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Kytäjä Golf Kilpailutoimikunta 27.3.2013 

1. ”Junnu ja vanhukset” haastekilpailu 

 10.7.2013, kokopäivän tapahtuma 

 Osallistujavaatimukset 

o  Juniorit alle 18v 

o  Greencard 

o Aikuinen voi ilmoittautua reserviin ja kaikki juniorit otetaan mukaan ja etsitään pari. 

 Ehdotettu pelimuoto ja erikoiskilpailuja -> Teemu voi päättää 

o Pelimuodoksi on ehdotettu 2 henkilön scramble (junnu+aikuinen) 

o Lähimmäksi lippua väylä 3  

o Erikoiskilpailuja 

 5 väylä, Junnu aloitta 100m ja aikuinen back teeltä 

 10 väylä, mailan vaihto 

 18 väylä, kaikki pelaa 200m 

 Ruokailu, Burgerit, HotDog, Pizzaa 

 Aktivoidaan oman seuran jäseniä houkuttelemaan junnuja mukaan 

 Kilpailumaksu 35€ 

 Teemu jatkaa selvittämistä, palataan aiheeseen seuraavassa kokouksessa 

 

2. Sääntöasiat 

 Sääntöilta 2.6.2013 klo 17 Kytäjällä kouluttajana Arto Teittinen 

 Ilmoittautumislomake löytyy google docseina, ennakkokysymykset voi jättää 

ilmoittautumislomakkeella. Andy lisää linkin ilmoittautumislomakkeeseen kilpailutoimikunnan 

sivuille. 

 Järjestetään pientä tarjoilua, virvokkeita ja pientä purtavaa 
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 Lisätään caddietoimistoon sääntömateriaalia kuten sääntökirjat, etikettiohjeistusta 

 Ehdotus, että tehdään videomateriaalia hankalimpien sääntöjen tulkinnoista Kytäjän kentillä. 

 

3. Seuratuomarikoulutus 

 Kurssi järjestetään Kytäjällä syksyllä 2013, hinta 600€ 

 Kurssin vetäjän toimii Timo Huovinen 

 Esko Penttinen pitää kilpailutoimikuntaa ajan tasalla tämän kehittymisestä 

 

4. Kilpailutoiminta 

 Laaditaan kaikista kilpailun järjestämiseen liittyvistä ohjeistuksista yksi yhteinen dokumentti 

”Kilpailunjärjestäjän käsikirja” (Henrietta ja Niko) 

 Kilpailukutsut päivitetään muokattavaan muotoon ja tallennetaan johonkin yhteisen paikkaan, 

josta niitä voi ladata käsiteltäväksi. (Andy) 

 

5. Seuraava kokous 

 2.5.2013 klo 17.30 Hartwall Atomitie 2a, Helsinki (Henrietta lähettää kutsun) 

 Välikokous Andy, Esko, Jouko sopivat päivämäärän ja lähettävät kutsun kokoukseen jossa 

käydään läpi avajaiskilpailuun liittyviä järjestelyjä. 

 

Tehtävälista 

Tehtävä Vastuuhenkilö Pvm 

Junnu aikuiset tapahtuma  
- Selvitetään kilpailumaksu junnujen osalta, tuleeko kenttä vastaan? 
- Hupiosuus, tarkistetaan Janos madollisuutta osallistua? 
- Selvitetään Kajon sponsorointi mahdollisuus? 
- Laaditaan tarkempi esitys tapahtuman ykistyiskohdista 

Teemu   

Kilpailunjärjestäjän käsikirja 
- laaditaan yksi dokumentti kaikista ohjeistuksista liittyen kilpailun 
järjetämiseen 

Henrietta/Niko  

Sääntöilta ilmoittautumislomake 
- Linkki kilpailutoimikunnan sivulle ja mainostetaan jäsenille 

Andy  

Avajaiskilpailu 
- Andy, Esko ja Jouko sopivat käytännön asioista 

Andy/Esko  

 


