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Bäste Club Sueco medlem! 

”Säg mig den glädje som varar beständigt”! 

Åter stiger konstaterade Covid-19 fall i stora delar av Europa och så även i vår 

region. Ökningstalen i regionen är fortsatt låga och vid dagens styrelsemöte för 

Club Sueco beslutades att vi tills vidare genomför planerade aktiviteter och då 

inom ramen för de restriktioner som samhället beslutat. 

Det betyder att Golf, Petanca, Minigolf och Dart genomförs som planerat. Även 

vår ”Paellafest” den 25 november genomförs. 

Alla våra aktiviteter äger rum som vanligt med skärpt genomförande av de 

restriktioner som gäller.  

För Dig som individ gäller därmed fortsatt: Sprita Dina händer, undvik trängsel 

och använd munskydd i offentliga sammanhang samt att Du som drabbas av 

feber, snuva och/eller hosta isolerar Dig tills ett Coronatest kan genomföras. 

Skulle nya restriktioner införas från regionen kommer vi naturligtvis omedelbart 

att anpassa oss och genomföra dessa. 

Vi har funnit många argument för och emot ovanstående inriktning. Det 

avgörande beslutet ”att delta eller ej” i planerade aktiviteter är som alltid Ditt 

eget. 

Vid dagens styrelsemöte informerades om stort deltagarantal vid samtliga 

sektioners genomförda aktiviteter under hösten. 

Hittills har 249 medlemmar betalat sin årsavgift för 2022. Av dessa är 18 nya 

medlemmar. (Se nedanstående påminnelse). 



Klubbens ekonomi är fortsatt god.  

Aktivitetsektionen har förutom ovanstående ”Paellafest” en mängd planer inför 

våren 2022 och i dessa ingår Bilorientering, Tipspromenad, Långresa, Kortare 

dagturer, Temakvällar och mycket annat. 

Antal deltagare vid Petancaträning och Minigolf har varit stort (40-60 deltagare 

per aktivitet) och Petancans två genomförda ”flaskspel”, vilka avslutats med 

gemensam måltid, har fått stor uppskattning. 

 Inför våren planeras i Petancan förutom sedvanlig träningsspel ett antal 

”Flaskspel”, Klubbmästerskap samt Jubileumstävling. 

Golfen har i dag ca 200 medlemmar och den populära onsdagsgolfens ”tak” i 

deltagarantal närmar sig. 
 

Som Ni förstår ger ett medlemskap i Club Sueco ”valuta för pengarna” och 

därför en påminnelse om att Ni alla, som önskar fortsatt medlemsskap, snarast 

betalar Er medlemsavgift för år 2022 (20 euro/person). 

Önskar Du betala via bank så är kontonumret: 

IBAN: ES 69 0081 1501 1600 0200 4005. 

BIC: BSAB ESBB 

Som meddelandetext skriver du medlemsnummer och namn. 

Du som också vill betala Din medlemsavgift för Petancan via bank använder 

samma kontonummer och lägger då till i meddelandetexten att avgiften 10 

Euro gäller ”medlem Petanca”. 

Ditt medlemsnummer finner Du på Club Suecos hemsida: 

www.clubsueco.com och där dokument ”medlemsförteckning”. 

Önskar Er alla en fin december, ta hand om varandra och må väl! 

Hälsningar 

Alf 
 

http://www.clubsueco.com/

