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PELIOIKEUS 

 Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan P- sarjan osake tuottaa yhden pelioikeuden. 

P-sarjan osakkeisiin liittyy pelioikeuksia yhtiön golfkentällä seuraavasti: 

- A-pelioikeus sisältää yhden (1) henkilökohtaisen pelioikeuden 

- B-pelioikeus sisältää kaksi  (2) pelioikeutta siten, että perheen alla 

18-vuotiaat lapset saavat pelata kahden nimetyn täysi-ikäisen 

kanssa. 

- C-pelioikeus sisältää kolme (3) pelioikeutta ja 30 yhden päivän 
pelioikeutta kalenterivuosittain 

2.  Hallitus voi vuosittain päättää osakkaan niin toivoessa että, mikäli 

osakkeenomistaja omistaa kaksi (2) P- sarjan osaketta, voidaan niistä 

muodostaa perhepelioikeus (B-pelioikeus), joka oikeuttaa vapaasti käyttämään 

kahta (2) pelioikeutta ja perheen alle 18-vuotiaat lapset saavat pelata ilmaiseksi 

kahden nimetyn täysi-ikäisen kanssa. Mikäli osakkeenomistaja omistaa kolme 

(3) P- sarjan osaketta, voidaan niistä muodostaa yrityspelioikeus (C-pelioikeus), 

joka oikeuttaa kolmeen (3) pelioikeuteen ja 30 vieraspelilippuun vuosittain. 

Vieraspelilippuja voidaan käyttää vain nimetyn pelioikeuden haltijan kanssa. 

Perhepelioikeuden ja yrityspelioikeuden haltijoiden on ennen pelikauden alkua 

ilmoitettava ne henkilöt, joilla on oikeus käyttää osakkeisiin liittyviä 

pelioikeuksia. Muista pelioikeuden käyttöön liittyvistä asioista päättää yhtiön 

hallitus. Osakkeisiin liittyvien pelioikeuksien lisäksi yhtiön haltuun ja 

vuokrattavaksi voidaan jättää yhtiön kevätkokouksen vuodeksi vahvistama 
määrä pelioikeuksia sekä junioripelioikeuksia. 

3. Jokaisen pelaajan on henkilökohtaisesti ilmoittauduttava caddiemasterin 

toimistossa ennen pelikierroksen alkua. Kentällä pelaavalla peliryhmällä on 

oltava milloin tahansa esittää valvojalle jokaisen pelaajan pelitosite. Valvojan 
velvollisuus on poistaa ilman pelitositetta pelaava kesken pelikierroksen. 

4. Kansainvälisesti hyväksytyn golfetiketin ja peliturvallisuuden ylläpitämiseksi 

jokaiselta golfkentällä pelaavalta henkilöltä edellytetään, että hänellä on 

rekisteröidyn golfseuran jäsenkortti. Kortti on esitettävä ilmoittauduttaessa. 

5. Pelioikeuden käyttäjältä, joka olennaisella tavalla rikkoo näitä määräyksiä tai 

yleisesti hyväksyttyjä golf- tai muita käyttäytymissääntöjä vastaan, voidaan hallituksen 
päätöksellä evätä oikeus pelata yhtiön golfkentällä hallituksen määräämäksi ajaksi. 

6. Yhtiön hallitus voi hyväksyä noudatettavaksi tarkemmat ohjeet ja määräykset 
liittyen pelioikeuksien käyttöön ja golfpelin käytännön järjestelyihin. 

7. Hallitus hyväksyy tämän pelisäännön mukaisesti pelioikeudet ennen kunkin 

pelikauden alkua. 

 

 

 



PÄÄTÖKSET VUODELLE 2022 

A. MAKSUT VUODELLE 2022 

1. Yhtiöjärjestyksen 5 § mukaan osakkeenomistajat ovat velvollisia maksamaan 

yhtiölle vuotuista vastiketta. 

2. Hoitovastikkeen perusmaksu on 160 € alv 0 % ja pelimaksun 115€ alv 0 %. 

3.Yhtiön hallitus päättää ajankohdan, johon mennessä vastike vuosittain on 

suoritettava. Vastikkeen maksu vuosittain on edellytys pelioikeuden 

käyttämiselle. Yhtiöjärjestyksen 5 § mukaisesti osakkeenomistaja on velvollinen 

suorittamaan yhtiökokouksen vahvistaman hoitovastikkeen perusmaksun 

riippumatta siitä, käytetäänkö pelioikeutta. 

4. Green fee-maksua ei palauteta pelin keskeytyessä sääolosuhteista johtuen. 

B. VIERASOIKEUDET 2022  

Green fee-pelaaminen on mahdollista seuraavasti: 

HCP-rajoitusta ei ole. 

Green fee 40 €/päivä, juniorit (alle 22 v.) 20 €/päivä, Hga:n ja Pohjanmaan 
seurojen juniorit 5 € /päivä.  9-reiän green fee 26 € / kierros. Jos ostaa kerralla 
10 green feetä saa yhden veloituksetta (henkilökohtainen).                                  

Kentän muuttuessa 12-väyläiseksi Green fee 45 €/päivä. 12-reiän green fee    

35 €/kierros. Juniorihinnat ja 10 green feen osto kerralla em. mukainen. 

 

Seuran (HGA) järjestämien kaikkien kilpailumuotojen yhteydessä perittävät 

green fee maksut ovat: 18 reiän kilpailuissa 25 €, ja 9/12 reiän kilpailuissa 20 €. 
Green feen lisäksi seura perii kilpailumaksun, jotka ovat 18 reiän kilpailuissa 25 

€, mutta jos ilmoittautuu viikkoa ennen kilpailua maksu on 20€ ja 9/12 reiän 
kilpailuissa 20 €. 

Golfauton vuokra pelioikeuden haltijalta 20 euroa / kerta. Muut pelaajat 
30euroa/ kerta. 

Omistajaetukortin haltija voi pelata kuluvalla kaudella yhtiön kentällä yhden 

kerran – 50 % alennuksella yo. gf - hinnoista, esittämällä ko. kortin. 

 

C. VIERASPELILIPUT 

Vieraspelilipuilla voi pelata ainoastaan ko. osakkeen pelioikeuden haltijan kanssa. 

Vieraspelilippuja ei varsinaisesti paineta, vaan caddiemasterin toimistossa on lista, johon 

on merkitty jokaisen osakkeen pelioikeuden haltijan nimet ja vieraspelilippujen määrä. 

Ennen pelaamista molemmat, pelioikeuden haltija ja hänen kanssaan pelaava vieraspelaaja 
ilmoittautuvat caddiemasterin toimistossa ja kuittaavat listaan nimensä 

 

 



D. AJANVARAUS 

Peliaikavaraukset voi tehdä suoraan caddiemestarin toimistossa tai soittamalla 

toimistoon p.(06) 483 1382. Kätevin tapa on varata aika suoraan HGA:n 

kotisivuilta. Varaukset tehdään 9 reiän kierroksina, myöhemmin 12 reiän 

kierroksina. Mikäli pelaat 18 reikää, on varaus muistettava tehdä molemmille 9 

reiän kierrokselle erikseen, myöhemmin 12/18 reiän kierroksille erikseen. 

Suositeltava ero varauksille kierrosten välillä on min. 2 h. Mikäli käyt 

ensimmäisen kierroksen jälkeen klubilla virkistäytymässä, muista lisätä siihen 
käyttämäsi aika.  

 

E. PELAAMINEN 

Seuratasoituksella 37–54 pelaavien miesten suositellaan käyttävän punaista 

tiitä.  

Naiset, joiden tasoitus on 0-12,4 voivat pelata keltaisilta tiiltä, muut käyttävät 

joko sinistä tai punaista tiitä.  

 

Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään. 


