JÄSENTIEDOTE 1/2018

Hyvää golfvuotta Karelia Golfin jäsenet!
Karelia Golfin juhlavuosi 2017 on takana, mutta juhlat jatkuvat edelleen! Toivomme jokaisen
päivän toimitiloissamme Mehtimäen Golfhallilla, Pilkonpuistossa sekä Kontioniemessä olevan
Teille elämänmakuinen juhlahetki!
Vuosi 2018 tuo tullessaan golfyhteisöömme mm. organisaatiouudistusta, jolla pyrimme entistäkin
paremmin palvelemaan teidän jäsenten erilaisia tarpeita. Onpa kyse sitten golftaitojen
kehittämisestä, hauskasta yhteisestä tekemisestä, osake- ja pelioikeusasioista,
yhteistyösopimuksista, tai jokapäiväisistä jäsenasioistanne, pyrimme kehittämään palveluamme
edelleen.
Seuraavilta sivuilta pääsette tutustumaan hinnastoihimme sekä pelivaihtoehtoihimme tulevan
pelikauden osalta. Osalle Teistä valinnat ovat jo selvillä, osa vielä miettii ja puntaroi vaihtoehtoja.
Olkaa rohkeasti yhteyksissä, ja etsitään Teille kaikille sopiva vaihtoehto KarG jäsenyyden
hyödyntämiseen sekä golfin harrastamiseen. Me tarjoamme vaihtoehtoja, Te hyödynnätte niitä
parhaaksi katsomallanne tavalla. Golfin harrastamiseen ei ole yhtä ja ainoaa oikeaa tapaa.
Organisaatiouudistuksen myötä Mika Kupiainen hoitaa jatkossa kenttäyhtiöiden toimitusjohtajien
tehtäviä. Mikaan kannattaa siis olla yhteyksissä erityisesti pelioikeus-, kausimaksu sekä yhteistyöja mainosasioissa. Aki Keronen vastaa jatkossa seuran toiminnanjohtajan tehtävistä. Akiin
kannattaa ottaa yhteyttä erityisesti jäsenasioissa sekä kilpailuiden ja tapahtumien osalta.
Opetuspuolta Aki hoitaa osittain yhteistyössä junioripäällikkömme Toni Laakkosen kanssa.
Jatkossakin voitte ottaa yhteyttä meihin jokaiseen, palvelemme Teitä aina parhaamme mukaan.
Kaikissa palveluissamme ja hinnastoissamme tarjoamme parhaita hintoja Teille pelioikeuden
haltijoille (osakkaille) sekä jäsenillemme. Näin on aina ollut, ja tulee olemaan jatkossakin. Ilman
teitä jäseniä ei olisi tätä mahtavaa seuraamme. Kiitoksia, että olette mukana tässä 1300-päisessä
porukassa!
Mukavaa golfvuotta kaikille jäsenillemme, hallilla ja kentillä nähdään!
Aki Keronen, toiminnanjohtaja, Karelia Golf Ry, puh. 0503025933

Tässä tiedotteessa on tarkoitus informoida ja muistuttaa sinua tietyistä tulevaan
golfkauteen liittyvistä asioista.
1) JÄSENMAKSUN eräpäivä on 28.2.2018.
Päätoimiset alle 30-v. opiskelijat toimittakaa voimassa oleva opiskelijatodistus esim.
skannattuna email. toimisto@kareliagolf.fi 15.2.2018 mennessä, jotta voitte maksaa
opiskelijajäsenmaksun 100€.
2) Golfliiton sähköinen jäsenkortti - eBirdie
Golfliiton uusi sähköinen jäsenkortti ja harrastajan golfsovellus, eBirdie, otettiin
käyttöön 2018 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.
3) Kontioniemen golfkentän PELIMAKSUN eräpäivä on 3.4.2018
Pelimaksusta lähetetään erillinen lasku helmikuun loppuun mennessä aiemmin
kausipelimaksulla pelanneille. Mikäli et saa laskua helmikuun loppuun mennessä,
ota yhteyttä toimitusjohtaja Mika Kupiaiseen, niin katsotaan pelikuviot kohdalleen
tulevalle pelikaudelle. Tarkempaa tietoa pelimahdollisuuksista alta.
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

Tuoreet golffarimme: aloittavan golffarin kausimaksu 300€ sekä toisen vuoden
kausimaksu 590€ ovat edelleen hyödynnettävissä. Olkaa yhteyksissä Akiin/Mikaan ja
sopikaa kesän peliasiat kuntoon ja nauttikaa täydestä kesästä golfia molemmilla
kentillämme!
Karelia Golf ry:llä myytävänä/vuokrattavana yhden pelioikeuden osakkeita.
4) Muistattehan myös
Uusi aloitteleva 0-1 vuotta pelannut KarG jäsen, 5 * GF-kortilla pelaava KarG jäsen,
KarG juniorijäsen tai KarG opiskelijajäsen eivät tarvitse osakkeeseen perustuvaa
pelioikeutta Kontioniemen golfkentälle.
5) Kesäksi kuntoon – golfopetusta tarjolla ympärivuotisesti
Muistakaa kesän lähestyessä myös golfopetuksemme tarjonta! Opetusta löytyy niin
ryhmille, kuin yksityistunteina. Myös opetushinnoissa alennukset KarG jäsenille!
Suosituimmat opetuspakettimme 3h golfopetusta KarG jäsenille yhteishintaan 100€
(1-2 henkilöä).
Tarkemmat lisätiedot erilaisista opetus- ja harjoittelumahdollisuuksistamme
nettisivuilta tai suoraan Tonilta (0400259944) tai Akilta.
6) Green card –kurssit uusille golfista kiinnostuneille
Kurssit järjestetään n. viikon kestävinä kursseina keväällä ja kesällä Pilkonpuiston ja
Kontioniemen tiloissa. Talvikaudella Mehtimäen Golfhallilla erillisten tiedustelujen
mukaisesti.
Hinta kurssille aikuiset 150€. Opiskelijat 100€ ja juniorit alle 21 v 75€. Jatkamme
jäsenhankintakampanjaamme myös vuonna 2018, joten hyviä etuja luvassa niin
jäseneksi liittymisistä kuin pelien osalta! Jäseneksi liittymisen yhteydessä kurssi 0€!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset green card –kursseille www.kareliagolf.fi/kurssit tai
suoraan Akin kautta (toimisto@kareliagolf.fi/0503025933).

KARG JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSUJEN HINNAT VUONNA 2018

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€)

KARG JÄSENETUJA KAUDELLA 2018
 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€).
 alennukset kaikissa golfopetuksissa
o matalan kynnyksen ryhmiä mm. senioreille, naisille, ”midaksille” sekä
vinkki-iltoja kaikille KarG jäsenille
o valmennusryhmiä aikuisille ja junioreille
o yksityistunnit 1-2 henkilöä

Kevättalvella 2018 listaamme kattavan listauksen ajankohtaisista KarG
jäseneduista nettisivuillemme: www.kareliagolf.fi/jasenedut

KONTIONIEMEN & PILKON PAR-3 KENTTIEN PELIMAKSUT SEKÄ EDUT VUONNA 2018
Aikuinen

KarG jäsenet

Muut

Kausimaksu/ H0-osakkeella

590€

760€

Opiskelijakausimaksu

400€

500€

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

190€
290€

260€
360€

kausimaksu vuokrapelioikeudella

890€

1060€

Juniorit

10-päivän sarjalippu/H0-osakkeella 320€
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!!!)

KONTIOLAHTI GOLF OY:N OSAKAS-KAUSIPELAAJAN ETUJA KAUDELLA 2018





Kontioniemen kausipelaajalla etuna myös kausikortti Pilkon par-3 kentällä!
Polettikortit alennettuun hintaan Kontioniemessä ja Pilkossa
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€

 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, Porin
Golfkerho sekä PuulaGolf). Tarkemmat lisätiedot kevättalven aikana.

GREEN FEET ELI KIERROS/PÄIVÄPELIMAKSUT - KONTIONIEMI
Kierros GF arkisin
45€
Kierros GF vkon lopp. ja 23.6-5.8.
55€
GF osakkaan vieraana ark.
35€
GF osakkaan vieraana vkon lopp. + 23.6.-5.8.
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€
Ilta-GF (arkisin klo 17.00 jälkeen, vkl klo 15.00 jälkeen)
30€
5 * GF kortti (KarG jäsenille)
185€ (et tarvitse osaketta!!!)
- viiden kerran kortilla voi pelata myös 9-reikäisiä kierroksia
Kausimaksut ja green feet sisältävät kärryjen käytön. Kärryt toimivat 2 € pantilla.

PILKON GOLFALUEEN MAKSUT VUONNA 2018
KarG jäsenet

Muut

Kausikortti par-3

150€

300€

Opiskelijat, alle 30 v
Juniorit alle 21 v

100€
50€

200€
100€

HUOM! Pilkonpuiston kausikortti SISÄLTYY kaikkiin Kontioniemen kausimaksuihin!

GF maksut eli päiväpelimaksut par-3 kentälle
GF, päivä
GF, Opiskelijat ja juniorit

15€
10€

20€
15€

MEHTIMÄEN GOLFHALLI
Mehtimäen golfhalli os. Lähteläntie, Joensuu (Kuntokeitaan takana)
Aukioloajat www.kareliagolf.fi
Golfhallin päivämaksut:
KarG jäsenet 10€, muut 20€
Kausikortit:
Aikuiset KarG jäsenet 170€, muut 340€
VIP-kausimaksu KarG jäsenille 245€
- sisältäen kaappipaikan sekä rajattoman Flightscope-analysaattorin käytön
Perhekausimaksu KarG jäsenet (300€ + 50€/juniori), Perhe-VIP 375€
Opiskelijat KarG jäsen (alle 30 v. päätoiminen) 120€
Juniorit alle 21 v KarG jäsenet 80€
Kaikille kausimaksulaisille oma henkilökohtainen ovikoodi, jolla hallille pääsee
harjoittelemaan joka päivä klo 6.00-20.00 välisenä aikana! Päivämaksuilla sekä
päivälipuilla harjoittelu hallin aukioloaikoina.

Golfterveisin,

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

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

