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KANKAANPÄÄN GOLF-SEURA RY JÄSENTIEDOTE 1/2015 
 
 
 

 
VUOSIKOKOUS 
Seuran vuosikokous pidettiin 8.4.2015, paikalla oli 7 jäsentä. Seuran hallituksen puheenjohtajaksi 
valittiin Arto Anttila, jäseniksi Heli Kerola, Aimo Lehtonen, Hannu Merilaita ja Teuvo Rosenberg.  
Kokous vahvisti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2014 sekä toimintasuunnitelman ja 
tulo- ja menoarvion vuodelle 2015.  
 
JÄSENMAKSUT 
- jäsenmaksu aikuisilta 40 € 
- jäsenmaksu  18-vuotiailta 20 €  (18-vuotias täyttämisvuoden loppuun) 
- jäsenmaksu ulkopaikkakuntalaisilta 20 € + rangepallot 2 € /kori 
(halutessaan ulkopaikkakuntalainen voi maksaa 40 € ja käyttää rangea maksutta) 
 
Tilinumero FI23 5106 0120 0250 38, eräpäivä 8.5.20015. Maksulomake on viimeisellä sivulla.  
 
Jäsenmaksun suorittaminen on edellytys seuran toimintaan osallistumiselle (kilpailut, matkat, tapah-
tumat) sekä rangen käyttöön.  
Rangen ilmoitustaululle laitetaan jäsenluettelo: MAKSANEET JÄSENET! 
 
HARJOITUSALUE RANGE 
Harjoitusaluetta hoitaa vapaaehtoisista koostuva Rangetoimikunta vetäjänään Ilpo Aromaa.  
Range sijaitsee Päivikkeen pellolla. Ajo-ohje: Kiertoliittymästä 200 m Honkajoen suuntaan, oikealle 
Nousutie, jota 400 m. 
Rangella on palloautomaatti, golf-tekonurmipinnoitteinen lähipeli- ja puttialue, bunkkeri, sekä 5 lyönti-
paikkaa etäisyystauluineen.  
Rangen käyttöoikeus sisältyy varsinaisten jäsenten jäsenmaksuun. Ulkopaikkakuntalaiset (20 €) seu-
ran jäsenet maksavat harjoittelustaan 2 euroa/pallokori rangella olevaan rahalippaaseen. 
Jäsenen vieras maksaa yksittäisistä harjoituskäynneistään 2 €/pallokori. 
Uudet jäsenet saavat pallokaapin avaimen Lukkokeskus Hietikko Oy:ltä liittymismaksun maksettuaan. 
Pallokaapin päällä olevaan vihkoon merkitään päiväys, rangen käyttäjä ja pallokorien määrä. 
Muutama ohje ja muistutus: 
v merkitse pallokorien määrä vihkoon 
v älä lyö lyöntipaikalta puttigriinille 
v vältäthän takaverkkojen yli lyömistä 
v bunkkerista ei saa lyödä kohti puttigriiniä 
v haravoi bunkkeri käytön jälkeen 
v kerää käyttämäsi pallot putti- ja lähipelialueelta 
v siivoa roskat ja rikkinäiset pallot roskakoriin 

 
TIEDOTTAMINEN 
Jäsentiedotteet lähetetään sähköpostilla ja ovat näkyvissä myös rangen ilmoitustaululla sekä 
seuran Internet-sivulla http://www.kankaanpaags.fi/ 
 
KILPAILUTOIMINTA 2015   
KGS Tour  
Kilpailu Aika Kenttä Sponsori 
KGS-Tour 1 la 23.5.2015 Alastaro Golf Expert Kankaanpää 
KGS-Tour 2 ti 23.6.2015 Lake Side Golf  ”Aarnon Malja” Avoin 
KGS-Tour 3 su 19.7.2015 Botnia Golf  ”Jukan Malja” Vatajankosken Sähkö 
KGS-Tour 4 su 6.9.2015  Yyteri Golf SataEdu 
Kisataan neljänä kilpailuna (lasketaan 3 parasta), A-sarja lyöntipeli HCP (tasoitus 0-15,0) ja 
B-sarjassa pistebogey (tasoitus 15,1-36), 
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Seuran mestaruuskilpailut   
Kilpailu Aika Kenttä Sponsori 
KGS mestaruus 15.8.2015 Nakkila Golf OP, OPKK, Pohjola 
 
Seuraottelut 
Seuraottelu BG - KGS pelataan Kauhajoella  ke 1.7. illalla.  
Seuraottelu KGS - IkG pelataan Poltinkoskella ke 8.7. illalla. 
 
KGS-Maraton – kilpailu järjestetään ti 28.7.2015 Botnia Golfissa 
 
Avoimet ovet Rangella 20.5. klo 17.00 - 19.00 
Tervetuloa tutustumaan Kankaanpään Golf-seuran toimintaan ja harjoitusalueeseen. 
Range sijaitsee Päivikkeen pellolla. Ajo-ohje: Kiertoliittymästä 200 m Honkajoen suuntaan, oikealle 
Nousutie, jota 400 m. 
Tuo golfia pelaamaton / vähän pelaava ystäväsi tutustumaan KGS:n toimintaan ja harjoitusalueeseen.  
Kaikki pääsevät kokeilemaan golfia; lyöntejä ja puttausta, yms. (ohjaajat seuran puolesta)  
 
Green card kurssi 23.-24.5.  
Greencard-kurssi järjestetään yhteistyössä Botnia Golfin kanssa http://www.botniagolf.fi/.  
Paikkoja on varattu viidelle kurssilaiselle. 
Kurssi aloitetaan seuran toimintaan ja harjoitusalueeseen tutustumisella keskiviikkona 20.5. klo 18.00 
KGS:n Rangella. Range sijaitsee Päivikkeen pellolla. Ajo-ohje: Kiertoliittymästä 200 m Honkajoen 
suuntaan, oikealle Nousutie, jota 400 m. 
 
Varsinainen kurssi pidetään Botnia Golfissa Kauhajoella lauantaina ja sunnuntaina klo 10-13. 
Tule Botnia Golfiin oppimaan golfin perusteet ja hankkimaan lajin ajokortti eli Green card!  
Kurssilla tutustutaan mm. erilaisiin lyöntitekniikoihin lähipelistä pitkiin lyönteihin,  
golfin sääntöihin, pelin kulkuun ja turvalliseen liikkumiseen kentällä.  
Kurssin tavoite on antaa valmiudet golfharrastuksen aloittamiseen.  
Kurssimaksuun sisältyy Green Card - suoritus, yksi ilmainen kierros Botnia Golfin kentällä  
sekä kahvi+sämpylä joka päivälle. Ryhmän koko on 3-8 hlöä. 
 

· Kurssin hinta 140€, seuraavalta perheenjäseneltä 110€, alle 18v. 70€ 
· Kurssi + jäsenyys Botnia Golfissa 190€ (norm. 230€) 
· Kurssi + jäsenyys + ensimmäisen kauden pelioikeus (kausikortti) 440€ (norm. 780€) 

Ilmoittautumiset viimeistään 17.5. klo 18.00 hannu.merilaita@dnainternet.net tai 040-5246050. 
 
Välitäthän tietoa eteenpäin! 
Hyvää golfkesää! 
Kankaanpään Golf-seuran hallitus 
 

http://www.botniagolf.fi/�
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KANKAANPÄÄN GOLF-SEURAN VUODEN 2015 LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT 
 
Jäsenmaksut: 
- jäsenmaksu aikuisilta 40 € 
- jäsenmaksu  18-vuotiailta 20 €  (18-vuotias täyttämisvuoden loppuun) 
- jäsenmaksu ulkopaikkakuntalaisilta 20 € + rangepallot 2 € /kori 
(halutessaan ulkopaikkakuntalainen voi maksaa 40 € ja käyttää rangea maksutta) 
 
Liittymismaksut (uudet jäsenet):  
- liittymismaksu aikuinen 50 €, sisältäen kauden jäsenmaksun 
- liittymismaksu 18-vuotias 25 €, sisältäen kauden jäsenmaksun 
 
 
 
 

Saajan 
tilinumero 

 
  FI23 5106 0120 0250 38 

TILISIIRTO    
 
Liittymis- / Jäsenmaksu 2015: 
 
Nimi:_________________________________ 
 
Jäsenmaksut: 
- aikuiset 40 €,  
- alle 18-vuotiaat 20 € 
 
Liittymismaksut:  
- aikuinen 50 €, sisältäen jäsenmaksun 
- 18-vuotias 25 €, sisältäen jäsenmaksun 

Saaja  
  Kankaanpään Golf-seura ry 

Maksaja  

Allekirjoitus    

Tililtä                  Eräpäivä 8.5.2015 Euro 
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