
LG TOIMINTASUUNNITELMA 2022


Senioritoimikunta 

Senioritoimintaa ohjaa 6-henkinen toimikunta ja puheenjohtajana toimii Risto Saren. Toimikunnan 
tavoitteena on aktivoida senioreita yhteiseen toimintaan.


Kauden avaus tapahtuu 7.5. Kisällillä kilpailun ja lounaan merkeissä. Kesän aikana järjestetään

seuran omia seniori-kilpailuja Mestarilla 9 kpl. Lisäksi Kisällillä pidettävät seniori-kilpailut pyritään 
pelaamaan vapailla lähdöillä. Senioreiden mestaruuskilpailut pidetään elokuussa. Seniorit 
osallistuvat 10-seuran kilpailuun ja pelaavat seuraottelut sekä Hartola Golfia että Kanava Golfia 
vastaan. Uutena seuraotteluna on sovittu kaksiosainen seuraottelu Messilä Golfin kanssa.  
Sikspäki on tarkoitus käynnistää uudelleen.


Toimikunta järjestää 1-2 pelimatkaa vieraskentille ja pitää senioreiden päättäjäiset syyskuussa.

Senioreille on tarkoitus talvikautena järjestää valmennusta ja kuntojumppaa.


Naistoimikunta 

Naistoimintaa ohjaa 6-henkinen toimikunta ja puheenjohtajana sekä lady-kapteenina toimii 
Kristina Honkanen. Toimikunnan tavoitteena on aktivoida naisjäseniä yhteiseen toimintaan 
järjestämällä naisille suunnattuja tapahtumia ja kilpailuja.

 

Toimikunta tarjoaa naisystävällisen ja aktiivisen yhteisön, jonka tavoitteena on ns. kummitoiminta 
ja opastuksen uusille naispelaajille. Naisten peli-iltoiltojen tavoite on  naisjäsenten aktivointi 
seuratoimintaan. Naiustoiumikunta organisoi useita tapahtumia kuten harjoitukset ja peli-illat. 
Tavoite on järjestää naisten pelimatka vieraskentälle.

 

Toimikunta järjestää Shampanja-kisan, joka on tarkoitus vakiinnuttaa Päijät-Hämeen 
halutuimmaksi naiskilpailuksi. Uutena kilpailuna pelataan Kapteenskan mulliganit Vierumäen 
Cookella. Perinteinen HoLaCup pelataan tänä vuonna Messilässä pääosin viimevuoden 
joukkueella.


Kilpailutoimikunta 

Kilpailutoimintaa ohjaa 7-henkinen toimikunta ja puheenjohtajana toimii Sakari Linko.  
Toimikunnan tavoitteena on järjestää kilpailuja yksin ja muiden tahojen kanssa sekä ylläpitää 
Lahden Golfin kilpagolf-kulttuuria.


Toimikunta järjestää pääosin Takkulassa pelattavat kilpailut ja painopiste on edelleen 
yksilökilpailuissa.


Kauden tärkeimmät kilpailut ovat Takkula Trophy, seuran mestaruus- ja seniorimestaruuskilpailut, 

FJT:n osakilpailu elokuussa sekä Salpausselkämalja (järjestetään yhteistyössä Kanava Golfin ja 
Messilä Golfin kanssa).


Nuorisotoimikunta 

Junioritoimintaa ohjaa 4-henkinen toimikunta ja puheenjohtajana toimii Toni Hovinen. Toimikunnan 
tavoitteena on juniori-golfareiden määrän kasvattaminen. 




Nuorisotoiminnan kehittämistä kaudella 2022 ohjaa Lahden Golfin junioritoiminnan kirkastettu 
strategia. Strategian mukaisesti haluamme olla laadukas urheiluseura ja junioritoiminnan

edelläkävijä. Tarjoamme junioreille monipuolista ja laadukasta ympärivuotista harjoittelua. Tulevina 
vuosina tulemme erityisesti panostamaan ympärivuotisten harjoitusolosuhteiden, harjoitusryhmien 
ja junioripolun kehittämiseen. 

 

Kaudella 2022 kasvatamme harjoitusryhmien määrää tarjoamalla junioreille 4 harjoitusryhmää 
yksilöllisten taitotasojen ja tavoitteiden mukaisesti (harrasteryhmä, peliryhmä, LG Akatemia ja LG 
Team). Järjestämme laajasti tapahtumia junioreiden jäsenmäärän kasvattamiseksi ja 
kannustaaksemme heitä kohti ohjattua harjoitustoimintaa.


Kouluille järjestettävät lajiin tutustumiset ja kesällä tarjottavat golfleirit ovat tärkeässä osassa 
junioreiden ohjaamisessa lajin pariin. 

 

Lahden Golfin laadukas valmennus ja ohjaajat takaavat junioreille erinomaiset edellytykset kehittyä 
ja kasvaa lajin parissa. Haluamme jatkossakin taata junioreille huippuluokan valmennuksen sekä 
kannustamme uusia ohjaajia valmennuksen pariin.


Klubitoimikunta 

Klubitoimintaa ohjaa 2-henkinen toimikunta ja puheenjohtajana toimii Henri Manninen.  
Toimikunnan tavoitteena on elävöittää klubi- ja tapahtumatoimintaa.


Perinteinen Midnight Open kilpailu avaa tänäkin vuonna juhannuksen vieton.


Toimikunta jatkaa klubiviihtyvyyden kehittämistä yhdessä ravintolapalveluiden kanssa.


