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Espoon Golf ja Suur-Helsingin Golf uuteen yhteistyösopimukseen keskinäisestä pelaamisestaan
Kaksi toistensa vieressä sijaitsevaa espoolaista golfyhteisöä ovat aloittaneet tiiviin yhteistyön vuoden 2019 alusta
yhteisellä hallinto- ja asiakaspalvelumallilla. Vuoden 2018 Golfmessuille kentät julkistivat yhdessä
kirkkonummelalaisen Kurk Golfin ja GoGolfin kanssa ”Suomen suurimman pelioikeuden” eli Play 63:n, jossa
pelaajalle tarjottiin yhdessä paketissa 3 kenttää: EGS, Gumböle sekä Kurk Golfin 27 reikää. Nyt EGS:n varsinaisille
jäsenille ja Gumböle Golfin osakkaille avautuu vielä 36 reikää enemmän, kun Suur-Helsingin Golf ja uusi Espoo Golf
laajentavat ristiin pelaamisen mahdollisuuden edulliseen hintaan.
Espoon Golfseura (EGS) ja Gumböle Golf (GG) ovat neuvotelleet Suur-Helsingin Golf Oy:n (SHG) kanssa
yhteistyömallin, jossa EGS:n varsinaiset jäsenet sekä GG:n ja SHG:n osakkaat voivat laajentaa oman pelioikeutensa
yhteensä neljälle 18-reikäiselle kentälle. Aiemmin yhteistyötä on tehty SHG:n ja EGS:n välillä vastaavalla tavalla. GG
ja SHG puolestaan kuuluvat molemmat ns. Kultakortin piiriin, jossa kenttien osakkaat voivat laajentaa oman
pelioikeutensa edullisella lisähinnalla pelaten maksimissaan 7 kierrosta kullakin kentällä. Nyt uudella sopimuksella
EGS:n ja GG:n pelaajille avautuvat SHG:n kentät rajoittamattomana pelioikeutena yhteishintaan 899 €.
”Kenttien yhteistyö on tullut jäädäkseen. Näitä ristiin pelaamisen malleja on kehitelty eri kenttien kesken ja erilaisina
versioina jo useamman vuoden ajan ja tuntuu, että nyt vauhti vaan kiihtyy”, toteaa Espoo Golfin vetäjä Markku
Ignatius. ”Itse olen ollut näissä ”alliansseissa” mukana jo edellisissä työpaikoissani ja näissä on kantavana ajatuksena
ja keskiössä ennen kaikkea itse pelaaja, joka saa rakkaalle harrastukselleen enemmän pelikokemusten mahdollisuuksia
suhteellisen pienellä lisähinnalla”, kiteyttää Ignatius.
”SHG on perinteinen osakekenttä ja me etsimme kollegoiden tavoin uusia avauksia osakkaittemme eduksi. Nyt
solmittu yhteistyösopimus avaa läheisen Espoo Golfin kentät entistä tiiviimmäksi mahdollisuudeksi hakea vaihtelua
pelaamiseen. Sopimuksesta on tarkoitus tehdä kiinteä osa osakkaiden pelaamista myös jatkossa ja siksi lähdetään heti
1 + 2 vuoden mallilla pyrkien pidempään sopimukseen heti syksyllä 2019 kaksi seuraavaa vuotta jo horisontissa.
Toimiala elää melkoisessa murroksessa ja siihen aikaikkunaan 3 vuotta on jo pitkä aika”, kuvaa sopimusta SHG:n
toimitusjohtaja Jarkko Raski.
SHG:llä on myynnissä omia osakkeita, jotka yhtiö on hankkinut pelaamisestaan luopuneilta osakkailta. Gumböle Golf
Ry puolestaan on tarjonnut pelaamisestaan luopuneille osakkaille mahdollisuutta myydä osakkeensa Ry:lle.
Molemmissa yhteisöissä on nyt tarjolla edullisia osakkeita aktiivipelaajille, joille yhteistyö antaa mahdollisuuden
pelata usealla kentällä todella udulliseen yhteishintaan. Gumböle Golf on lisäksi 4.3. saanut voimaan uuden
yhtiöjärjestyksen, jonka myötä markkinoille on tulossa ”pakkovastikkeeton” E-osake, jolla golffarit voivat hankkia
osakkeen, jonka golfyhtiö on sitoutunut myös lunastamaan takaisin.
SHG:ssa ja Espoo Golfissa on otettu käyttöön myös uusi nuorisohinnoittelu, jossa SHG:n osakkaiden ja Espoo Golfin
pelioikeuden haltijat voivat tuoda perheen 16 vuotiaat ja sitä nuoremmat ilmaiseksi mukaan pelaamaan. Espoossa
kaikki 12 vuotiaat ja nuoremmat saavat pelata ilmaiseksi jonkun pelaamisesta maksaneen vanhemman pelaajan
kanssa, vaikkapa green feen maksaneen isoveljensä. Espoo Golfin green fee hinnoittelu on myös varsin edullinen aina
30 vuoden ikävuoteen asti eli 5 € plus ikävuosi, jonka pelaaja täyttää vuonna 2019. ”Emme SHG:n kanssa tienneet
toistemme ajatuksista nuorison hinnoittelussa ennen niiden päättämistä omilla tahoillamme. Mukava oli huomata, että
myös tällä saralla ajatuksemme olivat yhtenäiset”, hymähtää asialle Ignatius, joka lanseerasi nuorisopelioikeuksien
hinnoittelun 15 € per ikävuosi Gumböleen jo kaudelle 2018. SHG:n hinnat junioreille ovat myös pääkaupunkiseudun
edullisimpia, eli green fee 15 € per 18 reikää ja pelioikeus esim. 13-21 vuotiaille 250 € ja opiskelijoille 375 €.
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