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Hyvät Muurame Golf Oy:n osakkaat ja pelioikeuksien käyttäjät ! 
 

Kenttä aukeaa Uusi kenttämme avataan kuuden valmiin väylän osalta maanantaina 5.8. klo 

8.00. Tällöin yhtiömme osakkailla sekä pelioikeuden haltijoilla on 

mahdollisuus pelata kentällämme. Tietysti myös pelilipuilla pääsee 

pelaamaan. Tiiausaikojen varaus on 31.7.–4.8. välisenä aikana klo 9.00–

21.00 numerosta 0400–520971. Tällöin aikoja voi varata vain viikolle 32. 

Kentän auettua aikoja voi varata klo 8.00–21.00 välisenä aikana samasta 

numerosta. Ja aikoja voi varata vain kolme päivää ennen pelipäivää. 

Caddiemasterin lankanumeron otamme käyttöön todennäköisesti vasta 

klubin avaamisen yhteydessä 17.8. 

Kentän viralliset avajaiset pidämme lauantaina 31.8. 

 

Muuramen Golfseuran jäsenet voivat tulla pelaamaan green fee - maksulla 

maanantaista 12.8. lähtien. Pidämme kenttämme avauskilpailun (kilpailu 

vain osakkaille ja MGS:n jäsenille) lauantaina 17.8., jonka jälkeen myös 

muilla golffareilla on mahdollisuus tulla pelaamaan kentällemme. 

 

Pelioikeuskorteista Jos et ole vielä palauttanut kuvaasi pelioikeuskorttia varten, niin toimita se 

pikaisesti (Muurame Golf Oy, PL 16, 40951 Muurame). Kortin voit 

lunastaa 4.8. saakka Riihivuoren kentältä ja 5.8. lähtien Rannankylän 

kentältä. 

 

Pelaamisesta Kokeilemme pelitoimintaa ensimmäisen viikon ajan 10 minuutin 

tiiausväliajoin. Yhden kierroksen eli 6 väylän pelaamisen tavoiteajaksi 

olemme laskeneet 1 tunti 40 min eli 18 väylän kierros on siten tasan 5 

tuntia. Melko hidas kierrosaika, mutta pitää muistaa että meillä on käytössä 

vasta 6 väylää, jotka ovat kaikille täysin uusia. Siispä aluksi kentällä saisi 

olla ennemmin väljää kuin täyttä. 

 

Aamusta tiiausaikoja on 10 min välein klo 9.30 asti seuraavasti. 

8.00 18 väylän lähtö 

8.10 12 väylän lähtö 

8.20 6 väylän lähtö 

8.30 18 väylän lähtö 

8.40 12 väylän lähtö 

jne… 

 

Tämän jälkeen lähtee aina puolen tunnin välein 18 väylän lähtöjä (tasalta ja 

puolelta). Tarpeen mukaan joitain 18 väylän lähtöjä tullaan jakamaan 12 ja 

6 väylän lähdöiksi. 

 

Todennäköisesti varaamme kaikki tasatuntilähdöt 12.8. lähtien osakkaille. 

 

Tarvittaessa tulemme muuttamaan tiiausaikakäytäntöä, kunhan saamme 

ensin kokemusta kentän peluuttamisesta. 
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Osa kenttäalueesta on luonnollisesti vielä keskeneräistä, joten 

kunnostettavilta alueilta (siniset ja sinivalkoiset paalut, työkoneiden jäljet, 

kivikkoiset alueet, jne...) kannattaa aina dropata pallo pois. 

 

Green fee –hinnat Kenttämme green fee -hinnat ovat seuraavat: 

1 kierros (6 väylää): aikuiset 13 e, juniorit (<18v) 8 e 

2 kierrosta (12 väylää): aikuiset 20 e, juniorit 13 e 

3 kierrosta (18 väylää): aikuiset 25 e, juniorit 17 e 

 

Kilpailumaksut ovat seuraavat: 

pelioikeuden haltijat: 8 e 

MGS:n jäsenet: 15 e 

muut: 25 e 

 

 

 

 

Golfterveisin, 

Muurame Golf Oy 

 

Hannu Ahvenjärvi 

toimitusjohtaja (040-5486262, tj@muuramegolf.fi) 

www.muuramegolf.fi 


