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Verksamhetsberättelse 2018 

 

Aktiesparklubben 
Vi har under 2018 varit tre klubbar. Det finns plats för flera klubbar, om intresse finns. Börsåret 2018 

var inte så bra, som vi hade hoppats. Den förväntade upp gången under året blev inte vad vi räknat 

med. Börsmarknaden tror att 2019 också kommer att bli ett turbolent år. Det är som att åka berg- 

och dalbana, ibland går det upp och ibland går det ned. Ser man det på lång sikt har det alltid gått 

upp. När det gäller aktier är det lätt att vara efterklok och kolla i backspegeln, det är betydligt svårare 

att sia om framtiden, men det är samtidigt det som är tjusningen med att spara i aktier. De olika 

klubbarna samlas normalt en gång i månaden och diskuterar strategi, inköp samt försäljning av aktier 

och fonder.  

Vi hoppas nu på att det innevarande året kommer att bli bättre än det förra och berika våra 

portföljer. Inledningen av 2019 har börjat bra. Det har lite att göra med den amerikanska 

arbetsmarknaden. Det brukar dock stabilisera sig efter ett tag och därefter blir det bara bättre. 

Aktivitetsansvarig 

Anders Bark 

 

Blomsterbindning 

Blommor är en del av livet. Vi använder blommor för att fira, belöna, visa vår uppskattning, duka till 

fest och till och med för att visa vårt deltagande i motgång och sorg.  

Sista onsdagen i november träffades, vi som vanligt, för att göra våra så uppskattade adventskransar. 

Vi var 11 damer som samlades och kreativiteten var, som vanligt stor, och vi lyckades med att inte 

bara göra adventskransar utan fick även till en hel del juldekorationer. 

Med stomme av halm och nobilisgran som huvudingrediens, skapades det fantastiska kreationer. Det 

blev inte bara kransar utan även vackra juldekorationer av varierande slag. 

Detta är verkligen årets höjdpunkt för oss som gillar att pyssla och pynta. 

Nu dröjer det ett år till nästa gång men till dess får vi njuta av julen och de fina dekorationerna. 
 
Aktivitetsansvarig 
Lena Runermark 

 

Boule 

Under 2018 har vi spelat Boule ute på Lindeborgs idrottsplats (fd Stolpalösa) mellan den 15 april och 

30 september. Från oktober till april har vi spelar inne på Bouletoftahallen. Vi har också haft utbyte 

med Lindebrogs boule som alltid är en trevlig tillställning. Vi skulle ha spelat mot Gränsgatans boule 

men det blev inställt då vi inte fick ihop tillräckligt med spelare. Vi är för närvarande 22 aktiva spelare 

men kunde önskat att vi var flera. TSM sydsvenska mästerskapet har vi också blivit inbjudna till men 

vi har avstått. Vi spela också seriespel på Bouletoftahallen. Vi har 3 lag i serien och det går lite si och 

så. Ibland leder man och ibland inte. Vi ligger i tredje och fjärde serien. 

Aktivitetsansvarig  

Bengt Johansson 
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Bowling 
Vi spelar och tränar på Baltiska Bowlinghallen Stadiongatan som börjar i januari -2018. Vi är ca 42 

stycken som tränat mellan kl 15.00-16.00 varje torsdag. Vårsäsongen avslutades med samkväm och 

prisutdelning i klubblokalen Falkmansgatan. Höstsäsongen för månadstävling började i augusti 2018 

och slutar våren 2019. Vi avslutade med jultävlan i december 2018 som en par/mixtävling. Årets 

månadstävling avslutades i april 2018 och segrare blev Eva Svensson, Göran Nilsson, Leif Åkesson. 

Slutet blev 60 p, 53 p, 52 p, och vi fick en segrare Grattis! 

 ” Käglan” som är en ny tävlan där högsta slagpoäng på månadstävling används, den som har högst 

poäng över 3 serier efter varje månadstävling blir den som har högst efter 8 omgångar vinner. Denna 

gång blev det Bert Larsson 609 p 

TSM´s klubbmästerskapet som spelades i 3 klasser A. B. C. Klassindelning är gjord utifrån resultatet 

från månadstävlingarna under hösten 2017 samt januari-mars 2018. De bästa 8 i varje klass går 

vidare o.s.v. Därefter spelas semifinalerna och final. Klubbmästare klass A Göran Nilsson 519 poäng.  

2:a plats Bert Larsson 465 p, 3:e plats Eva Svensson 472 p.  1:a plats i klass B  Leif Larsson 518 poäng,  

2:a plats Eva Ringström 465 p, 3:e plats Göthe  Göransson 480 p.  1:a plats i Klass C Claes Lindberg  

452 p,  2:a plats Kenneth Sörensson  415 p, 3:e plats Olof Lindberg 499 p, därmed 2017 / 2018 års 

klubbmästare, ett stort grattis! 

Seriespel bowling 2017–2018. 

Nya träningstider och seriespel börjar på hösten, september 2018 och pågår fram till april 2019 I 

seriespel har vi 6 lag som deltager i 3-manna på Baltiska hallen och 1 lag i 8-manna och 1 lag i 4-

manna på diverse hallar runt omkring Malmö. Årets topp tio 2016 -2017 Eva Svensson 60 p, Göran 

Nilsson 53 p, Leif Åkesson 52 p, Walter Nordquist 50 p, Gert Hallberg 50 p, Leif Larsson 49 p,  Björn 

Ringström 47 p,  Eva Ringström  44 p, Sven-Åke Lövgren 42 p och  Bert Larsson 42 p  

Aktivitetsansvarig 

Göthe Göransson 

 

Bridge 
Årets TSM Bridge inleddes med ett kort uppstartsmöte i början av januari, där vi bl.a. informerade 

om att det krävs föranmälan till bridgen endast om par kompis saknas, men det är fortfarande inte 

fel att uppdatera utlagd lista i lokalen för planerad närvaro. Efter informationen påbörjades årets 

första bridgeomgång som ingår i korandet av 2018 års bridgespelare/par med samma 

poängberäkning som tidigare. 

Vårens bridge avslutades traditionsenligt med bridgeresa till Sassnitz, där hela resan ägnas åt 
bridgespel. Efter en tidig frukostbuffé inleddes bridgen med för dagen av "styrd" slump 
nykomponerade par. Tävlingen gick över 39 brickor över 13 ronder, dvs. full "sysselsättning" hela 
resan. Tävlingen vanns av Arne Dahlberg och Yngve Jarl. 
 
Efter en rekordartad värme denna sommar återupptogs bridgespelet som vanligt första tisdagen i 

september. 

En nybörjarkurs har genomförts under året. Lärare har varit Inga Carlsson tillsammans med Anders 

Bark. När kursen avslutats började de flesta av kursdeltagarna att spela på tisdagarna. Detta har 

medfört att vid några tillfällen har vi varit 40 bridgespelare. 
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Sista ordinarie spelomgången, intogs en mycket god jullunch efter att halva antalet givar spelats. När 

resterande givar spelats kunde vi kora 2018 års bridgespelare. 

Årets TSM Bridgespelare blev denna gång Sverre Tengvall, som i år spelat med Ingemar Mårtensson 

som partner.  

Aktivitetsansvarig 

Ingemar Mårtensson 

 

Cafeteria 

TSM:s cafeteria på Falkmansgatan är ett välbesökt och trevligt ställe att ta en förmiddagsfika på och 

samtidigt träffa "gamla" arbetskamrater och vänner. Utöver styrelsen ser ett tiotal medlemmar till 

att det varje onsdag mellan 08:30 och 11:30 finns nybakade bullar och nylagat kaffe framdukat. Priset 

har under det gångna året varit 20 kronor för kaffe och en fralla. 

Stort TACK till alla ”kaffekokarna”! 

Till Lussekaffet den 12:e december, gick det åt många lussekatter och pepparkakor, då 81 

medlemmar kom ner och bjöds på fika.   

Aktivitetsansvarig 

Eva Ringström 

 

Canasta 
Canastan startade i september med en liten nätt grupp på 4 personer. Efter 2 veckor fick vi 2 nya 
spelare så nu var vi 6 stycken, men vi har plats för många fler.  
Vårterminen startar inte förrän den 13/2 pga av att jag skadat mig. Glädjande nog har 3 nya anmält 
sitt intresse. Vi har bara så kul så vi sparar inga resultat.  
 
Aktivitetsansvarig 
Rita Andersson 
 

Engelska 

Engelskgruppen har träffats varje måndag förmiddag under två timmar. Träffarna har ägt rum under 

normal skoltermin. Gruppen har bestått av minimum sex personer maximum 12. Vi har inga 

bestämda ämnen att konversera om. Vi har försökt med det men inte lyckat så bra. För oss fungerar 

fri association och erfarenheter bättre.  

Aktivitetsansvariga 

Ernst Andersson och Anders Löfgren  

 

Golf 
En bra golfsäsong med många spännande tävlingar.  
Vi tjuvstartade tävlingssäsongen med en lagtävling på Sjöbo GK därefter var det dags för 
traditionsenligt spel på Bedinge Gk som första spelomgång av årets golfare. Vi har träffats varannan 
måndag från april till oktober på olika golfbanor runt om i Skåne. 
 
Medlemmar 
92stycken medlemmar, en ökning med 2 personer jämfört med 2017. 
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Träffar 
Vi har haft 17 stycken trevliga sammankomster under året. 
Vårt deltagarsnitt är 48 spelare, vilket är mer än 50 % av medlemskåren, inte illa. Det är många 
klubbar och föreningar som skulle vilja ha vårt snitt på sina sammankomster. 
  
Vårmöte. 
Den 21:e februari startade vi upp säsongen i klubblokalen med kaffe och semlor. På agendan fanns 
årets spelprogram, startavgifter och mycket annat smått och gott.  
 
Årets golfare. 
Många bra resultat och stor spänning i våra 12 deltävlingar.  

1.  Jan Katra  60 poäng 
2.  Gert Hallberg  58 poäng 
3.  Eva Björck  40 poäng 
4.  Kenth Bergström  34 poäng 
5.  Stig-Arne Andersson  32 poäng 
6.  Lars Bjerhage  30 poäng 
7.  Ewa Andersson  23 poäng 
8.  Carl-Gustaf Björklund 21 poäng 
9.  Rolf Hjort  21 poäng 
10. Catharina Björklund  21 Poäng 

 
Herberts Cup. 
För nionde året spelade vi Herberts Cup, tävlingen där vi hedrar minnet av Herbert Andreasson. 
Vinnare: Barbro ‘Henningsdotter. 
 
Bästa nettoresultat under säsongen. 
Catharina Björklund med sina fantastiska 60 netto. 
  
Regiontävling (DM). 
Den 27:e augusti var det dags för Teleseniorföreningarnas årliga distriktstävling. Spelplats Wittsjö 
Golfklubb.  
Spelare ifrån Skåne, Blekinge, Småland och Jönköping gjorde upp om att bli distriktsmästare. Vi 
var 25st TSM:are som hade anmält sig för spel.  

Regiontävlingen blev som vanligt spännande och TSM:arna höll sig väl framme. I damklassen gick de 
sju första platserna till TSM, bäst lyckades Ewa Andersson som nu kan tituleras sig distriktsmästare. 
Trea kom Annette Johannesson.  

I herrklassen var det en Kristianstadbo som tog hem titeln. På en hedrande andra plats kom Arne 
Dahlberg. Vi hade sex herrar bland de tio bästa. 

Distriktsmästare i damklassen. 
Ewa Andersson Malmö 
 
Distriktsmästare i herrklassen.  
Krister Berg Kristianstad. 
 
Nästa år är det TSM:s tur att arrangera denna traditionsrika tävling. Spelplats Wittsjö Golfklubb. 
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Höstmöte. 
Den 14 november avslutades säsongen, platsen var som vanligt vår klubblokal.  
Lokalen var i stort sätt fullsatt, 50 deltagare visade god aptit på smörrebröd, öl och vatten. Därefter 
blev det kaffe och kaka.  
Efter en tillbakablick på golfsäsongen 2018 var det dags för prisutdelning. De tio bäst placerade i 
Årets Golfare fick sina priser. 
Undertecknad och Ewa fick rom av ”golfgänget”. 
 
Övriga resultat. 
Du hittar samtliga resultat ifrån säsongen 2018 på TSM:s hemsida under fliken 
Golf/Tävlingar/Resultat.  
 

Mål 2019. 
Målet för 2019 är att försöka bibehålla glädjen och gemenskapen men också att försöka utveckla och 
förnya aktivitetsprogrammet så att medlemmarna känner sig nöjda och stolta över att vara TSM-
golfare.  
 
Ett stort TACK till 
Bo Hansson för hans insatser med hemsidan och hans stöd under säsongen. 
Britt Lindberg och Yngve Petersson som alltid ställer upp när det behövs. 
Ewa Andersson som funnits vid min sida i vått och torrt. 
 
Sist men inte minst, ett stort TACK till alla glada och trevliga TSM-golfare.  

Aktivitetsansvarig 
Stig-Arne "Stickan" Andersson 
 

Kultur 

Det kulturella blir sämre för varje år.  Nya chefer på Malmö Opera och stadsteatern, så vi får se vad 

dom kan åstadkomma. Intimans program kan jag rekommendera. Mycket trevliga och förstående 

saker spelas där. Intiman till Stadsteatern och Verkstaden tillhör Malmö Opera. Lång framförhållning, 

Operan 2 månader före speldagen och Stadsteatern 1 månad. Sen finns det även andra evenemang 

såsom: Flotten, Fredriksdal, Grillfesten, Brandkårens galor och Arlövs Revyn som lovat hålla sig ovan 

bältet. 

Aktivitetsansvarig 

Tutti Sjögren 

 

Lotter 
Under året har vi sålt Sverigelotter och Bingolottos adventskalendrar samt haft några medlemmar 
som prenumererat på Bingolotter och detta har tillsammans gett en god inkomst till föreningen. Tack 
alla köpare! 
 
Aktivitetsansvarig 
Karin Frick 
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Promenader 

Måndagar gäller fortfarande oavsett helger. I år är det 27:e året vi går! Deltagarna minskar för varje 

år. Vad det beror på kan man undra, lathet? Annars är friluftslivet hälsosamt. Har man nån krämpa 

kan man rekommendera frisk luft och promenader. Fika gör vi också efteråt. Förslagen är många, - 

varm korv, - nybakade frallor, - pannkakor med sylt och grädde. 

Aktivitetsansvarig 

Tutti Sjögren 

 

Resor 
Målet för resan 2018 gick till Lekoseum i Osby där vi möttes av en mycket kunnig guide, som 

berättade om Brios uppkomst och vi fick följa företagets historia med en vandring i muséet. Efter 

lunchen på Restaurang Borgen blev det ett kåseri om Bildsköne Bengtsson framfört av journalisten 

Bertil Sandström. På hemresan fick resenärerna svara på lite kluriga frågor och priser delades ut till 

flest rätt på svaren. Resan var uppskattad av våra resenärer. 

 

Aktivitetsansvariga 

Kerstin Lindgren och Eva Ringström 

 

Silversmide 
Vi var tio personer som träffades på Uppstart i Klubblokalen för att äta smörrebröd innan 

silverkurserna startade. 12 personer har deltagit i någon eller några av ABF:s kurser, antingen på 

onsdagar eller torsdagar 13-16.15.  

Under ca 10 år som jag har deltagit, har 23 personer utbildat sig i silversmide. Tre nya har tillkommit 

det senaste året! Gertrud Mårtensson har deltagit sedan 1971 och tycker fortfarande att det är lika 

roligt. 

När TSM firade Lucia i Klubblokalen passade Marianne Svenning, Gerd Ingvald, Gertrud Mårtensson, 

Ewa Andersson och jag själv på att ställa ut våra silverföremål på den traditionella 

hantverksutställningen. Möjlighet fanns att inhandla något fint av ovanstående. 

Aktivitetsansvarig 

Barbro Thysell 

 

Släktforskning 
Under 2018 har vi haft 29 träffar på Falkmansgatan för att gemensamt släktforska. Vi har träffats på 

måndagseftermiddagar för att forska tillsammans och få dela med oss av erfarenheter och 

upptäckter. Fiber bredbandet som inkopplades under hösten har avsevärt förbättrat tillgänglighet 

och nerladdningshastighet. 

Under hösten har vi inhandlat den färdiga versionen av Sveriges Dödbok som kommer att finnas 

tillgänglig på våra träffar. 

Med ett genomsnitt på 10 personer/träff, avslutades årets aktiviteter med ”Smörrebröd” och dricka 

innan jul. 

 Vi kommer att fortsätta träffas på Falkmansgatan på måndagar mellan 13.00 och 16.00. Både 

”gamla” och nya intresserade släktforskare är välkomna. 
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Aktivitetsansvariga 

Anders Bark och Björn Ringström 

 

Styrketräning 
Styrketräningsgruppen håller till på Kockum Fritidslokaler. Vi har möjlighet till träning varje vardag 
från klockan 06.00 till 15.00. Det är fritt att träna när man vill. Vi är ett gäng, som träffas måndag och 
onsdag, några även fredag, mellan ca 08.30 och 10.00. Ett annat gäng tränar tisdag och torsdag 
ungefär samma tider. Vi haft en gemensam träningsdag tillsammans och det har varit sista onsdagen 
i månaden mellan 08.30 och 10.00. Var och en har sitt eget träningsprogram, som man kör och är 
därför inte bunden till strikta tider. Det är ett bra gym och fina maskiner (helt nya nu under året).  
Det har blivit 2 träningslokaler till, som dock är något mindre. Vi har utökat gruppen från 10 stycken 
medlemmar 2017 till 15 stycken 2018. Jag hoppas att det kommer till fler under 2019, Finns det 
någon som är intresserad av styrketräning är ni välkomna att höra av er till mig så ordnar vi en 
visning av lokal och maskiner. Som nybörjare får man alltid en genomgång av maskiner och 
träningsprogram av gymmets personal. 
 
Aktivitetsansvarig 

Jan Strömberg 

 
Stödföreningen  

Vid årsskiftet 2017-2018 var vi 160 medlemmar. Avgiften för ett lottnummer är 300 kronor per år. 
Medlemmar kan ha flera lottnummer. Dragning med 10 vinster a' 400 kronor sker vid Årsmötet. 10 
vinster a' 200 kronor dras 2:a onsdagen i Juni. 10 vinster a' 200 kronor dras 2:a onsdagen i 
September. Årsdragningen sker i December. Då är vinstplanen följande: 1 vinst på 5000 kronor 1 
vinst på 3000 kronor 1 vinst på 2000 kronor 5 vinster på 1000 kronor 8 vinster på 500 kronor 60 % av 
intäkterna utlottas till lottägarna. Vid förändrat medlemstal justeras vinstlistan upp eller ner. TSM 
representeras av Dan Svensson. TSM:s kassör Leif Åkesson ser till att kassans inkomster och utgifter 
stämmer. Nya medlemmar - kontakta mig Monica, telefon 070-5544646.  
 
Aktivitetsansvarig 

Monica Andersson 

 

TSM Extra 
TSM Extra ska fixa lite olika aktiviteter under året av ”engångskaraktär”. Det kan bli någon prova på 
aktivitet, provsmakning, guidning på en konstutställning etc. Under 2018 hade vi två aktiviteter. 
Den 7 maj vara det besök på MFF:s museum som ligger på Stadion. Här blev vi guidade genom MFF:s 
historia från 1910 och framåt av Staffan Tapper och Hans Zielinski. Vi fick del av många dråpliga 
händelser under årens lopp både på plan och utanför. Det blev även en rundvandring på Stadion. Vi 
fick även dra på oss MFF tröjorna, sedan blev det inmarsch på plan och det obligatoriska lagfotot 
togs. 
Den 16 november var det romprovning i vår klubblokal på Falkmansgatan. Ordförande Dan Svensson 
bjöd på en intressant genomgång av romens historia och framställning. Det hela avslutades med att 
vi fick prova tre olika sorters rom och betygsätta dessa. Det var fritt val att dricka eller spotta ut och 
valet var inte svårt! 
 
Aktivitetsansvarig 
Christina Gustafsson 
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Vattengympa 
Vattengympan är på torsdagar kl 11.30 på Kockum Fritid. Vi är ca 10 stycken medlemmar som är med 

på vattengympan. En av våra äldsta medlemmar är 92 år, kommer nästan varje torsdag trots sin 

ålder. Detta bevisar att alla kan vattengympa till härligt häftig musik. Några har krämpor här och där, 

men detta försvinner under vattenytan bara man rör sig i sin egen takt och så gott man kan.  

Aktivitetsansvarig 

Kerstin Blondell 

 

Vinkunskap 
Viniorerna har haft 8 sammankomster under 2018. Vi har varit 15 personer under hela året, vilket är 

helt tillräckligt. Vi har provat 4 viner varje gång. Vi har haft olika teman och färger (rött, vitt och 

rose). Vi har provat vin av samma druvsort, men från olika länder eller 4 olika druvsorter från samma 

land. Vi har även provat vin gjort på lite ovanliga druvor. Det var uppskattat att inte bara prova på de 

”gamla vanliga”. Information om vinerna har, som vanligt, sänts ut i förväg. Genomgång av vinerna 

har gjorts vid provnings tillfällena och därefter har vi provat dem. Som avslutning av terminen 

provade vi 4 röda viner av olika druvsorter. Till detta provade vi olika ostsorter, kött och några 

desserter, som deltagarna bidragit med. Vi testade, vilket vin passar bäst till de olika tillbehören. Det 

har varit ett spännande vinår och att ta över efter Jan är trevligt och Jan har varit med under året 

som ett säkert bollplank om frågor om viner. Med detta vill jag tacka deltagarna för år 2018 och vi 

kör vidare under 2019. 

Aktivitetsansvarig 

Thomas Lindström 

 

Vävning 
Verksamheten håller till en lokal på Ågatan i Arlöv. Lokalen utnyttjar vi tillsammans med 
Malmövävarna. Vi är 3 från TSM som väver. Om Du eller någon Du känner är intresserade av att väva 
så är du hjärtligt välkommen, vi behöver bli fler.  
 
Aktivitetsansvarig 
Anita Jeppsson 
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