UUDENKAUPUNGIN GOLFKLUBI

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015
Vuoden 2014 toiminnan teemana on ollut juniori – ja nuorisotoiminnan kehittäminen
ja erityisesti tämän kohderyhmän jäsenmäärän kasvattaminen. Lisäksi toiminnan
näkyvyyden lisäämistä on jatkettu edelleen. Näkyvyyden ja tunnettuuden kasvattamisessa
olemme toteuttaneet uudet verkkosivut ja avanneet seuralle omat sivustonsa facebookiin.
Molempien osalta olemme alkutaipaleella mutta tulokset ovat lupaavia. Juniori – ja
nuorisotoiminnan osalta on mainittava erityisesti loppukesästä kolmen aktiivipelaajan
toimesta toteutettu golfia 24 tuntia projekti. Tämän tuloksena saimme alkeiskursseille noin
60 nuorta ja odotamme saavamme tästä joukosta kaudelle 2015 joukon uusia
aktiivijunioreita. Juniori – ja nuorisotoiminnan kehittäminen tulemaan olemaan edelleen
myös kaudella 2015 pääteemamme. 24h golfia projekti saanee jatkoa ja kauden 2014
tuottoja voidaan ohjata jo heti alkukaudesta uusiin nuoriin kohdistuviin aktiviteetteihin.
Tulevana kautena tulemme isännöimään myös golfliiton alaista Tsemppitour
junioriosakilpailua. Perusseuratoimintaa ja sen kehittämistä jatketaan edelleen noudattaen
vakiintunutta muotoansa.
Golfseuran perustalous tulee jatkumaan vakiintuneena ja odotettavissa ei edelleenkään
ole yllätyksiä. Perustalouden ulkopuolisia erillisiä projekteja (esimerkiksi 24h golf)
seurataan ominaan ja niiden osalta tuotot kohdistetaan ennalta suunnitellun mukaisesti.
Jäsenmäärämme on edelleen hieman yli 500 jäsentä, tähän odotamme tulevalla kaudella
suhteellisesti laskien merkittävää juniorijäsenmäärän nousua.
Jäsenistömme on saanut kuluvan kauden nauttia kenttäyhtiön rakennuttamasta uudesta
klubirakennuksesta. Uuden klubirakennuksen tarjoamia mahdollisuuksia seuratoiminnan
kehittämisessä ja jäsenistön yhteisöllisyyden lisäämisessä ei kuluneella kaudella päästy vielä
täysimääräisesti hyödyntämään, jatkossa tämäkin mahdollisuus on otettava täysimittaisesti
huomioon koko seuratoiminnan kehittämisessä.
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Juniori- ja valmennustoimikunta
Järjestökoulutus:
- Osallistutaan lajiliiton ja LiikU:n koulutuksiin.
- Osallistutaan liikunnan järjestöjen innovaatiotoimintaan.
- Osallistutaan junioriohjaajakoulutukseen.
Lajikoulutus:
- Toteutetaan jäsenistölle sääntö- ja pelitapakoulutusta.
- Toteutetaan jäsenistölle kohtuuhintaista motivoivaa lajikoulutusta ympärivuotisesti tavoitteena innoittaa jäsenet nousujohteisesti liikunnallisuuteen ja lajin tieto-taitokulttuurin
kehittämiseen.
- Kehitetään nuorten golfpolkua puuhagolfista kilpagolfiin siten, että mahdollisimman
monella nuorella on mahdollisuus tutustua golfiin ja kehittyä omien odotustensa mukaisesti turvallisessa ja liikunnallisessa ympäristössä.
- Toteutetaan golfin markkinointia yrityksille ja yksilöille erinomaisena fyysisenä ja
psyykkisenä liikunta- ja yhteisömuotona.
- Verkotutaan valtakunnalliseen liikunnan innovointitahoihin.
Lajivalmennus:
- Kehitetään kilpapelaajien ympärivuotista valmennusta nuorten, aikuisten ja senioreiden
sarjoissa. Tavoitteena parantaa menestystä nykyisissä edustussarjoissa ja lisätä mahdollisuuksia etenkin nuorille saavuttaa pelioikeuksia valtakunnallisissa kilpailusarjoissa.
- Järjestetään nuorten Tsemppitour elokuussa 2015.

Tasoitus- ja kilpailutoimikunta
Tasoitustoimikunnan tehtävänä on tasoituslaskennan ja tasoitusrekisterin ylläpito,
pelaajien opastaminen oman tarkan tasoituksen laskemisessa, valvoa pelaajien
tasoitussääntöjen noudattamista sekä vastata sääntö- ja etikettikoulutuksesta yhdessä
kapteeniston kanssa.
Kilpailutoiminta tulee jatkumaan aikaisempien kausien tasolla. Kilpailuista pyritään
saamaan houkuttelevia kiinnittämällä huomiota tarjoiluihin ja palkintoihin. Tavoitteena pitää
olla jatkuva määrien lisääntyminen ja määrätty minimimäärätavoite on hyvä olla olemassa,
se olkoon vähintään 60 osallistujaa. Lyöntipelimestaruuskilpailussa osallistujatavoitteena on
edelleen 100 pelaajaa. Jäsenistön osallistumista kilpailuihin pyritään innostamaan ja
aktivoimaan aiempia vuosia enemmän.
Toimikunta järjestää avointen kilpailujen lisäksi mm. mestaruuskilpailut – niin
lyöntipelin, reikäpelin kuin pistebogeyn osalta – sekä viikkokilpailusarjan. Lisäksi
toimikunta huolehtii kilpailuorganisoinnista erilaisissa kisailuissa ja yritysten järjestämissä
kutsukilpailuissa yhdessä klubin henkilökunnan kanssa. Kauden aikana järjestettäviä
kilpailuja ovat myös kaupunginosien välinen kilpailu paremmuudesta. Kilpailukalenteri
kaudelle 2015 selviytyy lopullisesti talven ja kevään aikana.
Kilpailutoimikunnan tavoitteena on myös, että UGK:n pelaajistosta saataisiin
vähintään kolme pelaaja mukaan valtakunnallisille kilpailukiertueille. Kaudella 2014 meillä
oli edustusta valtakunnallisella tasolla, ja lisää pelaajia mukaan toivotaan.

Kausi 2013 toi Uuteenkaupunkiin seniorien valtakunnallisen kilpailun, jonka
osallistujamäärä ylitti 100 kilpailijaa. Tämä kilpailu oli mainio näyteikkuna, jonka kautta
seuraamme tehtiin tunnetuksi ympäri Suomen. Tämän kilpailun innoittamana UGK järjestää
vuonna 2015 Tsemppitourin aluekilpailun, jossa pystymme taas näyttämään osaamistamme.
Toimikunta toivoo jäseniltään aktiivista golftoimintaa myös talviaikaan. Pelimatkat
ulkomaille sekä sisäharjoittelu kotoisessa Suomessa palvelevat kilpailijoita kesän 2015
koitoksissa omalla kentällämme. Golf on lajina niin vaativa, että Suomen talven aiheuttama
kuuden kuukauden tauko näkyy lyömisessä pitkälle kesään.

Seuratoimikunta
Seuratoimikunnan tehtävät
Seuratoimikunnan tehtävänä on aktivoida jäsenistöä ja lisätä seurahenkeä. Ohjelmassa
ovat mm. yhteiset tapahtumat, talkoot, illanvietot, teemaillat, yhteiset matkat ja leikkimieliset kilpailut. Seuratoimikunta tekee yhteistyötä kapteenin ja muiden toimikuntien sekä Golfravintolan kanssa tapahtumien järjestelyissä.
Seuratoimikunnan järjestämiä tapahtumia vuodelle 2015
 yhteisten talkoiden tarjoilut
 seuran erikois- ja kutsukilpailujen tukitoiminnot mm. Kapteenin avauskilpailu (kutsut,
palkinnot ja tarjoilut)
 Midnight Sun, Elokuun brunssi ja muut teemakilpailut (kutsut, palkinnot ja tarjoilut)
 klubiretket
 teemapäivät
 kauden päättäjäiset tai pikkujoulut

Kenttätoimikunta
Kenttätoimikunnan tavoitteena on yhdessä kenttämestarin ja kenttähenkilökunnan kanssa
parantaa kentän peliolosuhteita.
Keskustella kentän peliturvallisuudesta ja toimenpiteistä, joilla parannetaan peliturvallisuutta.
Päättää yhteistyössä kentänhoitajan kanssa kentän väylien muotoilusta ottamalla huomioon
eri pelaajaryhmien tarpeet.
Vastaanottaa kentän parannusehdotuksia.
Tarkistaa kentän rajat ja muut merkinnät.
Päättää kentän avauksen ja sulkemisen ajankohdista sekä niihin liittyvistä toimenpiteistä.

Senioritoimikunta
Yleistavoitteet
- Tavoitteena on oman kunnon kohentaminen ja pelitaitojen kehittäminen.
- Seniorit osallistuvat aktiivisesti yhteistyöhön muiden toimikuntien kanssa seuran avaintehtävien toteuttamiseksi. Näitä ovat uusien harrastajien tukeminen, lajin tietotaitojen
kehittäminen ja lajin myönteisen julkikuvan lisääminen.

Kilpailutoiminta
- Tärkein kesän tapahtuma on SGS:n kesäpäivät torstaina 2.7.2015. Tähän tapahtumaan ja
sen yhteydessä järjestettävään toivomme saavan n 100 vieraspelaajaa, joten päivästä tullee onnistunut myös taloudellisessa mielessä.
- Jäseniä aktivoidaan osallistumaan SGS:n AlueTourin ja HaastajaTourin kilpailuihin.
- Seuraotteluista kotikentällämme pelataan Harjattulan Golfi a ja Rauma Golfia vastaan ja
vierasotteluihin matkustamme Aurinko Golfin, Kankaisten Golfin ja Yyteri Golfin kotikentille.
- Uutena kilpailumuotona on suunnitelmissa ns. Senioriliigaan osallistuminen.
- Oman seuran kilpailut
- Mestaruuskilpailut, sekä lyönti- että reikäpelissä.
- Omat viikkokilpailut tiistaisin
- Omat erikoiskilpailut
Senioreiden viikoittaisia sarjakilpailuja pelataan edellisten vuosien tapaan tiistaisin,
mikäli muut tapahtumat eivät aiheuta muutoksia. Ensimmäinen tiiaika on klo 09.00.
Heinäkuussa viikkokilpailut aloitetaan kello 08.00. Viikkokilpailussa naiset ja miehet
pelaavat oman sarjansa. Pelimuotona viikkokilpailuissa on pistebogey . Työ- tai satunnaisen
muun esteen omaavilla on mahdollisuus pelata kilpailu samana päivänä klo 16.00 - 17.30
välisenä aikana tapahtuvina lähtöinä. Illalla pelaavien tulee ilmoittaa tästä pelaamisestaan
keväällä ennen kilpailukauden alussa senioritoimikunnalle. Mikäli ystävyysseuraottelupäivä
muulla paikkakunnalla on tiistai, ei viikkokilpailua ko. viikolla pelata U:gissa. Seuraottelut
kotikentällä pyritään järjestämään tiistaiksi ja niissä saavutetut pisteet huomioidaan myös
viikkokisatuloksina. Pelaajat ilmoittautuvat viikkokilpailuihin maanantaihin klo 12.00
mennessä. Caddie master tulostaa kilpailukortit valmiiksi. Lähtöajat ilmoitetaan pelaajille
tekstiviestillä tai sähköpostilla sekä klubin kilpailukalenteri-sivulla.
Pistebogey-kilpailuina pelattavan viikkokilpailusarjan alkamisajankohdan, joka
riippuu kentän pelivalmiudesta päättää senioritoimikunta samoin kuin viikkokilpailujen
päättymisajankohdan ja loppukilpailupäivän. Loppukilpailussa pelaavat naisten sarjassa
kuusi parasta ja miesten sarjassa yhdeksän parasta pelaajaa (+ samaan pistemäärään
yltäneet), joiden saama yhteispistemäärä kuudelta (6) parhaalta pelikierrokselta on korkein.
Jokaisen viikkokilpailun parhaan pistemäärän saavuttanut palkitaan.
Senioreiden kesken pelataan lisäksi lyönti- ja reikäpelimestaruudesta. Lyönti- ja
reikäpeleissä on sarjat naisille ja miehille, tiit punainen ja keltainen. Reikäpelit pelataan ½
tasoituksin. Lyöntipelit pelataan UGK ry:n mestaruuskilpailujen yhteydessä kaksipäiväisenä
(18 + 18 reikää). Kaudella 2015 pelataan myös paraspallo-, scramble-, greensome- yms.
kilpailuja. Näiden ajankohta selviää keväällä julkaistavasta tapahtunmakalenterista
Pelaajilta peritään 15 euron suuruinen kausimaksu, jolla katetaan palkinto-, kahvitusyms. kulut. Kausimaksu maksetaan senioritoimikunnan käytössä olevalle pankkitilille.
Senioreiden seuraotteluista pelataan Maskussa Kankaisten Golfia, Naantalissa Aurinko Golfia ja Porissa Yyteri Golfia vastaan. Uudessakaupungissa pelataan Harjattulan Golf
& Country Clubia ja Rauma Golfia vastaan.
Senioreita kannustetaan osallistumaan aktiivisesti UGK:n järjestämiin kilpailuihin
sekä Aluetourin, että Haastajatourin kisoihin, joiden ajankohdista senioritoimikunta tiedottaa
keväällä 2015, kun pelipäivät ovat tiedossa. Senioreiden kotimaisesta pelimatkasta päättää
senioritoimikunta. Pelimatkat Viroon ja Ahvenanmaalle ovat myös senioritoimikunnan
valmistelussa. Ajankohdista päättää senioritoimikunta. Senior-jäseniä kannustetaan
osallistumaan myös klubin järjestämiin opastettuihin talvi-, kesä- ja lihaskuntoharjoitteluihin
sekä muihin aktiviteetteihin.

Viikko- ja ystävyysseurakilpailuista sekä muista senioritapahtumista tiedotetaan
pääsääntöisesti sähköpostilla ja Klubin ilmoitustauluilla sekä Klubin Internet-sivuilla
Tiedotteet/Seniorit. Tarvittaessa tiedotuskanavina käytetään myös paikallislehtien
seuratoimintapalstoja. Kilpailutuloksista pyritään saamaan toimikunnan varapuheenjohtajan
laatimat selosteet U:gin Sanomiin.
Senioreiden kaikki rahaliikenne hoidetaan senioreiden pankkitilin kautta.
Muu toiminta
- Keväällä 2015 järjestetään kauden avajaistapahtuma, jonka yhteydessä pelataan joukkuekilpailu.
- Kevättalvella pidetään sääntökurssi, jossa kerrataan golfin pelisäännöt ja myös paikallissäännöt.
- Seniorit osallistuvat klubin järjestämiin talkoisiin, joista tiedotteet sähköpostilla ja kotisivuilla.
- Syksyllä järjestetään kauden päättäjäistapahtuma ja palkintojenjakotilaisuus, sekä erillinen palauteseminaari.

Talous- ja markkinointitoimikunta
Talous– ja markkinointitoimikunnan tehtävät on organisoitu seuran ja
kenttäyhtiönpuheenjohtajien sekä toiminnanjohtajan vastuulle. Toimikunta tulee
säännöllisin tapaamisin seuraamaan seuran ja yhtiön talouden toteutumista budjetoituun
verrattuna ja edelleen kehittämään talousraportointia.

Seuratoiminnan kehittäminen
Seuratoiminnan avainalueet:
1. Jäsenmäärän ja jäsenrakenteen kehittäminen
2. Nuorisotyö
3. Lajin edistäminen yhteiskunnallisesti merkittävänä liikuntamuotona
4. Seuran sisäinen ja ulkoinen yhteisöllisyys.
Tavoitteet:
1. Lisätä jäsenharrastajia jokaisessa kohderyhmässä, nuoret, naiset, miehet ja seniorit.
2. Vahvistaa nuorten seuratoimintaa ja kilpapelaamista nousujohteisesti pitkällä tähtäimellä
siten, että golfharrastus nuorille olisi turvallinen nuorten tapaamispaikka ja polku liikunnalliseen hyviä tapoja kunnioittavaan elämänmuotoon.
3. Saavuttaa mainetta hyvänä ja kohtuuhintaisena liikuntamuotona.
4. Luoda hyvä sisäinen ja ulkoinen ilmapiiri.
Toimenpiteet:
1. Tehostetaan seuran organisoitumista ja toimenpiteitä.
2. Panostetaan nuorten toimintaan mahdollisuuksien mukaan.
3. Tehostetaan lajin tuotteistamista ja tarjontaa lisäksi myös yleisliikunnan näkökulmasta.
4. Panostetaan sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen

