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Banan:Banan:Banan:Banan:    
• Ruffar – klipp ner ruffen så mycket som möjligt. Skräcken Hål 9 mot green 
• Röd Tee – Ranchen 
• Lägre index på hål 17  
• Gör om hål 17 - flytta ner greenen 
• Klipp ner slänten på hål 17 – alltid 
• Mellan hål 16 och 17 från 17´s tee klipp ner i spel linjen 
• Hål 16 till par 5 alt flytta fram utslaget för damer 
• Hål 11 till par 3 
• Ändra till avstånds tee i stället för röd och gul tee 
• Hål 3, 4, 5 rensa diken 
• Banguide med avstånd, bredda spel området runt green på hål 10 

 

KKKKlubbkänslalubbkänslalubbkänslalubbkänsla::::    
• Utveckla café verksamheten 
• Mer klubbkänsla med andra klubbar 
• After golf med grillning 
• Hålvärdar 
• Begagnad bytesdag – loppis dag – köp och sälj sida 
• Medl resa till Norge buss, tidigt på säsongen 
• Long drive från skutan 
• Hitta minst 2 nya medlemmar 

 

Spel utvecklingSpel utvecklingSpel utvecklingSpel utveckling 
• Fler utflyckter 
• Grupp träning med Pro( dam & Herr ) regelbundet under sommaren,  rullande tema 
• Seriespel i distriktet 
• Fria range bollar under träning 
• Pro bjuder på 5 minuter tips – mer försäljning 
• Öppna träningar för alla 
• Gå ut med lån av träningsbollar även för alla ej endast juniorer 
• Pärm med tips om träning 
• Golf filmen som finns på nätet, rullande på tv i fikat 

Öka medlemsantaletÖka medlemsantaletÖka medlemsantaletÖka medlemsantalet    
• Medlemsträffar 
• Prata gott om Åre GK finns 18 håls bana 
• Ta med en icke golfare på en prova på runda 
• Gratis  ”prova på¨” Transport ( soffa ) har funnits för att åka från banan men hur komma dit 
• Ta hand om nybörjare med uppföljning – syns i länet visa hur det är i Åre 
• Fritidsdag skola 
• Större sammarbete med klubbar i länet-billigare greenfee 
• Fadder verksamhet ( organiserat)  

 
 
 
 
 


