OULUN GOLFKERHO RY, TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021
TOIMINTA-AJATUS:
Tarjota jäsenille mahdollisuudet pelata golfia harrastus- ja kilpailumielessä, sekä edistää
jäsenten henkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.
ARVOT:
Jäsenyys, nuorisotyö, yhteisöllisyys, hyvässä seurassa liikunnan parissa, mahdollistamme
golfuralla etenemisen.
PÄÄTAVOITTEET
Toiminnan jatkuva pitkäjänteinen kehittäminen, jäsenten tarpeet ja tavoitteet huomioiden.
TOIMIKUNTIEN TAVOITTEET VUODELLE 2021
Junioritoimikunta (Lasten ja nuorten toiminta):
• Harraste-, kilpa- ja huipputasolla järjestetään kaikille ikätasoille sopivaa ja
haasteellista toimintaa.
• Toimitaan Olympiakomitean asettamien Tähtiseura-kriteerien mukaisesti.
• Osallistutaan aktiivisesti isolla joukolla Suomen Golfliiton järjestämille
kilpailukiertueille.
• Viedään golfia kouluihin ja Oulun alueen eri tapahtumiin.
• Tavoitteena kasvattaa juniorijäsenten määrää 2021loppuun mennessä 10%
nykyisestä juniorimäärästä.
• Järjestetään ympärivuotista golfopetusta ja monipuolista liikuntaa.
• Jatketaan ”OGK Golfari on Urheilija 24/7” -projektia.
Kenttätoimikunta
• Toimitaan kentänhoidon tukena hyvässä yhteistyössä kenttähenkilökunnan kanssa.
• Luodaan edellytyksiä ja kannustetaan tehokkaaseen talkoo- ja väyläkummitoimintaan sekä jäsenten omaehtoiseen työhön.
• Välitetään pelaajien näkökulmaa ja ehdotuksia kentän hoitoon ja parantamiseen
liittyvissä asioissa.
• Kentän hoidosta ja erityisesti pelaamiseen vaikuttavista toimenpiteistä tiedotetaan
aktiivisesti.
Kilpailu- ja tasoitustoimikunta
• Järjestetään monipuolisia kilpailuja huomioiden jäsenkunnan toiveet.
• Kilpailukalenteri synkronoidaan mahdollisimman hyvin alueen ja valtakunnan tason
kilpailujen päällekkäisyyksien karsimiseksi.
• Lisätään lähipelikilpailuja.
• Tasoitusjärjestelmästä (WHS) tiedottamien ja koulutus.

Senioritoimikunta
• Toimikunnan tehtävänä on tukea ja edistää senioreiden golfharrastusta.
• Toimikunta järjestää senioreiden viikkokilpailuja ja seuraotteluita sekä ohjattua
• harjoittelua niin kesällä kuin talvellakin.
• Yhteistyössä kerhon muiden toimikuntien kanssa senioritoimikunta edistää uusien
jäsenten rekrytointia ja osallistuu erilaisten tapahtumien suunnitteluun ja
toteutukseen.
• Toimikunta aktivoi senioreiden osallistumista talkootyöhön ja tarvittaessa kilpailujen
toimitsijatehtäviin.
Naistoimikunta
• Naistoimikunta edistää naisten golfharrastusta ja madaltaa golfin aloittamisen
kynnystä.
• Aktivoi naisgolfareita ja esittelee golfin pelaamisen monipuolisia vaihtoehtoja.
• Suunnittelee ja toteuttaa tapahtumia naisgolfin tavoitteiden saavuttamiseksi sekä
järjestää golfopetusta, peli-iltoja, kilpailuja ja muuta naisia kiinnostavaa toimintaa.
• Tukee aktiivisesti golfyhteisöä naisgolfaajien määrän kasvun mahdollistamisessa
• Toimikunta tekee yhteistyötä muiden toimikuntien ja yhteistyökumppanien kanssa ja
osallistuu erilaisten tapahtuminen suunnitteluun ja toteutukseen.
Markkinointi
• Markkinoidaan aktiivisesti Oulun Golfia paikallisessa mediassa ja sosiaalisessa
mediassa.
• Järjestetään tutustumistilaisuuksia, avoimet ovet yms.
• Korostetaan vahvaa junioritoimintaa ja golf-harrastuksen kynnyksettömyyttä.
• Suunnitellaan ja toteutetaan kaikille avoimen Par 3 -kentän markkinointikampanja.
• Tehdään mainos- ja markkinointisopimuksia Pohjois-Suomen ykköskentälle.
• Osallistutaan lajin tunnettavuutta edistäviin tapahtumiin.
MUUT ASIAT
Kurinpitotoiminta
• Käyttää seuran kurinpitovaltaa Suomen Golfliiton kurinpitomääräysten mukaisesti
sekä valvoo yhteisömme omien sääntöjen ja ohjeiden noudattamista.

