HARTOLA GOLF NAISTEN TOIMINTAKERTOMUS v. 2016
NAISTEN KAUDEN AVAJAISET 14.5
Aloitimme kauden naisten avajaisilla johon osallistui 26 henkilöä.
Joukkuekilpailuna meillä oli Best Ball kisa, jossa joukkueen tulos on paras tulos=
pienin lyöntimäärä kultakin reiältä.
Kisa oli erittäinen tasaväkinen, voittajajoukkueessa pelasivat Seija Uitos, Maire
Pietilä, Irja Riikonen ja Ritva Kumpulainen.
Yksilökilpailuna oli PB jonka voitti Paula Räty sekä lähimmäs lippua jonka
voitti Ritva Nuorti.
Kilpailun loputtua nautimme kaikki yhdessä maittavan salaatin, suolaisen piirakan
sekä suussasulavan kakun kahveineen. Palkinnot jaettiin parhaalle joukkueelle sekä
yksilökilpailussa menestyneille.
Kaikkien osallistujien kesken arvoimme vielä FYSIO FORTEUKSEN lahjakortin.
NAISTEN SUNNUNTAI 9-REIKÄINEN PELI-ILTA
Naisten sunnuntai peli-illat käynnistyivät 21.5 ja jatkuivat aina 28.8 asti.
Osallistujia 4-6 per sunnuntai- määrä jäi pieneksi aikasempaan nähden.
Korvasimme perjantai-illat sunnuntailla, mutta suosio ei ollut kovin suuri
johtuen varmasti iltapäivä ajasta – olimme varanneet neljä lähtöä ”i” naisten
harjoitukset, mutta kaikki eivät olleet huomioineet tätä varausta.

5-LEIDIT KISA KANAVAGOLFISSA 29.5
Rakel Räsänen voitti täällä lähimmäs lippua kilpailun.
Palkintona oli Hellimö paketti kahdelle.
5-LEIDIT KISA TAKKULASSA 2.6
KANSALLINEN NAISTEN GOLFPÄIVÄ 5.6
Teemana meillä oli golfataan NAISILLE AMMATTI Naisten Pankin
kehityskohteissa.
Tämän tiimoilta pidimme ”Eclectic” kisan jossa kirjasimme kesän aikana parhaat
tulokset eri väyliltä naisten pukuhuoneessa olevaan listaan.
Saimme kerättyä 142,36€ jolla saimme viidelle naiselle ammatin.
Samalla oli myös aktivoida uusia pelaajia ” tuo kaveri mukaan”.

LADIES OPEN ERJA RAITTINEN 11.6
Erja Raittinen Oy Joutsasta sponssasi naisten tapahtuman joka pidettiin
kesäkuussa. Osallistujamäärä oli 26 paria. Palkinnot olivat suomalaisia
laatutuotteita.
Kilpailu sai positiivisen vastaanoton ja uskomme että ensi vuonna voisimme
kasvattaa osallistujamäärää nykyisestä – valitettavasti Erja Raittinen ei enään
sponsaa meitä tulevalla vuodella, mutta suuri KIITOS Erjalle, teimmehän
3 vuotta hyvää ja antoisaa yhteistyötä.
Voiton vei tässä kilpailussa Armi Marttila Lahden Golf ja Ritva Kumpulainen.
Kilpailunjohtajana toimi Jyrki Uusitalo.
Palkintojen jako ja ruokailu tapahtui Linna hotellissa.

5-LEIDIT KISA MESSILÄSSÄ 18.6
5-LEIDIT KISA HARTOLASSA 4.8
Osallistujia Hartolassa oli 62 – erittäin sateinen ilma varmasti karsi osallistujia.
Tulostasoon se ei kuitenkaan vaikuttanut, koska kolmella parhaalla oli sama
tulos 38 pistettä.
Parhaan scratch tuloksen teki Maire Pietilä.
Kilpailunjohtajana toimi Teuvo Salento.
NAISTEN 5-SEURAN SEURAOTTELU JYVÄSKYLÄSSÄ 14.8
Iloista mieltä ja hyvää yritystä oli joukkueellamme Johannalla, Virpillä,
Marja-Riitalla, Merjalla, Henrikalla ja Ritvalla, mutta se ei valitettavasti
riittänyt voittoon saakka – vaan saimme tyytyä viimeiseen sijaan.
NAISTEN 60 TOUR OSAKILPAILU 18.8
Hartolaan oli saapunut 37 kilpailijaa eri puolilta Suomea kisaamaan naisten
60 touria, kilpailun voiton vei Irja Riikonen joka oli myös 70 vuotiaiden ykkönen.
5-LEIDIT PÄÄTÖSKISA IITISSÄ 20.8
Siellä palkittiin kesän aikana kaikki osakilpailun 3 parasta PB tulosta sekä
paras scracth tulos joka kilpailusta, myös lähimmäs lippua kisan voittajat samoin
kuin joukkuekisan voittaja kiertopalkinnolla joka oli jo tutuksi tullut Messilä.
Tällä kertaa Hartola sijoittui viimeiseksi, mutta ainoastaan kolmen pisteen
päässä Iitistä.

Marja-Riitta Mäkinen toi seurallemme eniten pisteitä ollen henkilökohtaisessa
kokonaiskilpailussa 9:s.
NAISTEN KAUDEN PÄÄTÖSKISA 25.9
Alku seremoiden jälkeen arvoimme joukkueet Best Ball kisaan.
Golf Point antoi extra alennuksen tuotteistaan sekä Sanna piti Tupperwaresta
tuote esittelyn.
Palkintoja oli monessa eri sarjassa:
Best Ball kisan voittajajoukkueeseen kuuluivat Anne Rintala, Eija Lyyvuo, Raili
Heinonen ja Johanna Halme.
Lähimmäs lippua kilpailun voitti Anita Tuohino. Pisimmän draivin Irja Riikonen.
Kansallisella tasolla menestyneet Irja Riikonen ja Helena Kivijakola palkittiin.
Eniten birdieitä tehnyt Irja Riikonen palkittiin - samoin koko kesän sunnuntai
pelissä mukana olleet saivat pienen lahjan.
Naisten sivuilla on pitkät ja hauskat tarinat mitä kesän aikana on tapahtunut,
käykää lukemassa niin pääsette paremmin sisään.
Tässä kirjoituksessa on ainoastaan kuivia faktoja.
Palkintopöytä notkui erilaista tavaraa mistä jokainen sai jotakin.
SUURET KIITOKSET KAIKILLE JOTKA OLITTE LAHJOITTANEET.
HERRASMIES PALKINTO
Tänä vuonna palkittiin nimellä ”vuoden vaikuttaja” – joita olivat
JUKKA RINTALA ja ISMO LEHTONEN. Palkinnot jaettiin seuran
päätöskisassa 1.10
Budjettimme oli tällä kaudella 1.200€ josta käytimme 1.164€
jakautuen 63% avajaisiin/päätöskisaan sekä 37% palkintoihin.
NAISTOIMIKUNTA

Ritva Kumpulainen, Marja-Riitta Mäkinen
Merja Itäniemi, Johanna Halme

