Medlemskap
Bjurholms GK har i dagsläget ingen kö
för medlemskap. Årsavgifterna är låga
eftersom vi anser att alla som vill ska ha
möjlighet att spela golf.
Medlemskapet ger fritt spel på banan,
klubbtidningen Släjdan och handicap via
SGF (med allt som det medför).
Till årsavgiften kommer en arbetsavgift
som får man tillgodo till nästa år om
man under året utfört ett dagsverke.
Medlemmar över 30 år betalar vid
inträdet ett räntefritt lån till klubben på
6000:- (för en familj är det 10000:-)
som återbetalas vid utträde.
Årsavgifter
Junior (0-15)
500:Junior (16-21)
900:Senior (22+)
2950:Familj
5500:Greenfee-medlem
1450:Distans Junior
600:Distans Senior
850:Familjeavgiften inkluderar två vuxna och
obegränsat antal barn upp till 15 år som
delar hushåll.
Greenfee-medlemmar behöver inte
betala medlemslån. De har heller inte fri
spelrätt utan betalar reducerad greenfee
varje gång man spelar på banan.
Distansmedlem kan man bli om man bor
mer än 80 kilometer från banan. Man
slipper arbetsavgift och medlemslån och
har sju dagars fritt spel på banan,
därefter reducerad greenfee.

Golfpaket för 550:-/person
Det finns förmånliga paket för er som
behöver någonstans att bo när ni spelar golf.
Paketen inkluderar logi, frukost och en dags
spel på banan (greenfee). Naturligtvis kan
man boka upp sig för flera dagars boende
och/eller spel.
Bokning och betalning av paketen sker via
respektive logi-ställe. Vid betalning erhålls en
greenfee-biljett som används för att spela på
banan.
Bjurholms Wärdshus 0932-10510
Mariebäckens camping 070-3045387
Balsjö Konferens & Läger 0932-50110
Winn Hotell (Umeå) 090-711100
Stora Hotellet (Umeå) 090-778870

”Den trevliga golfklubben”
Bara 6 mil från Umeå finns en pärla
som alltför få har upptäckt.
En utmanande bana med storslagna
vyer där man kan njuta av livet.
Företagsgolf
Vi tar gärna emot företag och andra
organisationer som vill ha aktiviteter på
banan. Det kan till exempel handla om
tävlingar eller friskvårdsdagar.
Vi kan ordna mat, utrustning, personal,
instruktörer och annat enligt önskemål.

Bjurholms GK
Kansli: 0932-10756
Tidsbokning: 0932-10093
kansliet@bjurholmsgk.se

www.bjurholmsgk.se

Tidsbokning
Tider kan bokas via hemsidan (webben)
dygnet runt alla dagar. På kontorstid
kan man boka via telefon 0932-10093.
Vissa tider kan bara bokas på plats via
skriven bollränna.
Rutiner
Anmäl ankomst till banan senast 15
minuter före starttiden. Anmälan,
betalning och information finns i kansliet
i klubbhuset. De vanliga kreditkorten
kan användas vid betalning. Ibland finns
banvärdar på plats för att hjälpa till.
Kom ihåg att ha roligt!
Greenfee
Senior
250:- /300:Junior 17-21
150:Junior 0-16
GRATIS
Distansmedlem
100:GF-medlem
150:Klippkort på greenfee ger ytterligare
rabatt och kan användas av grupper.
Medlemmar i Umeå, Sörfors, Robertsfors
och Puttom (Ö-vik) har lägre greenfee
genom ömsesidig överenskommelse.
Vägbeskrivning
Från riksväg 92 vid Bjurholm, sväng av
vid Uno-X och kör 3 km mot Näsland
(längs Öreälvens östra strand).
Bjurholm når man via riksväg 92 från
Åsele och Umeå/Vännäs, eller via väg
353 från Nordmaling och Lycksele.

BÄCKEN (hål 1-9)
Denna del invigdes 1989 och slingrar sig
längs Mariebäcken och de ”släjdor” som
genomkorsar landskapet.

RAVINEN (hål 10-18)
Denna del invigdes 2005 och känns
redan som en naturlig del av banan.
Den går i klassisk jordbruksbygd och
korsar en magnifik ravin på det korta
16:e hålet, som är banans svåraste.

