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Kesä on onneksi jo ovella! 

Kausi on käynnistynyt ensimmäisillä kisoilla ja olemme päässeet vihdoin taas pelaamaan upealle 
kotikentälle. Tässä kesäkuun kirjeessä alkukauden kuulumiset ja tietoa tulevista tapahtumista. 

Alkukauden kuulumiset 

Aloitimme kevään yhteisellä naisten illalla 20.4.2022 ja tässä tapahtumassa oli paikalla kivasti 
porukkaa ja kaikki naispelaajat odottivat innolla mukavaa peliseuraa ja saimme tavata toisiamme 
pitkästä aikaa. Nevaksen positiivinen henki tuli hyvin illassa esille, tänne on mukava tulla, täällä 
jokainen on tervetullut pelaamaan omana itsenään rennolla meiningillä! 

Daamigolf  

Daamigolfin ensimmäinen kisa pidettiin 15.5.2022 ja söimme kisan jälkeen yhdessä lounasta 
Nevaksen ravintolassa ja oli kyllä mukavaa taas pelata tässä naisporukassa! 

Seuraava Daamigolf II tapahtuma pidetään 7.6.2022 tiistaina,  

lähdöt klo 15.00 alkaen, vielä ehdit ilmoittautua mukaan tähän kisaan! Pelimuotona on sokea yksi, 
jossa jokainen voi pelata omaa peliä normaalisti, mutta Daamigolf kisassa tulos lasketaan vain 
yhdeksältä reiältä, jotka arvotaan vasta kaikkien pelaajien saavuttua kentältä. Tässä bingossa voi siis 
voittaa kuka tahansa ѮѯѰѱ Osallistumismaksu 10 € sisältää valmiit eväät! Pelaamaan voi tulla vaikka 
suoraan töistä ja ilmoittautumisen yhteydessä saa eväät matkalle mukaan. Eväspussista löytyy 
juusto/kasvistäytettyä ruisleipää, smoothie, hedelmä ja kahvi/tee.  

Daamigolf III pelataan sitten jo heinäkuun puolella 16.7 lauantaina, jolloin lähdöt klo 10.00 alkaen ja 
ajattelimme syödä ennen kisaa yhteistä aamupala klo 9–10. Laittakaapas tämäkin päivä jo valmiiksi 
kalenteriin. 

Ladytour 

Ladytour on Nevaksen, Kulloon, Porvoon ja Vuosaaren yhteinen kisa, jossa kamppaillaan jokaisen 
seuran kentällä vuorotellen Ladytourin voitosta. Kisa pelataan pistebogeyna ja voittajaseura selviää 
neljän osakilpailun jälkeen. Viides osakilpailu ja finaali pelataan tänä vuonna omana erillisenä 
joukkuekilpailuna ja tästä tulossa lisää infoa kesän aikana. Jokaiseen kisaan osallistuu kahdeksan (8) 
ladya + kapteeni jokaisesta neljästä seurasta.  

Ensimmäinen osakilpailu pelattiin 31.5.2022 Porvoossa ja sateiseen säähän saimme hieman vajaan 
joukkueen kasaan, joten seurojen välisessä ottelussa ja pisteissä ollaan taka-ajomatkalla! 

Seuraava osakilpailu Ladytour II pelataan Vuosaaressa 14.6.2022,  

lähdöt klo 15.00 alkaen, ilmoittautumislista on Nevaksen ilmoitustaululla tai voi ilmoittautua kisaan 
Caddiemasterin kautta. Mukaan mahtuu 8 pelaajaa ja varalle otetaan myös mielellään 1-2 naista, 
että saamme varmasti aina täyden joukkueen kasan.  

Osallistumismaksu on tänä kesänä 50 € / kilpailu ja osallistumismaksuun sisältyy ruokailu tai iltapala 
kisan jälkeen. 
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Ystävyysottelu Talmassa 30.6.2022 

Ilmoittautua voi myös perinteiseen ystävyysotteluun Talmassa, joka pelataan 30.6.2022, lähdöt klo 
15.30 alkaen. Pelipäiväksi on palautettu alkuperäisen mukaisesti juhannuksen jälkeinen torstai. 

Viime vuonna pelasimme Keimolassa ja nyt tänä vuonna Talman vuoro. Kyseessä on neljän seuran 
ystävyysottelu, johon mahtuu ladykapteenin lisäksi mukaan viisi (5) naista jokaisesta seurasta. 

Pelaamme niin, että jokaisessa lähdössä on Keimolan, Talman, Nurmijärven ja Nevaksen pelaaja. 
Lähtöjä on varattu kuusi peräkkäin tähän tapahtumaan. Pelimaksu on 45 €/hlö ja hintaan sisältyy 
yhteinen iltapala pelin jälkeen.  

 

Naisten avoimet kisat, Nevas Ladies Open siirtyy 

Valitettavasti tänä kesänä emme vielä päässeet järjestelmään Naisten avointa kisaa, joten vahvistan 
samalla, että suunniteltua kisaa 11.6 ei pidetä. Aloitamme kuitenkin kisan järjestelyt nyt ensi kesää 
varten jo nyt tällä kaudella ja valmistelemme onnistunutta tapahtumaa naisille kaudelle 2023. 

 

Tiedotus 

Nevaksen nettisivuille on lisätty uusi infolaatikko: https://nevasgolf.fi/jasenyys/naistoimikunta/ 

Täältä löydät aina ajantasaisen tiedon jatkossa seuraavasta tapahtumasta ja kisasta. 

Kaikkiin Daamigolf-kisoihin ilmoittaudutaan Caddiemasterin tai Nexgolf kautta. 

Muuta lisätietoa ja peliseuraa löydät myös liittymällä mukaan Nevaksen naisten ryhmiin alla olevien 
linkkien kautta: 

Facebook-ryhmä tai WhatsApp 

 

Aurinkoista kesää! 

Ladykapteeni Sari  


