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BOTNIA GOLF 

PL 55, 61801 KAUHAJOKI  

Hermanninmäki 22, 

61980 PÄNTÄNE 

Puh 06 2324 663 

Nordea 210518-15826 

SOP 473050-28288  

www.botniagolf.fi 

botniagolf@botniagolf.fi 

Omien tietojen päivitys Nexgolfiin 
Jäsenet voivat itse kätevästi päivittää mm. omat osoitetiedot, 

lisätä sähköpostiosoitteen tai syöttää tuloskortteja Nex-

golfiin kirjautumalla omalle jäsensivulle. Myös peliaikojen 

varaus kauden alettua on helppo tehdä suoraan kotikoneelta. 

Sisäänkirjautuminen tapahtuu menemällä osoitteeseen 

www.nexgolf.fi/bg. 

 

Tunnus on jäsennumero (löytyy esim. jäsen- ja tasoituskortista-

si). Salasana on kuusi merkkiä pitkä ja muodostuu seuraavasti: 

kaksi ensimmäistä kirjainta etunimestäsi, kaksi ensimmäistä 

kirjainta sukunimestäsi sekä kaksi ensimmäistä numeroa syn-

tymäajastasi. 

 

Esimerkki: Matti Meikäläinen on syntynyt 3.11.1964. Matin 

oletussalasana on 'MaMe03'. Kirjainten koko on merkitsevä. 

 

 

Junioreille tarjolla ohjattua talviharjoittelua 
Botnia Golfin junioreille on tarjolla ohjattua harjoittelua torstaisin 

klo 17:30-19:00 alkaen 20.2.2014. Harjoittelu tapahtuu golfsimu-

laattorissa Botnia Golfin klubitalolla. Harjoitukset pitää pro Mika 

Sormunen. 

 

Botnia Golf hinta-laatu suhteelta Suomen 2. paras  
Botnia Golf valittiin GolfDigestin teettämässä tutkimuksessa 

Suomen 2. parhaaksi kentäksi hinta-laatu suhteeltaan! Valinta 

julkistettiin 3. joulukuuta Helsingissä ja koko kenttäranking 2013 

on nähtävissä joulukuussa ilmestyneessä GolfDigest lehdessä. 

 

Botnia Golf ry:n hallinto kaudella 2014  
Botniagolf ry:n puheenjohtajana jatkaa Antti Ala-Panula. Puheen-

johtajan lisäksi hallituksen muodostaa: Antti Uusi-Kyyny, Hannu 

Merilaita, Heikki Rantamäki, Juha Ahonen, Juha Palomäki, Mats 

Backlund, Mika Ahonen, Olavi Toivakka ja Satu Kaari. 

 

 
Golflehti jokaiseen jäsentalouteen 
Suomen Golfliitto ja Suomen Golfpiste Oy ovat solmineet sopi-

muksen, jonka myötä Suomen Golflehti ja Golf Digest Suomi 

yhdistyvät. Uuden lehden nimi on Golflehti ja sen saavat kaikki 

Golfliiton jäsentaloudet joko painettuna lehtenä tai runsaasti 

lisämateriaalia sisältävänä digilehtenä.  

Botnia Golfin pelimaksut kaudella 2014 
Kausimaksu 

Aikuiset osakkaat       420 euroa 

Aikuiset ei osakkaat   550 euroa 

Aloittelijan kausimaksu   250 euroa 

Juniorit (18-21 vuotiaat)   130 euroa 

Juniorit (alle 18 vuotiaat)    ilmainen 

 

Kausimaksun voi halutessa maksaa myös kahdessa tai kolmessa 

erässä. Jos haluat maksaa useammassa erässä, ota yhteyttä toi-

mistoon p. 06 2324 663, botniagolf@botniagolf.fi. Meillä voit 

maksaa myös liikuntaseteleillä. 

 

Talviharjoittelu Kauhajoen Nuotti-Areenalla 
Botniagolfin jäsenille on jälleen tarjolla pro Mika Sormusen oh-

jaamaa talviharjoittelua Kauhajoella Nuotti-Areenassa lauantaisin 

klo 10:30-12:00. Harjoitukset ovat kaikille Botnia Golfin jäsenille 

yhteiset ja harjoituksiin mahtuu 20 henkilöä. Harjoitukset maksa-

vat 10€/hlö. 

 

Yllätä ystäväsi kesäisellä lahjalla! 
Botnia Golfin 25v. juhlavuoden kunniaksi yhteistyökumppani 

Vesi-Heikki Oy tarjoaa 10 ilmaista Green Card –kurssia tänä 

vuonna 50 vuotta täyttäville henkilöille! 

Tilaa Green Card –kurssin lahjakortti itselle tai ystävälle sähkö-

postilla: botniagolf@botniagolf.fi 

Toimi nopeasti sillä näitä ei riitä kaikille! 

Suosittu jäsenhankintakampanja jatkuu 
Viime vuosien tapaan, kaudella 2014 uusien jäsenten tuominen 

seuraan kannattaa. Kun uusi jäsen liittyy seuraan, hän voi kirjata 

suosittelijan nimen jäsenhakemukseen. Eniten uusia jäseniä 

seuraan tuonut golfari palkitaan 100 euron Botnia Golfin lahja-

kortilla. Vuonna 2013 eniten uusia jäseniä tuonut henkilö oli 

Hannu Merilaita. Onnittelut Hannulle! 

 

Botnia Golfin jäsenkortit postitetaan jäsenille 
Botnia Golfin kauden 2014 jäsenkortit postitetaan kaikille mak-

sun suorittaneille maalis-huhtikuun aikana. Postitus aloitetaan 

heti kun kortit saapuvat Golfliitolta.  

 

Kentänhoitokalustoa vuodelta 1989 

 

http://www.nexgolf.fi/bg
mailto:botniagolf@botniagolf.fi

