
 

 

 Kutsu 2019 YT-Klubien Golf SM-kilpailuihin 

 

Mikkelin liikemiestenseura täyttää 120 vuotta. Meillä on ilo kutsua Teidät sen kunniaksi 

järjestettäviin 

YT-KLUBIEN GOLF SM-KILPAILUIHIN 
Mikkeliin, Annilagolfin kentälle 23. -24.8.2019 
Ohjelma: 

To 22.8.2019   

Harjoituskierrokset, jokainen varaa itse suoraan caddiemasterilta (puh. 015-252600),  

 harjoituskierroksen sopimushinta on 35 €, mainitse varatessasi ”YT-KLUBI”. Ruokailu 

mahdollisuus MLS tiloissa / Pruuvissa klo 17-21.00. Harjoituskierroksen jokainen 

maksaa suoraan Annilan Golfkeskukseen. Ruokailla voi kierroksen jälkeen 

omakustanteisesti Mikkelin Liikemiestenseuralla, osoite Raatihuoneenkatu 4.  

 

Pe 23.8. klo 10 Henkilökohtainen kilpailu  

Henkilökohtainen kilpailu, väliaikalähtö, HCP lyöntipeli, osallistumismaksu 90 €, 

sisältää tulokahvin ja pullan, saunan Mikkelin liikemiestenseuran tiloissa ja Buffet 

illallisen (klo 17:00-21:00). Palkintojenjako noin klo 21:00. 

La 24.8. klo 10 Parikisa SCRAMBLE 

 Molempien pelaajien yhteenlasketusta tasoituksesta 25%, mutta ei kuitenkaan 

parempi kuin paremman pelaajan tasoitus, hinta per joukkue 130 €. Kilpailumaksu 

sisältää keittolounaan Annilan golfkeskuksessa heti kierroksen jälkeen.  

Palkintojenjako noin klo 16.00.  

 

Kilpailumaksu maksetaan 1.8.2019 mennessä Mikkelin liikemiesseura ry tilille  

Nordea FI56 2042 3800 0036 34. Laita viestikenttään YT-GOLF 2019. 

 

Ilmoittautuminen (ma 5.8.2019 mennessä) kilpailuun sähköpostilla 

toimisto@annilangolfkeskus.net tai puhelimitse numeroon 015-335 446.  

Ilmoita henkilökohtaiseen kilpailun osallistujat sekä joukkueet joukkuekisaan erikseen. 

 

Tarvittaessa lisätietoa antaa Jorma Koljonen (0407766842, jorma.koljonen@gmail.com)   

Majoitusvaihtoehdoiksi suosittelemme Sokos Hotelli Vaakuna, liitteenä lisätietoa majoituksesta. 



 

 

ORIGINAL SOKOS HOTEL VAAKUNA MIKKELI 

AJANKOHTA  

22.-24.8.2019  

VARAUSTUNNUS 

BYTGOLF19 

HUONEET 

40 kpl Standard-luokan huoneita 

HUONEHINTA 

100 € / vrk / Standard-luokan huone yhdelle  

110 € / vrk / Standard-luokan huone kahdelle   

VARAAMINEN 

Varaukset tästä kiintiöstä tulee tehdä 8.8.2019 mennessä www.sokoshotels.fi nettisivujen kautta 

varaustunnuksella: BYTGOLF19 

TAI 

Varaukset tästä kiintiöstä tulee tehdä 8.8.2019 mennessä mainitsemalla tunnus BYTGOLF19 

Pyydämme huomioimaan, että tarjottu hinta on saatavilla vain tunnuksella BYTGOLF19 

Varaukset ja tiedustelut puh. 010 764 2100 (0,0835€/min + 0,1669€/puhelu)  tai 

email vaakuna.mikkeli@sokoshotels.fi  

Huonehintaan sisältyy aamiainen ja hotellin asukassauna. Huomioittehan että kiintiöön tarjottu 

majoitushinta saattaa olla kalliimpi kuin esimerkiksi www.sokoshotels.fi sivuilta löytyvä 

ennakkovaraajan etuhinta. Kiintiövaraus tarjottuine hintoineen takaa tarjotun huonemäärän 

saatavuuden majoittujille 8.8.2019 päivään saakka. 

 Hotellihuone on saatavilla tulopäivänä klo 15 alkaen ja huoneen luovutus on lähtöpäivänä klo 12 

mennessä. 

 


