BJURHOLMS GOLFKLUBB
18 hål och 17 raviner

Den trivsamma golfklubben
Vilken golfklubb passar dig bäst?
Lägsta årsavgifterna utan kontantinsats?
Billigast greenfee?
Möjlighet till Pay&Play?
Möjlighet till barnpassning?
Intressantaste banan att spela?
Lättast att få en bra starttid?
Trevligaste golfarna?

www.bjurholmsgk.se
Kansli: 0932-10756

kansliet@bjurholmsgk.se
2008

Greenfee (vardag/helg)
Senior
GF-medlem
Junior 17-21
Junior 0-16
9 hål

250/300:150:150:GRATIS
150/200:-

Medlemmar i Umeå, Sörfors,
Robertsfors och Lycksele har
viss rabatt på greenfee.
Starttid kan bokas via:
• Hemsidan (GIT) dygnet
runt alla dagar.
• 0932-10093 när
receptionen är öppen
• Receptionen: alla dagar
under sommaren
Golfbil, golfvagn och annan utrustning finns att hyra/låna.
Kreditkort kan användas vid betalning i receptionen. Anmäl
ankomst till banan senast 15 minuter före starttiden, men kom
gärna ännu tidigare och njut av atmosfären.
”Pay&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.
Annan service
• Barnpassning på fredagar. Under tre timmar (motsvarar
spel över nio hål) tar vi hand om barn (minst tre år gamla)
med ni njuter av en golfrunda.
• Restaurang med fullständiga rättigheter
• Vår Pro har inte bara en shop utan delar med glädje med
sig av sina golfkunskaper.

MEDLEMSKAP

Vi vill att alla ska kunna spela
golf på sina egna villkor. Därför
har vi försökt hitta många olika
medlemsformer.
Årsavgifter
Junior 0-16
650:Junior 17-21
1050:Student
950:Senior 223250:GF-medlem
1750:Familj
6500:Medlemslån (insats)
Seniorer som fyllt 30 år ska normalt sett betala in ett räntefritt
medlemslån på 9000 kronor (15000 för en hel familj). Man kan
dock välja att avstå från detta och istället betala en förhöjd
årsavgift, där man lägger till 10% av medlemslånet.
Greefee-medlemskap
Som greenfee-medlem slipper
man medlemslån och betalar
en lägre årsavgift. I gengäld
betalar man avgift (greenfee)
varje gång man spelar på
banan. Inga begränsningar på
ålder och bostadsort.

Familje-medlemskap
Ett paketpris för två vuxna
och samtliga barn upp till 21
år som är skrivna på samma
adress.
Student-medlemskap
Oavsett ålder mot uppvisande
av giltigt studerandeintyg.

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).
Parkering på höger sida, där man även finner shop,
driving range och första tee. Kansliet och restaurangen
ligger på andra sidan vägen.
Avstånd
62
Umeå
Vännäs
31
Lycksele
89
Nordmaling 49
Åsele
98
GPS
N6357.4783
E1912.2056

km
km
km
km
km

