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VILL DU ATT ÅRE GOLFBANA FORTSÄTTER EXISTERA.....

Höstmöte den 17 oktober, Plats Holiday club, Tid: 19.00
Glada golfvänner!
Hösten är här och inom kort kanske första snön lägger sig, men än finns det gott 
om tid för en golfrunda på Åres vackra bana som håller mycket hög kvalitet.

Vi har de senaste året fått många kommentarer, från bl.a. golfande Årebor, att vi 
inte erbjuder några alternativa medlemskap för bl.a. de som inte spelar så 
mycket. Så gott som alla golfklubbar i Sverige erbjuder billiga 
greenfeemedlemskap men det har vi inte gjort i Åre. Självklart har vi lyssnat och 
tagit till oss av synpunkterna och kommer till höstmötet presentera några 
nyheter när det gäller medlemskap. Vi i styrelsen vill självklart att alla golfare i 
Åre kommun skall vara medlemmar i Åre Golfklubb och hoppas att vi kan nå dit.

Golfen är, precis som så mycket annat i samhället, utsatt för konkurrens och 
många letar billiga medlemskap, bl.a. för att de inte spelar så mycket, och detta 
är den verklighet vi lever i. Problemet är att om Åre Golfklubb skulle ge sig in i 
"prispressarcirkusen" är risken att vi står utan golfbana inom några år mycket 
överhängande. För många av oss i Åre är det av största vikt att vi har en bra 
golfbana, inte bara för att vi gillar golf utan även för att golfen är en stor 
reseanledning som bidrar till Åre som en av världens stora sportdestinationer.

Åre GK är en pärla värd att slåss för och vi hoppas att alla medlemmar, och ni 
som idag är medlem i annan klubb, tar er tid att komma på höstmötet 17/10 
och tar del av vår verksamhet och förslaget om nya medlemsformer. Vi kan 
erbjuda en golfpärla utan köer, hög service och fantastisk gemenskap - som 
sagt, värt att slåss för!
 
Martin Sahlberg, Ordförande Åre GK

Vi i medlemskomitten:
Kattis Cöster, Sissi Kewenter och 
Ewa Thelin.

Vems är skuggan?

Glöm inte bli kompis 
med Åregolfklubb på 
FACEBOOK!! 

Vill du vara med och 
hjälpa till i någon av 
kommitteerna så hör 
gärna av dig till 
kansliet: 
info@aregolfklubb.com
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