
 11.8.2022  
SGR naistoimikunnan suunnitelma 2022  
  
Alla lista kilpailuista ja tapahtumista, muistakaa laittaa kalenteriin ja osallistukaa mukavaan 
naistoimintaan! Tarkennuksia tapahtumiin päivitetään pitkin kesää. 
 
 To 26.5.  ViGS – SGR  ystävyysottelu, Vierumäki 

• Mukana oli 16 leidiä Rönnäsistä ja kivaa oli vaikka sateen takia pelattiin vain 9 reikää. 

• ViGS vei voiton tällä kertaa pistein 98 / 88 

• SGR:n  3 parasta: Rita Kallonen 19p, Kristiina Toivio 18p ja Eija Nikkanen 17p 
 
1.6. – 31.8. Eclectic kilpailu – paras tuloskorttisi ikinä 

• Alkaa 1.6. ja päättyy 31.8. 

• Eclectic tuloskortti on naisten pukuhuoneen seinällä. 

• Kilpailumaksu 10€, jonka voit maksaa Caddiemasterille (nimi ja raha kirjekuoressa) 

• 3 parasta tulosta palkitaan syyskuussa.  

• Voit myös haastaa oman kaverisi!    

• Eclectic-kilpailu on rento ja hauska koko kauden jatkuva kisa.  

• Eclectic-kilpailussa lopputuloksen muodostavat kauden aikana kullakin reiällä pelatut 
parhaat tulokset. Tulokset huomioidaan mistä tahansa kauden aikana pelatusta kierroksesta, 
kunhan sillä on pelattu vähintään 9 reikää. Lopputuloksesta vähennetään slope, joka on 
31.8. voimassa. 

• Tämän kilpailun tarkoitus on kannustaa pelaajia parhaaseen suoritukseen kauden jokaisella 
kierroksella ja jokaisella reiällä. Myös surkeasta kierroksesta korttiin voi jäädä yksittäinen 
birdie tai jopa eagle, joka vaikuttaa kauden Eclectic-tuloksessa! 

 
Pe 10.6. Texas scramble & Viiniä ja Venyttelyä  
Naisten rento kesän aloitus Meri kentällä aloitettiin klo 14 infolla ja venyttelyllä 21 naisen voimin.  
Matkan varrella Rami tarjoili meille virvokkeita ja pelin jälkeen vietimme lämmintä kesäiltaa 
sisäpihan terassilla.  Anni maistatti meille shamppanjaa & kuohuviiniä – ihanat maistiaiset.  Paras 
joukkue palkittiin kuohuviinipulloilla. Kolme parasta joukkuetta olivat: 
 

1. Ihalainen Kerttu, Nikkanen Eija, Nordman Arja (palkinnot), 61 bp 
2. Ashitkov Marja, Elvilä Helena, Granfelt Lena, 63 bp 
3. Blomberg Lisbet, Höckert Ulla, Höström Gerd, 64 bp 

 
Kiitos kaikille osanottajille hienosta päivästä! 
 
Golfliiton haastekisat, voimassa 1.6. – 30.9. 

Haasteet ja ohjeet löytyvät linkin alta. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan palkintoja kerran 
kuussa tai kauden lopussa, kilpailusta riippuen. Haasta itsesi -  golfia voi pelata monella eri tavalla! 

https://golf.fi/seuroille/ladygolf/haastekisat/ 

Haasteet ovat: 

• Pelaa 100 pistettä 

• Kierrä 20 kierrosta 

• Golfista on moneksi 

• Yhdessä aina mukavampaa 

https://golf.fi/seuroille/ladygolf/haastekisat/


  
Golf vaatteiden ja -tarivikkeiden kirppis Puistokentän klubitalolla 8.7 ja 9.7 

• Suur kiitos kaikille tavaroita tuoneilla ja ostoksia tehneille sekä Kari Laiholle, joka viihdytti 
meitä leppoisalla hanurimusiikista – kesän tunnelma parhaimmillaan.  Saimme ihan kivasti 
kerättyä rahaa Ukrainan tukemiseen sekä naistoimikunnan tapahtumiin. Ensi vuonna 
uudelleen! 

 
 
 
Pe 8.7. Lippukisa, Mansikoita ja Kuohuviiniä Puistolla   
Helteinen kesäilma helli Lippukisan 15 kaunista naista. Ennen kisaa tehtiin kirpparilöytöjä ja 
kuunneltiin Karin haitarimusiikkia, kisan jällkeen nautimme Isnäsin makeita mansikoita ja 
kuohujuomaa. Kiitos lipputuomari Matille kuohuviini yllätyksestä! Meillä oli kivaa ja ihana tunnelma. 
Tulokset: 

1. Satu Konttinen voitti kisan ylivoimaisesti, lippu päätyi 3. kierroksen 2. väylän avaukseen. 
2.  Airi Halonen oli hyvä kakkonen tuloksella 3. kierroksen 1. väylän avaus griinille.  
3. Ulla Höckert ja Tuija Lindholm, 2. kierroksen ysin griinille.  
Paras lippu: Airin Birkkupullo lippu oli kuin taideteos ja ansaitusti valittiin parhaaksi! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.7. Kolmiottelu Kymen Golf-Virvik-SGR, Rönnäs Meri 
Kolmiotteluun saatiin komeasti 45 osanottajaa, 16 Rönnäsistä, 15 Kymen Golfista ja 14 Virvikistä. 
Sateet kaikkosivat ja saimme tarjota aurinkoisen kilpailusään vieraille. Kotikenttä siivitti SGR:n 
voittoon ja ”Meidän Mies” kiertopalkinto siirtyi Kotkasta Rönnäsiin. 

 
Joukkuekilpailussa kustakin joukkueesta otettiin 10 parhaan 
tulokset huomioon.  
1. SGR  354 pistettä  
2. Kymen Golf 324 pistettä 
3. Virvik 300 pistettä.  
 
Henkilökohtainen kisa pelattiin 2 sarjassa.  
Alle 36 hcp sarja 3 parasta palkittiin: 
1. Tuija Lindholm (SGR) 41 pb 
2. Merja Berg (KG) 38pb 
3. Hilkka Sarapisto (SGR) 37pb 
 
Yli 36 hcp sarja, oli vain 3 pelaajaa, ensimmäinen palkittiin: 
1. Jaana Eskelinen (KG) 30bp  
 
Erikoiskilpailut: 
Lähemmäs lippua: Päivi Aitkoski-Catani 2,86m (ViG)  
Pisin drive: Eija Nikkanen (SGR). 
 
Kymen Golfilla ja Virvikillä oli myös oma seuraottelu, jonka 
voitti Kymen Golf ja Muumi kiertopalkinto palasi takaisin 
Kotkaan. 
 
Ensi kesänä kilpailu järjestetään Virvikissä.  
Kiitos kaikille osanottajille! 
 
 

 
 
Pe 19.8. Kolme mailaa & Putteri kisa, Meri  Pelimuoto pistebogey 

• Peräkkäsilähdöt alkaen klo 14:00 
• Kutsumme mukaan myös vähemmän pelanneita naisia 9-reiän kilpailuun takaysille. Liitytte 

muiden mukaan yksitellen kun ryhmät saapuvat etuysiltä, klo 16 eteenpäin.  
• Lisää jännitystä peliin, kun yhdellä valitsemallasi väylällä voit heittää pallon lyönnin sijasta  

• Osallistumismaksu 5€, joka maksetaan toimistossa setelinä naisten kassaan.  
• 3 parasta palkitaan pääsarjassa, ja ensimmäinen 9-reiän sarjassa. 

 
Pe. 10.9. Naisten golf kauden päättäjäiset  

• Lähipelimestaruus-kilpailu Puiston 1. greenillä klo 16:00 alkaen 

• Pelin jälkeen nautitaan pientä purtavaa ja palkitaan lähipelimestari ja eclektic-kisan kolme 
parasta Puiston klubitalolla. 

 
Hyviä lyöntejä kaikille! 
 
Naistoimikunta Hilkka Sarapisto, Kristiina Toivio, Airi Halonen, Anni Linnavirta 


