
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 3, April, 2012

Åre Golfklubb inbjuder till golfmingel.....
Torsdagen den 19 april kl. 20,00 träffas vi i Biblioteket på Bygget.
-ordföranden berättar om klubben i stort.
-klubbchefen berättar om läget inför 2012 spelsäsong.
-golf i dialog, ta med dig dina frågor, idéer, tankar om verksamheten osv.
Kvällen fortsätter i Rockbaren med underhållning.
Maila gärna om du kommer info@aregolfklubb.com  Välkomna!

Årsmöte...Onsdagen den 11 april var det årsmöte. Årsmötet 

avhandlades enligt våra stadgar. Vi tackar Birgitta Wikström som nu
har lämnats styrelsen efter många års arbete för Åre golfklubb.
Banan:  Delar av banan eller hela banan kommer att öppna så fort att 
det har torkat upp för medlemmar. Jocke heter vår head greenkeper och 
Lasse greenkeper, börjar arbeta 2 maj.
”Juniorer 2012”: Fria ranchbollar till juniorer tom. 17 år. Juniorer spelar 
gratis på alla distriktets klubbar i sommar. Låt dina vänner som inte spelar 
golf följa med dig och spela på banan för att prova på, det är gratis om 
de går med en medlem med grönt kort.
Golfshopen: Saknar du klubbor? Finns nu att hyra för seniorer och 
juniorer. Testa nya klubbor från Callaway den 13 juni, det är gratis bara 
att komma.
Vem gör vad inom klubben: Via inloggning till min golf www.golf.se 
finns ny funktion om vilka som sitter i styrelsen samt vilka som är 
kommittéansvariga. Saknas någon var vänlig och meddela kansliet för 
justering.

Nybörjar kurser. Berätta för dina vänner om våra nybörjarkurser med 

start vecka 23. Mer information hittar du på www.aregolfklubb.se

www.golf.se…..Glöm inte och logga in på golf.se där du hittar 
information om nya regler, och annan viktig och bra  information. Finns 
alltid nyttigheter att läsa. www.golf.se

Har du något att berätta eller är det någon information som 
saknast, kontata oss på info@aregolfklubb.se

Vi önskar er alla en fortsatt härlig vår! Medlemskomitten.

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

Någon som börjar 
bli sugen!
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