
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 2 Maj, 2011

Åre Golfklubb…..
Nu börjar det närma sig för att göra sig redo för en första golfrunda. Här 
kommer lite information om kommande säsong.
Vi har fått lite information från Magnus som berättar att rangen ser torr 
och fin ut och att den snart ska kunna öppnas. Vi håller tummarna.

Headgreenkeeper…..
Vi välkomnar vår nya headgreenkeeper Jocke och önskar honom lycka till, 
samtidigt får vi tacka Johan för ett otroligt bra arbete under de år han har 
varit med oss.

Golf Pro…..
Vi vill hälsa Pierre Seger välkommen till Åre Golfklubb som vår PRO.  Pierre 
kommer börja med första Gröntkortkursen på måndagen v.20 samt även 
en kurs v. 21. Minst 4 deltagare per tillfälle. Det kommer även hållas en 
kurs v.30. Ni kan nå Pierre på tel. 070-247 86 17. Vi kommer fortsätta att 
meddela nyheter och information om vad Pierre har att erbjuda senare i 
vår. 

Damläger 18-19 juni.....
Är du intresserad så skicka en intresseanmälan till info@aregolfklubb.com. 
Priset på kursen beror på hur många som är intresserade av att delta.

Ungdomarna i Åre golfklubb......
Åre golfklubb håller på och startar ett projekt som heter junior lyftet där vi 
försöker få fler ungdomar att spela golf, träna och tävla osv.

Golf shopen…..
Golf Shopen kommer drivas av Dimple Golf. David och Johan som äger 
företaget driver även 3 andra golfshopar i Sverige och vi hoppas på ett 
roligt och bra sortiment. Mer information kommer komma.

Introduktions kort…..
Åre Golfklubb vill tacka följande personer för digra insatser med varsitt 
introduktions kort som gäller på alla golfklubbar inom distriktet.
Henrik Nordenskiöld/ tävling
Magnus Stockenstrand/ban och fastigheter
Andre Kjellberg/ support
B-A Björkman/ valberedning
Fredrik Hallqvist/ Facebook

Vi ser fram emot att ses ute på Åre Golfklubb snart. 
Tills dess önskar vi er alla en fortsatt härlig vår:)

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

Nu börjar det närma 
sig att ”putsa” 
klubborna!!
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