
2013 kesäkauden yhteenveto

- Frisbeegolfjaosto

Frisbeegolfjaoston kesäkausi 2013 oli vahvan kasvun aikaa. Jäsenmäärä kasvoi huomattavasti kauden

aikana, harrastus- ja kilpailutoiminta oli aktiivisempaa sekä monipuolisempaa kuin aiempina vuosina ja

lisäksi uutena toimintamuotona mukaan tuli junioritoiminta.

Rata-asiat
Jylin “vaikutusalueella” tärkeimmät radat ovat Laajavuori (18 väylää), Harju (6 väylää) ja Vitapolis (9

väylää). Loppukesästä Riihivuoreen avattu uusi 18-väyläinen rata, jossa Jyli järjesti yhdet kisat.

Laajavuoren käyttöaste liian korkea ja helpotusta pitäisi saada. Keskivertopäivänäkin kävijämäärä arviolta

300-500 ja rata liian täynnä. Myös Harjun ja Kinkomaan käyttöasteet korkeat.

Jyväskylän alueella kova tarve lisäradoille. Jani Saukko ollut yhteydessä kaupunkiin ja näillä näkymin

Tuomiojärven rantaan ja Keljonkankaalle hyvät mahdollisuudet saada rata jopa ensi kesänä.

Harrastajamäärät
Jyväskylän alueen harrastajamääristä ei ole tarkkaa arviota. Seurassa vajaat sata jäsentä, mutta satunnaisia

ja aktiivisempia harrastajia arviolta 2000-4000.

Harrastajamäärien selvitys olisi tärkeä tavoite tulevalle kaudelle.

Yritys- ja yhteisötapahtumat
Yritys- ja yhteisötapahtumia järjestettiin arviolta saman verran kuin edellisenä kesänä. Tapahtumien

järjestäminen on havaittu hyväksi tavaksi tehdä lajia tunnetuksi, levittää lajitietoutta (säännöt, etiketti,

harrastuspaikat) ja houkutella jäseniä seuraan. Lisäksi tapahtumat toimivat merkittävänä tulonlähteenä

seuralle.

Tapahtumia yhteensä n. 15 kappaletta, joissa n. 190 kävijää

Viikkokisatoiminta
Viikkokisatoiminta oli erittäin vilkasta koko kesän. Laajavuoren lisäksi Harjulla ja Kinkomaalla säännöllistä

viikkokistaoimintaa. Harjun viikkokisoissa erityisesti juniorit otettu huomioon. Kinkomaalla holaripottikisa,

joka kasvatti suosiotaan pitkin kesää.

Laajavuoren viikkokisoissa valtava suosio koko kesän ajan, järjestetty 20 kisaa, yhteensä 189 eri

harrastajaa kävi kisoissa. Useampi kisa, joissa yli 50 osallistujaa.



Kilpailutoiminta
Jyli oli järjestämässä kahta eri SFL:n alaista kilpailua kesän aikana. Teho Sport Openiin heinäkuussa

osallistui 78 kilpailijaa ja ensimmistä kertaa järjestettyyn Finnish Amateursiin syyskuussa 74 kilpailijaa.

Palaute kisojen järjestelyistä ollut hyvää.

Jyliä edustavien kilpailijoiden määrä SFL:n ja PDGA:n kisoissa kasvoi myös merkittävästi kauden aikana

ja menestystä tuli kiitettävästi. Poimintoja saavutuksista:

Henna Määttä

● SM-kisat, 1. sija

● Pro-tour, 2 osakilpailuvoittoa

Esa Salonen

● SM-kisat, 3. sija, Juniorit-19

● Parigolfin SM, 8. sija

Jani Saukko

● Frisbeepoint tour, 2. sija kokonaiskilpailussa, Advanced Amateur

● Finnish Amateurs, 1. sija

● Parigolfin SM, 8. sija

Kaudelle 2014 tärkeä tavoite kasvattaa entisestään kilpapelaajien määrää ja saada junioreita mukaan SFL:n

alaisiin kisoihin.

Junioritoiminta
Kauden 2013 aikana aloitettiin ensi kertaa myös junioritoimintaa. Toimintaan saatu avustusta

opetusministeriöltä. Junioritoiminta sisältänyt viikottaisia harjoitusvuoroja Laajavuoressa sekä

viikkokisatoimintaa Harjulla.


