Tiivistelmä Imatran Golf ry:n hallituksen kokouksesta (Teams) sunnuntaina 18.4.2021
Läsnä

Poissa

Toni Turkkila
Irma Hujanen
Tero Karvinen
Elina Metsi
Katja Rääpysjärvi
Hannu Savola
Marika Taitokari
Johanna Väkeväinen
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Ladykapteeni
Kilpailutoimikunta
Golfin vetovoima
Juniorit
Talous
Markkinointiviestintä ja tiedotus
Sihteeri

Teemu Eerola

IG Oy Imatra tj

Ossi Sorjonen

Kapteeni

Jäsenasiat
- Jäsenmäärä on nyt 571, joista aikuisia 505 ja junioreita 66. Lepääviä jäseniä on kaksi (eivät ole mukana pääluvussa).
- Pelaaja Ensin –kysely lähetetään toukokuussa.
Leader-hanke
- Hakuaika päättyy 23.4.2021. Haastattelut aloitetaan viikolla 17.
Kenttä ja klubi
- Kenttä on talvehtinut hyvin.
- Takaysi avataan kausikorttilaisille ke 21.4.2021 ja kaikille pelaajille pe 23.4.2021, suoraan kesäviheriöillä.
- Naisten pukuhuoneeseen rakennettu uusi vessa on viimeistelyä vaille valmis. Vanhaan WC:hen vaihdetaan isompi
lavuaari.
Kilpailut ja tasoitus
- Edustuspelaajien kulukorvausohje on päivitetty, löytyy kotisivulta.
- Seuralle on laadittu kilpailuohje. Ohje löytyy seuran kotisivulta, julkaistaan myös seuraavassa Mini-Bermudassa.
- Kilpailuja on saatu jo hyvä setti.
- Toni Turkkila, Henri Tukiainen ja Petteri Aunola ovat ideoineet 12 tunnin golftapahtumaa, jolla kerätään varoja
junnutoimintaan. Suunnitelmana on pelata kolmella mailalla kolme väylää illasta aamuun 12 tuntia (esim. klo 19-07 tai
20-08) plus 35 minuuttia 35-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Tavoitteena on mahdollisimman monta holaria, joita jäsenet
voivat veikata esim. 10 euron hintaan. Suunnitelmana toteuttaa tempaus pe-la 18.-19.6. välisenä yönä.
- Naisten Pankki –hyväntekeväisyyskilpailun osakilpailu on varmistunut Imatralle naisten sunnuntaina 13.6.2021.
Kilpailumaksu on 60 € (IG jäsenet 50 €), josta 30 € menee hyväntekeväisyyteen.
Koulutus
- Tuomarikorttikoulutukseen osallistui viisi jäsentä: Tero Karvinen, Ossi Sorjonen, Teemu Eerola, Timo Purolahti, Pasi
Lihavainen)..
Nuoriso ja kilpailevat juniorit
- Useita rahoitushakemuksia on laadittu.
- KOUTSI HOITAA/”Junioritoiminnan valmennuslinjaukset” –kirjanen on valmistunut. Hallitus hyväksyi uuden työkalun
kiitosmaininnoin. Toni Turkkila on laatinut sisällön, Tarja Turkkila ulkoasun. Opus löytyy materiaalipankista.
- Aikataulut uusille jäsenille tarkoitetuille golfleireille (entinen nimi golfkoulu) on laadittu. Aloitus toukokuussa, Mika
Sormunen pitää. Kurssit ovat ilmaisia jäsenten lapsille, juniorijäsenten sisaruksille ja jäsenten lapsenlapsille.
- Suunnitteilla kaksi lasten kaverigolfpäivää.
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- Junnujen treenit alkavat kentällä 2.5.
- Juniorigolfpäivä 23.5.
- Future Tour –kisat pidetään 15.-16.5.: yksilökisa 15.5. ja parikisa 16.5.
Ladygolf
- Naistoimikunnan seuraava kokous on 21.4.2021.
Seura / Golfin vetovoima
- Tervetulokirjeet seuran uusille jäsenille ovat valmistuneet. Käyttöön tulee kaksi versiota: 1) aloittelijalle ja 2) seuraan
toisesta klubista tulleelle.
Markkinointiviestintä ja tiedotus
- Seuraava Mini-Bermuda lähetetään toukokuussa. Pääteemana ”Aloita golf”.
- ”Aloita golf” -flyerit suunnitteilla (500-1000 kpl): oma väki jakelee lähitienoonsa postilaatikoihin.
- Juhlavuoden slogan –kilpailun tulos julkistetaan lähiaikoina.
- ”Koko Suomi golfaa” –tapahtumapäivät ovat: 23.5. Juniorigolfpäivä, 13.6. Naisten sunnuntai, 29.7. Tokion
olympialaisten teemapäivä, 7.9. Senioripäivä. Näitä markkinoitava.
Muut esille tulevat asiat
- Koronarajoitteiden vuoksi hallitus päätti siirtää kevätkokouksen pidettäväksi torstaina 20.5.2021 klo 18. Hybridimalli
(klubiterassi ja etämahdollisuus).
- Caddiemasterit kaudella 2021 ovat: Sara Heiskanen, Tuukka Loikkanen, Noora Kojo ja Salla Piironen.
- Green cardit ovat nykyisin vain sähköisessä muodossa (eBirdie). Juniorit saavat oikean kortin.
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