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Aika:  Johtokunnan kokous 6/2020 pidettiin puhelinkokouksena tiistaina 12.5.2020 klo 
17.30 lukien 
 

Läsnä: Läsnä olivat kaikki johtokunnan jäsenet sekä lisäksi kutsuttuina golftoimenjohtaja 
Lauri Gulin, toimistopäällikkö Nette Heikel ja kenttämestari Kai Kurikka 

 
Kenttämestarin katsaus: 

Väylän 4 bunkkereiden ympärille tuleva siirtonurmi tulee viikolla 21. Asennustyö 
kestää pari päivää. 
 
Kuluvalla viikolla tehdään säävarauksin lyöntipaikkojen ilmastointi sekä griinien 
täydennyskylvöt. 
 
Väylän 4 siirtonurmien asennuksen jälkeen tehdään väylien ilmastointi, 
täydennyskylvöt sekä hiekoitukset. Griinien ilmastoinnit pyritään tekemään jossain 
näiden välissä.  
 
Huolestuttava asia tällä hetkellä on griinien alastulojäljet sekä paikkaamattomat 
divotit. Näitä on paljon myös uloslyöntipaikoilla. Todettiin, että teellä ei saa tehdä 
harjoituslyöntejä. Lisätään jälkien korjaamista koskevia muistutuksia.  
 
Bunkkeriharavat ja pallopesurit jäävät edelleen pois kentältä. 
 
HGK:lle on myönnetty GEO Ympäristösertifikaatti todisteena ympäristöystävällisestä 
kentänhoidosta ja ympäristön huomioimisesta kaikessa toiminnassamme. 
Sertifikaattiin liittyvät dokumentit tallennetaan nettisivuillemme. 
 

Range  Jäsenemme J-P Nykänen on lahjoittanut klubille uudet matot ja pallokaukalot. 
 
 

Päätöksiä -     CM-toimistolle tulee suojapleksit ja toimisto avataan 14.5. 
 

  -     HGK:n kevätkokous pidetään pandemian vuoksi vasta elokuussa.  

- Peliryhmien kokoa koskevat rajoitukset poistetaan 13.5 alkaen eli sen jälkeen 

kaikkina aikoina voi pelata neljän hengen ryhmissä.                                                                                       

- Kilpailukausi 2020 aloitetaan 1.6 niin viikko-, seniori- kuin perinteisten 
kilpailukalenterissa mainittujen lyönti-, pb ja reikäpelikilpailujen osalta. 
 
Todettiin, että Stockholms Golfklubb on ehdottanut heidän Kevinge-
klubiottelun isännöinnin siirtoa vuodella eli vuoden 2020 klubiottelu jää 
pandemian vuoksi pelaamatta.  
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Päätettiin ilmoittaa pohjoismaisille ystävyysklubeille, että HGK ehdottaa oman 
Victorias Pokal kilpailun isännöinnin siirtoa ensi vuodelle. 
 
Erkko Trophyn osalta päätettiin, että kilpailu pyritään järjestämään tänäkin 
vuonna, vaikka ulkomainen osanotto voi pandemian vuoksi jäädä vähäiseksi.  
 

- Ravintola, klubirakennus ja pukuhuoneet avataan 1.6.  
 

- Junioritoiminnan valmennukset alkavat 1.6. pienryhmissä (enintään 10kpl). 
 

Muita asioita Johtokunta käsitteli myös muun muassa jäsen- ja pelimaksutilannetta, vuoden 2019 
tilinpäätöksen valmistumista, kartanon meneillään olevaa ikkunaremonttia ja muita 
remonttitarpeita sekä ravintoloitsijan esitystä saada siirtää niin kutsuttu Carlsberg-
kioski Piccadillylle. 

  
Seuraava johtokunnan kokous  

Seuraava kokous pidetään 10.6. klo 17.30.  


