Suomen HCP Golf ry
JÄSENTIEDOTE
TAMMIKUU 2012
Vuosi 2012 on alkanut ja nyt viimeistään alkakaa huolehtimaan omasta kunnostanne myös
talviaikana. Kävelkää, juoskaa tai tehkää jotain muuta liikuntaa jotta oma hyvänolon tunne
omassa kehossa viestittää hyvää oloa. Vain liikkumalla voitte vaikuttaa omaan hyvän olon
tunteeseen kunnonpuolesta.
Syyskokous pidettiin 21.11.2011. Seuran puheenjohtajaksi valittiin Harri Lindblom (-12) ja
muut hallituksen jäsenet: Ismo Reivilä (2012-13), Jukka Syrjänen (2012 -13), Johannes
Siikonen (-12), Jesse Salmi vuosille (2012 -13), Olavi Alander (2012), Eila Tuuttu (2012),
Lauri Zitting (2012), Timo Karko (2012 -13).
Jäsenmaksut samat kuin ennen 10 euro alle 23v juniori/ 25 euroa jäsen / 50 euro
kannattajajäsen ja 70 euro yhteisöjäsen. Seuran jäsenmäärä vuoden 2011 lopussa on 84
jäsentä.
Valmennus ja kilpailutoiminta
Suomen Golfliitto vastaa valmennus ja kilpailutoiminnasta, seura voi järjestää omia
kilpailuja ja järjestää leirejä vasta-alkaneille ja lajissa jo pitkään olleille jäsenilleen.
Lisäksi pyrimme yhteistyöhön muiden yhdistysten kanssa toiminnan yhtenäistämiseksi.
Toiminta yleisesti
Jäsenten aktiviteettiä pyritään edelleen nostamaan tämän hyvän yhteisen harrastuksen
parissa. Yhteistyötä golfseurojen kanssa lisäämällä voidaan mahdollistaa seuratoiminnan
lisäämistä eri golfseuroissa. Tähän toimintaan tarvitaan myöskin koko jäsenistön
osallistumista omien mahdollisuuksiensa mukaan. Toiminnan tulisi painottua aikuisten
harrastusliikunta 50%, nuorten harrastusliikunta 30% ja kilpailutoiminta 20% .
Yhdistys tulee järjestämään jäsenilleen keväällä tai alkukesästä 2 vrk golfleirin jos löytyy
riittävästi osanottajia.
Osanottomaksusta tuetaan osittain jäseniä. Paikkana tulee olemaan Urheiluopisto
Kisakeskus ja tarkempi aika ilmoitetaan kotisivuilla sekä s-posti viestillä. Ohjelma ja
ilmoittautumisohjeet tulevat kotisivuille maaliskuun aikana. Ilmoittautumiset vasta sen
jälkeen. Jäsenet voivat laittaa toivomuksensa ajankohdasta ja yleensä toteuttamisesta,
riittääkö kiinnostusta osallistua. Järjestäminen kuitenkin vaatii vähintään 10 osallistujaa.
Laittakaa ehdotukset ja halukkus osallistumiseen 24.2.2012 mennessä
http://www.suomenhcpgolf.fi/suomen_hcp_golf_ry/palaute/
Kuntolomat toteutetaan osittain Ray:n tukemina sosiaalisina lomina.
Järjestetään 13.- 18.5.2012, 17.- 22.6.2012 ja 12.- 17.8.2012 tarkemmat tiedot kotisivuilta.
Paikat annetaan varausjärjestyksessä jättämällä hakemuksen annettujen
ohjeiden mukaan, kuitenkin viimeistään ohjeissa mainittuna ajankohtana.
Kuntolomat järjestetään yhteistyössä Hyvinvointilomat ry, Urheiluopisto
Kisakeskus ja Ruukkigolf.
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Suomen HCP Golf ry
Kilpailutoiminta
Kaikista virallisista kotimaisista ja kansainvälisistä kilpailuista tarkemmat tiedot Golfliiton
sivuilta.
HCP ry avoimet mestaruuskilpailut pidetään 2. kerran ja paikka / aika ilmoitetaan
myöhemmin. Tämän kilpailun tiedot seuran kotisivuilla ja jäsentiedote sähköpostilla.
Helsingin kaupunki ja Suomen HCP Golf ry
Järjestää yhteistoimintakurssin Malmin kuplassa alkaen torstai 1.12.2011 klo 17:00-19:00.
Kurssin viimeinen kerta on 12.4.2012. Kurssi on tarkoitettu seuran jäsenille ja muille
erityisryhmille.
Kurssimaksu 25 euroa jäsenet ja 50 euroa ulkopuoliset, tulee maksaa seuran tilille ja joka
sisältää ohjattua harjoittelua.
Kurssin vastuullisena vetäjänä toimii Jukka Syrjänen gsm. 0400-446 592. Soittamalla
hänelle ilmoittautumisen ja saat samalla liätietoja harjoituspaikasta.
Toiminnanjohtaja
Seuran asioita hoitaa hallituksen päätöksellä nimettynä toiminnanjohtaja Kari Heikkilä.
Toiminnanjohtaja toimii hallituksen myöntämällä toimivallala ja osallistuu hallituksen
kokousten valmisteluun yhdessä puheenjohtajan kanssa ja toimii sihteerinä sekä asioiden
esittelijänä.
Seuran kotisivut www.suomenhcpgolf.fi Lukekaa sieltä uusimpia tiedotteita ja kertokaa
sivuosoite muillekkin asiasta kinnostuneille. Kun teillä tulee uudistusehdotuksia sivujen
sisällöstä niin palautetta sivujen ohjeiden mukaan KIITOS !
Omat yhteystiedot
Muistakaa aina ilmoittaa osoitteen muutoksista tai puhelin numeroiden sekä
sähköpostiosoiteen vaihtumisesta. Näin varmistat että posti tavoitta Sinut. Parhaiten tämä
onnistuu omien kotisivujenkautta palaute/osoitteenmuutos painikkeesta.
Suomen HCP Golf ry 20 vuotta 2013
Hallitus alkaa valmistella juhlavuodelle ohjelmaa / tapahtumia.
Laitakaa ehdotuksia palaute/osoitteenmuutos linkin kautta.
Onnekasta alkanutta Uutta Vuotta 2012
Hallitus
Ps. Jos jäsenmaksuissa on virheitä tai puutteita sekä mahdollisesti ette halua olla mukana
toiminnassa niin laittakaa palautetta kotisivujen kautta.
Tai suoraan sähköpostilla hcp.golfry@gmail.com
Voitte myös olla yhteydessä puheenjohtajaan
GSM 044 361 7353
s-posti harri.lindblom@vammaisurheilu.fi
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