
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 4 Juni, 2011

”Gula Villan”…..
På lördag den 18 juni öppnar vi för säsongen! Alla är välkomna in!!

Åre Golfklubb…..
Nu börjar tävlings säsongen! Här nedan ser ni tävlings kalendern som den ser 
ut idag.
Vi hoppas ju så många som möjligt kommer att delta under våra tävlingar och 
vi kan bara säga LYCKA TILL, till er alla som deltar.

Damgolf tävlingarna…..
Den 14 juni kör vi igång Tisdagstävlingarna för damerna. Nya som gamla 
tisdagstävlare önskar vi välkomna! Vi kommer att köra tävlingarna hela 
sommaren. Från den 14 juni tom. september så börjar vi kl. 18,00 och sen 
startar vi redan kl. 17,00 pga. av årstiden och ljuset:) Vi måste respektera 
startiderna eftersom vi har bokat av banan dessa tider.
Mer information om damgolfen och damkommitten hittar du på Åre 
Golfklubbs hemsida.

Herrgolf tävlingarna.....
Den 15 juni kör vi igång Onsdagstävlingarna för herrarna. Nya som gamla 
onsdagstävlare önskar vi välkomna! Vi kommer att köra tävlingarna hela 
sommaren. Från den 15 juni tom. september så börjar vi kl. 18,00 och sen 
startar vi redan kl. 17,00 pga. av årstiden och ljuset:) Vi måste respektera 
startiderna eftersom vi har bokat av banan dessa tider.
Mer information om herrgolfen och herrkommitten hittar du på Åre 
Golfklubbs hemsida.

Juniorgolfen…..
Andreas och André har hållt i ”prova på träningarna” som har sin sista dag sön 
19 juni kl. 10,00. Därefter är det sommaruppehåll. Träningarna kommer starta 
upp till hösten igen och vi återkommer med mer information.

Sommarens tävlingskalender…..
JUNI- 25 juni, kl 16,00 är säsongens första tävling- Midsommarbollen, 26 juni- KM 
Match, 
JULI-27 juli- Skandia Tour Distrikt, Åre GK.
AUGUSTI-1 augusti Länsförsäkringar, 2 augusti- ICA Åre Supermarket/ Ifish 
Greensam, 3 augusti- Tenson/ Slaggolf A-klass/ B-klass, 5 augusti ÖP golfen, 6 
augusti Tott hotell Masters, 13 augusti KM, 14 augusti- KM, 20 augusti- Skistar 
Invitational, 27 augusti- Kall Autolodge, partävlling.
SEPTEMBER- 17 september- Landskampen, 25 september- Snörgolf.

Vi önskar er alla en härlig sommar och massor av golfspel.
Med Vänliga Hälsningar Medlemskomitten.
Glöm inte bli kompis med Åregolfklubb på FACEBOOK!!

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