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LOISTAVIA JÄSENETUJA JYVÄS-GOLFILAISILLE!
GREEN LABEL –KORTTI
Jyväs-Golf, PuulaGolf ja Hartola Golf ovat tehneet
ainutlaatuisen yhteistyösopimuksen keskenään.
Yhteistyösopimus tarkoittaa seuran jäsenille
superedullista, tietyin ehdoin myytävää, Green Label korttia, joka sisältää pelikierroksia edellämainituille
kentille.
Jyväs-Golfin jäsen, joka on maksanut kauden 2009
pelikausimaksun voi lunastaa Green Label 2009 -kortin
hintaan 150€. Kortilla saa pelata viisi 18r kierrosta sekä
Hartolassa että Puulassa kauden 2009 aikana.

Kortin ehdot:


Korttia myydään Jyväs-Golfin, ainoastaan pelikausimaksun kaudelle 2009 maksaneille, jäsenille
hintaan 150€.



Kortilla saa pelata viisi kertaa 18r PuulaGolfissa ja viisi kertaa 18r Hartola Golfissa kauden 2009 aikana



Kortti on voimassa viikolla, ei viikonloppuisin (la-su).



Kortilla voi maksaa myös mukana pelaavien ystävien pelikierrokset.



Kortteja saa ostaa yhden per kausi (yksi kortti per pelikausimaksu)

Hanki omasi pikapuoliin toimistosta!

20% ALENNUSTA VIROSSA SIJAITSEVILTA YHTEISTYÖKENTILTÄ
Nyt kannattaa suunnata Viroon pelaamaan! Jyväs-Golf on tehnyt yhteistyösopimuksen, jonka ansiosta
seuramme jäsenet saavat jopa 20% alennusta seuraavilla Viron kentillä:


White Beach Golf, Pärnun maakunnassa,



Otepää Golf Otepäällä



Suurestan golfkenttä Tallinnassa

Alennuksen saa esittämällä Jyväs-Golf Ry:n jäsenkortin. Yhteistyösopimus on voimassa vuoden 2010
loppuun. Tarkista nettisivuiltamme edullisia pakettihintoja!

Hyödynnä jäsenetusi ja lähde pelaamaan Viroon!
www.jyvasgolf.fi
toimisto@jyvas-golf.fi
050 446 0006

KAUDEN AVAJAISTAPAHTUMIA!
NAISTEN PELIKAUDEN AVAJAISET
Naisten pelikauden avajaiset järjestetään klubilla
perjantaina 15.5. kello 18 alkaen. Tarjolla pientä
iltapalaa, infoa kesän tapahtumista sekä mukavaa
yhdessäoloa.
Ilmottauduthan klubin ilmoitustaululla olevaan listaan
tiistaina 12.5. mennessä.
Muistathan myös peliretken Hartolaan su 17.5.

Tervetuloa!
Muista kauden avauskilpailu!
Avajaisscramble (3-h) helatorstaina 21.5.
Ilmoittaudu klubille!

JUNIOREIDEN KAUDEN AVAUSTAPAHTUMA
Junioreiden kauden 2009 avajaistapahtuma järjestetään torstaina 14.5. kello 18.00 alkaen. Tilaisuuteen
ovat tervetulleita kaikki juniorit – mukaan voi ottaa myös golfista kiinnostuneita kavereita!
Ohjelmassa:


Aloitus kello 18.00 rangella. Lyöminen on ilmaista ja ohjaajia on paikalla (rangella muutamia
lainattavia mailoja kavereita varten).



Kello 19.00 jatkamme klubilla esitellen kauden ohjelmaa ja tapahtumia. Klubilla tarjolla
mehua/kahvia + pullaa



Huom! Jos sää on erittäin huono ja sateinen aloitamme tilaisuuden suoraan klo 18 klubilla.

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua. Vanhemmat ovat myös erittäin tervetulleita tilaisuuteen!

Tervetuloa!
www.jyvasgolf.fi
toimisto@jyvas-golf.fi
050 446 0006

