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

NR 1, Jan, 2013

GOD FORTSÄTTNING....
Nu börjar det sakta men säkert bli ljusare. Många månader med härlig 
vårskidåkning har vi framför oss.

31 Januari 2013!!!.....
Betala din medlemsavgift 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.

Det händer mycket på klubben just nu!

Joakim Ekeroth är klubbens nya tränare med start 2013. Vi hälsar Joakim varmt 
välkommen. Joakim är utbildad till PGA Club Professional. Du kommer hitta Jockes 
kursupplägg på hemsidan senare i vår. Men har du några frågor redan nu till 
Jocke så är du välkommen att höra av dig till honom på tel. 0709-890265 alt. mail 
joakim@balancegolf.se

Gallring av skog, hål 7-9. Första veckan i januari 2013 genomfördes ett 
gallrings projekt på klubben. Merparten av gran och björkskog är gallrad och 
syftet är att öppna upp sikten mot Indalsälven och släppa in mer vind och ljus på 
spelytorna för bättre tillväxt. Gå gärna in på www.aregolfklubb.com så får du se 
bilder från gallring och hur fint det kommer bli.

Medlemsförmåner.... Kom ihåg att som medlem har du bra rabatter via 
klubbens samarbetspartners. Ta del av vad som gäller just nu på  !"#$%%
&&&'()*+,-.-/00'1,2%2*3-*245,)2(6*)

Vi önskar er alla en härligt fortsatt fin vinter.

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

Mot ljusare tider!

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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