
 
 

 

MÅNADSBREV 

Oktober 2018 

 

Hej, 

 

Välkomna tillbaka, alla ni som nu är på plats i det härliga, spanska     

höstvädret! Oavsett var ni tillbringat sommaren, tror jag att ni kunnat 

njuta av den varmaste sommaren i mannaminne. 

Nu blir hösten på Costa Blanca en skön fortsättning. 

 

Vi ska i Club Sueco se till att ni får lite att syssla med fram till jul. 

Som alltid har vi haft begränsat med aktiviteter under sommaruppe-

hållet, men nu är de s.k. fasta aktiviteterna i full gång. 

 

Dagens styrelsemöte gav en god bild av detta; 

 

Annonsansvarig, Ulf Thörnblad, meddelade att den presentation som 

Quiron Hospital skulle göra för styrelsen fått skjutas till nästa möte. 

Efter den kommer vi att arrangera en informationskväll för alla 

medlemmar. Intill dess kan ni läsa om Quirons program på vår hem-

sida. 

 

Webb- och medlemsansvarig, Kjell-Erik Rasmussen, rapporterade 

att vi idag är 426 medlemmar varav 42 st nytillkomna år 2018. 

Kjell-Erik rapporterade vidare att hemsidan idag fungerar bra. 

 

Kassören, Kalle Lindström, rapporterade att klubbens ekonomi är god 

och att tillgångarna är något högre än vid samma tid förra året. 

 

Aktivitetssektionen, Peter Norström, berättade att arbetet med 

höstens aktiviteter är i full gång liksom planeringen av bilorien-

teringen i vår. 

Närmast arrangerar man den traditionella kycklingfesten den 18 

oktober i Romerian. Anmälningarna hittills visar på ett deltagande i 

nivå med förra året. 

Den 8 november planerar man en dagsresa med buss till en bodega där 

man får information om deras vinframställning och får sedan prova 

vinerna. 



Bingon , som nu är i nya lokaler, startar den 21 oktober och kommer 

sedan att gå ytterligare 5 söndagar fram till juluppehållet. 

 

Peter tryckte på att man behöver ha fler medarbetare i Aktivitets-

sektionen. Är du intresserad av att jobba då och då i ett kul gäng så 

kontakta Peter Norström på mail: pb.norstrom@gmail.com. 

 

Petancasektionen, Göran Karlsson, meddelade att man nu har 114 

medlemmar i sektionen. 

Förutom de reguljära tisdags- och fredagsträningarna arrangerar man 

den 2 november ett s.k. flaskspel och den 9 november en lottad 

tävling. På den sistnämnda kommer man att denna gång ha 3 priser 

vardera till de bästa damerna och herrarna.  

 

Minigolf /  Dart. Mona-Lisa Lindström berättade att man de första två 

tävlingarna i höst tillsammans haft 55 deltagare jämfört med 18 året 

innan. Alltså en fortsatt ökande trend. 

Man arrangerar en tävling på ”Äventyrsgolfen” den 20 oktober. 

Darten börjar den 11 oktober på Quesada Fish & Chips där även 

bingon kommer att hålla till i fortsättningen. 

 

Golfsektionen; I sin frånvaro meddelade Gunnar Bergström, per mail 

att höstens GIT-tävlingar kommit igång som planerat och fungerar väl. 

KM kommer att spelas i  början-mitten november. 

Gunnar är tillfälligt hemma i Sverige och i hans frånvaro hanterar 

Kurt Samuelsson viktiga frågor i golfsektionen. 

 

Under övriga frågor behandlade styrelsen planeringen av årsmötet. 

Datum för mötet fastställdes till den 21 februari 2019. 

Det är många funktionärer vars mandatperioder går ut vid detta 

årsmöte, varför det är viktigt att valberedningen kommer igång med 

sitt arbete. 

 Jag hoppas att vi ses i samband med höstens aktiviteter. 

 

Ha det så fint till dess! 

 

Bosse 
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