SUOM EN HCP GOLF RY
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Vuosi 2005 alkaa olla lopuillaan ja on aika alkaa huolehtimaan omasta kunnostaan myös
talviaikana. Kävelkää, juoskaa tai tehkää jotain muuta liikuntaa jotta oma hyvänolon tunne omassa
kehossa viestittää hyvää oloa. Vain liikkumalla voitte vaikuttaa omaan hyvään oloon
kunnonpuolesta.
Syyskokous pidettiin 23.11.2005 Helsingissä missä valittiin seuralle kunniapuheenjohtajaksi
emerituspääjohtaja Erkki Aho. Toivomme että hänen jaksamisensa myötä seura tulee kehittymään
toiminnallisesti ja laadullisesti sekä yhteistyö etenkin valtionhallinnon osalle tiivistyy. Myös
muiden vaikuttajien kuten Ray:n yhteistyön lisääntyminen on mahdollista.
Seuran puheenjohtajaksi valittiin Harri Lindblom (06-07) ja muut hallituksen jäsenet
varapuheenjohtaja Pirjo Auer (06), Olavi Alander (06), Ismo Reivilä (06-07), Johannes Siikonen
(06-07), Jukka Syrjänen (06-07), Eila Tuuttu (06), Petri Uotinen (06), Tero Peltola (06-07).
Jäsenmaksut pidettiin entisinä 10 / 20 / 40 / 70 euro.
Seuran toiminnanjohtaja Kari Heikkilä, osallistuu seuran hankkeisiin luottamusmies periaatteella.
Toiminnanjohtaja ei veloita matkakuluja eikä palkkioita seuralta. Tämä selvennykseksi niille jotka
ajattelevat että toiminnanjohtajan toimesta aiheutuu kuluja seuralle.
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% Meille on mahdollisesti avautumassa aivan uusia
toimintamahdollisuuksia vuoden 2006 alusta. Tähän palataan saatujen ratkaisujen jälkeen.
Kuntolomat Ray:n tukemia
Aikaisempina vuosina nämä tuetut lomat olivat erittäin suosittuja aloittamistapahtumina myös
golfharrastuksen aloitukseen. Olemme varanneet yhden Kuntoloman 11. – 16.6.2006 Kisakeskus /
Ruukkigolf. Kuntolomalle otetaan 25 henkilöä mutta jos hakijoita ilmaantuu runsaasti voidaan
pyrkiä lisäpaikkoihin tai tekemään toinen jakso kesäkuulle. Paikat annetaan varausjärjestyksessä
jättämällä hakemuksen annettujen ohjeiden mukaan, kuitenkin viimeistään ohjeissa mainittuna
ajankohtana.
Nuorten ryhmä
Nuorille pidetää kesäkuussa yksi leiri ja sen jälkeen nuoret osallistuvat ainakin SM kilpailuihin.
Loppukesästä mahdollisesti vielä toinen leiri. Näistä tiedotetaan lisää huhtikuussa 2006.
Kilpailutoiminta
Katsatuskilpailu 2.6.2006 Kuusankoski.
Täällä tulosten perusteella valitaan osallistujat Swedish Open, Skåne 30.6 – 2.7.2006 lisäksi SM
kilpailujen jälkeen nimetään loput jotka osallistujat EM kilpailuun Kuusankoskelle. Näillä
valinnoilla ratkaistaan Suomen Golfliiton tukemat kilpailijapaikat. Valintoihin vaikuttaa osittain
vuoden 2005 kilpailumenestys josta tarkemmin ennen katsastuskilpailua.
Vammaisten avoimet SM golfkilpailut pidetää 26 – 28.6.2006 Järviseudun Golf kentällä,
Lappajärvi. Lähetämme myös kutsuja muihin euroopan maihin ennenkaikkea pohjoismaihin jotta

saisimme kilpailuun lisää kansaivälisyyttä. Samoin kilpailusta tiedotetaan muita erityisliikunnan
järjestöjä jotta hekin omalta osaltaan aktivoisivat jäsenistönsä osallistumista tähän kilpailuun.
Samassa yhteydessä tullaan järjestämään golf tutuksi tilaisuus niille henkilöille jotka eivät vielä ole
mukana lajin parissa. Heillä on mahdollisuus pelata 9 reikää maanantaina 26.6 toisen henkilön
kanssa jolla on greencard olemassa. Lisäksi he voivat jäädä seuraamaan kilpailua seuraaviksi
päiviksi josta he toivottavasti saavat lisäinnostusta lajin hienouksista. Tästä tapahtumasta
tiedotetaan ohjelman valmistumisen jälkeen kaikkia järjestöjä.
Suomessa järjestetään ensimmäistä kertaa liikuntavammaisten EM-kilpailut 24 – 27.7.2006
Kuusankoskella.
Näihin kilpailuihin osalla seuramme jäsenillä mahdollisuus osallistua (EDGA lisenssi). Muita
jäseniä toivotaan seuraamaan tapahtumaa. Kilpailun järjestäjinä toimii Koski-Golf ja Suomen
Golfliitto.
Tuotteita seuran logolla.
Jäsenillä myös mahdollisuus hankkia seuran logolla varustettuja tuotteita erillisen esitteen ehtojen
mukaan. Tuotteiden menekistä riippuen saamme seuralle toimintatukea palautuksena tuotteiden
toimittajilta.
Suomen Golfliitto
Vammaisgolf toimintaa suunnittelee ja toteuttaa liitossa Kari Heikkilä. Kun teillä herää kysymyksiä
asiasta niin tehkää se suoraan Karille. Näin saatte vastaukset nopeammin. Antakaa myöskin
vinkkejä uusista haasteista ja toteutan niitä mahdollisuuksien mukaan. Toiminnassani olen
kuitenkin sitoutunut liiton budjetin mukaiseen taloudelliseen toimintaan.
Tavoitteeni on saada tulevaisuudessa Suomen HCP Golf toimielimeksi joka antaa lausuntoja ja
ratkaisumalleja vammaisgolfia koskevissa kysymyksissä. Päätäntävalta on aina kuitenkin Suomen
Golfliitolla. Tämä ei toteudu vaivattomasti mutta asiaa kannatta edistää kaikilla tavoin.
European Disabled Golf Association EDGA yleiskokous on 27.-29.1 2006. Suomen Golfliiton
edustajana hallituksessa on seuramme puheenjohtaja Harri Lindblom. Medical comiteassa Markku
Varpela ja Eija Helminen. Kokouksessa esille tulevia asioita valmistellaan yhteistyössä Harrin,
Markun ja Eijan kanssa ja mielipiteitä kysellään myös kilpailijoilta jotka ovat osallistuneet ja
mahdollisesti osallistuvat tähän kilpailutoimintaan. Esitykset Golfliiton hallitukselle teen
tammikuun 2006 alussa. Tätä asiaa koskevissa asioissa voi olla yhteydessä Harriin tai Minuun.
Seuran kotisivut www.suomenhcpgolf.fi ovat olleet uusittuina käytössä syyskuu 2005 lähtien.
Lukekaa sieltä uusimpia tiedotteita ja kertokaa sivuosoite muillekkin asiasta kinnostuneille. Kun
teillä tulee uudistus ehdotuksia 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.
Rauhallista Joulua ja Onnekasta Uutta Vuotta 2006
Hallitus / Kari Heikkilä

