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Golf:

Lentopallokerho
Musiikkikerho
Petankki
Sauvakävely

Pauli Piirala, Pertti Kemppi
Kari Oppman
Kaija Mäkiö
Paula Kaikkonen, Jouko Tavajärvi

Kerho on kokoontunut kerran viikossa keskiviikkoisin. Pelaajia on
ollut keskimäärin 7 - 8. Sen lisäksi palloja on pussitettu muinakin
aikoina. Kevät- ja syyskaudella on pelattu turnaus. Kevät kauden
voittaja oli Jouko Kukkula ja syksyllä Arimo Halme. Osanottajia
molemmissa turnauksissa oli 16. Pelimaksuista on kerlynyt muka-
vasti tuoitoja, siten että pöytä on nyt seuran omistama ja jo syk-
syn aikana tuottoja tilitettiin Seuralle yli 200 €. Pelaaminen mak-
saa 'l € ja on kaikkien halukkaidenkäytettävissä seuran aukioloai-
koina, kunhan ei häiritse kirjastoon mahdollisesti sovittua tapahtu-
maa.

SSGKn jäsenmäärä kasvoi nopeasti mainitulla pelikaudella, jä-
senmäärä lisääntyi vajaaseen 200 golffariin. Pyrimme vastaa-
maan kasvaneeseen kysyntään lisäämällä pelivuorojamme Vista-
bella Golfissa. Saimme lisäaikoja, mutta siltijoinain päivinä haluk-
kaita pelaajia oli enemmän kuin pystyimme tarjoamaan aikoja.
Joud u imme välillä jäädyttämään jäsenmäärämme pystyäksemme
palvelemaan jäseniämme. SSGKlla on vakioajat kolmena päivänä
viikossa. Tästä syystä kiteytimme perusajatustamme. SSGK.n pe-
rusajatuksena on luoda kiinteä peliympäristö Costa Blancan seu-
dulla aktiivisesti pelaaville Suomi-seuran jäsenille.
Näin ollen sovellamme pelivarauksissa periaatetta "Mitä enem-
män pelaat, sitä varmemmin pelaat myös ruuhkatilanteessa". Ti-
lanteessa, jossa tiettyyn peliin on tulossa pelaajia enemmän kuin
on pelipaikkoja, varausjärjestelmämme suosii vakinaisesti pelaa-
via jäseniään niiden kustannuksella, jotka ovat vain käymässä tai
pelaavat vain harvoin. Suomi-seuran Golfkerhon jäsenyys ei siis
automaattisesti takaa pel ipaikkaa ruuhkaisimpina pel ipä ivi nä,
m utta tarjoaa ed u I I isen peliympäristön useimpina pel ipä ivi nämme.
Uusi periaatteemme sai positiivisen vastaanoton jäseniltämme.

Su u nn itelm iem me m ukaisesti I isäsimme myös kilpailutoim intaa ja
joka torstai järjestettiin erimuotoinen kisa, johon osallistuminen oli
vapaaehtoista. Myös tämä sai runsaan ja positiivisen vastaanoton
ja lisäsi edelleenkin jäsentemme yhteenkuuluvaisuutta.

Jatkoimme myös koulutustoimintaamme Suomi-seuralta saa-
mamme apurahan turvin Golf Pro Pia Koivurannan johdolla. Kou-
lukseen osallistui yli 30 jäsentämme. Järjestimme myös tilaisuu-
den, jossa kerrottiin sääntöuudistuksesta.

SSGK järjesti peliretkiä lähialueen kentille kauden aikana, mm.
kahden päivän turnauksen La Manga Golfin kentille sekä Suomen
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