
 
Golfing Fellowship of Rotarians in Europe 

Euroopan alueen presidentti belgialainen Luc Salens on pannut tuulemaan ja 

pyrkinyt aktivoimaan golfaavia rotareita tapaamaan toisiaan ja laajentamaan 

tuttujen verkostoja ympäri Euroopan. Vuoden alussa avattiin uudet GFR – sivut, 

www.rotary.golf, joilla jaetaan infoa tulevista tapahtumista ja jonka alle tullaan 

avaamaan kunkin maan omat sivut, joilla voidaan jakaa infoa maakohtaisista 

tapahtumista. GFR Finland osio on myös avattu näille sivuille ja niiden 

suomenkieliset sivut ovat tulossa lähiaikoina. 

 

 

GFR – Finland järjestäytyi 21.1.2019 ja valitsi siihen seuraavat 

perustajajäsenet: 

 

Puheenjohtaja Risto Turunen Tampere Jussinkylän Rotaryklubi 

Sihteeri  Antero Paalanen Tampere Jussinkylän Rotaryklubi  

Talous  Pertti Mäntylä Tampere Jussinkylän Rotaryklubi 

Jäsen  Antero Virtanen Tampere Jussinkylän Rotaryklubi 

 

Tällä ryhmällä pyrimme saamaan toiminnan alkuun ja aktivoimaan golfaavia 

rotareita osallistumaan yhteisiin tapahtumiin. 

 

Mietimme myös uutta sarjajakoa järjestämiimme SM – kilpailuihin ja tulimme 

siihen tulokseen, että muutetaan sarjajako samanlaiseksi kuin se on muissakin 

maissa sekä EM- että MM-kisoissa. 

 

ROTARIT 

Division 1  Hcp  0 – 12,4 lyöntipeli 

Divisoin 2  Hcp  12,5 – 18,4 Pistebogey 

Division 3  Hcp  18,5 – 36 Pistebogey 

- SM – mestariksi tulee näistä kolmesta sarjasta se, jonka pistebogey  

scratch on paras eli tulee vain yksi SM-mestari. Kunkin sarjan voittaja on 

sarjansa mestari tasoitukset huomioiden. 

- Yli 75-vuotias mies voi pelata halutessaan etutiiltä slope-huomioiden, 

tällöin hän ei kuitenkaan voi voittaa Suomen mestaruutta. 

- Kussakin sarjassa palkitaan 3 parasta 
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JOUKKUEKILPAILU 

 

Klubien välinen joukkuekilpailu pelataan siten, että klubin kolmen parhaan 

pistebogey scrach  tulos on joukkueen tulos.  

 

PARTNERIT 

Division 1  Hcp  0 – 18,4 Pistebogey 

Division 2  Hcp  18,5 – 36 Pistebogey 

- Näihin sarjoihin saavat osallistua puolisot, sukulaiset, lapset, kaverit jne. 

 

 

 

Rotareiden SM – Golf 2019  
 

Vantaan Rotaryklubi on lupautunut järjestämään tämän vuoden 

golfkilpailumme seuraavasti: 

 

Paikka  Master Golf Course ja siellä Master-kenttä 

  Bodominkuja 7, 02940 Espoo 

 

Aika  Torstai kesäkuun 27. päivä klo 10:00 

• yhteislähtö 

 

Hinta  75 euroa per pelaaja 

• Green fee 

• Rangepallot 

• Väyläopas ja kynä 

• Salaattipöytä, keitto ja lämmin ruoka 

• Golfkärry 

• Sauna- ja pukuhuonetilat pyyhkeineen 

 

Erikoiskilpailut Par 4-väylällä lähimmäksi lippua kahdella 

  Par 3-väylällä lähimmäksi lippua  

 

 

Ilmoittautuminen Master Golf Caddiemaster 

• mastergolf@mastergolf.fi 

• Puhelin  09 849 2300 

 

Ilmoittautuminen viimeistään 20. kesäkuuta mennessä. 

 

Ilmoittautuessa ilmoittakaa myös Rotaryklubinne sekä 

ikäli olette yli 75, niin pelaatteko etutiiltä. 
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