
Umeå Norrmjöle Golfklubb - Kort och gott!  
 

I klubbhuset finns shop och kansli, restaurang samt omklädningsrum och dusch/bastu 

• Shopens/kansliets öppettider är: måndag-fredag kl. 8-17, lördag och söndag kl. 8-15 

• Restaurangens öppettider är kl. 10-20 (lunchbuffé serveras mellan kl. 11 och 14)  

• Kiosken vid hål nio håller öppet från kl. 8.00 (kiosken kommer att stå klar under juni månad) 

 

Registrering och betalning 

• Golfare ankomstregistrerar sig i terminalen som står i anslutning till golfshopen/receptionen 

alt i appen MGBokning 

• Betalning kan göras i Min golf eller i golfshopen.  

• Ev. avregistrering måste göras minst tre timmar innan bokad tid.  

Start på tee 1 och på tee 10 

• Vi växlar mellan att gå ut på hål 1 och hål 10. Jämn vecka startar vi på tee 10 och ojämn vecka 

på tee 1. Detta ger jämnare slitage på banan och ökad variation för våra hemmaspelare.  

Rangen 

• Rangebollar köps i bollmaskinen med betalkort eller med rabattkort som köps i golfshopen. 

• Slag över 200 m är absolut förbjudet på rangen – risk för personskador! 

Toaletter 

• Toaletter finns i klubbhuset samt vid hål 6/14 och 17.  

Boende på golfbanan 

• Det finns fem 4-bäddars stugor med pentry, kokplatta, mikro. Dusch/bastu och toalett finns i 
klubbhuset. Kontakta kansliet för bokning. 

• Ställplats för husvagn/husbil med elstolpe – finns två platser tillgängliga för korttidshyra. 
Kontakta kansliet för bokning. Ställplatser för korttidsuthyrning finns även på Norrmjöle 
Havsbad (fortsätt förbi golfklubbens parkering), ca 300 m gångavstånd till klubbhuset. 

Kontaktuppgifter 

• Klubbchef: Petra Romar Sundström, petra@nmgk.se   

• Banchef: Lars Appelblad, lars@nmgk.se 

• Ansvarig för shop, kansli och träningsverksamhet: Ronny Norman Golf AB,  
ronnynormangolf@gmail.com  kansli@nmgk.se 

Golfbanan 

• Umeå Norrmjöle Golf är en aktieägd golfbana som började byggas 1991. Banan har ritats av 
Acke Lundgren som tillsammans med Christer Kvick var grundare och även byggare av 
golfanläggningen. Banan invigdes 1993. Närheten till havet, den omväxlande terrängen och 
ett bäcksystem med små sjöar ger en fin naturupplevelse under golfrundan. Golfklubben har 
ca 1 100 medlemmar och ca 4000 greenfeegäster per säsong. 
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