
 

  

Tartu palloon! 
Tule kokemaan ja nauttimaan yhden 

Suomen kauneimman golfkentän 
palveluista luonnonkauniissa 

järvimaisemassa. Tule Peurunkaan! 
 

 
 

OP Keski-Suomi, omistaja-asiakasetu touko-kesäkuu 2016 
 

Laukaan Peurunkagolf 
peruskurssi + greengard 
 
Olisiko sinunkin aika lähteä tutkimaan viheriöitä ja 
lyömään palloa koloon? OP Keski-Suomen 
omistaja-asiakkaille räätälöidyt golfkurssit Laukaan 
Peurunkagolfissa kutsuvat mukaan. Opettajana 
kursseilla toimii PGA Golf Pro Tatu Toivo. 
 
OPn omistaja-asiakkaiden etuhinnat koskevat niitä, 
jotka liittyvät LPG jäseneksi ja suorittavat 
greencardin. Etujen arvo jopa yli 300 euroa. 
 
Peruskurssi on loistava tapa aloittaa golfin 
harrastaminen. Tarvitset vain säänmukaisen 
vaatetuksen ja reipasta mieltä. Tervetuloa mukaan! 
 

OP peruskurssit toukokuussa ja kesäkuussa 
 ti-to 10.-12.5. klo 18-21 

 ti-to 28.-30.6. klo 18-21 
 
Peruskurssin kesto on 9 tuntia / max 8 kurssilaista. 
Pääpaino kursseillamme on harjoittelussa ja 
oppimisessa tehokkaalla tavalla. Kurssilla käydään 
läpi kaikki golfin peruslyönnit, sääntöjä ja etikettiä. 
Tutustumme pelaamiseen myös harjoituskentällä. 
Kurssin tavoitteena on kannustaa golfin pariin uusia 
harrastajia ja tehdä oppimisesta hauskaa. 
 

Peruskurssi / OP etu -10 % 
 Etuhinta aikuisille 126 e (norm 140 e) 

 Alle 18-vuotiaille 85,50 e (norm 95 e) 
 
Sisältää aloituspaketin jossa on sääntö ja etiketti 
DVD, pieni etiketti ja sääntöopas, putista swingiin 
lajiopas ja infovihkonen golfin aloittamisesta. 

 Kurssin jälkeen on mahdollisuus suorittaa 
greencard erikseen sovittavana aikana. 

 

Greengard / OP etu -10 % 
 Etuhinta aikuiselle 49,50 e (norm 55 e) 

 Alle 18-vuotiaille 31,50 e (norm 35 e) 
 

 

Ilmoittautumiset kursseille viimeistään viikkoa ennen 
tatu.toivo@gmail.com,  puh. 050-4954 616 

 

Kursseille osallistuville omistaja-asiakkaille, jotka 
liittyvät LPG jäseniksi lisäetuina 

 Kaksi kierrosta ilmaiseksi, 9 reikää, 
kummipelaajan kanssa yhdessä. 

 Peurungan kylpyläliput 2 kpl (arvo 40 e). 

 Kahvittelut kerran kurssin aikana. 

 Range poletteja 5 kpl (arvo 12,50 e) 

 Pro Shopista -25 % kerta-alennuksena tänä 
kesänä: vaatteet (max. 5 kpl), hanskat (max 
2kpl), kengät (1pari), pallot (max. 2 tusinaa). 

 Pro Shopista aloittelijan maila ja bägi -setit 
edullisemmin. Tule tutustumaan! 

 Erittäin edulliset henkilökohtaiset kauden 
2016 greenfee-paketit 18r. kentälle. Norm 
hinta 55-65 e/kpl, peruskurssilaisen hinta: 

o 5 greenfeetä175 e (etu 100 e) 
o 10 greenfeetä 300 e (etu 250 e) 

 

Peruskurssilaisille 
Laukaan Peurunkagolf ry 
 

Liittymismaksu 0 e (norm 100 e) 
 

Jäsenmaksu (norm 100 e) 

 Aikuinen 60 e 

 22-25-v opiskelija 60 e 

 Alle 21-v juniori 45 e    
 

LPG jäsenille on tarjolla monenlaisia etuja mm. 
 Pelaaminen harjoituskentällä on ilmaista. 

 Golfopetusta ilmaiseksi jäsenklinikoilla pro 
Petri Parviaisen ja Tatu Toivon johdolla.  

 Sääntökoulutusta huhti-toukokuun aikana. 

 Kilpailumaksuista alennusta. 

 Pro Shopista alennusta. 

 Mahdollisuus lähteä seuran järjestämille 
klubimatkoille sekä koti- että ulkomaille. 

 Suomen Golfliiton julkaisema golflehti, 
lehteä tulee 1kpl / talous (8 nroa / vuosi). 

 Etu -10 e greenfeestä Nokia River golfilla. 

 Talviharjoittelu Hutungissa edullisemmin. 
 
 

Huomio: Peruskurssi ja greencard osuuden sekä greefeet voit maksaa käteisen 
ja kortin lisäksi Smartum liikuntasetelillä ja kortilla, Edenred virikesetelillä, 
virikekortilla ja ticket mind&body sekä duo -kortilla, SporttiPassilla, Laukaan 
kunnan omalla liikunta- ja kulttuurisetelillä tai Wellnes Wallet kortilla. 
 
 
 
 
 

                                                     


