LAHDEN GOLF RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
Lahden Golfin jäsenmäärä kasvoi selvästi ja oli vuoden lopussa 1598 jäsentä.
Kilpailutoimintaa järjestettiin kauden aikana niin Mestari- kuin Kisälli-kentällä. Tavoitteen mukaisesti kilpailukalenteri oli suunniteltu monipuolisesti eri pelaajaryhmät huomioiden. Sisäisten kilpailuiden osallistujamäärä
kasvoi, mutta avoimissa kisoissa jäätiin hieman edellisvuosien tasosta. Takkulassa järjestettiin Golfliiton toureista FJT Challenge, FJT Future Tour ja FJT Future Tour Easy sarjojen Itä-alueen osakilpailut. Kilpailuiden järjestämisessä Lahden Golf osoitti jälleen olevansa kokenut golfkilpailujen järjestäjä. Vapaaehtoisia löytyi riittävästi kaikkiin tehtäviin ja saimme kiitosta järjestelyistä Golfliiton suunnasta. Kaikissa avoimissa kilpailuissa oli
nimetty tuomari sekä startteri. Uutuutena järjestettiin yli 30 tasoituksella pelaaville golfareille suunnattu tapahtuma, johon sisältyi lähipeliklinikka ja kierros Kisälli-kentällä kokeneemman pelaajan kanssa. Miesten SMlyöntipelissä Mikko Lehtovuori oli paras LG:n edustaja sijalla T9. Junioreiden SM- joukkuekilpailussa LG sijoittui viidenneksi. Seuran mestareiksi pelasivat miehissä Mikko Lehtovuori (tulos -12) ja naisissa Salla Räntilä.
Seniorit saavuttivat kaudella 3 SM-mitalia: Juhani Kärkinen M75-reikäpelissä pronssia (pronssiottelussa vastassa LG:n Seppo Koukonen), Seth-Veli Järvinen M80-lyöntipelissä pronssia ja M70/75 joukkuekilpailussa hopeaa joukkueella Juhani Kärkinen, Seth-Veli Järvinen ja Matti Rissanen. M50 Haastajatourin Iitin osakilpailun
voitti Jari Lehtikangas, ja Lakesiden M60 Tourilla Reijo Mäkitalo oli toinen. Muita tour-kisojen kärkisijoituksia:
M65 Kari Hiukka 9; M75 Seppo Koukonen 9; Seth-Veli Järvinen 4, 6, 2 ja finaalissa 5; Juhani Kärkinen 7, 8 ja
8; Matti Rissanen M70 finaalissa 5. Tammer Golfissa pelatussa 10 seuran ottelussa LG oli 6. Sixpäkissä LG oli
neljäs. Seuran omissa sarjoissa Kari Hiukka vei nimiinsä Kisällin PB- ja Mestarin SCR-sarjat, Jorma Kyckling
vei Mestarin PB-sarjan. Perinteissä seuraottelussa Hartolaa vastaan pokaali jouduttiin luovuttamaan isännille.
Seniorien järjestämät isoimmat tapahtumat kesän aikana olivat aluetourin osakilpailu (136 pelaajaa) sekä Seniorien kesäpäivät (100 osallistujaa). Kummastakin tapahtumasta tuli pelkästään positiivista palautetta kuten
myös Sixpäkistä. Talvigolf on talviaikaan senioreiden iso liikuttaja ja Pölkkygolfin MM-kisat näyttävän kasvan
edelleen. Valmennusta järjestettiin keväällä suurhallissa ja rangen auettua siellä. Uutena oli valmennus syksyllä Tennishallin simulaattorissa.
Nuorisotoimintaan osallistui n. 30 5-12-vuotiasta junioria 2 eri ryhmässä. Aktiivisia harrasteryhmän jäseniä oli
n. 20. Harrasteryhmien kesäharjoituksissa ohjaajina oli 6 aktiivista aikuista ja kehitysryhmä oli kesällä 2017
kilparyhmän valmentajan (Riku Äyri) vastuulla. Kesällä järjestettiin 3 golfleiriä aloitteleville ja golfia jo harrastaville junioreille. Kesäleireille osallistui yhteensä n. 40 junioria. Tavoitteena oli saada lisää lapsia junioritoimintaan mukaan. Kesäleirit olivat tututtuun tapaan suosittuja. Junioreiden määrässä on tapahtunut selkeää laskua viime vuosina. Junioreiden määrän lisäämiseksi nuorisotoimikunta järjesti syksyllä 2017 koululaisille 4 ilmaista tutustumiskertaa golfiin Takkulassa. Uusia junioreita tutustumiskerroissa oli yhteensä 35. Talven aikana Riku Äyri järjesti koululaisille kerhotoimintaa Lahden alueen kouluilla. Erityisesti tutustumiskerrat koululaisille Takkulassa todettiin hyväksi keinoksi houkutella uusia junioreita lajin pariin.
Naistoimikunta järjesti toimintasuunnitelman mukaiset tapahtumat naisjäsenistölle. Kauden avajaistapahtumassa järjestettiin rento kilpailu Kisälli-kentällä. Nurmi Plate -kilpailu pelattiin perinteisesti ja vapaaehtoiset
osallistumismaksut tilitettiin Syöpäsäätiön Roosanauha-keräykseen. Kauden päätapahtuma oli 11.6. Kansallisen Golf-viikon Naisten Sunnuntai, johon saatiin 30 uutta naista tutustumaan lajiin. Leikkimielisellä kisalla ja
oheisohjelmilla saatiin mukavaa tekemistä koko päiväksi. Pelimatka tehtiin Tawastiin syyskuun alussa. Edellisvuosien tapaan LG osallistui Viis Leideistä–kilpailusarjaan yhdessä muiden GKS–seurojen kanssa. Omaan osakilpailuun saatiin ennätyksellinen määrä pelaajia, 93. Toimikunta sai kerättyä osakilpailuun lisäpalkintoja noin
400 euron edestä. LG voitti kiertueen joukkuekisan eli Viisleideistä -maljan. Lisäksi pelattiin jo perinteinen
kaksiosainen reikäpelikisa Messilän naisia vastaan. Tavoitteen mukaisesti osallistujamäärää saatiin kasvatettua kaikkiin tapahtumiin.
Klubitoimikunta järjesti vuonna 2017 suunnitellusti seuraavat tapahtumat: Avajaiset/Captains Cup, Midnight
Open teemalla Las Vegas ja Jäsenlauantai. Jäsenlauantain pelimuotona oli 4 hengen scramble. Lisäksi järjestettiin klubivierailu Porvoo Golfiin. Klubivierailu oli jälleen yleisömenestys. Kauden päättäjäiset pidettiin Everybodyn merkeissä.

Huhti-toukokuussa järjestettiin neljät talkoot ja talkoolaisille järjestettiin talkookilpailu. Talkoolaisten määrä
väheni toisena vuonna peräkkäin. Osasyynä saattoi olla talkoopäiville sattuneet huonot säät. Talkoissa hoidettiin väyliä ja niiden ympäristöjä. Kenttä avattiin huhtikuun lopussa Kisälli-kentällä ja kentät suljettiin lokakuun lopussa. Greenit ja kenttäalueet olivat hienossa kunnossa. Kuntoon vaikuttivat uudet kylvöt ja onnistuneet hoitotoimenpiteet edellisen syksyn, kevään ja kesän aikana. Suuri kiitos kenttähenkilökunnalle hyvin tehdystä työstä. Kenttätoimikunnan toiminta oli hyvää ja rakentavaa. Ympäristöohjelmaa päivitettiin ja syksyllä
tehtiin metsänhoitosuunnitelma.
Svingi-lehti ilmestyi keväällä toisen kerran sähköisenä versiona. Lahden Golfin tärkeimpänä tiedotuskanavana
seuran jäsenistölle ja yhtiön osakkaille toimivat edelleen LG:n kotisivut. Uutiskirjeitä toimitettiin sähköpostitse
ja ajankohtaista tietoa myös tekstiviestein. Sosiaalisessa mediassa käytössä olivat LG:n Facebook- ja Twittertilit, joita pystyivät seuraamaan kotisivuilla olevien linkkien kautta nekin, jotka eivät kuulu some-yhteisöihin.
Kotisivut uudistettiin vuoden 2017 aikana. Tiedotuksen käytännöntöistä vastasi edelleen Hannu Lehman.
Seuraottelut pelattiin perinteisesti SHG:ta (9,5-5,5) ja AGK:ta vastaan (9-6). 3 seuran ottelu järjestettiin Takkulassa ja LG voitti sen.
Jäsenistöllä oli käytössään talviharjoittelua varten tila Suurhallissa alkuvuoden ennen hiihdon MM-kisoja, jonka
jälkeen hyödynnettiin Vierumäen talviharjoitustiloja. Marraskuussa saatiin Suurhallin tilat käyttöön talvea varten.
Johtokuntaan vuonna 2017 kuuluivat: Ilkka Kaarna (pj.), Jussi Hartikainen (kapt. ja vpj.), Timo Huvinen (siht.
ja rah.hoit.), Juha Hölttä, Lotta Mykkänen (äitiysloman ajan kokouksiin osallistui Ninni Lehman), Risto Saren,
Antti Sulkanen ja Jani Ylönen. Kokouksiin osallistuivat myös nuorisotoimikunnan pj. Toni Hovinen ja kenttätoimikunnan pj. Risto Kaplas. Johtokunta kokoontui 7 kertaa.

