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TOIMINTASUUNNITELMA V. 2017
1. LÄHTÖTILANNE
Hartola Golfin jäsenistä yli 70% on senioreja. Jäsenten tyytyväisyyttä toimintaan on arvioitu
Pelaaja ensin – asiakaskyselyssä. Kokonaisuutena tulokset ovat selkeästi paremmat viime
vuoteen verrattuna.
Naispelaajien arvioinnit (ns. lähettiläspisteet) ovat selkeästi keskitason yläpuolella.
Miehissä on nähtävissä eroja pelaajan iän funktiona. Iän mukaan ryhmiteltynä seniorimiesten antamat lähettiläspisteet ovat selkeästi huonommat kuin alle 50-vuotiaiden.
Alle 50-vuotiaat miehet ovat antaneet kaikille palveluosatekijöille paremmat pisteet kuin
vuosi sitten. Seniorimiesten antamat pisteet sen sijaan ovat joillakin palvelun osa-alueilla
huonontuneet. Seniorimiesten antamat pisteet kenttäkokonaisuudelle ovat myös huonommat
kuin alle 50-vuotiaiden.
Seniorien toiminta on painottunut voimakkaasti kilpailutoimintaan. Kuitenkin seuran 350
seniorista vain muutama kymmenen ottaa aktiivisesti osaa kilpailuihin.
Miesseniorien ikäraja laski 1.1.2017 50 vuoteen.

2. TAVOITTEET
Hartola Golfin tavoitteena on olla Pelaaja ensin- arvioissa paras senioriseura Suomessa
vuonna 2018.
Tavoitteen toteutumista seurataan vuosittaisella Pelaaja ensin – asiakaskyselyllä.

3. TOIMIKUNNAN KOOSTUMUS JA TYÖNJAKO
o Esko Immonen, kilpailutuloksista tiedottaminen, yhteyshlö: Sikspäkissa ja haastajatourilla
o Lea Raitala, Nauti Golfista - jäsentapahtumat
o Simo Vehkasalo, yhteyshlö: Kymppikisassa
o Antti Vepsäläinen, yhteyshlö: Mikko Soille senior openissa
o Eero Mäkäräinen, pj., ennakkotiedottaminen tapahtumista, kk-kilpailut, seuraottelut,
matkat. Lisäksi yhteyshlö: Koko Itä-Häme golfaa.
Seuraotteluiden vetovastuuta jaetaan toimikunnan jäsenten kesken Eeron ollessa estynyt.
Työnjako ei ole ”kiveen hakattu” vaan sitä voidaan tarvittaessa muuttaa paremmin toimivaksi. Kaveria saa ”jeesata”.

4. TALOUSARVIO
o toimintaan on varattu RY:n talousarviossa 2000 euroa, joka pitää sisällään seuraotteluiden matkakulut ja tarjoilut sekä mahdolliset palkinnot muissa kilpailuissa.

5. MATKAKULUJEN KORVAUKSET
o suoritetaan edustuspelaajasopimusten kautta. Yhdistyksen hallitus hoitaa liiton kilpailujen kustannukset
o seuraotteluiden ja aluetourin osallistujien matkakulut korvataan toimikunnan tililtä.
(pyritään ajamaan mahdollisimman täysillä autoilla – korvaus, jos autossa väh. 3
henkeä on 0,25 e/km ja 2 henkeä 0,10 e/km.

6. TIEDOTTAMINEN JÄSENILLE
o senioreilla on runsaasti toimintaa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että
toiminnasta tiedotetaan riittävästi ja annettu tieto on yksiselitteistä ja oikeaa.
o Seniorien kk-tiedote jäsenille
o n. 1 vko ennen tapahtumaa senioreille lähetetään muistutus tekstiviestillä.
o uudet M50+ seniorit huomioidaan erikseen ennen kauden alkua
o tapahtumista tiedotetaan facebookissa.
o ilmoitustaulu pidetään ajan tasalla tapahtumista.
o seuraottelut ym. Nexgolfin kilpailukalenteriin, ilmoittautuminen netissa tai caddiemasterille
o ilmoittautuminen omiin kisoihin Nexgolfin kautta
o Hagk:n kotisivut uudistetaan maaliskuun aikana.

7. MATKAT
o tehdään pelimatka Sand Valleyn, Puolaan syyskuussa. Todennäköinen yhteistyökumppani Golfpassi, ajankohta 4.-8.9, 4pv+ 4 gf, hotelli Elplag

8. ITÄ-HÄME GOLFAA- TAPAHTUMA
o osallistutaan aktiivisesti tapahtumaviikkoon 5.6.-11.6 yhteistyössä muiden toimikuntien ja henkilökunnan kanssa. Tarkempi ohjelma Teralta maaliskuun aikana.

9. NAUTI ENEMMÄN GOLFISTA
o teema: ”nauti enemmän golfista”, tarkoituksena on aktivoida niitä seniorijäseniä, jotka eivät ole kilpailutoiminnasta kiinnostuneita.
Aihioita:
o järjestetään jäsenkunnalle mielen hallinta –kurssi (mindfullness, NLP tms.)
o leikkimielinen kisa, jossa pukeudutaan jonkin teeman mukaisesti (esim. 50-luku)
Kartoitetaan mahdollisuudet järjestää yhdessä Linna Hotellin kanssa.

10. SENIORIEN KUUKAUSIKISAT
o pelimuotona on pistebogey HCP naisten ja miesten sarjat. Paras SCR tulos (Monthly
Medal) palkitaan.
o kuukausikisat pelataan kilpailukalenterin mukaan (Nexgolf). Toukokuun kisa pelataan Tapio Peltosen muistokilpailuna ja elokuun kisa seniorimestiksien yhteydessä
(jos mahdollista)
o pelaaja saa käyttää HCP kilpailussa haluamaansa tiitä. ( ts. miehet voivat pelata
myös punaisilta.) Punaisilta pelanneilta miehiltä lasketaan vain HCP tulos.
o ensimmäinen startti kello 10.00, heinäkuun kisa ma 17.7. alkaen klo 12.
o lähdöille varataan 3 tuntia, eteen ja taakse riittävästi tilaa.
o kuukausikisan maksu on 13 euroa, joka käytetään ruokailuun ja palkintoihin
Seniorikauden parhaat palkitaan siten, että pelaajan kolme parasta sijoitusta lasketaan
yhteen. Voittaja on se, jonka sijalukupisteet ovat alhaisimmat.

11. MIKKO SOILLE SENIOR OPEN
o Pysyvä aika, on viikko juhannuksen jälkeen.
o Pelimuotoina lyöntipeli scr- ja hcp-sarjat
o Palkintopystit kiertävät vuodesta toiseen ja seura toimii pääsponsorina, ellei ulkopuolista sponsoria löydy (Antti)

12. SENIORIEN SEURAOTTELUT
Muurame
Muuramelaiset tulevat ma 12.6.
Messilä
Messiläläiset tulevat ma 19.6
Vierumäki
Vierumäkeläiset tulevat ke 28.6.
Porrassalmi (Mikkeli)
Mikkeliin mennään ke 9.8
Takkula
Takkulalaiset tulevat to 17.8.
Vääksy
Asikkalaan mennään 24.8.
Kotiotteluihin lähetetään kutsu, josta ilmenee otteluohjelma ja kilpailuohjeet.
Vierasotteluiden ohjelma ja kilpailuohjeet selvitetään isänniltä.

13. SIKSPÄKI
o Järjestetään kilpailusarjana kilpailukalenterin mukaisesti.
o Kilpailussa palkitaan kolme parasta ja loppukilpailuun jokainen seura tuo 3 palkintoa
o Pelimaksu 30 €, jonka jokainen maksaa itse, niin kuin muutkin kulunsa.

14. KYMPPI KISA
Osallistutaan kymppikisaan ja puolustetaan viime vuoden voittoa kunniaakkaasti. Kisaan
osallistuvat Lahti, Messilä, Vierumäki, Asikkala, Kuusakoski, Iitti, Aulanko, Tawast,
Tampere ja Hartola.

15. LIITON SENIORIKILPAILUT
Liiton SM ym. kansallisen kilpailutoiminnan tiedot, löytyvät SGS:n sivuilta.

16. SENIOR HAASTAJATOURIT
Tiedot löytyvät SGS:n sivuilta.
Osallistujat hoitavat kilpailujärjestelynsä itsenäisesti. Menestyksestä raportoidaan seuran sosiaalisessa mediassa.

Senioritoimikunta
Eero Mäkäräinen pj.

