
ÅRE golfnyheter 

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

KONTAKT?
Kolla hemsidan då och då. 
www.aregolfklubb.com
Tel. kansliet: 0647-20609

NR 8, Dec, 2011

Julen närmar sig och det är väl hög tid att byta ut 
golfklubborna mot skidorna?
Vi vill tacka alla medlemmar för den gångna säsongen och ser fram 
emot en vintervit härlig vinter. Vi ska försöka hålla er uppdaterade 
under vintermånaderna med vad som händer och sker inom 
golfklubben. Har du någon idé eller fråga så maila till: 
info@aregolfklubb.com .

Höstmöte.... 24 november hölls medlemsmöte på HolidayClub. 
Mötet flöt på enligt stadgar. Vår nya ordförande i klubben-blir 
Martin Sahlberg som ersätter Jahn Thelin. Vi välkomnar André 
Kjellberg till styrelsen som ersätter Birgitta Wikström. Mötet 
avslutatdes med grupparbete där vi arbetade vidare med vision 
2020. Målet med visions arbetet är bla. hur vi utvecklar banan och 
annan service.

Åregolfklubbs ordförande …..
Vi tackar Jahn enormt mycket för ett otroligt engagemang och 
stöd för klubben. Vi är helt säkra på att få se Jahn ute på klubben 
i fortsättningen också och glädjer oss stort åt detta. Vi passar 
också på att välkomna Martin Sahlberg och önska honom lycka till 
som vår nya ordförande.

Birgitta Wikström...
Birgitta Wikström som varit med i medlemskomitten och även 
suttit i styrelsen i Åre Golfklubb har nu bytt ”säsong” och ska bli 
ordförande i Åre Slalomklubb. Vi vill tacka Birgitta för alla år som 
hon stöttat klubben och gjort en enorm insats. Vi önskar henne 
lycka till med Åre Slalomklubb.
Vår nya medarbetare i medlemskomitten är Ewa Thelin, stort 
välkommen ”åter” önskar vi Ewa.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 
Önskar vi er alla.

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

GOD JUL & 
GOTT NYTT ÅR
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