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Hyvä koskigolfilainen
Oheisena maksulomakkeet kauden 2017 Koski-Golf Ry:n jäsenmaksua ja Kuusankosken Golfkeskus Oy:n kausipelimaksua
varten. V. 2017 jäsenmaksu on 100 € aikuisjäseneltä, 80 € nuorisojäseneltä (alle 21 v.) ja 60 € juniorijäseneltä (alle 18 v.).
Pelaamiseen liittyvät hinnat ovat jo 5. vuotta samat. Hinnankorotuksia ei tänä vuonna tule, mutta ensi vuonna 2018 on todennäköisesti tarve maltilliseen
hinnankorotukseen. V. 2017 kausipelimaksu on 400 € osakkeenomistajalta ja 700 € ei-osakkeenomistajalta. Lisäksi Kuusankosken Golfkeskus
Oy:n hallitus on päättänyt, että C-osakasjäsenen puoliso, joka on Koski-Golf Ry:n jäsen, saa pelata myös 400 € kausipelimaksulla v. 2017. Opiskelijoiden
(päätoimisesti opiskelevat) kausipelimaksu on 250 €. Edun saa esittämällä voimassa olevan opiskelijakortin.
Jokainen jäsen voi päättää, millä tavalla suorittaa pelimaksunsa v. 2017. Vaihtoehdot ovat kausipelimaksu- tai kerta- eli greenfeemaksu. Kausipelimaksaja
saa pelata pelikauden aikana niin paljon kuin haluaa. Lisäksi kausipelimaksaja saa koko joukon rahanarvoisia etuja, joista tarkemmin tiedotteen kääntöpuolella. Greenfeemaksu on maanantaista sunnuntaihin 50 €/pelikierros. Junioreiden greenfeemaksu on – 50 % normaalista greenfeehinnasta.
Kausipelimaksun voi maksaa myös caddiemasterin toimistoon käteisellä, pankkikortilla, Visa-, MasterCard – ja Diner´s luottokorteilla tai Smartum- ja Tyky
–liikuntaseteleillä, Edenred Virikesetelillä, Smartum –kortilla tai Ticket Mind & Body – kortilla.
Tänä vuonna kausipelimaksun voi maksaa joko yhdessä erässä kuten ennenkin tai 3 osamaksuerässä. Jos maksat 3 erässä, 1.eräpäivä 31.3.2017, toinen
30.4.2017 ja viimeinen maksuerä 31.5.2017. Jos maksat 3 eri erässä kausipelimaksut, lisätään laskutuslisä + 10 € per maksuerä (yht.30 €). Erät laskutuslisineen ja eräpäivineen on eritelty maksulomakkeelle. Erissä maksettaessa käytä samaa viitenumeroa ja noudata maksuerien eräpäiviä.
Tänä vuonna Koski-Golf Ry täyttää 30 vuotta. Juhlavuoden päätapahtuma on Juhlakisa lauantaina 26.8. Oheistapahtumia on runsaasti. Juhlavuotemme tunnus on ”KoskiGolf 30 v. – elämänsä kunnossa”.
Juhlavuoden lisäksi uusia asioita Eerolassa tulevalla kaudella ovat:
- uudistettu Clubi (Kuusankosken Golfkeskus Oy vastaa toiminnasta) ja sen tarjoamat edut jäsenistölle ja kausipelimaksajille
- 6 uutta GPS –järjestelmällä varustettua golfautoa
- uudet edut kausipelimaksajille (kts. tiedotteen kääntöpuoli)
- remontoitu proshop –ja toimistotila
- uusitut greenit 4 ja 5

TIESITKÖ, ETTÄ VUONNA 2018 KOSKIGOLFISSA JÄRJESTETÄÄN JUNIOREIDEN JOUKKUE-SM-KILPAILU?
Tiesit tai et, niin nyt kannattaa alkaa jo valmistautua.

Koskigolfin junioritoimikunta on käynnistänyt SM-2018-projektin, jonka tavoitteena on napata kisoista seuran junioreille kultamitali. Jotta junioreiden
kehitys olisi taattu ja kehityskäyrä nousujohteinen, lähdemme keräämään taloudellista tukea kattamaan valmistautumisesta syntyviä kustannuksia.
Olemme myös yhteydessä moniin eri yrityksiin ja järjestämme projektin tiimoilta erilaisia tapahtumia, joissa myös juniorit ovat itse työskentelemässä.
Kesän aikana tulet juniorit näkemään aktiivisen harjoittelun ja pelaamisen ohella myös esimerkiksi: par-3 väylällä haastamassa sinua lähimmäksi lippua
kisaan, forekädinä, pelikaverina, kausijulkaisussa tai ohjaamassa harjoituksia - ehkäpä juuri sinulle.
Maksamalla ohessa olevalla maksulomakkeella vapaaehtoisen junnutuen, tuet juniorien matkaa kohti junioreiden joukkue SM-kultaa v. 2018
Lisätiedot projektista: Miika Meier, 0504055864, miikameier@icloud.com
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KAUSIPELIMAKSAJA - TÄSSÄ VUODEN 2017 ETUSI

ON IHAN HUIPPUA OLLA TAAS KOSKIGOLFIN KAUSIPELIMAKSAJA!

