
ÅRE golfnyheter 

UPPDATERA!
Återigen- kolla dina 
uppgifter på www. 
golf.se så de stämmer.

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, 2011

Styrelsen…..
Jobbar just nu med Vision 2020. I visionsarbetet finns funderingar kring 
utvecklingen av banan, rangen, parkering och klubbhus. Men det som är 
viktigast är hur vi ska öka antalet fullvärdiga och VIP medlemmar, hur vi 
kan jobba med juniorverksamheten och hur vi hittar fler sponsorer och 
partners. Styrelsen jobbar även med de synpunkter som inkom via 
enkäten.

Klubben…..
Söker inför säsongen 2011 banpersonal, Cafépersonal, Tävlingsansvarig 
och PRO. Hör av dig till jahn.thelin@telia.com) eller till 
magnus.stockenstrand@telia.com om du är intresserad.

Vårstämman…..
Är planerad till den 22 mars kl 19.00 på Holiday Club. Eventuella motioner 
skall vara inlämnade till styrelsen senast den 21/2.

Rangebollar.....
Juniorer har alltid fria rangebollar och nytt för i år är att NYA fullvärdiga 
medlemmar har fria rangebollar under säsongen 2011.

Medlemsförmåner…..för VIP och fullvärdiga medlemmar.
Dekåren i Åre -10% rabatt på allt i butiken, SKHOOP- 10% på regnkjolen (så långt 
lagret räcker), Halta Renen i Duved restaurnag, café och bierstube- 10% på mat 
och dryck, Restaurang Linbanecafeét, i Duved-15% på mat och dryck, 
Bybageriet Grädda i Åre-10% på hela sortimentet, Åre Mountainstore i Åre- 
15% på skidhyra, Åre Skiduthyrning i Rödkullen- 15% på skidhyra, Åre 
Skidsport på Åre Torg-15 % på skidhyra och 10% på cykelhyra (sommaren 2011), 
Hotel Diplomat, Bar Åregården- 10% på mat och dryck, Hotell Diplomat, 
Country Club- företräde i kön före kl. 23,00, Kall Auto Lodge- 10% på restaurang, 
boende och motorupplevelser, Ica Björnänge- 10% på släpvagnshyra, Butik 
Tegel i Åre- 25% på alla Wrangler jeans, Holiday Club- 100 kr rabatt/lägenhet 
och natt, Ekerum Golf & Resort- 15% green feerabatt gäller endast på ordinare 
greenfee tom. kl. 13,00. Gäller vardagar mån-tors (ej juli). 200 kr rabatt/ Lgh/ 
dygn, gäller endast på ordinarie priser och ej redan rabatterade priser. Gäller 
vardagar sön-tors (ej juli).

Om det tillkommer fler erbjudanden så kommer vi självklart presentera det i 
kommande nyhetsbrev.
Ditt VIP kort kan du hämta på Golf kansliet. Kontakta Titti via mail 
info@aregolfklubb.com eller ring 0647-20609, 070-6860786, Titti finns säkrast på 
kontoret måndag och tisdag mellan 9-15.

Vi önskar er alla en härlig fortsatt vintervår.

Vi i medlemskomitten:
Birgitta Wikström, Kattis Cöster 
och Sissi Kewenter

Nu är det dax att ge 
sig ut på fjällen och 
njuta.
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