2020 TAPAHTUMIA

KESÄTAPAHTUMA 2020
Kesätapahtuma 2020 pidetään Kotkassa Kymen Golfin kentällä 11-12 elokuuta. Isäntänä toimii
Erkki Leppänen. Vanhaan tapaan kukin voi valita, osallistuuko tapahtumaohjelmaan
kokonaisuudessaan vai osittain. Golfin osalta todettakoon, että jos palkinnoille pyrkii, on syytä
pelata kumpanakin päivänä, koska tulokset lasketaan yhteen. Myös ei-pelaavat avecit ovat
tietenkin tervetulleita mukaan. Oleellista on, että ilmoittautumislistoihin kirjataan kaikkien, myös
avecien nimet tarkasti eriteltynä mihin kukin osallistuu.
Ilmoittautumislistat löytyvät Rodan kansiosta, Marquesassa säännöllisesti pelaavilla on omat
listansa. Talven pelikauden jälkeen voi vielä ilmoittautua (tai tarvittaessa peruuttaa) Erkki
Leppäselle, puh +358 440887777, +34 693819180, e-mail pinomar2009@gmail.com.
GOLF
Tiistaina 11.8 pelataan väliaikalähtönä alkaen klo 12 (voi vielä aikaistua), keskiviikkona
yhteislähtönä klo 9.30. Pelimuoto PB, molempien päivien tulokset lasketaan yhteen. Lisäksi
palkitaan paras SCR m/n sekä erikoispalkintoja. Green fee 2 kpl 80 eur, sisältää saunan.
RUOKAILU
11.8 yhteinen illallinen Hotelli Santalahdessa noin kello 20, hinta 35 eur/hlö. Menu sisältää
alkuruoan, pääruoan, jälkiruoan ja kahvin, juomina vesi tai kotikalja. Viini erikseen, talon viinit 25
eur/pullo. Keskiviikkona 12.8 pelin jälkeen on mahdollisuus nauttia lounas Golfklubilla (tätä ei
tarvitse ilmoittaa etukäteen).

MAJOITUS
Majoitukseen on neuvoteltu 3 eri vaihtoehtoa. Jokainen hoitaa itse varauksen viimeistään
toukokuun loppuun mennessä. Kun olet tehnyt varauksen, ilmoita siitä myös Erkki Leppäselle,
jotta varaustilanne pysyy ”hanskassa”.
Majoitus 1: Hotelli Kotola, puh 358503219997, hotellikotola@gmail.com, kotolahdentie 22
Hotelli sijaitsee noin 1,5 kilometrin päässä kentästä sekä illallispaikasta, johon voi tarvittaessa
ostaa kuljetuksen (3 eur).
16 kpl 2 hengen huoneita, hinta 85 eur sis aamiaisen
Lisäksi 4 hengen perhehuone tai 2 hengen sviitti (kysy hintaa)
Majoitus 2: Hotelli Santalahti, puh 35852268010, info@hotellisantalahti.fi, Mastotie 1
Sijaitsee 300 metrin päässä ykköstiistä.
12 kpl 2 hengen huoneista, hinta 83 eur sis aamiaisen
Majoitus 3: Santalahden lomakylä, +35852605055, info@santalahti.fi
Vaihtoehtoja lomamökeistä luksushuviloihin. Varaukset netin kautta.
Aamiainen hotelli Santalahdessa 9eur

ILMOITTAUTUMISLISTAT
Ilmoittautumislistoihin merkitään seuraavat tiedot:
perustietoina nimi, puhelinnumero, sähköposti ja kotiseura
sekä rasti ruutuun menetelmällä:
- majoitus: valitse vaihtoehto 1,2,3 tai ”muu/ei majoitusta”
- tiistain mahdollinen lähtöaikatoive (aikainen/myöhäinen)
- peli 11.8
- peli 12.8
- illallinen 11.8
Tervetuloa Kotkaan !

