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Puheenjohtajalta

 Talven aikana saatu paljon aikaan
 Panostus vapaaehtoistyön lisäämiseksi
 Seuravaatteet
 Edustuspelaajasäännöt
 Kotisivujen uudistaminen (viimeistelyssä)

 Jäsenkysely avattu! Haluamme teiltä ajatukset golfin pelaamisesta tulevaisuudessa
 Otetaan ja opastetaan yhdessä uudemmat jäsenemme golfyhteisöömme mukaan
 Tavoitteemme on parantaa kenttämme kuntoa ja visuaalisuutta edelleen

 Kentän hoito kuuluu meille kaikille

 Erinomaista golfkautta kaikille!

Pekka, palveluksessanne
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Toimitusjohtajan katsaus

 Kentän asioita
 Kenttä avattu 30.4. 
 9., 12. & 13. väylien uudistetut lyöntipaikat vielä alkukauden pois pelistä. Pyritään

saamaan pelikuntoisiksi kesäkuun alussa.
 Kentällä tehdään toukokuun aikana paljon töitä sen eteen, että saataisiin kenttä

mahdollisimman nopeasti pelattavampaan kuntoon, mm. väylien ilmastus, 
viheriöiden ilmastus, viheriöiden kylvö sekä hiekoitus. 

 Koko kauden ajan lähdöt ke & pe 10. tiiltä
 Rangelle tulevan suoja aidan rakentaminen/verkon kiinnittäminen aloitetaan 16.5.
 Rangella palloja lyötäessä pyritään lyöntisuuntaa pitämään enemmän rangen

oikealla puolella
 14. väylällä tiipaikalta 47 pelaavien miesten pitää olla tarkkoina aloituslyönnin

kanssa. Golfpallojen lentäminen talojen pihoihin on aiheuttanut useita
vaaratilanteita
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Toimitusjohtajan katsaus

 Toimiston asioita
 Caddiemastereina asiakkaitamme palvelee tulevalla kaudella; Sanni ja Elmer sekä

kesäkuun alusta vielä kolmas henkilö.
 Ajanvarauskäytäntö kaudella 2022: 14 päivän jaksolla maksimissaan 4 varausta per 

henkilö
 Hiljaisempina aikoina ravintolan henkilökunta tulee palvelemaan asiakkaitamme

myös ajanvarauksessa sekä muissa pelaamiseen liittyvissä asioissa.
 Toukokuun alussa klubin ovet ovat avoinna klo 7 – 21 välisenä aikana. Myöhemmin

sitten klo 7 – 22 välisenä aikana. 
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Toimitusjohtajan katsaus

 Kausipelimaksajien edut
 KosG, 1 veloitukseton pelikierros kauden aikana, 1.5 – 30.9. välisenä aikana. 

Samana ajanjaksona Green Fee 30 €
 Iitti Golf, Green fee 1.5. – 30.9. välisenä aikana€. Vaihtopäivä Iitti Golfissa to 9.6.
 Viipurin Golf, -20% alennus normaalihintaisesta GF:stä
 Porvoo Golf, maanantaisin koko päivän sekä la klo 14 jälkeen GF 30 €
 Kullo Golf, GF 35 €
 Sea Golf Rönnäs Green fee 1.5. – 30.9. välisenä aikana arkisin 35€.
 Kausipelimaksuun sisältyy 30 min yksityisopetusta Pro Tommilta
 Koivulan kentällä pelaaminen sisältyy kausipelimaksuun
 Kilpailumaksu on kausipelimaksun maksaneille edullisempi
 Pelaamiseen liittyviä etuja voi vielä tulla lisää
 Muistakaa hakea kausipelimaksu tunniste Caddie Masterilta
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Golfopetus kaudella 2022

 Ajanvaraus
 Pro Tommin ajanvaraus netin kautta. Opetusaikoja voi varata osoitteesta; 

https://vello.fi/tmngolfmarketing/. Varauksen voi tietenkin tehdä myös
caddiemasterilta tai suoraan Tommilta. Linkki ajanvaraukseen kotisivullamme.

 Green card kurssit
 Kursseja tullaan järjestämään läpi koko kesän. Kursseja arki-iltaisin tai 

viikonloppuisin.
 Junioreiden Hattu Tapio golfkoulut

 Järjestetään kesäkauden aikana 2 – 3 Hattu Tapion golfkoulua
 Teemaopetuksia

 Alkavat toukokuussa. Jokaisella kerralla oma teema.
 Naisten teematunnit

 Opetusta pienryhmissä, jokaisella kerralla oma teema. Alkavat toukokuussa
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Golfopetus kaudella 2022

 Jatkokurssit
 Tasoituksella 30 – 54 pelaaville. Käydään läpi pelin jokaista osa-aluetta. Kurssin

kesto 4 h. Viikonloppuisin.
 Kesäkurssi

 Pyritään muodostamaan opetusryhmä joka harjoittelee koko kesäkauden ajan,      
1 x harjoitukset / joka toinen viikko. 

 Kaikkiin opetustapahtumiin ilmoittaudutaan NexGolfin kautta tai Caddie 
Masterille
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Junioritoiminta

 Vanhempien illassa 5.5. oli hyvin osallistujia
 Tavoitteemme on edelleen saada panostuksia juniorityöhön ja sen kehittämiseen
 Alkaneella kaudella on tarkoitus järjestää lasten ja junioripelaajien omia kisoja

 K Market – lähipelikisat

 Juniorien omia kilpailuja – Junior Tour

 Juniorien harjoittelussa on pieni maksu
 Tervetuloa mukaan junioritoimintaamme
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Kapteenin tervehdys

 Hei, olen teidän uusi kapteeni Kaj Luukas, suurkiitos edelliselle kapteenille Juha 
Hirvelle hänen panoksestaan seuramme hyväksi.

 Kenttä on vihdoin auennut pitkän ja lumisen talven jälkeen, monet tiimit ovat 
kuitenkin aktiivisesti tehneet töitä tulevaa golf-kautta varten, kiitos heille.

 Muutakin vapaaehtoistyötä työtä on tehty ahkerasti kuten puunkaatoa usean väylän 
reunoilta, täten kenttä saa enemmän aurinkoa ja kasvu paranee.

 Meidän molemmat simulaattorit ja talvihalli on myös ollut hyvässä käytössä talven 
aikana.

 Seuramme menestyi myös erittäin hyvin kenttä gallupissa, kenttämme sai paljon 
kiitosta. Klubitalo ei niinkään ja olemmekin reagoineet siihen ja uudistaneet sitä 
upeasti.

 Greencard kursseja on jo järjestetty ja ensimmäinen kummikierros tehty.
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Kapteenin tervehdys

 Tulen tekemään sääntökierroksia kentällä alkukesällä ja kaikki voivat osallistua 
niihin. Ja tarpeen mukaan pidetään myös sääntöilta.

 Olen myös saanut kyselyitä voisiko seura järjestää jonkun golfmatkan syksymmällä, 
kyllähän se kävisi jos innokkaita riittää, voisi olla vaikka pidennetty viikonloppu, 
kotimaa tai Viro. Ottakaa minuun yhteyttä.

 Olen myös täällä teitä varten, minua saa lähestyä kaikissa golfasioissa ja koetan 
parhaani mukaan auttaa.

 Ja vielä muistakaa korjata divotit, siivota bunkkerit huolella ja paikata pallojen 
alastulojäljet griineillä. Näin pelaaminen on mukavampaa ja kenttä pysyy hyvässä 
kunnossa.
Kaitsu
KG kapteeni puh: 040 500 1162
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Golfliiton Naiset Golfaa –projekti
 Kymen Golf mukana 14 muun golfseuran kanssa 

Golfliiton pilottiprojektissa

 Tavoitteena saada lisää naisia lajin pariin 
hyödyntämällä Facebook-mainontaa ja 
liidigenerointia. 

 Tutustumispäivä 21.5.

 Tutustumispäivän jälkeen mahdollista osallistua 
intensiivikurssille. Kurssilla painotetaan 
yhteisöllisyyttä, liikunnan iloa sekä golfin hyötyjä. 
Lajiharjoittelun lisäksi tutustutaan naisten toimintaan 
ja muihin liikunnallisiin aktiviteetteihin.

 Intensiivikurssi-illat 1.6., 7.6., 15.6. & 20.6. (Ei sisällä 
Greencard-kurssia).

Naistiimi
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Golfia & skumppaa ladyille –peli-illat
 10 tiistai-iltaa, 9r klo 17 alkaen ellei toisin mainita. 

Hinta 8 € (sis. skumpan)
 Turnausmuotoinen
 Haetaan sponsoreita peli-illoille
 24.5. Kauden avaus, PB 
 7.6. Summan mutikka  
 21.6. Juhannuskierros 18r, PB, klo 16 
 5.7. Shamble 
 19.7. Best Ball 
 2.8. Kolmen mailan kisa  
 16.8. Kolmen in kisa  
 30.8. Pu  Possu  
 13.9. Par 3 –rata klo 16:30  
 17.9. Kauden päätös/ Lippukisa klo 13 

Birdie-pullo naisten pukuhuoneessa

To 9.6. naiset kutsuttu Kaakon Golfin vieraaksi
 Pelataan scramblea

Naisten golf-sunnuntai 12.6. klo 10-14
 Ohjelmassa mm. kirpputori sekä lounas

Pe 15.7. Kotka-Rönnäs-Virvik -kolmiottelu
 Vuosittain järjestettävä kolmiottelu, tänä vuonna Rönnäsissä

Kaakottarien kolmio –kisa
 Cup-muotoinen kilpailu kolmen seuran kesken
 Su 17.7. Kaunis Weera (VG)
 Su 7.8. Kotkan Ruusu (KG)
 La 27.8. Sin&Min (KosG)

Naistiimi
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Kilpailutiimi – Seuran Mestaruuskisat

 Viime vuoden kokeilujen ja palautteen perusteella päädyttiin pitämään mestaruuskisojen
formaatit suunnilleen samanlaisina kuin viimekin vuonna.

 Reikäpelimestiksiin tehtiin pieni säätö lohkovaiheeseen Miesten Yleiseen (M Y) sarjaan.
 Lohkot Pe 8.7.

 M Y sarja pelaa lohkopelit 9R lohkopeleinä, muut sarjat 6R lohkopeleinä
 Loppupelit La 9.7.

 Lyöntipelimestikset pelataan kuten viime vuonna
 Seniorit M50/M60/M65 5.-6.8. (siirretty syyskuulta elokuun alkuun)
 Yleinen sarja ja muut sarjat 19.-21.8.

 Uutena kilpailuna HCP Mestaruuskisat
 LP HCP, Sarjoina M Y, N Y, Seniorit M, Seniorit N, M Juniorit (alle 23v), N Juniorit (alle 23 v)
 Kilpailu pelataan ti 31.5.2022
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Kilpailutiimi – Yleiset Kilpailut
 Yksilökilpailut

 28.5. Golf Sky Open (LP / HCP)
 17.7. WAGC Srixon Tour
 13.8. Ekokaari Open (Koski-Golf 14.8.)
 29.8. Intersport Open
 1.10. Sisäfilekisa

 TOUR Kisat:
 8.6. Senior Aluetour
 3.7. M50 Haastajatour

 Kauden aikana kokeillaan myös uusia pelimuotoja
 1.7. Pariperjantaissa 2h Norjalainen Scramble (1 heitto per väylä)
 Heinäkuu 3 tiin kisa viikkokisoina, peräkkäiset viikot
 24.9. 4h Irish Rumble
 22.10. 2h Scramble, 3 mailaa ja putteri, Narukisana.
 30.10. 4h lyhyt Scramble (M tii 47, Naiset Tii 36)

 Dictator, RTL22, …
Kymen Golf

 Joukkuekilpailut
 30.4. Vappu-Golf
 5.6. PING OPEN
 19.6. Golfpiste.com – Golfkesä 2021
 23.6. Juhannus Scramble
 30.6. Original Sokos Hotel 

Seurahuone Loma Open
 29.7. Meripäivä Scramble





Seniorit

 Tervehdys golfseniorit!

 Olette varmaan huomanneet, että vetäjä on vaihtunut, mutta pääosin mennään 
edellisten vuosien tapaan tapahtumapuolella.

 Meillä on taas ainakin yksi valtakunnallinen kisa Kotkassa ja toivon, että saamme 
taas hyvän avustajatiimin kasaan auttamaan pelaajia mm. forecaddie hommissa.

 Koitetaan me senioritkin jaksaa pitää kenttäämme hyvässä ja siistissä kunnossa ja 
muistaa korjata jäljet niin väylillä, viheriöillä, kuin bunkkereissakin. Kaikkihan me 
haluamme lyödä omat lyöntimmekin virheettömältä alustalta.

 Pelaamme viisi kuukausikilpailua, jotka kaikki yksittäisiä kilpailuja. Lisäksi kauden 
lopussa palkitaan kesän parhaat sarjoittain.

 Pelataan myös 2h scramble ja ”kolmen teen” kisa hiukan edellisvuosista poiketen: 
tiukan kalenterin vuoksi tämä erikoiskisa pelataan kolmella eri viikolla.
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Seniorit

 Seura järjestää Mestiksien lisäksi uutena HCP-Mestikset.
 Lisäksi perinteiset seuraottelut.
 Koitetaan saada innostettua myös uusia senioripelaajia mukaan toimintaa
 Tavataan kentällä iloisella mielellä!
Juha

 Kilpailuiden päivämäärät ja pelikentät:
 10.5. Kuukausikilpailu 1.
 11.5. Seuraottelu KosG-IittiG-KG Kuusaalla
 15.5-19.5. Seniorien pelimatka Pärnuun
 31.5. HCP-Mestaruuskilpailut
 8.6. Senioreiden aluetour osakilpailu Kotkassa
 14.6. Kuukausikilpailu 2.
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Seniorit

 Kilpailuiden päivämäärät ja pelikentät (jatkuu):
 28.6. Seuraottelu KG-HyviG Kotkassa
 3.7. M50 haastajatour osakilpailu Kotkassa
 12.7. Kuukausikilpailu 3.
 18.7-24.7. 3-tiin kilpailun ensimmäinen osakilpailu
 25.7-31.7. 3-tiin kilpailun toinen osakilpailu
 27.7. Seuraottelu KG-TawG Kotkassa
 1.8.-7.8. 3-tiin kilpailun kolmas osakilpailu
 5.-6.8 M50, M60 & M65 lyöntipeli mestaruuskilpailut
 9.8. Kuukausikilpailu 4.
 19.-21.8 Muiden seniorisarjojen lyöntipeli mestaruuskilpailut
 23.8. Seuraottelu KG-IittiG-KosG Kotkassa
 6.9. Kuukausikilpailu 5.
 13.9. Seuraottelu IittiG-KG-KosG Iiitissä
 Kymijokiscramble
 4.10. Kinkku-scramble Kymen Golf



Kummitoiminta

 Kauden ensimmäinen kummikierros oli 5.5.
 Jatkamme ja kehitämme kummitoimintaa uusien ja vähemmän pelanneiden jäsenien 

tukemiseksi
 Kummitoiminnassa keskitymme viemään uudet pelaajat tutustumaan kenttään, 

pelaamiseen ja opastamme turvallisen ja jouhean liikkumisen
 Lisäksi seura järjestää sääntöopastusta kauden aikana
 Otamme toimintaamme mielellämme uusia kummeja ja jokainen seuran jäsen voi 

tietenkin omalla toiminnallaan helpottaa uusien pelaajien kentälle tuloa.

Toni
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Klubitiimi

 Tiimin tarkoitus on parantaa klubin viihtyvyyttä!
 Klubille tulee viihtyisä golf nurkkaus jossa nahkasohvat, palkintokaappi ja TV, 

missä voimme nauttia ravintolan antimista ja viettää aikaa.
 Meillä on uudet pukuhuoneet ja saunat, käyttäkää niitä.
 Avaustapahtuman yhteydessä puttikisa naiset vastaan miehet.
 Muita leikkimielisiä kisoja tarkoitus järjestää - saa mielellään ehdottaa
 Toiveita ja ideoita otetaan vastaan
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Tiedotustiimi

 Tiimi vastaa golf yhteisömme viestinnästä
 Jäsenistöllemme tiedotetaan asioista kotisivujemme kautta, jäsentiedotteella, 

sähköpostitse sekä käyttämällä sosiaalista media
 Kotisivujen uudistustyö on loppusuoralla

 Ulkoinen markkinointi
 Tulemme myös pelikaudella 2022 panostamaan uusien pelaajien hankintaan, 

markkinointi näkyy paikallisessa mediassa
 Valtakunnallisella markkinoinnilla pyritään houkuttelemaan Green Fee pelaajia
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