Toimintasuunnitelma kaudelle 2021
Levi Golf ry.
1. Kilpailutoiminta
Kaudella 2021 tavoitteena on järjestää 15 – 20 kilpailua. Sisältäen koko kesän kestävän
viikkokilpailusarjan sekä seuran mestaruuskilpailut. Mestaruuskilpailut järjestetään elokuussa Suomen
Golfliiton suosittelemaan aikaan tai muuna sopivana viikonloppuna. Kauden päättäjäiskilpailu järjestetään
syyskuun lopulla. Kilpailu jälkeen on vapaamuotoinen päättäjäistilaisuus.
Johtokunta päättää em. kilpailujen sarjat, pelimuodot, osallistumismaksut ja palkitsemiset.
Kilpailu- ja tasoitustoimikunta esittää johtokunnalle muut kauden aikana järjestettävät kilpailut, joita ovat
mahdollisesti mm kauden avaus scramble, naistenkisa, miesten shoot-out, junioreiden kisat, senioreiden
lappi cup jne. Johtokunta vahvistaa suunnitelmat päätöksellään.
Juniorikilpailut ovat osa junioreiden koulutus- ja valmennustoimintaa. Seuran järjestämissä kilpailuissa
junioreilla on omat sarjat. Kehittyneemmillä junioreilla on mahdollisuus kilpailla halutessaan aikuisten
sarjoissa.
Seuralla on arviolta 2 edustajaa kilpailemassa valtakunnallisissa Finnish Tourin kisoissa. Lisäksi on useita
edustajia mm Senioreiden Lappi Cup-sarjassa sekä muissa yksittäisissä muilla kentillä järjestettävissä
kilpailuissa.
Seuran talousarviossa on varauduttu kilpailutoiminnan kustannuksiin, joista pääosan muodostavat omien
kilpailujen palkinto ym. järjestelykulut sekä edustuskilpailijoiden mahdolliset osallistumismaksut, matkaja majoituskulut.
2. Koulutus- ja valmennustoiminta.
Koulutustoimintaa harjoittaa ry:n ja Levi Golf & Country Club Oy:n yhteistyösopimuksen perusteella Pro.
Seura tukee talousarvioon varattujen määrärahojen mukaisesti jäsenten koulutusta ja valmennusta.
Johtokunta tekee erillisen päätöksen koulutusmuodosta ennen kauden alkua. Aikuisten koulutuksista
jäseniltä peritään johtokunnan määräämä omavastuu. Seura tukee erityisesti junioreiden koulutuksia,
jotka pyritään järjestämään ilman omavastuuta.
Talviaikaan pyritään järjestämään ohjattua toimintaa Kittilän liikuntahallissa. Kesäaikana pidetään
Golfkoulua golfista kiinnostuneille pikkujunnuille. Keväällä ja syksyllä pyritään järjestämään koululaisille ja
esikoululaisille golfiin tutustumistilaisuuksia.
Green Card kurssit:
Kurssit järjestää Pro, jolla on oikeus kirjoittaa Green Cardit. Seura tekee yhteistyötä Pron tai häntä
edustavan yhteisön kanssa.
Seuran tavoite on, että Levillä voi kaikki halukkaat suorittaa Suomen Golfliiton sääntöjen mukaisen Green
Cardin.
Matkat
Reissuja pyritään järjestämään porukan innokkuuden ja mahdollisuuksien mukaan. Toimikuntien
järjestämiä matkoja tuetaan mahdollisuuksien mukaan.

3. Toimikunnat
Seuran toimintaa toteutetaan toimikunnissa joita ovat:
Tasoitus- ja kilpailutoimikunta, joka toimii myös sääntötoimikuntana.
Junioritoimikunta.
Ladytoimikunta.
Senioritoimikunta.
Klubitoimikunta.
Johtokunta valitsee vuosittain toimikuntien jäsenet sekä nimeää seuran kapteenin ja ladykapteenin.
Toimikuntien toimintaa tuetaan harkinnan mukaan budjetoitujen muiden varsinaisen toiminnan kulujen
raameissa.
4. Seuran talous
Seuran tulot ja menot käsitellään vuosittaisessa budjetissa, jonka seuran syyskokous vahvistaa seuraavalle
vuodelle.
Suomen Golfliitolle tilitetään 30€ / jäsen sisältäen Golflehden 1 kpl / talous. Juniorin jäsenmaksu on 9€.
Liitolle tilitettävä osuus on n. 13 000€. NexGolf – järjestelmän seuran osuus on puolet lisenssin
kustannuksista eli n 4800€. Em. sekä seuran hallintoon, kirjanpitoon jne. liittyvät kulut muodostavat noin
45 % kuluista.
Suurimmat toiminnalliset menoerät ovat seuran jäsenten koulutus- ja valmennustoiminta, oma
kilpailutoiminta sekä edustuspelaajien kilpailutoiminnan tukeminen.
Suurin tuloerä on jäsenmaksut.
Vuodelle 2021 vuosijäsenmaksut ja liittymismaksut ovat liki 80 % tuloista. Muita tuloja ovat kilpailujen
osallistumismaksut, tuet ja junioritoimintaan saadut sponsoritulot.
Vuoden 2021 talousarvio laadittiin 500 € alijäämäiseksi, joka katetaan aikaisempien vuosien ylijäämillä.
Tavoitteena taloudenhoidossa on kuitenkin säilyttää jonkin verran ylijäämää taloudellisena reservinä
toiminnan kehittämiseen.
5. Jäsenhankinta
Seura suorittaa edelleen aktiivista jäsenhankintaa. Tavoitteena on 450 entistä ja 50 uutta jäsentä vuoden
2021 loppuun mennessä.
Jäsenhankintaa tehostetaan erityisesti lasten ja nuorten osalta, mm järjestämällä yhteistyössä Levi Golf &
Country Club Oy:n kanssa erilaisia golfiin tutustumistapahtumia kunnan lapsille ja nuorille. Lasten ja
nuorten aloittamiskynnystä on alennettu poistamalla juniori-ikäisten liittymismaksu ja alentamalla
jäsenmaksu 10 euroon.
6. Tiedottaminen
Seuran päätiedotuskanava on seuran omat Web – sivut, jotka ovat yhteiset Levi Golf & Country Club Oy:n
kanssa. Lisäksi jäsentiedotteita toimitetaan sähköpostitse. Tapahtumista ja ajankohtaisista asioista
ilmoitetaan myös Levi Golf-Facebook sivulla. Seuralla on lisäksi oma ilmoitustaulu Klubirakennuksen
ulkoseinällä. Tarvittaessa käytetään myös lehti – ilmoituksia.

7. Par 3 harjoitusrata
Levi Golfille ollaan rakentamassa Par 3 harjoitusrata nykyisen harjoitusalueen yhteyteen kesällä 2021.
Harjoituskentästä tulee ns. jokamieskenttä, johon ei ole Green Card vaatimusta. Radalle tulee myös
puistogolfrata, joka soveltuu futis-, piha-, frisbee-golfiin. Par 3- ja puistogolfradalla pyrimme lisäämään
golfin ja Levi Golfin houkuttelevuutta sekä madaltamaan kynnystä golfharrastuksen aloittamiselle.
Harjoitusrata tukee myös Levi Golf Ry:n jäsenten koulutus- ja harjoitustoimintaa.
Harjoitusradan greenit ja lyöntipaikat rakennetaan tekonurmesta, joka mahdollistaa golfkauden
pidentämisen 2-4 viikkoa.
Hanke rakennetaan yhteistyössä Levi Golf & Country Club Oy:n kanssa. Hankkeelle haetaan Leader
Tunturi-Lappi Ry:n yleishyödyllistä investointitukea. Levi Golf Ry:n osallistuminen radan rakentamisesta
aiheutuviin kustannuksiin edellyttää Leader Tunturi-Lappi Ry:n tai muuta vastaavaa rahoitusta.

