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Kausi 2008 on Eerikkala Golf ry:n
kahdeksas toimintavuosi ja kolmas
pelikausi valmiilla kentällä. Pelaaminen tosin aloitettiin jo elokuussa 2004
jolloin osa väylistä valmistui pelikuntoon. Selailin seuran ensimmäistä
jäsenlehteä toukokuulta 2004. Silloin
seuramme jäsenmäärä oli vajaat tuhat
jäsentä ja haaveena oli jäsenmäärän
nousu yli tuhannen jäsenen. Tämä
haave toteutui varsin nopeasti, sillä
jäsenmäärä oli kauteen 2005 lähdettäessä jo yli 2000 jäsentä. Nyt jäsen-

määrän kasvu näyttäisi tasaantuneen
ja asettuvan vajaan neljäntuhannen
tasolle. Tämä on todella uskomaton
määrä kun ajatellaan Tervon asukaslukua joka jää reilusti alle kahden
tuhannen. Voi vain esittää parhaimmat kiitokset kaikille jäsenillemme
jotka ovat valinneet Eerikkala Golﬁn
kotiseurakseen. Toivomme tietenkin
kaikkien jäsentemme käyvän myös
pelaamassa kentällämme, joten jos
et vielä ole vieraillut Eerikkalan kentällä niin ota se tulevan kesän ohjelmaan.
Jos on jäsenistömme alkanut vakiintua, niin on myös toiminta kentällä löytänyt muotonsa. Kauden
ensimmäiset kurssit ovat jo täynnä,
mutta kesäkuun alusta kursseilla on
tilaa ja toivomme runsaasti uusia pelaajia lähialueilta. Golﬁn harrastajia
on jo niin paljon seudullamme, että
useimman lähipiiristä löytyy lajin
harrastaja joka varmaan auttaa alkuun. Kilpailukalenterissa on tarjolla
kisoja lähes joka viikolle, joten tule
rohkeasti mukaan. Lähes kaikki kisat
pelataan tasoituksellisina kisoina, jo-

ten muillakin kun ammattilaisilla on
mahdollisuus menestyä. Tärkeintä
kisoissa on kuitenkin pelata iloisella
mielellä hyvässä seurassa, mutta antaahan kilpailu aina oman mausteensa pelaamiseen.
Eerikkalan kenttä on saanut menneillä kausilla runsaasti kiitosta hyvästä kunnosta, pelattavuudesta sekä
rauhallisesta ja rennosta tunnelmasta
kentällä. Kentän uskon olevan tänäkin kesänä huippukunnossa, onhan
meillä jo kokenut ja asiansa osaava
kenttähenkilökunta. Pelattavuuskaan
tuskin on mihinkään kadonnut. Tunnelmaan kentällä voimme itse kukin
osaltamme vaikuttaa. Pelataan reippaasti iloisin ilmein ja otetaan kanssapelaajat huomioon. Näin uskon
asian olevan kentällämme tänäkin
kesänä.
Lämpimästi tervetuloa pelaamaan
tai muuten vain tutustumaan kenttäämme niin omat jäsenemme kuin
vieraspelaajatkin.
Pertti Julkunen
puheenjohtaja
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Golfkaudella 2007 kenttä oli todella
hyvässä kunnossa koko kauden. Kentällä pelattiin yli 13 100 golfkierrosta
eli n. 30 % enemmän kuin edellisellä
kaudella.

3BLFOUBNJOFO
Golfkentän rakentaminen toteutettiin
vuosina 2002–2005.
Kentän rakentaminen maksoi hieman alle 800 000 euroa, johon sisältyy
yhdeksän väylän rakentaminen, kuivatus- ja kastelujärjestelmä, uudet hoitokoneet, huoltotiet, harjoitus- ja pysäköintialueet sekä tilapäinen klubitalo.
Nyt ollaan siirrytty normaaliin ylläpitovaiheeseen, jossa tehdään vain
pienempiä parannuksia ja väylien
reuna-alueiden siivouksia.

Osakkaina yhtiössä on yrityksiä,
yhteisöjä ja yksityishenkilöitä.
Osakkeita on kaikkiaan 495 kpl ja
kaikki osakkeet on myyty. Yksi osake
tuo golfkentälle yhden pelioikeuden,
joka voi olla nimetty henkilö tai pelilippuja.
Jälkimyynnissä olevia osakkeita
voi tiedustella golftoimistosta.
Yhtiö on lunastanut golfkentän
maa-alueen yhtiön hallintaan. Tämä
mahdollistaa kentän pitkäjänteisen
kehittämisen.

0ZIBMMJUVT
Yhtiön hallituksessa ovat Eero Korhonen pj., Matti Tarvainen vpj., Paavo Kolari, Pertti Julkunen ja Timo
Korhonen.
Yhtiö toimitusjohtajana toimii Eero
Korhonen ja kenttämestarina Timo
Korhonen. Muuta palkattua henkilöstöä on kausittain 4–5 henkilöä.

&FSJLLBMB(PMGSZ
Vuonna 2000 perustettu Eerikkala
Golf ry vastaa varsinaisen golftoiminnan järjestämisestä ja Eerikkala
Golf on seuran kotikenttä.
Seura kuuluu Suomen Golﬂiittoon

ja sitä kautta jäsenet saavat liiton jäsen- ja tasoituskortin, tapaturma- ja
vastuuvakuutuksen sekä Suomen
Golﬂehden. Seuran jäsenkortilla voi
myös pelata muilla golfkentillä ympäri maailmaa.
Seura vastaa golﬁn koulutus-, valmennus-, kilpailu-, tasoitus-, nuoriso-, nais-, seniori-, tiedotus- ja klubitoiminnasta.
Jäsenyys edellyttää liittymis- ja jäsenmaksujen suorittamisen. Pelaaminen edellyttää lisäksi ns. green card
kortin suorittamisen. Sen voi suorittaa myös oman seuran golfkursseilla.
Golfosakkeen tai pelioikeuden lunastaminen ei ole edellytys seuran jäsenyydelle. Osakkeen lunastaminen
tai vuokraaminen tuo pelaajille määrättyjä etuoikeuksia.
Vuonna 2007 seuran jäsenmäärä
oli yli 3800 jäsentä.

3ZIBMMJUVT
Seuran hallituksessa ovat pj. Pertti
Julkunen, vpj Aki Siren, kapteeni.
Vesa Hanhijoki, Toivo Varis, Eero
Blom ja Timo Korhonen.
Seuran toiminnanjohtajana toimii
Eero Korhonen

:IUFJTUZzZSJUZLTJj
Kenttäyhtiön osakkaina ja muina tukijoina kenttähanketta ovat olleet tukemassa yksityishenkilöiden lisäksi
monet yritykset Tervosta ja lähikunnista mm. Tervon Kunta, BlueWhite
Resorts Lohimaa, Vesannon Osuuskauppa, Tervon Osuuspankki, Savon
Voima, KPY, Vesannon Osuuspankki,
Tornator, Nordea, Intersport, Seeman,
SonyCenter, Autotalo Laakkonen ym.

3JJUOJFNJ(PMG0Z
Riitniemi Golf Oy toimii golfkentän
ylläpitäjänä. Yhtiö on hankkinut tarvittavat kalustot ja koneet sekä palkkaa hoito- ja toimistohenkilökunnan.
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Eerikkala Golf -kenttä on saavuttanut
paikkansa savolaisessa golfmaailmassa. Kenttäämme arvostetaan hyvänä pelillisesti ja myös kunnoltaan.
Tästä olemme ylpeitä.
Haluamme jatkossakin tarjota golfareille miellyttäviä pelihetkiä. Kenttämme tarjoaa siihen hyvät puitteet.
Keväällä kenttä paljastui talven jäljeltä hyvässä kunnossa. Väylien nurmi vihertää hyvin, viheriöillä on jonkin verran jääpoltteen aiheuttamaa
ruohon puutetta. Tällaiset puutteet
korjaantuvat normaaleilla hoitotoimenpiteillä. Saamme edelleen nauttia
hyvästä golfkentästä kauniissa tervolaisessa maalaismaisemassa.
Tämän kauden aikana kentällä ei
tehdä mitään suurempia töitä. Väylien ympärystöjä raivaillaan ja parannellaan. Lyöntipaikkojen pintoja
uusitaan. Rangen takaosa laitetaan
kuntoon golfkurssilaisille.
Ja paljon muuta pienempää, ei
välttämättä niin näkyvää. Kaikella

4&/*03*50*.*/5""

tällä hienosäädetään kenttää entistä
parempaan kuntoon.
Kentänhoitajina jatkavat entiset
tutut työntekijät. Kokemus on valttia,
näin takaamme kentän hyvän kunnon
koko kauden ajan. Työt tehdään huolella ja ajallaan. Hoitokoneet näkyvät
kyllä väylillä, saattavat olla haittanakin pelaajille. Mutta ne ovat siellä vain ja ainoastaan pelaajia varten.
Lannoitukset ja pystyleikkuut aiheuttavat myös pieniä haittoja, mutta nekin ovat normaaleja hoitotoimenpiteitä. Ne on sellaisina hyväksyttävä,
ilman niitä nurmi ei voi hyvin.
Ollaan väylillä iloisella mielellä ja
muistetaan turvallisuus, niin kentänhoitajien kuin toisten pelaajienkin.
Viime kaudella huomiotani kiinnitti viheriöillä olevat runsaat pallojen
jäljet. Rohkenen arvella että ne eivät
ole kenttähenkilökunnan jäljiltä. Me
kylläkin joudumme niitä paikkailemaan. Käsi sydämelle pelaaja - onko
sinulta jäänyt käyntisi jälki viheriölle? Tällä pelikaudella sitten parannetaan tätä kohtaa, eikö niin? Haluathan
pelata hyvillä viheriöillä, eikä toisten
pelaajien (sinunkin?) kuopittamilla.
Toivotan kaikille pelaajille antoisia ja nautinnollisia pelikierroksia
Eerikkala Golf -kentällä.
Timo Korhonen
Kenttämestari

,JMQBJMVU
Kilpailuja on paljon ja vietämme
muutenkin aikaa yhdessä; mm. jatkamme kuukausittaisia senior-tapaamisia. Viikkokilpailujen yhteydessä
ovat myös erikoiskilpailut senioreille. Kesän aikana on lisäksi paljon
muita kisoja ja tapahtumia. Osallistu!
Edellisen kauden Senior-mestaruudet voittivat Eero Korhonen ja
Mari Kääriäinen.
Viime heinäkuussa viikkokilpailujen yhteydessä pelatun Eclectic
kilpailun voittivat miesten sarjassa
Tapani Nousiainen ja naisten sarjassa Ulla Julkunen. Tänä vuonna heinäkuussa pelataan vastaava kilpailu.

4FOJPSJNFTUBSVVTLJMQBJMVU
Mukana myös sarja miehet 65-v. ja
naiset 60-v., jos osallistujia on vähintään kolme.

4FVSBPUUFMV&F(°:4(
Viime vuonna pelasimme ensimmäisen seuraottelun Iisalmen kanssa. Iisalmessa kärsimme niukan tappion
ja kotona olimme hieman parempia.
Kokonaistuloksena tuli voitto kuitenkin kotiin. Mukavaa oli, ja siksi
aiomme tehdä tästä tapahtumasta
jokakesäisen perinteen. Omalla kentällä pelaamme heinäkuun alussa ja
Iisalmessa myöhemmin.
Iisalmen lisäksi vierailemme
myös jollakin muulla kentällä.

4(Nyt kannattaa liittyä Suomen golfliiton senioreihin! Jäsenmaksu on
vaivaiset 25 € , ja sillä saa paljon
edullisia peli-oikeuksia (kierros 5-10
€ ). Tänä vuonna oikeuksia on tullut
runsaasti lisää. Edullisesti saa pelata
jo kahdeksallatoista kentällä.

5.6. pelimatka Revontuligolﬁin
17.6. klo 18 + 9 väylän pelikierros

(PMGLFOUjOIPJUPLBMVTUPB



Tervetuloa mukaan!
Eero Blom, 044-5407680
blomeero@dnainternet.net
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Pirhonen Joonas YSG 80, Siren Aki
EeG 85, Jaatinen Juha EeG 87, Varkoi
Johannes MGS 88, Julkunen Jyri EeG
90, Julkunen Pertti EeG 91, Hanhijoki Vesa EeG 96, Hanhijoki Ossi EeG
96, Alajoki Arvo EeG 97,Kukkonen
Risto EeG 98, Smahl Jarmo LG 101,
Turpeinen Arto EeG 105, Kääriäinen
Olavi EeG 106.

Kääriäinen Mari EeG 71, Julkunen
Ulla EeG 72, Pomell Hilkka ReG 80.

:IUFJTUZzLVNQQBOFJUB

Kajan Antti EeG 64, Smahl Markku
EeG 74, Smahl Santeri EeG 75, Solonen Jukka EeG 78, Korhonen Timo
EeG 80.

/BJTFU4$3
Kääriäinen Mari EeG 87, Julkunen
Ulla EeG 96, Pomell Hilkka ReG 104.

KUOPIO

.JFIFUIDQ 
Pirhonen Joonas YSG 72, Siren Aki
EeG 72, Julkunen Pertti EeG 78, Varkoi Johannes MGS 79, Julkunen Jyri
EeG 81, Jaatinen Juha EeG 81, Alajoki Arvo EeG 82, Kukkonen Risto EeG 82, Hanhijoki Vesa EeG 84,
Hanhijoki Ossi EeG 88, Smahl Jarmo
LG 88, Turpeinen Arto EeG 91, Kääriäinen Olavi EeG 96.
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kuitenkaan ole hätäilystä tai juoksemisesta vaan hallitusta toiminnasta.
Tarkkaile siis pelikavereita, joilla
peli kulkee ja mieti mitä sujuva pelirytmi tulokseenkin vaikuttaa.
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,BQUFFOJOUFSWFJTFU
Kausi 2008 on käynnissä. Uskon
kaudesta tulevan erittäin vilkas, meidän hyväkuntoisella Eerikkala Golﬁn
kentällä. Samalla toivotan parasta
menestystä kaikille jäsenillemme,
pelatkaa omaa rohkeaa peliänne ja
nauttikaa golﬁsta.

)BSKPJUUFMVTUB
Harjoitus tekee mestarin, muttei päivässä. Kuinka jaksan harjoitella mielekkäästi koko kauden?
Pidä hauskaa, haasta itsesi ja kaverisi. Ole kekseliäs, tee harjoituksesta
näköisesi. Laatua tuloksentekoon ja
määrää rutiineihin. Kyllä lähtee....

4jjOOzJTUj
Osaatko säännöt?
Vesieste, sivuvesieste, pelaamaton
paikka, jne...Alkeiskurssilla pelaajat
saavat eväät perussääntöihin. Mutta
eväät on pian syöty ellemme aikaajoin kertaile sääntöjä.
Kapteenin illat, sääntökoulutustapahtumat ja tietenkin itse peli opettavat meitä hallitsemaan säännöt.
Kaikkea ei tarvitse ulkoa muistaa ja
sääntökirja mukana bägissä on toivottavaa. Tärkeinpänä sääntönä on
kuitenkin rehellisyys, jota ilman ei
golffari voi tuloksistaan nauttia.

Tänäkin kesänä haluan innostaa seuramme pelaajia kilpailemaan enemmän. Kilpailu päivittää pelikuntomme ja siten tiedämme mitä osa-aluetta
on treenattava lisää.
Kilpailutunnelma on sitä parempi,
mitä enemmän meitä mukana on ja
jälkipeleissä klubiterassilla kesäillassa keskusteltavaa riittää.
Ottakaa kilpailuihin ystäviänne
mailapojiksi tai -tytöiksi. Samalla esittelitte tätä upeaa lajia ja kenties itsekin
yllätte silloin parhaimpiin suorituksiin.

.FTUBSVVTLJMQBJMVU

4FVSBNFTUBSVVT NJFIFU
1. Juha Varmo
154
2. Olavi Kääriäinen 168
3. Ossi Hanhijoki 176
4FVSBNFTUBSVVT OBJTFU
1. Mari Kääriäinen 183
2. Ulla Julkunen
209
3. Leena Huttunen 211

,BQUFFOJO.BMKB
Tästä kaudesta alkaen kisataan myös
Kapteenin Maljasta. Siinä kauden alhaisin lyöntipelitulos ilman tasoituksia voittaa kiertopalkinnon vuodeksi
haltuunsa.
Tähän kilpaan osallistuvat kaikki
18 reiän tasoituskierrokset. Miehille
ja naisille ovat omat maljat. Kilpailu
alkaa 1.6.2008 ja päättyy 27.9.2008.
Maljat luovutetaan ja kumotaan
kauden päätösjuhlassa.
Tulikuumia lähestymisiä ja rentoja
svingejä kaikille!
Vesa Hanhijoki
kapteeni

.BSJ,jjSJjJOFO +VIB7BSNP

3FJLjQFMJNFTUBSVVT NJFIFU
1. Juha Varmo
2. Aki Siren
4FOJPSJNFTUBSVVT NJFIFU
1. Eero Korhonen 81
2. Olavi Kääriäinen 85
3. Risto Kukkonen 87
4FOJPSJNFTUBSVVT OBJTFU
1. Mari Kääriäinen 90
2. Ulla Julkunen
96
3. Tuula Sirainen 105

4VKVWBQFMJSZUNJ
Yksi syy hitaaseen peliin on, että lyöntiin valmistautumisemme alkavat vasta sitten, kun pelikaveri on lyönyt. Ja
neljän pelaajan ryhmissä sen kertautuva vaikutus hidastavasti on jo merkittävä. Pelinopeus riippuu luonnolliseti
tuhannesta muustakin seikasta, mutta
paljon korjaantuu jo olemalla valmis,
kun on vuoro. Reipas eteneminen on
asia jonka kokeneempi pelaaja esimerkillään viestii vasta-alkajalle. Kyse ei
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4FVSBNFTUBSJ NJFIFU
2004 Korhonen Eero
2005 Varmo Juha
2006 Varmo Juha
2007 Varmo Juha
4FVSBNFTUBSJ OBJTFU
2004 Sirainen Tuula
2005 Huttunen Anne
2006 Kääriäinen Mari
2007 Kääriäinen Mari
3FJLjQFMJNFTUBSJ NJFIFU
2005 Varmo Juha
2006 Varmo Juha
2007 Varmo Juha
4FOJPSJNFTUBSJ NJFIFU
2006 Saihomaa Veikko
2007 Korhonen Eero
4FOJPSJNFTUBSJ OBJTFU
2006 Kääriäinen Mari
2007 Kääriäinen Mari

)PMFJO0OF
27.8.2005
Komulainen Risto, väylä 4
13.8.2006
Hyvönen Matti, väylä 7
13.9.2006
Julkunen Pertti, väylä 4
4.7.2007
Mäkelä Sami, väylä 4
4.8.2007
Kyöttinen Timo, väylä 7
21.5 2008
Julkunen Ulla, väylä 4

7BMNFOOVTUPJNJOUB

,JMQBJMVKB
24.5.

Eerikkala Golf Open,
illanvietto
31.5.
Seuraottelu EeG - YSG
7.6.
Tervon OP & Pohjola
Open
8.6-6.7 Captains cup reikäpeli
17.6.
Maraton 4 * 18 väylää
29.6.
Tervon Kunta Open
12.7.
Klubimestaruus
13.7-2.8. Seuramestaruus,
reikäpeli
26.7.
Vesannon Osuuskauppa
Open
2.8.
Seniorimestaruus
9.8.
BWR Lohimaa Open,
illanvietto
25-26.8. Seuramestaruus
13.9.
Intersport Golf
27.9.
Päätöskilpailut,
päättäjäiset
Viikkokilpailut keskiviikkoisin
28.5–29.8
Tarkempi kilpailukalenteri seuran kotisivulla.
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Eerikkala Golf seuran kotiseurakseen
valinneille jäsenille tasoitustoimikunta
ylläpitää henkilökohtaista tasoitusta.
Tasoituskortit on toimitettava seuran
toimistoon heti pelikierroksen jälkeen.

Seuran pro Janne Eskola tulee säännöllisesti ohjaamaan eri valmennusryhmiä koko kesän.
Valmennuksia mm. lauantaisin golfkurssipäivien iltapäivinä: klo 13 juniorit, klo 14 aikuiset.
Tarkemmat tiedot kesän valmennuksista nähtävissä toimistossa ja Internet kotisivulla.

(PMGLVSTTJU
Uusille jäsenille: katso lehden takasivu.

+VOJPSJUPJNJOUB
Juniorien ryhmävalmennus tiistaisin
klo 17-18.
Pro valmennukset kurssipäivien lauantaina klo 13-14.
Juniorikilpailut 9.6. ja 7.7.

4FOJPSJUPJNJOUBB
Senioritoimikunta tulee järjestämään
senioreille omia tapahtumia, kilpailuja ym.: 17.6. klo 18 seniori-ilta,
heinäkuussa seniorien seuraottelu
EeG-YSG ja heinäkuussa viikkokilpailujen yhteydessä Eclectic kilpailu.

,MVCJUPJNJOUBB
Klubitalolla järjestetään erilaisia tilaisuuksia jäsenistölle.
31.5. klo 19 illanvietto EeG-YSG
seuraottelun jälkeen
11.8. klo 19 illanvietto Lohimaassa
27.9. kauden päättäjäiset
29.10. golfseuran syyskokous

,BQUFFOJOUJMBJTVVEFU

5JNP,ZzUUJOFO

Seuran kapteeni järjestää kapteenin
illan maanantaina 17.6 klo 18. Tervetuloa kertaamaan sääntö- ja etikettiasioita.
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Eerikkala Golf
Kirkkotie 44
72210 Tervo
Puhelin 017-3872063
Fax
017-3872064

&NBJM
toimisto@eerikkalagolf.ﬁ

*OUFSOFULPUJTJWV
www.eerikkalagolf.ﬁ

&FSJLLBMB(PMGSZ

(PMGLVSTTJU

"JLVJTFU
– Liittymismaksu
– Jäsenmaksu

Golﬁn peruskurssit, joilla on
myös mahdollista suorittaa Green
Card koe.
Valmentajana golf ammattilainen
Janne Eskola
Ilmoittautumiset seuran toimistoon. Kesto n. 10 h.
Kurssimaksu aikuiset 180 € , juniorit 90 €

55 €
55 €

/VPSJTPWVPUUBKBBMMF
– Liittymismaksu
22 €
– Jäsenmaksu
22 €
Jäsenmaksuun sisältyy Golﬂiiton
tapaturmavakuutus, vastuuvakuutus ja Hole-In-One vakuutus
sekä Suomen Golﬂehti.

1VIFFOKPIUBKB
Pertti Julkunen
Puh 0400-132935
pertti.julkunen@upm-kymmene.com

,BQUFFOJ
Vesa Hanhijoki
Puh. 0440-222996
hanhet@suomi24.ﬁ

5PJNJUVT
UPJNJOOBOKPIUBKB
Eero Korhonen
puh. 040-5014555
eero.korhonen@eerikkalagolf.ﬁ

,FOUUjNFTUBSJ

°
°
°
°
°

7JJLPOMPQQVQFTV
+VOJPSJLVSTTJW
7JJLPMPQQVQFTV
"SLJJMUBNBLF
7JJLPOMPQQVQFTV

3JJUOJFNJ(PMG0Z
Golfosake, kysy toimistosta.

(SFFODBSETVPSJUVLTFU

7VPLSBQFMJPJLFVT
Vuokrapelioikeus, aikuiset
seuran jäsenet 260 € ,
muiden seurojen jäsenet 280 €
Vuokrapelioikeus, juniorit 70 €

Green cardin voi suorittaa myös ilman kurssin käymistä, jos on hankkinut vastaavat taidot esim. yksityistunteja ottamalla.

(SFFOGFF
WjZMjj
– ma–pe
– la–su

25 €
27 €

Green card suorituksia voivat ottaa
vastaan seuran toiminnanjohtaja Eero
Korhonen ja kapteeni Vesa Hanhijoki.

1FMBBNJOFOLFOUjMMj
Golfetiketin mukainen pukeutuminen.
Lyöntijäljet korjattava väylällä ja viheriöllä.

Timo Korhonen
Puh. 044-5626186
timo.korhonen@eerikkalagolf.ﬁ

WjZMjj
– ma–pe
– la–su

1SP

10 kpl lippuvihko 230 €

1SPTIPQ

Janne Eskola
Puh. 050-5991992
janne.eskola@jegolf.ﬁ

Osakkailla ja heidän vieraillaan
edullisemmat hinnat.

Myynnissä golfmailoja, golfpalloja
sekä omalla seuran logolla varustettuja t-paitoja, lippiksiä ja palloja

18 €
20 €

Vuokrattavana golfmailoja.

)BSKPJUVTBMVFFU
5PJNJTUPOKBLBIWJPO
BVLJPMPBKBU
Touko-elokuu klo 8–20,
syys-lokakuussa suljetaan
aikaisemmin.

3BOHFMZzOUJIBSKPJUUFMV 
QVUUBVTWJIFSJz CVOLLFSJ
Auki touko-lokakuu klo 8-21
Palloautomaatti, 1 tai 2 €
Kokeilumailoja lainattavissa

"KBOLPIUBJTFUBTJBU
Seuratkaa Internet
kotisivua
www.eerikkalagolf.ﬁ
www.golf.ﬁ/SeuratKentät/EeG
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