JÄSENTIEDOTE 3/2019

Kevät etenee, golfkausi 2019 lähenee!
Hyvää kevättä kaikille Karelia Golfin jäsenille! Vuosi 2019 on edennyt maaliskuun lopulle, ja on
hyvä aika muistuttaa teitä jäseniä muutamista ajankohtaisista jäsen- ja golfasioista.
1) Jäsenkausi 2018 päättyy maaliskuun lopussa, muistathan uusia jäsenyytesi ajoissa!

 Jäsenkausi 2018 on päättymässä maaliskuun lopussa. Mm. Suomen Golfliiton
mobiilisovellus, eBirdie jatkaa toimimistaan ainoastaan jäsenillä, jotka ovat
maksaneet 2019 jäsenmaksunsa kuun loppuun mennessä. Huhtikuun alun jälkeen
maksettujen jäsenmaksujen eBirdiet joudumme aktivoimaan manuaalisesti. Nyt on
siis hyvä hetki hoitaa jäsenmaksuasiat kuntoon!
 Samalla on hyvä muistuttaa, että golfarit voivat jatkossa pelata tasoituskierroksen
helposti eBirdien kautta Golf Gamebookin digitaalisen tuloskortin avulla. Lisätietoja
tästä Golfmessuilla julkaistusta uudistuksesta löydätte linkin kautta Suomen Golfliiton
sivuilta.
2) Golfhalli palvelee aina kesäisten kenttien avaamiseen saakka
 Golfhalli palvelee kausimaksupelaajia päivittäin klo 6.00-21.00 (loppukauden
kausimaksutarjous 100€ KarG jäsenille, tilaukset toni.laakkonen@kareliagolf.fi)
 Päivälipulla asioiville asiakkaillemme halli on avoinna rajallisemmilla aukioloajoilla,
aukioloaikamme voitte aina tarkastaa nettisivuiltamme. Päiväliput KarG jäsenille
etuhintaan 10€/päivä.
 Valitettavasti Mehtimäen Golfhallin simulaattoria vaivannut ongelma saadaan
korjattua vasta tulevana kesänä alan ammattilaisen päästessä tutustumaan
simulaattoriamme vaivaavaan vikaan. Suosittelemme hyödyntämään keväisessä
harjoittelussa myös erillisellä ajanvarauksella hyödynnettäväissä olevaa Flightscopeanalysaattoriamme sekä naapuristamme löytyvää Kuntokeitaan golfsimulaattoria
mikäli pelaaminen on juuri SE juttu teidän golfryhmälle myös hallikauden aikana.
3) Kesän kausimaksuasioista

 Ensimmäiset golfkauden kausimaksut ovat lähteneet jo sähköisiin ja fyysisiin
postilaatikoihin, mutta vielä ei ole ollenkaan myöhäistä toimia ja sopia tulevan
golfkesän peliasioita ajoissa kuntoon.

 Golfkauden kausimaksuvaihtoehdoista saatte helposti lisätietoja nettisivuiltamme tai
toimitusjohtaja Mika Kupiaiselta.

 Muistattehan, että aloittavat golffarit (1. ja 2. kausi), opiskelijat (päätoiminen, alle
30v) sekä juniorit (1998 ja myöhemmin syntyneet) eivät tarvitse pelioikeutta
kausimaksun lunastamiseen. Mikäli olet pelioikeutta vailla, löytyy meiltä toimistolta
helposti listaa pelioikeuksien vuokraajista sekä osakkeiden myyjistä. Näistä voitte
kysellä lisätietoja Akilta tai Mikalta, yhteystietomme löydätte alta.

Aurinkoista kevättä ja mukavaa golfkautta kaikille toivotellen,

Aki Keronen
Toiminnanjohtaja, Karelia Golf Ry
Puh. 0503025933
aki.keronen@kareliagolf.fi

Mika Kupiainen
Toimitusjohtaja, Kontiolahti Golf Oy
sekä Pilkonpuisto Golf Oy
Puh. 0505749100
mika.kupiainen@kareliagolf.fi

