
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 1, Feb, 2012

Då har tiden vänt och vi börjar närma oss golfsäsongen 
igen.....Solen har ju börjat visa sig lite mer och mer för var dag som går 

och det känns ju underbart härligt. Nu har vi några månader med fin 
skidåkning innan golfen tar vid. Njut av vårt vintervita!

Nya möjligheter inom golfen …..För dig som har 36+ det vill säga 

klubbhandicap mellan 37-54 justerar från och med i år sitt eget HCP via 
min golf. Från i år uppdaterar systemet er som har 36+ !till HCP 54, vilket 
kan vara felaktigt. Kontakta kansliet för justering för rätt HCP, information 
finner du även på www.golf.se

Hjälp till att ragga medlemmar...Åre golfklubb lottar ut en spelrätt 

(giltig 2013), till dig som lyckas värva fullvärdiga medlemmar. Du erhåller 
en lott till tombolan för varje ny medlem som ansluter sig till klubben. 
Lottdragning sker på höstmötet.

Nyttja dina erbjudande som fullvärdig och VIP medlem...Du vet 

väl att du har en hel del förmåner och erbjudande som fullvärdig och VIP 
medlem? Under fliken MEDLEMSFÖRMÅNER på hemsidan 
www.aregolfklubb.com hittar du en hel del bra rabatter mm. Ditt VIP-
KORT kan du hämta på Åre Golfklubbs kansli: Åre Kompaniet, ingång 3C 
tel. 0647-20609, slå gärna en signal till kansliet innan du är på väg så det 
är bemannat.

Vill du synas på golfklubben med ditt företag...Hör av dig till Jahn 

Thelin så berättar han hur du bäst kan visa upp ditt företag på klubben. 
Du når Jahn på 070-6860786 eller info@aregolfklubb.com.

Har du några synpunkter på nyhetsbrevet är du välkommen att höra av 
dig till info@aregolfklubb.com.

Vi önskar er alla en fortsatt härlig skidsäsong.

Medlemskomitten.

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

En bra start på 
dagen!
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