
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tiedote Botnia Golfin jäsenille        3 / 2012 

 

 
 

 

 

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 

Junioreiden golfleiri Botnia Golfissa 5.-8.6. 
Golfleiri on suunnattu 8-16v. junioreille. Leiripäivinä tutustu-

taan golfiin ohjaajan opastuksella. 5.-8.6. klo 12-16 ohjattua 

ohjelmaa ja varusteet tulevat seuran puolesta. Leiri on maksu-

ton, tervetuloa! Ilmoittautumiset:  

botniagolf@botniagolf.fi tai puhelimitse 06 232 4663 

Sääntöilta klubitalolla 18.4. alkaen klo 18:00 
Kausi on kovaa vauhtia alkamassa ja nyt on loistava tilaisuus 

opetella golfin uudistuneita sääntöjä. Tervetuloa Botnia Gol-

fin klubitalolle 18.4. klo 18:00. 

 

Kausimaksut 2012 
Aikuiset osakkaat       400 euroa 

Aikuiset ei osakkaat   500 euroa 

Aloittelijan kausimaksu   250 euroa 

Juniorit (1991-93 syntyneet)  130 euroa 

Juniorit (1994 tai myöh. syntyneet)   ilmainen 

 
Kausimaksun voi halutessa maksaa myös kahdessa tai kolmes-

sa erässä. Jos haluat maksaa useammassa erässä, ota yhteyttä 

toimistoon p. 06 2324 663, botniagolf@botniagolf.fi. Meillä 

voit maksaa myös liikuntaseteleillä. 

 
Suosittu jäsenhankintakampanja jatkuu 
Viime vuosien tapaan, kaudella 2012 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 2011 eniten uusia jäseniä tuonut henkilö oli 

Anssi Hautamäki. Onnittelut Anssille! 

 

Bägivarasto klubitalon vieressä! 
Bägivarasto on aivan klubitalon vieressä ja säilytykseen mahtuu 

n. 20 bägiä. Varastopaikan hinta on 45€/bägi/kausi.  

Varaukset: Heikki Rantamäki 0400 767 533. 

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. 

 

 

Tykkää Botnia Golfista Facebookissa  ja voita! 
Kaikkien Botnia Golfin Facebook sivuista tykkääjien kesken 

arvotaan toukokuun aikana greenfee paketteja, lahjakortteja 

alkeis-/ jatkokursseille ja paljon erilaisia Golf tuotteita. 

Talkoot 29.4. Botnia Golfissa klo 10 alkaen 
Tervetuloa talkoisiin Botnia Golfiin sunnuntaina 29.4. klo 10 

alkaen. Päivän ohjelmassa on klubitalon- ja harjoitusalueiden 

siistimistä ja saunarakennuksen terassin maalaamista. 

 

Talkoolaisille on päivän aikana tarjolla keittolounas. Kaikilla 

talkoisiin osallistuneilla on mahdollisuus osallistua ensimmäi-

seen kilpailuun veloituksetta (12.5. matkatoimisto Saarikoski / 

Birdieman Open). 

Range auki itsepalveluna! 
Rangelta on lumet sulanut, joten lyömään pääsee! Pallokone 

avataan heti kun alue kestää koneellisen pallojen keräämisen. 

Jäätyneeltä nurmikolta lyöminen kielletty. 

Seuran ulkomaanmatka 2012 Turkin Belekiin! 
Botnia Golf international pelataan tänä vuonna Turkin Bele-

kissä 31.10.-7.11.2012, ilmoittaudu mukaan!  

 

Matkaan sisältyvät palvelut: 

- Suorat lennot Vaasasta Antalayan kentälle 

SunExpressin tilauslennoilla turistiluokassa 

- Goflbägin kuljetus lennoilla, meno-paluu 

- Lentokenttäkuljetukset hotellille, meno-paluu 

- Majoittuminen Sueno hotellissa 

- All inclusive koko matkan ajan 

- 6 x green fee 

- Hinta 1635 euroa / henkilö 

 

Ilmoittaudu 15.5. mennessä joonas.nieminen@botniagolf.fi 

Lisätietoa matkasta www.botniagolf.fi  

Matkatoimisto Saarikoski / Birdieman Open 
Kilpailukauden 2012 ensimmäinen kilpailu on 3 hlö scramble. 

Matkatoimisto Saarikoski/Birdieman Open 12.5. alkaen klo 10. 

Kerää oma joukkueesi ja ilmoittaudu mukaan taisteluun matka-

lahjakorteista! 

Maila/bägi kirpputori klubitalolla 
Toukokuun ajan jäsenillä on mahdollisuus tuoda klubille vanhat 

mailansa/bäginsä myyntiin veloituksetta. Nyt on loistava mah-

dollisuus saada vanhoille välineille uusi omistaja. Myyntiin tuo-

tavissa välineissä tulee olla hintalappu ja myyjän yhteystiedot. 


