
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 

Jatkokurssien hinnat 2014 

 Aikuinen 80€ 

 Juniorit alle 18v. 50€ 

 
 

Yksityistuntien opetushinnat kaudelle 2014 

 Opetustunti 60min 40€, 2 henk. 60€, 3 henk. 80€ 

 3 tunnin paketti 105€, 2 henk. 160€ 

 5 tunnin paketti 160€, 2 henk. 250€ 

 Peliopetus 9r. 80€, 2henk. 120€ 

 Peliopetus sisältää green fee - maksun 

 

Botnia Golf Golfliikuntaleiri 3.-5.6.2014 

 

Kesäkuun alussa järjestetään taas vuosittainen kaikille 

golfista kiinnostuneille junioreille avoin golfliikuntaleiri.  

 

Leirillä pääpaino on golfissa, mutta siellä liikutaan moni-

puolisesti ohjaajien opastuksella. Ohjattua ohjelmaa on 

joka päivä klo 12-16. 

 

Leiri on suunnattu pääsääntöisesti alle 14 vuotiaille, mut-

ta kaikki innokkaat ovat tietysti tervetulleita. 

 

Leirille otetaan 40 innokasta liikkujaa ilmoittautumisjär-

jestyksessä. 

 

Ilmoittautumiset botniagolf@botniagolf.fi 

 

   

 

Seuran facebook – sivuilla infoa 

Seuran ylläpitämät facebook – sivut päivittyvät aktiivisesti. 

Linkki etusivulla toimii ja ohjaa sivulle. Sivuilla tiedotetaan 

seuraa koskevista asioista aktiivisesti. Kerro kaverille ja 

kaikki tykkäämään Botnia Golf ry:stä!!! 

 

www.facebook.com/BotniaGolfRy 

Green card – kurssit 2014 

 Green Card – kursseja järjestetään toukokuun 

alusta alkaen koko kesän ajan, aina elokuun 

loppuun saakka. Tarkemmat aikataulut löytyvät 

seuran kotisivuilta. 

 

 

 

 

 

 

 

Pron tiedote Botnia Golfin jäsenille       1 / 2014 

 

 
 

 

 

Jatkokurssit 2014 

Jatkokursseja järjestetään toukokuussa 3 kpl 

 

 Jatkokurssi 1: 12-14.5 klo 17-19 

 Jatkokurssi 2: 12-14.5 klo 19-21 

 Jatkokurssi 3: 17-18.5 klo 12-15 

 

Jatkokurssi on tarkoitettu kaikille Botnia golfin jäsenille ja 

Botnia Golfissa kurssinsa suorittaneille. Kurssin aiheena 

on kaikki lyöntitekniikat sekä pelikäsitys. Jokaisen svingi 

myös kuvataan kurssin aikana. 

Kurssin hintaan kuuluu 25min yksityistunti kurssin jälkeen 

svingin kehityksen seuraamiseksi!! 

Varaukset kursseille ja yksityisopetukseen 

 Alkeis- ja jatkokurssit 06-2324663 tai 

botniagolf@botniagolf.fi 

 Yksityisopetukset suoraan Mikalta 050-3079511 

tai msormunen@gmail.com 

 

 

Alkeiskurssien hinnat 2014 

 Aikuinen 140€ 

 Seuraava perheenjäsen 110€ 

 Juniorit alle 18v. 70€ 

 Perhehinta (2 aikuista+junnu) 290€ 

 
 

VC Swing Caddie – laite apuna mailan ja var-

ren fittauksessa. 

Uutuutena tälle kaudelle saatu VC Swing Caddie 

– laite mittaa lyönnistäsi tarvittavan tiedon (mai-

lanpään nopeus, smash factor, lentomatka) jotta 

saat tiedon käytössäsi olevien välineiden sopi-

vuudesta svingiisi. Laitetta voi käyttää myös uu-

den mailan testaamisen apuvälineenä. 

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää Mikalta!!  

mailto:botniagolf@botniagolf.fi
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