
Yleisinfo kesän 2022 senioreiden viikkokilpailuista 

Senioreiden kesän 2022 viikkokilpailut alkavat maanantaina 30.5. Viikkokilpailut jatkuvat 

pääsääntöisesti maanantaisin kello 9 arvotuin lähdöin. Ilmoittaudu kisaamaan viimeistään 

edellisenä sunnuntaina klo 12.00 mennessä. 

Ensimmäisessä viikkokilpailussa kilpailumuotona tasoituksellinen pistebogey. Kilpailussa paikalla 

senioritoimikunnan edustajat starttereina, joten saat 1. teellä vielä perusinfoa ja voit myös kysyä 

kesän kilpailuista edustajiltamme. 

• Suurin pelaajalle annettava tasoitus on 36. 

• 3 parasta palkitaan niin naisissa kuin miehissä (mikäli vähintään 6 osallistujaa). Lisäksi 

palkitaan jokaisen kilpailun paras scratch-tulos (siis yhteisesti naisista ja miehistä). Palkinnot 

voit noutaa tulosten selvittyä caddiemasterilta. 

• Vapaavalintainen tii (paitsi viikkokisa 18. ”punainen tii" kaikilla). 

• Pelataan 3-hengen ryhmissä (paitsi viikkokisa 10. 3- tai 4-hengen ryhmät) 

• Kilpailumaksu perinteinen 10 euroa ja 15 euroa lounaan kanssa. 

• Kesän teema myös meillä senioreilla on kentän kunnioittaminen (turpeet, hiekkapussin 

käyttö, alastulojälkien korjaus jne.) sekä pelinopeus, eli seuraa ryhmäsi kanssa, että 

mahdollisuuksien mukaan pysytte edellisen ryhmän vauhdissa. 

Koko kesälle 2022 senioritoimikunta on ottanut tavoitteeksi yhteisöllisyyden ja seurahengen 

kehittämisen, jonka vuoksi viikkokisoissa on useita pieniä uudistuksia. Näistä seuraavana muutama 

esimerkki. 

• Yhteislähtöjä (viikkokisa 2. ja 19.), joissa mm. infoa ja arvontoja. 

• Uudet kaverit mukaan -kisa (viikkokisa 4.) 9r. 

• Ehdota ryhmiä -kisa (viikkokisa 10.) 

• Muutenkin monipuolisia vaihtelevia viikkokisoja 

• HCP PB, HCP LP, ¾ HCP PB, ¾ HCP LP, Scramble 

• Koko kauden kestävä (18 osakilpailua ja 12 pisteet lasketaan) viikkokisataisto, jossa Holiday 

Clubin upea pääpalkinto niin naisten kuin miesten sarjan ykkösellekin. Jokaiselle OGK:n 

seniorille Holiday Club tekee hienon tarjouksen golflomaan Katinkullassa, tarkempi info 

lopussa. Viikkokisoissa koko kauden yhteistulokseen lasketaan 12 parasta pistettä 18 

ensimmäisestä viikkokisasta. Pisteitä jaetaan molemmissa sarjoissa 30 parhaalle siten, että 

ensimmäinen saa 45 pistettä ja siitä alaspäin 40, 36, 33, 30, 28, 26, 24, 22, 21, 20 -> 1 

• Koko kesän koottu kilpailukalenteri on erillisenä senioritoimikunnan palstalla, (eli etusivulta 

ylälaidasta klikkaa Toimikunnat -> Seniorit -> sivun alalaidassa vihreällä: Senioreiden 

kalenteri (voit vaikka printata itsellesi kesän kilpailuinfon, samalla näet jokaisen viikkokisan 

teeman). 

Holiday Club on siis Oulun Golfkerhon senioreiden yhteistyökumppani kesällä 2022. 

Kesän 2022 viikkokilpailujen sekä naisten että miesten sarjan menestynein voittaa kauden 

päätteeksi golflomapaketin Holiday Club Katinkultaan kesäksi 2023. 

Palkinto sisältää: 



• 3 vrk majoitus 

• 2 Green feetä/ pelaaja (2 henkilöä) 

• Aamiaiset 

• Kylpylän vapaa käyttö 

• (Paketit voimassa kesän 2023 ajan) 

 

Lisäksi jokainen OGK:n senioripelaaja saa mahdollisuuden lomailla Katinkullassa ”erikoishintaan”, 

josta jokainen seniorimme on jo saanut sähköpostiviestin. Mikäli viesti on mennyt sinulta ohin niin 

viimeistään nyt se kannatta lukea. Mikäli et jostain syystä ole saanut sähköpostia, tarkista WiseGolf 

-tililtäsi onko sähköpostiosoitteesi ajantasalla. 

Tehdään yhdessä kesästä 2022 kaikkien aikojen golfkesä. Kerro kavereillesikin meidän 

viikkokilpailuistamme, ja ota uudet ja vanhat kisaajat mukaan. Näin meillä kaikilla on mahdollisuus 

saada myös uusia tuttavuuksia sekä pelikavereita. 

Golf on parasta hyvässä porukassa ja OGK:n senioritoimikunta kutsuu sinutkin mukaan hyvään, 

rentoon ja riemukkaaseen joukkoomme. Meille ovat tervetulleita kaikki pelitaitoon ja sukupuoleen 

katsomatta; ainoa edellytys on, että olet päässyt vähintään kunnioitettavaan 50 ikävuoteen. 

 

Antoisia pelejä ja mukavaa kisailua rennossa porukassa toivottavat OGK:n 

senioritoimikuntalaiset 


