
 

 
 
 
 
Aulanko Golf Oy  
   
 
YRITYSPELIOIKEUDEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT OHJEET 
 
 
1. Mikäli osakkeenomistaja omistaa neljä (4) Aulanko Golf Oy:n Golf-osaketta, voidaan niistä muodostaa 
yrityspelioikeus, joka oikeuttaa vapaasti käyttämään neljän (4) osakkeen pelioikeuksia siten, että 
korkeintaan neljä (4) henkilöä voi yhtä aikaa pelata Aulangon golfkentillä osakkeiden perusteella. 
Yrityspelioikeuden haltijan on ennen pelikauden alkua ilmoitettava ne enintään kaksitoista (12) henkilöä, 
joilla on oikeus käyttää osakkeisiin liittyviä pelioikeuksia.  
 
2. Yrityspelioikeus on käytössä Aulangon molemmilla golfkentillä niin, että samanaikaisesti korkeintaan 
neljä (4) henkilöä voi yhtä aikaa pelata kentillä.  
 
3. Yrityspelioikeuden haltija voi vaihtaa vuosittain 1 – 3 pelioikeutta 20 pelikierrokseen / pelioikeus. Mikäli 
yrityspelioikeuden haltija vaihtaa kaikki neljä (4) pelioikeutta pelikierroksiin, saa niillä yhteensä 100 
sarjakortteihin (5 korttia a´ 20 kierrosta) ladattua pelikierrosta. Sarjakortteihin vaihdetut pelioikeudet 
vähentävät samassa suhteessa yrityksen pelioikeuksien määrää.  
 
4. Osakkeisiin perustuvien pelioikeuksien käyttämisen ja pelikertoihin vaihtamisen edellytyksenä on, että 
kaikki osakkeita rasittavat yhtiökokousten määräämät vastikkeet ja mahdolliset rahastomaksut korkoineen 
on maksettu yhtiölle. 
 
5. Jokaiselta golfkentällä pelaavalta henkilöltä vaaditaan, että hänellä on jonkun rekisteröidyn golfseuran 
voimassa oleva jäsenyys ja tasoitus. 
 
6. Ajanvarausohjeet 

• Yrityspelioikeuksia ei normaalissa tapauksessa tarvitse varata erikseen soittamalla. 
• Kaikki yrityksenne nimeämät käyttäjät syötetään ajanvarausjärjestelmään jäsen/ asiakasnumeroilla.   
• Kun ajan varaava pelioikeuden haltija varaa ajan omalla jäsen/asiakasnumerolla, järjestelmä varaa 

pelioikeuden varaajalle automaattisesti. 
• Kun kaikki yrityksen pelioikeudet on varattu, aikaa ei pysty varaamaan. Jos tässä tapauksessa 

varaaja haluaa pelaamaan green feellä tai sarjakorttiin ladatulla pelikerralla, pyydämme 
suorittamaan ajanvarauksen caddiemasterilta. 

• Tehty varaus varaa pelioikeuden 240 min (4h), jonka jälkeen ko. pelioikeus vapautuu yrityksen 
muiden nimettyjen henkilöiden käyttöön. 

• Ajanvaraus Hugon takaysillen (kun varaaja pelaa 2 x 9 reikää): Varaus tehdään soittamalla, jotta 
järjestelmä ei varaa kahta pelioikeutta päällekkäin. Näin pelioikeus on aikaisemmin varattavissa 
toiselle käyttäjälle. 

• Internet-ajanvarausosoite TÄSTÄ LINKISTÄ! 
• Käyttäjätunnuksena on jäsen-/asiakasnumero. Oletussalasana on muotoa:  
• Etunimen 2 ensimmäistä kirjainta, sukunimen 2 ensimmäistä kirjainta sekä syntymäajan 2 

ensimmäistä numeroa.  Salasanassa huomioidaan myös isot alkukirjaimet.  
Esim. Matti Meikäläinen, synt. 1.6.1954, salasana: MaMe01 

 

http://agk.nexgolf.fi/agk/member/index.html#/

