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Bästa Club Sueco medlem! 

Det är med viss bävan jag nu påstår att –  

Club Sueco är verkligen på gång nu! 

Sist jag påstod det varade glädjen i ca en vecka och därefter nya restriktioner 

som följd av ”Omikron”.  I dag verkar dock läget vara något annorlunda med 

som på de flesta håll fortsatt stort antal drabbade men i en form som inte 

längre får till följd nya och/eller fortsatta restriktioner. Vi rör oss fritt men 

fortfarande med restriktioner som krav på munskydd vid besök i restaurang 

och butik mm. I takt med att allt flera länder nu släppt alla restriktioner 

förväntas även Spanien att följa efter. Regioner gränsande till Valencia har 

redan fattat beslut i den riktningen.                                                                                                      

 

I skrivande stund pågår planering för vårt årsmöte vilket kommer att äga rum i 

Kulturhuset i Quesada (Centro de Cultural) den 10 mars klockan 12.00. Separat 

kallelse kommer att gå ut de närmaste dagarna men inte fel att Du redan nu 

drar streck i Din almanacka för deltagande i detta.  

 

Vid vårt senaste styrelsemöte den 17 februari rapporterades: 

¤ Vi har i dag 368 medlemmar efter att 69 strukits då medlemsavgift för år 

2022 inte betalats in. Glädjande är att vi också kan notera 30 nya medlemmar! 

¤ Klubbens ekonomi är fortsatt god och följer den budget som lagts.  



¤ ”Onsdagsgolfen” pågår som vanligt och med ett högt deltagarantal som 

närmar sig en gräns för vad som är möjligt. 

Inför vårt kommande ”Jubileumsfirande” kommer också en jubileumstävling att 

genomföras - se nedan. 

¤ Aktivitetssektionen har redan inbjudit till bilorientering den 6/3 och vidare 

planeras: ”Musik Quiz” i mars, ”Tipspromenad” den 24 mars, utflykt Valencia, 

ett antal temakvällar samt besök på en bodega (vingård). För alla aktiviteter 

kommer separat inbjudan att skickas till våra medlemmar. 

¤ Petancasektionen fortsätter med sitt populära ”Flaskspel” vilket äger rum den 

22 februari nästa gång och ytterligare en gång den 15 mars.  

Mixdubbel äger rum den 27 februari – och inbjudan till denna har skickats ut. 

Petancans ”Jubileumstävling” äger rum den 22 mars. 

Förutom detta så deltar klubben i serieföreningens olika tävlingar. 

¤ Minigolfen har fortsatt högt deltagarantal vid sin ”lördagsgolf” och även här 

kommer en jubileumstävling att äga rum. 

¤ Dart rapporterar om ett ökat antal deltagare vid sina ”varannan 

torsdagsträffar”. 

Jubileumsfesten kommer att äga rum som planerat den 7 april. 160 deltagare 

är anmälda vilket är max för vad restaurangen kan ta emot. Inför denna fest 

kommer Golf, Petanca och Minigolf att genomföra ovan nämnda jubileums-

tävlingar med pris till bästa herre och dam. Prisceremonin äger rum på 

jubileumsfesten! 

Förutom ovan nämnda separata aktiviteter genomförs fortsatt som vanligt 

Onsdagsgolfen, Petancaträning, Minigolf och Dart som på sina ordinarie dagar 

och tider. Allt för en ”guldkant” på Din tillvaro i Spanien. 

Må väl och ta hand om varandra! 

Hälsningar  

Alf 


