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Master Golfin pelioikeus ja jäsenyys
Voit nimetä pelioikeuden kotisivujen kautta osoitteessa www.mastergolf.fi.
Lomakkeen löydät kohdasta Jäsenasiat > Pelioikeusilmoitus. Voit nimetä
oman osakkeesi myös suoraan NexGolfissa. Jos haluat laittaa osakkeesi
vuokralle, käytä kotisivujemme Kauppapaikkaa: Palvelut > Kauppapaikka
Master Golfin jäseniksi voivat liittyä osakkeen omistajat, pelioikeuden
käyttäjät ja heidän perheenjäsenensä (puoliso sekä kaikenikäiset lapset ja
lastenlapset). Aikuisjäsenten jäsenmaksu on 90€ ja junioreiden (s. 1998-) 40€.
Liittymismaksua ei peritä. Jäsenmaksuun sisältyy Golfliiton
tapaturmavakuutus.
NEXGOLF PREMIUM CLUB -SOVELLUS
Master Golf tarjoaa kaikille jäsenilleen, osakkailleen ja pelioikeuden käyttäjille
NexGolf -mobiilisovelluksen PREMIUM-version veloituksetta. Peliaikojen
varaamisen ja kilpailuihin ilmoittautumisten lisäksi käytössäsi on mm. mobiili
tuloskortti, tilastointimahdollisuus sekä kaverikisojen järjestäminen. Lataa
NexGolf App sovelluskaupasta (Google Play tai App Store) puhelimeesi.
JÄSENKORTTI eBirdie
Jäsenkortti on sähköisessä muodossa. Jos sinulla on älypuhelin (iPhone tai
Android), voit ladata sovelluskaupasta eBirdie-sovelluksen, josta löytyy tämän
vuoden jäsenkorttisi.
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Hinnasto 2022 Masterilaiset
jäsenet/pelioikeuden haltijat
Selite

Arkisin ennen klo 14 Klo 14 jälkeen,
viikonloppuisin ja
arkipyhinä

Pelioikeuden käyttäjän puoliso ja alle 25vuotiaat lapset (s.1998-) voivat pelata
edullisella perhegreenfeellä.

28€

33€

Pelioikeuden käyttäjän alle 22-vuotiaat
juniorijäsenet (s. 2001-)

17€

17€

Pelioikeuden käyttäjä ja hänen puolisonsa
sekä 1998 tai myöhemmin syntyneet
perheenjäsenet saavat tuoda kerralla
yhden tai useamman vieraan*

50€ Kutsuvierasgreenfee

55€ Kutsuvierasgreenfee

Ennakkovarausmaksu, jäsenet

20€/lähtö

20€/lähtö

* Pelioikeuden käyttäjä ja hänen puolisonsa sekä perheenjäsenensä (s. 1998-) saavat tuoda kerralla yhden
vieraan kutsuvierasgreenfeellä, junioreille (s. 2001-) 22€. Pelioikeuden käyttäjä voi tuoda kerralla myös
useamman vieraan kutsuvierasgreenfeellä. Näitä kutsuvieraita pelioikeuden käyttäjä voi kauden aikana tuoda
enintään 25.
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Ajanvaraus
Masterilaiset voivat varata lähtöaikoja seitsemän päivää aikaisemmin. Voit
varata lähtöaikoja ympäri vuorokauden netin kautta. Jos tunnuksesi ovat
hukassa, ota yhteyttä! Yksi lähtöaika per tunti on varattavissa vain paikan
päällä enintään kaksi tuntia aikaisemmin.
Master-kentällä 10-vaille ajat (esim. 8.50, 9.50 jne).
Forest-kentällä 20-yli ajat (esim. 8.20, 9.20 jne.)
Jos haluat varata lähtöajan normaalista käytännöstä poiketen tai järjestää
pienen kisan kavereidesi kanssa:
• Voit varata yksittäisiä lähtöaikoja kuinka pitkälle tahansa maksamalla 20€
ennakkovarausmaksun*/lähtö.
• Jos jokaisessa ryhmässä on vähintään 2 vieraspelaajaa, ei peritä
erillistä ennakkovarausmaksua, vaan jokaisen vieraan greenfee on
55/60€.
• Yli 10 hengen peliporukalle voimme järjestää myös
mobiilitulospalvelun hintaan 5€/pelaaja. Tulospalvelua tarjotaan
caddiemasterin aukioloaikoina.
*Ennakkovaraukset on peruttava viimeistään kaksi päivää ennen lähtöaikaa,
myöhemmin tehdyistä peruutuksista tai no show –lähdöistä veloitamme
50€/lähtö.
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Aamu- ja iltapelaaminen –
Twilight-hinnat
AAMULLA JA ILLALLA MAHDOLLISUUS PELATA EDULLISEMPAAN HINTAAN
Perheenjäsenet ja masterilaisten kutsuvieraat voivat pelata edullisempaan
hintaan vajaan kierroksen aamulla ja illalla.
Master-kentälle voi lähteä pelaamaan 11 reikää tiiltä nro 8 niinä aamuina,
kun kentän varaustilanne sen sallii; tarkista tilanne caddiemasterilta. Lähdöt
ennen klo 9.00 ja VAIN tiiltä nro 8, EI tiiltä nro 1.
Iltaisin molemmilla kentillä on edullisemmat hinnat seuraavina ajankohtina:
• Huhtikuu klo 18.00 alkaen
• Toukokuu, kesäkuu ja heinäkuu klo 19.00 alkaen
• Elokuu klo 18.30 alkaen
• Syyskuu klo 17.00 alkaen
• Lokakuu klo 16.00 alkaen
Hinnat aamu- ja iltakierroksiin
• Perheenjäsenjuniorit10€
• Kutsuvierasjuniorit 15€
• Perheenjäsenet
20€
• Kutsuvieraat
30€

Kierros maksetaan etukäteen caddiemasterille tai heti aamukierroksen
jälkeen. Iltakierrosten varaukset tehdään normaalisti NexGolfiin. Jos
caddiemasterin toimisto on jo illalla kiinni, niin maksu hoidetaan seuraavana
päivänä tai mobilepay-maksuna.
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Harjoittelu Masterissa
RANGEPALLOT
• Rangepoletin hinta on 2€ masterilaisille. Voit ladata
rangepoletteja myös ladattavalle polettinapille. Polettinapin
hinta on 8€. Voit ladata sille poletteja 10 kpl = 20€ tai 30 kpl =
50€.
PAR 3 -KENTTÄ JA LÄHIPELIALUE
• Master Golfin lähipelialuetta saavat käyttää maksutta kaikki
masterilaiset. Muilta hinta on 20€/päivä. Pidä bägilätkä
näkyvillä, kun käytät näitä alueita, niin valvojat tunnistavat
sinut helposti masterilaiseksi. Jos bägilätkä ei ole mukanasi,
varaudu esittämään jäsenkorttisi puhelimestasi (eBirdie).
Muistathan, että Par 3 -kentällä ja lähipelialueella käytetään
omia palloja – ei rangepalloja.

Ravintola ja muut palvelut
RAVINTOLA
Ravintola palvelee golfkaudella päivittäin. Tarjolla on lounasta, kahvilatuotteita
ja à la carte -annoksia. Molemmilla kentillä on taukokioski, josta saa suolaista ja
makeaa välipalaa kierroksella. Tutustu tarkemmin ravintolan tarjontaan
www.bodominkartano.fi.
PUKUHUONEET JA SAUNAT
Pukuhuoneet ja saunat lämpiävät golfkaudella päivittäin. Pukuhuoneesta
löytyy valmiiksi pyyhkeet ja pesuaineet. Kaveriporukalle tai firmatapahtumiin
voi vuokrata myös erillisen rantasaunan tarjoiluineen. Rantasaunan varaukset
ravintolasta. Huomioithan, että rantasaunasta ei ole uintimahdollisuutta.
BÄGIKAAPIT
Tallirakennuksen yläkerrassa on bägivarasto, josta voi vuokrata kaapin bägin
säilytystä varten. Tarjolla on sähköllisiä kaappeja (ovat tällä hetkellä täynnä,
mutta voit ilmoittautua jonoon) ja tavallisia kaappeja (ylä- ja ala).
Bägikaappien vuosivuokra 35€ tavalliset kaapit ja 60€ sähkökaapit. Jokainen
hankkii itse lukon kaappiin. Ulko-oven avaimen voi lunastaa caddiemasterilta
hintaan 30€. Jos haluat vuokrata bägikaapin, ota yhteys caddiemasteriin.

GOLFAUTOT
Jäsenet voivat vuokrata golfautoja kierrokselle hintaan 35€ /
kierros tai sarjakortilla 125€ / 5 kierrosta. Vieraiden autovuokra on
45€. Pelaajien omia golfautoja ei tällä hetkellä mahdu enempää
säilytykseen.
KILPAILUT
Master Golf Club ry järjestää vuosittain kymmeniä golfkilpailuja
sekä keskiviikkoisin pelataan viikkokilpailu. Tutustu tarkemmin
kilpailukalenteriin kotisivuilla tai NexGolfissa.

OPETUS
Opetuksesta vastaa Master Golf Academy, jossa toimivat Pro
Julia Kettinen, PGA Pro Pasi Purhonen ja PGA Pro Stenna
Westerlund. Kesän opetukset ja kurssit osoitteesta
varaaheti.fi/mastergolfacademy.
JUNIORITOIMINTA
Masterissa on aktiivista junioritoimintaa ympäri vuoden. Tutustu
tarkemmin Masterin kotisivuilla. Lisätietoja saat Julia Kettiseltä
(julia@kettinen.fi).
SEURATOIMINTA
Masterissa on aktiivista seuratoimintaa kaiken ikäisille. Tutustu
tarkemmin osoitteessa mastergolf.fi.

Facebookissa on omat ryhmät senioreille ja naisille: Master Golf
Club Seniorit ja Master Golf Ladies.

Master Golf Course Oy Ab
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Bodominkuja/Bodomgränden 7, 02940 Espoo
Puhelin: (09) 849 2300
Email: mastergolf(a)mastergolf.fi
www.mastergolf.fi

Jäsen- ja tasoituskortti on nykyisin sähköisenä eBirdie-sovelluksessa.
Tätä kautta viestitämme myös ajankohtaisia asioita sekä erilaisia tarjouksia. Käy lataamassa sovellus älypuhelimeesi Play-kaupasta tai
AppStoresta.
Twitterissä tiedotamme pääasiassa kentän tilanteesta ja kentän
erilaisista toimenpiteistä. Käy seuraamassa mastergolfespoo.
Facebookissa kerromme menneistä ja tulevista tapahtumista sekä
kaikenlaisista ajankohtaisista asioista ja tunnelmista. Käy tykkäämässä
mastergolfespoo.
Instagramissa julkaisemme tunnelmakuvia Masterista. Käy seuraamassa
mastergolfespoo.

