UUDENKAUPUNGIN GOLFKLUBI
Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
Tulevana vuonna käynnistyy golfyhteisömme vuosille 2015-2020 laaditun strategian
viimeinen vuosi. Strategiassa kauden loppuun asetetut tavoitteet ovat siis tulevana vuonna
konkreettisia ja luonnollisesti kaikki toimenpiteemme tähtäävät niiden saavuttamiseen. Numeeristen ja helposti mitattavien tavoitteiden lisäksi strategiaa työstänyt ryhmä asetti golfyhteisöllemme mission ja vision. Näiden toteutuminen on numeerisesti vaikeammin mitattavissa mutta näissä onnistumisen mittaaminen on mahdollista esimerkiksi Pelaaja Ensin
tyyppisen työkalun avulla. Tämän toteuttaminen jää vuodelle 2021 valitun hallituksen arvioitavaksi.
Strategiakauden keskeisiä tavoitteita -ja samalla vuoden 2020 tavoitteita- ovat yhdistyksen jäsenmäärän kasvattaminen 650 jäseneen. Tämän osalta olemme hyvin tavoitevauhdissa ja uskomme hyvällä normaali suorituksella tämän tavoitteen toteutuvan. Toinen jäsenmäärään liittyvä tavoite on alle 25 vuotiaiden aktiivijäsenten määrän kasvatus 150 jäseneen. Tämän tavoitteen toteutumisessa olemme selkeästi alle tavoitetason ja vuoden aikana
on arvioitava jatkuvuuteen ja pitkän aikavälin elinvoimaisuuteen vaikuttavan nuorten jäsenten määrän lisäämiseen liittyviä toimenpiteitä ja tavoiteasetantaa uudelleen.
Urheilu- ja kilpailutoimintaan liittyvissä tavoitteissa olemme tavoiteuralla. Kilpailutoimintaan liittyvä kehittyminen kilpailujen järjestäjänä on edennyt tavoitteen mukaisesti
mutta kilpailujen tasosta olemme joutuneet tinkimään. Strategiakauden loppuun asetettu tavoite kansallisen kilpailun tasosta kentällämme vaatii töitä ja vähän onneakin. Golfliitolta
saamamme palaute on kuitenkin poikkeuksetta ollut myönteistä ja kannustaa meitä jatkamaan tämän tavoitteen kanssa myös tulevissa strategioissa. Omien kilpailujen osalta tapahtumien määrä on tavoitetasolla mutta kilpailuaktiviteetin laajentaminen jäsenistön keskuudessa vaatii toimenpiteitä ja luonnollisesti myös suotuisia säätiloja.
Junioritoimikuntamme viime vuosien näkyvin muoto on ollut 24h projekti, joka jatkuu
tulevallakin kaudella. 24h toiminnalla kerätyt varat on suunniteltu käytettäväksi Par3 kenttäalueen kehittämiseen. Tämän hankkeen toivoimme käynnistyvän jo kuluvana vuonna mutta
alueen liikenne- ja rakennussuunnitelmien keskeneräisyys on viivästyttänyt käynnistystä.
Talouden osalta tavoitteemme vakiintuneesta taloudesta seuran osalta voidaan todeta
sen olleen vakiintuneena jo pidemmän aikaa. Tähän on luonnollisesti vaikuttanut mm. hyvä
ja liiton keskimääräistäkin parempi jäsenkehitys. Viestinnän ja tiedottamisen osalta tavoitteemme julkaista verkkolehti kerran kaudessa ei ole toteutunut. Tämän tavoitteen osalta arvioimme tarkoituksenmukaista toteuttamismuotoa perinteisen verkkolehden ja muun verkkoviestinnän välillä.
Uuden kauden alkua odotellessa toivotan lisäksi rauhallista joulua ja aurinkoista tulevaa uutta vuotta
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Juniori- ja valmennustoimikunta
Junioritoimikunnan tavoitteena on saada nuoria innostumaan golfista ja saada heidät
liittymään seuraamme jäseniksi. Samalla tavoitteena on edelleen edesauttaa nykyisiä seuramme junioreita kehittymään lajissa eteenpäin.
Kauden aikana järjestetään green card-kursseja kaikenikäisille nuorille. Kurssien lisäksi kauden aikana järjestetään valmennusta eri-ikäisille ja tasoisille nuorille pelaajille sekä
aloitteleville junioreille. Päivässä golffariksi -alkeiskurssien järjestämistä ja kohdentamista
juonioriryhmille tullaan selvittämään kauden aikana.
24h- ryhmän on tarkoitus kerätä myös vuonna 2020 varoja junioritoiminnan kehittämistä varten, mutta mahdollisesti pienemmässä laajuudessa kuin aikaisempina vuosina. Varoja on tarkoitus kohdistaa junioreiden alkeiskursseihin, junioreiden valmennustoimintaan,
junioritoimintaan liittyvien tapahtumien järjestämiseen sekä junioreille kohdistettuihin välinehankintoihin.
Vuonna 2018 aloitetun 24h-varojen käytön suuren projektin suunnitelmaa tullaan
kauden 2020 aikana tarkastelemaan uudelleen kaavamuutosten johdosta, jolloin myös tarkempi aikataulu projektille tulee varmistumaan. Tämän projektin tarkoituksena on edesauttaa junioreita viihtymään golfin parissa ja samalla luoda erinomaiset puitteet kaiken tasoisille ja ikäisille nuorille pelaajille.
24h- varojen käytön ydinajatuksena on madaltaa nuorten kynnystä aloittaa golfharrastus Uudessakaupungissa ja saada sen kautta innostusta lajin harrastamiseen.
Valmennustoiminnasta vastaa seuramme pro Yrjö Honkasalo ja häntä avustaa toimikunnan muut jäsenet ja seuran aktiivit.
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.
Tasoitusjärjestelmä kokee suuria muutoksia vuonna 2020, mutta niihin asioihin palataan myöhemmin, kunhan lopulliset muutokset ovat tarkentuneet ja selvillä.
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 edelleen vähintään 60 osallistujaa. Lyöntipelimestaruuskilpailussa osallistujatavoitteena on edelleen 100 pelaajaa.
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 2020 selviytyy lopullisesti talven ja kevään aikana.
Kilpailutoimikunnan tavoitteena on myös, että UGK:n pelaajistosta saataisiin vähintään kolme pelaajaa mukaan valtakunnallisille kilpailukiertueille. Kaudella 2019 meillä oli
edustusta valtakunnallisella tasolla, ja lisää pelaajia toivotaan mukaan.
Kaudella 2019 järjestimme toukokuussa Seniorin M75/N65/N60-sarjan osakilpailun.
Lisäksi elokuussa oli vuorossa nuorten pelaajien eli Futuren Tourin osakilpailu. Molempien
järjestelyissä onnistuimme mainiosti, ja saimme kiitosta sekä SGS:n että Golfliiton suunnalta. Kaudella 2020 on taas tarkoituksena saada valtakunnallinen kilpailu Uuteenkaupunkiin.
Toimikunta toivoo jäseniltään aktiivista golftoimintaa myös talviaikaan. Pelimatkat
ulkomaille sekä sisäharjoittelu kotoisessa Suomessa palvelevat kilpailijoita kesän 2020 koi-

toksissa omalla kentällämme. Golf on lajina niin vaativa, että Suomen talven aiheuttama
kuuden kuukauden tauko näkyy lyömisessä pitkälle kesään.
Seuratoimikunta
Seuratoimikunnan tehtävänä on aktivoida jäsenistöä ja lisätä seurahenkeä ja vahvistaa
yhteisöllisyyttä. Ohjelmassa ovat mm. yhteisölliset tapahtumat, talkoot, illanvietot, teemaillat, yhteiset matkat ja leikkimieliset kilpailut. Seuratoimikunta tekee yhteistyötä kapteenin ja
muiden toimikuntien sekä Golfravintolan kanssa tapahtumien järjestelyissä.
Tapahtumia vuodelle 2020
Naisten kierrokset keskiviikkoisin ja sunnuntaisin
Sääntökertaus ja uusi tasoitusjärjestelmä
Lähipelikurssi
Golfvälineiden kirpputori. Tämän yhteyteen mahdollisesti vaate- ja tarvikemyyntiä
Peliretket lähikentille omakustannushintaan
Kauden päätösjuhla
Senioritoimikunta
Yleistavoitteet
- Tavoitteena on oman kunnon kohentaminen ja pelitaitojen kehittäminen sekä uusien ystävyyssuhteiden luominen ja kehittäminen tämän hyvän harrastuksen parissa.
- Seniorit osallistuvat aktiivisesti yhteistyöhön muiden toimikuntien kanssa seuran avaintehtävien toteuttamiseksi. Näitä ovat uusien harrastajien tukeminen, lajin tietotaitojen kehittäminen ja myönteisen julkikuvan lisääminen.
- Tulevan kauden yhtenä tavoitteena on saada uusia pelaajia osallistumaan tiistaisiin viikkokilpailuihin niin, että kausimaksun maksaneita olisi 90 pelaajaa. Osallistumiskynnystä alennetaan ottamalla tiistai kisoihin lisää ”leikkimielisiä” joukkuekilpailuita, jolloin useimmilla
pelaajilla on mahdollista menestyä.
Kilpailutoiminta
- Mikäli saamme sopivan sponsorin, pyrimme järjestämään alueellisen seniorikilpailun kesäkuussa
- Jäseniä aktivoidaan osallistumaan SGS:n AlueTourin ja HaastajaTourin kilpailuihin.
- Seuraotteluista kotikentällämme ovat vieraanamme AGN Naantalista, KGM Maskusta ja
Yyteri Golf.
- Vierasotteluissa pelaamme Harjattulassa HGCC ja Raumalla RG
- Senioriliiga jatkuu viimevuotiseen tapaan ja kotiotteluissa kohtaamme Aura Golfin AG Aurinko Golfin AGN, Harjattula Golfin HGCC, Loimijoki Golfin LoG ja Meri-Teijo Golfin
MTG.
- Vierasottelut ovat Alastarolla AlGo, Maskussa KGM, Paraisilla ArGC, Salossa SaG ja Wiurilassa WGCC. Tavoitteena on senioriliigan ykköspalkinto
- 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. Viikkokilpailujen kokonaismäärä on 12
osakilpailua. 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. Säännöllisesti iltalähdössä pelaavien tulee ilmoittaa tästä pelaamisestaan keväällä
ennen kilpailukauden alkua 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. Viikkokilpailussa palkitaan aina paras nais- ja miespelaaja.
Pistebogey-kilpailuina pelattavan viikkokilpailusarjan alkamisajankohdan, joka
riippuu kentän pelivalmiudesta päättää senioritoimikunta samoin kuin viikkokilpailujen
päättymisajankohdan ja loppukilpailupäivän. Viikkokilpailu muutetaan ranking-pohjaiseksi,
jossa jokaisesta kilpailusta jaetaan ranking-pisteitä. Tarkemmat säännöt tekee toimikunta
ennen kauden alkua. Loppukilpailussa pelaavat naisten sarjassa kuusi parasta ja miesten
sarjassa kaksitoista parasta pelaajaa (+ samaan pistemäärään yltäneet).
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 2019 pelataan myös paraspallo-, scramble-, greensome- yms.
kilpailuja. Näiden ajankohta selviää keväällä julkaistavasta tapahtumakalenterista.
Pelaajilta peritään 20 euron suuruinen kausimaksu, jolla katetaan palkinto-, kahvitus- ja
matkakuluja .Kausimaksu maksetaan senioritoimikunnan käytössä olevalle pankkitilille.
Senioreita kannustetaan osallistumaan aktiivisesti UGK:n järjestämiin kilpailuihin
sekä Aluetourin, että Haastajatourin kisoihin, joiden ajankohdista senioritoimikunta tiedottaa
keväällä 2020, 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, seniorikansiossa sekä klubin
Internet-sivuilla Tiedotteet/Seniorit. Tarvittaessa tiedotuskanavina käytetään myös
paikallislehtien seuratoimintapalstoja. Kilpailutulokset pyritään saamaan paikallislehtiin senioreiden tiedottajan toimesta kerran kuukaudessa.
Senioreiden kaikki rahaliikenne hoidetaan senioreiden pankkitilin kautta.
Muu toiminta
- Keväällä ennen pelikauden alkamista seniorit kokoontuvat kuukausittaiseen lounastapahtumaan kuukauden toisena tiistaina. Lounastapahtumissa lyhyt esitelmä, jonka teemoina ovat
säännöt, terveys ja muut ajankohtaiset asiat.
- Kausi 2020 avataan joukkuekilpailuna pelattavalla avajaiskilpailuna. Ajankohta määräytyy
sääolosuhteiden mukaan.
- Seniorit osallistuvat klubin järjestämiin talkoisiin, joista tiedotteet sähköpostilla ja kotisivuilla.
- Kevään aikana käynnistetään tarjouskilpailu omien golfvarusteiden hankkimiseksi pelaajillemme.

-

Syksyllä järjestetään kauden päättäjäistapahtuma ja palkintojenjakotilaisuus, sekä erillinen
palauteseminaari.
Kokoonnumme myös yhteiselle Jouluaterialle

Golfpron palvelut ja toimet
Yleiset tavoitteet
Golfpro tarjoaa ympärivuotisesti opetuspalveluja kattavalla opetustarjonnalla. Noin
3kk kestävällä talvikurssilla muodostetaan omat ryhmät junioreista ja aikuisista. Heti ulkokauden alussa alkavat kevään kertauskurssit, alkeiskurssit ja jäsenten ryhmä- / teemaharjoitukset. Normaalit yksityistunnit onnistuvat joustavalla aikataululla. Opetustarjontaa voidaan
muokata tarpeen ja halukkuuden mukaan.
Yleistavoitteena on säilyttää ja kehittää monipuolinen opetustarjonta ympärivuotisesti,
vaikuttaa suoraan jäsenistön kasvuun sekä pelilliseen kehitykseen kaikissa ikäryhmissä. Lisäksi omalta osalta vaikuttaa golfharrastuksen myönteiseen kuvaan, sekä uusien, että vanhojen jäsenten keskuudessa.
Juniorit
Juniorit harjoittelevat golfpron johdolla aktiivikausina yhden tunnin viikossa. Talviharjoittelukausi on noin 3 kuukautta ja kesäkausi noin 6 kuukautta.
Tavoitteena on saada lisää juniorijäseniä aktiiviseen toimintaan. Ryhmäkoko harjoituksissa on ollut tähän asti maltillinen, joten yksi harjoitusryhmä on riittänyt. Aktiivisten junioreiden määrän lisääntyessä on syytä harkita ryhmäjakoa ja / tai apukouluttajaa golfpron
tueksi.
Seuran edustuspelaajat
Golfpro toimii tavoitteellisessa yhteistyössä seuran edustuspelaajien kanssa. Pelaajien
kausitavoitteet ja harjoittelusuunnitelma käydään hyvissä ajoin ennen pelikautta yhdessä läpi.
Proshop
Proshopin tavoitteena klubilla on säilyttää monipuolinen ja riittävä tarjonta. Painopisteenä ovat perustarvikkeet, muut oheistuotteet.
Jäsenhankinta, tiedottaminen ja markkinointi
Kauden aikana alkeiskursseja junioreille ja aikuisille tullaan järjestämään noin 20
kappaletta. Kaudella 2019 kokeiltuja Päivässä Golfariksi – greencardkursseja tullaan jatkamaan kaudella 2020, normaali kurssien lisäksi. Myös yrityksille ja muille yhteisöille voidaan järjestää omia alkeiskursseja. Lajiesittelyjä pyritään tarjoamaan kaikille ikä ja kohderyhmille.
Tiedottamisessa pyritään mahdollisimman kattavasti saamaan pron palvelut, sekä
oman jäsenistön, että ei pelaavien henkilöiden tietoon. Sähköiset kanavat ovat seuran ja pron
verkkosivut, sekä facebook-sivut. Jäsenistölle pyritään tiedottamaan myös sähköpostitse.
Myös paikallislehti toimii alkeiskurssien markkinoinnissa apuna. Lajiesittelyitä ja alkeiskursseja markkinoidaan suorilla yhteydenotoilla yrityksiin.

