JÄSENTIEDOTE 1/2017

Hyvää KarG 30-v juhlavuotta 2017
Tässä tiedotteessa on tarkoitus informoida ja muistuttaa sinua tietyistä tulevaan golfkauteen liittyvistä
asioista.
JÄSENMAKSUN eräpäivä on 28.2.2017.
Huom ! Golfliitto siirtyy sähköiseen jäsenkorttiin
Golfliiton uusi sähköinen jäsenkortti ja harrastajan golfsovellus, eBirdie, esitellään Golfliiton 60vuotisjuhlagaalassa 4.3. ja otetaan käyttöön 17.3. Golfmessujen yhteydessä. Messuista alkaen sovellus on
ladattavissa iOS- ja Android-käyttöjärjestelmien puhelimiin veloituksetta. Myös sovelluksen käyttäminen on
kokonaan ilmaista.
eBirdiestä löydät mm. automaattisesti päivittyvän tasoitustietosi, Golfliiton jäsenkenttien tiedot sekä
rahanarvoisia jäsenetuja ja tarjouksia Golfliitolta, kotiseuraltasi sekä näiden yhteistyökumppaneilta.
Jäsenseurojen pelaajat, joilla ei iOS- tai Android-käyttöjärjestelmän puhelinta ole, saavat kotiseurastaan
halutessaan tulostetun tasoitustodistuksen.
Päätoimiset alle 30-v. opiskelijat toimittakaa voimassa oleva opiskelijatodistus esim. skannattuna email.
toiminnanjohtaja@kareliagolf.fi 15.2. 2017 mennessä, jotta voitte maksaa opiskelijajäsenmaksun 100 €.
Kontioniemen golfkentän PELIMAKSUN eräpäivä on 31.3.2017
Pelimaksusta lähetetään erillinen lasku helmikuun loppuun mennessä. Mikäli et saa laskua helmikuun
loppuun mennessä, ota yhteyttä toiminnanjohtajaan, niin katsotaan pelikuviot kohdalleen tulevalle
pelikaudelle.
Kausimaksun voi maksaa osamaksulla Lindorffin lasku- ja erämaksupalvelun avulla. Lisätietoja palvelusta
kausimaksulaskutuksen ja jäsentiedotteiden mukana helmikuun aikana.
Huomioi, että kausimaksun maksanut KarG jäsen saa merkittäviä etuja, kuten alennukset lähikenttien green
fee hinnoista ja pelioikeuden Pilkon par-3 kentälle
Vuosina 2015-2016 aloittaneet golfarit; ottakaa rohkeasti yhteyttä toiminnanjohtaja Mika Kupiaiseen, niin
katsotaan yhdessä tulevan kauden pelioikeus/ -maksuasiat kuntoon Kontioniemen 18 reikäiselle kentälle
ja/tai Pilkon par-3 kentälle sekä Mehtimäen Golfhallille.
Karelia Golf ry:llä myytävänä/vuokrattavana yhden pelioikeuden osakkeita.

Huom!
Uusi aloitteleva 1-2 vuotta pelannut KarG jäsen, 5 * GF-kortilla pelaava KarG jäsen, KarG juniorijäsen tai
KarG opiskelijajäsen eivät tarvitse osakkeeseen perustuvaa pelioikeutta Kontioniemen golfkentälle.
Pilkon par-3 kentällä ei tarvita osakkeeseen liittyvää pelioikeutta.
KarG jäsenillä on Pilkossa hyvät jäsenedut.
KARG JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSUJEN HINNAT VUONNA 2017

aktiivi
kannattava
liittymismaksu

aikuinen

puoliso

170 €
90 €
75 €

160 €
90 €
75 €

opiskelija
(alle 30 v. päätoim.)
100 €
50 €
50 €

juniori
70 €
40 €
50 €

Aktiivi- ja kannattava jäsenmaksun suorittaneille lähetetään Golflehti (lehti/golftalous) ja seuran posti sekä
KarG jäsenetuina päiväpelilippu Pilkon par-3 kentälle ja Mehtimäen golfhallille (arvo 40 €)
KONTIONIEMEN & PILKON PAR-3 KENTTIEN PELIMAKSUT VUONNA 2017
Aikuinen

KarG jäsenet

Muut

Kausimaksu/ H0-osakkeella

590 €

760 €

400 €

500 €

Kausimaksu (alle 15 v)
Kausimaksu (15-21 v)

190 €
290 €

260 €
360 €

10-päivän sarjalippu/H0-osakkeella

320 €

kausimaksu vuokrapelioikeudella

890 €

KarG aloittavan golfarin kausimaksu
Kontioniemi & Pilkon par-3 1.vuosi

300 € (et tarvitse osaketta!!!)

2. vuoden KarG golfarin kausimaksu
Kontioniemi & Pilkon par-3

590 € (et tarvitse osaketta !!!)

Opiskelija alle 30 v
Kausimaksu
Juniorit

GREEN FEET
kierros GF arkisin
45 €
kierros GF vkon lopp. ja 24.6-6.8.
55 €
GF osakkaan vieraana ark.
35 €
GF osakkaan vieraana vkon lopp.
+ 24.6.-6.8.
45 €
päivä GF
70 €
osakas GF
35 €
9 r. GF
30 €
9 r GF osakas
20 €
GF opiskelijat (alle 30 v)
25 €
GF juniorit
(alle 21 v)
25 €
5 * GF kortti (KarG jäsenille) 185 € (et tarvitse osaketta !!!)

1060 €

Kausimaksut ja green feet sisältävät kärryjen käytön.
Kärryihin vaihdettu uudet laakerit kaudelle 2017
Kärryt toimivat 2 € pantilla.

PILKON GOLFALUEEN MAKSUT VUONNA 2017
GF maksut par-3 kentälle
KarG jäsenet

Muut

GF, päivä
GF, Opiskelijat ja juniorit

15 €
10 €

20 €
15 €

Kausikortti par-3

150 €

300 €

Opiskelijat, alle 30 v
Juniorit alle 21 v

100 €
50 €

200 €
100 €

MEHTIMÄEN GOLFHALLI
Mehtimäen golfhalli os. Lähteläntie, Joensuu (Kuntokeitaan takana)
Aukioloajat www.kareliagolf.fi
Golfhallin maksut:
Päivämaksu 20 €, KarG jäsenet 10 €
Kausikortit:
Aikuiset KarG jäsenet 150 €, muut 300 €
Perhekausimaksu KarG jäsenet (2 aik + max. 2 lasta) 275 €
Opiskelijat KarG jäsen (alle 30 v. päätoiminen) 100 €, muut 200 €
Juniorit alle 21 v KarG jäsenet 75 €, muut 150 €
Green Card- kurssit
Karelia Golf ry järjestää GC-kursseja talven ja kevään aikana.
KarG talvikurssit pidetään Mehtimäen Golfhallilla viikonloppuisin la-su 11.-12.2. , 18.-19.3. ja 1.-2.4.
Hinta 150 €. Opiskelijat 100 € ja juniorit alle 21 v 75 € sisältää Golfhallin kausimaksun loppukaudeksi ja
kurssihinta hyvitetään kokonaisuudessaan KarG liittymisen yhteydessä.
Ilmoittautumiset toimisto@kareliagolf.fi puh. 050-3025933 kehityspäällikkö Aki Keronen (lisätietoja
www.kareliagolf.fi )

KONTIOLAHTI GOLF OY:N OSAKAS-KAUSIPELAAJAN ETUJA KAUDELLA 2017



Ajanvarausmahdollisuus Kontioniemen kentälle 14 vrk ennen , norm. 7 vrk
10 € alennus osakas kausipelaajan vieraalle (1-3 pelaajaa) green feestä Kontioniemen kentällä
osakkaan varattava lähtöaika ja pelattava samassa lähdössä
alennettu GF arkisin 35 €
alennettu GF viikonloppuisin ja ajalla 24.6.-6.8. 45 €





Polettikortit alennettuun hintaan Kontioniemessä ja Pilkossa
Golfauto 20 €/ kierros (ovh. 30 €/kierros),
Golfauto 10 x kortti 180 €



Alennukset yhteistyökenttien GF-hinnoista (mm. Tarina Golf, Kerigolf, Kartanogolf, Imatran Golf,
Tahko Golf, Pielisgolf, Peurunkagolf ja Porin Golfkerho)



Kontioniemen kausipelaajalla etuna myös kausikortti Pilkon par-3 kentällä !

KARG JÄSENETUJA KAUDELLA 2017




5 x GF- kortti 185 € Kontioniemessä (ei tarvita osakkeeseen liittyvää pelioikeutta)
-50 % alennukset Mehtimäen golfhallin kausikorteista ja päivälipuista.
Alennukset Pilkon par-3 kentän kausikortista
Pilkon par-3 kausikortti aikuiset
150 € (norm. 200 €)
Pilkon par-3 kausikortti jun. <21v.
50 € (norm. 100 €)



Päiväpelilippu Mehtimäen golfhallille ja Pilkon par-3 kentälle (arvo 40 €).

Golfterveisin,

Mika Kupiainen
toiminnanjohtaja
puh. 050-5749100
email: toiminnanjohtaja@kareliagolf.fi
internet: www.kareliagolf.fi

