Kytäjä Golf ry:n Senioritoimikunnan kokous
Aika:

17.1.2017 klo 13.00

Paikka:

Hyvinkää Willa

Läsnä:

Helena Rajala, senioritoimikunnan vetäjä
Jari Paajanen
Risto Rytkönen
Arto Lapiolahti

1. Helena Rajala avasi kokouksen klo 13.05
2. Keskusteltiin vuoden 2016 tapahtumista ja todettiin, että vuoden tapahtumat onnistuivat hyvin lukuun
ottamatta Secreto matkaa, joka jouduttiin peruuttamaan liian vähäisen osallistujamäärän takia. Syyn siihen
todettiin olevan ajankohdassa. Tapahtuma ajastettiin maanantaille, olisi pitänyt olla viikonlopulle.
3. Käytiin läpi kauden 2017 tapahtumakalenteri:
Toukokuu
20.5. lauantai kauden aloitustapahtuma Seniorivalssi
• Pistebogi-joukkuekisa
• Illallinen maalaistalossa
• Helena vastaa
Seniorien viikkoharjoitukset
• Neuvotellaan parhaillaan Antin kanssa
• Helena hoitaa eteenpäin
31.5. keskiviikko Kytäjä vs Hyvinkää 10 hengen joukkue Kytäjällä
• Tasoituksellinen lyöntipeli
• Tästä kisasta valitaan joukkue Hyvinkää-Hämeenlinna kaupunkikisaan
• Risto hoitaa ja Arto avustaa
Kesäkuu
Kytäjän Senioreiden reikäpelit alkavat
• Kilpailutoimikunta järjestää
UAS Reikäpelit alkavat alkusarjana
• Vastustajat: Hirvihaara Golf , Nevas Golf ja Vihti Golf
• Päivämääriä ei vielä ole, Jari vastaa
Kaupunkiottelu Hämeenlinnaa vastaan
• Aulangon vuoro järjestää, päivää ei vielä lukkoon lyöty
• Tasoituksellinen lyöntipeli
• 3 naista ja 5 miestä per klubi, valitaan KYG vs HYV ottelun menestyksen perusteella
KYG Seniorien Suomi100
• Ehdotus kumottu
• Tilalle kilpailutoimikunnan järjestämä 100 reikää Kytäjällä
Heinäkuu
Neliottelu KUG-MGC-HKG-KYG
• Järjestäjänä HGK, pelataan Talissa
• Pistebogikisa, 4 naista ja 8 miestä, 12 kilpailijaa
• Risto hoitaa, Arto avustaa
17.7. maanantai nelikenttäottelu EGS-MGC-NG-KyG
• Järjestäjänä Kytäjä Golf

•
•
•

Tasoituksellinen lyöntipeli tai pistebogikilpailu
2-4 naista ja 6-8 miestä, 10 kilpailijaa
Risto hoitaa, Arto avustaa

Elokuu
5.-6.8. Seuran mestaruuskilpailut
Seuraottelu KGV vs KyG Keimolassa
• Pistebogikilpailu, 12 hengen joukkueet
• Ei vielä sovittu päivämäärää
• Risto hoitaa, Arto avustaa
Seniorien Secreto
• Päivän golfmatka salaiselle kotimaan kentälle – päivää ei vielä päätetty, mutta tehdään
viikonloppuna
• Leikkimielinen joukkuekisa
• Helena neuvottelee
Reikäpeli Kytäjä vs Hyvinkää
• Pelataan Hyvinkäällä
• Risto vastaa, Arto avustaa
Syyskuu
16.9. lauantai Seniorien päätöskisa
Keskusteltiin tapahtumien määrästä ja todettiin sen olevan sopivan. Pyritään hoitamaan kaikki tapahtumat
mahdollisimman hyvin. Ei se määrä vaan laatu periaatteella.
4. Käytiin läpi kauden 2017 budjettiehdotus
• todettiin, että jotkin tapahtumat vaativat vielä tarkennuksia ja että lopullinen budjetti tehdään, kun
kaikki tarvittavat tiedot ovat käsillä
5. Keskusteltiin Kytäjä Golfin juniorien tilanteesta ja mietittiin miten senioriporukka voisi tukea
junioritoimintaa. Mietittiin olisiko auttavan käden ojennus vaikka sitä, että seniorit lupautuisivat
pelaamaan junnujen kanssa. Voisimme ottaa junnuja mukaan sellaisille kierroksille, joita he haluaisivat
pelata. Päätettiin että Arto vie asiaa eteenpäin ja keskustelee toimiston ja juniorivetäjien kanssa, miten
asiaa voisi edistää.
6. Seuraava senioritoimikunnan kokous pidetään 11.4.2017 klo 13.05 Willassa
7. Helena Rajala päätti kokouksen klo 14.25

