Tiivistelmä IG ry:n hallituksen kokouspöytäkirjasta 4.6.2020
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Talous
- Seuran taloustilanne on kohtuullinen.
- Jäsenmaksuja on lähes 100 kpl maksamatta. Karhukirjeet ei-maksaneille lähetetään heti. Myös talviharjoitusmaksuja
on muutama maksamatta.
- Valtiolta on haettu korona-avustusta.
Jäsenasiat
- Kirjoilla on 616 jäsentä, joista 189 naisia ja 427 miehiä. Junioreita (alle 21 v.) on 82.
- Uusia jäseniä alkeiskurssien myötä on tänä keväänä tullut noin 15.
- Lähetetään uusille jäsenille tervetulokirje ennen juhannusta.
- GolfBox toimii taas, tasoitukset kirjautuvat oikein.
Vastuualueet
* Kenttä
- Kenttä on hyvässä kunnossa. Muutamalla väylällä on vielä paljaita paikkoja.
- IG Oy Imatran hallitus teki 3.6. päätöksen bunkkerikoneen ja yhden uuden golfauton hankkimisesta.
- Golfautojen akut huolletaan viikolla 24.
* Kilpailut ja tasoitus
- Viikkokilpailut alkavat ja ne pelataan ma-to mihin aikaan vain. Joka toinen kisa on lyöntipeli, joka toinen pistebogey.
- Imatra Open pelataan 22.8.2020.
- Seuran mestaruuskisat pelataan 29.-30.8.
- Sovittiin naisten kisat: Naisten Haku ti 21.7. klo 17, Inkeri Open la 25.7. klo 14 ja naisten kauden päätöskisa.
la 12.9. klo 14
- World Amateur Golfers Championchips (WAGC 2020) osakilpailu pelataan lauantaina 1.8. IG:n kentällä. Suomen
karsintafinaalit pelataan sunnuntaina 13.9. HCS kentällä ja kansainvälinen finaali Mexicon Cancunissa 17.-24.10. Kuka
tahansa voi osallistua.
* Koulutus
- 25.5. pidetty GameBook –koulutus sai hyvän palautteen. Osallistujia oli n. 10, tarvetta toiselle kurssille on.
- Selvitetään sääntö- ja tuomarikoulutuksen saatavuutta.
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* Nuoriso ja kilpailevat juniorit
1. Laatuseura
Laatuseurojen webinaarit käynnistyivät. IG on samassa ryhmässä Muurame Golfin ja KoskiGolfin kanssa.
2. Junioritoimikunta
- Toimikunta kokoontui 14.5. etänä. Ryhdyttiin suunnittelemaan seuran ensimmäistä valmennuslinjausta.
- Kesäduunari Nelli aloitti työt 3.6. Ada aloittaa heinäkuun alussa.
-- Lapsiparkkia kokeillaan.
- IG osallistuu Golfliiton videohaasteeseen. Minni ja Mikko haastavat seurat tekemään videon teemalla ”Miksi golf on siistiä ja
mikä on parasta meidän junnutoiminnassa”. Kesto max 59 sekuntia. Tulee sisältämään drone-kuvausta. Video on julkaistava
elokuun loppuun mennessä. Käytetään myös markkinoinnissa.
- Topi Purhonen on saanut 300e tukea Ilmastonmuutosvoima -hankkeesta. Topi haki tukea ötökkähotellien rakentamiseen
golfkentälle. Rakennamme kentälle 2-3 hotellia (8 griini & 17 lyöntipaikka) ja loput myydään.
3. Koulutus
- Valmennustyöpaja ja ohjaajien koulutus 14.6. KoskiGolfissa Golfliiton johdolla. IG:ltä osallistuu ainakin Mika Sormunen,
Suvi ja Toni Turkkila.
4. Varainkeruu
- Junnutyöhön on haettu avustuksia eri tahoilta.
5. Juniori-ryhmät
- Kaikki ryhmät ovat aloittaneet treenit tauon jälkeen. On haasteellista saada kaikki takaisin mukaan.
- Kauden avaus sunnuntaina 28.6.
6. Junnujen rekrytointi 2020
- 500 mainosta jaettu, somessa mainostettu.
o 7 junioria ilmoittautui ensimmäiselle kurssille (normaalisti 20-25).
o Edes ilmainen jäsenten lapsille etu ei kiinnostanut. Korona varmasti vaikuttaa.
- Imatran uimaseuran junnuille tarjotaan kahta golfkokeilutapahtumaa ke 17.6. ja 24.6. Jos riittävän iso määrä kiinnostuu,
järjestetään heille golfkurssi.
- Toinen kurssi budjetoitu. Järjestetään, jos saadaan uimarit mukaan.
7. Juniorit kisoissa
- Junnujen viikkokisa alkaa kesäkuun lopulla.
- Future Tour Golf Porrassalmi 2.6. Mukana kolme junnua. Sakke voitti ja Iiro hienosti kolmas.
Seuraava kisa:
o Fujitsu Finnish Junior Tour 1, Kullo Golf
o Future Tour 16.6., Tahko Golf.
* Seniorit
- Seuraottelut alkavat viikolla 24 ja kuukausikilpailut viikolla 25.
* Ladygolf
- Naistoimikunta on pitänyt kaksi kokousta. Pöytäkirjat löytyvät Materiaalipankista kotisivulta.
- Kauden ensimmäiselle naisten puolikkaalle ma 1.6. osallistui 17 ladya. Osallistujien kesken arvottiin kuohuviinipullo.
- Ladyille saadaan oma bägivaraston avain, jotta klubin sulkemisen jälkeenkin saadaan varusteet varastoon.
- Naisten Sunnuntaille 2.8. suunnitellaan toimintarataa naisille.
- Alkeiskurssien pelikoevalvontoja tehdään.
- Yhteisiä pelimatkoja ei koronan vuoksi suunnitella.
- Ladyt ovat antaneet puutarhan/kukkien/pensaidenhoitoapua klubiympäristön siistimisessä. Tapahtuu jatkossakin.
* Seura
- Kotisivuja raivattava ja toimivuutta kehitettävä. Sivuilla on liikaa vanhaa dataa, esim. vanhat jäsenlehdet pois. Uudet
Mini-Bermudat tilalle. ”Vähemmän on enemmän”.
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* Tiedotus
- Seuraava Mini-Bermuda on tarkoitus julkaista viimeistään 14.6.
- Uusia ilmoitustauluja klubille on tulossa juhannukseen mennessä. Jäsenet ovat toivoneet A4-tiedotteita silmän
korkeudelle kaiken netti-infon lisäksi.
- Uudet videoklipit somessa ovat saaneet tuhansia tykkäyksiä. Uusia ”pikkuvideoita” on tulossa.
Kapteenien puheenvuoro
- Kapteenit ovat olleet pelikoevalvojina alkeiskursseilla.
- Kapteenit järjestävät First Tee –kisan tuoreille pelaajille ke 24.6. klo 17.30. Pelataan esim. 5 reikää. Ilmainen kisa,
grillimakkaratarjoilu päätteeksi. Kutsut sähköpostilla. Samana iltana First Teen jälkeen jäsenet voivat tuoda oman
kaverin kokeilemaan lyöntejä.
Muut asiat
- Keskusteltiin kentällä liikkuvasta yleisöstä ja mahdollisista vaaratilanteista. Yleisesti kaivataan (isoja) varoitustauluja
etenkin väylien 16, 17 ja 18 läheisyyteen.
- Nykysäännösten mukaan ravintoloissa juomien tarjoilu päättyy klo 22 ja tilojen on oltava tyhjinä klo 23.
- Terassi on avattu ja käytössä.
- Pelaaja Ensin –kysely toteutetaan aikaisintaan ensi vuonna.

Imatran Golf Oy
Imatran Golf r.y.

Golftie 18
55800 Imatra

www.imatrangolf.fi
www.facebook.com/imatrangolf

