
 

GOLF TALMA RY:N   PÖYTÄKIRJA 

NAISTOIMIKUNTA   21.05.2015 

 

 

Aika: Torstai 21.05.2015 klo 18 – 

 

Paikka: Golf Talman klubi 

 

Läsnä: Kirsi Ahlfors, pj 

 Helena Mattila 

 Merja Tuomi 

 Tuija Lindvall 

 Sipe Soikkeli 

 Johanna Leppänen 

Poissa:  Tiina Niemelä 

 

1. Kokouksen avaus 

 pj avasi kokouksen klo18.05 

2. Naisten Sunnuntai 7.6.2015  

 ohjelma: käytiin läpi ohjelma  

 golfkirpputori: myyjät tarvitaan miespuolisia myyjiä siksi aikaa kun ollaan 

kentällä, hinnoittelua tarralaput to 4.6. klo 17 ja pe 5.6. Ilmoitukset facebookiin, 

kotisivuille ja ilmoitustaululle. Tarvitaan telttakatos ja siihen kasausapua. 

Pohjakassa hankittava. 

 tarjoilut: Jarilta pelin jälkeen iltapalaa, sisältää jälkiruoan 

 kilpailu ja palkinnot: hcp pistebogey Darphin tuotepaketit 1,2, 3 sija, lähimmäs 

lippua 4.väylä ja pisin draivi 18. väylä kukkapalkinnot, Paras scratch 

hierontalahjakortti, joukkuepalkinnot kukka tai joku muu Söderblomin 

puutarhalta. Palkitaan hauskin hattu, tuomari valitsee 

 Startteriksi joku mies, tuomarina Satu Bennert 

3. Yötön yö la 13.6.2015 klo 18 yhteislähtö, parikilpailu, best ball, 25 € 

 tarjoilut: ravintolan grillibuffee ennen kisaa terassilla, joten pelaajien oltava 

ajoissa paikalla 

 Kilpailu: hcp pistebogey best ball parikilpailu sekä erikoiskilpailuna lähimmäs 

kaljakoppaa kisa. Ostetaan erilaisia nestemmäisiä palkintoja Alkosta. Kilpailussa 

on ikäraja 18 v. 

 Kilpailunjohtaja Helena Mattila, Johanna Leppänen avustaa 

4. Vyon Ladies Open su 5.7.2015 klo 10 alkaen, Gloria Lady Cupin karsintakilpailu 

 markkinointi: juliste tekoon asap  



 

 hinta 25 € jäsenet ja 25 € + green fee ei jäsenet 

 tiedotus: levitystä mahdollisimman laajasti facebookin kautta ja sähköpostilla 

lähialueiden klubeille 

5. Matalan kynnyksen keskiviikot 

 tiedotus: Lassen kautta ja listat seinälle 

6. Naisten kesäretki v. 2015 

 tehdään Hämeenlinnaan 11.-12.7.2015 Hämeenlinna Lady Openiin, jossa 

pelataan ensimmäisenä päivänä Tawast golf ja toisena päivänä Aulanko Golfin 

Eversti. Kilpailu on parikilpailu ja pelimuotona scramble. Kilpailumaksu 90 

€/hlö, sisältää kaksi peliä ja 2 kisalounasta. 

 järjestelyt: majoitus Hämeenlinnan keskustassa hotelli Emiliassa, 2 hengen huone 

90 € ja yhden hengen huone 80 €. Matkat tehdään omilla autoilla lauantaiaamuna 

lähtö ja paluu sunnuntai-iltana. 

 ilmoitukset facebookiin ja kotisivuille 

 ilmoittautumiset Kirsille, ahlfors.kirsi@gmail.com 

7. Muut asiat ja tiedotusasiat 

 PsykeGolf  27.5 klo 18-20, 10 € maksu, Leena Matikka vetää 

 Naisten fysiikkatreenit personal trainer Piia Hämäläisen vetäminä: 

keskiviikkoisin Golf Talman tenniskentillä alkaen 3.6. klo 18. Harjoituksiin ei ole 

ennakkoilmoittautumista vaan paikalle tullaan klo 18, maksu käteisellä 5 €/hlö 

harjoituksen jälkeen Piialle 

8. Seuraava kokous 

 ti 23.6. klo 18 Golf Talmassa 

9. Kokouksen päättäminen 

 pj päätti kokouksen klo 19.35 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 26.5.2015 

Kirsi Ahlfors 

GT:n ladykapteeni 


