KILPAILUKUTSU
LIONS SM GOLF 13.8-14.8.2022
Lions Golf mestaruuskilpailut
Kilpailuaika lauantai – sunnuntai 13.8.-14.8.2022, harjoituskierros perjantaina iltapäivällä
12.8.2022. Kilpailupaikkana Iitti Golf Niskaportti. Kilpailu järjestettävissä yhteis- tai
väliaikalähtönä (koronavaraus).
Sarjat:
- A-sarja Lionit: Miehet ja naiset tasoituksella -18.0, tasoituksellinen lyöntipeli
- B-sarja Lionit: Miehet ja naiset tasoituksella 18.1-36.0, tasoituksellinen pistebogey
- C-sarja Lionit: Veteraanimiehet 65+ ja naiset 60+, tasoituksellinen pistebogey
- D-sarja ei-lionit: Puolisot/avecit, 0-36, tasoituksellinen pistebogey
Lisäksi erikoiskilpailut (lähimmäs lippua, pisin avaus)
Ilmoittautuminen: caddiemaster@iittigolf.com tai Iitti Golf kilpailukalenterista
www.iittigolf.com
Kerro viestissä nimi, lionsklubi, seura, tasoitus, pelaamasi sarja, puhelin, sähköpostiosoite
Ilmoittautumisaika päättyy 1.8.2022.
Kilpailumaksu:
- 1.6.2022 mennessä ilmoittautuneilta 145 euroa /hlö, tämän jälkeen 160 euroa /hlö.
- Kilpailumaksu sisältää kilpailukierrokset, tulospalvelun, erikoiskilpailut, buffetruokailun
sunnuntaina sekä lauantaina Keittiömestari Heikki Salosen runsaan ja herkullisen
grillibuffetin (Grillikylki/broileri, kassler, grillimakkara x 3, pekonipavut, pariisin perunat,
viini-ja bernaisekastike, salaatti, leipä, levite mehu, vesi ja jälkiruokakahvi), lisäksi
rangepoletin/hlö/pvä.
- Harjoituskierros 35 euroa/hlö (pe 12.8.2022) iltapäivälähdöin.
Majoitustarjous Lions SM Golf 2022
Hotel Radalla Resort (Iitti Golfille noin 800 m)
Hotellihuoneet: 1 yö 2 yötä
1 hlö 94 € 163 €
2 hlö 105 € 184 €
Majoitus sisältää aamiaisen sekä hotellivieraiden vuorolla rantasaunan käytön.
Varaukset: seija.torri@iittigolf.com / 041 7307814

Lomakivi Oy (Iitti Golfille noin 900 m)
Majoitustilaa vapaana 1-2 hlö huonemajoitusta sekä mökkimajoitusta 4-10 hengen
mökeissä.
Varaustiedustelut: info@lomakivi.fi / 0405340755
Sisältää liinavaatteet, pyyhkeet, loppusiivous ja kevyt aamupala.
Majoitus maksetaan ennen saapumista.
HUOM: Majoituspaikkoja kummassakin kohteessa rajallisesti. Varaathan majoituksen
pikaisesti. Vapaita karavaanipaikkoja (sähköllä) tarjolla golfkentän välittömässä
läheisyydessä.
Majoitusvaraukset kannattaa tehdä pikaisesti – Iitissä Kymiring-moottoriradalla
ajetaan samana viikonloppuna MXGP Finland eli motocrossin MM-kilpailu.
OHEISOHJELMAA Lioneille/mukana olijoille:
Läheisen Radalla Resortin rannassa on mahdollista tutustua suppailuun. Supventures
tarjoaa max 12 hengen ryhmille suppialua 25 €/henkilö/tunti (sisältää intron eli
ohjeistuksen, laudan, melan, karkuremmin ja kelluntaliivin
Radalla Resortin läheisyydessä on mahdollisuus LC golffareilla tutustua jousiammuntaan.
Iitin Jousiampujat tarjoavat max n 10 hengen ryhmille 1,5 tunnin tutustumisen hintaan 30 €
per henkilö. Tutustumisen kesto on n 1,5 tuntia.
Oheisohjelmien varaukset: seija.torri@iittigolf.com / 041 7307814
Tervetuloa Iittiin!
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