Jäsentiedote 1.3.2013
Jäsenmaksut 2013
Aikuiset jäsenmaksu 65 €.
Nuoriso 18 vuotta jäsenmaksu 30€.
Seuraan liittymismaksua ei ole.
Green card tai tasoitus oltava ennen jäsenkortin saamista.

Seuran hallitus 2013
Seuran puheenjohtajana toimii Aki Siren, kapteenina
Vesa Hanhijoki sekä hallituksen jäseninä Timo Korhonen, Eero Blom, Harri Holopainen ja Jouko Voutilainen.
Terho Hentunen toimii seuran toiminnanjohtajana.

Golflehti
Seura tilaa kotimaassa asuville jäsenille Golflehden
jokaiseen talouteen. Mahdollisista osoitteenmuutoksista on ilmoitettava seuran toimistoon.

Tasoituskierroksesta on ilmoitettava etukäteen kentän toimistoon tai merkitsijälle. Kierroksen jälkeen tuloskortti on
aina palautettava, meni kierros hyvin tai huonosti. Mikäli
18 väylän kentällä pelataan vain 9 väylän tasoituskierros,
tulee siitä ennen kierrosta ilmoittaa merkitsijälle ja tuloskorttiin merkitä vain ko. väylien tulokset.
Seuratasoituksella 37-54 suositellaan tasoituskierrokset
pelattavaksi punaiselta tiiltä.
Tuloskortit voi palauttaa joko sähköpostin liitteenä toimisto@eerikkalagolf.fi tai lähettämällä ne postissa seuran toimistoon.
Tasoituskierroksia tai harjoituskierroksia voi myös itse päivittää Nexgolf-järjestelmän kautta kirjautumalla Nexgolfiin
ja kirjaamalla tulokset. Ohje on kotisivulla.
Tasoitukset on nähtävissä seuran omalla kotisivulla
www.eerikkalagolf.fi .

Golfkursseja

Green fee 18 väylää aikuiset 35 €
juniorit 18 v. 20 €
Green fee 9 väylää aikuiset 25 €
juniorit 18 v. 15 €
Osakkaalla ja osakkaan vierailla on erikoishinnat.

10.-12.5. Viikonloppu
24.-26.5. Viikonloppu
7.-9.6.
Viikonloppu
28.-30.6. Viikonloppu
15.-17.7. Arki-ilta
26.-28.7. Viikonloppu
Valmentaja pro Janne Eskola
Tiedustelut ja ilmoittautumiset seuran toimistoon.

Vuokrapelioikeus

Kilpailuja

Seuran vuokrapelioikeus aikuisille jäsenille 350 euroa
ja junioreille 100 euroa.
Muiden seurojen jäsenille vuokrapelioikeus on 400
euroa.
Vuokrapelioikeuksia ei laskuteta automaattisesti.
Ilmoittakaa toimistolle, mikäli haluatte laskun
vuokrapelioikeudesta. Vuokrapelioikeuden voi lunastaa myös toimistolta suoraan.

9.6.
Naisten Ysi
14.6.
SGL-Trophy parikilpailu, greensome
15.6.
Tervon Osuuspankki & Pohjola Open
18.6.
Maraton
30.6.
Tervon Kunta Open
21.7.
Naisten haasteottelu
27.7.
Avoin kilpailu
3.8.
Klubimestaruus
17.8.
Eerikkala Golf Open
18.8.
Seniorimestaruus
24.- 25.8.
Seuramestaruus 2*18 väylää
Tarkempi kilpailukalenteri on seuran kotisivulla.

Golfkentän maksut 2013

Laskutus
Jäsenmaksulasku on mahdollista saada lähetettyä sähköpostiin. Tarvittavat muutokset on tehtävä jäsenen
omiin tietoihin kirjautumalla Nexgolfiin ja osoite on
nexgolf.fi/eeg.
Ohje on kotisivulla.

EGA tasoitus
Golfliiton tasoitussääntöjen mukaan tulee kaudessa
toimittaa tasoitustoimikunnalle vähintään neljä tasoitukseen vaikuttavaa tuloskorttia, joko kilpailu- tai harjoituskierroksilta.
Virallinen tasoitus on merkitty jäsenkorttiin ja tasoitusluetteloon tähdellä *.
Ilman virallista tasoitusta voi pelata harjoituskierroksia
kuten ennenkin, mutta kilpailuihin osallistumisessa on
rajoituksia.

Tasoitukset / tuloskortit
Täydellisesti täytetyt tuloskortit on toimitettava seuran
toimistoon heti pelikierrosten jälkeen. Pelkkä netistä
saatava laskuritulos ei riitä.

KOKOUSKUTSU

Eerikkala Golf ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
Aika
20.4.2013 klo 14
Paikka
Golfklubi, Tervo
Esillä sääntömääräiset asiat
Hallitus
Kotisivulla on kokouskutsu toiminnanjohtajan kohdalla
Yhteystiedot
Eerikkala Golf
Kirkkotie 44
72210 TERVO
puh.017-3872063
fax 017-3872064

toimisto@eerikkalagolf.fi

