24h junnugolfille
24h junnugolfille on hullunhauska oman seuran junnujen hyväksi tehtävä 24 tunnin golftempaus. Vähän
seikkaulua, golfhulluutta ja roppakaupalla hyvää mieltä junnugolfin hyväksi.
Tutustu, toimi ja ILMOITTAUDU mukaan!

TÄNÄ VUONNA 24H-PÄIVÄ ON
MA 26.6.–27.6.2017.
Taustaa
Kesällä 2013 pirkanmaalaiset Lakeside Golf Vammalan golfarit Kimmo Sirainen ja Tero Kokkonen päättivät
pelata 24 tunnin aikana mahdollisimman monta kierrosta ja myydä par’it ja paremmat tulokset seuran
junioritoiminnan tukijoille. Puhelimet pärisivät seuran junnutoiminnan hyväksi:
•

76 tukijaa lähti mukaan luvaten par’ista tai paremmasta tuloksesta 0,20 €–5,00 €.

•

Yhteensä tukilupauksia kertyi 109,50 €/par.

•

24 tunnin aikana Sirainen ja Kokkonen pelasivat yhteensä kahdeksan kierrosta ja tekivät 97 par’ia.

Seuran junnutoiminta sai tempauksesta komeat 10 600 €. Potilla hankittiin junnuille mm. mailasettejä, palkattiin
golfohjaaja, käytiin Challence Tourin kisassa katsomassa ja perustettiin uusia junnuryhmiä. Tapahtuma sai
runsaasti myös julkisuutta mm. MTV:n Kymmenen Uutisissa.
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2014 ns. pilotti-vuotena 2014 Golfliitto jalkautti 24h junnugolfille -projektin kaikille halukkaille seuroille
•

25 seuraa pelasi tapahtuman 23.–24.6.2014

•

Tuottoa keskimäärin 4.000 €/seura (parhaalla yli 16 000 €)

•

Yhteensä reilut 100.000 € seurojen junnutoiminnan hyväksi

2015 projekti jatkui ja 42 joukkuetta ilmoittautui mukaan. 38 joukkuetta kiersi 24 tunnin aikana 4–9 kierrosta ja
kokonaispottiin kertyi yli 130 000 €.
2016 projekti jatkui 27.6.–28.6.2016 ympäri maata. Tavoitteena on 43 joukkuetta totuettui 141 000 euron
kokonaispotin.
2017 projekti jatkuu 26.6.–27.6.2017 ympäri maata. Tavoitteena on 40 joukkuetta totuettaa 130 000 euron
kokonaispotia.
Viiden vuoden aikana seurojen junioritoimintaan on kerätty 24h-tapahtumilla yhteensä noin n. 500 000 €.

Projektin tavoitteina ovat:

•

Junnugolfin näkyvyyden nostamien

•

Reipashenkinen extreme-golfvuorokausi junnuteeman hyväksi

•

Kerätä oman seuran junnugolfille mukava rahasumma

•

Seuratoiminnan yhteisöllisyyden lisääminen

•

Luoda nykyaikaista golfpöhinää vastakohtana klassiselle ”prässipöksy”-imagolle

•

Valtakunnallisena kokonaistavoitteena yli 500.000 € seurojen junnutoiminnan hyväksi!

•

Tapahtuman SOME-seurattavuuden lisääminen tutulla #24hGolf -hashtagillä

Mistä on kyse?
Seurassa kiinnostuneet aktiiviset ja nuorisogolfia tukevat etsivät:
•

2–4 pelaajan ryhmän (esim. 2, 2+2, 2/3) pelaamaan vuorokauden omaa kenttää

•

Peli 24h-päivänä 26.6. klo 18 – ti 27.6. klo 18 välisenä aikana.

•

Tavoitteena pelata 5–8 kierrosta 24 tunnin aikana ja tehdä paljon hyviä reikätuloksia.

•

Samalla joko pelaajat ja/tai heidän taustajoukkonsa myyvät junnugolfin tukijoille ryhmän vuorokauden
aikana pelaamat par’it tai sitä paremmat tulokset esimerkiksi hintaan 0,20–5,00 €/par.

