
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tiedote Botnia Golfin jäsenille         7 / 2013 

 

 
 

 

 

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 

ProShop joulumyynti 14.-15.12.2013 klo 12-15 
BotniaGolfin klubitalolla toimiva ProShop tyhjentää varastot 

edullisesti! ProShop tarjoaa edullisten tuotteiden lisäksi glögit 

ja piparkakut joulukuun 14 ja 15 päivä klo 12-15 klubitalolla! 

 

VIIKONLOPUN TARJOUKSET: 

- Putterit -15% 

- Kengät -40% 

- Mailat -30% 

- Demomailat -50% 

- Vaatteet -40% 

 

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. 

 

 

Botniagolf ry:n pikkujoulu 30.11.2013 klo 19:00 
Botniagolf ry:n pikkujoulu järjestetään klubitalolla lauantaina 

30.11.2013 klo 19:00 alkaen. Hinta: 25€ / hlö. 

Ilmoittautuminen 25.11. mennessä sähköpostilla  

osoitteeseen: botniagolf@botniagolf.fi 

 

Botniagolf ry:n syyskokous 30.11.13 klo 18:00 
Botniagolf ry:n syyskokous pidetään ennen pikkujoulua klubita-

lolla lauantaina 30.11.2013 klo 18:00. Kaikki jäsenet ovat terve-

tulleita syyskokoukseen. 

Botnia Golfin kenttä suljettu! 
Botnia Golfin kenttä on suljettu kauden 2013 osalta. Kenttä 

suljettiin 15.10.2013 lumisateen ja pakkasten saavuttua poh-

janmaalle. Rangella on mahdollisuus käydä harjoittelemassa, 

mikäli sää suosii. Pallokone on suljettu, mutta palloja saa kerätä 

rangen alueelta. Jäätyneeltä nurmelta lyöminen kielletty. 

 

BG International 2013 Belek, Turkki 
Botnia Golfin perinteinen ulkomaanmatka järjestettiin 24.-

31.10.2013, kohteena oli Turkin Belek. Matkaan osallistui 24 

seuran jäsentä ja viikon matkaan sisältyi 6 kierrosta neljällä eri 

kentällä. Matkan aikana pelattiin BG International 2013 kilpailu 

(4x18r), johon osallistui 22 pelaajaa, pelimuotona tasoitukselli-

nen pistebogey.  

Säät suosivat matkaa, jokaisena päivänä aurinko paistoi pilvet-

tömältä taivaalta ja lämpötila oli golfin pelaamiseen ihanteelli-

nen +25 astetta. 

Kilpailun voitti tasaisen varmasti pelannut Vesa Seppälä, toisek-

si nousujohtoisesti pelannut Jari Koskimäki ja kolmanneksi 

nousi Juhani Seppälä! Onnittelut kärkikolmikolle!  

Kiitos kaikille mukana olleille onnistuneesta matkasta ja muka-

vasta matkaseurasta, seuraavaa matkaa odotelleen 

 

 

http://www.nexgolf.fi/bg

