Kytäjä Golf ry:n Senioritoimikunnan kokous
Aika:

26.11.2018 klo 14.00

Paikka:

Kytäjä, Repola

Osallistujat: Helena Rajala, senioritoimikunnan vetäjä
Jari Paajanen
Risto Rytkönen
Arto Lapiolahti
Leila Pohjola
1. Helena Rajala avasi kokouksen klo 14.15
2. Keskusteltiin kuluvan kauden tapahtumista ja miten kesästä selvittiin.
• Yleisesti ottaen oli hieno ja positiivinen kesä.
• Kentät olivat alkukevään jälkeen hienossa kunnossa.
• Kentillä on paljon vieraspelaajia, minkä on usein todettu hidastavan pelaamista.
• Myös vieraspelaajien pallon alastulojäljet greeneillä jäävät usein korjaamatta -> tästä
viestiä oy:lle, miten asiaa voitaisiin auttaa (esim. greenihaarukka cädäriltä jokaiselle
vieraspelaajalla mukaan?).
• Golfyhteisö todettiin erittäin ystävälliseksi ja auttavaiseksi aloittelijoita kohtaan.
• Todettiin, että iltaisin kentillä liikkuu paljon viimeisten tuntien pelaajia, jotka eivät näy
varauskalenterissa. Vaikka kyse olisi pelioikeutetuista jäsenistä, niin näemme kuitenkin
välttämättömänä, että hekin varaavat peliaikansa golfboxissa.
3. Syksyn jäljellä olevat tapahtumat
• Senioreilla vielä yksi tapahtuma – syyskisa su 30.9.2018, jonka järjestelyt ovat
kunnossa. Leila hoitaa palkintojen hankkimisen ja pakkaamisen ja Helena on sopinut
keittiön kanssa ruokailun, tällä hetkellä ilmoittautuneita on 27.
4. Kilpailutoiminta yleisesti ja seniorien kesken
• Keskusteltiin mestiksien ja muidenkin kisojen sarjoista ja niiden ikärajoista. Todettiin,
että seniori-ikärajan muututtua alkamaan 50 vuotiaista, niin kilpailuissa on tarvetta
useimmille sarjoille.
• Päätettiin pyytää kilpailutoimikuntaa laatimaan ohjeet ystävyysotteluiden
kilpailuedustajien valintakriteereistä.
• Päätettiin laittaa ensi kaudella golfboxiin kunkin kisan kohdalle valintakriteerit.
5. Kenttien tilanne
• Ks kohta 2

6. UAS:n reikäpelit
• Reikäpelit sujuivat hyvin, kaksi peliä pelattiin tasan ja yksi hävittiin. Ei päästy jatkoon.
Todettiin, että UAS:n reikäpelicupin voitti Ruukki Golf, SHG oli toinen ja Peuramaa
kolmas.
• Helena ehdottaa UAS:lle mahdollisuutta kahdelle joukkueelle per klubi.
7. 2018 toimintakertomus vuosikokoukseen
• Helena laatii toimintakertomuksen ja alustavan toimintasuunnitelman sekä budjetin
(syksyn vuosikokousta varten) ja laittaa toimikunnan jäsenille kommenteille.
8. Senioritoimikunnan kokoonpano 2019
• Helena Rajala jatkaa puheenjohtajana vielä ainakin ensi vuoden.
• Arto Lapiolahti jatkaa UAS:n reikäpelivastaavana.
• Leila Pohjola jatkaa tapahtumien järjestelijänä.
• Jari Paajanen ja Risto Rytkönen ilmoittivat eroavansa toimikunnasta. Jari haluaa kiittää
kaikkia senioritapahtumiin osallistuneita, senioripelaajia ja nuorempia pelaajia hetkistä
kentillä ja kenttien ulkopuolella. Jari jatkaa seniorina vaikkei toimikunnassa. Molemmat
ilmoittivat olevansa käytettävissä, jos apua tarvitaan.
• Yritetään saada senioritoimikuntaan yksi uusi jäsen, jonka vastuualueena on
ystävyysottelut muiden seurojen kanssa.
• Rauno Vihriälä on luvannut hoitaa Secreton yms tapahtumia, mutta pyydetään, jos hän
hoitaisi myös ystävyysotteluiden järjestelyt, jolloin hänestä voisi tulla
senioritoimikunnan jäsen.
9. Ideoita seniorien tapahtumakalenteriin vuodelle 2019
• Kevään avajaiskisa ”It takes two to tango” – pelimuotoa hiotaan
• Caramba pidetään 9 väylän iltakisana
• Secreto – salainen matka kotimaiselle kentälle
• Peliretki omilla autoilla jollekin vieraskentälle
• Syyskisa – pelimuoto mietittävä
• Helena ottaa esiin nelikenttä- ja ystävyysotteluiden kokoonpanojen astettaisesta
muuttamisesta ystävyysklubiemme kanssa. Hyvinkää pidetään entisellään.
10. Seuraava kokous
• Päätettiin, että emme pidä enää toimikunnan kokousta tänä vuonna ellei tule
pakottavaa tarvetta, vaan hoidetaan jäljellä olevat asiat sähköpostitse.
11. Helena Rajala päätti kokouksen klo 15.15

