Kevään/kesän 2022 tapahtumia
4.3.2022 Seuran kevätkokous
21.3.2022 Mestaruuskilpailut
kilpailupäivänä ei yhteistä ruokailua eikä palkintojenjakoa
lähtöajat julkaistaan netissä ja pelaajat voivat tulla kentälle sitä mukaa kuin oma lähtöaika on
ilmoittautumislista tulee kansioon normaaliin tapaan
22.3.2022 Kevätjuhla
Paikka Abbey Tavern, Orihuela Costa
mestaruuskisojen palkintojenjako
Sakari Virtasen järjestämät pelimatkat:
19.2 klo 11.00 La Torre, 40 paikkaa
11-13.3 maakuntaottelu Almeria vs Costa Blanca Alboran Golf, Almeria ( ilmoittautuminen ohi)
27.3 klo 10.50 New Sierra, 40 paikkaa.

Kesätapahtuma:

CLUB FINLANDIA GOLF COSTA BLANCAN
KESÄTAPAHTUMA 16.8.-17.8.2022

Kesätapahtuma 2022 järjestetään Varsinais-Suomessa kahdella eri kentällä:
TIISTAI 16.8. SALO GOLF
KESKIVIIKKO 17.8. MERI-TEIJO GOLF
Entiseen tapaan kukin voi valita, osallistuuko tapahtumaohjelmaan kokonaisuudessaan vai osittain. Golfin
osalta todettakoon, että jos palkinnoille pyrkii, on syytä pelata molempina päivinä, koska tulokset lasketaan
yhteen.
Myös avecit, jotka eivät osallistu golfkilpailuun ovat tervetulleita mukaan.
Heille järjestetään keskiviikkona ohjelmaa Mathildedalin viehättävässä ja kulttuuririkkaassa ruukkikylässä,
joka sijaitsee Meri-Teijon golfkentän tuntumassa.
Tapahtuman isäntinä toimivat seuramme La Marquesa-ryhmän jäsenet, jotka pelaavat kesäisin mainituilla
kentillä: Pirjo Viitanen-Paju, Marjatta ja Veikko Liuksia, Pekka Härkki ja Kalevi Kiljunen. Ilmoittautumiset
vastaanottaa Marke Tossavainen.
TIISTAI 16.8.
Peli Salo Golf-kentällä, lähdöt alkaen klo 10:30
GF 30,00 €

auto 25,00 € (vain 5 kpl)

Yhteinen illallinen klo 19.30 Rikalan Krouvissa.
KESKIVIIKKO 17.8.
Peli Meri-Teijon Golf-kentällä yhteislähtönä alkaen klo 10:30,
jonka jälkeen lounasbuffet ja palkintojenjako klubilla.

Yhteishinta: GF ja ruokailu 50,00 €. Auto 28,00 €.
Avecit: Tutustuminen Mathildedalin ruukkikylään.
GOLF
Pelimuoto tasoituksellinen PB, molempien päivien tulokset lasketaan yhteen.
Lisäksi paras SCR miehet /naiset sekä erikoiskilpailuja.
MAJOITUS
Majoitukseen on neuvoteltu kaksi eri vaihtoehtoa. Jokainen hoitaa varauksensa.
Majoitus vaihtoehto 1:
Hotel Fjalar, Salo. 1 hh 99 €/vrk ja 2 hh 129 €/vrk.
Hintaan sisältyy aamiainen noutopöydästä, iltasauna+uima-allas, langaton netti ja ilmainen paikoitus pihaalueella. Varaukset sähköpostilla info@fjalar.fi tai
puh 02-777600 varaustunnuksella: CostaBlanca
golfkisa-22. Tarjoushintaisia huoneita ei voi siis varata netin kautta. Tarjoushinnat voimassa ajalla 15.818.8.2022, huoneita rajoitettu määrä.
Majoitus vaihtoehto 2:
Sokos-hotel Rikala, Salo. 1 hh 95 €/vrk ja 2 hh 115€/vrk. Hintaan sisältyy buffetaamiainen. Varaukset
tunnuksella: Finlandia Golf Costa Club suoraan hotellista emaililla reception.rikala@sok.fi tai puh. 02 7744
100. Huoneet ovat varattavissa 1.8.2022 asti, sen jälkeen päivän hinnoin.
Lisäksi Salossa on myös muita majoitusvaihtoehtoja esim.
www.piihotel.fi ja www.salora-hotel.fi.
RUOKAILU:
Tiistaina yhteinen illallinen Rikalan Krouvissa klo 19.30.

.

Tämä tunnelmallinen ravintola sijaitsee historiallisissa maisemissa Rikalanmäellä, noin 4 km Salon
keskustasta. (katso krouvin kotisivut www.rikalankrouvi.fi)
Menu 35,00 €/hlö :
Alkusalaatti juustolla
Pääruoka: kala (päivänkalana siika tai kuha) tai naudan ulkofilepihvi
Jälkiruoka: Brita-kakku, kahvi tai tee.
Huumaavat juomat jokainen maksaa itse.
AVECIT:
Keskiviikko 17.8.
Lähtö Mathildedaliin Meri-Teijon Golf-klubilta samaan aikaan kuin golfkisa alkaa.
Mathildedal on kaunis, historiallinen pieni kyläyhteisö, jossa on ruukkimuseo, Matildan kartano,
suklaakahvila, pienpanimo, kahvipaahtimo, alpakanvillasta tuotteita tekevä Ruukin kehräämö, Huldan puoti
ym. ja viehättäviä ravintoloita sekä Teijon kansallispuiston retkeilykeskus.

Oppaana toimii Marjatta Liuksia. Paluu Meri-Teijon golfklubille palkintojenjakoon. Lounas
omakustannushintaan Mathildedalissa tai golfklubilla.
Liikkuminen omilla autoilla.
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautumislistat löytyvät Rodan kansiosta ja Marquesasta.
Ilmoita nimi, yhteystiedot, kotiseura ja jäsennumero sekä ruokailun vaihtoehto.
Myös avecin nimi ja yhteystiedot sekä osallistuminen avec-ohjelmaan.
Talvikauden jälkeen voi vielä ilmoittautua (tai tarvittaessa peruuttaa)
Marke Tossavaiselle puh. +358 40 7255563 tai marketta.tossavainen@luukku.com.
Ilmoittautumisen takaraja 15.7.2022.
LISÄTIEDOT
Noin viikkoa ennen kesätapahtumaa lähetämme osallistujille sähköpostina
lähtölistat ja tiedot erikoiskilpailuista
TERVETULOA
toivottavat Marke, Marjatta, Pirjo, Kalevi, Pekka ja Veikko

