
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 7, Sept, 2011

Hösten närmar sig och golfsäsongen börjar gå mot sitt slut....
Vi vill tacka alla banarbetare för ett fantastiskt jobb med att hålla vår 
bana i trim.
Vi vill även passa på att tacka alla sponsorer för ett bra stöd på alla sätt 
och vis.
Säsongens tävlingar....
Det har varit många bra och roliga tävlingar den här säsongen och vi 
tackar alla som varit tävlingsledare och som sett till att det har 
fungerat ute på banan. Tack även till alla som sponsat med priser.
Landskampen…..
Grattis till Åre GK som vann över  Stiklestad  i den årliga landskampen 
som gick av stapeln i Åre i regn och ruskväder.
Juniorer........ Junior träningen har pågått under hösten och det har 
varit stort intresse från de yngre gardet. Träningen på söndagar 
mellan 10-12 kommer pågå under hösten så länge väder och vind 
tilllåter.  Andreas och André har gjort en kanon insats med alla 
ungdomar-stort TACK till dem.
Klubbhuset.... 3 oktober stängs vårt klubbhus för säsongen. 
greenfee boken gäller. Besök hemsidan för mer information.
Höstmöte.... 24 november är det medlemsmöte på HollidayClub. Vi 
går igenom sommarens resultat mm och börjar planera inför en ny 
spännande säsong: vår och sommaren 2012:) Ideer? maila till 
info@aregolfklubb.com Ev. motioner ska vara inlämnade senast den 
10 november.
Plats att hyra i maskinhallen....Har du behov av att hyra plats för 
div. sommarprylar finns det ledig utrymme i maksinhallen. Kontakta 
Jocke 070 2766410.

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

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

mailto:info@aregolfklubb.com
mailto:info@aregolfklubb.com
http://www.aregolfklubb.com
http://www.aregolfklubb.com
mailto:info@aregolfklubb.com
mailto:info@aregolfklubb.com

