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Botnia Golf ry kevätkokous 16.4.2015 klo 18:00 
Botniagolf ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 

16.4.2015 klo 18:00 alkaen klubitalolla. Kaikki seuran jäsenet 

ovat tervetulleita kokoukseen. 

 

Botnia Golf Oy yhtiökokous 16.4.2015 klo 17:30 

Botnia Golf Oy:n yhtiökokous pidetään torstaina 16.4.2015 klo 

17:30 alkaen.  

 

Sääntöilta jäsenille 16.4.2015 klo 19:00   
Botnia Golfin kapteeni Thomas Storås pitää sääntöillan klubita-

lolla heti kevätkokouksen jälkeen. Sääntöillassa käsitellään golfin 

sääntöjä erilaisten pelitilanteiden kautta. Sääntöilta on kaikille 

jäsenille maksuton, tervetuloa mukaan. 

 

Talkoot kentällä ja klubitalolla 18.4. klo 11-14 
Botnia Golfin perinteiset kevättalkoot pidetään lauantaina 18.4. 

klo 11:00-14:00. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita talkoisiin ja 

siistimään klubitalon ympäristöä. 

 

DBC klinikka Kauhajoki ti 21.4.2015 klo 18:00 
DBC klinikan yrittäjä Anne-Mari Marttunen järjestää Botnia Gol-

fin jäsenille maksuttoman luennon harjoitus ja pelikunnosta 

tiistaina 21.4.2015 klo 18:00 alkaen. Paikka DBC klinikka Kauha-

joki, puistotie 51. Ilmoittautuminen luennolle sähköpostitse 

19.4. mennessä joonas.nieminen@botniagolf.fi  

 

Junioreiden Aluetour 3.5.2015 Botnia Golfissa 
Botnia Golfin kentällä järjestetään junioreiden Aluetour osakil-

pailu sunnuntaina 3.5.2015 klo 10:00 alkaen. Kilpailuun ilmoit-

tautuminen ja lisätietoa osoitteesta golf.fi.  

Aluetour kilpailuun tarvitaan talkoolaisia niin kentälle kuin 

klubitalolle. Talkoisiin voi ilmoittautua sähköpostilla: 

joonas.nieminen@botniagolf.fi tai puhelimitse 06 232 4663. 

 

Botnia Golfin kentällä Pay&Play pelaaminen  
Botnia Golfin kentällä onnistuu pelaaminen ilman seuranjäse-

nyyttä ja Green Cardia. Pay&Play pelaaminen onnistuu joka 

päivä klo 17:00 jälkeen. Pelaaminen maksaa normaalin green-

feen hinnan, eli 46€ / henkilö. Ryhmässä on oltava yksi green 

cardin suorittanut henkilö. Lisätietoja caddiemasterilta tai bot-

niagolf.fi sivuilta. 

 

Suupohjan Akku ja Rengas liikkeestä alennusta 
Botnia Golfin jäsenkortilla saa alennusta Suupohjan Akku ja 

Rengas liikkeestä normaalihintaisista tuotteista ja palveluista -

10%. 

 

Hyödynnä tarjous ja varaa renkaidenvaihto jo tänään! 

Suupohjan Akku ja Rengas 

06 231 2422 

Lustilantie 39 

61800 KAUHAJOKI 

 

 

Jäsenklinikat maksullisia pelikaudella 2015  
Botnia Golfin jäsenille järjestettävät jäsenklinikat ovat pelikaudella 

2015 maksullisia ja klinikoiden tarjontaa tullaan lisäämään. Klini-

koita tullaan järjestämään koko pelikauden ajan alkaen viikosta 

20. Klinikoiden kausimaksu on 50 euroa, mikä oikeuttaa osallis-

tumisen kaikkiin järjestettäviin klinikoihin pelikauden aikana. Yk-

sittäismaksu klinikalle on 8 euroa/klinikka. Jäsenklinikat ja niiden 

aikataulut tullaan julkaisemaan huhtikuun aikana botniagolf.fi 

sivuilla. 

 

Botnia Golfin junioripassi & opetuspassi 
Junioripassi on suunnattu kaikille alle 18 vuotiaille Botnia Golfin 

jäsenille maksaa 50 euroa vuodessa. Junioripassit laskutetaan 

automaattisesti kaikilta seuran junioreilta, mikäli passia ei lunasta 

tulee siitä ilmoitta toimistoon (botniagolf@botniagolf.fi). 

Junioripassi sisältää: 

- Kausipelioikeuden Botnia Golfin kentälle 

- 10 kerran polettikortin rangelle 

- Tarvittaessa puolisetin mailoja kesän ajaksi käyttöön 

- Ohjatut harjoitukset 

- Seuran taloudellisen tuen golfliiton kilpailuihin 

Opetuspassi on suunnattu kaikille Botnia Golfin aikuisjäsenille, 

kausimaksu on 50 euroa.  

Opetuspassi sisältää:  

- Osallistumisoikeuden kaikkiin pelikauden klinikoihin 

- Edullisemmat yksityisopetushinnat 

Opetuspassin voi tilata sähköpostitse:  

botniagolf@botniagolf.fi tai lunastaa suoraan klubitalolta. 

 

Botnia Golfin opetustarjonta laajenee 
Botnia Golfin kentällä toimii kaudella 2015 kaksi opettajaa. Mika 

Sormunen toimii Botnia Golfin ja Etelä-Pohjanmaan Golfin prona 

tulevana kautena. Uutena kasvona opetukseen mukaan tulee 

Kaisa Ruuttila. Kaisa tuo oman osaamisensa Botnia Golfin jäsen-

ten opetukseen kahtena päivänä viikossa. Lisätietoja opetuksesta 

ja aikatauluista botniagolf.fi sivuilta. 

 

Race to BG International 2015 
Nyt on mahdollisuus pelata itsensä Botnia Golfin seuramatkalle! 

Race to BG International 2015 –kilpailuun lasketaan pisteet kau-

den aikana Botnia Golfin kentällä pelattavista IKH viikkokilpailuista 

(15kpl) ja henkilökohtaisista avoimista kilpailuista (7kpl). 

Pisteitä kilpailuista jaetaan kahdessa sarjassa:  

hcp 0-15,9 & hcp 16-36 

Pisteiden jakautuminen: 

1. = 7p., 2 = 5p., 3 = 4p., 4 = 3p., 5 = 2p., 6 = 1p., loput = 1p. 

 

Finaali pelataan 12.9.2015 ja finaalissa on jaossa tupla pisteet. 

Eniten pisteitä kerännyt pelaaja voittaa BG International 2015 

matkan, toiseksi ja kolmanneksi tulleille palkintoina matkalahja-

kortit. 

 

Varaa paikka bägivarastosta klubitalon vieressä 
Varaa bägivarastosta säilytyspaikka koko kaudeksi hintaan 40 

euroa. Varaukset sähköpostitse botniagolf@botniagolf.fi tai puhe-

limitse 06 2324663.  

 


