
Hyvää alkanutta golfkautta Loimijoki Golfin senioreille !!
 
SGS:n  asiaa senioreille
 
SGS:n pelioikeudet
Suomen Golfsenioreilla on 194 pelioikeutta 41 seuran 44 kentälle. SGS:n 
jäsenillä on mahdollista
päästä näille kentille pelaamaan 20 €:n toimistomaksulla (18 r). Tarkempia 
tietoja näistä peli-
oikeuksista löydät SGS:n sivuilta: -> Pelioikeudet. Lisäksi on myös jäsenille 
Alennuskenttiä, kts.
SGS:n sivut: -> Jäsenpalvelut -> Alennuskentät.
SGS:n jäsenmaksu on 25 € tulee kuitattua helposti vierailemalla pari kertaa 
pelioikeuskentillä.
Jäsenyyttä edellytetään myös SGS:n kisoihin osallistujilta.
 
Seniorien golfmatkat
SGS järjestää jäsenilleen golfmatkoja yleensä Välimeren maihin (mm. 
 Espanjan ja Turkkiin …).
Matkat ovat olleet erittäin suosittuja, joten matkat kannattaa varata ajoissa. 
Matkoista
tarkemmin SGS:n sivuilta: -> Pelimatkat.
 
SGS:n kilpailut
Suomen Golfseniorit järjestää paljon erilaisia kilpailuja; kansainvälisiä 
seniorikisoja, kaikille
ikäluokille valtakunnalliset ”kovatasoiset” tourit, jne … … kts. SGS:n sivut: -> 
Kilpailut.
”Klubitason” seniorigolffareille tutumpia ovat kuitenkin Varsinais-Suomen 
Senioriliiga, mistä
tietoa on LoG:n Senioritoimikunnan sivuilla sekä SGS:n Senior Aluetourin 
kilpailut, mistä
tarkempaa tietoa on seuraavassa kohdassa.
 
Senior Aluetour 2022
Senior Aluetour on klubipelaajille tarkoitettu tasoituksellinen kilpailu. Alueilla 
on kauden aikana kolme
osakilpailua. Alueemme on Lounais-Suomi, mihin kuuluvat Varsinais-Suomen 
ja Satakunnan golfseurat.
Sarjojen menestyneimmät kutsutaan SGS:n sponsoroimaan finaaliin, mikä 
pelataan syyskuun alussa.



Senior Aluetour -kisoissa sarjat ovat: N50, N60, N70, M50, M60, M65, M70 ja 
M75. Sarjoissa
N70, M70 ja M75 golfauton käyttö on mahdollinen, muissa sarjoissa 
lääkärintodistuksen perusteella.
Kilpailukutsut löytyvät SGS:n sivuilta: -> kilpailut -> Aluetour. Myös kilpailujen 
säännöt löytyvät SGS:n
sivuilta. Finaali pelataan tänä vuonna Uudellamaalla, Suur-Helsingin Golf / 
Lakisto.
 
Lounais-Suomen Senior Aluetour -osakisat tänä vuonna ovat:

• ti  24.05.  Alastaro Golf (AlGo) Kilpailukutsu on ohessa.
• ke 29.06. Harjattula Golf & Country Club (HGCC)
• ke 20.07. Nakkila Golf (NaG)

Rohkeasi vaan mukaan !!
 
SGS:n Kesäpäivät 2022
SGS:n Kesäpäivät ovat suosittuja, leppoisia ja mukavia tapahtumia. Tänä 
vuonna ne ovat:

• ma 11.07.  Vaasan Golf
• ti   12.07.    Ruuhikoski Golf (EPG), Seinäjoki
• ti   19.07.    Nurmijärvi Golf
• ti   02.08.    Meri-Teijo Golf, Salo

Tarkempaa tietoa Kesäpäivistä löytyy SGS:n sivuilta: -> Ajankohtaista -> 
Tapahtumat
 
Muuta
Seuratkaa SGS:n nettisivuja, sieltä löytyy tarkempaa tietoa kilpailuista ja 
tapahtumista !!
 
Pelimenestystä kaudelle 2022 !!
 
Terveisin  Pasi
SGS:n aluekoordinattori, Lounais-Suomi
puh. 050 5529 529
pasisillanpaa@pp1.inet.fi
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