KOKO ASIKKALA GOLFAA – MAHDOLLISUUS ILMAISEEN
GOLFAAMISEEN ASIKKALAN KUNNAN ASUKKAILLE JA
KESÄASUKKAILLE
Asikkalan Kunta ja Kanavagolf Vääksy Oy ovat sopineet ainutlaatuisesta
yhteistyöstä kaudelle 2016, joka tarjoaa Asikkalan kunnan asukkaalle tai sen
kesäasukkaalle (jäljempänä pelaaja)mahdollisuuden pelata golfia Kanavagolfin
Par3-kentällä ilmaiseksi seuraavin ehdoin:
1. Pelaajan koulutus ja rekisteröityminen Kanavagolfin pelaajaksi
Pelaajan tulee osallistua Kanavagolfilla järjestettävään noin 3-4 tunnin ilmaiseen
golfin koulutustilaisuuteen ennen pelaamisen aloittamista. Ilmoittautuminen
tapahtuu alkuun numeroon044 2700 412ja kun uudet sivut saada toimimaan
niin sitten lomakkeella Kanavagolfin nettisivulla www.kanavagolf.com.
Ilmoittautuessaan koulutustilaisuuteen pelaajan tulee antaa hänen
yhteystietonsa ja syntymäaikansa mm. vakuutuksia varten.
Koulutustilaisuudessa hän saa opastusta eri golflyönteihin ja niiden harjoitteluun
sekäperusinfon lajista ja sen säännöistä. Pääpaino koulutuksessa on pelaamisen
sujuvuudessa ja pelaajan itsensä vastuulle painottuu mm. sääntöjen opiskelu
saamansa materiaalin pohjalta sekä omatoiminen lyöntiharjoittelu
rangellasaavuttaakseen riittävät tiedot ja taidot pelaamiseen Par3 –kentällä.
Koulutustilaisuuden jälkeen pelaajalle myönnetään greencard Kanavagolfin Par3
–kentälle, joka tulee olla mukana aina pelaamaan tullessa sekä esitettävä ennen
kentälle menoa caddiemasterille (Kanavagolfin palvelutiskin
henkilö).Caddiemasterilla on oikeus pyytää pelaajaa esittämään
henkilöllisyystodistus, jotta väärinkäytöksiltä vältytään.
Mikäli pelaajalla on voimassaoleva GreenCard hänen ei tarvitse osallistua
koulutukseen.
2. Harjoitteleminen
Pelaaja saa lyöntiharjoittelua varten mailat veloituksetta käyttöönsä
Kanavagolfilta. Ne löytyvät Par3 –kentän ensimmäisen väylän lyöntipaikan
vieressä sijaitsevasta varastorakennuksesta. Koulutustilaisuuden jälkeen
suosittelemme pelaajan harjoittelevan lyöntejä ainakin muutaman kerran
Rangella (lyöntiharjoittelualueella) ja puttiviheriöllä ennen pelaamisen
aloittamista Par3-kentällä. Tämän avulla pyritään saamaan lyönteihin rutiinia,
jotta pelaaminen Par3-kentällä olisi sujuvaa ja mielekästä.Rangelle pelaaja voi
ostaa poletteja á 2 euroa Kanavagolfin caddiemasterilta. Puttiharjoittelu on
ilmaista puttiviheriöllä.
3. Peliajan varaaminen ja ilmoittautuminen

Pelaajan tulee varata aina ennen pelaamista peliaika Kanavagolfin
caddiemasteriltapuhelimella 044 577 4011 tai saamillaan
nettivaraustunnuksilla. Pyritään tekemään varaukset itse netissä, koska tämä on
sekä nopeampaa, että myös samalla pelaajaa varsinaiselle kentällä valmistavaa
toimintaa. Peliajan peruutus tulee tehdä viimeistään tuntia ennen kyseistä aikaa.
Kentälle tullessaan pelaajan on ilmoittauduttava viimeistään 15 minuuttia ennen
peliaikaa caddiemasterille.
Voit toki tulla kentälle ja tiedustella caddiemasterilta sattuisiko kentällä olemaan
vapaata ja päästä pelaamaan myös ilman ennakkovaraamista. Peliajan
varanneilla on kuitenkin ”etuajo-oikeus” pelaamiseen. Suosittelemme
ajanvarausta kiireisempään aikaan klo. 10-18 välillä.
HUOM! Varsinkin ruuhka-aikaan caddiemaster voi laittaa samalle peliajalle
muitakin pelaajia.Tutustu uusille golfareille jaettaviin materiaaleihin, niin tiedät
kuinka otat muut golfarit huomioon!
4. Pelivälineet
Kanavagolf tarjoaa Par3 –kentän pelaajille mailat veloituksetta käyttöön.
Tarkemmat tiedot esimerkiksi siitä mitä mailaa tulisi milloinkin käyttää, saat
koulutuksen yhteydessä. Pelaajien tulee kuitenkin hankkia omat pelipallot,
griinihaarukan, teet (tikku pallon alle lyöntipaikalta lyödessä) ja hanskan (ei
pakollinen). Nämä saat helpoiten Kanavagolfin proshopista (golftarvikekauppa),
eivätkä ne vaadi suuria investointeja. Palautathan lainavälineet niille osoitettuun
paikkaan takaisin.
5. Pelaaminen
Kanavagolfin Par3 –kenttä on 4 reikäinen kenttä ja soveltuu erinomaisesti golfin
aloittelijalle pitkäksikin aikaa. Väylät ovat aivan samanlaisia kuin Kanavagolfin
18 –reiän kentän Par3 –väylät. Par3 –kenttää käyttävät myös jo GreenCardin
omaavat pelaajat lähinnä lähipeliharjoitteluun. Par 3 –kentän väylien mitat
vaihtelevat 81 metristä aina 120 metriin ja ”ihanne”-tulos on kullakin väylällä
saada pallo kolmella lyönnillä reikään. Toki mitä vähemmän lyöntejä käytät, sitä
parempi suoritus on ja kaikillahan on tavoitteena se ”Hole in one” (yhdellä
reikään).
Ilmoittauduttuasi pelaamaan siirry ensimmäiselle lyöntipaikalle heti edellisten
pelaajien lähdettyä kentälle. Lyöntipaikalta löydät mailat niille varatusta
varastosta. Mailat tulee palauttaa takaisin paikoilleen kierroksen jälkeen.
Mahdollisista välineiden rikkoutumisista tulee ilmoittaa caddiemasterille.
Pelaamisen säännöt löytyvät koulutustilaisuudessa jaetusta materiaalista sekä
ensimmäiseltä lyöntipaikalta.LUE ne huolella läpi. Ota ensimmäisillä kierroksilla
mahdollisuuksien mukaan joku kokeneempi golfin pelaaja, niin pääset parhaiten
lajiin sisään ja nautit pelaamisesta. Ei kannata myöskään masentua vaikkei pallo
lentäisikään saman tien sinne mihin tähtäät, vaan vanha totuus pätee tässäkin
yhteydessä eli HARJOITUS TEKEE MESTARIN!

Noudata pelaamisen sääntöjä sekä erityisesti pidä huolta kentän kunnosta.
Korjaa divotit (ruohotupsu joka yleensä lähtee kentän pinnasta lyödessä) ja
pallon alastulojäljet greeneillä. Ohjeet tähän saat koulutuksen yhteydessä.
Mikäli pelaaja ei noudata annettuja ohjeita/sääntöjä Kanavagolfilla on oikeus
evätä häneltä pelaaminen toistaiseksi tai kokonaan.
6. Pukeutuminen
Golfiin liittyy pukeutumissuosituksia. Kanavagolfin Par3 –kentällä voit pelata
siisteissä ehjissä ulkoiluvaatteissa. Bikinit tai uima-asu eivät riitä, joten
varustaudu vähintään shortseilla ja t-paidalla sekä tukevilla kengillä.
Lenkkikengät soveltuvat pelaamiseen varsin hyvin.
7. Klubi
Olet tervetullut Kanavagolfin klubille aina sen aukioloaikoina, myös muulloin
kuin harjoittelemaan tai pelaamaan tullessa. Klubilta löytyvät mm. saunat,
kokoustilat ja ravintola, jotka ovat käytössäsi. Ravintolasta löytyy laaja tarjonta
makeita ja suolaisia vitriinituotteita sekä laadukkaita,pääsääntöisesti Vääksyn
lähialueen yrittäjien tuottamista raaka-aineista valmistettujaálacarte ruokaannoksia. Ruuhkaisina päivinä tarjolla myös lounasta buffet –pöydästä.
Ystävällinen klubihenkilökuntamme toivottaa sinut tervetulleeksi ja mikäpä sen
mukavampaa lämpimänä kesäpäivänä, kun istua terassilla kylmän
virvokejuoman kanssa ja nauttia kauniista luonnosta samalla muiden pelaajien
peliä hieman seuraten.
8. Golfin aloittaminen
Toivomme että saat kipinän golfiin tätä kautta. Mikäli innostut lajista ja haluat
päästä pelaamaan Kanavagolfin 18-reikäiselle kentälle, tiedustele mahdollisuutta
suorittaa varsinainen Green Cardcaddiemasterilta.
Kannattaa myös seurailla Kanavagolfin tiedotteita, sillä saatamme tarjota kesän
aikana myös Par3-kentän pelaajille mahdollisuutta tutustua kierroksen tai parin
verran isoon kenttään kokeneemman pelaajan opastuksella.
9. Par3 –kentän pelimaksut (HUOM! Muille kuin Asikkalalaisille)
Jos haluat tuoda Par3-kentälle pelaamaan greencardin –omaavia kavereitasi,
tässä hinnat heille. Kierros Par3-kentällä aikuiset 5 €/kierros, juniorit (alle 21
vuotta) 2 €/kierros tai koko päivän pelioikeus aikuiset 20 € ja juniorit 10 €.
10. Tervetuloa uuden lajin pariin nauttimaan!
Me Kanavagolfilaiset toivotamme kaikki Asikkalalaiset joukolla mukaan
perehtymään golfin kiehtovaan maailmaan. Olemme varmoja että yllätyt
positiivisesti, kun ensimmäisen kerran saavut Kanavagolfille ja saat

ensimmäisen kunnon osumasi palloon. Ei tämä golf kuitenkaan ole niin elitististä
tai tiukkapipoista kuin monesti luullaan ja pelaajien kirjo todella on laaja.
Hyödynnä tämä erinomainen mahdollisuus tutustua golfiin, äläkä pelkää kysyä,
jos jokin asia askarruttaa sinua. Autamme mielellämme!
Kaikkien Kanavagolfareiden puolesta, tervetuloa!
Mika Mäkinen 044 577 4010 / mika.makinen@kanavagolf.com
toimitusjohtaja

