Erbjudanden från Bjurholms GK 2007

Prova på golf – nybörjare

Under en härlig dag får du chansen att
prova på golf. Förmiddagen ägnas åt
praktiska moment och grundläggande
kunskaper om regler, säkerhet och annat
man bör veta innan beger sig ut på en
golfbana. Efter lunch (ingår) blir det mer
övningar. Dagen avslutas med lite spel på
banan tillsammans med någon som hjälper
till.

Nytändning – utveckling

Har du kört fast? Känner du att ditt spel
inte utvecklas fast du gärna vill det? Detta
kan vara något för dig.
Under en dags golfande där man får putsa
på olika detaljer som kanske ger spelet en
nytändning. Mestadels praktiska moment
tillsammans med andra i samma situation.
Utbildningen riktar sig till alla som vill bli
bättre golfare, men särskilt de som har
Utbildningen riktar sig till alla som vill prova högt handicap.
på att spela golf.
Kostnad: 500 kr för medlemmar och 700 kr
Kostnad: 500 kr (300 kr för barn/ungdom) för övriga
Introduktion – nybörjare

Under våren samlas vi på söndagar i
Castorhallen för att lära oss mer om att
spela golf. Förutom praktiska övningar i
hallen blir det teoretiska genomgångar av
regler, säkerhet, banvård och annat som
man bör känna till innan man beger sig ut
på banan. All utrustning ingår.
Kostnad: 300 kr (materialkostnad)

Intensivkurs – nybörjare

5 dagars intensivt golfande med i stort sett
samma innehåll som den kompletta
golfutbildningen. Fritt spel på banan under
utbildningen, under förutsättning att det
sker tillsammans med handledare.
Kostnad: 2500 kr, lunch ingår

Träna golf i vinter – alla

Varje söndag mellan 13 och 16 är
Castorhallen öppen för att träna golf. Det
finns några slagmattor med nät. Utrustning
(klubbor) finns att låna i hallen.
Kostnad: 20 kr/gång

Intensivkurs – utveckling

5 dagars intensivt golfande där man får
chansen att utveckla sig som golfare och
kanske äntligen sänka sitt handicap.
Praktiska och teoretiska övningar varvas.
Fritt spel på banan under utbildningen.
Kostnad: 3000 kr, lunch ingår

Komplett golfutbildning för nybörjare

Utbildningen innehåller allt som behövs för att man ska kunna ta ”golfens körkort”. Den
genomförs med veckovisa träffar under våren och sommaren och inkluderar ett tiotal
teorilektioner samt övningar under ledning av klubbens tränare. Utbildningen leder fram
till ”uppspel” för körkortet.
De som går utbildningen får spela gratis på banan resten av säsongen. För att få spela på
andra banor måste man, förutom att klara uppspelet, vara medlem.
Kostnad: 2500 kr för vuxna och 1800 kr för barn/ungdom
Specialerbjudande: ”Mamma följer med gratis”
om hon går utbildningen med två barn. Med ett barn får hon 700 kronor i rabatt.

Bjurholms GK är en ideell idrottsförening
som äger och driver golfanläggningen i
Mariebäck, strax norr om Bjurholm.

Det är en unik anläggning som erbjuder
golf i en vacker och kuperad terräng. ”Den
trevliga golfklubben” utnämndes av Göran
Zachrisson till ”en av världens fem
vackraste banor med nio hål”. Numera har
den 18 hål och den har inte blivit sämre.
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Erbjudanden för nya medlemmar 2007

•
•
•

Den som efter nybörjarutbildningen vill bli medlem betalar bara skillnaden mellan
den ordinarie medlemsavgiften och kursavgiften i medlemsavgift.

Detsamma gäller för ”Intensivkurs – nybörjare”

Den som redan i år betalar en full årsavgift blir medlem även under 2008.

Medlemsavgifter 2007

Det är inte svårt att börja spela golf, även om det kan uppfattas så.
Golf är en lite speciell idrott eftersom man vill att utövarna visat upp vissa färdigheter
innan de tillåts spela själva (ungefär som att man behöver ett körkort för att få köra bil).
Det är i första hand en fråga om säkerhet och trivsel på banan. För att få detta ”körkort”
krävs att man är medlem i en golfklubb, och man är därefter välkommen att spela även
på andra golfklubbar. Medlemskapet i en golfklubb är ett medlemskap i golfvärlden.
Golfklubben består av dess medlemmar och det är medlemmarna som tillsammans
bedriver verksamheten. Tillsammans kan vi skapa bra aktiviteter på och kring banan.
Den som är medlem i Bjurholms GK får (om inte annat anges) fritt spel på banan i
Bjurholm, klubbtidningen Släjdan, licens hos golfförbundet (SGF), tidningen Svensk
Golf, försäkring i samband med golfspel och delaktighet i en fin gemenskap.
Kategori

Junior (0-15 år)

Junior (16-21 år)
Senior (22+ år)

Studerande (22+ år)

Distansmedlem junior

Distansmedlem senior

Arbets
Årsavgift avgift
500

900

2950
950
600
950

150

Omfattas av familjemedlemskapet. Inget medlemslån.

300

Medlemslån 9000 kronor för seniorer över 30 år

300
0

Greenfee-medlem

1450

300

Familj

5900

600

Stödjande medlem

100

0

Kräver studerandeintyg. Inget medlemslån.

Endast för personer som är folkbokförda mer än 80 kilometer från
golfbanan. Inget medlemslån

Har inte fritt spel på banan, utan man betalar en avgift (greenfee)
varje gång man spelar. Inget medlemslån.
Två vuxna och alla juniorer i hushållet. Medlemslån 15000 kronor.

Har inte fritt spel på banan och inte heller licens hos SGF.

Medlemslån erläggs av medlemmar som är 30 år eller äldre. Medlemslånet är ett
räntefritt lån som egentligen är ett sätt att finansiera vår fina golfbana. Om man lämnar
klubben betalas pengarna tillbaka inom ett år. Man kan även välja att betala 10% av
lånet i förhöjd årsavgift (som inte är delbetalning av lånet)
Arbetsavgift betalas årligen i förskott enligt tabellen, utöver årsavgiften. Den som utför
ett giltigt dagsverke kan dra av denna avgift från nästa års inbetalning.
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