Hyvät Espoo Golfin pelioikeutetut 2021!

TÄRKEÄ TIEDOTE – LUE AJATUKSELLA!

Pelinsä jo aloittaneet ovat ehkä huomanneet, että lähtöaikojen saamisessa ja niiden riittävyydessä olemme olleet
isojen haasteiden edessä. Tilannetta on seurattu ja muutamme ajanvarauskäytäntöjä tilanteen parantamiseksi.
Alun perin oli tarkoitus pidentää varausikkunaa ja vähentää yhtäaikaisten varausten määrää ja taata mahdollisimman
monelle pelioikeuden lunastaneelle mahdollisuus pelata. Jos kaikille varmistettaisiin pelimahdollisuus ”vaikka joka
päivä”, tulisi kentälle sallia päivittäin vain n. 300 pelaajaa per päivä. Tällöin koko Espoo Golfissa kahdella kentällä
määrä olisi max 600 pelaajaa. Nyt pelioikeuksia on myyty 1800 (SHG:n laajennuksia on lisäksi n. 200). Näin laskien
nykytilanteessa jokaisen tulisi päästä pelaamaan lähes joka kolmas päivä. Tilanne ei kuitenkaan ole tämä, koska
olemme tottuneet tuomaan myös mukanamme kanssapelaajia ja sen lisäksi kentillä järjestetään myös kilpailuja,
joten todellinen vapaa kapasiteetti ei ole todellisuudessa aiemmin esitetyn mukainen, vaan jonkin verran pienempi.
Joudumme toistaiseksi toimimaan kahden NexGolfin kanssa, joka osaltaan tekee Espoo Golfin peluuttamisen
järjestelyistä hieman kömpelömpää, kuin mitä se olisi yhden järjestelmän avulla. Tämä on antanut mahdollisuuksia
myös tiettyjen porsaanreikien löytämiseen, millä nykyisiä ajanvarausehtoja on pystytty kiertämään. Melko paljon
lähtöaikoja jää myös vahvistamatta ja käytännössä myös perumatta, jolloin viemme aina niissä aikoja muilta, jotka
olisivat kentälle halunneet. Näin ollen, teemme seuraavat muutokset ajanvarauskäytäntöihimme ja lauantaina 29.5.
alkaen otamme käyttöön uudet säännöt, joita caddiemasterit ryhtyvät valvomaan päivittäin useamman päivän
etukäteen:


arkisin klo 15.00 – 18.50 ja viikonloppuisin klo 8.00 – 14.50 lähtöjä voivat varata jatkossa VAIN
pelioikeuden haltijat ja he voivat varata ja tuoda mukanaan vain yhden vieraan, jolla ei ole pelioikeutta
(esim. oman seuran jäsen tai vieraspelaaja; HUOM! Kultakortilla pelaavan vieraan voi Gumböleen varata vain
3 päivää ennen lähtöä!). Koska tätä on teknisesti mahdoton NexGolfilla valvoa, vastuu tämän
noudattamisesta kuuluu jokaiselle pelioikeuden haltijalle itselleen (caddiemasterit poistavat jatkossa
ylimääräiset lähdöistä). Jos aikoja jää, myös jäsenet saavat varata 5 vrk ennen. Tähän asti tehtyihin
varauksiin ei vielä kosketa, mutta 25.5. alkaen tehtyihin varauksiin ruvetaan soveltamaan tätä sääntöä.



olemme lisänneet molemmille kentille yhden ajan per tunti, joka asetetaan paikan päältä varattavaksi
(NexGolfissa näkyy tekstillä Aika paikan päältä). Ajan saa siis vain tulemalla caddiemasterin toimistoon.
Pelioikeutetuilla on oikeus varata ko. aika itselleen ja yhdelle vieraalleen max 2 tuntia ennen lähtöä.
Mikäli lähtö on vapaana vielä 30 min ennen, sen saa kuka tahansa (esim. vieraspelaaja). Gumbölessä
kyseinen aika on 30 yli ja EGS:ssä aina tasatunnein. HUOM! Aikoja ei anneta puhelimessa. Jos nämä eivät
riitä, aikoja voidaan lisätä myös toinen tunnissa.



pelaajan tulee ilmoittautua lähtöön viimeistään 15 min ennen lähtöä, tai se voidaan antaa caddiemasterin
toimistossa lähtöä odottavalle pelaajalle. Toivomme, että tämä kannustaa huolehtimaan
ilmoittautumisesta, jonka voi siis hoitaa 1) NexGolfin applikaatiolla (ohjeet tässä linkissä), 2) uudella Enkoran
tunnisteavaimella (tulevat jakoon viim. 1.6.) tai henkilökohtaisella PIN-koodilla (otetaan niin ikään käyttöön
viim. 1.6.) tai perinteiseen tapaan caddiemasterille toimistossa ilmoittautumalle. Pelioikeutettu on myös
vastuussa kanssapelaajistaan, joille on ajan varannut sekä sanktioista peruuttamattomien aikojen kohdalla.



peruuttamattomat ajat (”no show”) kohdalla linjaa kiristetään seuraavasti:
o ensimmäinen no show ilman ”force majour” syytä johtaa huomautukseen
o toisen ”no shown” kohdalla pelaajan varausoikeudet poistetaan 7 vuorokauden ajaksi
o vieraspelaajien kohdalla toisesta ”no show:sta” laskutamme 50 € Green Fee-maksun, sekä
ilmoitamme tiedon pelaajan kotiseuraan
kentällä aloitetaan tehostettu valvonta ja myös EGS:n ykköstiille asennetaan valvontakamera, joka helpottaa
valvojien työtä. Heidän varsinainen työnsä on kuitenkin mm. pelinopeuden valvonta ja sen vuoksi vetoamme
kaikkiin pelioikeutettuihin kunnioittamaan näitä em. sääntöjä, jotta voimme entistä paremmin nauttia kaikki
lyhyestä kesästämme tämän rakkaan harrastuksemme parissa 😊



Espoo Golfin henkilökunta 24.5.2021

