
 

VAD ÄR GG-TOUR FÖR NÅGOT? 

Handelsgillet rf eller HG grundades 1857, alltså för 160 år sedan. Vår förenings aktiviteter har vuxit under de senaste 

åren. I dag är vi långt över 1000 medlemmar och vi är också den äldsta herrklubben i Finland. Ledaren av vår 

verksamhet heter Clarissa Köhler. HG verkar i sina egna utrymmen på Kaserngatan 23 i Helsingfors. Klubben 

arrangerar varje vecka en Gilleafton med intressanta föredrag om aktuella frågor där framstående experter från 

Finland ställer upp. Inom föreningen fungerar dessutom många klubbar, som fokuserar på sitt eget specialområde 

t.ex. biljard, bridge, business, frimärken, fiske, golf, jazz, mat, vin, körsång och whisky. Den största och mest aktiva 

klubben är GG eller GolfGillarna, som har cirka 150 medlemmar, som representerar aktiva golfspelare från många 

olika golfklubbar. GG:s verksamhet syns på de finska golfbanorna under namnet GG-Tour, som i år omfattar ca 20 

deltävlingar på olika golfbanor i södra Finland. GG-Touren spelas varje vecka från april till september med endast en 

kort sommarpaus så att också andra aktiviteter blir möjliga. Såvitt vi vet är vår verksamhet mycket unik i Finland. 

Samma grupp av spelare, i snitt ca 50 GolfGillare spelar i våra tävlingar varje vecka. Vi håller fast vid principen att 

arrangera våra tävlingar enbart på tisdagar med samstart klockan 10 för att förstärka och upprätthålla vår goda GG-

anda. De 15 bästa spelarna i varje deltävling får poäng och i slutet av säsongen står det klart vem är årets segrare 

och tar hem pokalen. Det viktigaste är förstås att tillsammans ha roligt under spelsäsongens lopp. Det är vi minst lika 

skickliga på som att spela golf!  Vi arrangerar årligen en enkät, som styr på vilka banor vi spelar följande år. Vi är 

måna om att ha utmärkta kontakter med alla golfklubbar och fattar beslut om vår spelplan i god tid. Vi har funnits 

till redan i över 15 år och har skapat fina traditioner med många klubbar. Vårt mål är att tillsammans jobba för att 

både golfspelare och klubbar mår väl. 

GG-TOUREN NÄRMAR SIG- VILL NI VARA MED? 


