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BOTNIA GOLF 

PL 55, 61801 KAUHAJOKI  

Hermanninmäki 22, 

61980 PÄNTÄNE 

Puh 06 2324 663 

www.botniagolf.fi 

botniagolf@botniagolf.fi 

Kausi 2018 
Viime kesän huonojen säiden jälkeen odotamme toiveikkaina 

kesää 2018. Loppukaudesta kenttä saatiin hyvään kuntoon ja nyt 

näyttää kenttä talvehtivan huomattavasti paremmin lumipeit-

teen takia. Toivotamme kaikki Botniagolfin jäsenet entitistä 

aktiivisemmin käyttämään upean 18 reiän kenttämme palveluita. 

 

Botnia Golf ry:n hallinto kaudella 2018 
Botniagolf ry:n puheenjohtajaksi valittiin syyskokouksessa Mats 

Backlund. Puheenjohtajan lisäksi hallituksen muodostaa: Hannu 

Merilaita, Kari Kuusinen, Mervi Luoma, Riikka Koskela, Jarmo 

Mäki-Ketola, Juha Ahonen, Juha Palomäki, Mauno Runsala ja Lea 

Ojanen.  

 

Toimikuntien puheenjohtajat 
Työvaliokunta:    Mats Backlund 
Kilpailutoimikunta:  Hannu Merilaita                                      

Tasoitustoimikunta  Juha Ahonen         

Naistoimikunta:   Lea Ojanen 

Senioritoimikunta:  Stefan Weckström 

 

Botnia Golfin maksut kaudella 2018 
Jäsenmaksut: 

Jäsenmaksu aikuiset:    95 euroa 

Jäsenmaksu juniorit:    50 euroa 

Pelimaksut: 

Päivä green fee, BG:n jäsenet   34 euroa 

Päivä green fee, vieraspelaajat   40 euroa 

Päivä green fee, juniori vieraspelaajat  20 euroa 

Kausimaksu osakkaat   530 euroa 

Vuokrapelioikeus    650 euroa 

Kausimaksu aloittelijat**   265 euroa 

Opiskelija kausimaksu (22-30 vuotiaat) 265 euroa 

Kausimaksu juniorit (19-21 vuotiaat)  150 euroa 

Kausimaksu Juniorit (13-18 vuotiaat)    50 euroa 

 

**Aloittelijan kausimaksu on käytettävissä yhden kerran Botnia 

Golfissa green cardin suorittaneille. 

Meillä voit maksaa myös liikuntaseteleillä. 

  

 

 

 

Meillä voit maksaa myös liikuntaseteleillä. 

**Aloittelijan kausimaksu on käytettävissä Botnia Goflissa green 

cardin suorittaneille ja käytettävissä yhden kerran.  

 

 

Jäsenkortit eBirdie-sovelluksessa 
Golfliiton sähköinen jäsenkortti on älypuhelimeen ladattava 

eBirdie-sovellus, jonka liitto otti käyttöön viime vuonna. Sovellus 

on ladattavissa iOS- ja Android-käyttöjärjestelmien puhelimiin 

vapaasti ja sovelluksen käyttäminen on myös ilmaista. Mikäli et 

voi ladata sovellusta puhelimeesi, voit pyytää jäsenyystodistuk-

sen kotiseuralta. 

 

Kausimaksut lähetetään maaliskuussa 
Kausimaksut lähetetään kaikille viime kaudella kausipelioikeudel-

la pelanneille sähköisenä laskuna, joka näkyy sähköpostissa ja 

nexgolfissa. Kausimaksun saa halutessaan myös paperisena las-

kuna. Eräpäivä kausimaksuissa on huhtikuun lopulla. Kausimak-

sun voi maksaa myös useammassa erässä. Jos maksat useam-

massa erässä, ota yhteyttä toimistoon p. 06 2324 663, bot-

niagolf@botniagolf.fi 

 

 

Golfsimulaattori Teuvalla jäsenten käytettävissä 
Golfsimulaattori on nyt Teuvalla Syreenin koululla 

(Porvarintie 41B) käytettävissä hintaan 15€/tunti tai kausi- 

maksajille 150€/kausi rajoittamattomasti. Ajanvaraus nexgolfin 

(bg.nexgolf.fi) kautta. Botniagolfin sivuilla tarkemmat ohjeet. 

 

Pelikauden 2018 yritystapahtumat nyt myynnissä 
Varaa yrityksesi/yhteisösi golftapahtuma Botnia Golfista ja tule 

nauttimaan golfin täyteisestä päivästä Kauhajoelle. Ota rohkeasti 

yhteyttä ja pyydä tarjous niin suunnitellaan yhdessä ikimuistoi-

nen tapahtuma Botnia Golfissa. 

Erkki Lehtola  

044 510 9549 

erkki.lehtola@botniagolf.fi  

 

Green Cardin suorittaminen Botnia Golfissa 
Green Card-kurssin 2018 suorittavat ja Botnia Golfiin jäseneksi 

liittyvät saavat pelata kuukauden veloituksetta Botnia Golfin 

kentällä kaudella 2018.  

Kurssien aikataulut julkaistaan maaliskuun aikana.  

Kurssin voi myös varata yritykselle/yhteisölle. 

Green Card-kurssin hinnat:  

Aikuinen 100€, juniori (alle 18v.) 50€. 

Kurssin suorittaneille BG:n jäsenyys ensimmäisenä vuonna 50€.  
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