen. 
Informoin ilmoittautumisesta ja osallistumisesta ilmoitustaulun senioriosastolla. 
 
Kolmantena on vuorossa MGC-EGS-KyG-NG neliottelu (max 10 pelaajaa, joista 8 miestä ja 2 naista) Master 



Golfissa. Pelipäiväksi on sovittu 3.8.2020. Tämä toteutunee myös sovittuna päivänä. Pokaali on Master Golfissa, 
sillä heidän seniorinsa voittivat vuonna 2019 koko höskän 7 lyönnin turvin ennen Kytäjää ja 33 lyönnin turvin ennen 
kolmanneksi tullutta Nevasta. Isäntäseura (EGS) jätettiin tylysti viimeiseksi. Nyt on revanssin paikka.  
 
Syyskuussa on sitten vuorossa Talma-Virvik-Nevas seurojen välinen tasoituksellinen lyöntipeli joskus syyskuun 
alussa Talmassa. Voittopokaali on tietysti kesäkuussa pelatun pistebogey-kisan voittajalla. Päivämäärä on avoin, 
mutta seuraottelu toteutunee syyskuussa, näin uskon. 
 
Taulukko 1. Nevaksen senioreiden kalenteri vuonna 2020 
 
Päivitetty 29.04.2020

NEVAS SENIORIT 2020
 Huomioitavaa

Ottelut/Kilpailut/Seurat Ottelu Missä Pelipäivä(t) Ilmoittautuminen Muuta

1 Virvik-Talma-Nevas Seuraottelu. Max 16 

pelaajaa. PB

Virvikissä Kesäkuun loppupuolella?

Päivämäärä avoin!!

Ilmoitustaulu Pytty 

Nevaksessa

2 Seniorimiesten reikäpelit (Nevas 

Golf)

Seniorimestaruus max 32 

osallistujaa

ilman tasoituksia, 

seniorit (50-64v) 

keltaisilta ja veteraanit 

(>65v) punaisilta

Nevaksessa Pelataan kesä-syyskuussa Ilmoitustaulu (kesäkuun 

alkuun mennessä)

Vuoden 2019 

seniorimestari: 

Jukka Stenberg

Seniorimestaruus max 32 

osallistujaa

ilman tasoituksia, 

seniorit (50-64v) sinisiltä 

ja veteraanit (>65v) 

punaisilta

EI SOVITTU VIELÄ: Todennäköisesti 

pelattava ennen 

30.06.2020

(3 pelaajaa: 2 miestä + 1 

nainen)

1. Nevas (kotona)-HieG 

(vieraissa) 

xx.x.2020 Seniorikapteeni kutsuu

2. Vuosaari (kotona)-

Nevas (vieraissa)

xx.x.2020 Seniorikapteeni kutsuu

3. Keimola (kotona)-

Nevas (vieraissa)

xx.x.2020 Seniorikapteeni kutsuu

Ringside Golfissa Pytty 

Keimolassa

Master Golfissa Pytty 

Masterissa

7 Talma-Virvik-Nevas Seuraottelu. Max 16 

pelaajaa, LP

Talmassa Syyskuussa Ilmoitustaulu Pytty kevään PB 

voittajalla

8

Nevaksessa, Karppi

SGS-ilmoittautuminen

Ilmoitustaulu (kesäkuun 

alkuun mennessä)

Ilmoitustaulu

Ilmoitustaulu

SGS Reikäpelimestaruus SM-kisat: 

M60 , M65 , M70 , M75 , N65 ,

16 parasta pelaajaa SGS:n 

rankingistä

1) M65 ja M75 

09.-10.09.2020, 

2) N65 

10.-11.09.2020

3) M60 ja M70 

11.-12.09.2020

3.8.2020 sovittu

5 ERG-KGV-Nevas Seuraottelu. Max 20 

henkeä (pistebogey)

21.7.2020 sovittu

6 MGC-EGS-KyG-NG neliottelu Seuraottelu. Max 10 

pelaajaa, joista 8 miestä 

ja 2 naista

3 Seniorinaisten reikäpelit (Nevas 

Golf)

Nevaksessa Pelataan kesä-syyskuussa

4 Uudenmaan alueen reikäpelit: UAS 

(alkukierrokset):

HieG-Vuosaari-Keimola-Nevas

 
 
Kaikista näistä laitan tarkempia tietoja klubin ilmoitustaululle hyvissä ajoin ennen tapahtumia.  
 
Klubin omat kilpailut 
 
Tarkoituksenani on järjestää vuonna 2020 senioreiden reikäpelimestaruuskilpailut kesä-syyskuussa. 
Osallistujamäärä ei viime vuosina ole ollut ihan mahtavin. Siispä jotain uutta voisi miettiä. Nyt olen ajatellut, 
että seniorimiehille ja seniorinaisille järjestetään omat sarjat, mutta veteraaneille ei erikseen, koska osallistujia 
on ollut niin kovin vähän, vaikka yli 65-vuotiaita meillä kohtuullisesti onkin. Siispä esimerkiksi seuraavat kaksi 
sarjaa: Kaikki pelattaisiin ilman tasoituksia niin kuin mestaruuskilpailuun kuuluukin: 
 

1) Seniorimiehet ja veteraanimiehet samassa sarjassa, jolloin seniorimiehet pelaavat scr (tii: 
keltainen)(syntyneet välillä 1956-1970) ja veteraanimiehet scr (tii punainen), (syntyneet 1955 tai 
aiemmin). 

2) Seniorinaiset ja veteraaninaiset samassa sarjassa, jolloin seniorinaiset pelaavat scr (tii sininen), 
(syntyneet 1956-1970) ja veteraaninaiset scr (tii punainen),(syntyneet 1955 tai aiemmin). 

 
Olisi aika mainiota, että saisimme näin molempiin sarjoihin ainakin 16 pelaajaa (neljä pelikierrosta), 



mieluummin enemmänkin.32 pelaajalla varmistuisi viisi pelikierrosta, joka olisi todella hienoa. Tämä koko 
homma on vielä keskustelun alla. 
 
Sipoon Mestaruus Open on sellainen kisa, joka kannattaa laittaa kalenteriin ihan heti. 4. heinäkuuta kilpaillaan 
mestaruudesta. Kilpailu on Nevaksen eräs perinteisimmistä kisoista, johon helsinkiläisetkin saavat osallistua. 
Kisa pelataan iltapäivän yhteislähtönä klo 15.00 alkaen ja pääpalkintona on se, kuka pahus saa tänä vuonna 
maailman rumimman susipatsaan kotiinsa seuraavan vuoden ajaksi? Tiedossa on myös se, että palkintopöydät 
notkuvat muutenkin ja palkintojen jako kestää ja kestää….., kun kaikki osallistujat palkitaan. 
 
Nevas Golfin mestaruuskilpailut järjestetään elokuun alussa 1-2. 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 puolestaan 12.-13. elokuuta ja ne kisat ovat ihan ”must” kaikille senioreille ja 
veteraaneille. Jos pelottaa mennä klubimestaruuskisoihin, niin tämä kisa on sitten kaikille pelokkaille senioreille 
ja veteraaneille. 
 
Nevaksen kilpailukalenterissa on paljon muutakin mukavaa. Käykääpä vilkaisemassa GolfBoxissa. Sama koskee 
Uudenmaan alueen tapahtuma/kilpailukalenteria, jossa on runsaasti avoimia kilpailuja tarjolla. Katsokaa vaikka 
kilpailukalenteria (www.uasgolf.fi ) ja samalla SGS:n kilpailukalenteria (www.suomengolfseniorit.fi ). 
 
Pysytään terveinä ja virusvapaina, 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 
 


