
KäkiGolfin tiedote, huhtikuu 2019

Hyvät Käkigolfilaiset,

Tervetuloa pelaamaan myös kaudelle 2019. Ohessa lyhyesti lueteltuna kentän kehittämiskohteet, 
entistäkin edullisemmat hintamme, kivat kilpailut ja peruskurssit. Lopuksi myös kutsu kevättalkoisiin. 
Sekä myös ohjeet jäsenmaksun maksamisesta.

Kuuman kesän 2018 tilastot
• Jäsenmäärämme oli 67 (edellisenä vuonna myös 67)
• Ryhmätapahtumia oli 16 (mukaanlukien yritystapahtumat, koulutusryhmät ja kilpailut)
• Pelikertoja kentällä oli 652 (edellisenä vuonna 703)
• Kentällä tehtiin seuraavia parannuksia

◦ salaojituksen parannuksia
◦ syksyllä  valmisteltiin  kaikkien viheriöiden kunnostusta

On meillä kovat suunnitelmat uudelle kaudelle
• kaikkien viheriöiden kunnostusta jatketaan heti toukokuussa
• lyhennetään kolmosväyän viheriön vieressä oleva iso raitapuu
• viimeistellään 4. viheriön alapuolen salaojitustyö
• viimeistellään väylän 6 levennys hiekkaesteen sivulla
• tehdään lyöntipaikkojen kunnostussuunnitelma ja  aloitetaan toteutus
• uusitaan osittain kentän puuhakealueita 
• tehdään Lintumäentielle peruskunnostusta
• annetaan golfin uusien sääntöjen koulutusta ja tiedotusta jäsenille
• jatketaan keskusteluja Golfliiton kanssa jäsenyydestä
• neuvotellaan Garminin kanssa, että saataisiin KäkiGolfin kenttä heidän applikaatioonsa
• seurataan viinitarhan elpymistä talvesta (myös facebookissa) ja jos kasvu lähtee hyvin käyntiin, 

niin joudutaan alue aitaamaan
• hankitaan uusi klubiteltta
• pidetään 2 golfin peruskurssia

Kauden 2019 hinnasto entistäkin edullisempi
Hinnastoon tulee yksi muutos. Poistamme heinäkuun korkeamman kertapelimaksun ja  hinta ei enää 
riipu pelikuukaudesta. 
       

 

2019 jäsenmaksu edelleen 30€ vuodessa
Liittymällä jäseneksi voit pelata koko kesän edullisilla jäsenhinnoilla. Käkigolf tarjoaa samat edut myös 
jäsenen mukana tulleille pelikavereille. 

Vanhat jäsenet voivat maksaa jäsenmaksunsa oheisen tilisiirtolomakkeen avulla. Uusien jäsenien on 
ensin haettava jäsenyyttä Käkigolfin sivuilla olevalla lomakkeella.

Jäsenet ja heidän vieraansa
Tämä hinnasto koskee Käkigolfin jäseniä ja heidän seurassaan pelaavia vieraspelaajia.
Jäsen voi tuoda mukanaan max. 3 vierasta päivässä.
Vuosijäsenmaksu – ei liittymismaksua 30€
Kausipelimaksu 300€

Koko kenttä Vain Par-3 kenttä*
Kertapelimaksu 16-79 vuotiaat 20€/pv 10€/pv
Kertapelimaksu, alle 16v jäsenen seurassa 10€/pv 0€/pv
Kertapelimaksu, seniori yli 80v 10€/pv 10€/pv
Kilpailumaksu kertapelimaksu + 10€

*) oranssi tiit
Kaikkiin hintoihin sisältyy arvonlisävero ja mailakärryn vuokra.

Muut palvelut
Golfin peruskurssi 4 tuntia 70€/ henkilö
Koko kentän vuokraus ryhmille Pyydä tarjous

https://www.kakigolf.fi/jasenyys/


Kivat kisat jatkuvat
Meillä on 5 erityyppistä kilpailua. Pelipäivä on joko torstai ilta tai lauantai aamu.

• to 13.6. klo 16 Vasta ja Vihta kilpailu, pistebogi
• to 11.7. klo 16 Parikilpailu, kiertopalkinto
• to 25.7. klo 16 Itä-Länsi ottelu, kiertopalkinto
• la   3.8. klo 10 Mestikset, lyöntipeli, kiertopalkintoja
• la 17.8. klo 10 Mestikset, reikäpeli, kiertopalkinto

Tule kesän peruskurssille ja sitten heti pelaamaan
• la 15.6. klo 10 -14
• ma 1.7. klo 16-20

Kutsu kevään talkoisiin
Kauden ensimmäinen tapahtuma ”talkoot” pidetään la 11.5. klo 10 lähtien. Tervetuloa!

Teitä odotellen, KäkiGolfin tiimi


