
 
 

MÅNADSBREV 

Oktober 2019 

Hej, 

 

Jag hoppas att ni haft en skön sommar, oavsett var ni tillbringat den. 

Många har drabbats av ovädret här på Costa Blanca för några veckor 

sedan. Jag hoppas att eventuella konsekvenser av detta har varit han-

terbara för er som råkat illa ut. 

 

För klubbens verksamhet har skadorna på golfbanan på Marquesa 

blivit mest kännbara, då bara 13 hål av 18 är spelbara. 

Hoppfullt blir banan bättre än tidigare efter ombyggnaden som ska 

vara klar i februari 2020. 

 

I torsdags hade vi höstens första styrelsemöte och vi kunde konstatera 

att alla våra fasta aktiviteter nu är i full gång efter sommaren. 

Då aktiviteterna, med några få undantag, legat nere under sommaren 

var rapporteringen från sektionerna begränsad; 

 

Kassören rapporterade att klubbens tillgångar fortfarande är i nivå 

med talen som gällde vid årsskiftet. 

Medlems-webansvarig meddelade att klubben nu har 430 medlem-

mar, vilket i stort sett överensstämmer med antalet vid årsskiftet. 

Aktivitetssektionen rapporterade att man haft sitt första planerings-

möte. Följande aktiviteter har lagts fast och är under planering; 

           31 oktober ; kycklingfesten 

           21 november; paellafesten 

           23 februari 2020 ;bilorienteringen 

           5-8 mars; resa till Sevilla 

Övriga aktiviteter för 2020 kommer att fastställas något senare. 

Information om resan och begäran om förhandsanmälan kommer att 

skickas ut innevarande vecka. 

Petancasektionen informerade att man nu har 100 medlemmar och 

har startat tisdags- och fredagsträningarna. 



Man har en planerad klubbtävling den 8 november . 

Dessutom har seriespelet börjat, vilket engagerar 4 lag från Club 

Sueco. 

Golfsektionen rapporterade att man haft tävlingar på onsdagarna i 

liten skala under sommaren. 

Som tidigare nämnts har ovädret drabbat verksamheten då stora delar 

av banan förstörts. 

Sektionsledningen har haft möte med ägarna till banan som informerat 

att man kommer att göra en större ombyggnad av banan, dels för att 

förbättra banan jämfört med tidigare, dels för att gardera sig för att 

man inte drabbas lika mycket vid nästa oväder. 

Ombyggnaden beräknas vara klar i februari 2020. Till dess måste man 

spela på 13 hål av 18. 

Sektionsledningen gör allt man kan för att spelet ändå ska fungera. 

Naturkrafterna rår man dessvärre inte på och vi hoppas från styrelsen 

att alla golfspelare har förståelse för problemet och har tålamod med 

detta. 

Minigolfen startade i lördags med ett drygt 30-tal deltagare. 

Darten började på torsdagen samma vecka. 

 

Årsmötet är planerat att äga rum torsdagen den 20 februari kl 12.00 i 

Kulturhuset. 

 

30-årsjubileet kommer att gå av stapeln den 9 april på Hotel la 

Laguna. Vi är medvetna om att den 9 april är skärtorsdagen 2020 men 

har ändå valt att hålla fast vid detta datum då det är klubbens       

”födelsedatum”. 

 

Svenska Kyrkan på Costa Blanca  

Jag vill slutligen passa på att informera om att kyrkan nu har anställt 

ett nytt prästpar, Heléne Cederlöw diakon och Lars Cederlöw 

kyrkoherde. Lars har senast varit pilgrimspräst på Pilgrimscentret i 

Vadstena.  

Det är installationsgudstjänst på söndag den 13 oktober kl 11.00. 

 

Det var det hela för denna gång. Vi ses som vanligt på barrikaderna! 

 

Bosse 


