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Head Greenkeeper 
Vi välkomnar Joakim Ekeroth i en ny roll på klubben. Jocke övertar ansvaret 
för banan, detta tillsammans och med stöd från Rolf Berging (tidigare head 
greenkeeper). Jocke kommer även att fortsätta såsom klubbens tränare.  

Tävlingar 
Vi behöver personer som vill engagera sig i kommittén för tävling tillsammans 
med klubbchef. Hör av dig till Janne Så berättar han mer om vad som är på 
gång.  
En del tävlingar är redan inlagda så att du redan nu kan börja planera din 
golfsommar. 
http://aregolfklubb.com/tavlingskalender/ 

Damläger 
Damträningshelg i Åre 13-14 juni 2015. 
För tredje året i rad bjuder vår PRO Jocke Ekeroth och damerna på Åre 
Golfklubb in alla damer i Jämtland/Härjedalens golfdistrikt, Hussborgs GK, 
Idre GK och Stiklestad GK till en träningshelg med träning mat och kul. 
http://aregolfklubb.com/damlager-golf/ 

Min golf i mobilen
Min Golf i mobilen är en s.k. webbapp som fungerar i alla webbläsare oavsett 
om du har en iPhone, Androidmobil eller mobil med Microsoft Windows. 

- Boka start och tävlings tider. Administrera dina golfvänner, 
favoritklubbar, hcp etc.  

1) Starta webbläsaren i din mobil  
2) Skriv m.golf.se i adressfältet och klicka därefter på Min Golf  
3) Logga in med ditt Golf-ID och ditt nuvarande lösenord till Min Golf  

Passa på att byta dina golfgrepp redan nu 
Greppa om dina golfklubbor med nya golfgrepp och dina golfklubbor kommer 
kännas som nya igen. Nya golfgrepp ger dig även ett bättre grepp vilket du 
behöver för rakare och längre slag. 
Ring mig så bestämmer vi datum och tid Jocke 0709-890265 
http://aregolfklubb.com/grepp-byte/ 

Marknad 
Vi har ett flertal exponeringsplatser lediga inför 2015. Vi söker företag/dig 
som har den rätta kontakten. Såväl hålsponsorer, skyltpartners och 
tävlingspartners till sommarens golfäventyr. 
Kontakta kansliet för vidare dialog. 

Ha nu en fortsatt trevlig vinter. 
Medlemskomitten: Kattis, Ewa och Sissi 

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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