BJURHOLMS GOLFKLUBB
18 hål och 17 raviner

Den trivsamma golfklubben
Bara 6 mil från Umeå finns en pärla som
alltför få har upptäckt.
En utmanande golfbana med storslagna vyer
där alla kan njuta av livet.
Tidsbokning: 0932-10093
Kansli: 0932-10756
kansliet@bjurholmsgk.se

www.bjurholmsgk.se

2008

Greenfee (vardag/helg)
Senior
250/300:Junior 17-21
150:Junior 0-16
GRATIS
9 hål
150/200:Starttid kan bokas via:
• Hemsidan (GIT) dygnet
runt alla dagar.
• 0932-10093 dagtid när
receptionen är öppen
• Receptionen: alla dagar
under sommaren från
klockan 8:00
Anmälan, betalning,
information med mera finns i
klubbhuset, väster om vägen.
Kreditkort kan användas för betalning i receptionen och
närmaste Bankomat finns inne i Bjurholm.
Golfbil och annan utrustning finns att hyra.
Anmäl ankomst till banan senast 15 minuter före starttiden,
men kom gärna ännu tidigare och njut av atmosfären.
Kom ihåg att ha roligt!

”Pay and Play”
Under vissa tider öppnar vi banan för ”Pay&Play”. Detta innebär
att man inte behöver vara medlem i en golfklubb för att spela
på banan. Av säkerhetsskäl måste det dock alltid finnas någon
golfkunnig med under spelet. Kontakta gärna kansliet i förväg.

Distansmedlemskap med fritt spel
Distansmedlem kan den bli som bor mer än 80 kilometer från
banan. Då får man en lägre årsavgift och behöver inte bekymra
sig om medlemslån och liknande. Distansmedlemmar har fritt
spel på banan och har även i övrigt samma rättigheter som alla
andra medlemmar.
Årsavgiften är för närvarande 950 kronor för seniorer (21 år
och äldre) och 600 kronor för juniorer.

Avstånd
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GPS
N6357.4783
E1912.2056

Vägbeskrivning
Bjurholm når man via riksväg 92
(från Umeå, Vännäs och Åsele)
eller via väg 353 (från Nordmaling
och Lycksele).
Från riksväg 92 vid Bjurholm,
sväng av vid Uno-X och kör 3 km
mot Näsland (längs Öreälvens
östra strand).

