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Ladies Finnish Open
messilässä 7.-9.6.2018



Ladies Finnish Open
Ladies Finnish Open on Naisten Euroopan haastajakiertueeseen, 
LET Access –kilpailusarjaan, kuuluva kansainvälinen golfkilpailu.

Kilpailun ajankohta on kesäkuun 7.–9., jolloin Messilän 
viheriöillä nähdään ulkomaalaisten ammattilaispelaajien 

lisäksi myös Suomen naisgolfi n parhaimmisto. 

Messilään odotetaan noin 120 pelaajaa, 
joista suomalaisia on noin 40.  
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Parhaille pelikoikeus Ladies European Tourille
Tänä vuonna LETAS -kilpailusarjassa pelataan Suomen osakilpailun 

lisäksi 10 kilpailua. Kauden päätteeksi kiertueen viisi parasta pelaajaa 
saa täyden pelioikeuden Ladies European Tourille kaudelle 2019.
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Kauden 2018 kilpailut
6.–8.4 - TERRE BLANCHE LADIES OPEN - Bagnols-en-Forêt, Ranska - € 40,000

4.–6.5 - VP BANK LADIES OPEN - Gams, Sveitsi - € 40,000
31.5.–2.6 - JABRA LADIES OPEN - Evian-les-Bains, Ranska - € 50,000

7.–9.5 - LADIES FINNISH OPEN - Messilä, Suomi - € 40,000
14.–16.6 - CZECH LADIES CHALLENGE - Bystrice, Tsekki - € 35,000

20.–22.6 - LAVAUX LADIES CHAMPIONSHIP - Puidoux, Sveitsi - € 50,000
28.–30.6 - BELFIUS LADIES OPEN - Grez-Doiceau, Belgia - € 40,000

4.–6.7 - RIBEIRA SACRA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD INTERNATIONAL LADIES OPEN - Lugo, Espanja - € 35,000
9.–11.8 - ANNA NORDQVIST VÄSTERÅS OPEN - Bjärby, Ruotsi - € 35,000
15.–17.8 - BOSSEY LADIES CHAMPIONSHIP - Bossey, Ranska - € 50,000

13.–15.9 - WPGA INTERNATIONAL CHALLENGE - Stoke By Nayland, englanti - € 35,000



Ladies Finnish Open 2017
Viime vuonna Ladies Finnish Openin voiton vei Suomen 

Ursula Wikström (-9) ja Sanna Nuutinen (-7) jakoi toista sijaa 
yhdessä Englannin Charlotte Thompsonin kanssa. Kilpailun paras 

amatööri, Kanava Golfi a edustava Anna Backman (-2), jakoi sijaa 11. 
Viime vuonna kilpailussa oli mukana 121 pelaajaa.

Kilpailua on pelattu Suomessa vuodesta 2012 lähtien.
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LETAS-kiertueen suomalaispelaajat 2018
Krista Bakker - Matilda Castrén - Linda Henriksson - Tia Koivisto - 

Leena Makkonen - Elina Nummenpää - Sanna Nuutinen - 
Annika Nykänen - Krista Ontronen - Oona Vartiainen - Marika Voss

Messilässä mukana myös LET-pelaajat
Ursula Wikström - Noora Komulainen - Minea Blomqvist-Kakko



Suomen Golfl iitto vastaa kilpailusta
Kilpailun vastuullinen järjestäjä on Suomen Golfl iitto. 

Golfl iitto nimeää kilpailun vastuuhenkilön, johtoryhmän 
ja muun tapahtuman vaatiman järjestelyorganisaation. 

Sen lisäksi Golfl iitto vastaa mm.:

- vapaaehtoistyöntekijöiden koulutuksesta ja vaatetuksesta
– kilpailutapahtuman suunnittelusta

- kaikista tarvittavista järjestelyistä ja tapahtuman toteutuksesta
 – kilpailutapahtuman ennakkomarkkinoinnista

- kilpailutapahtuman tiedottamisesta ja näihin liittyvän materiaalin valmistamisesta
– kilpailutapahtuman taloudesta järjestelyjen ja erikseen sovittujen asioiden osalta 

- kilpailukentän merkitsemisestä ja siihen liittyvästä ohjeistuksesta
- kilpailutapahtuman tulospalveluohjelmistosta ja laitteistosta 

- pelaajien majoituskuluista sekä kuljetuspalvelujen järjestelyistä
- kilpailutapahtuman sekä ProAm-kilpailun (6.6.) 

palkinnoista ja muista kuluista
- oman henkilöstönsä palkkioista ja kuluista
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Messilä Golf
- antaa kilpailutapahtuman ajaksi käyttöön hallinnassaan olevan golfkentän 
ja kaikki siihen kuuluvat alueet ja tilat, joita tapahtuman aikana tarvitaan: 

kilpailutoimisto, pukuhuone- ja sosiaalitilat, VIP-tila, Players’ lounge, lehdistötila. 

- antaa kilpailutapahtuman ja sen valmistelun ajaksi käyttöön palveluksessaan 
olevan henkilöstön ja vastaa henkilöstön palkkioista ja muista kuluista. 

- rekrytoi erikseen sovittavan, riittävän määrän vapaaehtoistyöntekijää kilpailuorganisaatioon

- vastaa kentän kilpailukuntoon saattamisesta ja sen 
ylläpitämisestä Golfl iitoliiton ja LETASin ohjeiden mukaisesti.

- vastaa tarkoituksenmukaisten ja riittävien pysäköintitilojen saatavuudesta.
- vastaa vapaaehtoistyövoiman ja oman henkilöstönsä 

päivittäisestä ruokailusta ja virvokkeista. 

 - tapahtuman ravintolapalveluista.
- kilpailutapahtuman ulkoisesta tiedottamisesta ja 

alueellisesta ennakkomarkkinoinnista.
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Messilä Golfi n oikeudet
Messilä Golfi lla on oikeus markkinoida oman golfyhteisönsä toimintaa 

hyödyntäen Ladies Finnish Open -tapahtumaa. 

Messilä Golfi lla on myös tapahtuman jälkeen vapaa oikeus markkinoida 
kenttää ja yhtiötä LETAS ja Ladies Finnish Open -kenttänä. 

Messilä Golfi lla on oikeus pitää esillä kenttäalueella oleva oma 
ja sen yhteistyökumppaneiden kiinteä mainosmateriaali.

Messilä Golf saa oikeuden jakaa yhden Villin kortin Ladies Finnish Open –kilpailuun. 
Kortin saajan tulee täyttää LETAS-kiertueen osallistumiseen tarvittavat vaatimukset.

Yhtiöllä on oikeus järjestää kentällään 30v ProAm-kilpailun tiistaina 5. kesäkuuta. 
ProAm joukkueen (3 hlö) hinta on 500 euroa +alv. 

Liitto kutsuu tapahtumaan erikseen sovittavan määrän kilpapelaajia. 
Yhtiö vastaa tapahtuman kaikista järjestelyistä ja kuluista.
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Vapaaehtoistyö
Kilpailun läpiviemiseksi tarvitaan vapaaehtoisia eri tehtäviin. 
Sellaisia ovat mm. tulospalvelu, startteri, forecaddie, ensiapu, 

yleisönhallinta, pysäköinninhallinta ja kuljetukset. 

Ilmoittautuneita on jo lukuisia, mutta rekry on edelleen käynnissä. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Arja Byman.

Kilpailun läpiviemiseksi tullaan perustamaan erillinen järjestelytoimikunta
jonka puheenjohtajaksi on lupautunut Jukka Ottela.
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Osakkaiden pelaaminen kilpailuviikolla
Kilpailuviikolla kenttä on suljettu 5.-9.6. ja avataan 

lauantaina heti kilpailun jälkeen 

Osakkaiden vaihtopäivät GKS-kentillä ovat voimassa 
kilpailun aikana arkisin joka päivä.



”Kun tällainen tilaisuus golfyhteisöllemme tarjoutui, toki tartuimme siihen innolla. 
Tämän tasoinen kansainvälinen kilpailu tuoda hienomme kenttäämme esille. 

Myös imagovaikutus urheilustaan tunnetulle Lahdelle ja sen lähialueelle on suuri. 
Messilässä on järjestetty useita kansallisia arvokilpailuja, joten osaamista ja 
kilpailun laadukkaaseen läpiviemiseen tarvittavaa talkooväkeä meiltä kyllä 

löytyy. Kilpailu kruunaa upeasti seuramme 30-vuotisjuhlavuoden”.
            Ilkka Varmavuo - Messilän Golf

  
19

88
–2

01
8

Kommentit
”Messilässä on tehty viime vuosina mittavia parannustöitä ja huhut kentän loistavasta 
kunnosta on todettu oikeiksi, joten odotamme todella suurella mielenkiinnolla tulevaa 

kisaa. Edellisen kerran teimme merkittävää yhteistyötä arvokisojen tiimoilta 2005, 
jolloin lyöntipelin Suomen mestaruudet ratkottiin Messilässä.” 

”Nyt pelaajien taso on muutaman piirun kovempi, jolloin myös uudistettu 
kenttä saa arvoisensa mittatikun. Järjestelyjen osalta en ole huolissani. 

Tiedän, että puikoissa on vastuullisia toimijoita ja tarjolla paljon vapaaehtoistyövoimaa.”

”Kentän sijainti on kilpailun järjestämisen kannalta hyvä. Kulkuyhteydet ovat erinomaiset 
ja majoitusmahdollisuuksia löytyy läheltä. Lahden seutu on selkeästi golfareiden aluetta, ja 

odotamme myös, että yleisö löytää reitin väylien reunalle kannustamaan omia suosikkejaan”. 
              Juha Juvonen - Gofl iitto
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