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Åre Golfklubbs tävlingsvecka ...Nu närmar det sig med 
stormsteg-tävlingsveckan alla ser framemot. Roliga tävlingar och 
massor av härliga priser. Glöm inte att anmäla dig till sommarens 
roligaste golfvecka.

Följande tävlingar sker under tävlingsveckan:
2013-07-22 Krögargolf
2013-07-23 Företagarna
2013-07-25 ICA Åre Supermarket
2013-07-26 Holiday Club
2013-07-27 Tott Hotell Masters 2013

Övriga tävlingar i sommar:
2013-08-03 Kall Autolodge 2013
2013-08-17 Klubbmästerskap 2013
2013-08-29 Sponsgolf
2013-08-31 Skistar åre Sommargolf Inv 2013,inbjudningstävling.
2013-09-08 Landskampen
2013-09-21 Broken Open, Slagspel, Scramble, 
 inbjudningstävling.
2013-09-29 Snörtävling 2013
Du hittar mer info. på: www.aregolfklubb.com -under fliken 
tävlingar. Välkomna!

Applåder och ett grymt stort tack till Rolf Berging...
Rolf som tidigare varit ansvarig på banan har nu under juli månad 
jobbat ideellt med banskötsel under 3 veckor. 
Det värmer i hela hjärtat att Roffe som även är fortsatt medlem i 
Åre gk men bor i en större stad för tillfället, kommer upp till oss och 
hjälper gänget med fortsatt banskötsel. Roffe har haft som prio att 
ta hand om greenen på hål 11. Vi får samtidigt tillfälle att ta del av! 
hans historiska kunskaper om banan. Roffe har sista vecka arbetat 
med dikesgrävning på en massa olika ställen, denna superinsats 
har Roffe, genomfört! tillsammans med Jocke Thoren och 
grabbarna har arbetat i tvåskift senaste veckan för att hinna med 
vad dem önskade.
Skälet till att vi grävt är att få bort vatten från spelytorna då det 
regnar;)! Massorna som blir över kommer bla. att nyttjas till att 
bygga ut några av våra tees från rött.
Roffe , vi ses nästa år!
Janne
Vi önskar er alla en fortsatt härlig golfsommar!

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

Glöm inte bli kompis 
med Åregolfklubb på 
FACEBOOK!! 

Vill du vara med och 
hjälpa till i någon av 
kommitteérna så hör 
gärna av dig till 
kansliet: 

ÅRE golfnyheter 
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