Bjurholm är mer än bara en fantastisk golfbana.
Sveriges till befolkningen minsta kommun ligger
i en unik miljö med det bästa av fjäll, skog och
vatten. Balberget, med sin karaktäristiska silhuett
och säregna natur, vakar över nejden.

Öreälven, med sina meandrar, nipor och fina
fiske, är alltid en upplevelse. Njut av den till fots
eller kanot och ta gärna vilsamt långa pauser
längs vägen. Det är en naturupplevelse för hela
familjen. Älven ligger dessutom bara en väldigt
krokig drive från golfbanan.
Tag chansen att klappa skogens konung! Älgens
Hus är en unik attraktion. Där får man både lära
sig allt om älgar och uppleva dem på nära håll.
Detta är bara några axplock från det utbud av
aktiviteter och upplevelser som finns i Bjurholm.
Kontakta kommunen om ni har ni frågor om
näringsliv, fritid, turism, boende och liknande.
Telefon: 0932-140 00
Hemsida: www.bjurholm.se

Hela regionens turistinformation finns på
www.visitumea.se.

En golfupplevelse med
18 hål och 17 raviner
”Golfbanan är den vackraste jag spelat i
Sverige på trettio år. Konditionen på
banan är fantastisk och utklassar alla
andra banor i regionen.”
/Greenfee-gäst från Borlänge (2009)

Upplevelser nära golfbanan

Mariebäckens camping

Stugor, husvagnsplatser, bastu m.m. inne på
golfbanan (mellan hål 8 och 9).
Telefon: 070-3045387
Hemsida: www.mariebackenscamping.se
Backfors Gård Häst och Natur
Ridläger, ridkurser och turridning (mellan
driving-rangen och hål 10).
Telefon: 070-6632890
Hemsida: www.backforsgard.se

www.bjurholmsgk.se
kansliet@bjurholmsgk.se
0932-10756
091207

En golfrunda i Bjurholm är en utmaning. Vi
lovar att den som antar utmaningen blir
rikligt belönad. Banan är kuperad med breda
fairways och stora ondulerade greener.
Höjdskillnaderna gör att man måste spela
taktiskt. Den som inte känner sina
begränsningar kommer nog att lära sig
något. Dessutom kan man lätt bli distraherad
av de vackra vyerna.

Distansmedlemskap med fritt spel

Distansmedlem kan den bli som bor långt
från banan. Distansmedlemmar har fritt spel
på banan och har även i övrigt samma
rättigheter som alla andra medlemmar. Man
behöver inte bekymra sig om spelrätter och
liknande.
”Pay and Play”

Under vissa tider är banan öppen för ”Pay
and Play”. Kontakta kansliet för information.
”Pay and Play” innebär att man inte behöver
vara medlem i en golfklubb för att spela på
banan. Av säkerhetsskäl måste dock alltid
någon med officiellt handicap vara med
under spelet.

Golfklubben är känd för sin trivsamma
atmosfär. Stämningen är lättsam och
prestigelös. Vi månar om att hitta lösningar
och ge ett vänligt bemötande. Det finns
medlemsformer som passar alla oavsett
ambition och ekonomi.
Här finns allt man behöver och lite till.

Golfpaket
Vi erbjuder prisvärda golfpaket med mat och
övernattning i till exempel de fräscha
stugorna på Mariebäckens Camping.
Campingen ligger mitt på golfbanan, mellan
hål 8 och 9.
Golfrestaurangen

Restaurangen har fullständiga rättigheter
och serverar vällagad husmanskost (och
regionens godaste räkmackor).

