
GOLF-VIRRAT
KEVÄTKIRJE 2021

HEI!
Kevät on tuloillaan ja on aika kääntää katseet tulevaan golfkau-
teen. Viime kausi oli monellakin tapaa poikkeuksellinen CO-
VID-19-pandemian johdosta ja varmasti myös tulevalla kaudella 
golfia pelataan normaalista poikkeavissa olosuhteissa. Range 
avattaneen huhtikuun puolella ja kenttä ennen vappua, mikäli säät 
vain sen sallivat. Rangen ja kentän avautumista odotellessasi voit 
hioa lyöntisi kuntoon TrackMan 4 -simulaattorissa Virtain liikunta-
hallilla.

JÄSENMAKSUT 2021
Vuoden 2021 jäsenmaksut ovat: Aikuiset 77€, Juniorit (2000 tai 
myöhemmin syntyneet) 33€. Juniorien jäsenmaksu sisältää kausi-
pelimaksun 2021. Tämän kirjeen maksutiedoilla voit maksaa myös 
Kaukojäsenpaketin 330€ (10 pelilippua + jäsenmaksu) tai koko 
kauden pelit 527€ (Kausipelimaksu + jäsenmaksu).

VUOKRAPELIOIKEUSPOOLI
Toriseva Golf Oy:n osakkeenomistajat voivat luovuttaa osakkeen-
sa tuottamat pelioikeudet vuokrattavaksi. Vuokrapelioikeuspoolin 
kautta vuokratun pelioikeuden hinta on tulevalla kaudella 400€ 
(norm. 450€). Poolissa on rajallinen määrä pelioikeuksia vuokrat-
tavana, joten kannattaa toimia nopeasti.

www.golfvirrat.fi

Golf- Virrat ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 24.4.2021 klo 14:00 kolokahviossa. Tervetuloa!



www.golfvirrat.fi

TALVIHARJOITTELU
Virtain liikuntahallilla sijaitseva TrackMan 4 on 
markkinoiden tarkin lyöntianalysaattori ja se tar-
joaa mahdollisuuden sekä lyöntiharjoitteluun että 
pelaamiseen. Ajanvaraukset tehdään omilla Nex-
Golf-tunnuksilla.

JÄSEN- JA TASOITUSKORTTI
Jäsenkortin saa lataamalla eBirdie-sovelluksen 
puhelimeen. Latausohjeet ja lisätietoa osoitteessa 
www.golf.fi/ebirdie eBirdie-sovelluksella voit pe-
lata virallisen tasoituskierroksen Golf GameBoo-
kin tuloskorttia käyttäen, ja tasoituksesi päivittyy 
puhelimesta suoraan jäsenrekisteriin ja Golfliiton 
järjestelmiin. Mikäli sovelluksen lataaminen ei ole 
mahdollista tai haluatte vanhan mallin jäsenkortin, 
pyydämme teitä ilmoittamaan asiasta sähköpostil-
la golfvirrat@golfvirrat.fi

NEXGOLF
Kaikilla seuran jäsenillä on käytössään NexGolf- 
järjestelmä, jonka kautta voi varata peliaikoja, il-
moittautua kilpailuihin, syöttää tuloskortteja sekä 
muokata omia jäsentietojaan. NexGolf-tunnukset 
aktivoidaan kaudelle 2021, kun jäsenmaksu on 
maksettu.

OPETUS- JA KURSSIT
Green card-kursseja järjestetään läpi kauden, 
päivämäärät varmistuvat ennen kauden alkua. 
Yksityistunteja järjestetään kysynnän mukaan. 
Tarkempi tieto kursseista, yksityistunneista ja kli-
nikoista seuran kotisivuilta ja klubilta kauden al-
kaessa. Toukokuussa järjestetään myös ilmaisia 
kertauskursseja. Osallistumisoikeus kaikilla, joilla 
tasoitus on yli 36. Osallistuminen edellyttää kau-
den 2021 jäsenmaksun maksamista.

PRO SHOP
Pro Shopista kaudella 2021 vastaa seura, mutta 
teemme edelleen yhteistyötä Golf Balatan kanssa.

KILPAILUKALENTERI 2021
Seuran lyöntipelimestaruuskilpailut järjestetään 
13. - 15.8.2021. Yleisessä sarjassa pelataan 54 rei-
kää, muissa sarjoissa 36 reikää.
Kilpailukalenteri julkaistaan huhtikuun aikana ne-
tissä osoitteessa www.golfvirrat.fi/kilpailut

JÄSENMAKSUOHJEET
Jos et ole enää jäsen tai haluat sopia jostain 
muusta järjestelystä, niin ilmoitathan siitä säh-
köpostilla golfvirrat@golfvirrat.fi

NÄHDÄÄN KENTÄLLÄ!
Tapio Varis

toiminnanjohtaja, Golf-Virrat ry

Aikuinen   77 €
Juniori   33 € sis. kauspelimaksun
Kaukojäsenpaketti    330 € sis. jäsenmaksun
Kausipelimaksu   450 €
Pelioikeus vuokrapelioikeuspoolista 400 €
Laita viestikenttään kaikkien nimet, joita maksu koskee. 
Esim: Jäsenmaksu Erkki ja Eija Esimerkki (154€)

Saajan tilinumero: OP Virrat FI18 5524 0320 0026 41
 Nordea FI20 1165 3000 0466 42
Saaja: Golf-Virrat ry
Viesti: Jäsenmaksu (/Kaukojäsenpaketti/Kausipelimaksu) 

Lisätiedot Toiminnanjohtaja Tapio Varis, puh. 050 511 3298 
 tai sihteeri Aila Mäntynen, puh. 040 577 1362  
 sekä www.golfvirrat.fi


