Hei!
Naisten kausi 2018 lähti hienosti käyntiin Hirvihaarassa, kun suunnittelukokoukseen osallistui yhteensä 19
innokasta naista😊. Kokoustila oli täynnä iloista puheensorinaa ja hyviä ideoita. Tässä alla tiivistetysti
aiheet, joista keskustelimme. Näistä sovituista kilpailuista ym. tulee tarvittaessa lisätietoa vielä tilaisuuden
lähestyessä.
Ensimmäinen naisten yhteinen tapahtuma on Heini Haapalan (golf pro) treenit vain meille Hirvihaaran
naisille Tuusulan golfkentällä ti 15.5. ja to 17.5. Aamun ryhmä on molempina päivinä klo 10-12 ja iltapäivän
klo 17-19. Ensimmäisen kerran aiheina ovat putti, chippi ja svingi. Toisella kerralla treenataan pitchiä,
bunkkeria ja kerrataan svingi (+avauslyönti). Nämä neljä treenituntia maksavat yhteensä 70€/hlö.
Molempiin ryhmiin mahtuu 6-8 henkilöä. Mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset
2.5. mennessä osoitteeseen toimisto@hirvihaarangolf.fi tai numeroon 040-5103530

 Naisten sunnuntai 10.6.2018
- Järjestetään kilpailu naisille. Kilpailumuotona Best Ball, jossa parit arvotaan.
- Golf Point tulee esittelemään golfvaatteita.
 Naisten 9 reiän peli-ilta tiistaisin klo 18 parittomilla viikoilla alkaen 8.5. Ilmoittautuminen
caddiemasterille.
- Toiveena on, että Tiia Koivisto ehtisi joku ilta meidän kanssa pelaamaan.
 Naisten treenit Tuusulassa Heinin johdolla 15.5. ja 17.5. (Tästä info tämän kirjeen alussa.)
 Birdiepuut tulevat vanhaan tapaan klubirakennuksen eteisen seinään. Käykää ahkerasti
täyttämässä.
 Peliretki
- Ehdotuksena peliretki heinäkuussa Naantaliin, jossa pelattaisiin Aurinko golf sekä yövyttäisiin
Naantalin kylpylässä ja tulomatkalla pelattaisiin Maskussa (Kankaisten golf). Hintaa selvitellään
ja tähän palataan vielä myöhemmin.
- Mietittiin peliretkeä myös lähikentille.
 Kaveri mukaan golfia kokeilemaan Hirvihaaraan
- Tätä suunnitellaan naistoimikunnan kokouksessa.
 Pelaa 100 pistettä
- Tämä helppo ”kilpailu” löytyy osoitteesta ladygolf.fi. Alkaa toukokuussa ja siihen voi osallistua
koko kauden. Tavoitteena pelata 100 pistettä. Kaikki osallistujat saavat mitalit.
 Naisten kilpailuja, joihin kannattaa osallistua.
 Anna golf tour
 Gloria cup
 Omia leikkimielisiä kilpailuja (toivottavasti tulossa)
o Minikilpailu (elokuussa)
o Mäntsälä cup (9 reiän parikilpailu pitkin kesää)
 Naisystävällisin golfyhteisö kysely

-

Käykää vastaamassa kyselyyn osoitteessa ladygolf.fi.

 Bongaa lady -kilpailu omalle klubille
- Miehet kilpailevat koko kesän ajan siitä, kuka pelaa useimman eri naisen kanssa.
- Tästä taulukko klubirakennuksen eteiseen, johon miehet merkkaavat tuloksiaan.
 Naisten oma ilmoitustaulu tulee klubitalon eteiseen.
 Naisille on perustettu oma Hirvihaaran ladyt WhatsApp -ryhmä, jossa voi sopia mm. yhteisiä
peliaikoja kierroksille, golfkilpailuihin lähtemistä yms. Ryhmään liittämistä voi kysyä
naistoimikunnan jäseniltä ja ladykapteenilta.
 Naistoimikunnan ensimmäinen kokous on ma 7.5. klo 18.
 Naistoimikunta:
- Terhi Hynninen
- Erja Lindqvist
- Marjo Klen
- Satu Viitala
- Mervi Sillanpää
- Anni Kallio
- Tuija Kivioja
- Tuija Koivisto
- Sanna Heiskanen

Ihania hetkiä golfin parissa kaudella 2018!
t. Sanna Heiskanen, ladykapteeni

