Vanhempaininfo 2.5.2017

Tavoitteet tulevalle kaudelle
•

Viime vuoden toiminnan turvaaminen ja edelleen
kehittäminen

•

Golfliiton juniorigolfohjelman noudattaminen
(HiGM saanut laatuseuratunnustuksen v. 2017 alkaen)
•

”Harjoittelusta monipuolisempaa ja mukavampaa!”

•

Ohjaukseen panostaminen, varsinkin tyttöjen osalta

•

Uusien harjoitusvälineiden hankkiminen

•

Harjoitusolosuhteiden parantaminen Hirvihaarassa

•

Uusien Vasojen rekrytointi
•

•

Mm. kouluesitteitä/yhteistyötarjouksia ja lajiin tutustumisia jatketaan

Lähiseurayhteistyö

•

”Junnutiimi”,
yhteystiedot
Pro
– Asikainen Mika,
puh: 050-9186235, s-posti:
pro@hirvihaarangolf.fi

• Ohjaajat
– Front Mikko
puh.: 044-9789842, s-posti:
sal.mikko@kolumbus.fi
– Hellström Jarno
puh.: 044-3233180
jarhe69@gmail.com
– Koivisto Tiia
puh.: 044-5843471
tiiakoivisto@luukku.com
– Saarikivi Sami
puh.: 045-3550654 , s-posti:
sami.saarikivi@gmail.com
– Simola Ari,
puh.: 0500-713294, s-posti:
ari.simola@phnet.fi

Kesäkausi 2017
•
•

Toukokuu-syyskuu (säiden mukaan), kesätauko vko 27-29
Säännölliset harjoitusryhmät ( ti 2.5 ja to 4.5 alkaen)
– Alkeis-/Pikku-Vasat (ti klo 18-19, vastuuvetäjät Ari, Jarno, Mikko, Sami ja Tiia)
• golfharrastuksen aloittavat / green card-suoritukseen tähtäävät tai vähän aikaa pelanneet,
(harjoitukset 1krt/vko)
• …

– Vasat (ti klo 18-19, vastuuvetäjä Ari, Jarno, Mikko, Sami ja Tiia)
• greencardin jo suorittaneet ja edistyneemmät (harjoitukset 1krt/vko)
• lähipelitesti > 20

– Aktiivi-Vasat (ti klo 18-19 ja to klo 18-20.30 (peliharjoitus), vastuuvetäjä Mika)
• Aktiiviharrastajat ja/tai kilpailuihin tähtäävät, harjoitukset 2krt/vko
• Tasoitus < 54 ja lähipelitesti > 40

– Kilpa-Vasat (ti klo 19-20 (sis. mahd. peliharj. ensin) ja to klo 18-20.30, vastuuvetäjä Mika)
• täysipainoisesti harjoittelevat, golfliiton kilpailuihin osallistuvat, harjoitukset n. 3krt/vko
• Tasoitus < 18 ja lähipelitesti > 60

• Ryhmäjako lähtökohtaisesti
viimevuotisesti
• Pro+ohjaajat haastattelevat ja tekevät
myös ehdotuksen toukokuun aikana.
• Muutetaan ryhmiä
kesän aikana tarvittaessa!

Vasat harjoitusohjelmarunko 2017 viikoille 18 - 26
Vko 18

Aloitusinfo ja yhteistreenit

Vko 19

Putti + chippi

-Perusteet: ote, asento, suuntaus

Vko 23

Lähipelirata

Vko 24

Putti + chippi + swngi

-Lyönnin tavoite ja pelin idea
-Putti ja chippi kohteeseen: suunta ja pituus

-Osuma

Swingiharjoittelua, eri mailat
Vko 20

Chippi + swingin perusteet
Vko 25

Wedgepeli + bunkkeri

-Chippi: osuma, mailan käyttö ja mailan toiminta
-Swingin perusteet: ote, asento, suuntaus

-Osuma ja liike

Vko 21

Vko 26

Bunkkeri + putti

-Bunkkerilyönnin idea ja osuma

Kertausta ja pelinomaista
harjoittelua + greencard suorituksia

-Lähipeliharjoittelua 1-3 pallolla pelinomaisesti

-Putti: osuma, liike, suunta ja pituudenhallinta

Vko 22

Wedgepeli + swingi

-Perusteet: otse, asento, osuma
-Liike: liikkeellelähtö
-Liikkeenkehittely

Lisäksi kaikissa harjoituksissa käydään läpi greencardiin
kuuluvia etiketti- ja sääntöasioita, juniorilähtöisesti.

Kesäkausi 2017
• Pelikierroksia omalla
kentillä?
– Aktiivi-/Kilpa-vasat treenien
yhteydessä (aktiivit joka torstai)
– Muille vasoille omalla ajalla
(vanhempien toimesta)

• Leiripäivä 19.-20.7
• Omatoiminen harjoittelu
•

Poletti kerrallaan caddiemasterilta
(sisältyy harjoitusmaksuihin)

•

Kilpa-pelaajien harjoituskierrokset
kiertuekentillä

Kesäkausi 2017 / kilpailut
•

Kilpailuihin tukeminen (Liitonkilpailut, mm. Future Tour,
Junior Challenge Tour, Finnish Junior Tour)
–

•

Kustannetaan kilpailumaksut (+poletti) täysimääräisesti
juniorin valitseman tavoitteellisen pääkiertueen osalta
ja 2 kisaa toissijaiselta kiertueelta

Vasojen oma viikkokisa kesäkuun alusta (kesto10 vko:a)
•

Ei-kilpavasat (9-reikäinen, pb, punaisilta, uusimismahdollisuuskerta)

•

Kilpavasat (18r, lp-scr, hcp=tiiauspaikka, ei uusimismahdollisuutta)

•

Tulosseuranta/ohjeet klubin ilmoitustaululla ennen kesän alkua

•

HiGM-klubikisoissa usein juniorisarja (ks. Kilpailut)

•

Matalan kynnyksen kilpailut lähiseurojen kanssa, mm.

•

•

Nurmijärvi 22.5 klo 18 (par3-kenttä)

•

Hirvihaara 31.7 klo 18

•

Muut kilpailut: Kytäjä 12.6, Hyvinkää, HillSide 12.8

Päättäjäiset syksyllä
•

Palkitaan vuoden juniori, lähipelimestari,
viikkokisan parhaat, ahkerimmat harjoittelijat, tsempparit...

Kesäkausi 2017 / maksut
– Harjoitus-/valmennusmaksut ryhmittäin
•
•
•
•
•

Alkeis-/Pikku-Vasat
(jäsen: 150 € & ei-jäsen: 180 €)
Vasat
(jäsen: 150 € & ei-jäsen: 180 €)
Aktiivi-Vasat (jäsen: 350 € & ei-jäsen: 400 €)
Kilpa-Vasat (jäsen: 550 € & ei-jäsen: 650 €)
(”saa kokeilla pari kertaa ilman maksusitoumuksia”)

– Sisaralennus
– 50% halvemmasta harjoitus- /valmennusmaksusta (ei
pelioikeudesta)

– Maksut sisältävät
•
•
•
•
•

Koulutuksen viikkoharjoituksissa ja pelikierroksilla
Ilmaisen rangeharjoittelun kesäksi (poletti kerrallaan)
Pikku-Vasoille Greencard-kokeen
Rajoittamaton pelioikeus Aktiivi- ja Kilpa-Vasoille
Huom! Ei sis. greenfee-maksuja Alkeis-Vasoille/Vasoille!

– Harjoitusvälineet löytyvät aloittelijoille tarvittaessa
seuran puolesta
– Pelioikeusoptio harjoitusryhmäläisille (tilaus Samin kautta)
• 12v ja alle: 100 € (synt. -v.2005)
• 13-18v. : 150 € (synt. v.2004-1999)
• 19-21v. : 250 € (synt. v.1996-1998)
• (pakollinen/suositeltava kilpa- ja aktiivivasoille)

Kesäkausi 2017 / muuta
• Vasa-tiit (n. 100-150m väylät) kentällä!
• Klubiravintolan toiminta laajenee
• Vasoille 10 kerran lounaspassi 50€
caddiemasterilta!

• Startteritoiminta aktiivi- ja kilpajunioreille
• La-su ruuhka-ajat klo 10-14
• Tienausmahdollisuus lisäkisa- ja leirimaksujen
alentamiseen

• Junior Challenge Tour -kiertue
• 5/6 osakilpailu Hirvihaarassa 17.7
•

Vapaaehtoisia tarvitaan mm. forecaddieksi yms.

Talvikausi 2017-2018
• Loka-/marraskuu-maalis/huhtikuu 2018
– Oman klubin lyöntiharjoitustilat laajenee!
– Vierumäki, Golfpoint…
– Jumppavuoro (Hepolan koulu)

• Ulkomaan
pelimatka/harjoitusleiri
maalis-huhtikuussa 2018
(Aktiivi-/kilpa-Vasat)
– Sitovat ilmoittautumiset
loppukesän/syksyn 2017
aikana

Pelisäännöt vanhemmille
•
•
•
•
•
•

Kannustamme lapsiamme
myönteisellä tavalla harjoituksissa
ja kilpailuissa
Annamme prolle ja ohjaajille
rauhan keskittyä valmentamiseen,
emme ohjeista heitä
Jos seuraamme harjoituksia ja
huomaamme vaaratilanteen,
puutumme asiaan
Tuomme lapset ajoissa
harjoituksiin ja kilpailuihin,
seuraten annettuja ohjeita
Huolehdimme riittävästä levosta ja
terveistä ruokailutottumuksista
Jos lapseni on sairas, en tuo
häntä harjoituksiin, vaan ilmoitan
prolle tai ohjaajalle poissaolosta

Varainhankinta
• Harjoitusmaksujen pitäminen
alhaalla ja tapahtumien järj.
– Yhteistyösponsoreita
(→ Tj. Ismo Piira)
• Comotest Oy
– Muuta, ideoita?
– Lahjoituksia saatu: palloja,
välineitä palkinnoiksi

Tavarahankintoja
• Vasojen pelipaidat (leiriä varten)
• Pelipalloja Vasojen logolla
klubilla myynnissä
• Jne…

Viestintä
• S-postiviestit Samilta
ja Mikalta
• Vasojen omat
nettisivut
• Harjoitusryhmät/-ajat
– Materiaaliarkisto
(vanhemmillekin infoa)

