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Naistoimikunnan kokousmuistio 03/2020

Aika

Keskiviikko 15.7.2020 klo 17

Paikka

Klubi

Läsnä

Irma Hujanen
Anni Hämäläinen
Seija Lehtola (osan aikaa)
Pirkko Pajari
Katja Rääpysjärvi
Johanna Väkeväinen

Naiskapteeni

Sihteeri

1 Naisten haku ti 21.7.2020 klo 17: pariscramble (25 % yhteistasoituksesta)
- Kolme parasta paria palkitaan
- Naistoimikunta paikalle klo 16:ksi.
- Kuvia pitää ottaa: kotisivulle juttu & kuvia.
- Ossi Sorjonen on luvannut hoitaa toimiston & pistelaskun.
2 Inkeri Open la 25.7.2020 klo 14
- Imatran Inkeri tulee tilaisuuteen esiintymään alkaen klo 13.30 ja hoitamaan avauslyönnin 10-väylällä (= lähinnä klubia)..
- Rämö sponssaa kuoharitarjoilun. Järjestetään 8-väylällä, Juha Hämäläinen hoitaa tarjoilun.
- GolfSky-lahjakortit voittajille.
- Pirkko Pajari lahjoittaa korupalkinnot.
- Tulostetaan sponsoreiden logot.
- Hankitaan pinkit ilmapallot, 4 x noin 10 pallon nippu: väylille 1, 8 ja 10 sekä terassille.
- Klubin pöydille pienet hortensia-asetelmat.
- Tilastoa aiemmista Inkeri-kisoista löytyi jonkun verran. Ensimmäiset järjestettiin 90-luvun alkupuolella.
- Pyritään saamaan julkisuutta kisalle: pressitiedote/toimittaja paikalle… Otettava itse kuvia omiin arkistoihin!
- Lähtöinfossa mainittava pisteiden merkintätapa (ei viivaa).
- Irma on lähettänyt kutsut lähiseuroille.
- Kilpailutoimikunta (Tero Karvinen & knit) on luvannut hoitaa pistelaskun ym. toimistotyöt.
- Naistoimikunta paikalle klo 13:ksi.
3 Naisten Sunnuntai 2.8.2020
- Kansallinen golfviikko 2.-9.8. alkaa Naisten sunnuntailla 2.8.
- Tehdään lähipelirata rangelle sunnuntaina klo 10-12.
- Rohkaistaan naisia lähtemään pelikierrokselle.
- Kaikkien 2.8. kentällä pelanneiden naisten kesken arvotaan yllätyspalkinto klo 18. Caddiemasterilla olevaan liuskalehtiöön laitetaan
kaikkien naispelaajien nimet arvontaa varten.
4 Naistenpuolikkaat
- Pirke on varannut Rauhan kentältä naisten kierroksen joko 3.8. tai 10.8. Valittiin päiväksi 3.8. Koko kierroksen pelaavat lähtevät klo
15 alkaen ja puolikkaan klo 17 alkaen. Koko kierros maksaa 35 € ja puolikas 20 €. Jokainen ilmoittautuu itse caddiemasterille.
- Pyritään pelaamaan naisten kierroksia myös takaysillä. Tällöin maanantai vaihtuu torstaiksi.
- Jaettiin kummivuorot loppukaudelle:
ma 20.7.
to 30.7.
ma 3.8.

normikierros
takaysi, normikierros
Rauhan kenttä

Seija, Katja
Anni, Pirkko
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ma 10.8.
ma 17.8.
ma 24.8.
ma 31.8.
ma 7.9.

Best Ball
normikierros
Greensome
Normikierros
?

Irma, Johanna
Anni, Seija
Anneli? Marja-Leena?
Irma, ?
?

5 Muut asiat
- Naisten kauden päätöstapahtuma on 12.9. Tällöin palkitaan kesän ”kisoissa” menestyneet. Mietittävä toteutusta.
- Iltojen pimetessä naisten kierrosten alkamisaikaa on aikaistettava, ensin klo 18.30 ja myöhemmin klo 17.
6 Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 26.8.2020 klo 17.30 klubilla. Kaikki ladyt ovat tervetulleita.

