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Suomen golfliiton, samoin kuin PGK:n , 
strategian keskeinen toiminta-ajatus on: 
Golf yhdistää terveysvaikutukset ja yh-

dessä luonnossa liikkumisen. Suomi golfin pai-
nopistealueiksi on valittu toimintaolosuhteet, 
juniorigolf ja naisgolfarien määrän lisääminen.

PGK:n tahtotila on, että Kalafornia on va-
paa-ajankeskus, joka tuottaa elämyksiä kai-
ken ikäisille. PGK tulee pitämään puitteet pe-
laamiseen ja harjoitteluun kunnossa. Päivittäin 
on pelattavissa 18-reiän kenttä ja 9-reiän kent-
tä sekä ns. par3 jokamieskenttä, jossa jokai-
sella on erinomainen mahdollisuus kokeilla 
ja toivottavasti innostua golfin saloista. Golfin 
aloituskynnys Kalaforniassa pidetään jatkossa-
kin matalana.

Olette kaikki tervetulleita tutustumaan ja pe-
laamaan, kenttähenkilökuntamme pitää huolta 
jokaisesta kävijästä ja toivomme olevamme jat-
kossa yhä vahvemmin erityisesti koko perheen 
golfkeskus. Tämän vuoden alusta Porin Golf-
kerho hallinnoi itse klubiravintolaa ja pystym-
me tarjoamaan kävijöille palvelua entistäkin 
joustavammin myös klubin puolella.  

Vuosi 2018 on PGK:n 79. toimintavuosi ja 
kerhon jäsenmäärä on noin 1550. Tähän jouk-

koomme toivomme saavamme myös sinut mu-
kaan!

Ja lopuksi; golfaamalla ylläpidät terveyttäsi!

Timo Santavuo
Puheenjohtaja

Puheenjohtajalta

Tervetuloa mukaan

Villen palsta

Hyvää golfkautta

Kausi 2018 alkaa varsin mukavissa mer-
keissä. Alkuvuodesta saimme merkit-
tävän tunnustuksen, kun Porin Golf- 

kerho palkittiin Vuoden Satakuntalaisena ur-
heiluseurana Satakunnan Urheilugaalassa. 
Tämä on koko Porin Golfkerhon yhteinen saa-
vutus ja kiitos pitkäjänteisestä työstä golfhar-
rastuksen ja Kalafornian kentän hyväksi. Myös 
uudistettu pelioikeus ja jäsenyysmalli on toimi-
nut hyvin ja jäsenmäärä on kääntynyt selkeään 
kasvuun. Nyt harrastaja maksaa Kalaforniassa 
vain pelaamisesta ja turhilta tuntuvat jäsen- ja 
liittymismaksut ovat siirtyneet historiaan. Jä-
senyys on paketoitu pelioikeuteen, joita on va-
littavissa kolme erilaista. Näistä voi valita it-
selleen sopivan paketin. Myös golfkursseille 
tuntuu olevan kysyntää ja golfia pääsee kokeile-
maan jo ennen kurssille ilmoittautumista Par3 
jokamieskentälle. Suosittelen kaikille, joita asia 
hiukankin kiinnostaa!

Kalafornian klubiravintola on siirtynyt Po-
rin Golfkerhon hallintaan ja tämä tarjoaa mah-
dollisuuden palvella pelaajia ja muita kävijöi-
tä kokonaisvaltaisemmin. Henkilökunta klubin 
puolella hoitelee kaikkia tehtäviä ja palvelua on 
saatavilla niin ravintolan kuin toimiston puo-

lella aina kun Klubin ovet ovat auki. 
Kun vielä vakiintunut ja osaava kenttähen-

kilökuntamme tekee jatkuvasti parhaansa peli-
olosuhteiden eteen ja vapaaehtoistoimijat niin 
juniori-, nais-, seniori kuin kilpailutoimikun-
nissa puurtavat innolla tehtävissään, on kau-
desta 2018 tulossa ehdottomasti mainio!

Tervetuloa kokemaan Kalafornian fiilis ja 
hyvää golfkautta!

Ville Tuovinen
toiminnanjohtaja

Tule omistajaksi – saat 
lipun Asuntomessuille!

Varaa aikasi 010 257 0001 tai op.fi

Annamme jokaiselle uudelle omistaja-asiakkaalle 
lipun Porin Asuntomessuille. 
Lisäksi arvomme kaikkien omistaja-asiakkaidemme kesken 
lippuja Asuntomessuille joka kuukausi kesäkuuhun asti.
Omistajana saat enemmän.

Seuraa OPn 
Kotoisan valmistumista.

#asuntomessut

Kalaforniassa pelataan kolmella eri ken-
tällä noin 50.000 pelikierrosta kau-
dessa ja kerhossamme on lähes 1600 

jäsentä. Kentällä liikkuu paljon väkeä, myös 
yritysmaailman päätöksentekijöitä. Ulkoilu-
reitti Kirjurinluodosta, kuntoilualue ja foot-
golf houkuttelevat myös muita liikkujia ken-
tälle. Kalafornia tarjoaa hyvän kohderyhmän 
yrityksellesi! Lisäksi mukana olo voimakkaas-
ti kehittyvässä ja hyvän ilmapiirin omaavassa 
golfyhteisössä vahvistaa yrityksesi imagoa po-
sitiivisesti.

Palkittu golfyhteisö

Kauden 2014 aluksi Porin Golfkerho palkit-
tiin Golfliiton toimesta Vuoden Golfseurana. 
Samana vuonna saimme kunniamaininnan 
Porilainen kaupunkiteko kilpailussa. Vuon-
na 2015 palkittiin kerhon toiminnanjohtajana 
yli 20 vuotta toiminut Ville Tuovinen Vuoden 
Golfjohtajana Suomen Golfjohtajien yhdistyk-
sen (FGMA) toimesta. Vuonna 2016 Suomen 
Golfliitto myönsi Porin Golfkerholle juniori-
toiminnan Laatumerkin ja 2017 Porin Golfker-

ho palkittiin Vuoden satakuntalaisena urheilu-
seurana.

Kalaforniaa avattu uudistusten myötä 
kaikelle kansalle

Kaudella 2015 otettiin käyttöön kaikille avoin 
par3-kenttä ja uudistuneet, monipuoliset har-
joitusalueet. Lisäksi Kirjurinluodosta on avat-
tu opastettu ulkoilureitti golfkentälle, jossa on 
golfin lisäksi tarjolla kuntoilualue ja footgolfra-
ta ja tietenkin klubiravintola palveluineen. Uu-
det kävijät ovat tervetulleita!

Voimme tarjota näkyvyyttä kentällä ja ker-
hon viestintävälineissä. Järjestetään yhdes-
sä kentällä tapahtumapäivä tai kilpailu, jossa 
yrityksesi on näkyvästi mukana. Räätälöidään 
yrityksellesi kampanja, jolla tavoitat jäsenis-
tömme ja vieraspelaajat. Saat heistä asiakkaita. 
Tarjoa esimerkiksi joku etu PGK:n jäsenkortin 
haltijoille ja tee heistä kanta-asiakkaitasi.

Ota yhteyttä toiminnanjohtaja Ville Tuovi-
seen 0500-592812. Ideoidaan yhdessä onnistu-
nut yhteistyö, jossa molemmat voittavat! Who-
le-In-One...

Yhteistyömahdollisuuksia yrityksille 
pelikaudella 2018

Työpaikkasi TyKy-päivä kannattaa jär-
jestää golfkauden aikana Kalaforniassa. 

Golfopettajan johdolla voi järjestää 
golfdemon, jossa kaikki pääsevät tutustumaan 
golfsvingin ja lähipelin saloihin ja ennen kaik-
kea kokeilemaan itse erilaisia golflyöntejä ja oi-
keasti pelaamaan Par3 kentällä. Välineet saa 
lainaksi golfklubilta. Pelitaitoiset voivat  tietysti 
myös pelata kierroksen 18 tai 9 reikäisellä ken-
tällä.

Mielenkiintoinen juttu on myös jalkapallolla 

pelattava golf eli Footgolf. Kalaforniassa on yh-
deksän reikäinen Footgolfrata ja jalkapallot saa 
lainaksi klubilta.

Luonnollisesti on myös mahdollisuus käyt-
tää myös kuntoilualuetta ja Kirjurinluodon ja 
Kalafornian välistä ulkoilureittiä.

Ravintolassa voi nauttia kahvit ja valintasi 
mukainen ruokatarjoilu kruunaa onnistuneen 
päivän saunan löylyjen jälkeen. Pyydä tarjous 
päivän järjestelyistä!

Järjestä työpaikkasi tyky-päivä Kalaforniassa 

www.kalafornia.com
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Tervetuloa koko perheellä Kalaforniaan 
sunnuntaina 10.6. klo 12-15!

Perheille ja lapsille suunnattu il-
maistapahtuma Kalafornian golfkentällä.
• Ohjausta golfswingin ja puttaamisen 
 saloihin 

• Pelimahdollisuus opastettuna par3 kentällä, 
 lainamailoja saatavilla

• Puistogolf esittely
• Kokeile Footgolfia eli golfia jalkapallolla
• Kuntoilualue käytössä kaikkien käytössä

Jos itse jo pelaat, tuo ystäväsi kokeilemaan ja 
saat uusia pelikavereita!

Jos et vielä pelaa ja tunnet jonkun golfarin, 
lähtekää yhdessä Kalaforniaan tutustumaan! 

Su 10.06. Perhepäivä range/par3/footgolf/puistogolf
Perhepäivä su 10.6. klo 12-15 Golf ja Footgolf. Tapahtuma on ilmainen, ei ennakko- 
ilmoittautumista. Paikalla myös Citymarket Puuvillan grillimestari tarjoamassa mais-
tiaisia sekä pomppulinna lapsille

Ke 13.06. Naisten  "Tuo lapsi par3 kentälle" -tapahtuma
Klo 17:30 alkaen par3

To 14.06. Junnujen kaveri kentälle -tapahtuma
Junnuharkkojen yhteydessä. Tuo kaverisi tutustumaan golfiin!

Pe 15.06. Jokamiesgolfia perheille
Jokamiesgolfia perheille pe 15.6 klo 18 alkaen. Hinta 10 eur perhe sisältää laina-
välineet. Ei vaadi aikaisempia golftaitoja, opastus. Ilmoittaudu 02-6303 888, mukaan 
mahtuu 30 osallistujaa.

La 16.06. Kalafornia Camp junnuille
Junnuleiri Kalaforniassa.

Su 17.06. Naisten Pankki Open scramble - Hyväntekeväisyyskilpailu
Scramble parikilpailu miehille ja naisille, 18 reikää, hcp.Pelimaksu 40 e / henkilö, 80 
e / pari. Peliparista menee 50 e Naisten Pankille ammattien hankkimiseen naisille 
kehityskohteissa. Lähdöt klo 9 alkaen.

Perhepäivä su 10.6. klo 12-15

Puuvillan Citymarketin 
Pihvimestari maistattaa kesän 

grilliherkkuja sekä antaa vinkit 
grillaukseen. 

Tapahtumat:                                         Lisätiedot www.kalafornia.com

Paikalla 
myös 

pomppu-
linna!

Lapsille tarjolla 
makkaraa ja 

jäätelöä! 
Tervetuloa 

herkuttelemaan!

LISÄKSI:
SATAKUNNAN VIIKON PAR3  
jokamieskenttä ilmainen koko 

viikon! Välineet lainataan.
HYVIÄ TARJOUKSIA VIIKON 

VARRELLA GOLFIIN LIITTYEN!
Katso lisää www.kalafornia.com

Kansallinen golfviikko Kalaforniassa 10.-17.6.
Tule ja tuo ystäväsi tutustumaan lajiin! 
Pieni pallo – iso ilo!

Työnantaja voi tukea verovapaasti työn-
tekijän liikuntaharrastusta 400€:lla 
vuodessa. PGK voi tehdä sopimuk-

sen suoraan työnantajan kanssa ja laskuttaa 
työntekijän henkilökohtaisesta pelaamises-
ta yllä olevan summan. HUOM! Tässä välis-
sä ei tarvita mitään liikuntaseteleitä. Voimme 
sopia asiasta suoraan työnantajasi kanssa, jol-
loin ei myöskään mikään taho ota palkkiota 
välistä, eikä tarvitse sählätä erilaisten lippus-

ten kanssa. 
Pelimaksuja on siis mahdollisuus mak-

saa työnantajan suoralla tuella (PGK laskut-
taa suoraan työnantajaa) ja lisäksi E-passilla, 
Smartumin kortilla ja Smartumin seteleillä tai 
Tyky-Kuntokortilla ja -seteleillä ja Edenred 
Ticket Duo seteleillä ja –korteilla, sekä Eazyb-
reak sovelluksella! Kysy lisää toimistosta!

Käytä ihmeessä hyväksesi!

Tilaa Kalafornian sähköinen uutiskirje

Rekisteröitymällä kerhon uutiskirjeen ti-
laajaksi saat ajankohtaista tietoa Kala-
fornian palveluista ja tapahtumista säh-

köpostitse. Mikäli et ole vielä rekisteröitynyt, 
voit tehdä sen www.kalafornia.com etusivulla.

Työnantajan tuella pelaamaan 

Olitpa aloittamassa uutta harrastusta tai 
haluat kehittyä golfarina, olet terve-
tullut oppiini!

Alkeis- eli Green Card -kurssit, yksityis- ja 
ryhmäopetus sekä jäsentunnit kuuluvat vali-
koimaani. Lisäksi järjestän golfdemoja esimer-
kiksi yritysten TyKy-päiviin.

Golfopetusta - 
Golfpro Matti Ojala
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Voit kokeilla golfia myös isommal-
la pallolla. Footgolf on jalkapallolla 
pelattavaa golfia. Säännöt ovat samat 

mutta peli etenee potkimalla jalkapalloa. Rei-
kä on tietysti isompi.

Kalaforniassa on yhdeksänreikäinen foot-
golfrata. Radan avauspaikat on merkattu 
opastekyltillä ja reikä sinisellä lipulla. Reiät 
ovat noin 50-130 metriä pitkiä.

PELIVARUSTUS:
Säähän sopiva ulkoilu/urheiluvarustus.
Jalkapallo (palloja on myös saatavilla golf-
kentällä, vuokra 1€)
Tasapohjaiset jalkineet (esim. lenkkitossut) 
tai näppyläpohjaiset turf-jalkapallokengät 
tai golfkengät.

HINTA   10€ / pelaaja, juniorit 5€. Maksetaan 
klubirakennuksen vastaanottoon.

 Footgolf – golfia jalkapallolla

Kalafornia on monipuolinen, golfiin keskittynyt ulkoilukeidas 
Porin keskustan tuntumassa. Alueella on täysimittaiset 18- ja 
9-reiän kentät sekä lisäksi 9-reikäinen par3-jokamieskenttä.
 
Kaikille avoin par3-kenttä ja huippuluokan harjoitusalue 
tarjoavat mahdollisuuden golfin kokeilemiseen kenelle tahansa. 
Myös uutuuslaji Footgolfia pääsee pelaamaan. Käytettävissä 
ovat myös kuntoilualue laitteineen sekä Kirjurinluotoon johtava 
ulkoilureitti.
 
Kalaforniassa voit viettää rentouttavan päivän mainiossa 
seurassa. Klubiravintolassa nautit hyvästä ruoasta ja juomasta.
Pelien päätteeksi voit ottaa löylyt ainavalmiissa saunassa.

Kentän toimintaa pyörittää Suomen kolmanneksi vanhin 
golfseura Porin Golfkerho ry. Seurassa on noin 1 600 jäsentä 
ja sen talous on vankalla pohjalla. Osaavan henkilöstön lisäksi 
kentän ylläpitoon ja aktiviteettien pyörittämiseen osallistuu 
innokas joukko vapaa ehtoisia jäseniä. Yhdistyspohjainen 
toiminta on pelaajan etu – päästäksesi pelaamaan sinun ei 
tarvitse investoida osakkeeseen.
 
Porin Golfkerhon (PGK) toimintaan kannattaa tulla rohkeasti 
mukaan. Erilaisia tapahtumia, juhlia, kilpailuja ja yhdessä 
tekemistä järjestetään varhaisesta keväästä myöhään syksyyn. 

Monipuolinen Kalafornia

Porin Golfkerho ry
Kalafornian golfkenttä
PL 25, 28601 Pori
 
Kalaforniantie, Hanhiluoto

puh. (02) 630 3888
toimisto@kalafornia.com
www.kalafornia.com
www.facebook.com/Kalafornia.PGK

Yhteystiedot

Golfopettaja pro Matti Ojala puh. 040 731 0355
Golfshop Kimmo Fisk puh. 0400 784 847
Klubiravintola puh. 02 6303 888

Kalaforniassa viihtyvät kaikki!

Aloita golf
Kalaforniassa!
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Kalaforniassa viihtyvät kaikki!

Aloita golf
Kalaforniassa!

Golf on leppoisa kesälaji, joka tarjoaa lii-
kuntaa ja yhdessäoloa kaikenikäisil-
le. Näinhän lajia tavataan mainostaa 

ja harvemmin golfareiden näkeekin vuodatta-
van hikipisaroita mitä nyt ehkä epäonnistumi-
sesta tuskasta.

Lajista löytyy kuitenkin hikisempikin versio. 
Niille, jotka haluavat golfilta vauhtia ja vuoda-
tettua hikeä, on olemassa kokonaan oma peli-
muotonsa: speedgolf. Suomeksi pelimuodon 
nimi voisi olla juoksugolf, sillä speedgolfin ide-
ana on pelata kenttä mahdollisimman nopeasti, 
käytännössä juosten.  Perinteisen golfin mukai-
sesti myös lyönnit lasketaan ja speedgolfissa tu-
los muodostuukin käytetyistä lyönneistä ja käy-
tetyistä minuuteista. Lopputuloksessa lyönnit ja 
minuutit lasketaan yksinkertaisesti yhteen.

Speedgolfia on harrastettu ympäri maailmaa 
jo usean kymmenen vuoden ajan ja lajin ar-
vostetuimmat kilpailut näytetään kansainväli-
sillä tv-kanavilla. Speedgolf ei kuitenkaan ole 
koskaan ollut suuren yleisön suosiossa. Yksi la-
jin haasteista on, että sen harrastaminen vaatii 

tyhjän tai ainakin lähes tyhjän golfkentän ja täl-
laisia aikoja vuorokaudesta ei käytännössä ole 
kuin aikaisin aamulla, jolloin muut pelaajat ei-
vät ole vielä lähteneet kentälle.

Speedgolfia pelataan pääosin perinteisen gol-
fin sääntöjen mukaan.

Kierrokselle saa ottaa niin monta mailaa kun 
haluaa, mutta ne pitää itse kantaa, mitään apu-
neuvoja kuten golfautoa tai mailapoikaa ei saa 
käyttää avukseen. Useimmiten pelaajat valitse-
vat mukaansa 1–6 mailaa. Poikkeuksena perin-
teisen golfin sääntöihin speedgolfissa ei tarvit-
se palloa putatessa poistaa lipputankoa reiästä. 
Toisena poikkeuksena on, että kadonnutta pal-
loa ei tarvitse lähteä lyömään uudelleen sieltä, 
mistä aikaisempi lyönti oli lyöty, vaan pallon 
voi pudottaa edellisen lyönnin lentoradalle yh-
dellä rangaistuslyönnillä. Vaikka speedgolfissa 
on tarkoitus selviytyä kentältä mahdollisimman 
nopeasti, ovat pelaajat kuitenkin vastuussa lyön-
tijälkiensä ja pallojen alastulojälkien korjaami-
sesta sekä hiekkaesteiden haravoimisesta.

Speedgolf – juoksugolf
täydellinen 18-reiän golfelämys alle tunnissa

K-citymarket puuvilla palkitsee aktiivisia pelaajia. 
Osallistumalla Kalafornian viikonloppuisin pelattaviin avoimiin 

kilpailuihin ansaitset itsellesi -10%:n alennuskupongin 
K-Citymarket Puuvillassa tehtävistä ruoka-ostoksista.

Kaikkiin vaihtoehtoihin sisältyy jäsenyys.
Ei erillistä jäsen- tai liittymismaksua!

Lue lisää: www.kalafornia.com ja Aloita golf

Opettajana toimii golfpro Matti Ojala. Kurssi kestää yhdeksän  
tuntia. Hinta (150 €) sisältää mailat, pallot, kurssimateriaalin 
sekä green card -suorituksen. 

Ilmoittautuminen seitsemän päivää ennen kurssin  
alkamista. Ilmoittaudu soittamalla (02) 6303 888, sähköpostilla  
caddie-master@kalafornia.com tai osoitteessa www.kalafor-
nia.com, josta löytyvät myös kurssien aikataulut (Aloita golf 
-kohdasta).

www.facebook.com/golfmattiojala

Green Card -kurssit

Tule kokeilemaan peliä uudella par3-kentällä. Emme vaadi 
green cardia tai jäsenyyttä kokeilijoilta. Lainaamme sinulle 
mailatkin! Aikuiset 10 € ja juniorit 5 €. Olet tervetullut!

Aikuiset 180 €
Juniorit 21 v. tai alle 85 €
Opiskelijat 24 v. tai alle 85 € 

Mini soveltuu hyvin golfin aloittaville pelaajille, jotka pelaavat  
harvakseltaan tai eivät ehdi tai jaksa pelata pidempiä kierroksia.  
Mini sopii erityisen hyvin perheen pienimmille golfareille. Sarja -
kortilla voi pelat myös 18 reikää kahdella merkinnällä. Kun 
sarjakortti on pelattu loppuun, voi ostaa laajemman pelioikeu-
den, jolloin huomiomme hinnassa jo maksamasi maksut, uuden 
sarjakortin (4 x ysi) 80 €; juniorit 21v/opiskelijat 24v. 50 €; tai 
pelata jäsenhintaisella greenfeellä 18r. 45 € ja 9r. 25 €, juniorit 
18r. 25 € ja 9r. 15 €. Par3 kentällä pelaat edelleen ilmaiseksi.

Mini pelioikeus: 4 kerran sarjakortti 9-reiän kentälle  
+ vapaa pelioikeus par3-kentälle + jäsenyys

Aikuiset   490 €
Juniorit 21 v. tai alle  185 € 
Opiskelijat 24 v. tai alle 185 €

Medium sopii hyvin pelaajille, jotka ovat päässeet 
harrastuksessaan hyvään alkuun ja haluavat pelata jo 
pidemmällä kentällä. Sekä heille, joille pari tuntia golfia 
kerrallaan on riittävä määrä. jotka eivät ehdi tai jaksa pelata 
täysiä kierroksia mutta haluavat pelata normaalia kenttää. 
18-reiän kierrokset greenfeellä 25 €, junioreilta 15 €. 

Medium (M) pelioikeus: 
Vapaa pelioikeus 9-reiän ja par3 -kentille + jäsenyys

Kokeile golfia ilman jäsenyyttä

Oletko joskus ajatellut kokeilla golfia?
Toteuta ajatus jo tällä kaudella. Se kannattaa!

Golfia harrastavat kaikenikäiset ja se sopii erinomaisesti vaikka 
koko perheelle. Täyden 18-reikäisen kierroksen aikana kävelet 
huomaamattasi jopa 10 kilometriä noin neljässä tunnissa 
kauniin luonnon keskellä ja mikä parasta rennossa seurassa. 
Kalaforniassa voit valita myös pari tuntia kestävän puolikkaan 
kierroksen ysireikäisellä tai vieläkin nopeamman kierroksen 
par3-kentällä. 

Pitkäkestoisena liikuntamuotona golf on tutkitusti erittäin 
terveel linen laji. Sosiaalisena liikuntamuotona se virkistää 
mieltä ja laajentaa ystäväpiiriäsi. Golfissa käytettävän tasoitus-
järjestelmän ansiosta lajin harrastaminen on mielekästä myös 
eritasoisten pelaajien kesken. Golf tarjoaakin jatkuvasti uusia 
haasteita taitojesi kehittyessä. Ennen kaikkea golf sopii koko 
perheen harrastukseksi!

Tietoisku golfista Pelioikeudet ja hinnat

Miten pääset alkuun?

1. Golfiin tutustumisen voit aloittaa Kalafornian harjoitus-
alueella. Kaikille avoimella par3 Jokamies-kentällä pääset 
kokeilemaan myös pelaamista. Välineet saat lainaksi 
klubitalon vastaanotosta eli caddie-masterilta ja pukeu-
tumiseksi sopii säätilan mukainen vapaa-ajan vaatetus. 

2. Aloittaaksesi pelaamisen täysimittaisilla kentillä, sinun 
kannattaa hankkia green card, jonka saat suoritettua golf- 
opettajan eli golfpron järjestämällä alkeiskurssilla. Par3- 
kentällä voit pelata ilman green cardiakin, mutta saat 
harrastuksesta enemmän irti, kun hallitset golfin perus-
tiedot ja -taidot.

3. Pelataksesi täysmittaisilla kentillä sinun tulee hankkia 
pelioikeus, johon sisältyy myös jäsenyys, joka avaa sinulle 
uusia pelimahdollisuuksia Kalafornian lisäksi muillakin 
kentillä. Pelivälineiden hankinnassa apunasi on klubitalolla 
sijaitseva Golfshop, jonka asiantunteva henkilöstö neuvoo 
mielellään. 

Täytä hakemus netissä tai golfklubilla.  
Jäsenet saavat myös alennuksia vieraskentillä,  
sekä jäsenetuja yhteistyökumppaneiltamme.

Hanki peliolikeus/ 
jäsenyys Kalaforniaan

Large  pelioikeus: vapaa pelioikeus 18-reiän,  
9-reiän ja par3 -kentille + jäsenyys

Aikuiset 665€
Puoliso 530 €
Opiskelija, yli 25 v.  530 €
Opiskelija 24 v. tai alle 285 €
19–21 v. 285€
18 v. tai alle 235 €

Large on oikea valinta niille, jotka pelaavat paljon ja joille 
18-reiän kierros on se ”oikea” golfkierros.

Pelioikeuksiin liityvissä asioissa sinua auttaa 
caddie-master kerhon vastaanottotiskillä. 

Kaikkiin vaihtoehtoihin sisältyy jäsenyys.
Ei erillistä jäsen- tai liittymismaksua!

Lue lisää: www.kalafornia.com ja Aloita golf

Opettajana toimii golfpro Matti Ojala. Kurssi kestää yhdeksän  
tuntia. Hinta (150 €) sisältää mailat, pallot, kurssimateriaalin 
sekä green card -suorituksen. 

Ilmoittautuminen seitsemän päivää ennen kurssin  
alkamista. Ilmoittaudu soittamalla (02) 6303 888, sähköpostilla  
caddie-master@kalafornia.com tai osoitteessa www.kalafor-
nia.com, josta löytyvät myös kurssien aikataulut (Aloita golf 
-kohdasta).

www.facebook.com/golfmattiojala

Green Card -kurssit

Tule kokeilemaan peliä uudella par3-kentällä. Emme vaadi 
green cardia tai jäsenyyttä kokeilijoilta. Lainaamme sinulle 
mailatkin! Aikuiset 10 € ja juniorit 5 €. Olet tervetullut!

Aikuiset 180 €
Juniorit 21 v. tai alle 85 €
Opiskelijat 24 v. tai alle 85 € 

Mini soveltuu hyvin golfin aloittaville pelaajille, jotka pelaavat  
harvakseltaan tai eivät ehdi tai jaksa pelata pidempiä kierroksia.  
Mini sopii erityisen hyvin perheen pienimmille golfareille. Sarja -
kortilla voi pelat myös 18 reikää kahdella merkinnällä. Kun 
sarjakortti on pelattu loppuun, voi ostaa laajemman pelioikeu-
den, jolloin huomiomme hinnassa jo maksamasi maksut, uuden 
sarjakortin (4 x ysi) 80 €; juniorit 21v/opiskelijat 24v. 50 €; tai 
pelata jäsenhintaisella greenfeellä 18r. 45 € ja 9r. 25 €, juniorit 
18r. 25 € ja 9r. 15 €. Par3 kentällä pelaat edelleen ilmaiseksi.

Mini pelioikeus: 4 kerran sarjakortti 9-reiän kentälle  
+ vapaa pelioikeus par3-kentälle + jäsenyys

Aikuiset   490 €
Juniorit 21 v. tai alle  185 € 
Opiskelijat 24 v. tai alle 185 €

Medium sopii hyvin pelaajille, jotka ovat päässeet 
harrastuksessaan hyvään alkuun ja haluavat pelata jo 
pidemmällä kentällä. Sekä heille, joille pari tuntia golfia 
kerrallaan on riittävä määrä. jotka eivät ehdi tai jaksa pelata 
täysiä kierroksia mutta haluavat pelata normaalia kenttää. 
18-reiän kierrokset greenfeellä 25 €, junioreilta 15 €. 

Medium (M) pelioikeus: 
Vapaa pelioikeus 9-reiän ja par3 -kentille + jäsenyys
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Kalaforniassa toimii kaikil-
le avoin yhdeksänreikäinen 
par3-Jokamies-kenttä, jonne 

voit tulla kokeilemaan golfia. Et tarvitse 
golfjäsenyyttä, välineitä tai green gardia 
etkä edes ruutuhousuja! Mailavuokra 
3€ ja pukeutumisen suhteen toimii sää-
hän sopiva vapaa-ajan vaatetus. Terve-
tuloa!

Par3 kentän pääyhteistyökumppani-

na on Satakunnan Viikko.

Ohjeet par3-kentälle:
1. Peliryhmässä olisi hyvä olla vä-
hintään yksi PGK:n tai muun golf-
seuran jäsen, jolla on tasoitus/green 
card Tämä pelaaja vastaa peliryh-
män turvallisuudesta. Jos opastajaa 
ei ole ryhmän mukana, turvallisuus-
ohjeen saa klubirakennuksen vas-

taanotosta maksamisen yhteydessä.
2. Peliryhmän koko max 4 pelaajaa. 
Kokeilijat pelaavat mustalta teeltä.

3. Yhteisten mailojen käyttö on sal-
littu.

4. Ilman PGK:n jäsenyyttä pelaavat 
maksavat klubille päivägreenfeen, 
joka on 10€ ja junnuilta 5€. PER-

JANTAISIN PUOLEEN HINTAAN

5. Pelaamaan pääsee jonotusperiaat-
teella. Ensimmmäiselle kierrokselle 
lähtevillä etuoikeus useampaan ker-
taan kiertäviin nähden.

6. Maksut klubirakennuksen vas-
taanottotiskille eli caddie-masterille 
ennen lähtöä.

PAR3 Jokamies -kenttä – golfia kaikille

Tarjolla on hyvät puitteet laa-
dukkaaseen harjoitteluun. 
Rangella riittää mittaa ja le-

veyttä ja pääset lyömään ruoholta. 

Lähipeliin on tarjolla useita viheriö-
alueita bunkkereineen.

Harjoitusalueet ovat kaikkien avoi-
messa käytössä. Harjoitusalueita ovat 

range (lyöntiharjoittelualue), jonka 
vieressä ovat myös chippiviheriö ja 
puttiviheriö. Klubin edessä lähipeli-
alue ja 2 harjoitusviheriötä. Huolto-

hallin vieressä on alue pitchlyönneille 
viheriöineen. Rangella harjoituspal-
lot ostetaan palloautomaatista. Pal-
loja voi ostaa 2€ kolikoilla tai cad-

die-masterin toimistosta ostettavilla 
rangekorteilla. Muilla harjoitusalu-
eilla harjoittelu tapahtuu omilla pal-
loilla.   

Laadukkaat harjoitusalueet

K-citymarket puuvilla palkitsee aktiivisia pelaajia. 
Osallistumalla Kalafornian viikonloppuisin pelattaviin avoimiin 

kilpailuihin ansaitset itsellesi -10%:n alennuskupongin 
K-Citymarket Puuvillassa tehtävistä ruoka-ostoksista.
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Seurapohjaisesti toimivien kenttien kes-
kinäinen sopimus mahdollistaa jäsen-
ten vieraspelaamisen kaksi kertaa kau-

den aikana toistensa kentillä mukavalla kaksi 
yhden hinnalla tarjouksella. Suomen perin-
teikkäimpiin kuuluvat kenttäyhteisöt lansee-
rasivat oman vastineensa osakaskenttien etu-
korteille.

Mukana yhteistyössä on yhteensä kahdek-
san seuraa ja kenttää ympäri Suomen: Es-
poon Golfseura (Espoo), Jyväs Golf, (Jyväsky-
lä) Kokkolan Golf, Koski Golf (Kuusankoski), 
Kymen Golf (Kotka), Porin Golfkerho (Ka-
lafornia, Pori), Tammer Golf (Tampere) ja 
Virvik Golf (Porvoo). Helsingin Golfklu-
bi (HGK) on mukana yhteistyössä siten, että 
edun voi käyttää kerran kaudessa.. 

Seurojen jäsenet voivat vierailla toistensa 
kentillä kahdesti kauden aikana tarjouksel-
la kaksi yhden hinnalla (HGK kerran kaudes-
sa). Mukana yhteistyössä olevien seurojen ja 
kenttien yhteystiedot ja varausohjeet löytyvät 
kenttien www-sivuilta:

Espoon Golfseura: www.egs.fi
Helsingin Golfklubi: www.helsingingolfklubi.fi
Jyväs-Golf: www.jyvasgolf.fi

Kokkolan Golf: www.kokkolangolf.fi
Koski Golf: www.koskigolf.fi
Kymen Golf: www.kymengolf.fi
Porin Golfkerho: www.kalafornia.com
Tammer Golf: www.tammer-golf.fi
Virvik Golf: www.virvikgolf.fi

Myös Raumalle kaksi yhden hinnalla. 
Etu onvoimassa PGK:n jäsenille koko kauden 
Rauma Golfissa ja raumalaiset pääsevät sa-
malla edulla Kalaforniaan. 

Yyterin pelilippuja Kalaforniasta jäsenil-
le on saatavilla edullisesti Kalafornian cad-
die-masterilta: Large pelioikeuden haltijoil-
le hinta 25€ ja muille 35€. Yhdellä kertaa voi 
ostaa 2 pelilippua. Lisäksi Large pelioikeuden 
omaava pelaaja voi lunastaa 10 pelilippua Yy-
teriin hintaan 230€.Paketteja myynnissä rajoi-
tettu määrä.

Kilpailumaksuissa alennuksia. Yyterin 
kilpailuihin PGK:n Large pelioikeuden hal-
tijat pääsevät 38 €:n kilpailumaksuilla. Yyte-
rin pelioikeuden haltijoilla on sama etu Ka-
lafornian kilpailuissa. Nakkilan kisamaksu on 
PGK:n jäsenille 25€ ja Nakkilalaisille Kalafor-
niassa 38€.

Alennuksia PGK:n jäsenille 
vieraskentillä kaudella 2018

Kalafornia on neljättä kertaa kohteena 
Haastepyöräilyssä.  

Satakunnan ja samalla Porin haas-
tepyöräilykampanja polkaistiin liikkeelle vap-
puna. Kuntokampanjan kesto on perintei-
tä noudattaen vapusta juhannukseen. Porissa 
kirjauspisteitä on yhteensä 25 eri puolilla kau-
punkia, joita yksi on siis Kalaforniassa.

Kampanjan ideana on aktivoida liikkumaan 
ulkona ja kannustaa kaiken ikäisiä harras-
tamaan pyöräilyä. Teemana on tänä vuonna 
perhepyöräily. Samalla saamme uusia ihmisiä 
tutustumaan Kalaforniaan.

Kalafornia haastepyöräilyn kohteena

Tule pyöräillen tutustumaan Kalaforniaan 
ja nauti kaffeet tai virvokkeet Klubiravin-
tolassa!

Kalafornia on osa Porin kansallista kau-
punkipuistoa. Puiston luonto ja vihera-
lueet ovat  porilaisten ylpeydenaiheita 

ja tuhansien porilaisten päivittäisiä lähiliikun-
paikkoja. Kalafornia sijaitsee kaupunkipuistos-
sa sopivasti keskikaupungin ja kesällä 6.7.-5.8. 
avattavan asuntomessualueen välittömässä tun-
tumassa. Kalafornian palvelut keskittyvät mo-
nipuolisesti golfharrastukseen. Mutta muuta-
kin alueelta löytyy: ravintola Kalafornian Klubi 
ja golftarvikeliike Golfshop sekä Lappset-tree-
nausalue.

Seniori-ikäisille golf on oikea harrastusten 
herkkupala, jossa liikunnan kautta ylläpidetään 
omaa kuntoa ja terveyttä kauniin luonnon kes-
kellä. Golfkentällä kävellään paljon ja mikä pa-
rasta: läheisten ja ystävien kanssa. Kentällä ei 
suinkaan olla tuppisuina vaan iloitaan yhdessä 
peliryhmän jäsenten onnistuneista suorituksis-
ta ja otetaan yhdessä vastaan myös pettymyk-
siä. Tästä kaikesta golfin harrastajat palkitaan 
eräänlaisella lisäbonuksella: ihmisen henkistä 
hyvinvointia tukevalla mukavalla yhdessäolol-
la ja hienolla yhteisöllisyydellä. Hyvä kestävyys-
kunto kehittyy pelikauden aikana Kalafornian 
väylillä golfin parissa vähitellen ja kuin huo-
maamatta.

Kalaforniassa on senioreille runsaasti 
ohjelmaa

Jos et ole käynyt paikan päällä, matka kaunii-
seen Kalaforniaan kannattaa tehdä. Opasteet 

ohjaavat Kalaforniaan ohitustieltä Kokemäen 
joen haarojen välimaastossa. Paikalla on toi-
mintaa aamuvarhaisesta iltamyöhään. Kalafor-
nian klubilla maistuu kuppi kahvia tai vaikkapa 
lounas alueeseen tutustumisen lomassa. Jos ha-
luat aloittaa golfharrastuksen, klubilla on ihmi-
siä, jotka opastavat sinut välittömästi golfhar-
rastuksen pariin.

Kalafornian kotisivuilla (www.kalafornia.
com) valikossa Seura/Seniorit voit tutustua  
palvelutarjontaan seniori-ikäisille. Samat tiedot 
löydät senioreitten ilmoitustaululta Kalafornian 
klubilta. Huomaa myös, että senioreitten käytet-
tävissä on seuramme ja yhteisömme koko muu 
palvelutarjonta.

Senioreitten sivuilta löydät lisäksi Senioritoi-
mikuntamme jäsenet ja heidän yhteystietonsa. 
Ota yhteyttä johonkin toimikuntamme jäsenis-
tä, jos sinua on puraissut golfkärpänen. Avun 
vaivaasi löydät Kalaforniasta, joka sijaitsee lä-
hempänä kuin luuletkaan.

50 vuotta täyttäneet naiset ja miehet, tervetu-
loa golfaamaan ja viihtymään Kalafornian kau-
niin puistomaisissa maisemissa!

”Ikä ei ole este eikä se aseta rajoja liikunnallemme.
Rajoitukset asetamme itse – ja usein tiedostamattamme.

Liikkumattomuus on pahinta. Se rappeuttaa lihakset
ja luuston ja heikentää toimintakykymme ennen aikojaan”,

sanoo ikäihmisistä ja liikunnasta Jyväskylän yliopiston 
liikuntagerontologian professori Harri Suominen

Seniori-ikäisille kestävyyskuntoa 
kauniista Kalaforniasta

Reippaalla kävelyllä hankittu 
kestävyyskunto luo lujan 

pohjan ikääntyvien ihmisten 
hyvälle arjelle ja päivittäiselle 

jaksamiselle!



PGK:n jäsenille 10% alennus pelipaketeista. Voit voittaa pelimatkan 
Sand Valleyyn 19.5. kisasta!
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TERVETULOA
GOLFLIIGAN 
OSAKILPAILUUN!

SINUSTAKO SUOMEN EDUSTAJA MAAILMAN FINAALIIN?
HUIKEAT PALKINTOPÖYDÄT – TAPAA LIIGATÄHTIÄ VIHERIÖILLÄ!

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet: www.golfliiga.fi  

Tunnustä väriä myös viheriöllä, kun SM-liiga joukkue Ässät starttaa
GolfLiigakauden Kalafornia Golfissa 25.-26.6.2018. 

 • Pe 25.5.2018 klo 10 pariscramble, yhteislähtö (65,-/hlö)
 • La 26.5.2018 klo 10 yksilökilpailu, yhteislähtö (45,-/hlö)

Huikeat erikoiskilpailut ja arvontapalkinnot luvassa molempina päivinä.
Tsekkaa lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet www.golfliiga.fi  

Huom! paikkoja rajoitetusti.

Yhteistyössä #ässät #liiga #golfliiga #wgcfinland #tunnustaväriä

Lähdetkö sinä tänä vuonna WAGC:n loppukilpailuun Malesiaan. 
Viime vuonna mukana oli Kalaforniasta Juuso Jyrkkiö

Kilpailukalenteri 2018 on nähtävissä 
www.kalafornia.com sivuilla. 

Mestaruuskilpailut pelataan 17.-
19.8. yleisissä sarjoissa (miehet pe-su ja naiset 
la-su)  klubimestaruudesta (hcp 10.1-36) ja kil-
paillaan senioreiden  kanssa samaan aikaan la 
4.- su 5.8.  Perinteikäs Jungen Malja on ohjel-
massa 13-14.7. 

 Kalenterissa on runsaasti joukkuepelejä, 
joiden suosio on perinteisesti ollut hyvä eli sc-
rambleä ja pääsee pelaamaan säännöllisesti. 
Ulkomaan matkoja olisi tarjolla toukokuus-
sa  kaikille klubipelaajille suunnatussa kahdes-
sa Golfliiga kisassa (WAGC) sekä Sand Valley 
Challenge kisassa ja vielä heinäkuussa Golfpas-

si Tourin kisassa sekä elokuun Sandels Openis-
sa.

Viiden kentän perinteinen kilpailukiertue 
West Coast Tour jatkuu tutulla tavalla kesä 
-heinäkuun vaihteessa ma 2.7.- pe 6.7.  Pelipai-
kat ovat Uusikaupunki, Rauma, Nakkila, Yyte-
ri ja Kalafornia.

Viikkokisoista ja reikäpeleistä tiedotetaan 
netissä ja ilmoitustaululla.  Naisten ja seniorien 
sekä junioreiden omat kilpailut pyörivät tutul-
la tavalla kauden mittaan. Yyterin kanssa yhtei-
nen Mid (yli 35v) kilpailusarja jatkuu. Näistä 
kaikista löytyy lisätietoa nettisivuilta.

KilpailujaNaistoimikunta

Naistoimikunta järjestää tapahtumia 
seuran naisjäsenille vuoden ympä-
ri, mutta painopiste on luonnollisesti 

kesäkaudella. Aktivoimme seuran nykyisiä ja 
uusia jäseniä kehittämään yhteistä toimintaa ja 
tuemme naisten golfinnostusta. Tule rohkeasti 
mukaan yhteisiin tapahtumiin. Kisoihin osal-
listumista ei muuten kannata aristella, vaan 
mukaan kannattaa tulla pilke silmäkulmassa. 
Lähdemme myös mukaan pelikierroksille, jos 
kaipaat peliseuraa tai tarvitset paikallista lajio-
pastusta. Yhteystiedot löytyvät klubin ilmoi-
tustaululta ja nettisivuilta.

Naisten toimintaan kuuluvat mm.
• Golfharjoitukset 

• Peli-illat
• Viikkokisat
• Kuukausikisat
• Seuraottelut
• Vieraspelimatkat
• Pikkujoulut ja muut tapahtumat
   
PGK Ladyt  sivusto  Facebookissa on perus-

tettu helpottamaan seuran naisten välistä yh-
teydenpitoa, ajatuksien jakamista, peliseuran 
hakemista sekä tapahtumista tiedottamista.

Sivut ovat suljettu ryhmä, johon jäsenet hy-
väksytään sivujen ylläpitäjien kautta. Käy klik-
kaamassa itsesi mukaan! Mukavaa  pelikautta 
2018. 

Kalaforniantie, Hanhiluoto, Pori.

Klubiravintolasta lounasta 14.5. alkaen. 
Palvelemme aamusta iltaan.



8 KALAFORNIA NEWS 2018 www.kalafornia.com • Facebook.com/Kalafornia.PGK • 02 6303 888

Junnut

Pelaa ja pidä hauskaa kavereiden kanssa! 
Porin Golfkerho on Golfliiton Sinettiseu-
ra ja palkittu myös Laatumerkillä, joka 

takaa laadukkaan junioritoiminnan tason. Aloi-
tettuasi pelaamisen, voit liittyä mukaan PGK:n 
harjoitusryhmiin. Tapaat kavereita, saat hyvää 
treeniä ja vinkkejä pelaamiseen.

Miten pääsee alkuun

1. Tule Kalaforniaan tutustumaan.
Aluksi tarvitset vain mukavat liikkumiseen so-
pivat vaatteet ja lenkkitossut. Mailoja saat lai-
naksi klubirakennukselta. Harjoituslyöntipai-
kalla eli rangella voit kokeilla lyömistä, lähipeliä 
sekä puttaamista. Palloautomaatista saat palloja 
korillisen hintaan 2 €.  Par3-kentälle kaikki pää-
sevät pelaamaan!

2. Kun innostus lajiin syttyy.

Suoritat junioreille tarkoitetun golfin alkeis-
kurssin ja hankit green cardin. Kurssin järjestää 
seuran golfopettaja eli pro. Kurssilla on välineet 
talon puolesta, joten et tarvitse tässä vaiheessa 
omia mailoja. Kurssilla opit golfin perusteet ja 
saat pelaamiseen tarvittavan green cardin. Kurs-
seille ilmoittaudutaan kerhon toimistoon. Kurs-
sien hinnat ja aikataulut löytyvät nettisivuiltam-
me.

3. Pelioikeuden ja omien pelivälineiden 
hankinta.

Pelioikeusasioissa auttaa klubitalon vastaanotto.
Varusteet myy edullisesti kerholla sijaitsevan 
Golfshop. Saat asiantuntevaa palvelua väline-
hankintoihin ja tiedon, mitä kaikkea välineistöä 
tulet kentällä tarvitsemaan.

• Tiistaisin klo 13:30 ajalla 5.6.-7.8. 
• Kaikki juniori-ikäiset ovat tervetulleita 
 tutustumaan/kokeilemaan/treenaamaan

• Kokeile lyöntejä ja puttaamista
• Pelaa par3 jokamieskentällä
• Myös Footgolfia

• Välineet saa lainaksi
• Ohjaajat paikalla opastamassa
• Ilmoittautuminen klubirakennuksen 
 vastaanottoon

• Hinta 10€/kerta
• Lisätietoja www.kalafornia.com

Kaikki juniorit mukaan torstain treenei-
hin!

Harrasteryhmät jaetaan iän ja taito-
tason mukaisesti osallistujille sopiviksi. Tree-
neissä harjoitellaan golfin perustaitoja ja lii-
kutaan monipuolisesti sekä tietysti pelataan 
golfia. Harjoitusten lisäksi koulujen kesäloman 
aikana myös muuta ohjelmaa kuten pelipäiviä 
ja pikkukisaa. Torstain harjoitusten hinta on 
10€/kerta ja maksu tapahtuu ennen harjoituk-
sia golfkentän vastaanottoon.Harjoitukset on 

suunnattu PGK:n omille junioreille, joilla on 
jo green card.

Kalafornia junnuille

Juniori,  
kiinnostaako

golf?

Ulkoile, pelaile ja kilpaile kavereiden kanssa. Range-alueella 
Junnuklubi on junnujen tukikohta. 

Porin Golfkerho on sinettiseura ja se takaa laadukkaan 
junioritoiminnan tason. 

Aloitettuasi pelaamisen, voit liittyä mukaan PGK:n 
harjoitusryhmiin. Tapaat kavereita, saat hyvää treeniä ja 
vinkkejä pelaamiseen. 

Tarjoamme laadukasta valmennusta kaikille 
seuran junioreille. Harrastaminen on näin 
mahdollista toteuttaa omalla taito- ja 
motivaatiotasolla samanikäisten seurassa. 

Tytöille on oma harjoitusryhmänsä. 

Kannustamme kilpailuun suuntautuneita
kohti Suomen huippua ja autamme harrastajia  
elinikäisen liikunnallisen ajanvietteen löytämisessä. 

Kalafornia junnuille

Porin Golfkerho ry
Kalafornian golfkenttä
PL 25, 28601 Pori
 
Kalaforniantie, Hanhiluoto

puh. (02) 630 3888
toimisto@kalafornia.com
www.kalafornia.com
www.facebook.com/Kalafornia.PGK

Yhteystiedot

Junioriohjaaja Heidi Kukkakorpi puh. 0400 607078 
Golfopettaja pro Matti Ojala puh. 040 731 0355 
Golfshop Kimmo Fisk puh. 0400 784 847
Ravintola: Kalafornia klubi puh. 044 352 6366

Kalaforniassa viihtyvät kaikki!

Ajalla 5.6.–7.8. tiistaisin klo 9-13 

Seuran kaikille 6 – 12 – vuotiaille Green Cardin 
suorittaneille junioreille tarkoitettu harjoitus-
kerho. Tavoitteena on harjoitella golfin perus-
taitoja ja innostaa junioreita pelaamiseen. 

Sisältö: Golfin harjoittelua, kisoja, pelejä ja leik-

kejä. Suomen Golfliiton Juniorigolfohjelman 
mukaisia harjoitteita.

Hinta (sisältää lounaan): Kertamaksu 15 €/kerta 
     

Ilmoittautuminen ja maksu: Harjoituspäivisin 
vastaanottoon ennen harjoituksen alkua.

Golf-päiväkerho 

Juniorien harrasteryhmät torstai-iltaisin klo 17

Kurssi on tarkoitettu 6 – 12v. aloitteville golf-
fareille. Kurssin kautta on helppo aloittaa golf 
ja suorittaa green card.
 • Kesto 6h.
 • Hinta 60€
 • Ilmoittautuminen 02-6303 888 tai 
  sähköpostilla caddie-master@
  kalafornia.com.
 • Sisältää opetuksen, mailat, pallot ja 
  materiaalin sekä green card suorituksen.

vko 23 4-5.6 ma-ti klo 9-12
vko 24 11-12.6 ma-ti klo 9-12
vko 27 2-3.7 ma-ti klo 9-12
vko 31 30-31.7 ma-ti klo 9-12 

Yli 12 vuotiaat juniorit (13-21v) osallistu-
vat samoille kursseille aikuisten kanssa. Kurs-
sin kesto 9h ja hinta 90€. Aikataulut löytyvät 
www.kalafornia.com sivuilta. 

Kaikille avoimet junnutreenit kesällä Kalaforniassa 
golfiin tutustumisen merkeissä  - tule kokeilemaan

Lasten 6-12v. golfkurssit


