
Ladykalenteri 2023  

Ladykapteenin tervehdys!     15.3.2023 
 
Tulisipa kesä pian! Odotan itse jo malttamattoman aurinkoa, kevättä ja golfkentän avautumista. 
Kesän tapahtumien suunnittelu on jo käynnissä ja olen innostunut taas ideoimaan uusia 
leikkimielisiä Daamigolf pelejä ja saanut hyviä ideoita muiden kenttien naiskapteeneilta ja 
Nevaksen naispelaajilta. Pelaamme tulevana kesänä kisat nimeltä Bingo-Bango-Bongo, jossa 
puteillakin voi pärjätä, sekä ryhmäkilpailuna pelattava Mikki Hiiri, Neljän mailan kisa, Sokea ysi ja 
uusi kisa, jossa pelataan 6 väylää sinisiltä, 6 punaiselta ja 6 keltaiselta! 
 
Ensimmäinen naisten tapaaminen pidetään keskiviikkona 12.4.2023 klo 16.30–19.00 Nevaksen 
klubitalolla. Kutsun taas kaikki Nevaksen naispelaajat sydämellisesti mukaan ja tässä tapaamisessa 
esitellään kesän tapahtumia ja meille järjestetään oma Pro Shop esittely ja pientä tarjoilua. 
Tapaamisessa voimme esitellä toimintaa uusille mukaan tuleville ladyille ja tavata toisiamme taas 
pitkästä aikaa. Tervetuloa mukaan! 
 
Ladytour jatkuu myös kesällä 2023. Ladytour on Nevaksen, Kullon, Porvoon ja Vuosaaren yhteinen 
kisa, jossa kamppaillaan jokaisen seuran kentällä vuorotellen Ladytourin voitosta. Kisa pelataan 
pistebogeyna ja voittajaseura selviää neljän osakilpailun jälkeen. Viides osakilpailu on oma erillinen 
parikilpailu Sea Rönnäsin kentällä. Tulevana kesänä kisaan osallistuu seitsemän (7) ladya + 
kapteeni jokaisesta neljästä seurasta ja viiden paras lasketaan mukaan tuloksiin ja 
erikoiskilpailuista voi kerätä omalle seuralle 3 x 10 lisäpistettä. 
 
Toukokuun lopussa järjestämme Nevaksessa Naisten avoimet kisat ja tästä päivästä tehdään upea 
naisten oma tapahtuma, jossa golfkisan lisäksi muuta mukavaa hyvinvointiin liittyvää ohjelmaa. 
 
Entä kuka on vuoden Kettu? Viime kesänä pelasimme ensimmäistä kertaa kesän aikana unelmien 
Kettu-kierrosta Eclectic-kilpailuna. Kisaan voi osallistua täyttämällä taulukkoon kesän aikana yhden 
tai enintään kymmenen kierrosta, jolloin on pelannut Ketulla. Lopulliseen taulukoon valitaan 
Ketulla pelatuista kierroksista kultakin väylältä paras tulos ja niistä muodostuu lopulta unelmien 
tulos. Taulukot eivät tule ilmoitustaululle vaan kierroksista voi pitää itse omaa kirjaa erikseen.  
 
Jos innostusta riittää, palkinnot voitaisiin tänä vuonna jakaa erikseen naisille järjestettävässä 
yhteisessä tapahtumassa lokakuun lopulla, jospa pitäisimme yhteiset pikkujoulut tänä vuonna ja 
tästä keskustellaan ensimmäisessä naisten tapahtumassa lisää! 
 
Toiveena on ollut, että ajantasainen tieto kisoista löytyy myös ilmoitustaululta, joten panostamme 
myös tähän tulevana kesänä. Nevaksen nettisivuilta löytyy myös naisille infolaatikko: 
https://nevasgolf.fi/jasenyys/naistoimikunta/ , josta löydät aina ajantasaisen tiedon seuraavasta 
tapahtumasta ja kisasta. Kaikkiin Daamigolf-kisoihin ilmoittaudutaan Caddiemasterin tai Nexgolf 
kautta, koska kisoihin ei ole järkevää ilmoittautua monen kanavan kautta, kuten WhatsAppilla ja 
ilmoitustaululla. Liity mukaan myös Nevaksen naisten ryhmiin, vaikka heti alla olevien linkkien 
kautta: Facebook-ryhmä tai WhatsApp  
 
Kokosin tähän kirjeeseen mahdollisimman paljon tulevia tapahtumia ja suunnitelmia tulevasta 
kesästä. Katso liitteenä olevasta kalenterista kesän parhaat tapahtumat. Nähdään Nevaksessa! 
 
Keväisin terveisin Ladykapteeni Sari  
Minuun voi myös aina olla yhteydessä tarpeen mukaan: sari.rissanen@istiimi.fi / p. 040 900 0647 
 
 

https://nevasgolf.fi/jasenyys/naistoimikunta/
https://m.facebook.com/groups/694535583950130/
https://chat.whatsapp.com/H9gMzwA9jobBwLvalVODK3
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Huhtikuu 
ke 12.4. Naisten ilta Nevaksessa, laita jo kalenteriin ensimmäinen naisten tapaaminen!            

Tapaamisessa valitaan myös naistoimikunnan jäsenet kesälle 2023. 
Toukokuu 
la 6.5. Nevaksen avauskilpailu 
 
su 21.5 Daamigolf I, pelimuotona neljän mailan kisa, jossa kierrokselle saa ottaa mukaan vain neljä 

mailaa ja kierros pelataan joko oransseilta tai punaisilta lähtötiiltä pistebogeyna 
 
pe 26.5 Olutta ja makkaraa, Texas Scramble 
 
su 28.5 Naisten avoin kisa, Nevas Ladies Open, Naisten oma tapahtumapäivä, jossa golfkisan lisäksi 

hyvinvointia, vaatteita, oheistapahtumaa ja tietysti hyvät palkinnot! Osallistumismaksu 50 € / 
Nevaksen jäsenille 30 € ja hinta sisältää lounaan. Pääsarja on kaikille avoin PB hcp 0–36 
pistebogey. Lisäksi järjestämme tasoituksellisen lyöntipelisarjan LP hcp 0-18 tasoituksella 
pelaaville, mikäli sarjaan ilmoittautuu vähintään kuusi osallistujaa. Voit osallistua kumpaan 
sarjaan tahansa. 

 
ti 30.5 Ladytour Kullo 
 
Kesäkuu 
ke 7.6 Daamigolf II, pelimuotona sokea ysi, joka pelataan tasoituksellisena lyöntipelinä ja vasta 

maalissa selviää arpomalla, mitkä yhdeksän väylää lasketaan tulokseen 
 
ti 20.6 Ladytour Vuosaari 
la 24.6 Juhannuskilpailu 
 
Heinäkuu 
la 1.7 Sipoon Mestaruus 
 
su 16.7. Daamigolf III, pelimuotona Bingo-Bango-Bongo, jossa pisteitä saa pelaaja, jonka pallo on 

ensimmäisenä viheriöllä (bingo), sekä pelaaja, jonka pallo on lähinnä reikää, kun kaikkien 
pallot ovat viheriöllä (bango), sekä pelaaja, jonka pallo ensimmäisenä putoaa reikään 
(bongo).  

Elokuu 
ti 1.8 Ladytour Nevas 
 
ke 9.8 Daamigolf IV, jokaisen tulee pelata 6 väylää sinisiltä, 6 punaiselta ja 6 keltaiselta, väylät ovat 

jokaisen vapaasti valittavissa kierroksella 
 
ti 15.8 Ladytour Porvoo 
la-su 19.-20.8 Klubimestaruus ja ikäluokkien mestaruuskisat 2023 
ke 23.8. N60 / N70 Tourin osakilpailu Nevaksessa 
la 26.8 Ladytour parikilpailu Sea Golf Rönnäs 
 
Syyskuu 
ke 6.9 Daamigolf V ryhmäkilpailuna pelattava Mikki Hiiri, jossa punainen pallo on aina yhdellä 

joukkueen jäsenellä vuorollaan, kuka saa pallon pelattua maaliin saakka! 
Lokakuu 
la 7.10 Päätöskilpailu 
 
Lisäksi lokakuussa yhteiset pikkujoulut, mikäli ne päätetään yhdessä järjestää! 


