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KOKOUSKUTSU – MÖTESKALLELSE
Oy Kråklund Golf Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään
torstaina 26.04.2012 klo 18.00 klubitalolla, Golfkentäntie 61, Vaasa
Oy Kråklund Golf Ab:s ordinarie bolagsstämma hålls
torsdagen den 26.04.2012 kl. 18.00 i klubbhuset, Golfbanevägen 61, Vasa
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä 13 §
mukaiset asiat.

På stämman behandlas i bolagsordningens 13 §
nämnda ärenden.

Äänioikeus yhtiökokouksessa on osakkeenomistajalla,
jonka osake on merkitty yhtiön osakerekisteriin.
Kokouksen kulun helpottamiseksi kehotetaan osakkeenomistajia ilmoittautuman viimeistään kymmenen
minuuttia ennen kokouksen alkua.
Ilmoittautuminen alkaa klo 17.30.

Rösträtt på bolagsstämman har aktieägare,
vars aktie finns antecknad i bolagets aktieregister.
För att underlätta genomförandet av stämman
uppmanas aktionärerna att anmäla sig senast tio
minuter före bolagsstämman börjar.
Anmälningstiden börjar kl. 17.30

Yhtiön tilinpäätöskirjat ovat osakkeenomistajien
nähtävissä 19.04.2012 alkaen Klubitalolla.

De dokument som hänför sig till bokslutet finns fr.o.m.
19.04.2012 till påseende för aktionärerna i Klubbhuset.

Vaasassa 16.04.2012
HALLITUS

Vasa 16.04.2012
STYRELSEN

Vaasan Golf r.y.:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
torstaina 26.04.2012 klo 19.00 klubitalolla, Golfkentäntie 61, Vaasa.
Vasa Golf r.f:s stadgeenlig vårmöte hålls torsdagen den 26.04.2012
kl 19.00 i klubbhuset, Golfbanevägen 61, Vasa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10. §
määräämät asiat.
Muut asiat: Sääntömuutosehdotus.

Tervetuloa !
HALLITUS

På mötet behandlas i stadgarna § 10
fasttällda ärenden.
Övriga eventuella ärende: Förslag till stadgeändring.

Välkomna !
STYRELSEN
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AJANKOHTAISTA – AKTUELLT
Caddiemasterin uusi puhelinnumero on 040-5268666.

Caddiemasterns nya telefonnummer år 040-5268666.

Vaasan Golf ry:llä on myytävänä muutamia Oy Kråklund
Golf Ab:n A-osaketta, hinta 4 000 euroa, osakkeen ostaja
saa v. 2012 kausimaksusta 200 euron alennuksen.
Osakkeita myy toiminnanjohtaja, 040␣ 160 2262.

Vasa Golf rf har ännu några Oy Kråklund Golf Ab:s Aaktier till salu, priset är 4 000 euro/aktie, men köparen får
200 euro rabatt på första säsongsavgiften.
Försäljning av aktierna sköts av verksamhetsledaren,
040␣ 160 2262.

Kevään talkoopäivät
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ovat seuraavat lauantait: 31.03, 14.04, 21.04 ja 30.05 klo 10.00 13.30 sekä iltatalkoot pidetään tiistaina 24.04 ja 03.05 klo 17.00
- 20.00.
Kenttä ja harjoitusalueet, Range ja Par3-kenttä, on suljettu
talkoiden aikana.

Vårens talkodagar

Kausi avataan virallisesti talkookilpailulla
06.05.2012

Säsongen öppnas med talko tävlingen
06.05.2012

Kausi avataan talkookilpailulla 06.05, jos sää sallii. Pelimuoto 18 Pb.
Kilpailuun voivat osallistua ne jäsenet, jotka ovat olleet mukana
talkoissa.

Säsongen öppnas officiellt 06.05, om vädret tillåter. Spelformen är
18 Pb.
Alla som har varit på talko kan delta i tävlingen.

Osoitteen muutokset

Adress ändringar

Jos osoitteesi on muuttunut tai muuttumassa, ilmoittanet siitä
puhelimitse 040-160 2262 tai sähköisesti toimisto@vag.fi

Om din adress har ändrats eller kommer att ändra skall du anmäla
din nya adress till tfn 040-160 2262 eller e-post toimisto@vag.fi

Klubiravintola tiedottaa

Klubbrestaurangen informerar

Nyt on mahdollisuus ostaa käteviä ladattavia kortteja itsellesi,
lahjaksi tai lapsellesi. Kysy lisätietoja

Nu har du möjlighet att köpa behändiga laddbara kort till dej själv,
som present eller ditt barn. Fråga närmare.

Seniorit

Seniorer

Kauden 2012 avajaistilaisuus pidetään tänä vuonna Svenska
Klubbenilla keskiviikkona 25.4. klo 18.00.
Ohjelmassa mm infoa tulevan kauden tapahtumista, sääntökoulutusta ja palkintojen jako talven kilpailuista.
Päätteeksi syödään illallinen. Tarjolla on joko lämmin metsästäjän voileipä tai lohivoileipä, molemmat runsaita ja maukkaita.
Illallisen hinta on 17 euroa sisältäen kahvin. Juomista maksetaan erikseen.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 23.4. klo
12 Brita Gillbergille puh 0407310008 tai sähköpostitse
brita.gillberg@gmail.com.
Ilmoittautumisen yhteydessä pitää ilmoittaa syökö metsästäjän- tai lohivoileipåå.

I år ordnas säsongöppningen på Svenska Klubben onsdag
25.4. kl 18.00.
På programmet står info om den kommande säsongens
aktiviteter, regelundervisning och prisutdelning från vinterns
tävlingar.
Som avslutning äter vi en bit mat. Man kan välja mellan
varm jägarsmörgås eller laxsmörgås, båda goda och mättande.
Priset för maten är 17 euro inklusive kaffe. Kostnader för
eventuella drycker tillkommer.
Bindande anmälan senast måndag 23.4. kl 12 till Brita
Gillberg, tel 0407310008 eller per e-post brita. gillberg
@gmail.com
I samband med anmälan bör man ange om man vill ha
jägar – eller laxsmörgås

är följande: 31.03, 14.04, 21.04 och 30.05 kl 10.00 - 13.30 samt
kvällstalko följande tisdagar 24.04 och 03.05 kl 17.00 - 20.00.
Observera att banan, träningsområden, Range och Par 3
övningsbanan, är stängda under talko.
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Uuden kauden kynnyksellä
Tätä kirjoittaessani takatalvi tekee tuloaan jo ties monennenko kerran tuoden
mukanaan omat lisähaasteet golfkauden
avaukseen. Kausi 2011 oli pelillisesti
ennätyspitkä ja uuteen kauteen on kuitenkin valmistauduttu parhaalla mahdollisella tavalla. Sokerin talviharjoittelussa on tapahtunut selkeä harppaus
eteenpäin lisääntyneen harjoitusaktiivisuuden ja harjoittelijamäärän myötä.
Lisäksi Junioritoimikunnan yhteistyökumppaneiden sponsoroima Golfsimulaattori on antanut mahtavan lisäpotkun
harjoitteluun. Kiitos vielä kerran kaikille
tämän mahdollistaneille yhteistyökumppaneille.
Tuleva kausi on allekirjoittaneen kolmas
Vaasassa. Mielestäni olen saanut tähän
mennessä hyvän poikkileikkauksen Vaasan Golfissa vaikuttavasta väestä, mm.
osakkeenomistajista, jäsenistä, henkilöstöstä, yhteistyökumppaneista ja vieraspelaajista. Sisäisten prosessien työstäminen ja tehostaminen ulkoisten prosessien työstämisen ohella ovat ehkä olleet
isoimmat haasteet tähän asti ja haasteet
varmasti tulevat jatkumaan tulevinakin
vuosina.
Pohjanmaan golfin nostaminen kansalliseen huomiotasoon myös Vaasan osalta tuo vähitellen tulosta. Olen muun
muassa antamassa vaasalaisia näkemyksiä seuratoiminnan kehittämisprojektissa, joka toteutetaan yhdessä Suomen
Golfliiton kanssa.
Kaudella 2012 tulemme Vaasan Golfissa
kiinnittämään erityisesti huomiota asiakaspalveluun. Caddiemaster -tiskin henkilöstö uusiutuu ja viime vuoden osalta
ainoastaan Heidi Penttilä jatkaa ja toimii
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tänä vuonna Headcaddiemasterina ja
Palvelupäällikön roolissa vastaten caddiemaster- toiminnasta. Tammikuussa tapahtuneen onnellisen perheenlisäyksemme myötä Heidi tulee toimimaan allekirjoittaneen oikeana kätenä ja tuuraajana
lomieni/poissaolojeni aikana. Heidi kertoo hieman lisää caddiemaster –toiminteista myöhemmin tässä lehdessä.
Kentänhoidon puolella Lehtosaaren
porukka on taas valmistautunut tulevaan kauteen kunnostamalla kaluston
huippukuntoon ja kentällä tapahtuneet
kevättyöt ovat edenneet aikataulussa sääolojen mukaisesti. Kentän avaus tullaan
tekemään 6.5. perinteisellä Talkookilpailulla, joten vielä ehtii mukaan talkoisiin
ja kentän korkkaamiseen.
Kilpailuja ja erilaisia tapahtumia tulee
olemaan taas entiseen malliin runsaasti
eli kaikille riittää mistä valita mieleisensä. Kilpailuihin ilmoittautumisen loppumisajankohta tulee olemaan aina klo 14,
jolloin pystymme vapauttamaan mahdollisimman nopeasti ylimääräiset lähtöajat kilpailujen jälkeen pelaajiston käyttöön.
Golfopetukseen olemme saaneet vahvistuksia omasta porukastamme. Viime
kaudella upeita kilpailusuorituksia esitellyt Jonathan ” Nylle ” Nylén on siirtynyt Golf Pro –ammattilaiseksi Johanin
ja Saulin rinnalle. ProShopissa Matias
jatkaa viime vuoden malliin ja myyjinä
toimii myös tuttuja seuramme jäseniä.
Ravintolan osalta ravintolapäällikkö
Tony Uuro tulee pitämään välivuoden,
mutta on luvannut olla kesän mittaan
kuitenkin ilahduttamassa meitä tiskin
takana aina silloin tällöin.
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Seuran toimikunnat ovat työskennelleet
talven aikana vilkkaasti ja varmasti kuulemmekin tästä heti keväällä sekä kauden aikana positiivisia uutisia. Kauden
mittaan tullaan klubitalolla pitämään
Open Forum –tilaisuus, jossa asiakastyytyväisyystutkimuksen omaisesti keskustelemme päivän polttavista asioista ja
tulevaisuuden mietteistä. Tästä tulee erillinen tiedote kotisivulle, klubille ja sähköpostitse jäsenistölle. Tilaisuuden anti
hyödynnetään molempien hallituksien
kesken syksyn strategiatapaamisessa.
Syksyllä pidetään jo perinteinen Oktober
Fest –tilaisuus la 29.9.2012. Tällä kertaa
pitopaikka vaihtuu klubitalolta Vaskiluotoon RantasipiTropiclandiaan.Tilaisuudessa tullaan jakamaan perinteiset vuoden muistamiset, mutta myös mahtavia
muita palkintoja, joten kannattaa jo nyt
merkata tuo ajankohta kalenteriin.
Edelleen kannustan kaikkia antamaan
rakentavaa palautetta, jotta pystymme
parantamaan asioita aina vaan parempaan suuntaan. Teitä varten olemme
täällä. Toimiston ovi on aina auki, joten
reippaasti vaan tervehtimään. Pyrin olemaan kauden aikana keskiviikkoisin tavattavissa klubilla iltamyöhään, jolloin
voitte tulla vapaasti myös toimistoaikojen
ulkopuolella juttelemaan.
Oikein hyvää alkavaa golfkautta kaikille
ja tehdään yhdessä tästäkin kaudesta
onnistunut!
Petri
Toiminnan- / Toimitusjohtaja
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Vid tröskeln till en ny säsong
I skrivande stund slår vintern till ännu en
gång vilket medför ytterligare utmaningar inför inledningen av den nya
säsongens för kommande säsong på bästa
möjliga sätt. Vinterträningen i Sockerbruket har tagit ett stort steg framåt både
vad träningsaktivitet och deltagarmängd beträffar. Dessutom har golfsimulatorn som juniorkommitténs samarbetspartners har finansierat gett en ny
dimension i träningen. Tack ännu en
gång till alla samarbetspartners som
möjliggjort detta.
Den kommande säsongen är den tredje
i Vasa för undertecknad. Jag tycker jag
har fått en god uppfattning om de personer som är aktiva inom Vasa Golf, bl.a.
aktieägare, medlemmar, personal, samarbetspartners och gästspelare. Bearbetning och effektivering av de inre processerna har tillsammans med bearbetning
av yttre processer utgjort den största
utmaningen hittills och det kommer
säkert att finnas tillräckligt med utmaningar även under kommande år.
Försöken att fästa uppmärksamhet på
golfen i Österbotten på riksnivå börjar
så småningom ge resultat även för Vasas
del. Jag kommer bl.a. att framföra vasasynpunkter inom ett utvecklingsprojekt
för föreningsverksamhet som genomförs i samarbete med Finlands Golfförbund.
Under 2012 kommer vi inom Vasa Golf
att fästa speciell uppmärksamhet vid
kundservice. Vi har ny personal vid
caddiedisken, av fjolårets personal är

endast Heidi Penttilä kvar. Hon ansvarar
för caddiemasterverksamheten i rollen
som headcaddiemaster och servicechef.
Efter det att vi i januari fått detta välkomna tillskott i vår golffamilj kommer
Heidi att fungera som undertecknads
högra hand och vikarie när jag är frånvarande. Heidi berättar mera om caddiemasterfunktionen i detta nummer.
Vad gäller banan har Lehtosaaris team
förberett sig för den kommande säsongen
genom att trimma utrustningen i toppskick. Vårarbetena har framskridit enligt
tidtabell i den mån väderleken tillåtit.
6.5. öppnas säsongen med den traditionella talkotävlingen – ännu hinner man
delta i talkon för att kunna vara med och
korka upp banan.
Liksom tidigare år kommer det ordnas
många tävlingar och andra aktiviteter så
det finns mycket att välja på för den som
vill. Man skall anmäla sig till alla tävlingar senast kl 14. På detta sätt kan vi
snabbt utnyttja frigjorda starttider under tävlingsdagarna.
Vi har fått mera resurser för golfundervising ur egna led. Jonathan ”Nylle”
Nylén som senaste säsong uppvisade
fina tävlingsresultat har nu blivit golfpro
och kompletterar Johan och Sauli. I
Proshopen fortsätter Matias liksom senaste år. Som försäljare fungerar fungerar också några av våra egna välkända
medlemmar. Restaurangchef Tony Uuro
kommer att ha ett mellanår, men kommer att ställa upp bakom disken av och
till under sommaren.
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Klubbens kommittéer har arbetat flitigt
under vintern och ni kommer säkert att
höra om resultatet av detta under våren
och sommaren. Under sommaren kommer vi att ordna en Open Forum- tillställning i klubbhuset där vi kommer att
diskutera dagens brännande frågor och
tankar om framtiden. Om detta kommer mera information på hemsidan, på
klubben och per e-post. Utfallet av denna
tillställning kommer att utnyttjas i de
båda styrelsernas gemensamma strategiseminarium under hösten.
Den traditionella Oktober Fest tillställningen hålls lördag 29.9.2012. Denna
gång flyttas tillställningen från klubbhuset till Rantasipi Tropiclandia på Vasklot. Där utdelas traditionella priser åt
förtjänta personer, men också andra fina
priser så det lönar sig att redan nu boka
in dagen i kalendern.
Jag uppmanar alla att komma med konstruktiv kritik för att vi ytterligare skall
kunna förbättra verksamheten. Vi är här
för er. Dörren till kansliet är alltid öppen,
så kom gärna in och hälsa på! Jag strävar
till att vara anträffbar på klubben hela
kvällen på onsdagar då ni är välkomna
att prata med mig också utanför normal
kontorstid.
Jag önskar er en riktigt bra inledning på
golfsäsongen – låt oss tillsammans göra
den här säsongen riktigt lyckad !
Petri
Verksamhetsledare/
Verkställande direktör
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Caddiemasterit tiedottaa
Caddiemasters informerar
Tervehdys golfarit!

Tjena golfaren!

Ilmassa alkaa olla jo kevään tuntu ja pian pääsemme taas
viheriöille pelaamaan. Minä olen Heidi Penttilä olen varmasti
monelle tuttu, sillä olen työskennellyt kaksi kautta caddiemasterina Vaasan golfissa.

Nu är det äntligen vår i luften och snart dags för golfssäsongen
2012! Jag heter Heidi Penttilä och är säkert bekant till många
eftersom jag har jobbat två sesonger som caddimaster här på
Vasa Golf.

Tällä kaudella toimin palvelupäällikkönä/headcaddiemasterina ja
olen caddiemastereiden työnjohtaja sekä palvelutoimien vastuuhenkilönä.Lisäksivastaantoimistonjagolfiinsekämuihinliikuntapalveluihin liittyvien palveluiden toteuttamisesta, sekä tuotteiden
ja palvelujen myynnistä. Työtehtäviini sisältyy myös asiakas-,
osakas- ja jäsenrekisterin ylläpito, osallistuminen kilpailujen
organisointiin ja tulospalveluun sekä laskutus.

I år kommer jag att arbeta som servicechef/headcaddiemaster.
Förutom att se till att allt fungerar på caddiemaster disken
kommer jag att jobba på kontoret med kund, medlems- och
aktieägarregister, deltar i planeringen av tävlingstillfällen, ser
till att resultatservice fungerar, ansvarar även om fakturering.

Tällä kaudella kanssani työskentelee kolme uutta caddiemasteria: Jannika Stenberg, Nicklas Sjöholm ja Jenny Möuts,
jotka ovat motivoituneita ja kielitaitoisia, ja jotka pystyvät
työskentelemään koko kauden ajan. He puhuvat sujuvasti
suomea, ruotsia ja englantia. Olemme järjestäneet kolme
koulutustilaisuutta ja tulemme erityisesti panostamaan sisäisen viestinnän parantamiseen sekä asiakaspalveluun. Siksi
toivommekin paljon palautetta asiakkailtamme sekä jäseniltä
ja tulemme ottamaan taas aktiivisempään käyttöön sinisen
postilaatikon, joka sijaitsee pääovesta oikealla. Sinne jätetty
palaute on tervetullutta- sekä ruusuja että risuja. Myös
kotisivullamme on palautelomake. Pyrimme näin parantamaan palvelua asiakkaiden haluamaan suuntaan. Pelaan golfia tasoituksella 10.2 ja kilpailen agilityssä SM tasolla.

I år har vi rekryterat tre nya caddiemasters alla pratar flytande
svenska,finska och engelska. En pratar flytande finska och
engelska. Caddiemasterna heter Jannika Stenberg, Niklas
Sjöholm och Jenny Möuts. Vi har i år satsat på motiverade
arbetare som kan jobba hela sommaren och som är språkkunniga. Vi har ordnat tre skolningstilfällen och satsar extra
detta år på intern kommunikation och kundservice. Därför
är det viktigt för oss att få både ris och rosor och vi tar igen i
ett aktivare bruk den blåa postlådan höger om ytterdörren och
på våra hemsidor har vi ett feedback formulär. Ni är välkomna
att aktivt använda dem så att vi kan utveckla vår verksamhet.
Jag spelar golf med HCP 10.2 samt tävlar i agility på SM-nivå.
Jag kommer och använda e-post adressen info@vag.fi.
Med vänliga hälsningar
Heidi Penttilä

Tulen käyttämään sähköpostiosoitetta info@vag.fi.
Ystävällisin terveisin
Heidi Penttilä
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Heidi Penttilä

Jannika Stenberg

Jenny Möuts

Nicklas Sjöholm
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OY KRÅKLUND GOLF AB

Toimintakertomus 2011
YLEISTÄ
Golfkenttä avattiin perinteisesti talkookisalla kesäviheriöille äitienpäivänä. Talvi oli hyvin runsasluminen ja väylät ja
uloslyönnit olivat talvehtineet hyvin,
viheriöillä esiintyi jonkin verran harmaahometta, kuitenkin ne tulivat hyvään
kuntoon nopeasti heti alkukaudesta.
Kenttä oli hyvässä kunnossa koko kauden ja keskikesän kuumimmistakin
helteistä selvittiin paremmin kuin monella muulla golfkentällä. Kausi oli myös
ennätyspitkä, viheriöillä pelattiin aina
4.12.2011 saakka, jolloin pelattiin viimeinen viikonloppukilpailu.
Kesän aikana rakennettiin uusi pumppurakennus S5 väylälle lammen rantaan.
Tämä parantaa jatkossa entisestään vesihuoltoa. Rakennukseen tulee lisäksi uusi
vesi-WC ja taukotila, jonne voi lähiväyliltä mennä suojaan esim ukkoskuurolta.
Kentän kunnostusta jatkettiin koko kauden ajan. Uusien metsäväylien reunaalueita raivattiin edelleen. Kauden alussa otettiin käyttöön V3 viheriö, joka
korjattiin ympäristöineen syksyllä 2010,
samoin heinäkuun lopulla saatiin käyttöön uusi harjoitusviheriö parkkipaikan
etupäässä. Kauden lopulla V8 väylän
viheriö ja sen ympäristö peruskorjattiin
ja kylvettiin. Loppu syksystä tehtiin n.
1800 neliön siirtonurmikkoalue K7 sivulle. Loppuvuodesta tehtiin myös avoojien putkituksia ja laskuojien huoltokaivutöitä. Kaiken kaikkiaan pelattavuutta parannettiin eri puolilla kenttää.
Kentän hoidosta ovat Kai Lehtosaaren
johdolla edelleen vastanneet Kjell
Österblad, Per Granberg ja Juhani Kivimäki. Kesällä kentänhoidossa on lisäksi
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ollut apuna joukko nuoria kausityöntekijöitä.

HALLINTO, JOHTO JA
HENKILÖSTÖ
Hallitukseen ovat kuuluneet Håkan
Nylén (pj.), Päivi Sairo (varapj), Siri
Gröndahl, Raimo Tantarimäki ja Jarmo
Uutela. Kokouksiin ovat lisäksi osallistuneet esittelijöinä ja asiantuntijoina tj
Petri Jolkkonen ja kenttämestari Kai Lehtosaari. Hallitus on pitänyt 7 kokousta.
Tilintarkastajina ovat toimineet Hans
Bertell, KHT ja Markku Lehto, HTM,
varatilintarkastajana Lars-Erik Hanner,
HTM.
Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut
Petri Jolkkonen.

INVESTOINNIT
Merkittävämpiä investointeja olivat uusi
turbiinipuhallin ja traktorin vaihto uuteen sekä hankittiin käytetty pikkutraktori viheriönhoitotöihin.

TALOUS
Yhtiön talous on pysynyt edelleen vakaana. Liikevaihto kasvoi 8,8 % ollen
566 t euroa. Oy:n kaikki merkittävimmät tulonlähteet kehittyivät suotuisasti.
Kauden aikana vuosia työn alla olleet
maanhankinta-asiat niin ikään edistyivät. Alkuvuodesta toteutui maanhankinta niin että Oy Kråklund Golf Ab
hankkii tulevia laajennuksia varten Vaasan kaupungilta n.5.3 hehtaarin (Kuismasen alue) ja Saikkosen perikunnalta
n. 3.3 hehtaarin alueen.
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Päättyneeltä tilikaudelta pystyttiin tekemään 99,2 t euron poistot. Suunnitelman mukaisissa poistoissa siirryttiin
tasapoistoihin kaikkien poistettavien
osalta.
Tilikauden tulokseksi muodostui 2␣ 269,
25 euroa.
Taseen loppusumma on 2 852 t euroa.
Lyhytaikaisten velkojen määrä kasvoi
178 t euroa.
Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja
tilikauden tulos kirjataan voitto- ja
tappiotilille.

TULEVAISUUDEN
NÄKYMÄT
Toteutuneet maahankinnat mahdollistavat kentän edelleen kehittämisen ja
oy:n hallitus on asettanut työryhmän
selvittämään kentänkehittämis- ja laajennus-mahdollisuuksia. Tärkeimpiä
kehittämiskohteita ovat rangen osittaisen siirtämisen. Jotta voisimme kehittää
myös lähipelin harjoittelumahdollisuuksia, tarvitsemme uusia (par 3 ja par 4
väyliä, joita voidaan suunnitella omistamillemme maa-alueille). Nykyinen Par
3 kenttä on pieni ja ahdas, mutta aloittelijoiden keskuudessa hyvin suosittu. Tämän alueen muuttaminen lähipeliharjoittelualueeksi edellyttää, että uusia harjoitusväyliä saadaan tehdyksi toisaalle.
Yhtiön talous on vakaa. Jatkossa on kuitenkin perusteltua miettiä, miten tulevaisuuden kenttäinvestoinnit tullaan rahoittamaan.
Vaasassa 29.3.2012
Hallitus
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Verksamhetsberättelse 2011
ALLMÄNT

ADMINISTRATION,
Golfbanan öppnades traditionsenligt LEDNING OCH PERSONAL
med talkotävlingen på morsdagen med
sommargreener. Vintern var mycket
snörik och banorna och utslagsplatserna
hade övervintrat bra, på greenerna fanns
aningen gråmögel, men detta hindrade
inte att banorna var i bra skick redan i
början av säsongen. Banan var i toppenskick hela säsongen och klarade sommarens värmebölja bättre än många andra
golfbanor. Säsongen var också rekordlång, den sista veckoslutstävlingen
spelades 4.12.2011.
Under sommaren byggdes ett nytt
pumphus vid stranden av dammen vid
B5. Pumphuset förbättrar i fortsättningen vattenservicen på banan. I byggnaden finns också en ny vattenklosett
och ett nytt rastställe, där man kan skydda
sig mot eventuella åskskurar. Förbättringen av banan fortsatte under hela
säsongen. De nya skogsbanornas randområden röjdes fortsättningsvis. I början
av säsongen togs greenen vid V3, som
reparerades på hösten 2010, i bruk.
I juli togs också den nya övningsgreenen
vid parkeringsplatsen i bruk. I slutet av
säsongen grundförbättrades och såddes
greenen och dess omgivning vid V8. I
slutet av hösten gjordes ett gräsområde
vid G7 för reparation av banan. I slutet
av året gjordes också rörläggning av öppna
diken och utfallsdikenas schaktningsarbeten.
Kai Lehtosaari har med hjälp av Kjell
Österblad, Per Granberg och Juhani
Kivimäki svarat för skötseln av banan.
Under sommaren har också en grupp
säsongarbetare hjälpt till på banan.

Till styrelsen har hört Håkan Nylén
(ordf.), Päivi Sairo (viceordf.), Siri Gröndahl, Raimo Tantarinmäki och Jarmo
Uutela. I mötena har dessutom som
föredragande och sakkunniga deltagit
VD Petri Jolkkonen och banmästare Kai
Lehtosaari. Styrelsen har sammanträtt 7
gånger. Hans Bertell, CGR och Markku
Lehto, GRM har fungerat som revisorer
med Lars-Erik Hanner, GRM som
suppleant.
Petri Jolkkonen har fungerat som
verkställande direktör för bolaget.

INVESTERINGAR
De största investeringarna var en ny
turbinblåsare och bytet av den gamla
traktorn till en ny. Dessutom skaffades
en använd mindre traktor för skötsel av
greenerna.

EKONOMI
Bolagets ekonomi har fortsättningsvis
varit stabil. Omsättningen ökade med
8,8% och var 566␣ 000 euro. Alla mera
betydande inkomstkällor utvecklades
tillfredsställande. Under säsongen framskred också anskaffningen av nya markområden. I början av året anskaffades för
framtida utvidgningar markområden av
Vasa stad för ungefär 5,3 ha (Kuismanens
område) och av Saikkonens sterbhus för
ungefär 3,3 ha.

Vad gäller planerade avskrivningar
övergick man helt till schablonmässiga
avskrivningar. Räkenskapsperiodens
resultat var 2 269,25 euro.
Balansräkningens slutsumma var 2 852
t euro. De kortfristiga lånen ökade med
178 t euro.
Finansieringskostnaderna fortsatte att
minska. Styrelsen föreslår att dividend
inte delas ut och räkenskapsperiodens
resultat bokförs på vinst- och förlustkontot.

FRAMTIDUTSIKTER
De genomförda markanskaffningarna
möjliggör en fortsatt utveckling av banan.
Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för
att utreda möjligheterna för vidare
utveckling och utvidgning av banan.
Den viktigaste förbättringen är förflyttningen och ändringen av rangen.
För att kunna förbättra möjligheterna
till närspelsträning behöver vi nya Par 3
banor vilka kan byggas på de nya markområdena. Den nuvarande Par 3 banan
är liten och trång, men mycket populär
bland nybörjare. Ombyggnad av detta
område till närspelsträningsområde
förutsätter att nya övningshål byggs på
annat ställe.
Bolagets ekonomi är stabil. I fortsättningen är det dock skäl att fundera på
hur den ökande bankapaciteten skall
finansieras.
Vasa 29.3.2012
Styrelsen

Under det gångna året gjordes avskrivningar sammanlagt 99,2t euro.

Go for G

lf !

9

Fore!

JÄSENTIEDOTE / MEDLEMSINFO 1/ 22.04.2012

VAASAN GOLF RY - VASA GOLF RF
TULOSLASKELMA
01.01.2011 - 31.12.2011
2011

TASE
31.12.2011
2010

Varsinainen toiminta
Tuotot
Kilpailumaksut
Kulut
Henkilöstökulut
Maksetut jäsenmaksut
Lehtitilaukset
Sisäharjoittelutilat
Kilpailutoimikunta
Junioritoimikunta
Jäsentoimikunta
Senioritoimikunta
Naistoimikunta
Hallinto
Kenttävuokra

35 190,00

-33 931,45
-22 203,00
-11 141,00
-2 862,88
-22 612,45
-59 125,86
-846,00
-8 052,50
-3 130,64
-42 517,48
-40 000,00

-46 397,90
-20 821,00
-11 700,00
-2 400,00
-11 880,03
-28 959,18
-3 843,90
-7 971,06
0,00
-6 904,46
-40 000,00

Kulut yhteensä

-246 423,26

-180 877,53

Varsinaisen toiminnan tulos

-206 848,46

-145 687,53

152 970,00
4 475,00
18 250,00
32 424,14

155 941,00
2 690,00
10 145,00
10 674,00

Varainhankinnan tuotot yhteensä 208 119,14

179 450,00

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoituskulut

524,41
-632,41

184,16
-406,79

-108

-222,63

Muut tuotot ja kulut
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Avustukset

2 471,32
0,00

3 372,90
-1 148,43
212,0

Muut tuoto ja kulut yhteensä

2 471,32

2 436,47

Tilikauden tulos

3 634,00

35 976,31

Tilikauden ylijäämä

3 634,00

35 976,31

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

2010

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT
PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusteet
0
Osakkeet ja osuudet
106 713,19
Yhteensä
106 713,19

0
123 241,87
123 241,87

VASTAAVAA
39 574,80

Varainhankinta
Tuotot
Jäsenmaksut
Vuosikirja
Liittymismaksut
Muut tuotot

2011

VAIHTO- JA
RAHOITUSOMAISUUS
Rahoitusomaisuus
Siirtosaamiset
Siirtosaamiset
Oy Kråklund Golf Ab.ltä
Rahat ja pankkisaamiset
TASE VASTAAVAA
YHTEENSÄ

3 888,46

1 900,00

36 829,02
22 218,16

1 475,78
1 143,80

169 648,83
===========

127 761,45
===========

40 635,56
87 016,84
3 634,00
131 286,40

40 635,56
51 040,53
35 976,31
127 652,40

7 882,56

109,05

30 000,00
479,87
38362,43

0,00
0,00
109,05

169 648,83
==========

127 761,45
==========

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Oma pääoma
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto/tappio
Yhteensä
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Siirtovelat
Siirtovelat Oy Kråklund
Golf AB:lle
Muut lyhytaikaiset velat
Yhteensä
TASE VASTATTAVAA
YHTEENSÄ

Vaasan Golf r.y. / Oy Kråklund Golf Ab
Tuotot 2011 (1000 Euroa)
Myynti ja muut
79,9 (11 %)
Liittymismaksut
18,3 (2 %)
Kausimaksut
266,0 (35 %)
Jäsenmaksut
153,0 (20 %)

Kilpailutoiminta
39,6 (5 %)
Mainostuotot
48,3 (6 %)
Vuokratuotot
45,0 (6 %)
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OY KRÅKLUND GOLF AB
TULOSLASKELMA
01.01.2011 - 31.12.2011

TASE
31.12.2011

2011

2010

566 414,79

503 189,43

-5 552,63
-258 726,12
-79 027,91
-1 870
-701,58
-53 385,89
-58 477,26
-4 332,31

-12 749,31
-244 132,45
-84 570,33
-12 304,80
-4 141,81
-31 826,31
-60 418,35
-2 644,39

HOITOKATE

104 341,09

50 401,68

Poistot

-99 274,88

-45 852,00

326,62
-8 523,58

278,94
-5 721,21

LIIKEVAIHTO
Kulut
Ostot
Henkilöstökulut
Radanhoito
Range
Markkinointikulut
Hallinnon kulut
Kiinteistökulut
Muuttuvat kulut

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Korkokulut
VOITTO /TAPPIO ENNEN
SATUNNAISET ERIÄ

-3 130,75

-892,59

5 400,00
0,00

0,00
0,00

TILIKAUDEN TAPPIO/VOITTO 2 269,25

-892,59

Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

2011

2010

VASTAAVAA
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet
1 084 491,57
Rakennukset
Uusi klubitalo
129 621,30
Vanha klubitalo
10 651,50
Kalusto-ja varastohalli
124 079,63
Muut aineelliset hyödykkeet
28 814,17
Golfkenttä
400 982,99
Kenttälaajennus
613 865,54
Koneet ja kalusto
399 532,03
Käyttöomaisuuspaperit
Osakkeet ja osuudet
10 868,74
VAIHTO-JA
RAHOITUSOMAISUUS
Saamiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Siirtosaamiset
Vaasan Golf Ry:ltä
Alv-saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Kassa
VASTAAVAA YHTEENSÄ

897 206,29
125 850,00
11 835,00
129 070,00
34 577,00
413 134,00
627 507,00
409 309,67
7 820,74

4 466,75
43 109,43

5 205,78
10 491,00

0,00
2 095,59

0,00
0,00

0,00

0,00

2 852 579,24

2 672 006,48

VASTATTAVAA

Vaasan Golf r.y. / Oy Kråklund Golf Ab
Kulut 2011 (1000 Euroa)
Investoinnit 83,7 (11 %)
Muut kulut ja
rahoitus 10,3 (1 %)

Henkilöstökulut
292,7 (39 %)

Hallinto 99,7 (13 %)

Toimikunnat
96,5 (13 %)
Golfliitto/-lehti
33,3 (4 %)
Kiinteistöt/-vero
58,5 (8 %)

OMA PÄÄOMA
Sidottu
Osakepääoma
1 633 222,31
Vararahasto
744 765,05
Sidottu oma pääoma
2 377 987,36
Vapaa
Edell.tikausien voitto/tappio
-9 035,91
Tilikauden voitto (tappio)
2 269,25
Vapaa oma pääoma
-6 766,66
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ: 2 371 220,70
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Lyhytaikainen
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Ennakonpidätysvelat
Stm-velka
TyeL-velka
Muut lyhytaikaiset velat
Luotollinen pankkitili
Lyhytaikainnen yhteensä:

1 633 222,31
744 765,05
2 377 987,36
-8 143,32
-892,59
-9 035,91
2 368 951,45

0,00

0,00

63 983,05

31 938,04

6 609,13
521,33
5 532,97
6 150,87
398 561,19
481 358,54

21 275,28
1 054,17
15 239,63
3 163,37
230 384,54
303 055,03

VASTATTAVAA YHTEENSÄ: 2 852 579,24

2 672 006,48

Radanhoito/range
86,4 (11 %)
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VAASAN GOLF RY

TALOUS

Toimintakertomus 2011

Yhdistyksen taloutta on hoidettu yhteistyössä Oy Kråklund Golf Ab:n kanssa.
Seuran taloudellinen tulos vuodelta 2011
on hyvä.

YLEISTÄ
Vuosi 2011 oli yhdistyksen 42. toimintavuosi. Seura sai uuden puheenjohtajan,
kun seuran pitkäaikainen jäsen Håkan
Nylén valittiin Heikki Purovirran seuraajaksi.
Golfharrastuksen kasvu jatkui Suomessa. Koko golfliiton jäsenmäärä kasvoi n
3,5 %. Pohjanmaan alueella jäsenmäärät
olivat hienoisessa laskussa. VaG:n jäsenmäärä oli 31.8.2011 1395, jossa oli kasvua 26 jäsentä. Greencard- kurssit olivat
koko kesän täynnä ja golfharrastuksen
kasvulle ei näkynyt hiipumisen merkkejä, päinvastoin.
Ravintolapalvelut hoidettiin kuluneella
kaudella Fondiksen kanssa ja Pro Shop
toimintoja pyöritti ensimmäistä vuotta
WiloGolf. Molemmat saivat jäsenistöltä
positiivista palautetta sekä hyviä kehittämistoiveita.
Kuluneella kaudella Johan Kullbäck ja
Sauli Mäkiluoma hoitivat Golf Pron
tehtävät ja opetustilaisuuksissa väkeä riitti
kiitettävästi.
Kentän kunnostamista jatkettiin kuluneen kauden aikana. Pelattavuus uusilla
väylillä parani edelleen. Kauden lopussa
kunnostettiin V8 greeni. Uusi puttausalue parkkialueen lähistöllä saatiin otettu käyttöön kauden aikana ja sen löysivätkin pelaajat runsain mitoin.

HALLINTO
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden
aikana 10 kertaa. Pykäliä käsiteltiin 77
kpl. Seuran kevätvuosikokous pidettiin
27.4.2011. Syyskokous pidettiin
28.11.2011.

12

Toiminnanjohtajana ja hallituksen kokousten sihteerinä toimi Petri Jolkkonen.
Hallituksen kokoonpano toimikauden
aikana oli:
puheenjohtaja
Håkan Nylén
varapuheenjohtaja Thomas Ferm
sihteeri
Pauli Räihä
rahastonhoitaja Kai Lehtosaari,
kenttämestari
jäsenet
Esko Heikkinen, kilpailutoimikunnan pj
Vesa Palosaari,
kapteeni
Timo Raunio,
junioritoimikunnan pj
Tuija Raunio,
naistoimikunnan pj
Kaj Finne,
senioritoimikunnan pj
Jan Teir,
jäsentoimikunnan pj

Yhdistyksen taloudenhoidosta on vastannut rahastonhoitaja Kai Lehtosaari.
Jäsenrekisteriä on ylläpitänyt toiminnanjohtaja. Yhteistyösopimuksista on vastannut toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja on vastannut niin ikään tiedotustoiminnasta yhdessä jäsentoimikunnan
kanssa. Tiedotteita toimitettiin jäsenille
viisi kappaletta, yksi jäsentiedote, sekä 4
Fore- tiedotetta, joista nro 2 oli vuosikirja. Tiedotteissa on siirrytty pääsääntöisesti sähköisiin tiedotteisiin, mikä helpottaa tiedotteen sivumäärän suunnittelua ja tulee taloudellisesti huomattavasti edullisemmaksi. Seuran kotisivujen
kautta saatiin tiedotettua jäsenistöä aktiivisesti erilaisista tapahtumista kauden
aikana joka todettiin onnistuneena kanavana.
Naiskapteeniksi valittiin Maarit Lähteenmäki. Kapteeniksi valittiin Jussi Nikkarinen. 1.5.2011.
Vuoden 2011 golf-vaikuttajaksi valittiin
Brita Gillberg.

Edellisen vuoden jäsenmaksun korotus
vakautti taloutta ja vaikka golfliiton jäsenmaksuosuuksia korotettiin 2011, ei seuran jäsenmaksun korotukselle ole nyt
painetta. Jäsenmaksukertymän lisäksi
myös kilpailumaksut ja muut tuotot
kehittyivät hyvin. Seura on tehnyt hallintopalvelu sopimuksen Oy Kråklund
Golf Ab:n kanssa. Sopimuksen hinta on
vuonna 2011 30.000 euroa ja sisältää
toiminnanjohtajan palkan sekä muita
hallinnon palveluja. Palvelumaksu tullaan jatkossa veloittamaan vuosittain.
Seuraan on liittynyt viime vuosina tasaisesti uusia jäseniä. Pelioikeuteen oikeuttavan osakkeen hankinta on kuitenkin
monelta vielä tekemättä. Ry ja Oy ovatkin nyt sopineet, että hankintapäätöksentekoa helpottamaan Oy tarjoaa Ry:ltä
ostetun osakkeen ostajalle tulevallakin
kaudella pelimaksusta 200 euron alennuksen. Uuden osakkeen hankkineelle
osakkaalle pelaaminen on siten varsin
edullista tulevana kesänä. Ry:llä on n. 30
A-osaketta, jotka mielellään halutaan
aktivoida pelaajien käyttöön. A-osakkeen hinta on edelleen 4.000 euroa, jota
voidaan pitää edullisena 27-reikäiselle,
hyvässä taloudellisessa kunnossa olevalle
kentälle.
Yhdistyksen tilinpäätös osoittaa tuottoja
yhteensä 250␣ 165,26 euroa (218␣ 409,06
euroa v.2010), kuluja 246␣ 531,26 euroa
(182␣ 432,75 euroa v.2010) ja täten ylijäämää 3634 euroa (35␣ 976,31 euroa
v.2010).
Tilintarkastajina ovat toimineet Hans
Bertell (KHT) ja Markku Lehto (HTM),
varalla Lars-Erik Hanner (HTM).

Vuoden 2011 golfariksi valittiin Jonathan Nylén.
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MARKKINOINTI
Ry:n melko vaatimattomat mainostuotot
kerätään lähinnä vuosikirjamainoksista.
Juniorit ovat lisäksi keränneet varoja mm
klubin seinustalla olevalla sponsoritaululla onnistuneesti. Erilaisia yritystilaisuuksia oli kuluneella kaudella entistä
enemmän.

LUOTTAMUSTOIMET
Heikki Kouhi on toiminut Suomen
Golfliiton liittovaltuuston puheenjohtajana ja Heikki Purovirta liittovaltuuston jäsenenä.

JÄSENTOIMIKUNTA
Jäsentoimikunta osallistui ensimmäisiin
kansallisiin "avoimet ovet" päiviin joiden tavoite on lisätä kiinnostusta golfiin.
Päivän aikana uusille harrastelijoille annettiin mahdollisuus tutustua sekä
rangeen, lähipeliin että griineihin. Suuri
kiitos kaikille jotka työpanoksellaan tekivät tämän mahdolliseksi.
Kuluvana vuonna tilaisuus järjestetään
kesäkuun alussa. Naistoimikunnan kanssa osallistuttiin erilaisiin aktiviteetteihin
ja jäsenet toimivat myös kenttävalvojina.
Vuoden lopussa jäsentoimikunta järjestäytyi uudelleen ja aloittaa uusilla jäsenillä työt tulevalle kaudelle.

JUNIORITOIMIKUNTA
Junioritoimikuntaan ovat kuuluneet
Arto Mäenpää, Jukka Kasi, Johan
Tasanko, Jouni Nurminen, Esa Honkonen, Markku Nirkkonen ja puheenjohtaja Antti Vanne. Lisäksi Timo Raunio
syyskuuhun 2011 saakka. Toimikunta
on virallisesti kokoontunut kahdeksan
kertaa vuoden 2011 aikana. Kokousten
ulkopuolella toimikunnan henkilöiden
aktiivisuus on ollut jatkuvaa ja aikaansaavaa.
Valmennus 2011
Vanhemmilla junioreilla talviharjoitukset

alkoivat tammikuussa ja kesäharjoitteluun siirryttiin huhti-toukokuun vaihteessa. Aktiivisuus oli vaihtelevaa, ja kaikilta osin motivaatio laadukkaaseen harjoitteluun oli hukassa. Tämä näkyi myös
kauden kilpailujen tuloksissa niin
Aluetourilla kuin Finnair Junior Tourillakin. Myös kilpailuihin osallistujien
määrä oli laskeva. Valmennuksesta vastasi Johan Kullbäck.
Nuorten junioriemme kilpapelaajat aloittivat talviharjoittelun tammikuussa treenaten kerran viikossa. Harrastejuniorit
harjoittelivat joka toinen viikko omissa
ryhmissään. Kesäharjoitteluun siirryttiin
toukokuussa. Talviharjoittelusta vastasi
Johan Tasanko.
Myös Kristina Eck Poulsen, Atte Hietalahti, Mikko Mäkelä ja Sauli Mäkiluoma
vastasivat harjoituksista kesällä.
Ensimmäinen leiri pidettiin heti lumien
lähtiessä rangella yhdessä Anssi Kankkosen kanssa. Suomen Golfliiton aluevalmentaja Riku Äyri kävi meillä vierailulla yhteensä seitsemän kertaa kauden
aikana.
Kauden 2011 aikana toimikunnassa päätetyssä valmennuksen kehittämisessä
päästiin vihdoin myös eteenpäin. Kilparyhmään valittiin testien ja sitoutumisen
kautta 12 junioria, jotka aloittivat marraskuussa 2011 treenaamisen tuleville
kausille. Fysiikkatreenit ovat olleet Johan Slotten vetämänä kolmesti viikossa
ja lajiharjoitukset kahdesti viikossa Jonathan Nylenin ohjaamina.
Kilpatoiminta 2011
Aluetourilla ja Finnair Junior Tourilla
emme menestyneet odotusten mukaisesti ja menestyksemme oli laskeva edelleen verrattuna edellisiin vuosiin. Andreas Lehtonen ja Sami Raunio osoittivat
kuitenkin pelimiesten elkeitä omilla
suorituksillaan. Sami suoriutui hyvin
arvosanoin kilpakaudesta, kun ottaa
huomioon, että hän suoritti asepalvelusta
kilpakauden aikana.

Go for G

Tsemppitourilla meiltä pelasi yhteensä
21 poikaa ja 6 tyttöä kisoissa. Saimmekin huomiota Golf-lehden jutussa, jossa
ihmeteltiin mistä johtuu, että vaasalaisia
junioreja oli eniten koko valtakunnan
tasolla Tsemppitour-kilpailuissa. Toki
kärkeen meillä on edelleen matkaa kuljettavana, mutta on aikaakin.
Talous
Junioritoimikunnan ns. sponsoritaulu
uudistettiin, ja se myytiin lähes täyteen.
Junioreilta on peritty myös niin sanotut
omavastuut niin talvi- ja kesäharjoitteluista kuin kilpamatkoilta. Saimme kerättyä varoja toimintaamme selkeästi
budjetoitua enemmän kaudella 2011.
Golfsimulaattori
Toimikunnassa Arto Mäenpään aloitteesta hankittiin sokerille uusi simulaattori. Arton aktiivisuuden avulla löysimme muutamassa päivässä sen rahoittajat.
Isot kiitokset sponsoreille, koska kyseessä on kuitenkin noin 7␣ 000 euron hankinta. Simulaattori onkin ollut kaikkien
käytössä ahkerasti kauden lopussa.
Yhteenveto kaudesta 2011
Olemme saaneet viettää yhdessä junioriemme kanssa paljon aikaa kaudella 2011,
ja hyvä niin. Olemme nähneet junioriemme kehittymisen niin pelaajina kuin
ihmisinä. Meillä on ollut hienot ohjaajat
niin talven kuin kesän ajallakin. Pääsääntöisesti toimintamme on mennyt
hienosti eteenpäin, ja tuloksista voimme
nauttia myöhemmin varmasti.
Kun katsoo vuotta hetken verran taaksepäin, löytyy myös asioita, joista me kaikki voimme ottaa opiksi. Jatkuva kehittyminen vaatii aina tervettä itsekritiikkiä,
jolloin voi helposti huomata, että aina
löytyy parannettavaa. Tehkäämme yhdessä työtä jatkuvan parantamisen merkeissä, ja luodaan toiminnastamme yhtä
vakaa ja toimiva kuin huippuunsa hiottu golfsvingi. Hyvä ryhti, upea rytmi,
jalat vahvasti maassa, josta on hyvä ponnistaa kohti täydellisyyttä hipovaa osumaa.
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NAISTOIMIKUNTA
NAISENERGIAA MYÖS VAASAN
KENTÄLLÄ
Vaasan Naistoimikunta kiittää NaisGolfareitamme kaikesta tuesta ja kannustuksista. Niiden avulla jaksamme vuosi
vuodelta miettiä uusia tapahtumia. Kaikkein suurin kannustin on ollut että olemme saaneet nähdä vaasalaisia naisia
tapahtumissamme.
2011 vuonna olemme saaneet paljon
aikaan.
Kaikkein suurin asia on että Vaasa sai
Maarit Lähteenmäestä NaisKapteenin.
Naistoimikunta aloitti vuoden 2011 toiminnan järjestämällä lyöntiharjoittelua
naisgolfareille Sokerilla. Kevään ja kesän
aikana järjestettiin lyöntiharjoittelua
myös rangella Johanin avustuksella.
Kauden avajaiset järjestettiin toukokuun
alussa, missä seuran NaisKapteeni oli
kertaamassa Golfsääntöjä.
Kesäkuun alusta elokuun loppuun järjestettiin peli-iltoja ja kilpailuja. Meillä
oli myös mahdollisuus tutustua Colosen
ja Environ tuotteisiin. Iso kiitos esittelijöille.
Perinteinen SGL:n Naisten sunnuntai
12.6.2011 järjestettiin tänä vuonna Vaasassa. Kisa pelattiin 2 hlön scramblena,
joukkueet muodostettiin yli seurarajojen.
Teemanamme oli "Rosa Golf rakkaudesta naisiin". Saimme myös Vaasan
lähikentiltä Naisia mukaan. Yhteensä
meitä oli 52 pelaajaa.
Vaasan kentällä pelattiin myös Ladies
Day Open 31.7.2011.
Kauden aikana naisiamme kävi myös
pelailemassa muillakin kentillä;
Lappajärvellä, Härmässä, Pietarsaaressa.
Golf kausi päätettiin 14.10 Andiamossa
korkokenkäkävelyiltaan teemalla; Tule
löytämään oma naisellisuuttesi ja harjoittelemaan korkokenkäkävelyä, miten
lähestyt ihmisiä, miten istuudut, miten
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astelet portaissa..... Olet upea sellaisena
kuin olet - Katriina opastaa meitä kuinka hyväksymme itsemme sellaisena kuin
olemme, kuinka vuorovaikutamme
oman kehon kanssa ja kuinka iloitsemme
omasta olemuksestamme.
Ilta päättyi Buffee tarjoiluun ja palkintojen jakoon.
Kiitos kaikille vuodesta 2011

SENIORITOIMIKUNTA
Senioritoimikuntaan ovat kuuluneet: Kaj
Finne, puheenjohtaja, Tuulikki Kouhi,
Harry Mitts, Leif Häggblom, Olavi
Alanko, Pauli Räihä ja Marjatta Saikkonen.
Kilpailutoiminta on kuten aikaisempina vuosina ollut tärkein toimintamuoto.
Tavoitteena on myös ollut kohottaa
senioreiden yleiskuntoa ja pelikykyä.
Tämän takia on järjestetty neljä opetustilaisuutta, kaksi talvella ja kaksi kesällä
Johan Kullbäckin johdolla. Muutama
seniori on myös osallistunut kuntosaliharjoituksiin pari kertaa viikossa.
Yhdennentoista kerran järjestettiin joulu-huhtikuussa 19 lähipelikilpailua
Sokeritehtaalla. Osallistujamäärä näyttää vähänevän vuosi vuodelta. Kilpailun
voitti Kaj-Henrik Berts.
Talvella järjestettiin myös kahden hengen bestball- joukkuekilpailu simulaattorissa. Kymmenen joukkuetta osallistui. Voittajiksi selvisivät Vesa Setälä ja
Stig Göran Haglund.
Informaatio- ja keskustelutilaisuus järjestettiin keväällä ennen pelikauden alkua. Osallistuminen kilpailutoimintaan
lisääntyi jonkun verran verrattuna aikaisempiin vuosiin.
Kerho-ottelut
Vuoden aikana on seuraavat kerho-ottelut pelattu:
EPG - VaG . EPG voitti Ruuhikoskella
VaG – KoG – EPG. VaG voitti kotikentällään,
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JG:tä vastaan pelattiin kaksi ottelua, toinen Vaasassa (pb), toinen Jyväskylässä
(lp). 10 parasta laskettiin. VaG voitti
monen vuoden jälkeen.
Reikäpeli
1. Leif Gammelgård
2. Juha Lesonen
Tiistaikilpailu
Järjestettiin yhteensä 20 viikkokilpailua.
10 parasta tulosta laskettiin. Kilpailuun
osallistui 128 pelaajaa joista 30 naista,
pieni lisäys verrattuna edellisvuoteen jolloin osallistujia oli 124. Kilpailukierrosten määrä oli 1348 ( V.2010 1244).
Ensimmäinen ja viimeinen osakilpailu
sekä kerho-ottelut VaG – JG ja VaG –
EPG -KoG, pelattiin yhteislähdöllä.
Yhteislähtökilpailujen jälkeen syötiin
yhteinen ateria.
Lopputulokset:
Miehet:
1. Vesa Piilikangas
2. Frank Nyman
3. Juhani Salonen
4. Eero Sundqvist
5. Leif Gammelgård
Naiset
1. Asta Boström
2. Anneke Hasselblatt
3. Gun.Britt Pohtola
4. Anne Finne
5. Anna-Maija Kimpimäki
Kaikkien vähintään kymmeneen kilpailuun osallistuneiden kesken arvottiin 500
euron matkalahjakortti jonka voitti
Christer Bertell.
Senior Wasa Open
Kilpailu pelattiin 2 –hengen scramblena.
Tulokset:
1. Eija Puumala – Raimo Puumala
2. Heikki Jussila – Jan-Erik Svartsjö
Seniorien mestaruuskisat,
Senior välitour
Muutama VaG:n seniori osallistui
haastajakiertueeseen ja Vaasassa järjestettyihin SM-kisat luokissa M-70 ja M
75 ilman suurempaa menestystä.
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Seniorien aluetour
Pohjanmaan kilpailut järjestettiin tänä
vuonna Kokkolassa, Ruuhikoskella ja
Lappajärvellä.
Kokkolassa Harry Mitts oli 5:s luokassa
M-65, Lappajärvellä Frank Nyman oli
6:s luokassa M-65, N-50 luokassa Kajsa
Piispanen oli toinen ja Maj-Britt Finne
4:s. Kukaan VaG:n senioreista ei päässyt
finaaliin Peurungalla
Golfmatka
Heinäkuussa järjestettiin pelimatka
Revontuli Golfiin yhdistettynä kerhoottelumatkaan Jyväskylään. 32 senioria
osallistui. Yöpyminen tapahtui golfkentän alueella olevassa hotellissa.
Senioritoimikunta ei järjestänyt golfmatkaa syksyllä.
Valvonta
Senioritoimikunta vastasi kenttävalvonnasta Brita Gillbergin johdolla.

KILPAILUTOIMIKUNTA
Vaasan Golf ry:n kilpailutoimikuntaan
ovat toimikaudella 2011 kuuluneet:
Harry Mitts, Esa Honkonen, Vesa Palosaari, Atte Hietalahti, Thomas Ferm,
Maarit Lähteenmäki, Veijo Päkkilä, Jussi Nikkarinen, Pauli Räihä, Brita Gillberg ja puheenjohtaja Esko Heikkinen.
Kilpailutoiminta
Kansallinen
Kaudella 2011 paras saavutus oli Jonathan Nylenin SM reikäpelien 4. sija. Samalla Jonathanille varmistui täysi Finnish Tourin kortti tulevalle kaudelle.
Samoin Sami Raunio hankki kaudella
2011 täyden kortin Finnish Tourille kaudelle 2012.
Kansainvälinen
Jonathan Nylen voitti Estonia Openin.
Jonathanin sijoitus oli vuoden lopussa
WAGR:ssä (Word Amateur Golf
Ranking) on 3430.
Viikkokilpailut
Viikkokilpailuja pelattiin kauden aika-

na yhdessä 19 kpl ja niihin osallistui
yhteensä 249 pelaajaa.
Open kilpailut
Avoimia kilpailuita pelattiin 38 kpl.
Osallistujia kaikkiin kilpailuihin oli yhteensä 1833 kpl. Suurimman yksittäisen
osanottomäärän keräsi Alexandria Open
jossa kilpailijoita 81 kpl. Kilpailujen toteutuksesta vastasivat kilpailutoimikunta
yhdessä sponsoreiden kanssa.
HIO
Holareita tehtiin kaudella kilpailuissa 2
kpl ja harjoituskierroksilla 8 kpl.
Vaasan Golf Ry:n mestarit sarjoittain
vuonna 2011 ovat:
M
Jonathan Nylen
N
Eck Poulsen Kristina
M55 Piilikangas Vesa
M65 Svartsjö Jan-Erik
M70 Rintanen Markku
N50 Puumala Eija
N65 Finne Anne
PJ12 Kullbäck Anton
PJ14 Mäkiluoma Miika
PJ16 Lehtonen Andreas
TJ18 Patama Katriina
Reikäpeli
Sami Raunio
Seuraottelu VAG – EPG 10,5 -9,5
Vaasalle
Toimikunta nimesi vuoden golffariksi
Jonathan Nylenin.
Sääntökoulutusta
Kilpailutoimikunta järjesti kauden aikana uusille pelaajille sääntö ja etikettikoulutusta. Sääntötoimikunta muutti
syksyllä paikallissääntöjä vastaamaan
kenttämme olosuhteita.

KENTTÄTOIMIKUNTA
Alkuvuodesta konekantaa uudistettiin,
vanhat traktorit vaihdettiin uuteen
traktoriin ja samalla päivitettiin metsäkuormaajaa ja hankittiin puunkuljetuskärry. Turbopuhallin ja uusi moottoriveturi hankittiin vetolaitteeksi, soveltuu
useiden työkoneiden veturiksi.
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Klubitalossa ravintolan tiskiä uusittiin ja
caddietiskiä parannettiin ja ulkopuolella
maalattiin ikkunoiden pokat.
Kulunvalvontajärjestelmä asennettiin
kesän aikana klubitalolle ja kalustohallille.
Kesän kynnyksellä järjestettiin viheriöpäivät lähiseudun viheriöihmisille, tapahtumassa oli yhteistyökumppaneina,
Hako, J-Trading ja Agrimarket.
Keväällä uusittiin väylätaulut, harjoitusviheriö rakennettiin lipputankojen ja
parkkialueen väliselle alueelle ja viheriö
saatiin käyttöön heinäkuun lopulla samalla lipputankojen eteen rakennettiin
ilmoitustaulu, tullee käyttöön kuluvalla
kaudella.
Kesän kuluessa on karsittu ja siistitty
kenttäalueen puita ja reuna-alueita on
parannettu.
Valkoisen 8:n viheriö peruskorjattiin ja
kylvettiin syksyllä ja viheriön edustan
lammet ruopattiin, viheriön ympäriltä
kaadettiin varjostavat koivut, alue on
todella laitettu uuteen uskoon.
Kel3:n viheriön takana sijaitseva siltarumpu uusittiin ja oja ruopattiin.
Loppuvuonna pohjustettiin siirtonurmialue, (n.1800m2), mikä sijaitsee Kel 7:n
väylän vieressä, kylvetään keväällä.
Keltaisen kentän veto-ojia on ruopattu
syksyn ja alkutalven aikana, vesimassat
virtaavat jälleen esteettömästi. Ruoppausmassat on talven aikana ajettu varastoalueelle. Samalla on myös putkitettu
muutamia avo-ojia.
Parkkialueelta johtava tie klubille on
putkitettu ja oja peitetty, kylvetään ja
siistitään kevään aikana.
Vaasan kenttä oli koko kauden erinomaisessa pelikunnossa, aivan huippuluokkaa.
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Verksamhetsberättelse 2011
ALLMÄNT
År 2011 var föreningens 42:a verksamhetsår. Föreningen fick en ny ordförande, då föreningens långvariga medlem Håkan Nylén valdes att efterträda
Heikki Purovirta.
Golfsporten fortsatte att växa i Finland.
Hela golfförbundets medlemsantal ökade
med 3,5 %. I Österbotten sågs en liten
minskning av medlemstalet. VaG:s medlemsantal var 31.8.2011 1395, en ökning på 26 medlemmar. Greencard-kurserna var fullbokade hela sommaren och
man såg inga tecken på att intresset för
golf skulle minska, tvärtom.
Restaurangen sköttes under det gångna
året av Fondis och Pro Shopen av
WiloGolf. Båda fick positiv respons och
goda förbättringsönskemål av medlemmarna.

Skattmästaren Kai Lehtosaari har ansvarat för föreningens ekonomi.

Två Golf Pro, Johan Kullbäck och Sauli
Mäkiluoma verkade i Vasa under den
gångna säsongen.

Verksamhetsledaren har upprätthållit
medlemsregistret och har också ansvarat
för samarbetsavtalen.

Förbättringen av banan fortsatte under
den gångna säsongen. Spelbarheten på
de nya banorna förbättrades ytterligare.
Under slutet av säsongen byggdes greenen
på V 8 om. Det nya puttområdet bredvid parkeringsområdet togs också i bruk
och användes flitigt av spelarna

Verksamhetsledaren har också ansvarat
för informationsverksamheten i samarbete med medlemskommittén. Sammanlagt fem bulletiner har sänts till
medlemmarna, en medlemsbulletin och
fyra Fore bulletiner, av vilka nr 2 var
årsboken. Man har huvudsakligen övergått till att sända ut informationen elektroniskt, vilket underlättar planeringen
av antalet sidor och blir betydligt billigare. Via föreningens hemsidor har medlemmarna informerats om olika händelser under året.

ADMINISTRATION
Föreningens styrelse sammanträdde 10
gånger under året. 77 paragrafer behandlades. Föreningens vårmöte hölls
27.04.2011 och höstmötet 28.11.2011.
Som verksamhetsledare och sekreterare
för styrelsemötena fungerade Petri
Jolkkonen.
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Styrelsens sammansättning under året
var:
Ordförande
Håkan Nylén
Viceordförande Thomas Ferm
Sekreterare
Pauli Räihä
Skattmästare
Kai Lehtosaari,
banmästare
Medlemmar
Esko Heikkinen, ordf. för tävlingskommittén
Vesa Palosaari,
kapten
Timo Raunio,
ordf. för juniorkommittén
Tuija Raunio,
ordf. för damkommittén
Kaj Finne,
ordf. för seniorkommittén
Jan Teir,
ordf. för medlemskommittén

Maarit Lähteenmäki valdes till ladykapten. Jussi Nikkarinen valdes till kapten 1.5.2011.

Go for G

Brita Gillberg valdes till årets golfprofil.
Jonathan Nylén valdes till årets golfare.

EKONOMI
Föreningens ekonomi har skötts i samarbete med Oy Kråklund Golf Ab. Föreningens ekonomiska resultat för 2011
var bra. Höjningen av medlemsavgiften
som genomfördes föregående år har stabiliserat ekonomin och även om medlemsavgiften till golfförbundet höjdes år
2011 finns det nu inget behov att höja
föreningens medlemsavgift. Förutom
intäkterna från medlemsavgifterna utvecklades också tävlingsavgifterna och
övriga intäkter gynnsamt. Föreningen
har gjort ett avtal med Oy Kråklund
Golf Ab för köp av administrativa tjänster. Den årliga avgiften år 2011 är 30.000
euro och innefattar verksamhetschefens
lön och andra administrativa tjänster.
Nya medlemmar har anslutit sig till föreningen i jämn takt. Många har dock
ännu inte skaffat sig en aktie som berättigar till spel. Rf och Ab har nu kommit
överens om att Ab, för att underlätta
anskaffning av aktie, erbjuder nedsättning av spelavgiften på 200 euro för
2012 för den som köper aktie av Rf . Det
blir således synnerligen förmånligt att
spela inkommande sommar för den som
köper en ny aktie. Rf äger 30 A-aktier
som man gärna vill sälja. A-aktiens pris
är fortsättningsvis 4.000 euro som måste
anses förmånligt för en 27-håls bana
med god ekonomi.
Föreningens bokslut uppvisar intäkter sammanlagt 250␣ 165,26 euro (218␣ 409,06
euro år 2010), utgifter 245␣ 531,26 euro
(182␣ 432,75 euro år 2010) och därmed
överskott 3634 euro (35␣ 976,31 euro år
2010).
Hans Bertell (CGR) och Markku Lehto
(GRM) har fungerat som revisorer med
Lars-Erik Hanner (GRM) som suppleant.
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MARKNADSFÖRING
Rf s rätt anspråkslösa reklamintäkter
kommer huvudsakligen från annonser i
årsboken. Juniorerna har dessutom samlat in medel bl.a. genom sponsortavlan
som finns på klubbhusväggen. Olika
företagstillställningar ordnades i större
utsträckning än tidigare år.

FÖRTROENDEUPPDRAG
Heikki Kouhi har fungerat som ordförande för Finlands Golfförbunds fullmäktige och Heikki Purovirta som medlem i fullmäktige.

MEDLEMSKOMMITTÉN
Medlemskommiten deltog under 2011
i de landsomfattande “Öppna dörrarnas
dag” vilka anordnades för första gången
med målsättningen att få allt flera intresserade av golf. Under dagen erbjöds
möjlighet att pröva på såväl långa slag på
rangen som närspel och puttning. Ett
stort tack till all som ställde upp och
gjorde detta möjligt.
Innevarande år går evenemanget av i
början av juni. Dessutom genomfördes
ett antal aktiviteter i samarbete med
damkommiten, och medlemmarna
fungerade även som banvärdar.
I slutet av året upplöstes medlemskommiten och skall med färre och nya medlemmar påbörja verksamheten inför
kommande säsong.

JUNIORKOMMITTÉN
I juniorkommittén har Arto Mäenpää,
Jukka Kasi, Johan Tasanko, Jouni
Nurminen, Esa Honkonen, Markku
Nirkkonen och ordförande Antti Vanne
varit med. Dessutom har Timo Raunio
varit med tills september 2011. Kommittén har sammanträtt åtta gånger år
2011. Förutom möten har kommittémedlemmarnas aktivitet varit fortgående
och resultatgivande.

Träningar 2011
De äldre juniorerna började vinterträna
i januari och sommarträningar började i
april–maj. Aktiviteten var varierande och
motivationen för kvalitativ träning saknades. Det här sågs också i säsongens
tävlingsresultat både på Aluetour och på
Finnair Junior Tour. Också antalet deltagare minskade i tävlingarna. Johan Kullbäck ansvarade för träningen.
De yngre juniorerna vintertränade en
gång i veckan från och med januari. De
som inte tävlade tränade varannan vecka
i skilda grupper. Sommarträningen började i maj. För vinterträningen ansvarade Johan Tasanko.
På sommaren höll också Kristina Eck
Poulsen, Atte Hietalahti, Mikko Mäkelä
och Sauli Mäkiluoma träningar.
Första lägret för tävlingsgruppen hölls
tillsammans med Anssi Kankkonen direkt då snön hade smält. Finlands
Golfförbunds distriktstränare Riku Äyri
var också på besök totalt sju gånger
under säsongen.
Under säsongen 2011 kom man också
framåt med utvecklingen av träningsverksamheten enligt kommitténs beslut.
Till tävlingsgruppen valdes genom tester
och visat intresse tolv juniorer som började träna i mars 2011 inför nästa säsong. Johan Slotte höll fysikträningar tre
gånger i veckan och Jonathan Nylen höll
golfträningar två gånger i veckan.
Tävlingsverksamhet 2011
På Aluetour och FJT lyckades det inte
enligt förhoppningarna och framgången
var sämre jämfört med tidigare år. Dock
spelade Andreas Lehtonen och Sami
Raunio bra. Sami spelade riktigt bra
med tanke på att han också utförde
värnplikt under tävlingssäsongen.
På Tsemppitour deltog 21 pojkar och
sex flickor. Vasa Golf fick också uppmärksamhet i Suomen Golflehti, då man
undrade vad det beror på att Vasa är den
förening som har mest deltagare på
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Tsemppitour. Dock är det en bit kvar till
absoluta toppen, men det finns också
tid.
Ekonomi
Juniorkommitténs så kallad sponsortavla
förnyades och nästan alla reklamplatser
såldes. Juniorer har också betalat en så
kallad självrisk både för träningar och
tävlingsresor. Till verksamheten samlades det in betydligt mera pengar än
budgeterat.
Golfsimulator
Med initiativ av Arto Mäenpää skaffades
en simulator till sockerbruket. Tack vare
Artos aktivitet hittades finansiärer på
några dagar. Ett stort tack till sponsorerna, för det handlar om en investering på
ca. 7000 euro. Simulatorn har också
använts flitigt under vintersäsongen.
Sammanfattning av säsongen 2011
Mycket tid har tillbringats med juniorerna säsongen 2011, och bra så. Juniorerna har utvecklats både som spelare och
människor. Tränarna har varit duktiga
både på vintern och sommaren. I stort
har verksamheten gått bra framåt och vi
får säkert njuta av resultat senare.
Då man ser bakåt finns det också saker
som alla kan lära sig av. Ständig utveckling kräver alltid sund självkritik. Då kan
man inse att det alltid finns sådant som
kan förbättras. Låt oss tillsammans utveckla verksamheten så att den blir lika
stabil och fungerande som en fulländad
golfsving. När man har bra hålling och
rytm samt fötterna stadigt på marken är
det lätt att få en träff som är snudd på
perfekt.

DAMKOMMITTÉN
KVINNOENERGI OCKSÅ PÅ
VASABANAN
Damkomittén i Vasa tackar våra Kvinnliga Golfare för allt stöd och uppmuntran. Tack vare dem orkar vi varje år
fundera ut nya aktiviteter.
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Den största inspirationskällan är att
vasakvinnor har deltagit i våra aktiviteter.
Vi har fått mycket till stånd under 2011.
Det allra bästa är att vi fick en Ladykapten i Maarit Lähteenmäki.
Damkomittén inledde verksamheten
2011 genom att ordna slagträning för
damgolfare på Sockerbruket. Under våren och sommaren ordnades slagträning
också på rangen under Johans ledning.
Säsongstart ordnades i början av maj då
Ladykaptenen höll regelundervisning.
Från början av juni till slutet av augusti
ordnades spelkvällar och tävlingar.
Vi hade också möjlighet att bekanta oss
med Coloses och Enviros produkter. Ett
stort tack till presentatörerna.
FGF:s traditionella Damsöndag
12.6.2011 ordnades i Vasa. Tävlingen
spelades som scramble för tvåpersoners
lag. Lagen bildades över klubbgränserna.
Vårt tema var ”Rosa golf av kärlek till
kvinnorna”. Damer från grannklubbarna
deltog också. Vi var sammanlagt 52 spelare.
Ladies Day Open spelades på vasabanan
31.7.2011.
Under säsongen spelade våra damer också
på andra banor; Lappajärvi, Härmä och
Jakobstad.
Golfsäsongen avslutades 14.10. hos
Andiamo med temat att gå i högklackade
skor, hur du närmar dig människor, hur
du sätter dig , hur du går i trappor …Du
är fantastisk sådan som du är – Katriina
lär oss hur vi accepterar oss sådana som
vi är, hur vi samverkar med vår egen
kropp och hur vi gläder oss över hurudana vi är.
Kvällen avslutades med Buffeeservering
och prisutdelning.

SENIORKOMMITTEN
Seniorkommittén bestod av följande
medlemmar: Kaj Finne, ordförande,
Tuulikki Kouhi, Harry Mitts, Leif Häggblom, Olavi Alanko, Pauli Räihä och
Marjatta Saikkonen.
Tävlingsverksamheten har såsom tidigare år var den viktigaste verksamhetsformen. Målsättningen har också varit
att förbättra seniorernas allmänkondition
och spelförmåga. Därför har anordnats
fyra undervisningstillfällen, två under
vintern och två på sommaren under
ledning av Johan Kullbäck. Några
seniorer har också tränat på gym ett par
gånger i veckan.
Elfte gången ordnades en närspelstävling
i Sockerbruket mellan december och
april sammanlagt 19 gånger. Deltagandet blir sämre och sämre för varje år. KajHenrik Berts vann tävlingen.
Under vintern ordnades också en bestballturnering för tvåmannalag. Tio lag
deltog. Vinnare blev Vesa Setälä och
Stig-Göran Haglund.
Ett informations- och diskussionstillfälle ordnades på våren före spelsäsongen
inleddes.
Deltagande i tävlingsverksamheten uppvisade en viss ökning jämfört med tidigare år.
Klubbkamper
Under året spelades följande klubbkamper:
EPG - Vag , EPG vann i Ruuhikoski.
VaG - KoG - EPG. VaG vann på hemmaplan.
Mot JG spelades två tävlingar, den ena i
Vasa (pb) och den andra i Jyväskylä (ss).
De 10 bästa resultaten räknades. VaG
vann efter en paus på flera år.
Matchplay
1. Leif Gammelgård
2. Juha Lesonen

Med tack till alla för år 2011
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Tisdagstävlingarna
Det ordnades sammanlagt 20 tisdagstävlingar. De tio bästa resultaten räknades. Sammanlagt 128 spelare av vilka 30
var damer deltog, en ökning jämfört
med senaste år då antalet var 124 Antalet
tävlingsrundor var 1348 (1244 år 2009)
Den första och sista deltävlingen samt
klubbkamperna VaG- JG och VaG-EPG
spelades med gemensam start. Efter tävlingarna med gemensam start åts en
gemensam måltid.
Slutresultat:
Herrar:
1. Vesa Piilikangas
2. Frank Nyman
3. Juhani Salonen
4. Eero Sundqvist
5. Leif Gammelgård
Damer:
1. Asta Boström
2. Anneke Hasselblatt
3. Gun-Britt Pohtola
4. Anne Finne
5. Ann-Maija Kimpimäki
Mellan alla som deltagit i minst tio
tävlingar utlottades en resecheck värd
500 euro vilken vanns av Christer Bertell.
Senior Wasa Open
Tävlingen spelades som 2-personers
scramble.
Resutat:
1. Eija Puumala – Raimo Puumala
2. Heikki Jussila – Jan-Erik Svartsjö
Seniorernas mästerskapstävlingar,
Senior mellantour
Några seniorer från VaG deltog i utmanartouren och i FM-tävlingarna för
H 70 och H 75 vilka ordnades i Vasa i juli
utan att uppnå större framgångar.
Seniorernas distriktstour
Tävlingarna i Österbotten ordnades i år
i Karleby, Ruuhikoski och Lappajärvi. I
Karleby var Harry Mitts 5:e i H 65. I
Lappajärvi var Frank Nyman 6:e i H 65,
I D 50 var Kajsa Piispanen andra och
Maj-Britt Finne 4:e. Ingen av VaG:s
seniorer kvalificerade sig till finalen i
Peurunka.
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Golfresa
I juli ordnades en spelresa till Revontuli
Golf i samband med klubbkampen i
Jyväskylä. 32 seniorer deltog. Övernattning skedde i hotellet i anslutning till
golfbanan.
Seniorkomittén ordnade ingen golfresa
under hösten.
Övervakning
Seniorkomittén ansvarade för övervakningen av banan under ledning av Brita
Gillberg

TÄVLINGSKOMMITTÉN
Tävlingkommittén har haft följande sammansättning: Harry Mitts, Esa Honkonen, Vesa Palosaari, Atte Hietalahti,
Thomas Ferm, Maarit Lähteenmäki,
Veijo Päkkilä, Jussi Nikkarinen, Pauli
Räihä, Brita Gillberg och som ordförande Esko Heikkinen.
Tävlingsverksamhet
Nationell
Bästa resultat under perioden var då
Jonathan Nylén blev fjärde i Finska
Mästerskaps Matchplay. Samtidigt försäkrade Jonathan full deltagandet till
Finnish Tour för kommande säsong.
Sami Raunio skaffade också full deltaganderätt till Finnish Tour för 2012.
Internationell
Jonathan Nylén vann Estonia Open.
Hans ranking i WAGR (World Amateur
Golf) slutet av året var 3430.

HIO
Hole-in-one antalet i tävlingar blev 2 st
och i träningsronder 8 st.
Vasa Golf rf mästare 2011:
M
Jonathan Nylén
N
Kristina Eck-Poulsen
M55 Vesa Piilikangas
M65 Jan-Erik Svartsjö
M70 Markku Rintanen
N50 Eija Puumala
N65 Anne Finne
PJ12 Anton Kullbäck
TJ12 Saarikoski Katariina
PJ14 Miika Mäkiluoma
TJ14 Honkonen Emilia
PJ16 Andreas Lehtonen
TJ18 Katriina Patama
Matchplay Sami Raunio
Klubbkamp VaG – EPG 10,5 – 9,5 åt
VaG.

I början av sommaren ordnades greendagar för banskötare i närområdet. Hako,
J-Trading och Agrimarket var med som
samarbetspartner.
Under våren förnyades bantavlorna, en
övningsgreen byggdes mellan flaggstängerna och parkeringsplatsen, den
kunde tas i bruk i slutet av juli. Samtidigt
byggdes en anslagstavla framför flaggstängerna, den torde tas i bruk under den
kommande säsongen.
Under sommaren har träden på banområdet beskurits och snyggats upp och
randområdena har förbättrats. Vita 8:ns
green grundrenoverades och såddes under hösten och dammarna framför
greenen muddrades. De skuggande björkarna runt greenen fälldes, området har
verkligen förbättrats.

Till årets golfare utsågs Jonathan Nylén.

Brotrumman bakom Gul 3:a förnyades
och diket muddrades.

Regelskolning
Kommittén arrangerade regel- samt
etikettskolnig åt nya spelare. De lokala
reglerna uppdaterades under hösten.

Under slutet av året förbereddes mark
för ett c 1800 m2 s område för odling av
gräsmatta bredvid gul 7. Den skall sås in
på våren.

Tävlingskommitté/Esko Heikkinen

Utfallsdikena på den gula banan har
muddrats under hösten och början av
vintern, vattnet kan åter flöda fritt.
Muddringsmassorna har under vintern
körts till lagerområdet. Några öppna
diken ha täckdikats.

BANKOMMITTÉN

Veckotävlingar
Sammanlagt spelades 19 veckotävlingar
till vilka deltog 249 spelare.

I början av året förnyades en del av
maskinerna, de gamla traktorerna byttes
till en ny , samtidigt uppdaterades skogslastaren och en ny virkestransportkärra
anskaffades. En turboblåsare och en ny
motordriven dragare anskaffades, den
lämpar sig att dra flera andra arbetsmaskiner.

Öppna tävlingar
Dessa spelades allt som allt 38. Deltagarantalet blev 1833. Alexandria Open
hade mest spelare 81. Tävlingskommittén samt sponsorerna ansvarade genomförandet av alla dessa tävlingar.

I klubbhuset förnyades restaurangdisken
och caddiedisken förbättrades och
fönsterbågarna målades på utsidan.Tidur
för uppföljning av arbetstiderna installerades i klubbhuset och maskinhallen
under sommaren.

Go for G

Vägen vid parkeringsområdet har täckdikats, området sås in och snyggas upp
under våren.
Bana i Vasa var hela säsongen i utmärkt
spelskick, rentav i toppklass.
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