
 

 

Mikkelin Liikemiestenseura r.y:n  

MIKKELI TOUR 2022 kilpailut  

Mikkelin Liikemiestenseura r.y: n MIKKELI TOUR 2022 ensimmäinen osakilpailu 

pelataan Annilan Golfin kentällä perjantaina 10.6.2022 klo 15.00 alkaen. 

Ilmoittautuminen tulee tehdä sähköpostitse: toimisto@annilangolfkeskus.net  

ke 8.6. 2022 klo 16.00 mennessä.  

Pelimuodot: 

- Pistbogey, hcp 18 r – yleinen sarja 

- Pelataan keltaiselta tiiltä 

- max tarkka tasoitus 36, jonka mukaan lasketaan slope tasoitus. 

Kilpailumaksut maksetaan caddiemasterin toimistoon:   

• Kilpailumaksu 30 euroa (MG) ja MG:n pelioikeuden omaavat 10 euroa 

(sis. Green feen ja tulokset) 

• Kilpailumaksu 35 euroa (GP) ja GP:n pelioikeuden omaavat 10 euroa 

(sis. Green feen ja tulokset) 

Mikkeli Tour 2022 on MLS:n golftoimikunnan järjestämä seuran jäsenille tarkoitettu 

Mikkelin kenttien mestaruuskilpailu.  Mikkeli Tour 2022 kilpailuissa pelataan kaksi 

kenttää: Mikkelin Golfin kenttä ja Annilan Golfkeskuksen kenttä. Molemmat kentät 

pelataan kaksi kertaa. Kaksi kilpailua kesäkuussa ja kaksi kilpailua syksyllä.  

Säännöt:  

• Kilpailut pelataan pistebogeynä, pb 18r 

• Kilpailusta lasketaan kummankin kentän paras pistebogey tulos.  

• Lähdöt yleensä klo 15.00 (HUOM! Lähtöajat voivat vaihdella) 

• Ilmoittautumiset suoraan golfkenttien toimistoon 

• Palkintojen jako suoritetaan viimeisen osakilpailun jälkeen seuralla tai seuran 

syyskokouksesssa.  

 

 

 

 

 

 



 

MLS TOUR 2022 osakilpailut ovat:  

• Pe 10.6.2022 klo 15.00 alkaen Annila (ilm. toimisto@annilangolfkeskus.net) 

o Ilmoittautumiset ke 8.6.2022 klo 16.00 mennessä 

o GP:n jäsenet ilmoittautuminen nexgolfiin 

o Kilpailumaksu 35 euroa, pelioikeuden omaavat 10 euroa (sis. Green 

feen ja tulokset) 

• Pe 17.6.2022 klo 15.00 alkaen Mikkelin Golf (ilm. 

caddiemaster@mikkelingolf.fi) 

o Ilmoittautumiset to 16.6.2022 klo 16.00 mennessä  

o  MG:n jäsenet ilmoittautuminen Nexgolfiin 

o Kilpailumaksu 30 euroa, pelioikeuden omaavat 10 euroa (sis. Green 

feen ja tulokset) 

• Pe 2.9.2022 klo 14.00 alkaen Annila (ilm. toimisto@annilangolfkeskus.net) 

o Ilmoittautumiset ke 31.8.2022 klo 16.00 mennessä 

o GP:n jäsenet ilmoittautuminen nexgolfiin 

o Kilpailumaksu 35 euroa, pelioikeuden omaavat 10 euroa (sis. Green 

feen ja tulokset) 

• Pe 9.9.2022 klo 14.00 alkaen Mikkelin Golf (ilm. 

caddiemaster@mikkelingolf.fi) 

o Ilmoittautumiset to 8.9.2022 klo 16.00 mennessä  

o  MG:n jäsenet ilmoittautuminen Nexgolfiin 

o Kilpailumaksu 30 euroa, pelioikeuden omaavat 10 euroa (sis. Green 

feen ja tulokset) 

Kuka hallitsee tänä vuonna MLS:n jäsenistä hallitsee parhaiten Mikkelin golfkentät? 

Saadaanko tänä vuonna uusi voittaja MLS-Tourille? 

Nyt kaikki MLS:n golffarit mukaan taistelemaan MLS:n Mikkeli Tour 2022 

herruudesta. Lisätietoja kisasta saat Jorma Koljoselta, 0407766842 tai 

jorma.koljonen@gmail.com Toki myös muut golftoimikunnan jäsenet antavat 

lisäinfoa tarvittaessa, katso yhteystiedot http://www.mls.fi/toimikunnat 

Kaikille oikein antoisaa golfkesää. Nähdään Mikkelin kentillä.  

Mikkelin Liikemiestenseura  

Golftoimikunta 

 


