
Oy Sea Golf Ab / Sea Golf Rönnäs ry • Ruukinrannantie 4, 07750 Isnäs • puh. 0207 86 26 96 • toimisto@seagolf.fi 

Oikeudet hinnan muutoksiin pidätetään.

Palveluhinnasto 2017
GREENFEET 
Meri-kenttä arkisin ......................................... 50 € 

Meri-kenttä viikonloppuisin ......................... 65 €
Puisto-kenttä arkisin ....................................... 40 €
Puisto-kenttä viikonloppuisin ...................... 50 €

9-reiän kierros (vain Puisto) ........................ 30 €
Juniori 18v (1998-), kaikkina aikoina ..... 25 €

Alennetut greenfeet 
Osakkaan vieraana/osakas muulla kentällä*: 
• Meri-kenttä arkisin ........................................ 40 €
• Meri-kenttä viikonloppuisin ........................ 50 €
• Puisto-kenttä arkisin ..................................... 35 €
• Puisto-kenttä viikonloppuisin ..................... 40 €
Oy Sea Golf Ab:n osakkaan vieraana pelaavalle 
greenfee-maksuun kuuluu vapaa range.

Pelikausimaksut 
• Osakkaan vastike .......................................... 650 €
• Vuokrapelioikeus ..........................................  690 € 

  tai 89 €/kk/8 kk
• Vuokrapelioikeus, Puisto-kenttä .............. 450 €
  tai 59 €/kk/8 kk 
• Osakkaan jr kausipelimaksut**

 12v > ..................................................................... 0 €
 15v > ................................................................  100 €
 18v > ................................................................ 150 €
 21v > ................................................................ 200 €
• Juniorin vuokrapelioikeus**

 15v > ................................................................  250 €
 18v > ................................................................ 300 €
 21v > ................................................................ 400 €
 24v > ................................................................ 500 €

*Osakkuus tai pelioikeus pystyttävä tarvittaessa todistamana ilmoittautuessa. Yhdistelmäkentän hinta on sama kuin vastaava Puisto-kentän 
hinta. Kaikki alennukset lasketaan normaalihintaisesta greenfeestä. **Ikään perustuvat maksut määräytyvät aina syntymävuoden mukaan.

Sea Golf Rönnäs ry 
Jäsenmaksu aikuinen .......................................... 75 €
Jäsenmaksu juniori .............................................. 35 €
Klubijäsenmaksu .................................................. 45 €

Harjoittelu, ruohorange 
Poletti, noin 34 palloa ........................................... 3 €
Poletti x 10kpl (osakas/ jäsen) .......................... 20 €
Poletit osakkaalle kaudeksi ................................ 50 €
Poletit kausipelaajalle kaudeksi ..................... 100 €

Golfautot 
Osakas/60v täyttänyt osakas ................. 30 €/20 €
Vieras/60v täyttänyt vieras .................... 40 €/30 €
Golfauton kausimaksu osakkaalle ................. 650 €

Muut 
Vuokramaila ............................................................. 5 €
Vuokrasetti ............................................................ 25 €
Bägikaappi ........................................... 50-80 €/kausi

Kilpailumaksut 
Pelioikeuden haltija ............................................. 15 €
Kilpailumaksu, oman osakkeen 
tuottaman lipun käyttäjä .................... 15 € + lippu
Kilpailumaksu, vieras lipulla .............. 25 € + lippu

Lisäksi myös 
Kesälomagolfi a: kuukauden pelioikeus ........ 390 €

Off-season pelioikeus ....................................... 390 €
(Voimassa kentän avautuessa > 31.5. ja 
1.10. > kentän sulkemiseen)

10-kortti ............................................................... 390 €

www.seagolf.fi 


