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NAIsteN HAku su 10.6.
Lady kutsuu peliparikseen seuran miespelaajan – ei 
kuitenkaan omaa miestään (pelimuotona bestball, pb). 
Voit ilmoittautua mukaan myös ilman paria, niin etsimme 
sinulle parin. Myös miehet voivat ilmoittautua pelipariksi 
naisten hakuun.
Tapahtuman jälkeen grilli kuumana klubilla!

sääNtÖILtA tI 12.6.
Kari Mäkelä käy läpi keskeisiä sääntöasioita ja esimerkkejä 
tilanteista omalla kentällämme. Tule kertaamaan sääntö-
tietämystäsi ja kuulemaan uusista tuulista kentällä!

tutustu LAJIIN JA tuLe kokeI-
LemAAN GoLFIA HARJoItus-
ALueeLLe tAI keNtäLLe!
Vapaita lähtöjä lajiin tutustujille: ma 11.6. ja ke 13.6. klo 
16, 17 ja 18. Voit myös varata lähtösi Annilan Golfkeskuk-
sen toimistosta – me järjestämme sinulle pelivälineet ja 
peliseuraa!

25.-26.6.2018

24 h GOLF JUNIORI-
TOIMINNAN HYVÄKSI

PeRINteINeN 
ReNto seuRA-
tAPAHtumA 
LA 16.6.
Pelimuotona scramble, 
joukkueet arvotaan
Tapahtuman jälkeen grilli 
kuumana klubilla!

ANNILAN JuNNu-
oLYmPIALAIset su 17.6. 
Tervetuloa mittelöimään leikkimielisesti golfhenkisiin 
junnuolympialaisiin. Tapahtumassa kisailevat lapset ja 
aikuiset hymy huulilla. Haastamme 
mukaan myös vanhemmat tai 
vaikkapa isovanhemmatkin – 
tule mukaan, vaikka et vielä 
pelaisikaan!

24h junnugolfille on hauska oman seuran junnujen hyväk-
si tehtävä 24 tunnin golftempaus – tapahtuma näkyy sekä 
kentällä että klubilla. Lähde mukaan tempaukseen jollakin 
panoksella; tarvitset vain seikkailumieltä, golfhulluutta ja 
roppakaupalla hyvää mieltä junnugolfin hyväksi!

Annilassa järjestetään ohjattua junioritoimintaa myös läpi koko kesän. 
tervetuloa tutustumaan toimintaan sekä harrastamaan golfia!

Lisätietoja: Petra miller puh. 050 3625724 ja Jukka Röyti puh. 050 3544446

Pelataan 3-4 hengen joukkueina, joukkueet arvotaan. 
Pelimuotona pb; pistelasku joukkueen yhteispisteinä 
valssin askeleita mukaillen ”yks-kaks-kol”

• väylältä 1 yhden joukkueen jäsenen paras pb-tulos
• väylältä 2 kahden parhaan pb-tulokset
• väylältä 3 kolmen parhaan pb-tulokset
• väylältä 4 yhden parhaan pb-tulos jne.

Tapahtuman jälkeen grilli kuumana klubilla!

TI 17.7.2018

SU 12.8.2018

KESÄILLAN VALSSI

VÄRIÄ PELIIN
Pelataan 3-4 hengen joukkueina; joukkueet ja joukkueen 
väri arvotaan etukäteen. Huomioi joukkueesi väri jollakin 
tavalla esim. asussasi tai bägissäsi/kärryssäsi. Pelimuoto-
na pb; joukkueen pisteiksi lasketaan väripallolla pelatut 
pisteet.

• joukkue saa mukaansa yhden väripallon sekä kaksi 
varapalloa
• kukin pelaa joukkueen päättämässä järjestyksessä vuo-
rollaan yhden väylän joukkueen väripallolla
• varapalloilla voi jatkaa, jos väripallo katoaa
• kierroksen jälkeen tallessa olevasta väripallosta saa 2 
lisäpistettä ja kustakin varapallosta 1 lisäpisteen

Tapahtuman jälkeen grilli kuumana klubilla!

KAUDEN PÄÄTÖS-
TAPAHTUMAT

mIeHet PuNAIsILtA  LA 29.9.

NAIsteN KAuDeN PäätÖs-
tAPAHtumA  LA 29.9.

PäätÖssCRAmbLe LA 6.10.

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMISET
TAPAHTUMIIN JA KISOIHIN:

Nexgolf: gp.nexgolf.fi  |  www.annilangolfkeskus.fi
caddiemaster: (015) 335 518, (015) 335 446

10.-17.6.2018KANSALLINEN
GOLFVIIKKO



Pelaa 100 pistettä -kisa on Golfliiton naistoimikunnan luo-
ma hauska kilpailu, jonka tavoite on ensisijaisesti aktivoida 
naisgolfareita pelaamaan useampia kierroksia kesän aikana.

Pelaaja kerää sataa bogeypistettä omatoimisesti ajalla 
1.5.-30.9.2018 pelaamillaan kierroksilla. Pisteet ilmoitetaan 
ladygolf.fi-sivustolla sähköisellä kaavakkeella, kun 100 pistet-
tä on täynnä. Pelaaja voi kerätä ja ilmoittaa pelaamansa 100 
pistettä useamman kerran kesän aikana.

Pelaa 100 pistettä -tuloksien lähettäneiden kesken suorite-
taan kuukausittain neljä palkintoarvontaa kesä-lokakuussa.

PELAA 100 
PISTETTÄ 

– VOIMASSA 
KOKO KESÄN!

SEURAN HALLITUS 
JA TOIMIJAT:

Jorma Hietanen 
puheenjohtaja, senioritoimikunnan pj

Sinikka Hiidenmaa hallituksen jäsen

Seppo Jantunen 
kenttä- ja tasoitustoimikunnan pj

Anneli Kaikkonen toiminnanjohtaja

Petra Miller hallituksen jäsen

Kari Mäkelä hallituksen jäsen

Tapio Perko klubitoimikunnan pj

Matti Suistomaa varapuheenjohtaja

Jarmo Suvisuo kilpailutoimikunnan pj

Mari Syväoja
sihteeri, tiedotustoimikunnan pj

Jarkko Vahvaselkä hallituksen jäsen

Jukka Pajulahti kapteeni

Jukka Röyti junioritoimikunnan pj

Jukka Kaikkonen kenttämestari

Arja Kosonen kuntogolf

Golf-Porrassalmi ry
Porrassalmentie 19

50700 Mikkeli
Puh. 015 335 518, 015 335 446

Faksi 015 335 682
golf-porrassalmi@annilangolfkeskus.net

www.annilangolfkeskus.fi

CADDIEMASTERIT

tommi kuukkanen, Petri Piispa ja mirko muukkonen


