TAWAST GOLF RY
SENIORIT
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
Kokoukset
Senioreiden kevätkokous pidetään entiseen tapaan maaliskuussa. Senioreiden kokouksessa
päätetään senioritoimikunnan kokoonpanosta kaudelle 2018 ja keskustellaan tulevan kauden
senioritoiminnasta.
Harjoittelu
Talviharjoittelua varten senioreilla on jälleen tammi-maaliskuun ajan omat muilta suljetut
vakiovuorot tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 12.30-14.00 sekä maanantaisin ja torstaisin kello
10.00-11.30. Tänä aikana järjestetään Olli Tapolan ohjattua harjoittelua neljässä ryhmässä. Mikäli
kiinnostusta ilmenee, voidaan vuoroja lisätä käytettävissä olevien halliaikojen puitteissa.
Harjoittelusta peritään pieni omavastuu, jolloin siihen sitoudutaan paremmin. Omien
harjoituspaikkojen avauduttua tarkastellaan tarvetta lisäharjoitusten pitämiseksi erikseen.
Kentän valvonta
Kahden edellisen kauden hyvien kokemusten johdosta kentän valvontatoimintaa jatketaan
kenttäyhtiön toiveiden mukaisesti. Valvontapäivien määrä pysynee entisellään, mutta valvottavien
päivien tarvetta tarkastellaan tarkemmin. Keväällä hyvissä ajoin kartoitetaan vapaaehtoisten määrä
ja järjestetään tarvittava koulutus. Valvonta on tarkoitus aloittaa toukokuun alkupuolella ja sitä
jatketaan syyskuun puoleen väliin.
Kevätretki
Toukokuussa heti Äitienpäivän jälkeen järjestetään perinteinen Tawastin senioreille suunnattu
kevätretki. Tänä vuonna tukikohtana on Tallinna, josta käsin käydään pelaamassa Niitväljassa,
Suurestassa ja Estoniassa. Ennakkoilmoittautuneita on matkalle jo 35. Matka kestää kolme päivää
sisältäen joko kaksi tai kolme kierrosta golfia (Suuresta on vaihtoehtoinen). Majoittuminen tapahtuu
vanhan Tallinnan kupeessa Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa-hotellissa, jossa voi
nauttia myös kylpylän palveluista.
Omat kilpailut
Senioreiden seuran lyöntipelimestaruudet eri sarjoissa pelataan elokuun puolivälissä (xx.xx.8.2018). Sarjoina ovat N50, N60, N70, M50, M60 ja M70. Tawastin senioreille järjestetään
tänäkin vuonna oma reikäpelimestaruuskilpailu. Kisa pelataan yhtenä sarjana. Pelikaavio jaetaan
viime vuosien tapaan tasoituksen mukaan ylä- ja alalohkoon. Kokemukset ovat olleet hyvät.
Seniorit pelaavat myös kauden lopulla oman päätöskisansa. Kisa pelataan paitsi henkilökohtaisena
kisana myös jonkinlaisena joukkuekisana, jonka muodosta senioritoimikunta päättää myöhemmin.
Maanantai Madamet
Naiset jatkavat omaa Maanantai Madamet-tapahtumaa. Tapahtumassa korostuu kilpailullisuutta
enemmän mukava golfhenkinen yhdessäolo. Lähtöajat varataan aina valmiiksi ja ilmoittautuminen
tapahtuu kilpailukalenterin kautta. Nyt pyritään varaamaan neljä vuoroa kunakin maanantaina niin
kauan kuin pelaajia riittää.

Viikkokilpailut

TawG:n seniorit yhdessä AGK:n senioreiden kanssa järjestävät perinteisen viikkokilpailusarjan
käsittäen yhteensä 12 osakilpailua. Puolet näistä pelataan Aulangolla ja puolet Tawastilla. Aulangon
osakilpailut jakautuvat Everstille ja Hugolle. Pelipäivät merkitään kilpailukalenteriin, jossa myös
ilmoittautuminen tapahtuu. Viime kaudesta viisastuneita sarjajakoa muutetaan täksi kaudeksi. Nyt
sarjat perustuvat henkilökohtaiseen tasoitukseen. Viime vuoden tilastojen perusteella jako miehillä
menee tasoituksen 16 kohdalla, naisilla tasoituksen 20 kohdalla. Näin pitäisi molempiin sarjoihin
saada suunnilleen sama määrä pelaajia. Alemmat tasoitussarjat pelaavat tasoituksellista lyöntipeliä,
ylemmät tasoituksellista pistebogeyta. Sen lisäksi sekä naisilla että miehillä huomioidaan
alemmassa tasoitusluokassa myös scr-tulos. Näin saadaan sarjojen määrä laskettua kymmenestä
kuuteen, jolloin lopputulosten selvittäminen helpottuu. Kustakin kisasta ja sarjasta 30 parasta
miestä ja 10 naista saa pisteitä. Lopputuloksiin huomioidaan kolme osakilpailua kummankin seuran
kentällä. Eniten pisteitä kussakin sarjassa keränneet kolme parasta palkitaan kauden viimeisen kisan
yhteydessä.
Lisäksi pelataan seurojen välinen Ryder Cup-tyyppinen kaksipäiväinen kisa. Peli ajoittuu elokuun
loppupuolelle. Joukkue valitaan viikkokisojen scr-tilaston perusteella koska reikäpelitkin pelataan
ilman tasoituksia.
Seuraottelut
Perinteisistä seuraotteluista Nurmijärven Golfklubi kohdataan kotona (xx.xx.2018), Kurk
(xx.xx.2018) ja Kymen Golf (xx.xx.2018) vieraissa. Lisäksi osallistutaan 10 seuran otteluun, joka
pelataankin kotikentällä. Yhdessä AGK:n kanssa pelataan kaupunkiottelu Hyvinkäätä vastaan, nyt
Kytäjällä (xx.xx.2018).
Perinteisiin seuraotteluihin valitaan joukkueet vapaaehtoisuuden perusteella siten, että kaikki
halukkaat pääsevät osallistumaan ainakin yhteen otteluun. Ottelut merkitään kilpailukalenteriin,
jonne myös kerätään ilmoittautumiset. Otteluista tiedotetaan ilmoitustaululla ja mahdollisuuksien
mukaan sähköpostilla. Kaupunkiotteluun ja 10 seuran otteluun toimikunta valitsee joukkueen
viikkokisojen hcp-tilaston perusteella. Valvonnasta saadun lisätuoton johdosta seuraotteluista ei
peritä osanottomaksuja vaan ne kustannetaan toimikunnan budjetista, samoin kuin matkat
yhteiskuljetuksilla.
Avoimet kilpailut
Finnish Senior Touriin kuuluvaa OnGolf Senioripokaalit-osakilpailua ei poikkeuksellisesti pelata
tänä vuonna Hämeenlinnassa. Sen sijaan TawG yhdessä AGK:n kanssa isännöivät senioreiden
ESGA-järjestön M55 Euroopan mestaruuskisoja 7.-10.8.2018.
Senioreiden ”kakkostouria”, nimeltään M50 Haastajatour, M60 Tour, M65 Tour, M70 Tour, M75 ja
N60 Tour ja N70 Tour pelataan viisi osakilpailua. Finaaliin pelataan 11.9.2018 Linna Golfissa
Alue Tourilla pelataan kolme osakilpailua, jotka on tarkoitettu M50 sarjassa hcp 4,5-36, M60, M65
ja M70 sarjassa hcp 6-36 ja N50ja N65 sarjassa 8-36 tasoituksen omaaville. Pelipaikat ovat
kesäkuussa Hartola (5.6.2018), heinäkuussa Eversti (5.7.2018) ja elokuussa Nokia (7.8.2018).
AlueTourin finaali pelataan 8.9.2018 Ruuhikoskella.
Senioreiden SM-kilpailut järjestetään heinäkuussa siten, että M50 pelataan Lappeenrannassa, M60
Hartolassa, M65 Kotkassa, M70 Messilässä ja M75 Asikkalassa, ja N50-70 Nurmijärvellä.
Senioreiden SM- reikäpeli järjestetään elokuussa miehille ja naisille Salossa.

SM-seurajoukkuekilpailut järjestetään syyskuussa miehille Kulloossa, naisille Hyvinkäällä.
Tiedotus
Seniortiedotuksessa kauden aikana toimii edelleen ilmoitustaulu klubitalon yläkerroksessa. Sen
lisäksi nettisivuilla voi tutustua ajankohtaisiin asioihin. Tiedotusta täydennetään sähköpostiviestein.
Sen vuoksi onkin tärkeää, että kukin huolehtii jäsentiedoissaan sähköpostiosoitteensa
oikeellisuudesta. Tekstiviestejä ei lähetetä kuin aivan poikkeustilanteissa valikoiduille joukoille.
Kauden ulkopuolella päätiedotuskanavana on nettisivusto sähköpostein täydennettynä

