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Årsmöte… 
                     
8 april hade vi årsmöte med bra uppslutning. Det är alltid trevligt att träffa er 
medlemmar på våren och känna av allas golfförväntningar och få berätta om 
året som gått och om vi klarat ekonomin, vilket vi gjorde igen. Vi har inga 
stora vinster men vi har vinst, vilket gör att vi kan fortsätta att utveckla Åre 
GK till en klubb som många vill tillhöra. 

 Som vi sagt tidigare skall vi nu under 2015 satsa extra på greenerna och se 
vad extra luftning, extra dress och mer omhändertagande kan ge tillbaka. Så 
fort vädret tillät var Janne och Rolf ute på banan och skottade snö och is från 
greenerna. Förhoppningsvis visar det sig om vi lyckats skapa en lite bättre 
grogrund för greengräset.  

På årsmötet tackade vi av Karin Eklund som lämnar styrelsen och Jocke 
Thorén, vår greenkeeper, som flyttat till Östersund. Jocke har gjort mycket för 
banans utveckling de senaste åren och vi önskar Jocke lycka till i framtiden. 
Vi välkomnar samtidigt en annan Jocke, Joakim Ekroth, som ny greenkeeper. 

Även i år blev det golf på VM-platån i samarbete med Svenska Golfförbundet 
och det är ett mycket uppskattat event som attraherar nya medlemmar till Åre 
GK och jag är övertygad om att det är bra för hela golfsverige att vi gör detta 
år efter år.  

Arbetet med att utveckla Åre GK fortsätter och vi hoppas att alla medlemmar 
deltar i utvecklingen och gör allt som går för att locka nya golfvänner till 
klubben.  

Jag ser fram emot att snart komma ut på banan och jag ser fram emot att 
träffa just dig på banan under året. Glöm inte bort den härliga gemenskapen 
vi har på klubben och försök att delta i så många klubbhändelser som möjligt. 
Tillsammans skapar vi Skidåkarnas golfklubb - Åre GK.  

Lev väl och svinga lugnt! 

  
Martin 
pm.sahlberg@gmail.com 

Önskar er alla en fin vår. 

Medlemskomitten: Kattis, Ewa

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: 
info@aregolfklubb.com

ÅRE golfnyheter 
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