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Läsnä: Andy Fowlie, Esko Penttinen, Henrietta 

Heikkilä, Niko Helin, Olavi Pohjola 

Poissa: Riku Roine 

 

Kytäjä Golf Kilpailutoimikunta 2.5.2013 

1. Hallituksen kokous ja Ry:n Klubi kokous 

 Hallitus on saanut uudet jäsenet ja toiminta on aktivoitunut 

 Hallituksen jäsenet esittivät uudet toimintasuunnitelmat kevätkokouksessa 

 Ry:n kokouksessa keskusteltiin juniortoiminnasta ja sen aktivointitoimenpiteistä. 

 

2. Sääntöasiat 

 Sääntöilta 2.6.2013 klo 17 Kytäjällä kouluttajana Arto Teittinen 

 Ilmoittautuneita on tällä hetkellä 10 henkilöä ja yksi kysymys 

 Markkinointia tarvitaan vielä lisää 

 Kilpailutoimikunnan jäsenet kehotettiin ilmoittautumaan ja esittämään ainakin yhden 

kysymyksen per nuppi. 

 

3. Kilpailukutsujen tarkistaminen 

 Hyväksyttiin kilpailukutsut 

 Lisätään reikäpelikilpailukutsuihin 10€/pelaaja (osallistumismaksu, joka maksetaan vain 

ensimmäisen kierroksen yhteydessä) 

 Reikäpelimestaruuskilpailussa on tänä vuonna myös kilpailumaksu 

 Nelipallokilpailukutsun ensimmäisen lauseen sana korjataan ”järjestetty” 

 Andy lähettää muistutusviestin pelaajille, johon lisätään linkki pelimuotojen sääntöihin 

 Ilmoitustaululle ja cadditoimistoon lisätään ohjeet eri kilpailumuodoista 

 

4. Sponsoroinnin ohjeistus 

 Andy esitteli sponsoroinnin pelisäännöt 

 Sponsorointipelisäännöt esitetään hallitukselle ja Kytäjä Golf Oy:lle/Sari Tanille. 

 

5. Kilpailutoiminta 

 Niko laittaa ensimmäisen version kilpailunjärjestäjän käsikirjasta kilpailutoimikunnan jäsenille 

kommentoitavaksi. 
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6. Seuraava kokous 

 18.5.2013 n. klo 13 Kytäjä Golf pelikierros SE:llä, Olavi varaa kaksi lähtöaikaa. 

Tehtävälista 

Tehtävä Vastuuhenkilö Pvm 

Junnu aikuiset tapahtuma  
- Selvitetään kilpailumaksu junnujen osalta, tuleeko kenttä vastaan? 
TS: Oy haluaa 5 EUR per Juniori ja 15 EUR per aikuinen GF maksun, jos 
jäseniä seurassa. 35 EUR per juniori ja 55 pe Aikuinen jos Ei jäseniä 
seurassa. 
- Hupiosuus, tarkistetaan Janos madollisuutta osallistua? 
TS: Janoksen kanssa sovittu päivästä ja hinnasta.  OK. 
- Selvitetään Kajon sponsorointi mahdollisuus? 
TS: Sponsorointi kirjeet lähetetty yrityksille.  Vastaukset olen pyytänyt 
10.5.2013 mennessä.  
- Laaditaan tarkempi esitys tapahtuman yksityiskohdista 
TS: Versio 1.0 valmiina.  
- Ruokailun budjetointi 
TS: Ravintoloitsijalta pyydetty tarjous buffeesta. Tätä vielä odotetaan. 

Teemu   

Kilpailunjärjestäjän käsikirja 
- Ensimmäinen versio kommentoitavaksi 
- Kommentit jaetaan kilpailutoimikunnan jäsenten kesken 
 

Kilpailutoimikunnan 
jäsenet 

12.5.2013 

Sääntöilta ilmoittautumislomake 
- Sovittiin, että kilpailutoimikunnan jäsenet lähettävät kysymyksiä 
etukäteen 
- Esko tarkistaa, että caddietoimistosta löytyy sääntömateriaalia kuten 
sääntökirjat, etikettiohjeistusta 
-Harkitaan hankalimpien sääntöjen videomateriaalin tekemistä Kytäjän 
kentillä. 
 

Esko  

 


