En naturskön och kuperad golfbana
med storslagna vyer
där alla kan njuta av livet

Telefon: 0932-10756
E-post: kansliet@bjurholmsgk.se

www.bjurholmsgk.se

Välkommen till den trivsamma golfklubben!
Nära Umeå finns en pärla som allt fler har upptäckt.
Alltid välskötta greener, golfmässiga utmaningar och
ett trevligt bemötande. På banan finns dessutom en
bra restaurang och campingplats med stugor och
husvagnsplatser.
Starttid kan bokas via:
• Hemsidan (GIT – Min
Golf) finns tillgänglig
dygnet runt alla dagar.
• 0932-10756:
Receptionen är öppen
alla dagar under
sommaren
• Kom som du är och
hoppas på en ledig tid.
Det brukar ordna sig
för det allra mesta.
Golfbil och annan
utrustning finns att hyra.
Kom gärna i god tid och
njut av miljön.
”Pay and Play”
Banan är öppen 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.

Medlemskap som passar alla
Vi vill att alla ska få spela golf på sina egna villkor.
Därför finns olika typer av medlemskap beroende på
ambition och plånbok.
Distansmedlemskap med fritt spel
Distansmedlem kan den bli som bor mer än 10 mil
från banan. Till en betydligt lägre årsavgift har man
fritt spel på banan, registrering hos SGF (Golf-ID)
och även i övrigt samma rättigheter som alla andra
medlemmar.
Utbildning och träning
Hos oss kan du skaffa dig de kunskaper du behöver
för att börja spela golf (”grönt kort”). För den som
redan är golfare och vill förkovra sig ytterligare har
vi många möjligheter. Kontakta kansliet eller vår Pro
(tränare) för detaljer kring detta.
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Avstånd
Umeå
62
Lycksele
89
Nordmaling 49
Åsele
98
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GPS
N 6357.4783
E 1912.2056

Vägbeskrivning
Tag riksväg 92 (från Umeå,
Vännäs och Åsele) eller via väg
353 (från Nordmaling och
Lycksele). Från Bjurholm, följ
skyltningen 3 km mot Näsland
(längs Öreälvens östra strand).

