HaGK ry
TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016
1. YLEISTÄ
Hartolan Golfklubi toimii yhteistyössä Hartola Golf Oy:n kanssa ja tarjoaa
golfpalveluita kaikille lähialueen asukkaille sekä mökkiläisille ja muille vierailijoille.
Seuran tavoitteena on golftoiminnan kaikenlainen kehittäminen Hartolassa. Seuran ja
kenttäyhtiö toimivat yhteistyössä, toiminnan toteuttamisen ja kehittämisen osalta.
Tämä näkyy myös yhtiön henkilökunnan, toimikuntien ja hallituksien tiiviinä
yhteistyönä. Toimikunnat ovat tärkeimpiä seuran jäsenille toimintaa järjestäviä tahoja.
Kaikki halukkaat seuran jäsenet ovat tervetulleita toimikuntien toimintaan mukaan.
2. JÄSENHANKINTA
Jäsenmäärä on lähtenyt kasvuun 2014 alkaen ja tällä hetkellä on tärkeää saada
uudet jäsenet viihtymään ja sitoutumaan seuran toimintaan. Lisäksi tulee edelleen
keksiä uusia keinoja joilla hartolalaisia ja muita lähiseutujen asukkaita sekä seudun
vapaa-ajan asukkaita saadaan kiinnostumaan golfista. Mahdollisten uusien keinojen
lisäksi tullaan edelleen järjestämään erilaisia avoimet ovet tapahtumia ja
valmennusta.
Uusien pelaajien sitoutuminen/innostuminen lajiin kasvaa pelitaitojen kehittymisen - ja
sopivan peliseuran löytämisen myötä. Tähän tullaan kauden aikana panostamaan
avoimilla harjoituksilla ja valmennuksella. Kaikki seuran jäsenet ja toimikunnat voivat
omalla panoksellaan vaikuttaa uusien golfareiden hankkimiseksi. Paras markkinointi
kanava tiedetään olevan jo golfia harrastavat henkilöt. Kaikki seuran jäsenet voivat
tuoda tuttujaan kokeilemaan golfia ilmaiseksi Hartolaan. Tutustuminen lajiin voi
tapahtua harjoitusalueella tai ns kipinäkierroksena kentällä, hiljaiseen aikaan.
3. TOIMIKUNNAT
Kilpailutoimikunta laatii kilpailukalenterin yhdessä yhtiön palvelupäällikön ja seuran
toiminnanjohtajan kanssa. Toimikunta vastaa yhdessä palvelupäällikön ja seuran
jäsenten kanssa kilpailujen järjestämisestä. Toimikunta laatii myös edustuspelaaja
sopimukset ja vastaa mahdollisten kilpailujen kulukorvauksien tilittämisestä
sopimuksen mukaan. Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja vastaa ja toimii
yhteyshenkilönä, Hartolassa mahdollisesti järjestettävien liiton tai SGS:n kilpailujen
osalta.
Kenttätoimikunta seuraa kentän kuntoa ja kunnostusta. Kenttätoimikuntaan kuuluu
sekä yhtiön että seuran edustajia. Kenttätoimikunta tekee ehdotuksia ja päätöksiä
kentän kunnostuksista ja hoidosta. Isommat päätökset tekee kenttäyhtiön hallitus.
Seura kantaa erityistä huolta niistä toimenpiteistä, jotka vaikuttavat suoraan kentän
pelattavuuteen ja yleiseen ilmeeseen (etäisyysmitat, karheikot, reuna-alueet ym.).
Kenttätoimikunta järjestää yhdessä osakeyhtiön kanssa talkoita näiden tavoitteiden
saavuttamiseksi sekä vastaa paikallissäännöistä ja ottaa vastaan ehdotuksia kentän
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Junioritoimikunta kehittää junioritoimintaa saadakseen myös paikalliset juniorit
kiinnostumaan golfista. Perjantain vapaita harjoituksia jatketaan ja kehitetään. Koululaisia pyritään tutustuttamaan lajiin, jotta seutukunnan nuorista saataisiin uusia
golfareita. Tarkoituksena on järjestää erillinen green card kurssi nuorille ja ostaa
seuralle myös pelivälineitä joita voidaan lainata kurssilaisille. Tutustumista lajiin
tarjotaan lähialueen kouluille liikuntatuntien ohjelmaksi maksutta.
Koska junioritoiminta on Hartolassa pienimuotoista ja pääosin mökkiläisten kenttänä
sillä ei myöskään ole suurta potentiaalista kasvumahdollisuutta, tulee toimikunta
kehittämään ja koordinoimaan myös muuta valmennustoimintaa seuralaisille.
Valmennusta tullaan tarjoamaan niin naisille kuin miehillekin kauden aikana.
Tavoitteena on parantaa pelitaitoja ja sääntötuntemusta pelinautinnon
parantamiseksi. Myös fyysisen kunnon parantaminen ja kaikenlainen terveyden
edistäminen kuuluvat jatkossa valmennustoiminnan piiriin.
Tasoitustoimikunta seuraa tasoitusten pysymistä ajanmukaisina. Jotta tasoitus
pysyy aktiivisena EGA-tasoituksena, jäsenen tulee pelata vähintään neljä
tasoituskierrosta kauden aikana.
Naistoimikunta järjestää tapahtumia ja tempauksia naisille. Naistoimikunta tiedottaa
toiminnastaan nettisivujen kautta. Toimintasuunnitelman liitteenä on naistoimikunnan
toimintasuunnitelma.
Senioritoimikunta järjestää senioreille tapahtumia ja tempauksia sekä yhteispelejä
naapuriseurojen kanssa. Seniorit osallistuvat omalla panoksellaan suurten kilpailujen
(etenkin seniorikilpailujen) järjestämiseen. Senioritoimikunta järjestää myös
senioreiden kuukausikilpailut. Senioritoimikunta tiedottaa toiminnastaan nettisivujen
kautta.
Klubitoimikunta pyrkii aktivoitumaan ja nostattamaan jäsenistömme ”meidän
seura” henkeä järjestämällä erilaisia tapahtumia jäsenistön viihdyttämiseksi.
Pääpainopisteenä on kauden avaus viikonloppu, avoimet ovet sekä kauden
päättäjäiset. Klubitoimikuntaan tarvitaan lisää aktiivisia jäseniä jotta sen toimintaa
pystytään toteuttamaan.
4. KILPAILUT
Avoimet kilpailut pyritään keskittämään kevääseen ja syksyyn, jotta kiireisimmälle
ajalle juhannuksesta heinäkuun loppuun jäisi mahdollisimman paljon peliaikaa
jäsenille. Kilpiluja ja tapahtumia tullaan myös järjestämään sesonkiaikaan, mutta ne
pyritään suunnittelemaan mahdollisimman hyvin muun pelaamisen lomaan.
Yritystapahtumia ja pienimuotoisia kisoja pyritään järjestämään myös viikolla.
Kilpailumuotoihin pyritään saamaan vaihtelua järjestämällä esim. scramble tai best
ball kisoja.

Seuran sisäisiä kilpailuja ovat mestaruuskilpailut, lyönti- ja reikäpelissä sekä
viikkokilpailut. Mestaruuskilpailujen toteutustavasta ja ajankohdasta päättää seuran
hallitus yhdessä kilpailutoimikunnan kanssa.
5. JUHLAT JA RETKET
Keväällä pidetään kauden avajaiset ja kauden lopuksi viralliset päättäjäiset.
Toimikunnat järjestävät muuta toimintaa ja golfmatkoja mahdollisuuksiensa mukaan.
HaGK ry:n HALLITUS
Valitaan vuosikokouksessa yhdistyksen sääntöjen mukaan. Säännöt ovat nähtävissä
Hartola Golfin nettisivuilla.

