
 

 

EasyFit/Subway 
Extreme-Juhannus 
2022 Kilpailuinfo 
 

Kilpailu pelataan scramblena (pb) kahden hengen joukkueilla. Pelataan 
normaaleiden scramble-ohjeiden mukaisesti.  
 
 
Kilpailunjohtaja: Tommy Fraser (0505624692). Ottakaa yhteyttä epäselvissä 
tilanteissa. 
 
 
HUOMIOITA PELIPÄIVÄÄN: 

- Kilpailuinfo elikkäs evästys klo 17.45 Klubin edessä 
- yhteislähtö klo 18.00 
- ravintola Vaskiportin palvelut käytössä läpi kilpailun, muistakaa hyödyntää! 
- Karelia Golfin junioritoimikunta myy makkaraa väylän 13/14 taukopaikalla – 

ostot voi maksaa käteisellä tai caddiemasterille 
- kyseessä on leikkimielinen Juhannuksen aloittelu, siis mukavaa, rentoa 

pelipäivää! Huomioikaa myös erilliset Juhannustaiat pelin aikana! 
- Kilpailun jälkeen palkintojenjaot Klubilla! 

 

 
Rentoa pelipäivää kaikille osallistuville pareille! 

 
 
 



 

 

Scrambleohje: 
- Pelaaja, jonka pallo valitaan, lyö aina ensimmäisenä. 2. pelaaja jatkaa samasta 

kenttäolosuhteesta. Ts. jos valittu pallo on ollut raffissa, myös 2. pelaaja lyö raffista. 
Viheriöllä ja bunkkereissa 2. pelaaja saa asettaa pallonsa, muilla kentän osilla toisen 
pelaajan tulee dropata pallonsa mailan mitan sisälle alkuperäisestä pallon paikasta (ei 
lähemmäs lippua). 

 
Erikoiskilpailut (henkilökohtaiset palkinnot):  

- Pisin drive, väylä 17 (miehet ja naiset) 
- Lähimmäs lippua, väylä 3 (yleinen sarja, kaikki osallistujat) 

 
Juhannustaiat pelin aikana: 

- Taika 1: Juhannuseväät, Subway surprise 
o Pelaajille luvassa Subwayn evästä matkalle 
o muistakaa hyödyntää myös junioritoimikunnan makkarapiste väylän 14 tiillä sekä 

ravintola Vaskiportin palvelut kilpailun aikana ja sen jälkeen! 
- Taika 2: Helppoa kuin heinänteko! 

o Ryhmän tuloskorttien syöttö NexGolf Premiumissa = kahden lyönnin vähennys 
väylällä 13 (riittää 1 tulosten syöttäjä, etu koko ryhmälle) 

- Taika 3: Mulligan, uusi avaus 
o Käytössä jokaisella joukkueella kerran kierroksen aikana 
o Pelipallo valittava uusista avauksista 

- Taika 4: ”Hand wedge”, heitto 
o Käytössä jokaisella joukkueella kerran kierroksen aikana 
o heittoja ei lasketa lyönneiksi 

- Taika 5: ”Portugalilainen”, potku 
o Käytössä jokaisella joukkueella kerran kierroksen aikana 
o heittoja ei lasketa lyönneiksi 

- Taika 6: Metsän taikaa, väylä 4 
o Väylällä 4 yhden lyönnin vähennys tuloksesta, mikäli joukkue on lyönyt ainakin 

kerran väylän aikana metsästä 
- Taika 7: kenttää muokkaavat extreme-taiat 

o Mm. väylän 9 uusi tiiauspaikka sekä monta muuta erikoisuutta! 

 
Rentoa Juhannusta toivottaen, Karelia Golfin kilpailutoimikunta 

 


