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Heinäkuun terveiset Ladykapteenilta! 

Toivottavasti moni on jo ehtinyt pelailemaan ja nauttimaan lomasta tänä kesänä. Tässä kirjeessä on 
tietoa taas tulevista kisoista ja tapahtumista, erityisesti teille Nevaksen naisille  

Daamigolf  

Daamigolfin kolme ensimmäistä kisaa on ehditty pelaamaan ja uusi kisa Bingo-Bango-Bongo oli 
menestys ja todella kiva pelimuoto, koska siinä oli mahdollisuus onnistua kaiken tasoisilla pelaajilla. 
Seuraava kisa, Daamigolf IV pelataan 25.8.2022 torstaina, lähdöt iltapäivällä, tällä kertaa 
pelimuotona pistebogey sinisiltä. 

Ladytour 

Ladytouria on ehditty pelaamaan kaksi osakilpailua eli 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 erikseen. Jokaiseen kisaan osallistuu kahdeksan (8) ladya + kapteeni jokaisesta seurasta ja 
varalle otetaan myös mielellään 1-2 naista, että saamme varmasti täyden joukkueen kasaan. 

Seuraava osakilpailu Ladytour III pelataan Kulloon kentällä 2.8.2022. Mukaan mahtuisi vielä naisia 
tähän kisaan, viimeinen päivä ilmoittautua mukaan on 29.7. Kisan lähdöt ovat iltapäivällä klo 15.00 
alkaen, ilmoittautumislista on Nevaksen ilmoitustaululla tai voit ilmoittautua kisaan Caddiemasterin 
kautta. Osallistumismaksu on 50 € / kilpailu ja osallistumismaksuun sisältyy iltapala kisan jälkeen. 

Ladytour IV pelataan Nevaksen kentällä 16.8.2022. Ilmoittautua voi jo heti tähänkin kisaan ja 
kisamaksu Nevaksen pelioikeutetuille jäsenille 20 €, kisamaksuun sisältyy iltapala. 

Klubimestaruuskisat la 6.8. – su 7.8. 

Seuran mestaruuskisat lähestyvät! Kauden päätapahtuma, vuoden 2022 klubimestaruuskilpailu, 
pelataan elokuun ensimmäisenä viikonloppuna! Kilpailu pelataan ilman tasoituksia takatiiltä 
miesten ja naisten sarjoissa. Kaikki osallistujat pelaavat lauantaina 27 reikää ja toiselle kierrokselle 
selvinneet vielä sunnuntaina 27 reikää. Tervetuloa mukaan kilpailemaan klubin parhaimman 
pelaajan tittelistä! Voit ilmoittautua NexGolfissa tai caddiemasterille. Mestaruuskilpailuihin 
osallistuminen on pelioikeutetuille jäsenille maksutonta!  

Itse päätin osallistua tähän ensimmäistä kertaa mukaan, ihan kokemuksena ja kokeilla millaista on 
pelata 27 väylää kisan aikana. Toivon, että muitakin naisia rohkenisi tulla mukaan tapahtumaan! 

Tiedotus 

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

Kaikkiin Daamigolf-kisoihin ilmoittaudutaan Caddiemasterin tai Nexgolf kautta. 

Muuta lisätietoa ja peliseuraa löydät myös liittymällä mukaan Nevaksen naisten ryhmiin näiden 
linkkien kautta: Facebook-ryhmä tai WhatsApp 

Aurinkoista kesää,  
Ladykapteeni Sari  


