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Mottomme:
Nautitaan golfista mukavassa seurassa sekä tuttujen että tuntemattomien kanssa. Olemme Suomen
naisystävällisin kenttä.
Viime vuonna lajin pariin tuli ennätysmäärä uusia pelaajia. Erityisen ilahduttavaa oli etenkin
naisten ja tyttöjen määrän kasvaminen pitkän alasuhdanteen jälkeen. Pidetään yhdessä huolta
uusista pelaajista, ja tuetaan heitä lajin alkutaipaleella. Ihana naisenergiaa täynnä oleva kausi on
kohta alkamassa. Suomen Golfliiton vetovoimatiimin teemana on tänäkin vuonna #muntapapelata.
Hartola Golf Ry:n naistoimikunnan suunnitelman kiteytys tärkeistä asioista ja kauden
tapahtumista (kulloiset pandemian johdosta olevat rajoitukset huomioiden) :
✓
✓
✓
✓
✓

Seuran naispelaajien (HCP 54-36 juuri aloittaneet tai pelivuosia 3-5) aktivointi
Koko Suomi golfaa -tapahtumat ja erityisesti Naisten Sunnuntai 13.6.2021
Naisten omien kilpailujen ja tapahtumien järjestely
Osallistuminen alueellisten työryhmien toimintaan
Aktiivinen tiedottaminen

Juuri aloittaneiden/vähän pelanneiden naisten huomioiminen
Suurin poistuma naispelaajissa on vasta-aloittaneissa/muutaman vuoden pelanneissa pelaajissa,
jotka eivät ole päässeet sisään lajin sosiaaliseen puoleen tai esim. löytäneet peliseuraa.
Naistoimikunta ja toimisto pitävät yhteyttä seuramme tasoituksella HCP 54-36 (naisista 37 %)
omaaviin naispuolisiin pelaajiin. Yhteydenotto puhelimitse, sähköpostilla tai jollain muulla tavalla.
Aiheena esim. seuramme naisten tilaisuudet, peliseuran saanti ja aktivointitilaisuudet
(kummitoiminta uusille, kaveri/perhe mukaan, peli kapteenin kanssa, perjantai-illan pelit).

Vuonna 2021 Koko Suomi Golfaa!
Tänä vuonna Koko Suomi golfaa -teema näkyy toukokuusta alkaen kuukausittaisilla teemapäivillä.
Naisten oma päivä, Naisten sunnuntai, järjestetään 13. kesäkuuta. Toukokuun teemana juniorit.
Kesäkuun perjantain peleihin voi tuoda kaverin tutustumaan golfiin; kaveri kiertää mukana ja voi
vaikka innostua lajista!
Järjestämme golfpro Liisa Ruudan ja oman golfohjaajamme Kimmo Heiskasen ohjauksessa kaksi
parin tunnin opetussessiota; toinen on kohdistettu tasoituksella 36-54 pelaaville (ensisijaisesti vastaaloittaneet ja vähän pelanneet) ja toinen kokeneille golffareille lähipeliopetusta; ilmoittautumiset
Nexgolfin kautta. Pelaaja ensin -tutkimuksen mukaan jäsenemme kaipaavat nimenomaan PROn
opetusta.

Naistoimikunnan tapahtumat
Naistoimikunta järjestää resurssien mukaan omia tapahtumia kentällämme. Uutiset ja tapahtumat
löytyvät kohdasta: https://hartolagolf.com/hartolan-golfklubi-ry/naistoimikunta/
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Perinteiset avajais- ja päätöskisat jo kilpailukalenterissa; suunnitteilla on pari kisaa keskikesälle.
Keski-Suomen viiden seuran (LPG, JG, MGS, ReG ja HaGK) ystävyysottelu pelataan kesällä 2021
4.7. Jyväskylässä; tähän ladykapteeni kokoaa joukkueen.
Perjantain peli-illat jatkuvat toukokuun 14.5. alkaen ja sitä ennen naisten omat treenit Kimmon
johdolla klo 16-17.

Ladygolfin aluetoiminta
Suomi-Golf strategian 2020 tavoitteiden toteuttamiseksi naisgolfin kehittämisessä, Suomessa olevat
seurat on jaettu alueellisiin ryhmiin. Työryhmien tarkoituksena on saada kiinteämpi kommunikointi
alueen seurojen naisgolfin vaikuttajien välillä sekä suoda viestinnälle vuorovaikutus
naispelaajien ja liiton kesken tärkeissä kehityskohteissa. Keski-Suomen alueen yhteyshenkilöt ovat:
Marja-Riitta Mäkinen (HaGK) ja Marja-Leena Kärkkäinen (PirG) ja Kaisa Luhtala (NRG). Alueelle
suunnattu ”toimintatonni” käytettäneen paripäiväisen naisten kisatapahtumaan alueella.

Viestintä
Naistoimikunta viestii edelleen aktiivisesti. Nettisivuilta https://hartolagolf.com/hartolan-golfklubiry/naistoimikunta/ löytyvät tuoreimmat uutiset. Ladygolfreiden omat kirjoitukset ovat myös
tervetulleita!
Hartolan Ladyt – oma suljettu FB-ryhmä, liity mukaan ja kutsu sinne omia FB-kavereita (jotka

pelaavat Hartolassa!) https://www.facebook.com/groups/307507303192024/
Tiedotamme aktiivisesti HaGK:n viikkotiedotteissa; toimiston kautta tavoitamme naiset myös
sähköpostien välityksellä.
Naistoimikunnan jäsenet
Eeva-Riitta Forss, Raija Kinnunen, Riitta Lindgren ja Irmeli Mäkelä; puheenjohtajana ladykapteeni
Anita Tuohino.

seuraa meitä Instagrammissa https://www.instagram.com/p/COLo4_oDndN/?igshid=pnsmcib9fxfg
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