GOLF-VIRRAT

KEVÄTKIRJE 2019
HEI!
Pelikausi 2019 alkaa piakkoin, vaikka kentällä onkin tällä hetkellä paljon lunta. Uudet säännöt ovat olleet voimassa tammikuusta
lähtien. Sääntömuutokset ovat pelaajaystävällisempiä kuin aiemmin. Pallon liikuttamisesta vahingossa ei enää rangaista ja irralliset
luonnonhaitat saa poistaa estealueilla. Pallo pudotetaan nykyään
polven korkeudelta ja viheriöllä saa osua reiässä olevaan lipputankoon. Järjestämme keväällä sääntökoulutusta, jossa käydään läpi
kaikki muuttuneet säännöt. Työt kentällä alkavat heti, kun lumet
ovat sulaneet.

Golf- Virrat ry:n
sääntömääräine
n
kevätkokous pid
etään
lauantaina 27.4
.2019
klo 14:00 koloka
hviossa.
Tervetuloa!

JÄSENMAKSUT 2019
Vuoden 2019 jäsenmaksut ovat: Aikuiset 77€, Juniorit (1998 tai
myöhemmin syntyneet) 33€. Juniorien jäsenmaksu sisältää kausipelimaksun 2019. Tämän kirjeen maksutiedoilla voit maksaa myös
Kaukojäsenpaketin 330€ (10 pelilippua + jäsenmaksu) tai koko
kauden pelit 437€ (Kausipelimaksu + jäsenmaksu).

JÄSEN- JA TASOITUSKORTTI
Olemme siirtyneet sähköiseen jäsenkorttiin. Jäsenkortin saa lataamalla eBirdie-sovelluksen puhelimeen. Latausohjeet ja lisätietoa
osoitteessa www.golf.fi/ebirdie eBirdie-sovelluksella voit pelata
virallisen tasoituskierroksen Golf GameBookin 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 sähköpostilla golfvirrat@golfvirrat.fi

www.golfvirrat.fi

AKTIIVINEN TASOITUS
Aktiivinen tasoitus kaudelle 2019 edellyttää neljää (4) pelattua tasoituskierrosta kaudelta 2018.
Tasoituksen saa uudelleen aktiiviseksi pelaamalla
kolme (3) tasoituskierrosta. Palkintojen vastaanottaminen Golf-Virrat ry:n järjestämissä tasoituksellisissa kilpailuissa edellyttää aktiivista tasoitusta.

NEXGOLF
Kaikilla seuran jäsenillä on käytössään NexGolfjärjestelmä, jonka kautta voi varata peliaikoja, ilmoittautua kilpailuihin, syöttää tuloskortteja sekä
muokata omia jäsentietojaan. NexGolf-tunnukset
aktivoidaan kaudelle 2019, kun jäsenmaksu on
maksettu.

OPETUS- JA KURSSIT
Uudet säännöt aiheuttavat vielä paljon kysymyksiä, joten järjestämme sääntökoulutusta heti alkukaudesta. Green card-kursseja järjestetään
läpi kauden, tarkemmat päivämäärät varmistuvat
ennen kauden alkua. Yksityistunteja sekä klinikoita järjestetään kysynnän mukaan. Tarkempi tieto
kursseista, yksityistunneista ja klinikoista seuran

kotisivuilta ja klubilta kauden alkaessa toukokuussa. Toukokuussa järjestetään myös ilmainen
kertauskurssi. Osallistumisoikeus kaikilla, joilla tasoitus on yli 36. Osallistuminen edellyttää kauden
2019 jäsenmaksun maksamista.

PRO SHOP
Pro Shopista kaudella 2019 vastaa Golf Balata Oy.
Golf Balatalla on mm. Suomen suurin käytettyjen mailojen valikoima. Voit tutustua valikoimaan
osoitteessa www.golfbalata.fi Kysy rohkeasti tarjousta logotuotteista. Yhteystiedot: Petri Pelttari
040 702 8852 / petri.pelttari@golfbalata.fi

KILPAILUKALENTERI 2019
Seuran lyöntipelimestaruuskilpailut järjestetään 17.
- 18.8.2019.
Kilpailukalenteri julkaistaan huhtikuun aikana netissä osoitteessa www.golfvirrat.fi/kilpailut

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

Aikuinen
77 €
Juniori
33 €
Kaukojäsenpaketti 330 € sis. jäsenmaksun
Kausipelimaksu
360 €
Laita viestikenttään kaikkien nimet, joita maksu koskee.
Esim: Jäsenmaksu Erkki ja Eija Esimerkki (154€)
Saajan tilinumero:
Saaja:
Viesti:
Lisätiedot

OP Virrat FI18 5524 0320 0026 41
Nordea
FI20 1165 3000 0466 42
Golf-Virrat ry
Jäsenmaksu (/Kaukojäsenpaketti/Kausipelimaksu)
Toiminnanjohtaja Tapio Varis, puh. 050 511 3298
tai sihteeri Aila Mäntynen, puh. 040 577 1362
sekä www.golfvirrat.fi

NÄHDÄÄN KENTÄLLÄ!
Tapio Varis
toiminnanjohtaja, Golf-Virrat ry

www.golfvirrat.fi

