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NR 3, Mars, 2013

Vackra våren....Vi har haft en härlig mars med Årefjällsloppet som blev en 
folkfest. Skidåkning i parti och minut med puckel och skicross tävlingar som 
sänts ut i hela världen. Nu hoppas vi att vår golfsommar som stundas blir 
lika fantastisk.

Lasse Olsson.....Lasse Olsson som har varit medlem i Åre Golfklubb sedan 
starten, och hade golfen som ett av sina största intressen. Lasse Olsson 
testamenterade 68 000:-som är öronmärkta till klubbens juniorer. Åre 
golfklubb vill skicka de varmaste tankar till Lasse och hans stora 
generositet. 

Påskgolf i Åre skidsystem....Åre golfklubb upprepar succen från förra 
året. Tillsammans med Svenska golfförbundet kör vi prova på golf under 
påsken på WM platån. Skärtorsdag 28/3 – Söndag 31/3 kl 11-16. Kom upp 
och hälsa på, snacka golf och ha kul.

Tävlingsveckan.... Vecka 30, 22 – 27 Juli är det dags för den årliga 
golfveckan. Boka in i semester kalendern. Spelprogrammet finns på 
www.aregolfklubb.com 

Damläger.... Under våren kommer ett damläger att annordnas på Åre 
Golfklubb. Vi kommer med mer information när vi närmar oss.

Kallelse till vårmöte.... Kallelse till bolagstämma i Åre golf AB och Åre 
golfklubb. Datum: 10 April, Tid: 18,30, Plats: Wersens restaurang.

Agenda: Enligt bolagets stadgar.

Efter ordinarie bolagsstämma stannar vi kvar för ett öppet möte 
beträffande Åre gk framtida satsningar. Martin Sahlberg leder oss in i en 
intressant dialog beträffande, klubbens fokusområden för framtiden. 
Vi är tacksamma om ni anmäler ert deltagande till kansliet 
info@aregolfklubb.com eller via telefon 0647-20609
Varmt välkomna                       

GLAD PÅSK

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

Många fina vår 
turer hinner vi med 

ännu!

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

ÅRE golfnyheter 
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