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NORDCENTER GOLF & COUNTRY CLUB RY
TOIMINTASUUNNITELMA 2019 (1.1.–31.12.2019)
Nordcenter Golf & Country Club ry on Golfliittoon kuuluva urheiluseura,
joka toiminnassaan käyttää Oy Nordgolf Ab:n (Oy) golfkenttiä ja niihin liittyviä
palveluja.
Nordcenterissä on kaksi huippukuntoista golfkenttää ja yksi Suomen
arvostetuimmista golfkeskuksista historiallisessa kartanomiljöössä.
Pelimahdollisuuksien ohella tarjotaan erinomaiset oheispalvelut ja Suomen oloissa
ainutlaatuiset viihtyisät klubitilat. Nordcenterille tunnusomaista on pyrkimys korkeaan
laatuun kaikilla osa-alueilla.
Korkealaatuisen seuratoiminnan järjestämisellä on keskeinen rooli Nordcenterin
strategian toteuttamisessa. Toiminta suunnitellaan yhteistyössä Oy:n kanssa.
Nordcenter Golf & Country Club ry:n (Seura) tarkoitus
Ote ry:n säännöistä:
”Seuran tarkoitus on edistää golf-urheilun harrastusta ja kilpailutoimintaa sekä niihin
liittyvää muuta urheiluun ja vapaa-ajanviettoon liittyvää toimintaa.
Seura järjestää golfkilpailuja sekä muita jäsenille ja heidän vierailleen tarkoitettuja
toimintoja, huolehtii golfkulttuurin vaalimisesta ja edistää pelaajien viihtyvyyttä
Nordcenterissä. Toimintaa kehitetään siten, että voidaan tarjota yhä useammalle
jäsenelle kiinnostavia palveluja mm. vierailuja muille golfkentille niin Suomessa kuin
ulkomailla.”
Seuran tavoitteet kaudelle 2019
1. Nostaa edelleen osallistumisaktiivisuutta seuran järjestämissä tapahtumissa.
Seuran jäsenmäärä on 1008. Noin viidennes jäsenistä osallistuu järjestettyihin
kilpailuihin ja tapahtumiin. Tavoite on saada lisää osallistujia monipuolistamalla
tapahtumatarjontaa kiinnostavammaksi ja sopiviksi kaikille pelaajille aloittelijasta
mestareihin, junnuista vanhimpiin saakka.
2. Jäsenmäärä nousuun.
Tuetaan Nordgolf Oy:n strategiaa jäsenyyksien lisäämiseksi.
Järjestetään kilpailuja ja tapahtumia, joihin jäsenet voivat kutsua ystäviään. Avataan
edelleen tapahtumia enemmän myös ulkopuolisille. Tutkitaan golfliiton tarjoamat
tukiohjelmat uusien pelaajien saamiseksi lajin pariin.
3. Kehittää edelleen hyvää ja houkuttelevaa klubihenkeä.
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4. Golfin uusien sääntöjen koulutus ja käyttöönoton tuki
5. Tuetaan Nordgolf Oy:n järjestämiä avoimia kilpailuja ja muita seuratoimintaa
tukevia hankkeita.

Toimintasuunnitelmat tarkentuvat seuran syyskokouksen jälkeen kun
toiminnanjohtaja ja toimikunnat aloittavat kauden suunnittelutyönsä.
Suunnitelmissa otetaan huomioon syksyn jäsenkyselyyn saadut vastaukset.
Ohjelma julkaistaan huhtikuun puoleen väliin mennessä.
Seuran toiminnan organisointi
Seuran toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan viiden toimikunnan voimin.
Kapteeni - Klubitoimikunta
Naisten kapteeni - Naistoimikunta
Kilpailu- ja tasoitustoimikunta
Senioritoimikunta
Junioritoimikunta
Junioritoimikunta on vuonna 2019 pääosin Nordgolf Oy:n vastuulla.
Oy:llä on junnutoiminnan aktivoimisen edellyttämät resurssit. Seura tukee tarpeen
mukaan.
Viestintä
Seura tiedottaa aktiivisesti tapahtumista viikottaisessa jäsentiedotteessa.
Lisäksi pyritään lisäämään juttuja ja kuvia tuloksista, tapahtumista ja yleensäkin
seuran toiminnasta. Myös Nordcenterin nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa
lisätään seuran näkyvyyttä..
Talous
Jäsenmaksu säilytetään ennallaan eli 65 euroa aikuiselta ja 50 euroa junioreilta (sis.
alv:n)
Jäsenmaksuilla ja tapahtumien/kilpailujen osallistumismaksuilla katetaan Golfliiton
jäsenmaksut, tapahtumien ja kilpailujen järjestelykustannukset ja palkinnot sekä
seuraotteluiden, valmennusten, caddietoimiston, viestinnän ja seuran hallinnon
kustannuksia.
Jäsenmääräksi on arvioitu 1010, joista 170 juniorijäsentä (alle 24 v).
Hallitus

