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Veckobrev 12 - 18 februari 

Den 1 februari hade vi besök av Trio de los Primos som sjöng 

och spelade allt från blues till ballader.  

I lördags den 3/2 hade vi faktiskt 7 rätt på V75 igen. Men inte 

heller denna gång blev vinsten så stor att vi kunde dela ut 

några pengar. Lägsta belopp för utbetalning till spelarna är 5 

euro. Men som vanligt har vi pengar i potten till på lördag den 

10/2. Så återigen, var med och spela genom att köpa en 

andel.  

I söndags var det dags för årets personalfest. Denna fest 
genomförs varje år och då bjuds de medlemmar in som 
arbetat ideellt för klubben under föregående år. Denna gång 
deltog 55 personer, många fler hade bjudits in, men kunde av 
olika skäl inte komma. 
 
I morgon fredag är det som vanligt Rysk Roulett kl. 16.00.  
 
Rock´n Roll-gympa på onsdag 14/2 är inställd då det är 
årsmöte. 
 
Den 14/2 kl. 15.15 har vi årsmöte. Alla medlemmar är 

välkomna att delta, tänk dock på att medlemsavgiften för 2018 

måste vara betald. För att lättare kunna avgöra att så skett ber 

vi er ta med medlemskortet för den händelse vi missat att 

registrera er.  

 

Vi har, som många redan vet, skaffat en Facebook-grupp. Den 

heter Club Nórdico Fuengirola. För medlemskap ange 

medlemsnummer.  

På vår TV visas:  

OS-invigning 9/2 kl. 12.00.  

Den 10/2 kl. 12.15 skidskytte, damer. Övriga OS-sändningar, 

se veckoschemat.  

 

 

Detta händer i 

februari  

 

Kallelse årsmöte! 

14 februari kl. 15.15  

 

24 februari kommer det 

att bli ”skaldjursfrossa” 

Det blir langostinos.  

Pris: 

Medlemmar 18 euro.  

Ej medlemmar 21 euro. 

Anmälan görs till 

klubbvärden fr.o.m 12/2. 

 

Resa till Finca La Vida 

kan åter anordnas. 

Anmäl intresse till 

klubbvärden.  

 

Det är fortfarande 

många som inte betalat 

medlemsavgift för 2018.  
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Måndag 12/2 

Värdar: Göran och Anna 

- Kl. 11.10. Skidskytte damer, jaktstart 

- Kl. 13.00 Skidskytte herrar 

- Kl. 12.30. Boule i Parque Rosario i Los Boliches  

- Kl. 15.30 Yoga  

-  

Tisdag 13/2 

Värdar: Anssi och Lena 

Lena serverar den goda ”taximackan” 

- Kl. 09.30-11.00.Spanskakurs. Rosita har semester men 

gruppen träffas ändå för självstudier. 

- Kl. 12.00 Längdskidor damer och herrar, finaler 

 

Onsdag 14/2 

Värdar: Hans och Lotta 

Lotta serverar goda semlor som hon bakat själv. 

- Kl. 12.05 Skidskytte, damer 

- Kl. 15.15 Välkomna till ÅRSMÖTE! 

 

Torsdag 15/2 

Värdar:  Anders och Elisabet 

Elisabet serverar ärtsoppa och pannkakor med punsch 

- Kl. 15.15. Målarkurs 

 

Fredag 16/2 

Värdar: Lennart och Elisabeth Lj 

Elisabeth serverar skaldjurssmörgås.  

Kl. 12.30. Boule i Parque Rosario i Los Boliches  

Kl. 16.00 Roulett. Den goda korven serveras i pausen.  

 

Lördag 17/2 

TRIVSELTRÄFF med V75-spel. Vi öppnar kl. 14.00 och som vanligt 

serverar vi god lunch ca 14.30 . Kl. 16.20 börjar hästarna att springa.  

 

/Christine 

 


