
Kultakortti 2022 Infoa Kultakorttipelaajille 
 

Kultakortti.fi  
Kultakortti.fi sivusto toimii tänä vuonna kultakorttipelaajien rekisterinä, johon kaikkien kultakorttikenttien 

kortinhaltijat ja korttien käytöt rekisteröidään. Kultakorttipelaaja saa kotikentältään sähköpostiinsa linkin, 

jolla pääsee aktivoimaan oman profiilinsa ja asettamaan oman salasanansa Kultakortti.fi sivustolle.  Linkki 

lähetetään automaattisesti samalla, kun kotikenttä on pelaajan ko. ohjelmaan liittänyt. 
 

Kultakortti.fi sivulta oman profiilin tiedoista pääsee sitten jatkossa seuraamaan oman korttinsa käyttöä eli 

montako kertaa milläkin kentällä on käynyt pelaamassa.  
 

Lähtöaikojen varaus 1.5. – 31.10.2022    Lue päivitetyt ohjeet! 
 

Kaikkien Kultakorttikenttien kotisivut kirjautumalla Kultakortti.fi palveluun! 
 

NexGolf kentältä NexGolf kentälle   
16 Kultakorttikenttää käyttää edelleen NexGolf hallinto-ohjelmistoa ja NexGolf kenttien kultakorttipelaajat 

pääsevät tekemään lähtöaikojen varaukset toisille NexGolf kentille  

➢ Netissä Teetime.fi -palvelun kautta tai Golfpiste Teetime -palvelun (golfpiste.com/teetime) kautta. 

Kirjautumaan näihin applikaatioihin pääset seurasi NexGolf-tunnuksilla. 

➢ Älypuhelimella NexGolf applikaation kautta.  Valitse: ’Maksan kentällä’ tai ’Kultakortti’. 

➢ Puhelimitse suoraan kentän caddiemasterilta. Ilmoita pelaavasi Kultakortilla. 
 

WiseGolf kentältä NexGolf kentälle 
9 Kultakorttikenttää on siirtynyt käyttämään WiseGolf hallinto-ohjelmistoa. WiseGolf kenttien 

kultakorttipelaajat voivat varata lähtöajat NexGolf kentiltä: 

➢ Netissä kentän vieraspelaajien ajanvarauksen kautta: Teetime.fi-palvelun kautta tai Golfpiste 

Teetime -palvelun (golfpiste.com/teetime) kautta. Kirjautuminen vaatii rekisteröitymisen 

Teetime.fi-käyttäjäksi. 

➢ Älypuhelimella NexGolf applikaation kautta.  Valitse: ’Maksan kentällä’ tai ’Kultakortti’. 

➢ Puhelimitse, ilmoita pelaavasi Kultakortilla.  Puhelinvarauksella voi varmistaa kolmen (3) vrk:n 

varausmarginaalin, NexGolfin nettivaraus ei tunnista WiseGolfin kultakorttipelaajia. 
 

WiseGolf kentältä WiseGolf kentälle tai NexGolf kentältä WiseGolf kentälle 
Näissä tapauksissa mm. kultakorttipelaajat voivat ladata älypuhelimeensa WiseGolf applikaation (WiseGolf) 

jonka avulla pääsee tekemään ajanvarauksia WiseGolf kentille.  

Kultakorttipelaajat voivat varata lähtöajat WiseGolf kentiltä  

➢ Kentän vieraspelaajien netti ajanvarauksen kautta. Valitse: ’maksu kentällä’. 

➢ Älypuhelimella WiseGolf applikaation kautta. Valitse: ’maksu kentällä’. 

➢ Puhelimitse, ilmoita pelaavasi Kultakortilla.   Puhelinvarauksella voi varmistaa kolmen (3) vrk:n 

varausmarginaalin, WiseGolfin nettivaraus ei tunnista muiden kenttien kultakorttipelaajia. 
 

KULTAKORTTIKENTÄT 2022 
 

NexGolf kentät 2022    käytössä: NexGolf applikaatio 
Alastaro Golf, Archipelagia Golf Club, Gumböle Golf, Hirvihaaran Golf, Lahden Golf, Laukaan Peurunkagolf, 

Loimijoki Golf, Meri-Teijo Golf, Nurmijärvi Golf, Porvoo Golf, RuukkiGolf, Salogolf, SeaGolf Rönnäs, 

St.Laurence Golf Lohja, Tarinagolf ja Ähtärin Golf 
 

WiseGolf kentät 2022  käytössä: WiseGolf applikaatio 
Hartola Golf, Hyvigolf Hyvinkää, Kankaisten Golf Masku, Keimola Golf Vantaa, Lakeside Golf Pirunpelto, 

Rauma Golf, Suur-Helsingin Golf, Tuusulan Golfklubi ja Yyterigolf 


