Välkommen till 500-klubben!
Du som väljer att tillhöra 500-klubben stödjer vår strävan att skapa en trevlig
och välkomnande miljö i och runt vår anläggning. Du stödjer också ungdomsverksamheten som är garanten för vår framtida utveckling.
I gengäld kommer vi att presentera Dig som medlem på vår ”tavla” där Ditt
namn och årtal skrivs in. 500-klubben kan till exempel vara en fantastisk present
till någon som ”redan har allt”!
Kanske tillhör Du redan den grupp gäster som väljer att komma till oss för att slå
några bollar eller för att fika och äta en god middag. Om inte, är Du välkommen
att besöka oss för en stunds avkoppling och trevlig samvaro!
Bjurholms Golfklubb är en klassisk, föreningsdriven golfklubb. Det innebär att det
är i huvudsak medlemmarna som ansvarar för golfklubbens utveckling. Utöver
medlemmarna finns också sponsorer och supporters som på olika sätt hjälper
Bjurholms Golfklubb att hålla en hög kvalité på verksamheten.
Bjurholms Golfklubb har stor betydelse för besöksnäringen i kommunen.
Över 2000 gästspelare, men också grupper från andra kommuner som tar sina
gäster till Bjurholms Golfklubb för att äta en god bit mat i Restaurangen bidrar
till att marknadsföra Bjurholms övriga besöksmål. När spelare från andra
kommuner är i Bjurholm passar man ofta på att handla lite, kanske bo över m.m.
Det har betydelse för det lokala näringslivet men också för Dej som bor i
kommunen.
Vi är mycket stolta över vår fina golfbana och delar gärna med oss till andra. Det
goda värdskapet och en öppen välkommande attityd till våra gäster gör oss till
vinnare! Folk kommer tillbaka år efter år.

För endast 500 kronor tillhör
Du 500-klubben i fem år!
Välkommen Du också!

BJURHOLMS GOLFKLUBB
Christer Nygren, ordförande

Så här enkelt blir Du medlem i 500-klubben:
Sätt in 500:- på bankgiro 5350-2480
Ange ditt namn tydligt i meddelandefältet
Ange att inbetalningen avser medlemskap i 500-klubben.

