TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
TAMMER-GOLF SENIORIT
Maanantai viikkokilpailut ovat nyt valtaosin Seniorimehiläinennimisiä kilpailuja. Tämä johtuu siitä, että meillä on
pääsponsorina Mehiläinen.
Lämpimät kiitokset Mehiläiselle!

Viikkokilpailut kilpailumaksu 10 € sis. keittolounaan.
14.5. varaslähtökilpailu,
21.5. avajaiskilpailu ja
28.5., 4.6., 11.6., 25.6., 2.7., 9.7., 16.7., 23.7., 30.7., 6.8.,
13.8., 20.8., 27.8., 3.9., 10.9. ja
17.9. finaalikilpailu sekä
24.9. päättäjäiskilpailu
Senioreiden tapahtumakalenterissa on numeroituina ne
kolmetoista viikkokilpailua, joista lasketaan kullekin
osallistujalle kuuden parhaan pistebogey-ja scratch-tuloksen
keskiarvo. Kunkin sarjan kymmenen parasta tasatulokset
mukaan lukien pääsevät 17.9. järjestettävään 14.
viikkokilpailuun eli finaaliin. Finaalin sarjoissa kyseiset
keskiarvot toimivat pohjatuloksena.
Viikkokilpailuissa (pb ja scr) palkitaan kolme parasta naista ja
kolme parasta miestä kummassakin sarjassa. Mehiläinen
sponsoroi ja määrittelee palkintojen määrän ja arvon.
Avajais- (21.5.) ja päättäjäiskilpailut (24.9.) pelataan neljän
hengen joukkuekilpailuina. Yhteislähtökilpailuissa
kilpailumaksu on 15 €. Mehiläinen sponsoroi ja määrittelee
palkintojen määrän ja arvon.

11.6. (Pinkkipallo) ja 9.7. (Best-Ball) pelataan
viikkokilpailusarjaan kuulumattomina erikoiskilpailuina.
Näissä kilpailuissa palkitaan kolme parasta joukkuetta ja
palkinnot tulevat senioritoimikunnan rajallisesta budjetista.
21.6. Juhannuskilpailu parikilpailuna, yhteislähdöllä, 25%
tasoituksista, 2- hengen scramble. Tämän kilpailun palkinnoista
ja sponsorista on neuvottelut vielä kesken, mutta erittäin hyvistä
palkinnoista neuvotellaan. Kannattaa ehdottomasti osallistua!!

Sarjat: Seniorimehiläiset viikkokilpailuissa ja
erikoiskilpailuissa sekä Juhannuskilpailuissa;
Naiset N50 ja Miehet 70 punainen tii, pb ja scr. Miehet M50 ja
M70 keltainen tii, pb ja scr.
Ilmoittautumiset viikkokilpailuihin perjantaina klo 16.00
mennessä joko netissä tai suoraan caddiemasterille. Kutsut
laitetaan nettiin ja senioritoimikunnan ilmoitustaululle.
Painavissa syissä ja yhdellä autolla matkoja kulkevat voivat
toivoa lähekkäisiä lähtöaikoja, muutoin peliryhmät arvotaan.
Jälki-ilmoittautumisia otetaan vain peruuttaneiden tilalle.

Seniorimatkat:
22.5. Alastaro Golfiin
2.8. Aulanko Golf, Everstiin
4.9. senioripelimatka mahdollisesti jonnekin...........
Jokainen golfmatka on oma kilpailunsa ja tuloksien perusteella
kolme parasta pb-tulosta palkitaan kummassakin sarjassa.
Myös paras scr-tulos palkitaan.
Sarjat ovat N ja M (M70 punainen tii).
Seniorimatkalle ilmoittautuminen tapahtuu kutsun liitteenä
olevalle listalle ja ne tulevat senioritoimikunnan
ilmoitustaululle. Ilmoittautumiset ovat sitovia!

Yksilökilpailuihin ja seniorimatkoihin voi osallistua myös ne
henkilöt, jotka eivät halua osallistua kilpailuun ja palauttaa
kilpailukorttia.

Mestaruuskilpailut:
17.-19.8. pelataan seniorimestaruuksista siten, että on vain yksi
yhteinen sarja seniorinaisille ja yksi yhteinen sarja
seniorimiehille, poikkeuksena on M75 sarja.
Sarjojen voittajista leivotaan seuran seniorimestareita. Lisäksi
palkitaan kunkin ikäryhmän paras pelaaja. M75 sarja pelaa
edellisista vuosista poiketen punaiselta tiiltä.
Kaikkiin sarjoihin mahtuu yhteensä 120 pelaajaa, joten
senioreillekin saatetaan joutua ilmoittautujamäärästä riippuen
soveltamaan nk. cut-rajaa. Rajan käyttöönotosta päättää
mestaruuskilpailujen kilpailutoimikunta.

Senioreiden reikäpelimestaruuskilpailu, senioreiden
Match-Cup ja senioreiden Greensome Match-Cup
Reikäpelit ja Match-Cupit pelataan vanhaan tapaan.
Ilmoittautuminen näihin kilpailuihin 31.5.2018 mennessä!!

Lisäksi pelataan:
* 8.8.Senioreiden neliseuraottelu TG-NRG-GPi-LGV pelataan
Tammer-Golfissa.
* Pirkanmaan seniorimestaruuskilpailu pelataan syyskuussa
NRG:ssa.
* 10 seuran paremmuus ratkotaanTawast-Golfissa.
Kahden viimeksimainitun kilpailun tarkka ajankohta selviää
myöhemmin.
* Seniorien aluetourin Hämeen osakilpailut järjestetään
Hartolassa (5.6.), Aulangon Everstissä (5.7.) ja NRG:ssa (7.8.).
* 21.8. kansallinen M65 Tourin neljäs osakilpailu TammerGolfissa.

Muu toiminta:
5.5. kentällä järjestetään koko jäsenistön voimin
kunnostustalkoot. Kellonajat tarkentuvat lähempänä
ajankohtaa.

Yhteistyö muiden toimikuntien kanssa:
Senioritoimikunta on valmis tarvittaessa tukemaan ja auttamaan
muita toimikuntia.

Muuta
Seuran kanssa suunnitellaan myös kaikille avoimia
harjoittelutilaisuuksia.
Pidäthän kenttää hyvässä kunnossa korjaamalla aina ja kaikki
lyöntijälkesi!
Tiedottamista pyritään parantamaan! Seuraa tarkoin nettiä,
senioritiedotteita, ilmoitustaulua ja TG:n uutisosiota!

Senioreiden viikoittainen talviharjoittelu on aloitettu jo
syyksyllä ja jatkuu kevääseen golfhalli Golf Daddyssa tiistaisin
klo 12.00 – 13.30 hintaan 5€/ kerta/ henkilö.
Tammer-Golfilaisilla (avoin kaikille) on jo syksyllä ollut
mahdollisuus osallistua kuntosaliharjoitteluun Liikuntasali 35
plussassa aina maanantaisin klo 12.00 ja torstaisin klo 19.30.
Jokainen on maksanut Liikuntasali 35 plussan hinnoittelun
mukaisen maksun.
Senioritoimikunta toivoo ja odottaa, että Sinä osallistut
järjestämiimme kilpailuihin, matkoihin, tapahtumiin ja
harjoitteluihin! Me järjestämme niitä juuri Sinua varten!
Tervetuloa!

