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Suomi Golf by Golfliitto

Korttikysely
18.-29.1. 

Työryhmä Antti Hiltunen, Aarni Nordqvist ja 
Juha Korhonen suunnittelivat kyselyn.

Lähetettiin SGL:n jakelulla seurojen 
puheenjohtajille ja toiminnanjohtajille sekä 
SGK:n jakelulla oy:n puheenjohtajille ja 
FGMA:n jakelulla toimitusjohtajille.

Kyselyn tulokset käsiteltiin ja tämän 
esityksen laati trio Antti, Teemu ja Juha.
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Kysymykset:
annettiin 4 vaihtoehtoa ja 
kuvattiin nykyinen 
toimintamalli

1. Yllä kuvattu nykyinen toimintamalli on hyvä ja toimiva ja 
voidaan jatkaa samalla tavalla

2. Jokainen golfyhteisö voi tilata FGU-kortteja House of Golf -
toimistolta ja jakaa kortit niille henkilöille, joille golfyhteisö 
katsoo sen kannaltaan parhaaksi. Kortin käytöstä laskutetaan 
aina kortinhaltijan omaa golfyhteisöä. Kortteja ei ole pakko 
tilata eikä jakaa eikä näin ollen myöskään hyväksyä kentällä 
käytettäväksi. Kortin käytöstä perittävä maksu sovitaan 
vuosittain toimialan yhdistysten kesken.

3. FGU- kortti jaetaan vain ja ainoastaan Suomi Golfin 
Kunniagallerian (Hall of Fame)- jäsenille sekä Suomen 
Golfliiton, Suomen Golfkenttien, Suomen PGA:n ja Suomen 
Golfjohtajien ansiomerkin haltijoille. Nämä henkilöt voivat 
pelata veloituksetta toimialajärjestöjen erikseen päättämän 
enimmäismäärän verran.

4. Poistetaan FGU- kortti kokonaan käytöstä.
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Kyselyn tulokset

Vastaajia yhteensä 222 kpl.
Jatketaan nykyisellä mallilla 92 kpl 41,7 %
Poistetaan kortti kokonaan 77 kpl 34,7%
Jokainen golfyhteisö tilaa ja maksaa käytön 40 kpl 
18,0 %
Vain ansiomerkin saajille 13 kpl 5,9 %

Nykyisen kannalla 92 kpl ja 41,7 %. Muutoksen 
kannalla 130 kpl ja 58,3 %.
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Trion ehdotus

Jokainen golfyhteisö voi tilata FGU-kortteja House of Golf -
toimistolta ja jakaa kortit niille henkilöille, joille golfyhteisö 
katsoo sen kannaltaan parhaaksi. Kortin käytöstä laskutetaan 
aina kortinhaltijan omaa golfyhteisöä. Kortteja ei ole pakko 
tilata eikä jakaa, eikä näin ollen myöskään hyväksyä kentällä 
käytettäväksi. Kortin käytöstä perittävä maksu sovitaan 
vuosittain toimialan yhdistysten kesken.

Kysymykset:

Järjestöt (PGA, FGMA, SGK ja SGL) rinnastetaan 
golfyhteisöiksi?

Suositellaanko kuitenkin, että kaikki mukana?

Hinta 20€ (toimistomaksu)?

Korttia voi käyttää 1 krt/hlö/kenttä?

Tarvitaanko kilpapelaajille erityiskohtelu?

Kortin saaja rekisteröityy ennalta ja hyväksyy käyttöehdot?




