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1 Yleistä 
Toimintakausi on Viipurin Golf ry:n 76.  Yhdistyksen kotikentät ovat Etelä-Saimaa ja Kahilanniemi. 
Yhdistyksen sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään 22.4.2015 ja 25.11.2015. 

2 Hallinto, jäsentoiminta ja toimikunnat 
Tavoitteena on tasapuolisesti edistää kaikkien jäsenten mahdollisuuksia golfin harrastamiseen 
seuran kotikentillä, parantaa seurahenkeä ja saada jäsenet toimimaan aktiivisesti yhteisen edun 
puolesta. 
Yhdistyksen hallitus ohjaa toimintaa. Hallituksen apuna toimii seura- ja kilpailu-, juniori- ja 
senioritoimikunta. Toimikunnat laativat toimintasuunnitelman omaksi ohjeekseen. Toimikunnat 
pitävät kokouksistaan pöytäkirjaa, jotka saatetaan yhdistyksen hallituksen tietoon. Toimikuntien 
talous sisältyy yhdistyksen vahvistettuun talousarvioon, jossa on varattu toimikunnille määrärahat. 

3 Seura- ja kilpailutoiminta 
Seura- ja kilpailutoimikunta osallistuu kilpailujen ja muiden tapahtumien suunnitteluun ja 
järjestämiseen. Kapteenit kuuluvat toimikuntaan, ja toinen heistä toimii toimikunnan 
puheenjohtajana.  
Erityisesti huomioon otettavia pelaajaryhmiä ovat ladyt sekä aloittelijat, joille suunnataan omia 
tapahtumia. Kummitoiminta pyritään käynnistämään uudestaan tauon jälkeen. Avoin range-
tapahtumia jatketaan yhdessä muiden toimikuntien kanssa. 
Yhdistys järjestää mestaruuskilpailut 22.-23.8.2015, seniorimestaruuskilpailut 19.-20.8.2015, 
juniorimestaruuskilpailut 5.8.2015 ja perhemestaruuskilpailu Kiikan Maljan 6.9.2015.   
Muiden seurojen kanssa tehdään yhteistyötä ja osallistutaan erilaisiin tapahtumiin, mm. Itä-
Suomen seurojen kaupunkiotteluun. 

4 Junioritoiminta 
Junioritoimikunta osallistuu junioritoiminnan suunniteluun ja toteutukseen yhdessä 
nuorisovastaavan kanssa. Junioritoiminnan tavoitteena on tarjota mielekäs harrastus nuorille, 
tavoitteellista kilpailutoimintaa unohtamatta.  
Valmennukseen osallistuvat prot, nuorisovastaava sekä nuoriso-ohjaajat. Harjoittelu tapahtuu 
kesäaikaan kentillä, talvella talvihallissa ja AviaSport-areenalla. Lisenssit kattavat koko vuoden 
harjoittelun. Nuoriso-ohjaajille järjestetään koulutus. Osallistutaan Kaakkois-Suomen JunnuTouriin, 
Junior Open-kilpailuihin, Tsemppitouriin ja Aluetouriin. Järjestetään HippoGolf-perhepäivä, 
kuukausi-/viikkokilpailuja esim. Kuuttiturnaus-nimellä sekä golfleiri. 
Koululaisryhmille ja urheiluseuroille markkinoidaan lajitutustumismahdollisuuksia. Kimpisen koulun 
kanssa järjestetään golfkerho. Järjestetään 2-3 nuorille suunnattua alkeiskurssia. 

5 Senioritoiminta 
Senioritoimikunnan tavoitteena on seniori-ikäisten golfharrastajien kunnon kehittäminen ja heidän 
aktivoiminen toimintaan mukaan järjestämällä mm. senioritoiminnan esittely,  
Senioreiden viikkokilpailu järjestetään kiertävänä päivän/aikana ma-ke kentän varaustilanne ja 
käyttöaste huomioon ottaen. Lomakaudella kilpailuja ei järjestetä ESG-kentällä. Lisäksi järjestetään 
reikäpelikilpailu sekä päätöstapahtuma Tenan Tuoppi. 
Osallistutaan mm. SGS Aluetourille, M55/65 Tourille, Audi FST Tourille, SM-kilpailuihin ja SSS-
Tourille sekä seuraotteluihin Mikkelin, Kuusankosken ja Imatran kanssa.  

6 Tiedotustoiminta 
Pääasiallinen tiedotuskanava on kotisivut. 
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