Hallituksen kokous 9.8.2022

Tammi-heinäkuu 2022 pelaajamäärän kehitys
Uusien pelaajien määrä kehittyy hieman koronavuosia alemmalla tasolla (Liite).
Pelaajamäärät näyttävät edelleen olevan kasvussa, mutta kasvu on hidastunut kahden edellisvuoden mukaisesta
kasvusta.
Toiminnanjohtajan katsaus
Tämän vuoden kansalliset ja kansainväliset kilpailutapahtumat ovat sujuneet hyvin. European Young Masters oli laadukas tapahtuma Linna
Golfissa ja palaute kilpailusta oli erinomaista. Myös Pickalassa järjestetty SM-lyöntipelikilpailu oli onnistunut.
Junior Future Tourilla yhteistyö kilpaurheilun ja junioritoimintojen kanssa on toiminut hyvin. Yhteistyötä tullaan jatkamaan ja kehittämään. Tänä
vuonna kilpailuihin ovat mahtunut kaikki halukkaat.
eBirdie-palvelusta on nyt mahdollista syöttää tasoituskierroksia pelaajille. Ominaisuus on käytössä niillä käyttäjillä, joilla on vähintään club user tason tunnukset eBirdie-palveluun. Lisätietoa saa eBirdie-tukipalvelusta ebirdie@golf.fi.
Työvoiman saatavuus kentänhoidossa näyttää olevan akuutti ongelma niin Suomessa kuin Euroopankin tasolla. Tulemme tekemään
koulutustarvekartoituksen golfkentille, joka toteutetaan kenttä- ja ympäristöasiantuntija Jari Koivusalon johdolla seuraavan kenttäpostiuutiskirjeen yhteydessä elokuussa tehtävällä kyselyllä.
Valmennuksen ajankohtaiset
Kilpaurheilupäällikkö Juha Juvonen esitteli hallitukselle tiedoksi valmennuksen ajankohtaiset; nosteet Team Finland urheilijoiden
henkilökohtaisten valmentajien haastatteluista ja tiivistelmä amatöörien EM-joukkuekilpailujen tapahtumista.
Valmentajahaastatteluiden keskeisin palaute tuli liittovalmennuksen ja henkilökohtaisten valmentajien välisestä vuorovaikutuksesta.
Liittovalmentajien toimintaa ja osaamista arvostetaan, mutta heiltä odotetaan aktiivisempaa otetta kommunikoinnissa ja valmentautumiseen
liittyvän tiedon jakamisessa. Yhteisten tavoitteiden löytäminen ja tiimityön merkitys nousi myös esiin palautteiden analysoinnissa.
Toiminnan kehittämisen keskeisiä kehitystoimenpiteitä tulevat olemaan erilaiset verkostoitumistapahtumat ja kilpavalmentajille suunnattu
koulutusohjelma.
Amatöörien EM-joukkuekilpailut antavat hyvää vertailupohjaa nuorten, kehitysvaiheessa olevien pelaajien kansainvälisestä tasosta.
Liittovalmentajien yhteisen palautteen perusteella eniten kehitettävää on perusasioiden tason nostamisessa; välineet ja varusteet kuntoon,
pelistrategiaan panostaminen, henkisten ominaisuuksien vahvistaminen ja putin/lähipelin kehittäminen.
Kun amatööripelaajien tekemistä verrataan ammattilaisiin, suurimmat erot ovat suunnitelmallisuudessa, rutiinien ja maltin säilyttämisessä ja
teknisten osa-alueiden toistettavuudessa.
Muut hallituksen kokouksessa käsitellyt asiat
Hallitus kuuli talouskatsauksessa tämänhetkisen tilanteen talouden osalta. Toiminta näyttää normalisoituvan koronan jäljiltä ja toimintaa
järjestetään hyväksytyn toimintasuunnitelman ja budjetin mukaisesti. Kustannustason nousu näkyy matkustamiseen liittyvien kulujen kasvuna.
Alueiden katsaukset
Alueiden katsauksissa kuultiin, että joka puolella Suomea kentät ovat hyvässä kunnossa. Eteläisen ja Keskisen Suomen talvehtimisen haasteet
on saatu selätetty. Hyvien talvehtimisolosuhteiden johdosta Itäisen Suomen ja Pohjoisen Suomen kentät ovat olleet hyvässä kunnossa koko
kauden.

Kaikilla alueilla jäsenmääräkehitys myös alueiden edustajien mukaan näyttää olevan arvioilta viime vuoden tasolla tai hieman alle.
Kierrosmäärissä on selkeää laskua, jonka vuoksi peliaikojen saatavuus on parantunut monella kentällä.
Tärkeät päivämäärät:
Liittokokous ja toimialaseminaari
Liittokokous järjestetään lauantaina 26.11. ja sen yhteydessä toimialaseminaari perjantaina 25.11.
Golflehden julkaisuaikataulu 2022:
#1–23.2.
#2–4.5.
#3–22.6.
#4–26.10.
Hallituksen kokousaikataulu vuonna 2022:
28.9., 18.10., 8.11., 14.12.

Liite 1. Uusien pelaajien määrän kehitys 2017-2022.

