
 Talviharjoitteluhallin ja simulaattori avataan 11.10.2021 

 

 

Koko talvikauden 11.10.2021 – 01.05.2022 ajan hallimaksut ovat seuraavat: 

 

50 €  Hallin käyttömaksu osakkeenomistajäsen. 

60 €  Hallin käyttömaksu muille. 

15 €  juniorit alle 18 v. 

10 € päivä kertamaksu 

 

Korttiautomaatin kortti 5€, osakkeenomistajajäsenelle kortti on maksuton. 

Kortti toimii 10 min. syklillä. Korttia ei lunasteta takaisin. 

Automaatti toimii myös poletilla. 

 

10 €   poletti/tunti. 

50 €    5 tuntia 

100 €  11 tuntia  osakkeenomistajajäsenelle +1 tunti. 

200 €  22 tuntia  osakkeenomistajajäsenelle +2 tunti. 

300 €  23 tuntia  osakkeenomistajajäsenelle +3 tunti. 

 

Edellä mainitut maksut tulee maksaa Kemin Seudun Golf Oy:n tilille: FI34 5131 7520 0144 20 

Maksusuorituksen viitekenttään on laitettava pelaajan nimi ja ilmoitus siitä mitä maksu 

koskee (osakkeen numero,kausi- tai polettimaksu). 

 

Poletteja voi ostaa seuraavilta henkilöiltä:         

 - Jari Saviaro puh. 0451715411         

 - Markku Kumpulainen puh. 0407221513        

 - Raija Haapa puh. 040546401         

 - Hannu Suomela puh. 0400626748 

Lisäksi Kemin LVI-Palvelu oy:stä. Asentajankatu 14, liikkeen aukioloaikoina arkisin 

klo 8.00 – 17.00. HUOM! Vain käteinen käy. 

 

HUOM! Varaus kumpaankin tilaan on tehtävä aina. 

 

Bägin talvisäilytysmaksu on osakkeenomistajajäsenelle 25 €. Muille käyttäjille 30 €.       

Numeroituja telinepaikkoja on rajoitetusti. Säilytettävissä bägeissä tulee olla nimilappu,josta käy 

ilmi omistajan nimi.  Lukollinen kaappi maksaa 30 €. Numeroituja paikkoja on yksitoista. 

Edellisen kauden paikanlunastaneet voivat uusia varauksen sen jälkeen vapaat paikat voi varata. 

Toivomus on, että kaapin lunastanut ei varaa erikseen bägipaikkaa. 

 

Bägi- ja kaappipaikat varataan sihteerin kautta p. 0400 926 269 

 

Kausimaksun suorittaneille luodaan henkilökohtainen kulkukoodi. Seuran sihteeri tarkistaa 

kausimaksun maksamisen ja häneltä maksaneet saavat kulkukoodin. 

 

Kenttähenkilökunnan sosiaalitilat ovat pelaajien käytettävissä omatoimiseen kahvin keittoon. 

Kahvia ja sokeria on keittiön kaapissa ja hintaan 1€/kuppi. 

Pelaajien tulee huolehtia hallin siisteydestä sekä siittä, että videotykki ja valot on sammutettu 

käytön jälkeen. 

Hallissa ei saa pelata ulkojalkineissa. 

Jos simulaattorissa ilmenee vikoja, on niistä ilmoitettava välittömästi Jari Saviarolle tai Markku 

Kumpulaiselle. 



 

   TERVETULOA PELAAMAAN 

 

Kemin Seudun Golf oy Kemin Golf Klubi ry   09.10.2021 


