
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tiedote Botnia Golf ry:n jäsenille        6 / 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 

Botnia Golfin kausi 2012 pähkinänkuoressa 
 

Golfkausi 2012 oli erittäin mielenkiintoinen ja vaihteleva. Satei-

sesta säästä huolimatta Botnia Golfin kentällä pelattiin tavan-

omaiseen tahtiin ja kilpailuissa kävi ennätysmäärä pelaajia. 

 

Kauden suuret kilpailut (Junior Aluetour, Finnair Junior Tour, 

senior Haastajatour ja -Aluetour) onnistuivat hienosti ja saivat 

kentän ja palveluiden osalta paljon kiitosta. Järjestelyt kilpailuissa 

toimivat loistavasti ja seuran jäseniä osallistui talkoisiin kiitettä-

västi. Talkoissa mukana olleille jäsenille kuuluukin suuri kiitos 

onnistuneiden kilpailuiden järjestelyistä. Kaikki kilpailut yhteen-

laskettuna Botnia Golfin kentällä järjestettiin kauden aikana yh-

teensä 85 eri kilpailua. 

 

Alkeiskurssien kävijämäärä säilyi ennallaan ja uusia jäseniä liittyi 

seuraan tänä vuonna 170 henkilöä ja suurin osa uusista jäsenistä 

suoritti Green Card –kurssin Botnia Golfissa. 

 

Kilpajunioreiden osalta kausi 2012 oli menestyksekäs ja kilpape-

laajien määrä lisääntyi tänä vuonna. Seuraan saatiin uusi sm-

mitalisti, kun Eero Peltoniemi voitti poikien (alle 16v) sarjassa 

reikäpeli hopeaa. Junioreille järjestetty neljän päivän golfleiri 

kesäkuun alussa keräsi 29 innostunutta junioria kentälle tutustu-

maan lajin tarjoamiin haasteisiin. Golfleiriin osallistuneista junio-

reista hyvin moni sai ensimmäisen kosketuksen lajiin ja usea 

heistä suorittikin Green Cardin tällä kaudella. 

 

Jäsenille viikoittain järjestetyt klinikat/harjoitukset kiinnostivat 

heti ensimmäisenä vuonna hyvin ja tästä onkin hieno jatkaa tule-

vina kausina ja kannustaa jäseniä hyödyntämään seuran tarjoa-

mat hyvät harjoittelumahdollisuudet. 

 

Kenttämestari yhdessä kenttähenkilökunnan kanssa saivat kentän 

jälleen erinomaiseen kuntoon ja pelaaminen Botnia Golfissa oli 

miellyttävää läpi kauden. Kentän kunto sai todella positiivista 

palautetta pelaajilta. 

 

Nautitaan hetki talvesta ja tavataan viimeistään keväällä golfin 

merkeissä  

 

 

Joonas Nieminen 

toiminnanjohtaja 

 

 

 

Botniagolf ry:n pikkujoulut pe 23.11.2012 
Perinteiset pikkujoulut järjestetään klubitalolla perjantaina 

23.11.2012 heti syyskokouksen jälkeen n. klo 20:00 alkaen. 

Luvassa jouluruokaa ja tarkempi ohjelma julkaistaan lähempänä 

tapahtumaa.  

Ilmoittautuminen 19.11.2012 mennessä:  

botniagolf@botniagolf.fi tai puhelimitse 06 232 4663 

Hinta: 25€ / hlö 

Kenttä suljettu kauden 2012 osalta 
Botnia Golfin kenttä suljettiin 23.10. kauden 2012 osalta. 

Kentän kunto oli tänäkin vuonna loistava ja toivottavasti ensi 

kaudella saamme jälleen nauttia loistavassa kunnossa olevas-

ta kotikentästä.  

Botniagolf ry:n syyskokous pe 23.11.2012 klo 19 
Botniagolf ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjan-

taina 23.11.2012 klo 19:00 alkaen klubitalolla.  

 

Botniagolf Oy henkilöosake 1350 € kpl 

(40 kpl rajoitettu erä) 

 

Henkilöosakkeen ostajalle tuntuvat edut: 

 Kausimaksu 400€ (jos pelioikeus käytössä) 

 Osakaskortti, jolla saa kerran greenfeen puoleen 

hintaan pohjanmaan alueen kentille (14 kenttää) 

 Vieraspelaaja Botnia Golfin kentälle osakkaan 

mukana edullisemmin (2012, 25€/hlö) 

 Maksun voi suorittaa kahdessa erässä 

 Tarjous voimassa 31.12.2012 saakka 

 

Lisätiedot ja myynti: Joonas Nieminen 0400 773 923 


