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KOKOUSKUTSU
Vaasan Golf r.y.:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
torstaina 29.11.2012 klo 18.00 Klubitalolla, Golfkentäntie 61,Vaasa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9§:n määräämät asiat.
Tervetuloa!
HALLITUS

MÖTESKALLELSE
Vasa Golf r.f.:s höstmöte hålles torsdagen den 29.11.2012 kl 18.00
i Klubbhuset, Golfbanevägen 61, Vasa.
På mötet behandlas i stadgarna §9 fastställda ärenden.
Välkomna!
STYRELSEN

Vuosikokouksessa julkistetaan
vuoden golffari, vuoden juniorigolffari sekä vuoden golfvaikuttaja.

På årsmötet offentliggörs
årets golfare, årets juniorgolfare samt årets golfprofil.
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AJANKOHTAISTA – AKTUELLT
Talviharjoittelutilat
Vaasan golfin jäsenillä on mahdollisuus harjoitella talvella
Sokeritehtaan tiloissa Vaskiluodossa, Frilundintie 2. Siellä
on mahdollisuus harjoitella pitkiä lyöntejä, chippiä ja puttia.

Utrymmen för vinterträning

Möjligheten till vinterträning fortsätter på samma sätt som i
fjol, dvs. i Sockerfabrikens utrymmen, Frilundsvägen 2, på
Vasklot. Du kan träna slag, chippar och puttar där.

Tilat ovat kolmannessa kerroksessa, ovessa on Go for Golf
tarra.

Utrymmena finns i tredje våningen och dit hittar du med
hjälp av skyltningen ( Go for Golf ) från huvudingången.

Harjoittelupaikkaan tarvitset avaimet, koska ovet ovat
lukossa.

Eftersom dörrarna är stängda behövs det nycklar också
dagtid.

Vuokrakulujen kattamiseksi perimme käytöstä pientä kor
vausta. Avaimet sekä käyttömaksu on 50 euroa aikuisilta,
juniorit 30€. Jäsenet joilla on jo avaimet, käyttömaksu on
30 euroa kausi, juniorit maksavat käyttömaksua 15 euroa.
Avaimia voi tilata toiminnanjohtajalta, sähköisesti petri.
jolkkonen@vag.fi tai puh. 040-1602262.

För att täcka hyreskostnaderna uppbär vi en liten avgift för
användningen. De som redan har nycklar och vill behålla
dem kan göra det genom att betala 30 euro till VaG:s
konto FI05 2052 1800 0085 92 i Nordea, ref.nr 22949.
Juniorerna betalar för användningen 15 euro. Nycklarna
kostar 50 euro vuxna, 30 euro för juniorerna, summan
innehåller också användningsavgiften.

Talviharjoittelun käyttömaksu maksetaan Vaasan Golfin
tilille FI05 2052 1800 0085 92, viite nro 22949. Palauta
avaimet toiminnanjohtajalle, jos et käytä talviharjoitte
lutiloja.
Harjoittelutilassa on rangepalloja, mukaan otettava omat
mailat.
Jokaisen joka käyttää harjoittelutiloja tulee siistiä jälkensä.
Pallot on poimittava ämpäreihin, illan viimeinen har
joittelija sammuttaa valot ja sulkee ovet.

Om du inte kommer att använda utrymmena mera, var
vänlig och returnera nycklarna till klubbhuset.
I träningsutrymmena finns det alltså rangebollar men inga
klubbor så var och en bör ta egna kubbor med!
Var och en städar naturligtvis efter sig, plockar rangebollarna
i ämbarena och om man är den sista som far på kvällen,
släcker man lamporna och stänger dörrarna! Eller hur?

SENIOREIDEN TALVIOHJELMA
SENIORERNAS VINTERPROGRAM
Kun emme enää voi pelata kentällä on aika valmistautua
seuraavaan kauteen jotta sekä fysiikka että peli olisi kun
nossa ensi kesänä.
Chippi- ja puttikilpailu Sokeritehtaalla alkaa viikolla
49 t.s. 3.12.2012 ja päättyy viikolla 14, t.s.7.4.2013. Peli
muoto on sama kuin viime talvena. Säännöt ja pöytäkirjoja
löytyvät hallista. Yhteensä 18 kierrosta pelataan joista 8
parasta lasketaan. Lyöntien kokonaismäärä lasketaan. Voi
pelata milloin tahansa viikolla edellyttäen että merkitsijä
on mukana.
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När golfbanan stängt för vintern är det dags att förbereda
sig för nästa säsong så att både fysiken och spelet är på topp.
Chipp- och puttävlingen i Sockerbruket startar vecka
49 d.v.s 3.12..2012 och avslutas vecka 14, d.v.s. 7.4.2013.
Spelformen är samma som i fjol, regler och protokoll
kommer att finns i hallen. Sammanlagt 18 spelomgångar
spelas av vilka de 8 bästa räknas. Totala antalet slag räknas.
Man kan spela vilken dag som helst under veckan bara
man har en markör.

Go for G
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Paraspallo turnaus golfsimulaattorissa Tennis Centerissä
tai VaG:n simulaattorissa sokeritehtaalla
Tänäkin talvena pelataan joukkuekilpailu golfsimulaattorissa.
Pelaamme paraspallo reikäpeliä kahden hengen joukkueilla
liigana siten että kaikki kohtaavat. Voitto antaa 2 p. , tasapeli 1p.

Bestballturnering i golfsimulatorn i Tennis Center eller i
VaG:s simulator i Sockerbruket
Också i vinter spelas en lagtävling i golfsimulatorn. Vi spelar
bestball matchplay med tvåpersoners lag som liga så att alla
möter alla. Vinst ger 2 p , oavgjort 1 p.

Hinta kolmesta tunnista on 20 euroa arkisin klo 08.00 –14.00
eli 5 euroa per henkilö. Muina aikoina hinta on 30 euroa
kolmesta tunnista, eli 7:50 per pelaaja. Liiga alkaa 3.12.2012
ja pitää olla valmis viimeistään 07.04.2013. Joukkueet sopivat keskenään peliajasta joka varataan Tennis Centeristä tai
Nexgolfista VaG:n kotisivun kautta.

Kostnaden för 3 timmar är 20 euro vardagar 08.00 – 14.00,
d.v.s. 5 euro per spelare, under övriga tider 30 euro d.v.s. 7:50
per spelare. Ligan startar 3.12..2012 och bör vara färdigspelad
senast 07.04.2013. Lagen gör upp sinsemellan om speltid
som bokas via Tennis Center eller via Nexgolf på VaG:s
hemsida.

Ilmoittautumiset yhteystietoineen (puhelin, sähköposti ja
tasoitus) Kaj Finnelle viimeistään 29.11.2012 sähköpostitse
k.finne@kolumbus.fi.

Anmälan med kontaktuppgifter ( telefon, e-post och hcp ) till
Kaj Finne med e-post k.finne@kolumbus.fi senast 10.12.
2012.

Bestball pelataan siten että joukkueen molemmat pelaajat
pelaavat reiän valmiiksi. Kun tasoitukset on otettu huomioon
päätetään kumpi joukkue on voittanut reiän. Koska kenttiä
ei olla slopattu pyöristetään tasoitukset lähimpään kokonaiseen lukuun, t.s. 16,4 = 16, 16,5 = 17.
Reikien vaikeusaste on:
1:1, 2:17, 3:4, 4:12, 5:9, 6:7, 7:14, 8:3, 9:15, 10:18, 11:13,
12:5, 13:10, 14:8, 15:11, 16:6, 17:16, 18:2

Bestball spelas så att båda spelarna i laget spelar hålet färdigt.
Det lag vars någondera spelare har minsta antal slag efter det
att hcp beaktats vinner hålet. Eftersom sloperating inte finns
rundas handicap av till närmaste hela tal, d.v.s. 16,4 = 16, 16.5
= 17.
Hålens svårighetsgrad är:
1:1, 2:17, 3:4, 4:12, 5:9, 6:7, 7:14, 8:3, 9:15, 10:18, 11:13,
12:5, 13:10, 14:8, 15:11, 16:6, 17:16, 18:2

Kuntoharjoittelu
Ne jotka haluavat kohentaa kuntoa ja voimaa voivat käydä
Budo & Fitness Gym:ssä, Vaasanpuistikko 22 maanantaisin
ja torstaisin klo 09.00. (omalla kustannuksella)

Konditionsträning
De som vill bygga upp kondition och styrka kan gå på Budo
& Fitness Gym, Vasaesplanaden 22 måndagar och torsdagar
kl. 09.00. (på egen bekostnad).

Golfopetus
Koska me emme pärjänneet kovin hyvin kesän kerho-otteluissa olisi hyvä harjoitella systemaattisemmin talven aikana.

Undervisning
Eftersom vi klarade oss rätt dåligt i sommarens klubbkamper
skulle det vara skäl att förbättra spelet genom mera systematisk träning under vintern.

Johan Kullbäck ja Jonathan Nylén ovat luvanneet järjestää
valmennusta Sokeritehtaassa pienryhmille ( 5 – 7 hlöä).
Johanilla on paketti jossa käydään läpi perusasiota kuten
grippi, stanssi, taaksevienti jne. Hänelle on mahdollista pitää
näitä torstaisin iltapäivällä marraskuusta lähtien.
Jonathan voi pitää svingi – ja lähipeliharjoituksia keskiviikkoaamuisin marraskuusta alkaen. Hinta on 10 euroa/tunti/
henkilö mikäli ryhmässä on vähintään 5 osanottajaa. Kootkaa
siis harjoitusryhmiä ja sopikaa Johanin ja Jonathanin kanssa.
johan.kullback@netikka.fi
www.golfjohan.fi
jonathan.nylen@hotmail.com www.jngolf.fi
Senioritoimikunta

Johan Kullbäck och Jonathan Nylén har lovat har lovat ordna
undervisning för smågrupper , 5 – 7 personer i Sockerbruket
fr.o.m november.
Johan har ett paket där han går igenom fundamentala saker
som grepp, stans, backsving osv. Han håller dessa på torsdag
eftermiddagar fr.o.m. november.
Jonathan ordnar sving- och närspelsövningar på onsdag
förmiddagar fr.o.m. november. Priset är 10 euro/timme/pers
förutsatt gruppen består av minst 5 personer. Bilda således
träningsgrupper och anmäl er till Johan och Jonathan.
johan.kullback@netikka.fi
www.golfjohan.fi
jonathan.nylen@hotmail.com www.jngolf.fi
Seniorkomittén
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VAG TUUBI 2012
Vaasan Golfin Tuubin kilpapelaajat ovat jälleen kiertäneet maatamme seuramme edustajina. Tuubitoiminnan toinen vuosi
toikin lisää hienoa menestystä seurallemme.

Vasa Golfs Tuubi tävlingsspelare har igen rundat vårt lands banor
som representanter för vår förening. Tuubi verksamhetens andra
år förde med sig mera fin framgång för vår förening.

Ensimmäinen Aluetour pelattiin Botnia Golfissa. Vielä varusmiespalvelustaan tuolloin suorittanut Tomi Raunio aloitti pelaajiemme mitalikahmimisen sijoittumalla toiseksi. Toisessa osakilpailussa Kalajokilaakson Golfissa Tomin isoveli Sami oli paras
edustajamme sijoittumalla kolmanneksi. Paltamo Golfissa pelatussa kolmannessa osakilpailussa oli Andreas Lehtosen vuoro olla
menestynein edustajamme. Hän oli kilpailun toinen. Kauden
neljännessä osakilpailussa - Järviseudun Golfseurassa - Jakob Karf
sijoittui puolestaan toiseksi. FJT-kilpailujen paras menestys tuli
tänä vuonna Jakob Karfille. Salossa pelatun 18 v poikien reikäpelin hopeamitali sai jatkoa kauden päättäneessä FJT karsinnassa.
Myös tuossa kilpailussa Jakob sijoittui toiseksi ja ansaitsi sillä
osallistumisoikeuden neljään vuoden 2013 FJT-kilpailuun.

Första Regiontour (Aluetour) tävlingen spelades i Botnia Golf.
Tomi Raunio, ännu i militärtjänstgöring då för tillfället, startade
medaljskörden bland våra spelare genom att knipa en andra plats.
I den andra deltävlingen i Kalajokilaakson Golf var Tomis äldre
bror Sami vår bästa representant genom att placera sig tredje. I den
tredje deltävlingen i Paltamo Golf var det Andreas Lehtonens tur
att vara vår bästa spelare. Han spelade till sig en andra plats. I den
fjärde deltävlingen för säsongen - den i Järviseudun Golfseura placerade i sin tur Jakob Karf sig som andra. FJT-tävlingarnas
bästa framgång skördades i år av Jakob Karf. Den i Salo inspelade
silvermedaljen i 18-års FM-hålspel fick en fortsättning i säsongens
avslutande FJT-kval. Även i denna tävling placerade sig Jakob som
andra och förtjänade med den placeringen en deltagarplats i fyra
FJT-tävlingar år 2013.

Edellisen vuoden (2011) Jonathan Nylénin saavuttama SM
reikäpelien neljäs sija oli nostanut miesten FT kiertueen odotukset korkealle. Kausi sujui kuitenkin ailahtelevasti kunnes kauden
viimeisessä kilpailussa – vuoden 2013 Finnish Tour karsinnassa Nylle onnistui ja tuloksena oli loistava toinen sija. Tällä hän FT
pelioikeuden lisäksi ansaitsi karsintaoikeuden Nordic Tourille.

Föregående års (2011) fjärde plats för Jonathan Nylén i hålspelFM hade lyft förväntningarna högt inför herrarnas FT tour detta
år. Säsongen gick dock flyktigt ända tills säsongens sista tävling år 2013 Finnish Tour - kval - där Nylle lyckades och resultatet var
en utmärkt andra plats. Med denna placering fick han utöver FT:s
spelrätt nästa år också en plats i kvalet till Nordic League.

Tanskassa pelatussa karsinnassa Nylle sijoittui sijalle 29 ja sai
kategorian 7 kaudelle 2013. Käytännössä hän sai täyden kortin
kaikkiin Nordea Tourin ja Ecco Tourin kisoihin. Nylle kommentoi kilpailua: ”Kenttä oli todella vaikea ja tuloksella 85 olin
perjantaina 25:s kovassa tuulessa. Siellä pitää pelata monta kierrosta että oppii pelaamaan sen kentän. Iso tulos voi tulla niin
helposti ja en vielä oikein tiennyt mihin ei saanut missata. Jos tuon
kentän pystyy pelaamaan hyvin niin mikään suomen kenttä ei
tunnu enää vaikealta. Olin paras suomalainen mutta toinenkin
(Henrik Lahti) sai täydet oikeudet ensi vuodelle ja Winnie sai
rajatut oikeudet.”

Kvaltävlingen spelades i Danmark och Nylle placerade sig som 29:e
och fick kategori 7 för säsongen 2013. I praktiken betyder det att han
fick ett fullt spelkort till alla Nordea Tour- och Ecco Tour-tävlingar.
Nylle kommenterade tävlingen: ”Banan var väldigt svår och med
resultatet 85 var jag 25:e på fredagen i hård vind. Man måste spela
många rundor där för att lära sig banan. En stor score kan komma
lätt och jag var inte säker var man kunde missa. Om man klarar av
att spela den banan bra så finns ingen svår bana i Finland heller. Jag
var bästa finländare men en annan också (Henrik Lahti) fick
kategori nästa år och Winnie fick begränsad kategori.”

Seuramme mestaruuskisoissa Tuubipelaajat kahmivat parhaat
sijoitukset kuten viime vuonnakin. Lyöntipelin kolme parasta
olivat Jonathan Nylén, Sami Raunio ja Andreas Lehtonen. Reikäpelin mestaruuden voitti Sami Raunio.

I vår förenings mästerskapstävlingar knep Tuubispelarna de bästa
placeringarna såsom i fjol. I slagspel var de tre bästa Jonathan
Nylén, Sami Raunio och Andreas Lehtonen. I hålspel tog Sami
Raunio mästerskapet.

Vaasan Golfin Tuubin edustuspelaajat vuonna 2012

Vasa Golfs Tuubi representationsspelare år 2012

Jonathan Nylén

Sami Raunio

Tomi Raunio

Go for G

Jakob Karf

lf !

Andreas Lehtonen

5

Fore!

JÄSENTIEDOTE / MEDLEMSINFO 4/ 09.11.2012

Juniorikilparyhmän kilpailut kautena 2012
Kovan työn ja monen harjoitusten jälkeen talvella, kilparyhmän juniorit esittivät hyviä kilpailutuloksia kesän aikana. Kaiken kaikkiaan 13 junioria olivat
ryhmässä mukana talven ja kesän aikana: Ines Vanne, Emilia Honkonen, Max
Mäenpää, Jimi Pukkinen, Mikko Kasi,
Jonathan Johansson, Jonas Kullbäck,
Jonathan Lunabba, Anton Kullbäck,
Samuel Prost, Miika Mäkiluoma, Anton Nygård ja Niklas Mäkiluoma.
Ensimmäisessä Pohjois-SuomenTsemppitour osakilpailussa, joka pelattiin Vaasassa toukokuun lopulla Jonas Kullbäck
otti voiton P15 sarjassa, keltaisilta teeltä,
tuloksella 77 lyöntiä (+5), tulos joka oli
koko kauden paras voittotulos tsemppitourilla Pohjois-Suomessa. Hopea- ja
pronssimitalit matkasivat myöskin
VaG:n kilpailuedustajille, nimittäin
Mäkiluoman Miikalle ja Niklakselle.
Kun Vaasa sijoittui vielä hyvin ja sai
lisäksi kolme kilpailijaa vielä jaetulle
9.lle sijalle, oli VaG:lla yhteensä 7 pelaajaa 10 parhaan joukossa P15 sarjassa.
P12 sarjassa Anton Kullbäck sijoittui
onnistuneesti toiseksi ja Sebastian Söderholm hienosti kolmannelle sijalle.
Tyttöjen T15 sarjassa Ines Vanne sijoittui 4.ksi ja Emilia Honkonen 5.ksi.
Tsemppitour Easy-sarjassa kolmas sija
oli Theodor Sjölundin, kun Simon
Österblad oli sijalla 5 ja Mikko Nieminen sijalla 9.
Toinen Tsemppitour osakilpailu pelattiin Kalajoella, ja siellä voitti Anton
Kullbäck P12 sarjan. Miika Mäkiluoma,
Jonas Kullbäck ja Max Mäenpää jakoivat toisen sijan P15 sarjassa. Jonathan
Johansson, Niklas Mäkiluoma, Jimi Pukkinen sekä Mikko Kasi jakasivat 7.n
sijan.
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Seuraava (kolmas) osakilpailu pelattiin
Paltamossa ja siellä voitti Jimi Pukkinen
P15 sarjan, Miika Mäkiluoma oli toinen ja Jonas Kullbäck oli jaettu kolmas.
Max Mäenpää oli jaettu viides ja Samuel
Prost seitsemäs. Emilia Honkonen oli
lopulta hienosti toisella sijalla T15 sarjassa ja Anton Kullbäck otti toisen voiton peräkkäin P12 sarjassa.

Lopullisissa tsemppitour-rankingissa
Pohjois-Suomen osalta Anton Kullbäck
oli P12 sarjan - hyvien sijoituksien ohella - toinen. Miika Mäkiluoma oli P15
sarjan toinen ja Jonas Kullbäck oli saman sarjan kolmas, Jimi Pukkinen oli
neljäs sekä Max Mäenpää viides. Emilia
Honkonen oli T15 sarjan viides ja Ines
Vanne saman sarjan kuudes.

Neljännessä osakilpailussa, Pietarsaaren
tsemppitour, Anton sijoittui toiseksi P12
sarjassa, Miika Mäkiluoma oli taas toisena ja Jonas kolmantena P15 sarjassa.
Anton Nygård oli viides, Jonathan
Lunabba ja Niklas Mäkiluoma olivat
jaetulla kuudennella sijalla ja Max Mäenpää sekä Jonathan Johansson jakasivat
yhdeksännen sijan. Tässäkin osakilpailussa Vaasalaisia oli seitsemän kympin
joukossa P15 sarjassa.

Jotkut juniorit kilpailuryhmästä pelasivat myös pari kilpailua aluetourilla missä pääsääntöisesti 15 - 21 vuotiaat pelaavat. Kilpailut pelattiin valkoisilta teeltä
mikä on huima muutos verrattuna
tsemppitouriin joka pelataan keltaisilta
sekä punaisilta teeltä. Parhaat saavutukset olivat Jonas Kullbäckin ja Niklas
Mäkiluoman 12.s sekä 16.s sija Paltamon
vaikealla kentällä vesistöineen.

Viides ja samalla viimeinen osakilpailu
pelattiin Levillä, ja Anton Kullbäck oli
taas hienosti toisena, tällä kertaa jaetulla
sijalla, mutta kuitenkin Antonin huonoin sijoitus oli koko kaudella toinen
P12 sarjassa. Vaikuttavaa! P15 sarjassa
Vaasalaiset olivat kuusi junioria kympin
sakissa, Jimi Pukkisen, Max Mäenpään
ja Miika Mäkiluoman sijoitettua parhaiten jaetulle neljännelle sijalle. Ines
Vanne oli viides luokassa T15.
Tsemppitour lopetettiin kauden osalta
niin että Alueiden parhaat juniorit kokoontuivat pelaamaan finaalia Hartola
Golfissa elokuun puolessa välissä. Vaasalaisista Anton Kullbäck loisti parhaiten voittamalla koko kisan P12 sarjan
yhden lyönnin turvin hienojen rundien
83-82 päätteeksi. Jonas Kullbäck pelasi
parhaiten P15 sarjan sijoittumalla kahdeksanneksi kahden hyvän 77-79 kierroksen jälkeen. Ines Vanne oli T15 sarjassa 15.s tuloksella 97-94.

Go for G

Mielenkiintoisin kilpailu kauden aikana oli kuitenkin uusi kansainvälinen
juniorikilpailu, Finnish International
Junior Championship, samalla 14 vuotiaiden SM-kisat Vierumäellä kesäkuun lopulla. Jonas Kullbäck oli Vaasalaisista paras todella hyvällä sijoituksella,
15.s kierrostuloksilla 82-80-79. Miika
Mäkiluoma oli 34.s, Niklas Mäkiluoma
oli 39.s, Jonathan Johansson oli 46.s ja
Anton Kullbäck 49.s. Tyttöpuolella Ines
Vanne ainoana edustajana Vaasasta oli
22.s.
Kaikki lyöntitulokset löytyvät www.golf.fi
- sivustolla, käykää tutustumassa!
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Juniortävlingsgruppens tävlingar säsongen 2012
Efter hårt arbete och mycket träning
under vintern stod juniorerna som varit
med i tävlingsgruppen för flera fina
resultat under sommaren. Totalt 13
juniorer var med i gruppen under vintern och sommaren: Ines Vanne, Emilia
Honkonen, Max Mäenpää, Jimi Pukkinen, Mikko Kasi, Jonathan Johansson, Jonas Kullbäck, Jonathan Lunabba,
Anton Kullbäck, Samuel Prost, Miika
Mäkiluoma, Anton Nygård och Niklas
Mäkiluoma.
I den första Tsemppitour-deltävlingen,
för Norra Finland, som spelades i Vasa i
slutet av maj tog Jonas Kullbäck hem
segern i P15 serien, från gul tee, på
resultatet 77 slag (+5), ett resultat som
visade sig vara det bästa vinstresultatet i
P15 klassen på tsemppitour i den norra
regionen i år. Silver- och bronspengen
kneps också av representanter för VaG,
nämligen Miika och Niklas Mäkiluoma.
Med ytterligare tre spelare på delad nionde plats hade VaG totalt 7 spelare
bland de 10 bästa i P15. I P12 slutade
Anton Kullbäck på en fin andra plats
och Sebastian Söderholm var fint trea. I
flickornas serie för under 15 år, T15,
blev Ines Vanne fjärde och Emilia
Honkonen femte. I Tsemppitour Easy
serien blev Teodor Sjölund tredje, Simon Österblad femte och Mikko
Nieminen nionde.
Den andra tsemppitour tävlingen spelades i Kalajoki och där vann Anton Kullbäck i P12 klassen. Miika Mäkiluoma,
Jonas Kullbäck och Max Mäenpää delade andraplatsen i P15 och Jonathan
Johansson, Niklas Mäkiluoma, Jimi
Pukkinen och Mikko Kasi slutade på en
delad sjundeplats.

Nästa deltävling (tredje) spelades i
Paltamo och där vann Jimi Pukkinen i
P15, Miika Mäkiluoma var andra och
Jonas Kullbäck var delad trea. Max
Mäenpää blev delad femma och Samuel
Prost blev sjua. Emilia Honkonen slutade på en fin andraplats i T15 och
Anton Kullbäck tog sin andra seger i rad
i P12.

I den slutliga tsemppitour rankingen för
den norra regionen blev Anton Kullbäck trots fina placeringar i alla tävlingar
andra i P12. Miika Mäkiluoma blev
andra i P15 strax före trean Jonas Kullbäck, fyran Jimi Pukkinen och femman
Max Mäenpää. Emilia Honkonen blev
femte i T15 rankingen och Ines Vanne
sjätte.

I den fjärde tsemppitour tävlingen, som
spelades i Jakobstad, slutade Anton
Kullbäck andra i P12, Miika Mäkiluoma
återigen andra och Jonas Kullbäck tredje
i P15. Anton Nygård tog sig in som
ensam femma, Jonathan Lunabba och
Niklas Mäkiluoma delade sjätteplatsen
och Max Mäenpää och Jonathan Johansson delade en niondeplats. Även i
den här tävlingen hade Vasa sju spelare
bland de tio bästa i P15 serien.

Några juniorer från tävlingsgruppen
spelade också ett par tävlingar på aluetour
där de som är mellan 15 och 21 år i
huvudsak spelar. Tävlingarna spelas från
backtee vilket är en stor skillnad gentemot tsemppitour som spelas från
klubbtee och röd tee. De bästa prestationerna stod Jonas Kullbäck och Niklas
Mäkiluoma för som blev 12:e respektive 16:e i Paltamo på den ganska svåra
vattenkantade banan.

Den femte och sista deltävlingen spelades i Levi och Anton Kullbäck tog sig
återigen in på en fin andraplats, den här
gången delad, men trots det var en
andraplats hans sämsta placering på
tsemppitour i P12 i år. Imponerande! I
P15 hade Vasa sex spelare bland de tio
främsta och Jimi Pukkinen, Max
Mäenpää och Miika Mäkiluoma klarade sig bäst och slutade på en delad
fjärdeplats. Ines Vanne blev femte i klassen T15.

Den mest intressanta tävlingen under
året var ändå den nya internationella
juniortävlingen, Finnish International
Junior Championship, samtidigt 14 års
FM-tävling, som ordnades i Vierumäki
i slutet av juni. Jonas Kullbäck blev bästa
Vasabo på en mycket fin 15:e plats efter
resultaten 82-80-79. Miika Mäkiluoma
blev 34:e, Niklas Mäkiluoma 39:e, Jonathan Johansson 46:e och Anton Kullbäck 49:e. På flicksidan var Ines Vanne
den enda representanten från Vasa och
hon blev 22:a.

Som avslutning på tsemppitour samlades de bästa spelarna från alla regioner
för att spela en final vid Hartola Golf i
mitten av augusti. Av Vasaborna övertygade Anton Kullbäck mest och tog hem
segern i P12 klassen med ett slags marginal efter de fina rundorna 83-82. Jonas Kullbäck spelade bäst av vasaborna
i P15 och blev åttonde efter de två bra
varv på 77-79. Ines Vanne blev 15:e i
T15 serien med resultaten 97-94.

Go for G

Alla slagresultat finns på www.golf.fi
sidorna, gå in och kolla!
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VAASAN GOLF RY

Toimintasuunnitelma kaudelle 2013
YLEISTÄ
Alkukesän kylmä ilma ja sateinen syksy
eivät estäneet meitä saavuttamasta tälle
vuodelle asetettuja tavoitteita. Kenttäkin
on ollut hienossa kunnossa koko kauden lukuun ottamatta lokakuun alkuviikkoja jolloin jouduimme sateen takia
sulkemaan kentän. Pelikierros määrät,
jäsenmaksutulot, kilpailumaksut, kausimaksut, greenfeet ja rangetuotot ovat
kehittyivät suotuisasti. Green Card kursseille riitti edelleenkin tulijoita, jäsenmäärä kasvoi 5:llä ja on nyt 1400.
Viime vuosien suuret määrät green card
kursseilla eivät ole lisänneet meidän jäsenmäärä samassa suhteessa. Vain noin
20% kurssin käyneistä on tullut meille
jäseniksi, muut ovat aloittaneet muualla
tai sitten eivät ole lainkaan jatkaneet
golfin parissa. Meille on jatkossa erittäin
tärkeää että saadaan uudet pelaajat jatkamaan tätä hienoa lajia ja tietysti mieluimmin meidän omassa seurassa. Meillä
on vielä paljon tilaa kentällämme uusille
jäsenille. Jatkossa tulemme panostamaan siihen, että uusien jäsenien määrää tulee kasvamaan. On myös tärkeää
että saamme aktivoitua kaikki jäsenemme mukaan toimintaamme.
Uusien hankittujen alueiden suunnittelu on aloitettu ja olemme pyytäneet
kolmelta ulkopuoliselta asiantuntijalta
apua alueiden suunnitteluun. Tavoitteena on että siirrämme rangea ja näin
saamme sille enemmän tilaa ja turvallisemman sinisen ensimmäisen väylän.
Olemme myös suunnittelemassa uuden 9 reikäisen jokamiehen kentän, josta kolme ensimmäistä reikää rakennettaisiin ensimmäisessä vaiheessa. Nämä
uudet joka miehen väylät auttaisivat
meitä samaan uusia jäseniä kiinnostumaan golfista.
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Nykyisen 27-reiän pelikenttämme osalta jatkamme vanhojen greenien ja väylien kunnostusta ja uusien väylien pelattavuuden parantamista. Uusien väylien
reuna-alueissa riittää edelleen siistimistä,
vaikka pelattavuus on selvästi parantunut viimeisten vuosien aikana.
Kentän ja klubitaloalueen yleisilmeen
kohentamista jatketaan voidaksemme
palvella pelaajien tarpeita aina vaan paremmin.
Talviharjoittelutilaa Sokerilla on edelleen tarkoitus kehittää. Harjoitustilaa
on mahdollista käyttää huomattavasti
tehokkaammin talven aikana. Aktiivisemmat käyttäjät ovat olleet juniorit ja
seniorit, tilaa on muillekin.
Junioritoiminta on ollut aktiivista viimeiset vuodet. Toimikunnan tavoitteena on antaa mahdollisuus parhaimmille
nuorille mahdollisuus nousta golfin
huipulle. Tilaa löytyy myös junioreille
jotka haluavat golfista hienon harrastuksen. Myös menestystä tavoittelevien
aikuisten kilpa golfareitten valmennus
ja kilpatoiminta on sovitettava osaksi
seuramme toimintaa.
Seniorit jatkavat hienoa työtä seurassamme vuodesta toiseen ja viikoittaiset kilpailut vetävät edelleen senioreita puoleensa. Seurakilpailut ja matkat ovat
hieno merkki onnistuneesta toimikuntatyöskentelystä sekä yhteishengestä senioreiden keskuudessa.
Toimikunnissa on tehty työtä syksyn
mittaan tavoitteena saada kaikille toimikunnille yhteiset pelisäännöt ja tavat
toimia.Tällä voimme varmistaa seuramme kehittämisen jatkuvan tulevaisuudessa.

Go for G

Tänä vuonna emme järjestäneet SM
tason kisoja, jatkossa on kuitenkin tarkoitus anoa tämän tason kisoja.

TALOUS ja HALLINTO
Seuran talous on kehittynyt kaudella
suotuisasti. Jäsenmaksujen korotuksille
ei ole tarvetta.
Olemme irtisanoneet sopimuksemme
Pretaxin kanssa ja tehneet sopimuksen
ensi vuodesta Wasa Tilit Oy:n kanssa.

KLUBITOIMIKUNTA
Entinen Jäsentoimikunta muutettiin
Klubitoimikunnaksi syksyllä 2012 ja
sen kokoonpano uudistettiin samalla.
Nykyinen kokoonpano pitää sisällä toimikunnan puheenjohtajan ja kaikkien
muiden toimikuntien edustajan sekä 13 muuta henkilöä. Klubitoimikunnan
henkilöt nimetään talven 2013 aikana.
Klubitoimikunnan tärkeimmät tehtävät kaudella 2013 on organisoida 2 kpl
klubimatkoja kotimaassa sekä kesäkuussa 2013 Vaasan Golfissa pidettävän golfviikon.

NAISTOIMIKUNTA
Tavoitteena on tarjota naisgolffareille
iloista, sosiaalista yhdessäoloa golftapahtumissa sekä järjestää tilaisuuksia,
oppia lisää golfin eri osa-alueilta (säännöt, etiketti, pelitaidot ja naisten keskiviikko peli-illat ).
Pyrimme myös rohkaisemaan jo pidemmälle pelitaidoissaan kehittyneitä naisia
ottamaan osaa seuran mestaruuskilpailuihin.
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Otamme osaa seuran järjestämiin tapahtumiin sekä kehitämme osaamistamme
myös erikseen Ladyille räätälöidyllä
harjoituksilla.
Ladykapteeni toimii myös yhteyshenkilönä ladygolf-asioissa Golfliittoon ja
muihin seuroihin.
Naistoimikunnan toiminnasta tiedottaminen
Kauden tapahtumista tiedotetaan seuran nettisivuilla, Golfin terassilla sijaitsevalla ilmoitustaululla sekä sähköpostitse sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille.
Harjoittelu ja koulutus
Kauden alussa järjestetään pienryhmissä naisille muutaman oppitunnin mittaisia golfin kertauskursseja. Lisäksi kesän aikana järjestetään 1-3 yhteistä
harjoitusiltaa.
Ohjattujen harjoitusten tavoitteena on
pelitaitojen kehittäminen seuran pron
johdolla. Seura tukee näitä harjoituksia
naistoimikunnan päätöksen mukaisesti.
Pelimatka
Kauden aikana naistoimikunta järjestää
ainakin yhden pelimatkan, joka on avoin
kaikille seuran naisjäsenille.
Seura tukee pelimatkaa osallistumalla
kuljetuskustannuksiin.
Tapahtumakalenteri␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣
Naistoimikunnan tapahtumakalenteri
julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla.

JUNIORITOIMIKUNTA
Seura, joukkue
Vaasan Golf Ry juniorit 10-16v /
Harrasteryhmä ja kilparyhmä
Vastuuorganisaatio
Päätösvaltainen junioritoimikunta: Puheenjohtaja (PSTA Esa Honkonen, lopullinen NN kunnes valinta vahvistetaan) Sihteeri, Markku Nirkkonen

Valmennusvastaava, Arto Mäenpää Jäsen, Jouni Nurminen Jäsen, Jukka Kasi
Talousvastaava (NN, kunnes valinta
vahvistetaan) Vanhempainvastaava / uusi
(NN, kunnes valinta vahvistetaan)
Sponsorisuhteet (NN, kunnes valinta
vahvistetaan) Valmentajien edustaja /
uusi (NN, kunnes valinta vahvistetaan)
Kausi 2013, tavoitteet
Vuosikalenterin suunnittelu ja vahvistaminen lokakuu 2012 aikana.
Harrasteryhmä
• harjoittelukausi; 01.11 2013…huhtikuu 30.04 2013
• kesäkausikausi; 01.05 2013…30.08
2013
• uusien junioreiden mukaan saaminen
VaG junioritoimintaan
• oma ohjaaja, lisäksi mahdollinen apuohjaaja
• talvikausi, harjoitus 1krt/vko, kesäkausi harjoitus 1krt/vko
• toiminnan kehittäminen jtk sisällä
Kilparyhmä
• harjoittelukausi; 01.12 2012…huhtikuu 30.04 2013
• 2 kertaa lajiharjoittelu /vko
• 2 kertaa fysioharjoittelu /vko
• henkilökohtainen harjoittelu +/- 1krt/
vko (korvaa edellä mainittuja)
• henkilökohtainen sving-klinikka (Propalvelu, omakustanteinen)
• kerran kuussa henkilökohtainen score
testi, simulaattori /analysaattori
- valmentaja laatii score ohjelman;
Golf-liiton lähipelitesti
- indeksin seuranta
- henkilökohtainen ”ohjelma”
• 2-3 krt harjoittelukauden aikana
”viikonloppuleiritys”
- oma tai ulkopuolinen valmennus
- mahdollisesti yksi leiritys VaG ulkopuolella
• kilpailukausi; 01.05 2013…30.09
2013
- tsemppitour, x kpl kilpailut, tapahtumat vahvistetaan myöhemmin
- aluetour, y kpl kilpailut, tapahtumat
vahvistetaan myöhemmin
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Valmennus, koulutus ja menestyminen
• Seuran valmennuksen taso on riittävä,
käytetään ensisijaisesti omia resursseja
- harjoitusvastaava koordinoi valmennusmääriä ja sisältöä
- hyödynnetään golf-liiton aluevalmennusta tarpeen mukaan
- esim Kari Bakker, mahd muut erikoisosaajat
- liittyy vuosikalenterin suunnitteluun
• Jtk ohjaajien kouluttaminen kohti ohjaaja-tutkintoa; Ry:n vastattavana
- vastavuoroisuussopimus
• laadullinen panostus yksilöpelaajien
kehittämisessä
- mittarina valtakunnallinen kärki
- Golf-liiton lähipelitesti
Käyttötaloussuunnitelma 2012-2013
Laaditaan lokakuun 2012 aikana, esityskelpoinen 15.11 2012
• kustannukset
- valmentamiseen liittyvät sisäiset ja
ulkoiset palvelut
- harjoitusmaksut
- tapahtumat
- matkat ja majoittuminen
- muut maksut
• varainhankinta
- mainokset
- simulaattori / analysaattori tulot
- sponsorointi
- kumppanisopimukset (junioripelaajatuote)
- autoarpa
- satunnaiset tapahtumat
- esim Jtk scramble joukkuekilpailu
(uusi), osallistumismaksu ~ 200
euroa/joukkue, max 40 joukkuetta, ”hyvät” palkinnot, kevyttä tarjoilua
- muu varainhankinta
Vanhempaintoiminta
Perustetaan vanhempainryhmä, josta
yksi edustaa ryhmää toimikunnassa
• yksi hlö ryhmässä kerrallaan toimii
budjettivastaavana matkanjärjestäjänä
- hyödynnetään varainhankinnassa
maksimaalisesti
- toimii sisäisenä tiedotuskanavana pelaajan ja jtk:n välillä
- ideakanava toiminnan kehittämisessä

lf !

9

Fore!

JÄSENTIEDOTE / MEDLEMSINFO 4/ 09.11.2012
SENIORITOIMIKUNTA
Kilpailutoiminta
Tiistaikilpailuja, senior matchplayta ja
klubiotteluja Jyväskylää, Seinäjokea ja
Kokkolaa vastaan jatketaan. Yhteistyö
Vörå Golfin kanssa jatkuu. Ainakin
ensimmäisessä ja viimeisessä tiistaikilpailussa sekä klubiotteluissa pyritään
järjestämään yhteislähtöjä ja pelin jälkeen yhteinen lounas.
Naisten luokassa pelataan yksinomaan
pistebogey kisoja, miesten luokassa joka
toinen lyöntipelinä, joka toinen pistebogeyna. Uloslyönnit vaihtelevasti eri
tiiauspaikoilta.
Ainakin yhtenä tiistaina järjestetään
scramble-kilpailu.
Tiistaikilpailut aloitetaan klo 8.00. Myös
iltapäiväryhmät jotka lähtevät n klo 16
arvotaan.
Osa senioreista on vaikeuksia jaksaa pelaa
18 reikää. Mahdollisesti järjestetään 9
reiän kilpailuja tiistaikilpailujen ohella
jos kiinnostusta on.
Tiistaikilpailujen osallistumismaksu on
vuonna 2013 5 euroa
Kauden lopussa arvotaan matkasekki
kaikkien vähintään 10 tiistaikilpailuun
osallistuneiden kesken.
Senioreiden jotka haluavat taloudellista tukea seuralta (osanottomaksu + autokorvaus 10 c / km) SM-tason kilpailuihin osallistumisesta, pitää anoa tukea
etukäteen. Edellytetään lisäksi että kyseinen henkilö on kauden aikana osallistunut seuran kilpailuihin.
Pelimatka
Pyritään järjestämään pelimatka Suomessa kesällä Jyväskylä-ottelun yhteydessä
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Koulutus
Järjestetään pron pitämiä koulutustilaisuuksia alkukesästä.
Kenttävalvonta
Seniorit hoitavat edelleen kenttävalvonnasta suurimmen osan.
Talvitoiminta
Chippi- ja puttikilpailu Sokeritehtaalla
aloitetaan joulukuussa.
Järjestetään kahden pelaajan joukkuekilpailusarja golfsimulaattorissa.
Kuntosaliharjoittelu jatkuu.
Johan Kullbäck ja Jonathan Nylén järjestävät talven aikana golfharjoittelupaketteja jos kiinnostusta riittää. Nämä
tilaisuudet ovat maksullisia.
Kevättalvesta pyritään järjestämään yhteinen illallinen jossa käydään läpi
sääntöasioita

KILPAILU &
TUUBITOIMIKUNTA
Kilpailutoimikunnan päätehtävänä on
hoitaa kilpailutoiminnan suunnittelu,
toteutus ja kilpailuiden tuomarointitehtävät kauden aikana. Toimenkuvansa
mukaisesti toimikunta huolehtii kilpailujen järjestämisestä yhteistyössä caddiemastereiden kanssa, pitää yllä tasoitusluetteloa, järjestää sääntökoulutusta jäsenille, ottaa osaa liiton järjestämiin
koulutustapahtumiin ja muun kilpailumateriaalin hankinnasta yhdessä toiminnanjohtajan kanssa
Kauden 2013 kilpailutoimintaa suunniteltaessa pyritään saamaan aikaiseksi
laadukkampia kisoja ja pitämään keällä
2012 saadut kansalliset kilpailukiertueet
Vaasassa myös kaudella 2013. Lisäksi
huomioidaan kesänaikana saatu palaute. Näillä toimenpiteillä pyritään kasvattamaan kilpailuihin osallitujien määrää. Tavoitteena on edelleen, että viikon
vaihteessa on vain yksi kilpailu lukuunottamatta kesän kilpailuviikonloppuja.
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Wasa Openin on edelleen katsottava
kauden pääkilpailuiksi. Vaasan Matchplay, sekä tasoituksellinen että tasoitukseton, pelataan tulevana kesänäkin.
Kilpailuista peritään osanottomaksut
erillisten päätösten mukaan. Viikkokisassa, joka pelataan jälleen tutusti
torstaikilpailuna. Sarjoina tuleva kesänä on A-sarja Back- tee ja B-sarja Klubitee.
Kauden 2013 kilpailukalenterin valmistelu sponsorineuvottelujen myötä aloitetaan hyvissä ajoin. Sponsoriyhteistyötä
pyritään kehittämään kilpailujen tason
kasvattamiseksi. Kilpailujen palkintojen jakoa jatketaan kuten kuluneena
vuotenakin. Kisoissa palkitaan sarjoissa
osaottajamäärän mukaisesti ja vähintään paras lyöntitulos sekä paras nais- ja
juniorikilpailijan pistebogeytulos. Kilpailuissa pelataan pääsääntöisesti A- sarjassa tasoituksellisena lyöntipelinä ja Bsarja pistebogeykisana.
Vaasan Golf pelaa taas vuonna 2013
kaupunkiottelun EPG.tä vastaan. Ottelu pelataan Vaasassa. Kauden 2012
ottelun voitti Seinäjoki. Kaudella 2013
järjestetään seuraottelu Kauhajokea vastaan. Ottelun 2012 voitti Kauhajoki.
Kaudella järjestetty Reikäpeliliiga järjestetään myös vuonna 2013. A-sarja
pelataan tasoituksettomana. Kesällä
2012 järjestetty Golfmaraton keräsi sen
verran positiivista kannatusta että sitä
jatketaan myös kesällä 2013. Ajankohta
juhannuksen jälkeisellä viikolla. Syksyllä jatketaan Ryder Cub jossa vastakkain
VAG:n Vaasassa asuvat jäsenet saavat
vastaan muualla asuvat. Joukkueen koko
12 henkilöä. Kuluvallakin kaudella Vaasalaiset osoittautuivat vahvemmiksi pisteen erolla !
Kausi 2013 avataan sään salliessa sunnuntaina 5.5 talkookisoilla. Helatorstaina 17.5 järjestetään myös vuonna
2013 osakkeenomistajille tarkoitettu
kilpailu.
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VaG:n Tuubi/huippukilpailu –toiminta siirretiin vuodelle 2012 kilpailutoimikunnan alaisuuteen.
Vaasan Golf Tuubin tarkoituksena on
edistää golf–harrastusta ja sen myönteistä kehitystä Pohjanmaalla. Kehitämme ja
tuemme toiminnallisesti sekä taloudellisesti alueemme kilpagolfia luomalla kilpapelaajille mahdollisimman hyvät menestymisen edellytykset. Hankimme valmennukseen parhaat mahdolliset avut
joilla autamme pelaajia kehittymään paremmiksi pelaajiksi. Lisäksi Golf Tuubi
tarjoaa kehityspolun aina kansainvälisille
Golftoureille saakka.
Toisen toimintavuotemme kruunasi Jakob Karfin 2.sija 18-vuotistenjunioreiden reikäpelin SM-kisoissa. Jonathan Nylen saavutti kaudelle 2013 FTkierueelle täyden kortin sijoituttuaan
FT-karsinnoissa toiseksi. Vuoden 2013
toiminnassa tullaan edelleen panostamaan yksilölliseen valmennukseen ja
määrätietoiseen kokonaistoimintaan.
Tarkoitus on, että tuubin tukihenkilöiden työn ansiosta huippukilpapelaajamme voivat keskittyä lajiinsa. Tulevalla kaudella tuubilaisten tärkeimpiä
kiertueita ovat Finish Tour ja Finnair
junior Tour.
Kilpailu & tuubitoimikunta jatkaa pääosin nykyisellä kokoonpanolla. Suurimpien kisojen yhteydessä kilpailun hallintoon pyritään saamaan useampi henkilö tuomarin lisäksi.
Kilpailutoimikunta nimeää kauden
päätteeksi vuoden golfpelaajan.
Kaudella 2013 tulemme kiinnittämään
erityshuomiota tiedottamisen sujumiseen.

KENTTÄTOIMIKUNTA
Kenttätoimikunta kokoontuu tarvittaessa ja aina kauden alussa ja kauden
lopussa.
Keväällä järjestetään talkootoimintaa
seuraavasti: lauantaitalkoot 6 kpl ja myös
kahtena arki-iltana talkoot niin, että
kaikilla on mahdollisuus osallistua
talkookilpailuun, joka avaa kauden
12.05.2013.
Talkoopäivät ovat lauantait: 06.04,
13.04, 20.04, 27.04, 04.05, 11.05 ja
töitä tehdään klo 10.00-13.30.
Iltatalkoot pidetään tortaina 02.05 ja
tiistaina 07.05, töitä tehdään klo 17.0020.00.
Talkootyöt kohdistuvat koko kenttäalueelle, metsässä tasoitetaan ja viimeistellään lisätäyttöjä, valk.5 vasemmanpuolen reuna-alueita, nurmetetaan, samoin pyritään työtä jatkamaan täyttöjen
osalta sin. 7 väylän oikeanpuolella. Myös
vanhalla kenttäalueella on viimeisteltäviä
työkohteita. Vanhan puolen tiiauspaikat
tarvitsevat oikaisua ja nurmetusta.
Ykkös-tiiauspaikoille istutetaan kentän
väriin sopivat koristepensaat/ -kukat
niille varattuihin ruukkuihin.
Talkoissa suoritetaan perinteisiä kenttäalueen siivoustöitä ja siistitään kenttäalue roskista ja risuista ja huolehditaan
viheriöitten peiteharsoista yms.Talkoissa
klubitalo ja terassit siivotaan ja öljytään.
Klubitalon maalaaminen ulkopuolelta
on myös ohjelmassa. Kevään aikana uusitaan väyläopasteita. Klubitalon pihan
uusi infotaulu asennetaan paikoilleen.
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Kauden 2013 työkohteet ovat pääsääntöisesti kaudella 2012 aloitettujen töiden loppuun saattamista.
- Sin5:n tiiauspaikalle johtava jyrkkä
nousu rakennetaan Valk3:n ja nykyisen nousun väliin, joten nousu loivenee
huomattavasti
- Valk 8:n tiiauspaikkan ympäristö kunnostetaan, tukipuut poistetaan ja reuna maisemoidaan samalla viimeistellään ja kylvetään varastoa ympäröivä
valli
- Siirtonurmialue kylvetään kel7:n väylän viereen, sähkölinjan ja tien väliin
- Sin5:n lammen vieressä sijaitseva
pumppuasema laitetaan talvenaikana
kuntoon
-␣ Parkkipaikan ja sisääntulotien avatut
kohdat asfaltoidaan
- Ympäristön siivousta ja kunnostusta
jatketaan, edelleen poistetaan pelialueelta siirtymäteitä, varsinkin uudella puolella
- Kenttätoimikunta kehittää ja päivittää
talven aikana ympäristöjärjestelmää
Konekalustossa 2013 investoidaan uuteen väyläleikkuriin. Vuonna 2014 vuorossa on viheriölekkurit.
Kenttätoimikunta on mukana kentän
kehittämisryhmän toiminnassa, joka
ohjaa nykyisten ja uusien maa-alueiden
hyödyntämistä niin että ”jokamieskenttä”, range ja lähipelialue voidaan
rakentaa ja sijoittaa uudelleen.
Toimikunnan esityksestä tulevana talvena voidaan traktorikalustoa käyttää
seuran jäsenten lumitöihin korvausta
vastaan.
Kenttähenkilökuntaa pitää olla riittävästi myös keväällä ja syksyllä , jotta
suunnitellut työt voidaan toteuttaa.

lf !

11

Fore!

JÄSENTIEDOTE / MEDLEMSINFO 4/ 09.11.2012
OY KRÅKLUND GOLF AB / VAASAN GOLF RY

Talousarvioesitys
Oy Kråklund Golf Ab

2012 budj. 2013 budj.

Tulot
Kausimaksut

300 000

300 000

Greenfee

86 000

95 000

Range

30 000

35 000

Bägivarasto

14 000

15 000

Sponsoritoiminta

50 000

50 000

Muut tuotot

50 000

55 000

Palvelusopimus

30 000

30 000

Kenttävuokra

50 000

50 000

610 000

630 000

Tulot yhteensä

Vaasan Golf Ry
Vasa Golf Rf
Tulot
Kilpailumaksut
Jäsenmaksut
Liittymismaksut
Vuosikirja
Muut tuotot
Tulot yhteensä:

12

17 000

20 000

Menot yhteensä

610000

630000

40 000

41 000

153 000

155 000

10 000

10 200

4 000

4 000

41 000

33 000

248 000

243 200

			
Menot

Palkat+henkilösivukulut
			
Kenttävuokra
Menot		
Palvelusopimus
Palkat + henkilöstösivukulut 270 000
275 000
Kilpailutoimikunta
Kentänhoito
130 000
120 000
Junioritoimikunta
Range
10 000
10 000
Senioritoimikunta
Kiinteistöylläpito
60 000
70 000
Naistoimikunta
Kiinteistövero
12 000
11 000
Jäsentoimikunta
Scorekortit
4 000
4 000
Jäsenmaksut SGL:lle
Yleishallinto
50 000
50 000
Yleishallinto
Lainojen korot
12 000
10 000
Lainan lyhennys
Investoinnit
45 000
60 000
Lainan lyhennys

2012 budj. 2013 budj.

Menot yhteensä:

Go for G
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41 000

38 000

50 000

50000

30 000

30 000

29 000

23 000

34 000

30 000

9 000

8 000

4 000

4 000

3 000

3 000

37 000

37 300

10 000

15 000

1 000

4 900

248 000

243 200
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VASA GOLF RF

Verksamhetsplan för säsongen 2013
Försommarens kalla väder och den regniga hösten hindrade oss inte från att
uppnå våra målsättningar för i år. Banan
har varit i utmärkt skick hela säsongen
förutom de första regniga veckorna i
oktober då vi måste stänga banan. Antalet spelrundor, medlems-, tävlings och
säsongsavgifter samt greenfee avgifter
och rangeintäkter utvecklades positivt.
Green Card kurserna drog mycket folk
och vårt medlemsantal steg med 5 och
är nu 1400.
Fastän vi haft mycket människor på
Green Card kurserna har vi i samma
utsträckning inte kunnat öka vårt medlemsantal. Ungefär 20% av de som deltagit i kurserna har blivit medlem i vår
förening, resten har börjat i en annan
förening eller så har de inte börjat utöva
denna fina sport. Det är i fortsättningen
viktigt för oss att vi kan binda de nya
spelarna till vår klubb genom att erbjuda dem bra service och möjlighet att
spela på en utmärkt bana. Vi har ännu
bra med plats för nya medlemmar på vår
bana. I fortsättningen kommer vi att
satsa på att öka antalet nya medlemmar.
Det är också viktigt att vi kan aktivera
alla våra medlemmar i vår verksamhet.
Vi har påbörjat planeringen av de nya
områden vi skaffat. Vi har bett hjälp av
tre utomstående experter för planering
av området. Målsättningen är att vi
flyttar rangen och får mera utrymme för
den. Dessutom blir första blåa hålet
tryggare att spela. Vi planerar också att
bygga en 9-hålig var mans bana på de
nya områdena. I första skedet skall vi
bygga tre av dessa hål. De nya hålen
kommer att hjälpa oss med rekryteringen av nya medlemmar.
Förbättringen av de gamla greenerna
och de nya fairwayerna på banan fortsätter. De nyaste banornas randområden

kräver fortsättningsvis städning, fastän
spelbarheten förbättrats avsevärt under
de senaste åren. Detta görs för att bättre
kunna tjäna spelarnas behov.

Vi har sagt upp vårt avtal med Pretax Oy
och gjort ett avtal med Wasa Tilit fr.o.m.
nästa år.

Vinterträningsutrymmena skall utvecklas. Det är möjligt att utnyttja träningsutrymmena betydligt effektivare under
vintern. Det finns plats i Sockerbruket
även för andra.

KLUBBKOMMITTÉN

Juniorverksamheten har varit aktiv under de senaste åren. Målsättningen är att
ge de bästa juniorerna chans att nå
golftoppen. Utrymme finns även för
juniorer som vill ha golfen som en trevlig hobby. Också de vuxna golfare som
strävar till framgång bör få stöd för
träning och tävlingsverksamhet.
Seniorerna fortsätter att göra ett gott
arbete från år till år och veckotävlingarna
samlar massor av deltagare varje gång.
Föreningstävlingarna och gemensamma
resor är ett gott tecken på en lyckad
föreningsverksamhet och gemenskap
bland seniorerna.
Sektionerna har under höstens lopp jobbat med att skapa gemensamma spelreglerna för alla sektioner. På detta sätt
kan vi säkra en fortsatt god utveckling
inom föreningen.
Under det gångna året har inte tävlingar
på FM nivå arrangerats. I fortsättningen
kommer vi att ansöka om tävlingar på
denna nivå.

Medlemskommitténs namn ändrades
till ”klubbkommittén” under hösten
2012. och dess sammansättning ändrades samtidigt. I kommittén sitter en
ordförande, en representant från vardera av de övriga kommittéerna samt
ytterligare 1 -3 personer. Klubbkommitténs medlemmar utses under
vintern 2013.
Klubbkommitténs viktigaste uppgifter
under 2013 är att ordna två klubbresor
i hemlandet samt ansvara för en golfvecka ordnad av Vasa Golf under juni
2013.

DAMKOMMITÉN
Målsättningen är att erbjuda trevlig social samvaro för damgolfare i samband
med golftillställningar samt ordna tillfällen där man lär sig mera om golfens
olika delområden (regler, etikett, spelskicklighet samt damernas spelkvällar
på onsdagar).
Vi strävar också till att uppmuntra damer som kommit längre i sin golfutveckling att delta i klubbens mästerskapstävlingar.

EKONOMI OCH
ADMINISTRATION

Vi deltar i de tillställningar som klubben
ordnar och utvecklar också vår spelskicklighet genom träningstillfällen enbart för Ladys

Företagets ekonomi har utvecklats gynnsamt. Det finns inte behov av att höja
medlemsavgifterna.

Ladykaptenen fungerar också som sambandsperson till Golfförbundet och övriga klubbar vad gäller lady-golfärenden.

Go for G
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Information om damkommitténs
verksamhet
Information om säsongens aktiviteter
sker på klubbens hemsida, på anslagstavlan på golfklubben samt via e-post åt
dem som uppgett sin e-postadress.
Träning och utbildning
I början av säsongen ordnas några timmar långa repetitionskurser för mindre
grupper. Dessutom ordnas 1–3 gemensamma träningskvällar under sommaren.
Målsättningen med dessa träningstillfällen är att förkovra spelskickligheten
under ledning av klubbens pro. Damkommittén besluter om hur mycket
klubben stöder dessa träningstillfällen.
Spelresa
Under säsongen ordnar damkommittén
ordnar åtminstone en spelresa som är
öppen för alla damgolfare.
Klubben stöder ekonomiskt genom att
delta i transportkostnaderna.
Programkalender
Damkommitténs program publiceras
på klubbens hemsida.

SENIORKOMMITTÉN
Tävlingsverksamhet
Tisdagstävlingarna, senior matchplay
samt klubbkamperna mot Jyväskylä,
Seinäjoki och Karleby fortsätter. Vi fortsätter samarbetet med Vörå Golf. Vid
säsongens första och sista tisdagstävling
samt klubbkamperna ordnas om möjligt gemensam start samt gemensam
lunch efter spelet.
I damklassen spelas enbart poängbogey,
i herrklassen varannan som slagspel och
varannan som poängbogey. Utslag från
olika utslagsplatser.
Åtminstone en tisdag spelas scramble
tävling.

14

Tisdagstävlingarna startar kl 8.00.
Eftermiddagsgrupperna som startar c kl
16 lottas.

Under senvåren strävar man till att ordna
en gemensam middag med regelutbildning.

En del seniorer har svårt att orka spela
18 hål . Därför övervägs att utöver normala 18-hålstävlingar på tisdagar även
erbjuda 9-hålstävling för hugade.

TÄVLINGS &
TUBKOMMITTÉ

Deltagaravgiften för tisdagstävlingarna
är 5 euro 2013.
I slutet av säsongen utlottas en resecheck
bland alla som deltagit i minst 10 tisdagstävlingar.
Seniorer som önskar ekonomiskt stöd
(deltagaravgift + bilersättning 10 c/km )
för deltagande i FM- eller motsvarande
tävlingar bör ansöka om detta i förväg.
Dessutom förutsätts att personen ifråga
har deltagit i klubbens tävlingar under
säsongen.
Spelresa
Man strävar till att ordna en spelresa i
Finland i samband med Jyväskylämatchen.
Utbildning
Under början av säsongen ordnas
utbildningstillfällen som dras av pron.
Övervakning av banan
Seniorerna svarar som tidigare för merparten av övervakningen av banan.
Verksamhet under vintern
Chip- och puttningstävlingen i Sockerbruket inleds i december.
En lagtävling för tvåmannalag ordnas i
golfsimulatorn.
Konditionsträningen på gym. fortsätter.
Johan Kullbäck och Jonathan Nylén
ordnar om intresse finns golfträningspaket i sockerbruket. Dessa är avgiftsbelagda.

Go for G

Huvuduppgiften är att sköta om
tävlingsverksamhetens planering samt
dess verkställande och domarsysslan
under säsongen. Tävlingsverksamhetens
verkställande, hcp-tabellernas uppföljning tillsammans med caddiemastern,
samt regelskolningen för medlemmarna,
deltagande till förbundets skolningar
och anskaffandet av behövlig tävlingsmaterial, med hjälp av verksamhetsledaren, hör till kommitténs ansvarsområden.
Vid planeringen av säsongens tävlingar
skall poängteras mera kvalitativa tävlingar, samt fortsätta de nationella tävlingarna som påbörjades under 2012.
Lärdomen av tidigare säsongerna beaktas för att få tävlingarna mera intressanta
och att öka deltagandet. Under veckosluten ordnas huvudsakligen endast en
tävling, undantag sommarens
veckoslutstävlingar.
Wasa Open anses fortfarande som
huvudtävlingen för säsongen. Vasa
Matchplay, i form av med eller utan hcp,
fortsätter.
Tävlingsavgifternas storlek bestäms separat.
Veckotävlingen, som spelas på torsdagarna, har två klasser: A-backtee och B
klubbtee.
Diskussionerna med tävlingssponsorerna påbörjas i god tid. Samarbete med
sponsorerna bör utvecklas. Prispolitiken
skall följa mönstret att i varje deltävling
belönas minst bästa scr-resultat samt
övrigt enligt deltagarantalet. Dessutom
bör belönas bästa poängbogeyresultat
både för damer och juniorer. Sk.öppen
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tävling delas huvudsakligen till två klasser: A är slagspel och B poängbogey.
Klubbkampen mot EPG spelas i Vasa.
2012 vann EPG. Klubbkampen som
startades mot Kauhajoki 2012, spelas i
Vasa. Den första vann Kauhajoki.
Sk. ”Reikäpeliliiga” fortsätter också under kommande säsong. A-serien i scratc.
Golfmaraton, som fick positiv respons,
kommer att arrangeras under veckan
efter midsommarn. Under hösten skall
också fortsätta sk.”Ryder-cup” mellan
Vasa och utanför Vasa boende spelare.
Lagen består av 12 spelare. Vasa var
starkare också 2012, dock bara med en
poäng.
Säsongöppningen för 2013 kommer att
ske på söndagen den 5 maj i form av
talkotävling. Torsdagen den 9 maj
(Kristihimmelfärdsdagen) innebär en
tävling för alla aktieägare.
VaG:s Tub/topptävlings-verksamhet
fortsätter under Tävlingskommittén.
Målsättningen för Tub är att befrämja
golf samt dess positiva utveckling inom
Österbotten. Vi understöder regionens
tävlingsgolf, genom att skaffa utvecklingsmöjligheter både via verksamhet
och ekonomin, för att förbättra
tävlingsspelarnas framgånsmöjligheter.
Vi förvervar den bästa möjliga hjälpen
för träning för att spelarna kan utvecklas
till bättre tävlare. Tub erbjuder därmed
möjligheten att nå också de internationella Golftourer.
Den andra verksamhetssäsongen kröntes av Jakob Karf, genom sin andra
placering för 18-åringars FM-matchspel. Fulla FT-spelrättigheten för kommande säsong, fick Jonathan Nylén efter sin andra plats i kvalet.
I verksamheten för 2013 kommer att
poängteras den individuella träningen
och målmedvetande helhetsbilden. Dess
mening är att genom stödpersonernas
insats våra toppspelare kan koncentrera
sig till själva spelet.

De viktigaste tävlingarna för Tubens del
är Finnish Tour samt Finnair Junior
Tour.
Kommittén fortsätter huvudsakligen
med samma sammansättning. För större
tävlingar skall ansvaret delas, utöver
domaren, med flera personer.
Efter säsongen väljer kommittén årets
golfare.
Under kommande säsong kommer vi
att koncentrera oss för bättre information.

BANKOMMITTÉN
Bankommittén sammanträder vid behov, och alltid i början och slutet av
säsongen.
Under våren ordnas talkon enligt följande: 6 lördagstalkon och 2 talkon på
vardagskvällar så att alla har möjlighet
att delta i talkotävlingen som öppnar
säsongen 12.05.2013.

utsidan av klubbhuset är också i programmet. Under våren förnyas banguiderna. Nya infotavlan på klubbhusgården placeras på sin plats.
De huvudsakliga arbetsprojekten under
2013 är färdigställande av projekt som
påbörjades 2012.
- Tunga stigning till blåa 5. byggs så att
den går mellan vit3 och nyvarande
stigning och blir mycket plattare.
- Pumpstationen vid dammen vid Blå 5
färdigställs under vintern.
- Uppgrävda stenhålen på parkeringsplats och infartsvägen asfalteras.
- Uppsnyggning av randområden fortsätter.
- Utslagsplatsområde Vit 8 förbättras,
stödstockarna avlägsnas och kanterna
jämnas, likaså sås området runt lagerbygnaden.
- Ett område för odling av gräsmatta sås
in bredvid Gul 7, till vänster om
elektricitetsledningen.
Bankommittén utvecklar och uppdaterar miljöprogrammet.

Talkon ordnas följande lördagar: 06.04,
13.04, 20.04, 27.04, 04.05, 11.05. kl
10.00 – 13.30. Kvällstalkon ordnas torstag 02.05 och tisdag 07.05 kl 17.00 –
20.00.

Följande materielinvesteringar görs:
fairwayklippare 2013, I tur 2014 står
anskaffning av greenklippare. med bra
utrustning kan man hålla banan i spelbart
skick.

Talkoarbeten utförs på hela banområdet,
på den nya bandelen rensas randområdena, och färdigstells de ytterliga
fyllningarna som har gjorts på vit 5.
vänstra kant, nyttgräs sås in, likaså fortsetter vi med fyllningar på blåa 7. högra
sida. Även på den gamla bandelen finns
arbete att göra. Utslagsplatserna bör jämnas ut och sås om. Första tee på varje
bandel skall äntligen få prydnadsbuska/
-blommor i färger som är anpassade till
banans färg på de reserverade krukor.

Bankommitten är med i utvecklingsgruppen verksamhet som styr nyttgande
av nyvarande och de nya mark områden
så att man kan bygga om ”jokamieskenttä”, range och närspelområde.

På talkona utförs som tidigare år städning av banan, utsättning av täckdukar
på greenerna etc. Klubbhuset städas,
terrasser och utemöbler oljas. Målning

Go for G

Enligt kommitténs förslag kan snöarbeten utföras med utnyttjande av bolagets traktorer åt medlemmarna mot ersättning.
Man bör ha tillräckligt många banarbetare också under vår och höst för att
kunna genomföra de planerade arbetena.
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Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f.
GOLFKENTÄNTIE 61, GOLFBANEVÄGEN 61, 65370 VAASA/VASA
Puh/Tel: 040 526 8666
www.vag.fi
Email: toimisto@vag.fi

