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1. YLEISTÄ
Kauden virallinen avaus tapahtuu huhtikuussa sääolosuhteista ja kentän talvehtimisesta
riippuen. Range ja palloautomaatti otetaan käyttöön heti säiden salliessa.

2. HALLINTO
Seuran vuosikokous valitsee seuran hallituksen toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen
muodostavat puheenjohtaja, kapteeni (vpj), sihteeri-rahastonhoitaja sekä toimikuntien
puheenjohtajat.

3. TALOUS
Vuosikokous hyväksyy seuran talousarvion. Toimikuntien puheenjohtajat vastaavat
vastuualueidensa osalta talousarvion toteutumisesta. Hallitus esittää jäsenmaksujen
säilyttämistä ennallaan: aikuiset 90 € ja nuoret 30 €. Alennetut jäsenmaksut (40 € / 10 €)
uusille liittyjille tulevat voimaan 1.9.2017 alkaen ko. kauden loppuun asti. Jäsenmäärän kasvun
odotetaan jatkuvan ja kaudelle 2017 budjetoitu jäsenmäärä on 730 aikuisjäsentä ja 125
nuorisojäsentä.

4. TASOITUSTOIMIKUNTA
Tasoitustoimikunta pitää jäsentiedot ja jäsenten tasoitukset ajan tasalla ja valvoo tasoitusten
oikeellisuutta. Tasoitukseen vaikuttavaksi kierrokseksi hyväksytään ainoastaan voimassaolevien
tasoitusmääräysten mukaisesti pelattu kierros, joka on ennen kierrosta ilmoitettu järjestelmään
tai caddiemasterille. Toimikunnan muodostavat seuran sihteeri ja kapteeni.

5. TIEDOTUSTOIMIKUNTA
Tiedotustoiminnan tavoitteena on viestinnän eri keinoin toteuttaa seuran virallisia tavoitteita ja
strategiaa. Kauden aikana tiedottaminen tapahtuu ensisijaisesti seuran omilla kotisivuilla,
osoitteessa www.wgcc.fi sekä Golfliiton portaalissa www.golf.fi. Kilpailu- ja tapahtumakalenterit
ladataan maaliskuun aikana kyseisille sivuille ja päivitetään tarpeen mukaan. Jäsenistölle
osoitetut sähköposti sekä tekstiviestit tulevat olemaan keskeinen osa viestintää. Tiedotusta on
lisäksi tarkoitus toteuttaa sosiaalisessa mediassa kuten Facebookissa ja Twitterissä. Myös
varsinaisella kentän alueella tapahtuvaa viestintää tullaan lisäämään. Seuran eri toimikuntien
itsenäistä vapaata tiedottamista kotisivuilla on tarkoitus jatkaa. Seuran jäsenistöstä on tarkoitus
houkutella vapaaehtoisia kyvykkäitä henkilöitä muodostamaan ryhmä kehittämään seuran
tiedottamista. Ryhmän tehtävänä olisi pohtia uusia keinoja seuran tiedottamisen ja markkinoinnin
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tehostamiseksi ja parantamiseksi. Kotisivuja on tarkoitus päivittää tekemällä pieniä muutoksia
paremmin palvelemaan seuran tarpeita ja imagoa.

6. KLUBITOIMIKUNTA
Maaliskuussa "Kevätretki" suuntautuu Espanjaan Costa Blancaan n.11 golffarin ryhmänä.
Perinteisissä
Everybody

kisoissa:
Kapteenin kierros,
Jussi-kisa
ja
"loivennetaan" kilpailumaksua edelleen, kuten aikaisempinakin kausina.

Jussikisa tullaan edelleen toteuttamaan yhteislähtönä.
Perjantai-illan klubi-iltoja jatketaan viime vuoden malliin.
Mahdollisia muita reissuja suunnitellaan yhteistyössä muiden toimikuntien kanssa.

7. KILPAILUTOIMIKUNTA

Toimikunta järjestää kauden aikana seuraavat kilpailut:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kapteenin Kierros
Juhannuskisa yhdessä klubitoimikunnan kanssa
Reikäpelimestaruus
Klubimestaruus
Kolmen mailan kisa
Lyöntipelimestaruus
Pressan Scramble
Everybody

Lisäksi pyrimme järjestämään kauden aikana mukavia pikkukilpailuja yleisen kilpailukalenterin
salliessa. Muiden kentällä pelattavien kilpailuiden järjestelyistä vastaa Wiurila Golf Oy.

8. EDUSTUSPELAAJAT

WG&CC: Toimintasuunnitelma

2017

4

Aikuisten ja senioreiden toureilla kilpaileville pelaajille korvataan kilpailumaksut kyseisistä
kilpailuista, mikäli pelaaja sijoittuu parhaiden 25 % joukkoon.
SM-tason ja Finnish Golf Tourin kilpailuissa seuraa edustaville pelaajille korvataan kilpailumaksu,
sekä lisäksi myös kohtuulliset matka- ja majoituskulut, mikäli pelaaja selvittää cut’in.
Joukkuekilpailuihin seuran edustajat valitsee kapteeni ja myös näistä kilpailuista pelaajille
korvataan kilpailumaksut.
Pelaajan maksimikorvaus / kausi on 800 € ja lisäksi pelaaja, joka on saamassa kulukorvauksia
kaudelta yli 500 € on velvollinen osallistumaan vähintään kahteen nuorisotoimikunnan
valmennus-tilaisuuteen. Kulukorvaukset maksetaan pelikauden päätyttyä. Kulujen korvausten
perusteena hakemuksen mukana oleva tuloslista, josta selviää sijoitus.
Nuorisotoimikunta laatii oman edustuspelaaja ohjeistuksen.

9. NUORISOTOIMIKUNTA
TAMMIKUU, HELMIKUU, MAALISKUU

(+ MARRASKUU, JOULUKUU)

• Talviharjoittelukausi: Salohalli, Tavolan Tennishalli, Mustamäen koulu ja Suomen Golftalon
opetustilat
• Kasva urheilijaksi -testit (www.kasvaurheilijaksi.fi)
• Talviretki (harjoittelumatka Turun kuplahalliin)
• Ohjaajakoulutukset: Golfohjaajan peruskurssi (GOPK), Golfohjaajakoulutus (GOK) ja Seuran
sisäinen ohjaajakoulutus (tarpeen mukaan)
HUHTIKUU
• Toimikunta: (”kevätistunto”) o Talviharjoittelukauden toiminnan arviointi, yhteenveto ja
kehittämisideat o Kesäharjoittelukauden aloitusvalmistelut
TOUKOKUU, KESÄKUU, HEINÄKUU, ELOKUU, SYYSKUU
• Kesäharjoittelukausi: Wiurila Golfin range- ja lähipelialue
• Peliharjoitukset kentällä
• Lähipelitestit/ lähipelikisat
• Pistebogey-kisat o PAR3 Mestaruuskisa (18 reikää) o PisteBogey Mestaruus (18 reikää) o
Viikkokisasarja (9 reikää)
• Seuran reikäpeli- ja lyöntipelimestaruuskilpailut 2017
• Edustuskilpailut:
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o Suomen Golfliiton Tour-osakilpailut ja tapahtumat
o (KLL) Koululiikuntaliiton Varsinais-Suomen piirinmestaruuskisat

o (KLL)

Koululaisten SM-kisat
• Seuran avoimet kilpailut
• Kesäretki (harjoittelumatka, joku PAR3 kenttä lähistöllä AGN/Kultaranta/Bjärkas)
• Kesäleiripäivä Wiurilassa (Ammattilaisgolfarin vierailu!)
• Ohjaajakoulutukset: Golfohjaajan peruskurssi (GOPK), Golfohjaajakoulutus (GOK) ja Seuran
sisäinen ohjaajakoulutus (tarpeen mukaan)
• Ohjaajamatka: (peli-/harjoituskauden suunnittelumatka johonkin lähialueen kentälle)
LOKAKUU
• Toimikunta: (”syysistunto”)
o Kesäharjoittelukauden toiminnan arviointi, yhteenveto ja
kehittämisideat o Nuorisotoiminnan “Liikennevalot” o
Talviharjoittelukauden aloitusvalmistelut

KAUDEN 2017 PÄÄPAINOPISTEET
• Perusharjoittelutoiminnan ylläpito ja sen jatkuva kehittäminen
o ryhmävastuullisten ohjaajien toiminta
• Tiedotustoiminnan parantaminen: nimenhuutojärjestelmän käyttöönotto 2017
• 24h golf -tapahtuman toteuttaminen
• Seuran jäsenmäärän kasvattaminen, jäsenhankintakampanjat (perinteiset koulukampanjat)
• Yhteistyön jatkaminen ja sen kehittäminen koulujen ja urheiluseurojen kanssa mm:
o Mustamäen koulu, Hajalan koulu, Merihalikon koulu ym.
o Salon kiekkohait, Salpa SB tytöt ym.
• Nuorison kilpailutoiminnan tukeminen ja sen kehittäminen
• Yhteistoiminta muiden Salon kaupungin golf-seurojen kanssa mm. kilpailutoiminnan kautta
PITKÄNTÄHTÄIMEN SUUNNITELMA
• Rekrytoidaan seuraan ohjaajia ja kilpailutoiminnan tukihenkilöitä nuorisotoimintaan.
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• Huolehditaan ohjaajien asianmukaisesta koulutuksesta. Kaikille uusille ohjaajille järjestetään
mahdollisuus osallistua Suomen Golfliiton Golfohjaajan peruskurssille.
• Pyritään lisäämään seuratoiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten määrää sekä kilpailuettä harrastustoiminnassa.
• Osallistutaan Suomen Golfliiton järjestämään kilpailutoimintaan joka tasolla.
• Kehitetään edelleen seuran valmennustoimintaa sekä seuran sisäistä ohjaajakoulutusta.
• Tuotetaan kansainvälisen tason pelaajia.
.

10.

NAISTOIMIKUNTA

Naistoimikunnan tavoitteena on aktivoida WGCC:n naisia ja järjestää heille erilaisia tapahtumia
kauden aikana. Kausi aloitetaan toukokuussa-kesäkuussa kauden avaustilaisuudella, jossa
informoidaan tulevan kauden ohjelmasta ja esitellään naistoimikunnan jäsenet.
Joka toinen viikko pelattavia naisten kierroksia erilaisine pelimuotoineen tullaan pelaamaan
touko-syyskuun aikana. Tavoitteena on ”opetella” eri pelimuotoja, pelikortin täyttöä, sääntöjä
ym. esim. miten toimitaan missäkin tilanteessa.
Yritetään järjestää ns. naisten-haku kisa. Nainen kutsuu kaksi miestä mukaansa pelaamaan.
Kisa on joukkuekisa.
Tavoitteena on yrittää järjestää harjoittelua naisille yhdessä Pron kanssa.
Yhteistä pelitapahtumaa Kultaranta Golfin kanssa selvitellään ja yritetään mahdollisuuksien
mukaan järjestää.
Tavoitteena on osallistua Lady Cup-tapahtumiin Salo Golfin ja Meri-Teijo Golfin ladyjen kanssa.
Kauden aikana tullaan järjestämään vähintään yksi pelimatka jollekin lähialueen kentälle.
Kauden päätöstilaisuus pidetään syyskuun puolivälissä, jolloin pelataan päätöskisa, jonka
jälkeen yhteisruokailu. Kisan parhaat palkitaan Ry:n päätösjuhlissa.
Tavoitteena on luoda hyvät edellytykset seuran naisille kilpailuihin osallistumiseen ja muihin
tilaisuuksiin.

11.

SENIORITOIMIKUNTA

Pelikauden toiminta
Kukin seniori hoitaa talviharjoittelun omalla tavallaan. Osa pelaajista viettää ainakin osan aikaa
etelän lämmössä pelaillen. Kevään saapuessa harjoittelua jatketaan rangella kunnes kenttä
aukeaa. Varsinais-Suomen Senioriliigaa pelataan entiseen malliin.
Kesällä järjestetään pelimatka jollekin Etelä-Suomen kentälle.
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Jatketaan keilausta Hanhivaaran keilahallilla talven aikana perjantaiaamuisin ja pyritään
aktivoimaan lisää heittäjiä mukaan, samoin WGCC Keilagolfiin.

Pelit ja kilpailut
Senioriliiga alkaa toukokuussa ja jatkuu koko kesän. Ensi vuonna on viisi kotiottelua. Tavoitteena
on parantaa sijoitusta liigassa ja saada taas muutama uusi pelaaja mukaan ja aktivoida naiset
pelaamaan.
Viikkokisaa pelataan kesä-, heinä-, elo- ja syyskuussa. Naisille järjestetään oma sarja. Pelipäivä
on edelleen perjantai.
Reikäpelikisa järjestetään kesän aikana alkaen kesäkuussa.
Ideoidaan ja järjestetään joku joukkuekisa kesän aikana senioreille.
Elokuussa pelataan seuraottelu Nordcenterin seniorigolfareita vastaan Nordcenterissä.
Tavoitteena on tietty voitto.
Syyskuussa pelataan jo tavaksi tullut seniorien pistebogeymestaruuskisa yhdessä juniorien
kanssa.
Pyritään edelleen aktivoimaan yhteistoimintaa juniorien ja muiden kanssa.
Osallistutaan mahdollisimman suurella joukolla kaikkiin Wiurilan tapahtumiin ja talkoisiin.

Tiedottaminen
Tiedottamista pyritään edelleen hoitamaan niin, että jokainen seniorigolffari tietäisi mitä
tapahtumia järjestetään, tiedotus hoidetaan www-sivuilla sekä sähköpostitiedotteilla ja klubin
seniorikansion avulla. Tämä edellyttää jokaisen seniorigolffarin nettiosoitteen ajantasaisuutta
NexGolfissa.

12.

KENTTÄTOIMIKUNTA

Uudet vesiestetolpat
Rangelle uusia lyöntimattoja 6-8 kpl
Korjataan tiiauspaikkoja uusimalla pintoja ja laajentamalla niitä.
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