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20. NAISTEN JUHLAVUOSI
Sari Lönn

#muntapapelata-teema
Ø 20. Naisten juhlavuosi - Ladygolf
Ø Seurat järjestävät tapahtumia #MUNTAPAPELATA- teemalla
Ø Jo 142 372 tapaa pelata Suomi Golfin slogan kiteyttää ajatuksen pelin monimuotoisuudesta. Laji sopii käytännössä
jokaiselle ja kukin saa myös suhtautua siihen vapaasti omalla tavallaan. Yhdelle se on nauruntäyteisiä hetkiä ystävien
kanssa, toiselle kilpaurheilua, kolmannelle tapa ulkoilla ja nauttia luonnosta. Luku muuttuu jatkuvasti jäsenmäar̈ än
mukaan.
• Kaveri/Perhe mukaan – golf tutuksi!
• Puistogolf
• Pelaa 100 ja Kierrä 20 osallistumisen aktivointi naisille
• Hauskoja sosiaalisia tapahtumia kaikenikäisille naisille
Ø Kertomuksia someen #Muntapapelata ja Rakkaudesta peliin. Ladygolfin Facebookiin otetaan vastaan kuvia,
videoita ja tarinoita koko kauden ajan

Pelaa 100 1.5.-30.9.2019
Ø Pelaa 100 on hauska henkilökohtainen aktivointihaaste, jonka tavoitteena on lisätä pelikierroksia kesän aikana ja
aktivoida samalla tasoitus. Mikäli tasoitus ei ole aktiivinen, tarvitaan neljä jätettyä korttia kauden aikana, jotta
tasoitus aktivoituu.
Ø Sataa pistettä kerätäan
̈ omatoimisesti, kirjaamalla pelikierroksien bogeypisteet. Pelaaja voi kartuttaa
pistesaldoaan pelaamillaan kierroksilla 1.5.-30.09.2019 välisenä aikana ja sata pistettä kerättyäan
̈ , ilmoittaa
pisteet www.ladygolf.fi sivuston kautta.
Ø Halutessaan pelaaja voi ilmoittaa pelaamansa 100 pistettä useamman kerran kesän aikana. Tuloksen
lähettäneiden kesken suoritetaan neljä palkintoarvontaa, kesä-, heinä-, elo- ja lokakuussa.
Ø Kun innostut, voit jatkaa jo pelatuilla kierroksillasi Kierrä 20-aktivointitempaukseen.
Ø #MUNTAPAPELATA
Ø Osallistujien kesken on jaossa ihania arpajaispalkintoja yhteistyökumppaneiltamme. Tule mukaan nauttimaan!

Kierrä 20 31.10.2019 asti
Ø Golfissa otetaan käyttöön kesällä 2020 maailmanlaajuinen tasoitusjärjestelmä. Jatkossa tasoitus muodostuu 20
viimeisen tasoituskortin perusteella siten, että kahdeksan parasta tulosta huomioidaan. Siksi haastamme
ladyt pelaamaan 20 kierrosta jo tällä kaudella!
Ø Kierrä 20 on hauska henkilökohtainen aktivointihaaste, jonka tavoitteena on saada naisgolfarit pelaamaan
useampia kierroksia kesän aikana ja saamaan kokoon tasoitukseen tarvittavat 20 kierrosta sekä aktivoimaan
samalla tasoituksensa. Kaudella 2019 aktiiviseen tasoitukseen riittää vielä neljä jätettyä korttia kauden aikana.
Ø Pelaa 20 kierrosta (9 tai 18) ja pelattuasi ne, ilmoita kierrokset www.ladygolf.fi sivuston kautta. Aikaa
ilmoituksen jättämiselle on 31.10.2019 asti. Kaikkien kierroksensa ilmoittaneiden kesken on jaossa upeita
yhteistyökumppaneidemme arpajaispalkintoja. Arvonta suoritetaan marraskuussa.
Ø Osallistujien kesken on jaossa ihania arpajaispalkintoja yhteistyökumppaneiltamme. Tule mukaan nauttimaan!

Frendi mukaan!
Ø Tuo frendisi mukaan tutustumaan kanssasi ihanaan harrastukseemme ja mukaviin ihmisiin kansallisella
golfviikolla 9.6.-16.6. sekä kesän naisten tapahtumissa. Frendi/Perhe mukaan – golf tutuksi!
Ø Olet lämpimästi tervetullut kaverisi kanssa hauskaan tutustumistilaisuuteen seuraasi. Luvassa on hauskoja
harjoituksia, naurua ja iloista yhdessäoloa golfin ja ystävien kanssa. Golf on koko perheelle sopiva sosiaalinen laji,
jossa on helppo tutustua uusiin ihmisiin. Golf tekee hyvää sekä keholle että mielelle!
Ø Tapahtumassa ystäväsi saa tuntumaa siihen, millaista golf on ja tutustuu mukaviin uusiin ystäviin. Aiempaa
kokemusta hänellä ei tarvitse olla, vain mukavat ulkoiluvaatteet ja kengät.
Ø Suomi Golfin strategiassa vuosille 2016-2020 yhdeksi tavoitteeksi on asetettu naispelaajien määrän lisääminen.
Seurat ympäri maata järjestävät tänä kesänä matalan kynnyksen tutustumistilaisuuksia, joihin olette tervetulleita.
Katso Golfviikon tapahtumat golf.fi/golfviikko.
Ø Tule mukaan kaverisi kanssa ja anna hienolle lajille mahdollisuus ihastuttaa Hänet!

Naisten Sunnuntai 9.6.2019
Ø
Ø
Ø
Ø

20. valtakunnallinen Naisten Sunnuntai aloittaa kansallisen Golfviikon
Pickalassa järjestetään Helluntai Heila-kisa
Seurat järjestävät tapahtumia ympäri Suomea #MUNTAPAPELATA teemalla.
Otamme osaa myös Naisjärjestöjen keskusliiton Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeeseen

GLORIA LADYCUP
20. JUHLAVUOSI

Upea kilpailukokemus naisille

20

Gloria LadyCup aloitettiin nimellä NiceCup vuonna 2000 ja esikuvana on ollut Ryder Cup joukkuekilpailu.
Vastakkain asettuvat Länsi- ja Itä-Suomen joukkueet. Aiemmin joukkueina ovat olleet Uudenmaan ja
muun Suomen joukkueet. Molemmissa joukkueissa on 24 naista, jotka valitaan kesän aikana
karsintakilpailuista tulosten perusteella. Loppukilpailu pelataan vuorotellen Itä- ja Länsi-Suomessa.
Kokonaisuus on aikuisten amatöörinaisten joukkuegolfin huipputapahtuma, joka on upea kilpailukokemus.
Samalla haluamme innostaa naisia pelaamaan reikäpeliä.

Juhlavuotena 14 karsintakisaa kiertueella
Osallistumismaksu on ko. avoimen kilpailun kilpailumaksu.
Joukkueet valitaan karsintakilpailujen osallistujista tuloksen
perusteella. Joukkuevalinnoista huolehtii joukkueen kapteeni.
Itä- ja Länsi-Suomen alueella, kummassakin on seitsemän kilpailua.
Jokaisesta kilpailusta pääsee paras kummastakin kisasarjasta
(lyönti/pistebogey) suoraan finaaliin. Lisäksi finaaliin pääsee 20
parasta pistepelaajaa karsintakilpailuista.
Kummassakin joukkueessa on kokonaisuudessaan 24 pelaajaa.

Gloria LadyCup karsintakisat 2019
19.5.
26.5.
15.6.
15.6.
30.6.
29.6.
29.6.
2.7.
4.7.
6.7.
7.7.
9.7.
13.7.
14.7.

Seagolf Rönnäs
Itä
Pickala Balmuir Open Länsi
Paltamo Golf
Itä
Pirkkala Golf
Länsi
Oulun Golfkerho
Länsi
Porin Golfkerho
Länsi
Golf Talma
Itä
Peuramaa Golf
Länsi
Nokia River Golf
Länsi
Hirvihaara Golf
Itä
Kymen Golf
Itä
Hirsala Golf
Länsi
Kerigolf
Itä
Keimola Golf
Itä

Länsi vastaan Itä
Finaalin pelimuodot 2 x 18 reikää, joukkuekilpailu
Kilpailumuotona tasoitukseton reikäpeli
1. päivä, "Four Ball Best Ball"
2. päivä, "Foursome"
Kummankin joukkueen kapteeni nimeää finaaliin kilpailijaparit
ja pelijärjestyksen. Finaalin kilpailupaikka on vuorovuosina Itäja Länsi-Suomessa. Joukkuekilpailun päättyessä tasatulokseen
viimeisen ottelun päätyttyä ratkaistaan voittaja "sudden death"
menettelyllä. Kapteenit valitsevat joukkueensa peliparin ja
pelimuotona on foursome.

20. Juhlafinaali
Kaksipäiväinen upea finaali pelataan pe 2.8.- la 3.8.2019 Suomen ykköskentillä Kytäjä Golfissa. Kaikki finaalipelaajat
palkitaan upeilla palkinnoilla. ”Finaali on upea elämys, jonka haluaa päästä kokemaan uudestaan! ”

NAISYSTÄVÄLLISIN
GOLFYHTEISÖ 2019
ARJA SIPRONEN PALKINTO

Naisystävällisin Golfyhteisö 2019
Ø Toteutetaan Pelaaja Ensin kyselyllä
• Laaja-alainen peitto
• Saatu palaute on hyödynnettävissä seuroissa
• Tulosten reaaliaikainen seuraaminen
• Jatkuva kehitys
Ø Painotetaan tiettyjä naisten arvostamia kokemuksia
Ø Huomioidaan myös ladykapteeneille lähtevä kysely syyskuussa ja seuran jäsenkehitys
Palkinto jaetaan Golf Gaalassa 2020.

KIITOS
sari.lonn@gmail.com

