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VECKOBREV FÖR TIDEN 28 JAN. – 3 FEBR.  

VAD HÄNDER NU  

Det som återstår denna vecka är Rouletten på fredag de 25/1 kl. 

16.00. Den goda korven kan köpas i pausen.  

Trivselträff med V75-spel på lördag den 26/1.  Vi öppnar kl. 12.00 

eftersom det är sändning från vinterstudion på TV. Kl. 15.00 

serverar vi lunch och denna gång blir det Biff  Stroganoff med ris, 

sallad och en efterrätt. (Ännu ej fastställd). Andelar kan köpas 

fram till kl. 15.45. Första start för hästarna är kl. 16.20. 

 

  

HÄNDER 28 JANUARI – 3 FEBRUARI.  

Möte nya medlemmar 

Den 29/1 kl. 15.00 har vi en träff med nya medlemmar. Vi hoppas 

förstås på att många av de inbjudna ska vilja komma. Vi har fått en 

hel del returer på vårt utskick. Om ni som är nya på klubben, från 

oktober 2018, inte fått någon inbjudan så hör gärna av er.  

Rysk Roulett den 1/2 kl. 16.00 

Fredagens stora begivenhet blir ju rouletten. God stämning och 

korv i pausen utlovas.  

Trivselträff med V75 den 2/2 

Kl 14.00 öppnar vi för lördagens trivselträff. Ca kl. 15.00 är det så 

lunch. Lite senare, 16.20 börjar hästarna springa. Men innan dess 

kan andelar köpas och detta kan man göra ända fram till kl. 15.45. 

Personalfest 3/2 

Kl 16.00 är det personalfest. Inbjudan kommer att skickas ut 

snarast allra senast fredag 25/1. Denna fest är ett tack för allt 

ideellt arbete som ni medlemmar har lagt ner på klubben.  

Den 20 februari är det 
dags för ÅRSMÖTE.      
Den 30 januari kommer 
kallelse till årsmötet att 
skickas ut. Därefter, den 8 
februari kommer 
årsmötesdokumenten att 
vara klara och kunna läsas 
på klubben.  
För att få delta i årsmötet 
måste avgiften för 2019 
vara betald.  
 
Den 16 februari kommer 
årets räkfest att äga rum. 
Mer information om detta 
kommer senare.  
 

 

 

HÄNDER I FEBRUARI 
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Medlemsavgift för 2019 

De som ännu inte betalat medlemsavgift för 2019 och som gärna vill delta i aktiviteterna på 

klubben kan nu komma och betala hos klubbvärden.  

Kom ihåg att ta med medlemskortet. Det blir mycket lättare för värden att hitta rätt 

medlemsnummer då.  

 

Veckoplanering för 28 januari – 3 februari 

Måndag  
28/1 

Värdar: Göran och Anna 
- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 

 
Tisdag 
29/1 

Värdar: Hans och Lotta 
Det serveras; Kebab i pitabröd, sallad o dressing ”allt hemgjort”. 

- Kl. 15.00 Möte nya medlemmar 
 

Onsdag 
30/1 

Värdar: Anssi och Lena 
Det serveras: Spagetti med köttfärssås och våfflor med grädde och sylt.  

- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 
- 16.15 Rock´n Rollgympa med Carol 

 
Torsdag 
31/1  
 

Värdar: Kenneth och Birgitta 
Det serveras: Ärtsoppa med punsch samt pannkaka  

- 16.15 Målarkurs med Carol 
 

Fredag 
1/2 

Värdar: Lennart och Elisabeth L 
       -      12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 
              16.00 “Rysk” roulett. Välkomna till några trevliga timmar tillsammans  
 med andra vinsthungriga vänner. Det blir förstås korv i pausen.  

 

Lördag 
2/2 
 

TRIVSELTRÄFF med V75. 
Kl. 14.00 öppnar vi klubben och ca kl. 15.00 serveras lunch. Andelar till travet kan 
köpas fram till kl. 15.45. Första start för hästarna är kl. 16.20 
 

3/2 PERSONALFEST. Alla som tackat ja till inbjudan till personalfesten är hjärtligt 
välkomna! Klockan 16.00 kör vi igång 
 
 

 


