
KONTAKT?
Kolla hemsidan då och då. 
www.aregolfklubb.com

NR 9, Dec, 2012

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR.....
Nu börjar det lacka mot jul och vi på Åre Golfklubb vill önska alla en 
riktigt god jul och en fortsatt härlig vinter.

Vi har lite intressant information vi vill förmedla till er alla:

° Nya medlemsformer finns att läsa om h"p://www.aregol.lubb.com/nya-‐
former-‐av-‐medlemskap

Betala din klubbavgift före den 31 januari och du är med i 
utlottningen av massor av fina priser bla.:

° Presentkort från Kall Auto Lodge-värd en 3 h Ice Driving kurs med 
Porsche och Golf R. Tänk att få testa en Porsche 911 eller Golf R på frusna 
sjöisar. Med erfarna racinginstruktörer ger vi dig möjligheten att få uppleva 
iskörning när den är som bäst. Lär dig hantera det svåraste underlaget – is., 

° Skidor från Åre Skidsport. 

° Holiday Club skänker ett presentkort med en övernattning inkl. frukost 
och entre till upplevelsebadet.

Ge bort ett medlemskap i julklapp, ibland nyheterna kan vi 
erbjuda..... 

° Veteraner (+65) gäller för 9 hål per dag och gäller alla dagar. Vid spel 18 
hål betalas greenfee för 9 hål. Pris 2000 kr.

°Par mitt i livet medlemskap: sammanboende föräldrar med barn upp tom 
6 år erhåller 2 fullvärdiga medlemskap med 2 spelrätter. Pris 4100 kr

Vill du lämna förslag eller har du något kul du vill förmedla , gå in på  
info@aregolfklubb.com

Snart vänder det....den 21 december vänder det! Då börjar det bli 
ljusare igen och vi kan börja tänka golf i lugn och ro under tiden vi träna 
upp oss i skidbacken:)

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

Julstämmningen 
börjar infinna sig!

Glöm inte bli kompis 
med Åregolfklubb på 
FACEBOOK!! 

Vill du vara med och 
hjälpa till i någon av 
kommitteerna så hör 
gärna av dig till 
kansliet: 
info@aregolfklubb.com

ÅRE golfnyheter 
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