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VECKOBREV FÖR TIDEN 4 – 10 FEBRUARI 

VAD HÄNDER NU  

Det som återstår denna vecka är Rouletten på fredag den 1/2 kl. 

16.00. Kom och ha trevligt ett par timmar. Kanske blir det en vinst 

av något slag. Den goda korven kan köpas i pausen.  

Trivselträff med V75-spel på lördag den 2/2.  Vi öppnar kl. 14.00. 

Kl. 15.00 serverar vi lunch och denna gång blir det kycklinggryta 

med mangochutney och ris. Efterrätt förstås men den vet vi inget 

om än. Andelar kan köpas fram till kl. 15.45. Första start för 

hästarna är kl. 16.20. 

Personalfest 3/2 

Kl. 16.00 är det personalfest. Av alla som bjudits in har 55 

personer tackat ja. Vi hälsar alla hårt arbetande klubbmedlemmar 

välkomna till denna fest.  

HÄNDER 4 – 10 FEBRUARI 

Rysk Roulett den 8/2 kl. 16.00 

Fredagens stora begivenhet blir ju rouletten. God stämning och 

korv i pausen utlovas.  

Trivselträff med V75 den 9/2 

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. 

Årsmötet 20 februari kl. 15.00 

Årsmötet detta år blir som alla nu vet den 20 februari. Tänk på att 

betalning för 2019 måste vara gjord för att få delta i årsmötet.  

 

 

 

Den 16 februari kommer 
årets räkfest att äga rum. 
På måndagen den 4/2 
läggs anmälningslistan ut. 
Priset för festen är:            
18 euro för medlem och 21 
för icke medlem 
 
Den 20 februari kl. 15.00 
är det dags för ÅRSMÖTE.      
Den 30 skickades 
kallelsen till årsmötet. 
Den 6/2 sista dagen för ev.  
motioner, 8 februari 
kommer 
årsmötesdokumenten att 
vara klara och kunna läsas 
på klubben.  
 
Den 21 februari kommer 
det att bli en utflykt till 
Malaga. Ingrid Silfverberg 
leder denna och man 
kommer bl.a. besöka 
Saluhallen. 
Var och en köper sin egen 
biljett på tåget. Samling 
vid Fuengirola tågstation 
för avfärd med 11-tåget. 

 

  

HÄNDER I FEBRUARI 
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Veckoplanering för 4 – 10 februari 

Måndag  
4/2 

Värdar: B-A och Anja 
- 12.30 Boule i Parque Rosario i Los Boliches 

 
Tisdag 
5/2 

Värdar: Viljo och Tuulikki 
- Kl. 16.15  är det möte för alla våra klubb- och köksvärdar 

 
Onsdag 
6/2 

Värdar: Anssi och Lena 
Det serveras våfflor med sylt och grädde, även de goda ”taximackan” kan köpas. 

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

 
Torsdag 
7/2  
 

Värdar: Leif och Karin 
Det serveras: Ärtsoppa med punsch samt pannkaka 

- 16.15 Målarkurs med Carol 
 

Fredag 
8/2 

Värdar: Bengt och Evy 
       -      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 
9/2 
 

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 
 

  

 


