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Maaliskuu 2018

Hyvä koskigolfilainen
Oheisena viitesiirto kauden 2018 Koski-Golf Ry:n ja Kuusankosken Golfkeskus Oy:n kausipelimaksua varten.
V. 2018 jäsenmaksu on 100 € aikuisjäseneltä, 80 € nuorisojäseneltä (alle 21 v.) ja 60 € juniorijäseneltä (alle 18 v.).
V. 2018 kausipelimaksu on 430 € osakkeenomistajalta ja 730 € ei-osakkeenomistajalta. Lisäksi Kuusankosken Golfkeskus Oy:n hallitus on päättänyt, että
C-osakasjäsenen puoliso, joka on Koski-Golf Ry:n jäsen, saa pelata myös 430 € kausipelimaksulla v. 2018. Opiskelijoiden (päätoiminen opiskelija) kausipelimaksu on 260 €. Edun saa esittämällä voimassa olevan opiskelijakortin.
Jokainen jäsen voi päättää, millä tavalla suorittaa pelimaksunsa v. 2018. 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, Virikeseteleillä, Smartum –kortilla, Ticket Mind & Body – kortilla, ePassilla ja Eazybreakilla.
Tänä vuonna kausipelimaksun voi maksaa joko yhdessä erässä kuten ennenkin tai 3 eri erässä.
Jos maksat 3 erässä, 1.eräpäivä 31.3.2018, toinen 30.4.2018 ja viimeinen maksuerä 31.5.2018.
Jos maksat 3 eri erässä kausipelimaksut, lisätään laskutuslisä + 10 € per maksuerä (yht. 30 €). Maksuerät on eritelty kausipelimaksulomakkeen alaosaan.
Kausipelimaksajan merkittävimmät edut tänä vuonna ovat:
• oman Clubimme lounasedut kausipelimaksajille
• yksi ilmainen pelikierros Kotkassa (etusi 55 €)
• yksi ilmainen kierros Bogey Golfissa Kouvolassa (etusi 25 €)
• 10 greenfeen paketti Iitti Golfissa hintaan 175 €
• ilmainen pelikierros Iitissä vaihtopäivänä 25.6.2018
• erikoisgreenfee –hinnat Kotkassa, Iitissä ja Imatralla Juniori SM-kisojen aikana 1.8.-3.8.2018
• 10 € alennus golfautojen vuokrasta
Muistathan päivittää sähköposti- ja osoitetietosi ajan tasalle Golfboxiin, niin saat uutiskirjeissämme ajankohtaiset tiedotteet sähköpostiisi!
Tuo ystäväsi ja tuttusi Clubille ja tutustumaan sekä golfiin että frisbee- ja futisgolfiin!

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

Aurinkoa ja iloista mieltä golfkauteen
KOSKI-GOLF RY 				
KUUSANKOSKEN GOLFKESKUS OY
Katja Tähti 				
Jari Simola
toiminnanjohtaja 				
toimitusjohtaja
KoskiGolf • Eerolanväylä 126 • 45700 Kuusankoski • Puh. 020 742 9820 • toimisto@koskigolf.fi • www.koskigolf.fi

KAUSIPELIMAKSAJA -

TÄSSÄ RAHANARVOISIA ETUJA SINULLE
EEROLA
•
		
•
•
		
•
•
IITTI

yhden euron lounasetu Clubilla (normaalihinta buffet-lounaasta 9,50 €,
kausipelimaksajan hinta 8,50 euroa, keittolounas vastaavasti 7,50 ja 6 ,50 euroa)
10 euron alennus golfauton vuokrasta (normaalihinta 45 €)
keväällä kentän ensimmäisenä avaamisviikkona kenttä on avoinna ensisijaisesti
vain kausipelimaksajille
kausipelimaksajan kilpailumaksu on 15 € (muille 50 €)
Amiraali –edustustilan vuokra- alennus – 50 € (normaalihinta 290 €)

• vaihtopäivä ti 25.6., jolloin kausipelimaksaja saa pelata ilmaisen kierroksen Iitti Golfissa
• kausipelimaksaja saa ostaa 10 greenfeen paketin hintaan 175 €
• Junioreiden joukkue SM-kisojen aikana 1.8.-3.8. kaksi yhden hinnalla, normaali ajanvaraus

KOTKA
• kausipelimaksaja saa pelata yhden ilmaisen kierroksen Kotkassa, Kymen Golfissa, pelikauden
		 2018 aikana, normaali ajanvaraus, käytetty etu merkitään kausipelimaksajan etukorttiin
• Junioreiden SM-kisojen aikana 1.8.-3.8. kaksi yhden hinnalla, normaali ajanvaraus
IMATRA

• kausipelimaksajan greenfee 30 € (18 reikää), voimassa koko pelikauden Imatran Golfissa
• Junioreiden SM-kisojen aikana 1.8.-3.8. kaksi yhden hinnalla, normaali ajanvaraus

MIKKELI
• Greenfee –alennus – 20 € normaalista hinnasta, ei heinäkuussa,
Annila Golf 		 ei koske kilpailumaksuja
KOUVOLA
•
Bogey Golf 		
•
		

Kausipelimaksaja saa yhden ilmaisen pelikierroksen Bogey Golfissa, pelilippu
lunastetaan KoskiGolfin caddiemasterin toimistosta
KoskiGolfin kausipelimaksaja saa mahdollisuuden ostaa Bogey Golfin
kausipelimaksun 80 € hintaan, jolla saa pelata rajattomasti Bogey Golfissa

MÄNTSÄLÄ
Hirvihaaran Golf

• 1.9.2018 alkaen kaksi yhden hinnalla

MUUTA

•
•
•
•

Edut saadakseen kausipelaajan tulee esittää kausipelaajan etukortti
Edut ovat henkilökohtaisia
erikoishinnat eivät koske kilpailumaksuja
etuihin ei voi yhdistää muita alennuksia

ON IHAN HUIPPUA OLLA TAAS
KOSKIGOLFIN KAUSIPELIMAKSAJA!

