Golf Pirkkalan naisten tapahtumat – tervetuloa mukaan!

Ladies

Kisoihin ja tapahtumiin ilmoittautumiset Nexgolfissajollei toisin mainita!

Seuraa ilmoituksiamme kilpailukalenterissa, naistoimikunnan sivuilla
ja Instagramissa GolfPirkkala_Ladyt.
Typy-9 on Pirkkalan naisten oma
yhdeksän reiän iltakisa, viitenä tiistai-iltana. Kolme parasta palkitaan
ja lisäksi on arvontapalkintoja!
Tule tutustumaan muihin sekä pelaamaan rennossa naisporukassa.
Kokeneemmat pelaajat auttavat
säännöissä ja pistelaskuissa. Kierroksen jälkeen jälkipelit Bufferissa!

GPi Tour-viikkokisassa on oma
naisten sarja, muista ilmoittautua
myös tähän!
Kesällä järjestetään Sofian jumppaa ja Kaisan opetusta.
Pirkanmaan Lady Cupin kilpailut
ovat kaikille avoimia. Osallistumista tuemme 10 €/vieraskentän
pelimaksu. Kaikkien panos tarvi-

la 19.3.
Kauden avajaiset
Indoor Center
Klo 14-16: miniklinikat
(Golf Daddyn Kaisa vetää),
Flight scope-analyysit,
Wilsonin Demo, kevään
uutuudet, tarjouksia!
Tapahtumakalenteri 2016
julkaistaan ja naistoimikunta
esittäytyy. Kaffit!
taan voittoon! Lady Cupin kisoissa
pelimaksuun sisältyy yleensä lounas ja palkinnot/arvontapalkinnot
ovat hyviä! Lisätiedot:
Golfpirkkala.fi/naistoimikunta

HUHTI- / TOUKOKUU

ke 27.4.
Sääntöilta ja kaffit

ke 11.5.
Uusien jäsenten ilta

Klo 17-18.30, Bufferi.
Vetäjänä Markku Parviainen.

Klo 17-18.30, Bufferi. Naistoimikunta esittäytyy. Kaffit. TERVETULOA!

la 21.5.
Likkojen lenkki / Flash Mob
Lähdetään porukalla lenkille
tarjoushintaan ja / tai mukaan
kentälle naisgolfarien 		

yllätystempaukseen! Lisätietoa
pukkarissa. Ilmoittautuminen
viim. 29.4.

ti 31.5. Typy-9 Texas Scramble
3 hlö:n joukkuekisa, tasoituksellinen lyöntipeli

Kaikki pelaajat avaavat, jonka jälkeen valitaan
joukkueen mielestä parhaimmassa paikassa oleva pallo.
Pallon paikka merkitään. Pelaaja, jonka pallo valitaan, jättää lyönnin
väliin. Muut pelaajat jatkavat kakkoslyönnillä, pudottaen pallon enintään
yhden mailanmitan päähän merkitystä paikasta...jne.
Tarkemmat säännöt kaikista pelattavista kisamuodoista ilmaantuvat
nettiin kevään aikana. Seuraa sivujamme: golfpirkkala.fi/naistoimikunta.

ke 25.5. Mentaali-ilta
Klo 17-18.30, Bufferi.
Vetäjänä Pertti Ratilainen.
Kaffit!

KESÄKUU

su 5.6. Naisten sunnuntai (9 r)
Ota kaveri mukaan caddieksi ja tulkaa nauttimaan yhteistä kiireetöntä
brunssia klubille!
Ensin alkujumppa, sitten protskujuomat päälle ja pelaamaan! Kierroksen jälkeen brunssi ja tutustuminen eri esittelijöiden pisteisiin.

la 18.6.

Ihana Bufferin
brunssi!
Teemoina ovat kauneus ja terveys.
Sekä pelaajat että caddiet osallistuvat arvontaan!
Kilpailumaksuun sisältyy brunssi
kahdelle. (Ilmoita myös kaveriksi
tuleva caddiemasterille).

su 12.6.
GPi:n naisten pelimatka Helmi Ladies Open
Aulanko Golf. Yhteiskuljetus klubilta, max. 25 hlöä.

Abacus Ladies Open GPi
PIRKANMAAN LADY CUP

Hulppeat palkinnot!
Kolme sarjaa (0-18, 18,1-36, 36,1-54).
Kaikissa kolme parasta
palkitaan. Seitsemän erikoiskilpailua sekä Give away-paketit
kaikille. Lopuksi 12 hengen
Näsijärviristeilyn arvonta paikalla olijoiden kesken. Lounas
sisältyy kilpailumaksuun.

ti 21.6. Typy-9 Ms Mulligan
henkilökohtainen kisa,
tasoituksellinen pistebogey

Normaali pistebogeykilpailu,
mutta joka väylällä saa
halutessaan uusia yhden lyönnin.

HEINÄKUU

ti 12.7. Typy-9 Korttikisa
joukkuekisa/
tasoituksellinen pistebogey

Jokaiselle joukkueen jäsenelle
arvotaan ennen kierrosta korttipakan maa ja kukin pelaa omaa
peliään. Kun väylä on pelattu,
seuraavalla tiiauspaikalla oleva
kortti kertoo, minkä maan/pelaajan
tulos merkitään edelliseltä väylältä
joukkueen tuloskorttiin. Kolmella
väylällä on jokeri, jolloin maan/
pelaajan saa itse valita.

to 7.7.

River Rose NRG
Pirkanmaan Lady Cup

Ilmoittautuminen
Nokia River Golfiin
p. 03 3400 234

la 23.7.

Pretty.fi LGV
Pirkanmaan Lady Cup

Ilmoittautuminen
Lakeside Golfiin
p. 03 5129500

su 31.7. Anna Ladies Golf
Golfpiste.comin järjestämä
kilpailu GOLF PIRKKALASSA –
mahtavat palkinnot ja lounas!

Huom! Ilmoittautuminen
Anna Golf Tourin sivuilla,
ilmoittautuminen aukeaa 7.7.
Heinäkuussa pelataan myös, tänä
vuonna PirG:in järjestämä,
Pirkanmaan seurojen naisten
välinen reikäpeliottelu.
Kapteeni nimeää GPi:n joukkueeseen kuusi pelaajaa pelimenestyksen perusteella.

ELO- / SYYSKUU

ti 2.8. typy-9 Lippukisa
Henkilökohtainen lyöntipeli

Kilpailija saa kierrokselle mukaan
lipun, jossa on hänen nimensä ja
käytettävien lyöntien määrä. Lippu
jätetään kohtaan, jossa pallo on,
kun lyönnit on käytetty. Kierroksen
saa pelata loppuun ja voi päästä
jatkamaankin, jos lyöntejä on vielä
jäljellä.

su 14.8.

Mansen Likat TG
Pirkanmaan Lady Cup

Ilmoittautuminen
Tammer Golfiin
p. 010 423 1800

Elo-syyskuussa seurojen
yhteinen (TG/NRG/GPi/LGV)
kisa-/pelimatka. Yhteiskuljetus klubilta, n. 10 hlö/
seura. Seuraa tiedotteita!

la 17.9. Naisten päätöskisa 3 mailaa ja putteri
Kolme sarjaa (0-18, 18,1-36, 36,1-54), erikoiskilpailuja ja
arvontapalkintoja. Lounas sisältyy kilpailumaksuun.
Tilaisuudessa palkitaan kauden menestyjät.

ti 23.8. Typy-9 Puttikisa
Henkilökohtainen kisa,
PUTIT LASKETAAN

Pelataan normaalisti, mutta
tuloskorttiin merkitään ainoastaan
viheriöllä putattujen puttien määrä.
Pienin yhteenlaskettu puttitulos
voittaa ja tasatilanteet ratkaistaan
tasoituksen perusteella.

t. Naistoimikunta 2016
Anna Kalves (pj.), Elina Anttila,
Sofia Johansson, Airi Kärki,
Mari Männistö, Päivi Rissanen
ja Terhi Ulonen

