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TOIMINTASUUNNITELMA 2018
1. YLEISTÄ
Seuran toiminnan tarkoituksena on tarjota jäsenistölle virkistävää ja kehittävää harrastusja kilpailutoimintaa. Seuran toimintaa halutaan toimintakaudella kehittää entisestään niin,
että yhä useampi jäsen löytäisi mielekkäitä tapoja osallistua seuratoimintaan. Jäsenistön
pelitaitoja ja harrastuksesta nauttimista halutaan edelleen parantaa tarjoamalla jäsenmaksuun sisältyviä jäsenklinikoita pienryhmäopetuksena.
Kaudella 2018 yhdistys viettää 30-vuotisjuhlavuottaan. Juhlavuosi näkyy koko kauden
ajan seuran yleisissä ja toimikuntien omissa tapahtumissa.
2. KILPAILU-, TASOITUS- JA SÄÄNTÖTOIMIKUNTA
Kilpailukaudella toiminnan painopiste on monipuolisten avoimien kilpailuiden järjestämisessä sekä erilaisten alueellisten ja kansallisten kilpailujen järjestämisessä. Elokuussa järjestetään seuran lyöntipelimestaruuskilpailut ja kesäkaudella kisataan eri jäsenryhmien reikäpeleissä. Kansallisista kilpailuista kentillämme järjestetään kauden aikana Junior Challenge Tourin ja Finnish Junior Tourien osakilpailut toukokuussa sekä Gloria Ladycup –karsintakilpailu kesäkuussa että Gloria Ladycupin finaali heinäkuussa.
Seuran kilpagolfosaamista pyritään edelleen pitämään yllä lähettämällä seuran pelaajia eri
ikäryhmissä SM- ja muihin kansallisen tason kilpailuihin.
Toimikunta järjestää yhdessä kapteenien kanssa koulutustilaisuuksia koskien golfsääntöjä
ja sujuvaa pelaamista sekä valitsee jäsenistön keskuudesta kiinnostuneita osallistumaan
Suomen Golfliiton järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Toimikunta vastaa jäsenistön esittämiin
sääntökysymyksiin sekä ottaa kantaa tasoitus- ja etikettikysymyksiin kauden aikana.
3. JUNIORITOIMIKUNTA
Junioreiden viikoittaista ohjausta jatketaan kesäkaudella tasoryhmissä. Harjoitusten
ohessa tapahtuvaa kilpailutoimintaa kehitetään edelleen, millä pyritään madaltamaan osallistumiskynnystä alueellisiin juniorikilpailuihin ja seuran järjestämään kilpailutoimintaan.
Osallistumista junioreiden Future Tourin ja Junior Challenge Tourin sekä Pirkanmaan Juniortourin osakilpailuihin pyritään edelleen lisäämään. Lisäksi tavoitteena on kannustaa
entistä useampia junioripelaajia osallistumaan seuran mestaruuskilpailuihin. Vastuullisena
junioriharjoitusten vetäjinä toimii PGA pro Tuomas Seppälä.
Tasoituksen omaaville junioreille järjestetään peli- ja harjoitusmatka jollekin lähialueen
kentälle. Lasten golfkoulut jatkuvat myös tulevana kesänä. Golfkoulujen tavoitteena on tutustuttaa vasta-alkajia lajiin ja saada uusia junioripelaajia mukaan toimintaan. Aiempina
vuosina toteutettujen Lakeside 24h –varainkeruutempausten ja saadun syntymäpäivälahjoituksen tuottoa hyödynnetään edelleen junioritoiminnan kehittämiseen. Lähialueen lapsia
ja nuoria halutaan tutustuttaa lajiin lahjoittamalla viisi Draivia kouluun –välinesettiä sekä
ala- että yläkouluihin. Kartoitetaan mahdollisuuksia järjestää Lakeside24h-varainkeruuhanke myös tällä kaudella.
Junnuille järjestetään talviharjoittelua pienryhmissä intensiivijaksona maalis-huhtikuussa.
Junioritoiminnan päätavoitteena on kannustaa junioripelaajia harrastamaan ja kehittymään
pelissään. Tätä tukee myös naistoimikunnan lanseeraama tyttöjuniorin kannustusstipendi.
4. NAISTOIMIKUNTA
Toimikunnan tavoitteena on järjestää monipuolista toimintaa niin paljon pelanneille kuin
vasta golfharrastusta aloitteleville naisjäsenille. Tavoitteena on kehittää toimintaa ja järjestää uusia tapahtumia naisten golfharrastuksen kehittämiseksi sekä oman klubin sisällä
että yhdessä naapuriseurojen kanssa.
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Tarkoituksena on osallistua aktiivisesti sekä oman klubin että alueen seurojen yhteisiin
naisille suunnattuihin tapahtumiin, kisoihin ja matkoille sekä tiedottaa muiden seurojen
naisjäseniä Lakeside Golfissa järjestettävistä avoimista naisten tapahtumista.
Tyttöjunioreiden ja naisjäsenten yhteistyötä halutaan kehittää edelleen. Jaetaan kannustusstipendi kehittyvälle tyttöjuniorille.
5. SENIORITOIMIKUNTA
Yhteisiä jokaviikkoisia pelejä jatketaan edelleen maanantaisin. Omien maanantaipelien lisäksi osallistutaan aktiivisesti seuran mestaruuskilpailuihin ja muuhun kilpailutoimintaan
sekä klubin viikkokisaan. Jo totuttuun tapaan kauden aikana tehdään kaksi yhteistä pelimatkaa. Talvikaudella senioreille on tarjolla talviharjoitukset tammi-maaliskuussa.
Yhteistoimintaa ja yhteisiä kilpailuja talousalueemme muiden seurojen senioreiden kanssa
jatketaan ja kehitetään edelleen. Lähiseurojen välisissä tapahtumissa tavoitteena on menestyminen joukkueena. Senioreita kannustetaan myös osallistumaan kansallisiin seniorikilpailuihin.
6. KLUBITOIMIKUNTA
Klubitoimikunnan tavoitteena on järjestää seuran jäsenille erilaisia tapahtumia, jotka sisältävät erityisesti yhdessä tekemistä, pelimatkoja, ajanvietettä kuin leikkimielisiä kilpailuja. Tavoitteena on lisätä jäsenten välistä yhdessä tekemistä sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja klubihenkeä.
Toimintakausi käynnistyy seuran 30-vuotisjuhlilla maaliskuussa. Pelikausi käynnistetään
yhteisellä kevätpäivällä huhtikuussa. Heinäkuussa tehdään kaksipäiväinen kesäretki ja alkusyksystä mahdollisesti yksipäiväinen retki. Klubin syyspäivää vietetään niin pelien kuin
iltajuhlan merkeissä syyskuussa. Lisäksi jatketaan edellisellä kaudella käynnistettyä viikkokisaa osana aktiivista klubitoimintaa.
7. KENTTÄTOIMIKUNTA
Osallistutaan kenttien hoitotalkoisiin yhteistoiminnassa kenttäyhtiön kanssa. Tehdään esityksiä kenttien pelattavuuden ja kunnon kohentamiseksi yhteistyössä kenttämestarin
kanssa. Tavoitteena on aktivoida jäsenistöä ottamaan entistä enemmän osaa kentänhoidollisiin talkoisiin ja sitä kautta tekemään pelaamisesta mukavampaa ja sujuvampaa.
8. TIEDOTUSTOIMIKUNTA
Julkaistaan yhdistyksen jäsenlehteä sekä mahdollisia muita tiedotteita. Lisäksi tiedotetaan
jäsenistöä Lakeside Golfin kotisivujen, sähköpostilla välitettävän uutiskirjeen, sosiaalisen
median ja tekstiviestien välityksellä. Toimikuntia kannustetaan tehostamaan tiedottamista
entisestään kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa, uutiskirjeen avulla sekä klubin infonäytöillä.
9. ALOITTELIJATOIMIKUNTA
Kaudella jatketaan aloittelijoiden iltoja puheenjohtajan ja kapteenien johdolla toimintatapoja
tarkentaen. Toimikunnan tavoitteena on auttaa uusia harrastajia ja muita vähemmän pelanneita pääsemään mukaan toimintaan ja nauttimaan pelaamisesta.
10. MUUTA
Seuran johtokunta toivottaa jäsenille aktiivista ja onnistunutta golfkautta 2018. Johtokunta
toivottaa entistä useamman jäsenen tervetulleeksi mukaan toimintaan ja erityisesti osallistumaan juhlavuoden tapahtumiin.

