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Det är bara att konstatera att tiden går när man har trevligt. Snart är 
oktober månad slut och sommaren ett minne blott. 
 
Vi har idag avverkat det andra styrelsemötet för höstsäsongen som jag 
vill berätta om. 
 
Ekonomin visade sig fortfarande vara sund, trots den förhållandevis 
stora subventionen av 25-årsfesten. Vi har fortfarande några 
kostnadskrävande aktiviteter kvar i år bl.a. höstfesten (kycklingfesten) 
som helt betalas av klubben och som brukar ha god uppslutning från 
medlemmarna. 
 
Petancasektionen  har nu över 100 medlemmar vilket gör att kapaci-
teten på banorna är ansträngd. Diskussioner kommer att tas upp med 
Rojales petancaklubb, som ansvarar för banorna, om utökad tid för  
våra medlemmar. 
 
Golfsektionen har ökad anslutning till deras tävlingar och även där är 
det trångt med tider, men det anser sig ledningen kunna lösa. 
 
Även Minigolfen har en ökande anslutning av spelsugna medlemmar 
på lördagarna. Man är uppe i 35 – 50 spelande, vilket är kul. 
 
Aktivitetssektionen har som vanligt ”häcken full” med ett brett prog-
ram i höst. Förutom kycklingfesten (14/11) och paellafesten den 
(30/12) har man en temakväll med Norden Clinica (26/11). Dessutom 
har bridge, bingon, gympan och spanskan startat. Biblioteket kommer 
successivt att nydanas under vintern och våren. 
 



Det saknas fortfarande en del bilder från höstens evenemang på vår 
websida. Detta p.g.a. tekniska begränsningar som snart ska vara 
åtgärdade. 
 
25-årsfesten blev en lyckad tillställning tack vare många fina insatser 
från våra funktionärer, trevliga gäster (medlemmar) och förnämlig 
service från Hotel la Laguna. Tack alla! 
 
Hjärt-lungräddning (HLR) 
Vi har i styrelsen en tid diskuterat det faktum att medelåldern på våra 
medlemmar är på en nivå där risken för hjärt- och kärlrelaterade 
sjukdomar är ganska stor. 
Till en början diskuterade vi en investering i en s.k. hjärtstarter på bl.a. 
golfklubben. Vi kom dock fram till att en sådan är till föga hjälp om 
någon t.ex. drabbas av hjärtstillestånd mitt på golfbanan. Då gäller det 
att sätta in hjälp inom några minuter och då hjälper det inte med en 
hjärtstarter inlåst på klubbhuset. 
Vi har nu kommit fram till att den bästa lösningen är en bred utbild-
ning i hjärt-lungräddning (HLR) av ett stort antal medlemmar. 
 
Ett lag av sjukvårdsutbildade damer i klubben med Ewa Adamsson i 
spetsen har tagit på sig att driva utbildningen ute i sektionerna och på 
annat sätt, för att få så stor bredd som möjligt. 
Styrelsen har därför idag beslutat investera i ett utbildningspaket med 
övningsdockor för detta ändamål. 
Jag vill därför uppmana alla som kan att delta i denna utbildning när 
den kommer igång. Kunskapen i HLR kan vara skillnaden mellan 
överlevnad och död om någon drabbas i din närhet. 
 
Av det jag nu berättat kan ni se att vi fortfarande är en klubb med 
mycket aktiva medlemmar och jag hoppas det förblir så. 
 
Vi ses på barrikaderna! 
 
Bosse 


