Snart börjar golfsäsongen i Bjurholm
Golf är en sysselsättning som kan passa alla, oavsett kön, inkomst, ålder och
bollsinne. En av världens vackraste golfbanor finns i Bjurholm, men många har
aldrig tagit chansen att få njuta av dess vyer och utmaningar.

Tävling för alla

Erbjudanden

 Den som går utbildning för nybörjare får spela gratis i
Bjurholm resten av säsongen.
 Mamma följer med gratis om minst två andra i familjen
går utbildning för nybörjare. Om bara en annan går kursen
betalar hon juniorpriset.
 Den som tar grönt kort får gratis medlemskap 2007.
 Nya medlemmar 2007 betalar ingen insats under det
första året.

Lördagen den 9 juni avgörs
årets Scramble. Den riktar sig
till alla, särskilt de som inte
spelar golf. Golfare blandas
med icke-golfare och det
hela avslutas med en tillställning i klubbhuset. Ta
chansen att utmana nära och
kära i en lekfull tävling.

Ö ppet hus på golfbanan söndagen 6 maj
Är du nyfiken på golf, eller helt enkelt bara spelsugen efter
en lång vinter? Alla är välkomna till golfbanan 6 maj för att
se vad vi har att erbjuda.
Utbildning

För företagare..
Utbildning för nybörjare
Golfbanan är en sedan
ger grunderna till att bli
länge en bra mötesplats
en bra golfare. Kursen
för affärskontakter. Vi har
avslutas med möjlighet att nu utrymme att öka på den
skaffa sig grönt kort.
verksamheten i Bjurholm.
Kostnad: 2500/1800:Tävlingar för anställda och
Intensivkurser med fem
kunder. Kanske utmana
dagars spel och träning för värsta konkurrenten på en
nybörjare eller vana.
match? Vi hjälper dig med
allt det praktiska så att du
Kostnad: 3000/2500:”En dag på golfbanan” för kan ta hand om det andra.
dig som vill prova på golf, Personaldagar för att
umgås och utvecklas. Spela
eller som vill bli en lite
bättre golfare.
eller prova på golf, eller
kanske bara en promenad i
Kostnad: 500/300:skogen…
Sponsorskap ger en bra
Frivilliga insatser
möjlighet visa upp sig i ett
En ideell förening har
positivt sammanhang. Det
alltid behov av ideella
finns otaliga sätt att göra
krafter och insatser. I
detta på och vi är öppna
sommar kommer vi att
behöva göra arbete ute på för förslag.
Köpa fasta starttider så att
banan som kräver extra
du kan ta med folk ut på
resurser.
Om du vill hjälpa till eller banan på ett enkelt och
kostnadseffektivt sätt.
har idéer på hur vi kan
Annonsera i Släjdan
göra anläggningen ännu
(klubbtidningen) eller på
bättre, så tar du kontakt
hemsidan.
med Nisse Sigefelt.

Bjurholms GK är en ideell
idrottsförening som äger och
driver golfbanan i Mariebäck, tre
kilometer från Bjurholm. Det är
en unik anläggning i en vacker
och kuperad terräng. Den utnämndes av Göran Zachrisson till

en av världens fem vackraste
banor med nio hål. Nu har den
18 hål och den har inte blivit
sämre sedan dess.
Banan öppnar som regel i slutet
av maj, men övningsfältet (som
alltid är öppet för alla) öppnar
när snön har försvunnit.
Kontakta oss:

Kansliet: 09320932-10756
Tidbokning: 0932-10093
Shop: 0932-10748
Restaurang: 0932-10786
Utbildning:
Henrik Helmersson, 0932-20059
Sponsorer:
Owe Pernestam, 070-3753863
Banarbete:
Nisse Sigefelt, 070-6565114
Klubbtidningen/Hemsidan:
Pär Mattsson, 070-3052516

