MUISTIO

KYTÄJÄ GOLF RY NAISTOIMIKUNNAN KOKOUS 1/2017
Aika:
Paikka:
Paikalla:

Poissa:

Torstai 2.2.2017 klo 18–20.45
Tuusula (Ristiholvinkuja 5)
Salla Mäkelä
Camilla Sommar
Laura Haimakainen
Maria Penttinen
Heidi Saarinen, puheenjohtaja
Terhi Vuorinen

1. Avaus
Heidi toivotti kaikki osallistujat tervetulleeksi.
2. Naistoimikunnan koonpano, kesän tapahtumakalenteri, budjetti ja vastuut.
Naistoimikunnan kokoonpanoksi vahvistettiin tulevalle kaudelle Heidi Saarinen (puheenjohtaja ja
Ladykapteeni), Camilla Sommar, Salla Mäkelä, Terhi Vuorinen, Maria Penttinen ja Laura Haimakainen.
Käytiin läpi kalenteriin merkittyjä tapahtumia ja jaettiin vastuut tulevalle kaudelle seuraavasti:
Salla Mäkelä ja Laura Haimakainen
Maria Penttinen
Camilla Sommar
Heidi Saarinen
Terhi Vuorinen

Junioritoiminta ja perhetapahtumat
Ecletic
Midit
Seuraottelut, Margarita ja 2 giniä (15.7.2017)
Naiset HCP 30–54

Hallitukselle esitetään naistoimikunnalle/junioritoiminnalle kaudelle 2017 3000€:n budjettia. Budjetti
pitää sisällään mm. naisten avajaistapahtuman, Ecletic lisäpalkinnot, seuraotteluiden palkinnot,
kansallisen golfviikon päätteeksi järjestettävän tapahtuman sekä juniori/perhetapahtumista koituvat
kustannukset.
Maria Penttinen ilmoitti hoitavansa Ecleticin tilastoinnin. Merkintätavaksi ideoitiin kansiossa olevien
listojen sijasta seinälle laitettavaa, nastoilla merkittävää taulukkoa. Päätettiin jatkaa viime vuonna
käyttöön otettua joka kuukausi (kesä-elo/molemmat kentät) tapahtuvaa Ecletic-lisäpalkintojen
arvontaa (lounas-lahjakortti klubiravintolaan). Ecleticit käynnistyvät molemmilla kentillä 8.5 ja
päättyvät 30.9.
Camilla Sommar lupasi ottaa vastuun Midi-joukkueen kasaamisesta syksyn kisaan.
Naisjäsenille lähetettävään kevätkirjeeseen päätettiin lisätä pyyntö, että naiset liittyisivät halutessaan
Kytäjän Ladyt ryhmään, joka toimii erinomaisena kanavana peliseuraa kaipaaville. Ryhmän sivusto
toimii myös yhtenä kanavana, jossa tiedotetaan ja muistutetaan naisten ajankohtaista tapahtumista.
Suunniteltiin syksylle "juniorit vastaan seniorit" ystävyysottelua. Heidi on suoraan yhteydessä Helena
Rajalaan.

Kytäjä Golf ry
Kytäjäntie 1265
05720 Hyvinkää, Finland

www.kytajagolf.fi
p. 019 456 5710

3. Naisten kauden avaus
Päätettiin järjestetään naisten kauden 2017 startti lauantaina 13.5.2017 alkaen klo 10.00.
Ideoitiin yhdessä ohjelmaa tapahtumaan. Tapahtumassa käydään läpi mm. koko kauden
tiedossa olevat naisten tapahtumat, kilpailut ja ystävyysottelut. tapahtumassa myös seniorinaisten ja
junioritoimikunnan puheenvuorot.
4. Naisten kauden 2017 edustusasut
Kaudelle 2016 hankittiin hyvää palautetta saaneet laadukkaat paidat, joten todettiin, että tarvetta
uusille edustusasuille ei tällä hetkellä ole. Paitoja on Kytäjällä muutamia hajakokoja vielä jäljellä
mahdollisia uusia edustuspelaajia varten.
5. Ystävyysottelut
Ystävyysotteluita pelataan kaudella 2017 perinteiseen tapaan neljä. Päivämäärät osittain vahvistettu,
joitain pieniä muutoksia päivämääriin saattaa vielä tulla. Alustava aikataulu kauden ystävyysotteluille:
Nordcenter 20.5.2017 (alustava)
LLG 8.6.2017 (päivä vahvistettu)
Pickala 20.7.2017 (alustava)
Kurk 19.8.2017 (alustava)
Kaikki kauden 2017 ystävyysottelut pelataan kotona Kytäjällä. Otteluista lähetetään viime vuotiseen
tapaan infoa aina lähempänä ajankohtaa.
6. Junioritoiminta/juniori-ja perhetapahtumat
Juniori/perhetapahtumien ajankohdiksi tapahtumakalenteriin merkittiin 27.5, 13.6 ja 17.6. Elokuulle
suunnitellun osakilpailun ajankohta jäi vielä avoimeksi.
7. Kansallinen golfviikko
Kansallinen golfviikko järjestetään 5.- 11.6.2017. Viikon päätteeksi Kytäjälläkin järjestetään 11.6. naisten
sunnuntai, johon laadittiin erillinen ohjelma. Tapahtumasta tiedotetaan naisten startissa ja naisjäsenille
suunnatuissa kirjeissä.
9. Kauden 2017 päätöstapahtuma
Kytäjän kauden 2017 päätösjuhla järjestetään 14.10 Kytäjän klubilla. Järjestelyiden suunnittelusta ja totuetuksesta vastaa tänä vuonna naistoimikunta yhdessä muiden vapaaehtoisten kanssa.
10. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen
Päätettiin pitää vielä yksi kokous ennen kauden alkua. Ajankohdaksi sovittiin torstai 16.3. Heidi kiitti
osallistujia ja päätti kokouksen klo 20.45
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