Kytäjä Golf ry:n Senioritoimikunnan kokous
Aika:

19.1.2018 klo 13.00

Paikka:

Nurmijärvi

Läsnä:

Helena Rajala, pj
Jari Paajanen
Risto Rytkönen
Arto Lapiolahti
Leila Pohjola

1. Helena Rajala avasi kokouksen klo 13.00
2. Todettiin seinoritoimikunnan kokoonpano. Vuoden 2017 toimikunnan jäsenet jatkavat edelleen tänä
vuonna 2018 ja uutena jäsenenä toivotettiin tervetulleeksi Leila Pohjola.
3. Alussa käytiin yleistä keskustelua golfin tapahtumista maailmalla, liitossa, Kytäjällä ja senioritoiminnassa.
4. Käytiin läpi kauden 2018 tapahtumakalenteri ja vastuut:
TOUKOKUU
19.5. la

Kauden aloitustapahtuma Seniorivalssi SE – vastuu Helena ja Leila
• Tasoituksellinen pistebogi-joukkuekisa
Seniorien viikkoharjoitukset pyritään yhdistämään koko jäsenistölle suunnattuihin
teemaharkkoihin Antin kanssa – Helena sopii

Pvm auki

Hyvinkää vs Kytäjä 10 hengen joukkueiden lyöntipeli Hyvinkäällä – Risto vastaa joukkueen
kokoamisesta
• Tästä kisasta valitaan joukkue Hyvinkää-Hämeenlinna kaupunkikisaan

KESÄKUU
Kytäjän Senioreiden reikäpelit alkavat, kilpailutoimikunta järjestää
UAS Reikäpelit alkavat alkusarjana, vastustajina Nevas, Vihti ja Hirvihaara, viimeksi mainittu
pelataan Kytäjällä, muut vieraissa – vastuu Arto (avustaa Jari)
11.6. ma
•

Seniorien kesäiltakisa NW – vastuu Helena ja Leila
Kolmen mailan 9 reikää yhteislähtö klo 17.00

•

Kaupunkiottelu Hyvinkää vs Hämeenlinna pelataan Kytäjällä – Helena vastaa
Tasoituksellinen lyöntipeli, Hyvinkäältä 16 pelaajaa

18.6. ma

HEINÄKUU
3.7. ti

Neliottelu KYG-KGC-MGC-HKG, SE – Risto vastaa
• Järjestäjä Kytäjä, pistebogikisa, 4 naista ja 8 miestä, 12 kilpailijaa

Pvm auki

Nelikenttäottelu NG-EGS-MGCKyG - Risto vastaa
• Järjestäjänä Nevas Golf, tasoituksellinen lyöntipeli- pistebogikilpailu
• 2-4 naista ja 6-8 miestä, 10 kilpailijaa

ELOKUU
18.-19.8.

Seuran mestaruuskilpailut – kilpailutoimikunta vastaa

7.8. ti

Seuraottelu NW:llä KYG vs KGV – Helena vastaa järjestelyistä, Risto joukkueen
kokoamisesta
• Ryder Cup uusinta

21.8. ti

Reikäpeli NW:llä Kytäjä vs Hyvinkää – Risto vastaa

29.9. la

Seniorien syyskisa NW:llä – Helena ja Leila vastaa

SYYSKUU

Tiedotus
•
•
•

Tapahtumien ja kisojen puuttuvat päivämäärät pyritään sopimaan mahdollisimman
aikaisin. Niistä ilmoitetaan nettisivuillamme heti, kun mahdollista.
Ystävyysotteluiden päivämäärät saattavat muuttua.
Senioritiedote sähköpostilla laitetaan tärkeimmistä asioista noin 4 kertaa kauden aikana.

5. Käytiin läpi kauden 2018 budjettiehdotus
• budjetti tarkentuu, kun avoimet asiat saadaan tietoon
6. Keskusteltiin kilpailuista ja niihin osallistumisesta. Päätettiin kysyä ideoita kilpailutoimikunnalta, miten
saataisiin seniorien kärkipelaajia innostettua mukaan.
7. Päätettiin laittaa seniorien ensimmäiseen tiedotteeseen kysely, johon voi vastata vastaussähköpostilla ja
ilmoittaa, onko käytettävissä seniorikilpailuihin.
8. Päätettiin, että ei tehdä seniorien omia facebook sivuja
9. Seuraavaa senioritoimikunnan kokousaikaa ei päätetty. Helena kutsuu koolle, kun asiat niin vaativat.
10. Helena Rajala päätti kokouksen klo 15.00

