Eerikkala Golfin Jäsenkirje 1/ 2017
Hei !
Toivottavasti kevättalven aurinko on tuonut mieleesi taas lähestyvän golfkauden. Me täällä Tervossa
olemme puurtaneet ensi kauden suunnittelun ja uudistushankkeen parisssa. Ja tässä kirjeessä siitä,
sekä monesta muustakin asiasta tietoa lisää.
Ole hyvä !

Ystävänpäivän tarjous Sinulle jäsen!
Päivä golfia-lahjakortti ystävälle
heinäkuussa Uudessa Eerikkalassa
”Voimamunkkikahvit” & halaus!
30 € ( norm. 45 € )
Varaa lahjakortti viestillä
YSTÄVÄ+ OMA NIMI +JÄSENNUMERO
Osoitteesta : toimisto@eerikkalagolf.fi
Etu varattavissa vain ystävänpäivänä eli 14.2.2017
( Yksi lahjakortti / jäsen )
Uudistus
Kokonaisuuden uudistaminen etenee. Klubirakennus remontti on ammattilaisten käsissä edennyt ja
on pian jo pintakäsittely vaiheessa. Sisätiloissa muutkin rakennustyöt etenevät aikataulussa.
Maaliskuun loppupuolella asennetaan tiloihin monitoimisimulaattori. Ja snookerpöytä siirtyy uuteen
klubiin myös. Kevään tahtiin sitten edetään ulkotöihin. Myös heinäkuussa rakennettavaan par-3
kenttään olemme alustavasti sopineet tekoviheriötoimituksista. Monta rautaa on tulessa ja työtä
kyllä riittää. Jäseniltä toivotaan tässä vaiheessa kiinnostusta ja kannustusta, kun tehdään yhdessä
parempaa. Kertokaa ystäville että Eerikkalassa tapahtuu. Ja varmaan niitä talkookutsujakin tulee...
Uudet rakenteet vaativat palveluilta vastaavasti kehittymistä. Seuran strategiaa muistellen,
Eerikkala Golfin tavoitteena on kehittyä alueemme parhaaksi palvelukokemuksen tuottajaksi.
Tulevaisuuden golfyhteisössä pelaamisen ja viihtymisen yhdistäminen on keskiössä.
Tämä muistaen painetaan kesää kohti.

Hinnoittelusta
Mitä maksaa on asia, josta kaikki ovat kiinnostuneita. Tässä osa ensikauden maksuista.

Muut maksut näet kotisivuiltamme tai soittamalla toimistoon.
Pidätämme oikeuden tarkistaa hintoja tarvittaessa.

Huomasithan:
Alle 18-vuotaiden jäsenten pelaaminen vain jäsenmaksulla !!
Edulliset Green fee- hinnat keväällä ennen uuden kenttäkokonaisuuden avaamista !

Kilpailukalenteri

On työnalla ja valmistuu viikolla 10.

Klikkaa kotisivumme www.eerikkalagolf.fi etusivun ylälaidan kisat & tapahtumat- valikkoa
ja pääset suoraan nexgofiin.
Sieltä löydät suoraan kaikki varausta tarvitsevat osiot kuten:
- kisat, ilmoittautumiset,tulokset,
- tapahtumat
- simulaattori ja snooker-kisat jne..
Sääntömuutoksia
Paikallissääntö, kun palloa liikutetaan vahingossa viheriöllä.
Eerikkala Golfin kilpailu- ja tasoitustoimikunta ottaa käyttöön tällaisen
paikallissäännön suositusten mukaan kaudelle-17.
Pallon liikuttaminen viheriöllä vahingossa
Sääntöjä 18-2, 18-3 ja 20-1 muokataan seuraavasti:
Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa,
vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai
merkkinappia.Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3
ja 20-1 mukaisesti.
Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on
viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.
Huom. Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen
syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla
tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen.
On niin helppo olla onnellinen….. Eerikkala Golfissa ! Tavataan taas pian !
t. Eerikkala Golfin toimiston väki
www.eerikkalagolf.fi , toimisto@eerikkalagolf.fi
p.017- 3872 063, Kirkkotie 44 , 72210 Tervo

