Keväinen tervehdys kaikille Kartanogolfin Lady-golffareille!
Kartanogolfin kaunis kenttä on avattu ja monet meistä ovat jo varmasti käyneet kevään ensimmäiset
/useammatkin kierrokset pelaamassa. Olemme naistoimikuntana tässä kevään aikana suunnitelleet
monta mukavaa tapahtumaa ensi kesälle ajatuksella GOLF ON MYÖS MUKAVAA YHDESSÄ OLOA.

Aloitamme naisten ikiomat 9-väyläiset peli-illat, kivaa leikkimielistä yhteistä tekemistä pelin ja muun hauskan
merkeissä! Peli-iltoja järjestämme kuusi kertaa, peliaikoja on alustavasti varattu 24 pelaajalle. Peli-illat löydät
kilpailukalenterista, ilmoittautuminen Nextgolfin kautta. Tule rohkeasti pelaamaan – tutustutaan uusiin
naisgolffareihin ja pidetään hauskaa pelin lomassa.
Kesäkuussa su 13.6. pelataan perinteinen Kartanon Katariina -kilpailu. Tänä vuonna tämä kilpailu toteutetaan
Avoimena kilpailuna, on näin ollen suunnattu kaikille Suomen naisgolffareille. Lisäksi kilpailupäivä on
valtakunnallinen Naisten Sunnuntai. Päivän aikana järjestetään ympäri Suomea golfseuroissa naisille suunnattua
toimintaa, niin myös meillä Kartanogolfissa. Tervetuloa kisaamaan mukavassa seurassa - luvassa hyvät palkinnot ja
tarjoilut!
Mansikka-shamppanja -scramblea pelataan la 10.7. Kilpailumuotona perinteisesti 3-henkiset joukkueet, jotka
Kartanogolfin Lady kokoaa mieleisekseen. Tästä lisää kilpailukutsussa, jonka löydät aikanaan kilpailukalenterista.
Kesän aikana on tulossa myös kolme Tuomas Sistosen klinikkaa. Tarkastele kilpailukalenterista opetuspäivät ja tule
mukaan oppimaan.

Tänä vuonna emme kilpaile Birdien onnistumisien määrästä vaan haastamme
teidät kaikki Kartanogolfin ladygolffaajat koko kesän kestävään Eclectickilpailuun. Tässä voi huonokin kierros sisältää yhden/useamman hyvän väylän!
Tästä tulossa vielä erillinen ohjeistus ja info. Eclectic-kilpailuun osallistuminen ei
maksa muuta kuin osallistumisen vaivan

Kauden päättäjäiset pidetään elo-syyskuun vaihteessa. Siellä palkitaan Eclectic-kilpailun voittaja, eniten kierroksia
kiertänyt sekä eniten tasoitustaan tiputtanut lady ja paljon muuta mukavaa! Päättäjäisten paikka ja ajankohtakin
vielä avoimet, joten kutsu tästä tipahtaa Sinulle myöhemmin.
Ja lopuksi silmäniloa luvassa- tänä kesänä uudistamme väylävessat sisältä. Tehdään pientä pintaremonttia ja
sisustetaan ne viihtyisiksi.
Jos käytössäsi on facebook, löydät meidät myös Kartanogolf - sivuilta, liity ryhmään! Instagramia käyttäessäsi
muista laittaa #kartanogolf# niin pääsemme kaikki ihastelemaan kuviasi Kartanogolfin nettisivuilta linkitysten
kautta. Otetaan paljon kuvia kesän onnistuneista/hauskoista/hulluista/epätavallisista tilanteista kentällä – jaettu ilo
on vähintäänkin satakertainen ilo!

Iloista pelikesää kaikille!
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