PORIN GOLFKERHO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2016
YLEISTÄ
- 18 + 9 + 9 (par3) reikää käytössä
- Strategiatyö valmiiksi
- Kurssitoiminta ja pron palvelut vähintään entisellä tasolla, panostetaan edelleen jäsenistön golftaitojen
parantamiseen. Jäsenistölle tarjotaan seuran tukemaa pron yksityisopetusta.
- pro-toiminnot: maksullinen opetustoiminta, jäsentunnit ja juniorivalmennus.
- Talviharjoittelu Porin tennishallilla ja Kokemäellä
- Sääntö- ja etikettikoulutus: golfprot ja kapteenit
- Etiketin ja pelinopeuden valvonta / kenttävalvonta / viikkoteema
- Jäsenlehti liitelehtenä ja tiedotteiden julkaisu, internetin ja verkkolehden käyttö tiedotuksessa
- Jäsenhankinta, tarjouskampanjat, uusien harjoitusalueiden hyödyntäminen
- Pelijärjestyksen vaihtoehtojen selvittäminen kauden aikana
- Ravintolatoimintojen uudelleenjärjestelyt
KLUBITOIMINTA
- Erilaiset klubitapahtumat
- Talkootoiminta
- Kerhomatka
- Kuntoprojekti
- Hyvän mielen kesäsarja

JUNIORIT ( junioritoimikunta )
- Nuorten ja lasten harraste- ja kilpagolfin edistäminen, kasvatukselliset näkökohdat
- Ohjattu harjoittelu talvi- ja kesäkaudella, leirit, golfkoulut, ”päiväkerho”
- Valmennusresurssissa mukana pro
- Junnuarpajaiset
- Kilpailutoimintaan osallistuminen paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti
- Kouluyhteistyö

SENIORIT ( senioritoimikunta )
- Talvella seniorigolfareiden fyysistä kuntoa kohentavaa toimintaa
- Kesäkaudella seniorien kilpailutoiminta paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti
- Seuraottelut, reikäpelit, viikkokisat ja muut tapahtumat
- Kenttävalvontatoimintaan osallistuminen

NAISET ( naistoimikunta )
- Naisten viikkopelit, Haastehanska Yyteriä vastaan, Naisten sunnuntai, reikäpelit
- Pron opetustunnit ja talviharjoittelu
- Pelimatkat muille kentille
- Sääntökoulutus, talkoot, palkitsemiset

KILPAILUTOIMINTA ( kilpailutoimikunta )
- Kilpailuohjelman kehittäminen paremmin jäsenistön tarpeita vastaavaksi (pelimuodot, sarjajaot jne.)
- Kilpailukalenteri valmistuu helmikuussa
- Avoimet kilpailut pääsääntöisesti viikonloppuisin toisena päivänä
- Kutsukilpailut pääsääntöisesti arkisin aamupäivällä
- Reikäpelit ja viikkokilpailut
- Kerhon edustusjoukkue / -pelaajat

KENTTÄ JA RAKENNUKSET
- Kentän korjaustöitä kassatilanteen salliessa syyskaudella: pintavesien poistamiseksi salaojituksia ja kaivoja,
lyöntipaikkojen kunnostuksia.
- Kentänhoito kokonaisuudessaan vähintään 2015 tasolla.
- Viheriöiden laatuun huomioita
- Yleisilmeen ja siisteyden parantaminen edelleen mahdollisuuksien mukaan
- Kenttä pelillisesti hyvässä kilpailukunnossa kisakaudella noin 15.5.-15.9.
- Talven aikana metsiköiden ja ojien penkereiden siivoamista ja raivausta sekä väylähiekoitukset
- Rakennuksissa vuosikorjauksia tarpeen mukaan

- Keittiön lattiaremontti

