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Status för aktivitetsområdena inom TSM 

 

Aktiesparklubbar: Visserligen har vi ställt in våra fysiska möten i klubblokalen men arbetet med 

aktieportföljen har inte kunnat pausas. Nej, full focus och snabba ryck för att hålla portföljen flytande 

i dessa tsunami-liknande vågrörelser. 

Vi har fortsatt att köpa och sälja men nyttjat digitala kommunikationsformer. 

Boule: Ingen aktivitet pågår för närvarande. 

Bowling: Ingen träning och tävling utifrån bowlingförbundets rekommendationer. 

Bridge: Vårens bridgeresa blev uppskjuten och kommer örhoppningsvis i stället bli uppstart för 

höstens bridgespel. Bridgeresan planeras till fredag 28 augusti, och alla bridgespelare kan redan nu 

anmäla sitt intresse för deltagande enligt tidigare utskickad information. 

Höstsäsongen fortsätter om möjligt med början i klubblokalen tisdag 1 september kl 12.00. Därefter 

kommer vi att spela varje tisdag samma tid fram till jul. 

Café/onsdagsfika: Ligger nere till vidare 

Canasta: Spelet ligger nere. Man hoppas på spel till hösten. 

Golf: Inga tävlingar under maj och juni. Vi följer golfförbundets rekommendationer. Hoppas kunna 

spela igen senare i år. 

Silversmide: Silversmidet avbröts successivt under våren, men ABF planerar att starta upp på nytt 

under månadsskiftet aug-sep om Coronan tillåter! 

Anmälan görs till Barbro under maj månad om du vill deltaga. Därefter anmäler hon er den 4 juni 

som jag meddelat tidigare. 

Släktforskning: Var och en forskar vidare men på egen hand och vid behov delas information 

elektroniskt. 

Styrketräning: Ingen träning i grupp. Var och en väljer om man vill träna på egen hand. 

TSM-Extra: Styrelsen avvaktar beslut kring flotten och grillfesten. Övrig planering ligger nere just nu. 

Vattengympa: Vattengympan får vänta tills faran är över. Det sägs att klorerat vatten renar kroppen 

men det renar inte invärtes och när tjugo, trettio tanter väntar i duscharna, då är det bäst att stanna 

hemma. 

Vinkunskap: Från Viniorerna så är läget just nu träning hemma. Lokalen är inför hösten och tiderna 

kommer det snart information om. 

 

 


