
GOLF-VIRRAT
KEVÄTKIRJE 2020

HEI!
Kevätaurinko on sulattanut kenttää viime päivinä ja kentänhoito-
työt ovat alkamassa. Vähäluminen ja leuto talvi mahdollistaa ran-
gen ja kentän avaamisen viime kautta aikaisemmin. Range ava-
taan jo maaliskuun puolella ja kenttä ennen vappua, mikäli säät 
vain sen sallivat. Uusi tasoitusjärjestelmä otettiin käyttöön helmi-
kuussa. Tasoituksesi on kahdeksan parhaan tuloksesi keskiarvo 
20:stä viimeisestä rekisteröidystä tasoituskierroksestasi.

JÄSENMAKSUT 2020
Vuoden 2020 jäsenmaksut ovat: Aikuiset 77€, Juniorit (1999 tai 
myöhemmin syntyneet) 33€. Juniorien jäsenmaksu sisältää kausi-
pelimaksun 2020. Tämän kirjeen maksutiedoilla voit maksaa myös 
Kaukojäsenpaketin 330€ (10 pelilippua + jäsenmaksu) tai koko 
kauden pelit 437€ (Kausipelimaksu + jäsenmaksu).

JÄSEN- JA TASOITUSKORTTI
Jäsenkortin saa lataamalla eBirdie-sovelluksen puhelimeen. La-
tausohjeet ja lisätietoa osoitteessa www.golf.fi/ebirdie eBirdie-so-
velluksella voit pelata virallisen tasoituskierroksen Golf Game-
Bookin tuloskorttia käyttäen, ja tasoituksesi päivittyy puhelimesta 
suoraan jäsenrekisteriin ja Golfliiton järjestelmiin. Mikäli sovel-
luksen lataaminen ei ole mahdollista tai haluatte vanhan mallin 
jäsenkortin, pyydämme teitä ilmoittamaan asiasta sähköpostilla 
golfvirrat@golfvirrat.fi 

www.golfvirrat.fi

Golf- Virrat ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 25.4.2020 klo 14:00 kolokahviossa. Tervetuloa!



www.golfvirrat.fi

WORLD HANDICAP SYSTEM ELI WHS
Uusi tasoitusjärjestelmä WHS otettiin Suomessa 
käyttöön helmikuussa. Uuden järjestelmän myötä 
tasoitusryhmät poistuvat, joten kaikki voivat pela-
ta 9 reikäisiä tasoituskierroksia. Tasoituslaskentaa 
ei enää suoriteta pistebogeyna vaan tulokset pe-
rustuvat lyöntimääriin. Lyöntimääriin sovelletaan 
kuitenkin samoja periaatteita kuin pistebogey-las-
kentaan. Kilpailuissa voi myös edelleen olla piste-
bogey-sarjoja.

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 2020, 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 ilmainen 
kertauskurssi. Osallistumisoikeus kaikilla, joilla ta-
soitus on yli 36. Osallistuminen edellyttää kauden 
2020 jäsenmaksun maksamista. 
Kaudella 2020 järjestämme kerran viikossa treenit 
junioreille, naisille ja miehille. Treeneistä lisätietoa 
nettisivuillamme ennen kauden alkua. Junioreille 
treenit ovat ilmaiset, aikuisille pieni kertamaksu, 
joka sisältää kahvitarjoilun.

PRO SHOP
Pro Shopista kaudella 2020 vastaa seura, mutta 
teemme edelleen yhteistyötä Golf Balatan kanssa.

KILPAILUKALENTERI 2020
Seuran lyöntipelimestaruuskilpailut järjestetään 
15. - 16.8.2020.
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 360 €
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


