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2020 har redan placerat sig i historien som ett mycket annorlunda år på grund av 
pandemiutbrottet. Strax efter vårt ordinarie årsmöte den 6 mars så tvingades vi börja 
begränsa eller stänga för en del aktiviteter. De som berörts är främst men inte endast, de 
verksamheter som genomförs inomhus. Vi har löpande gjort vårt bästa för att följa råden från 
myndigheter men också från riksidrottsförbunden i förekommande fall. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda sammanträden varav hälften 
enbart via telefon. Medlemsinformation har skett i form av mötesprotokoll, 
årsmöteshandlingar, TELE-senioren, TSM:s hemsida, www.tsmmx.se samt Facebook. 
 
Styrelsen har tvingats ställa in de två planerade informationsmötena med de aktivitets-
ansvariga. Extra information kring verksamheten har istället skickats ut löpande under året 
via mejl, post (20 medlemmar saknade mejladress), hemsidan och Facebook. 
 
TELE-senioren har utkommit med 3 nummer under året och Eva Svensson har varit 
redaktör. 
 
Föreningens aktivitetsansvariga består av ambitiösa och duktiga medlemmar som gör 
mycket stora ideella insatser! Det är de många aktiviteterna som är ryggraden i vår 
verksamhet. Det är under dessa sammankomster som vi träffas och har trevligt tillsammans. 
Vi har en hög aktivitetsnivå med många medlemmar som deltar i flera olika.  
 
Nationellt har golf, under pandemin, varit en av de grenar som haft en stor ökning av antalet 
spelade rundor. Detta har slagit igenom även hos oss. Vi tävlade inte under våren men tog 
igen detta under sommaren/hösten då det också var många golfare som ansökte om 
medlemskap. 
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Efter att under många år hållit samman föreningens kulturverksamheter meddelade Tutti 
Sjögren att hon ville sluta. Styrelsen beslöt därför att lägga över eventuella kommande 
kulturarrangemang under rubriken TSM-extra. 
 
Utöver våra aktiviteter så är god ekonomi en avgörande förutsättning för vår verksamhet. 
Teleseniorernas Förbund har sedan tidigare beslutat att lägga ner, då dess roll försvinner i 
och med att bidragen från Telia Sverige försvinner. Fördelningen av förbundets innestående 
medel beräknas genomföras under sommaren 2021.  
Glädjande nog har Malmö Stad under 2020 dels beslutat att bidragen under året skall 
baseras på verksamheten 2019 vilket medfört att vi fått fullt bidrag trots färre aktiviteter. Till 
detta har vi i slutet på december fått ett extra ”Coronabidrag” på nästan 24 000 kr.  
De minskade aktiviteterna har också bidragit till att resultatet är avsevärt bättre än budget. 
TSM har därför en fortsatt god och stabil ekonomi med ett genomgående bra ekonomiskt 
tänk. Vi är tacksamma för de bidrag vi fått från Telia Sverige och Malmö Stads 
fritidsförvaltning.  
Sedan tidigare har det beslutats att avsätta 100 000kr till en jubileumsfest under 2021 som 
en del i att vi skall minska vår kassa. 
 
Sammanfattningsvis: Ett stort tack för alla insatser som gjorts under 2020 av alla engagerade 
medlemmar, ideella insatser av aktivitetsansvariga, styrelsemedlemmar, revisorer och 
valberedning. Även ett stort tack till våra ”sponsorer”; Telia Sverige och Malmö Stads 
Fritidsförvaltning. 
 
ÅRSMÖTE 
Årsmöte hölls i MFF’s pressrum på Eleda Stadion den 6 mars, 90 personer deltog. 
Efter mötet hade vi en trevlig föreläsning av MFF’s sportchef Daniel Andersson som gav en 
inblick i MFF’s verksamhet och organisation. 
 
ÖPPET HUS 
Varje onsdag kl 08.30-11.30 har vi normalt öppet hus i vår lokal på Falkmansgatan 1. Antalet 
besökare brukar ligga runt 35 personer. Tyvärr tvingades vi först stänga, sedan begränsa 
antalet personer i lokalen för att sedan stänga igen när smittläget försämrades under hösten.  
 
STÖDFÖRENINGEN 
Efter dragningen på årsmötet övergick vi till att filma dragningarna för att publicera dem på 
vår hemsida. Alla vinster har betalats ut och dragningarna har också kunnat följas. Ett stort 
tack till Benny Andersson som stått för inspelningarna och stort grattis till vinnarna.  
  
KLUBBLOKALEN 
Vår klubblokal på Falkmansgatan 1 har under 2020 utnyttjats betydligt mindre än vanligt. 
Lokalen används normalt av aktiesparklubbar, engelska, bridge, släktforskning, vinkunskap 
och Öppet Hus men det mesta har varit mer eller mindre inställt från mars.  
Övriga aktiviteter bedrevs där det varit möjligt i lokaler och utomhus där banor och andra 
förutsättningarna finns. 
 
MEDLEMSUTVECKLING 
Tyvärr har 2020 också medfört att vi haft en nettominskning av medlemsantalet.  
Under året har 32 lämnat föreningen och 3 har gått bort. Vi fick in 15 nya medlemmar vilket 
innebär att vi tappade 20 medlemmar netto. Andelen fd. Teliamedlemmar är nu nere på 56%.  
  
Styrelsen 



Aktivitetsområdenas årsberättelser 

 

Aktiesparklubben 
Vi har under 2020 varit tre klubbar. Det finns plats för flera klubbar, om intresse finns. När 
Corona-viruset slog till rasade aktiemarknaden. Under resten av året återhämtade sig 
marknaden och året slutade positivt trots allt elände. Så är det med aktier. Det går upp och 
ibland går det ner. Det är som att åka berg- och dalbana. 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. Under 2020 har vi på grund av Corona-
restriktioner inte träffats fysiskt. Vi har istället haft mail-kontakt och skött våra affärer via 
internet. Vi hoppas nu på att det innevarande året kommer att bli ännu bättre. Kommer 
vaccinationerna igång kanske vi åter kan träffas fysiskt igen. Till dess håll ut. 
 
Aktivitetsansvarig 
Anders Bark 
 

Boule 
Under 2020 har vi spelat Boule inne på Bouletoftahallen och ute på Lindeborgs idrottsplats. 
Vi har varit mellan 10 och 17 spelare. Det har tillkommit en del nya spelare och ett antal har 
lämnat under året. Det har varit lite si och så med spelet pga corona. Bouletoftahallen 
stängdes och öppnades beroende på läget för corona. Det blev spel ute mellan april och 
september på Lindeborgs idrottsplats. Bouletoftahallen öppnades en kort tid men fick åter 
stängas igen. Då blev det spel ute och då flyttade vi till Grevens park i Bunkeflostrand där vi 
spelade året ut. Här finns vindskydd och toaletter. Vi skulle ha arrangerat TSM Sydsvenska 
mästerskap ihop med Ystads Teleseniorer men det fick ställas in pga corona. 
 
Aktivitetsansvarig  
Bengt Johansson 
 

Bowling 
Vi spelar och tränar på Baltiska Bowlinghallen på Stadiongatan. Vi är ca 40 stycken som 
tränat mellan 15.00-16.00 varje torsdag. 
I år blev det annorlunda pga.corona. Ingen våravslutning, inga slutspel med samkväm och 
prisutdelning i klubblokalen, endast käglan och månadstävlingarna kunde avslutas. 
  
Höstsäsongen för månadstävlingen började i augusti 2019 och slutar våren 2020 
Det tog slut i mars. Vi hade då spelat 6 av 8 tävlingar, då vi fick räkna detta som slutresultat.  
Under året spelas det 8 gånger månadstävling.  
 
Segrare av månadstävlingen blev Sven-Åke Löwgren 46 p, Leif Larsson 42 p.  
Leif Åkesson 41 p. 
 
 *Käglan* som är en tävling där högsta slagpoäng på månadstävlingen används, den som 
har högst poäng över 3 serier efter varje månadstävling och som har högst poäng efter 8 
omgångar vinner. Det blev bara 6 omgångar denna gång sen tog det slut. Vinnare blev 
Sven-Åke Löwgren  553 poäng. 
Det blev inget klubbmästerskap i år. Vad är att göra i dessa tider. Vi får hålla avstånd, följa 
restriktioner som nu gäller. 
  
Vi fick gå ner till 5 lag anmälda till PM-Bowling, vi saknade spelare. Det togs beslut att vi 
skulle prova att spela med 30 min mellan matcherna vilket vi nu gjorde. Tyvärr fick vi lämna 



WO för två lag som utgått vilket innebar att vi fick kasta om spelare i lagen. Det var det 3 lag 
som spelade i PM- bowlingen. Allt tog slut 12 mars pga corona 
 
Lag 4- och 8-manna spelades under hösten, man möte inte motståndarlaget fysiskt utan 
varje lag spelade i sin hemmahall och rapporterar resultatet, efter ett par omgångar 
stoppades spelet. 
 
Hösten började bra men efter 5 matcher i 3-manna blev det stopp. Inget spel men träning 
förekom då hallen var öppen. Det var ca 4-7 personer på torsdagsträningen. Hallen är nu 
stängd till 24 januari 2021. Nya besked kommer senare. Nu hoppas vi bara att allt skall bli 
bra igen år 2021.   
Årets topptio 2019-2020, Sven-Åke Löwgren 46p, Leif Larsson, 42p, Leif Åkesson 41p, Eva 
Svensson 39p, Göthe Göransson 37p, Gert Hallberg 35p, Björn Ringström 35p, Henry 
Thysell 34p, Walter Nordquist 29p och Jan Strömberg 29p. 

     
Aktivitetsansvarig 
Göthe Göransson 
 

Bridge 
Våren 
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 parkompis 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 2020 års 
bridgespelare/par med samma poängberäkning som tidigare. 
Den 10 mars var vi 18 par som spelade bridge, men sen slog coronan till med full kraft, så all 
bridge ställdes in för resten av våren. Bridgeresan flyttades fram till slutet av maj. 
 
Hösten 
Första tisdagen i september startade TSM Bridge höstsäsongen, efter att bridgen hade gjort 
uppehåll sedan början av mars. 
I inbjudan till bridgespelarna fanns nedanstående information: 
”För att minimera risken för coronaspridning kommer maximalt 6 bord att placeras i 
klubblokalen på Falkmansgatan (beroende på att numera får bara 25 vistas i lokalen). 
Dessa kommer då att placeras: 4 bridgebord i stora utrymmet, 1-2 bridgebord i lilla utrymmet 
och 0-1 bridgebord i styrelserummet. 
I närheten av varje bridgebord kommer handsprit att finnas att tillgå. Endast det par som 
ansvarar för kaffet ska vara i köket, vagnen rullas ut med kaffe och eventuella kakor. 
Det kanske viktigaste är det personliga ansvaret, dvs. vara och en 

- Tillser god handhygíen 

- Håller avstånd  

- Aldrig besöka TSM Bridge om man känner sig det minsta sjuk! 

- Under minst 2 veckor avstå från besök om man varit i kontakt med personer som är 

eller misstänks vara smittbärare.” 

 
Innan vi stängde ner bridgeverksamheten spelade normalt cirka 15 par vid varje tillfälle. Till 
första gången i höst anmälde sig 6 par för bridgespel. Resterande tisdagar i september kom 
samma antal par till spel. 
I oktober har fler par kommit till start, med som mest 10 par, vilket motsvarar 5 bord.  
Vid dessa tillfällen har 2 bord placerats i lilla utrymmet.  
TSM Bridge har också beslutat ställa in den årliga bridgeresan efter att försökt flytta den ett 
antal gånger till en corona säker tid. 
Tyvärr förvärrades läget med coronan, så i mitten av november togs beslut att ställa in TSM 
Bridge resten av året. Någon Årets Bridgespelare TSM 2020 kommer därför ej att utses. 



Aktivitetsansvarig 
Ingemar Mårtensson 
 

Cafeteria 
2020 har varit ett annorlunda år för TSM:s cafeteria i likhet med föreningens flesta aktiviteter. 
Cafeterian öppnade efter nyårshelgen den 13:e januari och var som vanligt välbesökt med 
mellan 30-40 medlemmar som kom ner för en trevlig fikastund. I mitten av mars togs beslut 
om att stänga ner på grund av cv-19 och caféet var sedan stängt under resten av våren och 
sommaren. I mitten av september öppnade vi försiktigt igen med bara ett 10-tal besökare där 
vi höll avstånd och anpassade köksrutinerna enligt gällande restriktioner.  
Tyvärr ökade epidemin och caféet fick åter stänga igen efter 8 veckors öppethållande och 
förblev så året ut.  
Priset har varit oförändrat, 20 kr för kaffe och fralla. 
Utöver styrelsen har ett tiotal medlemmar sett till att det under onsdagarna serverats 
nybakade bullar och nylagat kaffe. Stort TACK till alla ”kaffekokarna”. 
 
Aktivitetsansvarig 
Eva Ringström 

 
Canasta 
Verksamheten på canastan har varit ganska stillsam under 2020. 
Väldigt positivt har varit att vi ökat med 3 nya medlemmar, tyvärr har en slutat 
så nu är vi 17 st. 
Jag hoppas på att canastan kommer igång så fort vår lokal öppnar igen, 
alla längtar till att börja spela igen. 

 
Aktivitetsansvarig 
Rita Andersson 

 
Engelska 
Gruppen engelsk konversation träffas varje måndag förmiddag mellan kl.10 och 12. Under 

hösten äger träffen rum från slutet av augusti till början av december och under våren från 

slutet av januari fram till begynnelsen av juni. Under vinterhalvåret är Anders Löfgren 

aktivitetsledare och under sommarhalvåret Ernst Andersson.  

Vi samlas runt kaffebordet och talar om nästan vad som helst som är aktuellt, böcker, 

händelser, semestern, filmer…. Ja, så var det meningen att 2020 skulle ha sett ut. Vi höll en 

träff 9 mars 2020. Den globala corona pandemin, som kom i början av året spreds väldigt 

fort. Därför kom träffen den 9 mars att bli den sista för 2020. Samtliga 9, som deltar i 

aktiviteten tillhör den av Folkhälsomyndigheten utpekade riskgruppen. Anders skickade 

därför ut ett mail till samtliga deltagare att vi gör ett uppehåll tills att samtliga är vaccinerade. 

Till detta förslag har alla samtyckt. Vi avvaktar således vaccineringen i Sverige 2021 och 

hoppas på det bästa. 

Aktivitetsansvariga 
Ernst Andersson och Anders Löfgren  
 

Golf 
Golfåret 2020 kommer vi inte att glömma i första taget. I mars slog cv-19 ner som en bomb 
och stoppade alla tävlingsverksamhet i april till juni. Starten för TSM-golfen flyttades fram till 
början av juli och därefter har vi spelat en gång per vecka. Totalt hann vi med 12 deltävlingar 
och ca 600 golfrundor. Deltagarsnittet per tävling har legat på ca 50 spelare, vilket är ungefär 



samma snitt som förra året. Vi har till stora delar försökt undvika folksamling och köbildning 
på klubbarna på bekostnad av våra sociala kontakter. 
 
Medlemmar 
108 medlemmar.  
 
Träffar 
Trots pandemin lyckades vi få till 13 trevliga sammankomster under året. 
   
Vårmöte. 
Den 12: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. 
Som vanligt stenhård konkurrens, bara Carl-Gustav Björklund lyckades vinna två 
deltävlingar. Ewa Andersson tog poäng i nio deltävlingar och var den som till sist stod som 
lycklig vinnare. Under vandringsprisets 15-åriga historia är det bara två damer som vunnit 
Årets Golfare senast detta hände var 2008 då Eva Dahlström vann. 
 

1. Ewa Andersson   50 poäng 
2. Staffan Hagre   46  
3. Stig-Arne Andersson  45   
4. Carl-Gustav Björklund  33  
5. Roger Nilsson   32 
6. Boris Silfverberg   26 
7. Gert Hallberg   25 
8. Jan Katra   24  
9. Kjell Johannesson   23    
10.  Kenth Bergström   23 

 
Herberts Cup. 
Tävlingen där vi hedrar minnet av Herbert Andreasson.  
 

1. Sonja Hassén. 
2. Stickan Andersson  
3. Christina Nestlen  

 
Bästa nettoresultat under säsongen.  
Sonja Hassén gick runt på 63 netto när hon vann Herberts Cup. 
 
Regiontävling (DM). 
Tävlingen på Emmaboda Golfklubb ställdes in och flyttades fram till 2021. 
 
Höstmöte. 
Vi ställde in höstmötet och istället anordnades en ”mindre” träff med endast pristagarna i 
Årets Golfare.  
De tio bäst placerade i Årets Golfare fick här sin belöning. 
 
Övriga resultat. 
Du hittar samtliga resultat och kommentarer för säsongen 2020 på TSM:s hemsida 
http://www.tsmmx.se/ 
 
Mål 2021. 

http://www.tsmmx.se/


Målet för nästa år 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 
Lena Runermark för hennes insatser med hemsidan. 
Britt Lindberg och Yngve Petersson som alltid ställer upp när det behövts. 
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 
Årets arrangemang på våra olika kulturscener ställdes in från mars månad pga cv-19. 
 
Aktivitetsansvarig 
Tutti Sjögren 
 

Lotter 
Under året har vi sålt Sverigelotter, Bingolottos adventskalendrar och uppesittarkvällens 
bingolotter samt haft några medlemmar som prenumererat på Bingolotter och detta har 
tillsammans gett en god inkomst till föreningen. Något mindre i år pga cv-19. Tack alla 
köpare! 
 
Aktivitetsansvarig 
Karin Frick 
.  

Promenader 
Aktiviteten har varit låg under året 
Det blev bara några aktiva veckor i början av året innan pandemin slog till 
Vi är dock några få personer som har fortsatt promenera under året, med avstånd naturligtvis 

 
Aktivitetsansvarig 
Marie-Louise Kroon 
 

Silversmide 
Som vanligt hade vi Uppstart i klubblokalen under januari, där alla silversmeder träffades för 
att ha trevligt och äta smörrebröd. 
Vi var tio personer som gick på Silversmide under våren på onsdagar alternativt torsdagar. 
Tyvärr hann vi bara gå en kurs, sedan tog allt slut på grund av cv-19. Inga silverkurser under 
hösten heller. 

 
Aktivitetsansvarig 
Barbro Thysell 
 

 
Släktforskning 
2020 har varit ett år egentligen som gjort för släktforskning, då de flesta verksamheter har 
varit pausade och vi har rekommenderats att stanna hemma. 
 
Vi hann att hålla 16 träffar under vårterminen och 8 under höstterminen på Falkmansgatan 
för att gemensamt släktforska. Under året var det färre som kom på våra måndagsträffar 



efterhand som epidemin ökade. Efter sommaren startade vi försiktigt men kom överens om 
att stänga ner verksamheten i slutet av oktober. 
 
Tidningen Släkthistorias månatliga innehållsförteckning har distribuerats via E-post så att 
intresserade har kunnat få artiklar. 
Vidare har databasen Sveriges Befolkning 2000 har inköpts och distribuerats via ”Budkavle” 
 
Om restriktionerna lättar under våren kommer träffarna att återupptas på Falkmansgatan på 
måndagar mellan 13.00 och 16.00. Både ”gamla” och nya intresserade släktforskare är då 
välkomna. E-post kommer och uppdatering på TSM´s hemsida samt på Facebook. 
 
Aktivitetsansvariga 
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, men för att få 
träningsbidraget på 550:-(2019) vid köp av årskort, skall man deltaga i någon av grupperna. 
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 09.00 och 10.30.  
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.  
Det har inte varit någon större aktivitet sedan i februari p g a det rådande läget. 
Förhoppningsvis skall detta väl ta slut under våren och styrketräningen skall komma igång. 
Håll ut och börja träna så fort det går. 

 
Aktivitetsansvarig 
Jan Strömberg 
 

Stödföreningen  
Vid årsskiftet 2019-2020 var vi 139 medlemmar. 
Avgiften för en lott är 300 kronor per år. Medlemmar kan ha flera lotter. 
Dragning med 10 vinster a' 400 kronor sker vid Årsmötet.  
10 vinster a' 200 kronor dras 2:a onsdagen i Juni och 10 vinster a' 200 kronor 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 medlemsantal 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 
Vårens inplanerade aktiviteter med ölprovning och besök på fågelstationen i Falsterbo blev 
inställda pga corona. Så var även fallet med den årliga bussresan i augusti.  I oktober gjorde 
vi ett nytt försök med att besöka fågelstationen i Falsterbo. Det blev en välbesökt och populär 
aktivitet. Nya försök gjordes under hösten med nya aktiviteter. Guidad vandring i 
Pildammsparken men den blev inställd pga sjukdom. Även den populära kransbindningen i 
slutet på november fick vi ställa in. 
 
Aktivitetsansvarig 
Christina Gustafsson 
 

Vattengympa 
Vattengympan flöt på fram till mitten av mars. Då var vi ungefär tio medlemmar som roade 
oss i bassängen. Efter den femtonde Mars slutade jag på grund av att jag tillhör en riskgrupp. 
Men jag vet att 3-4 stycken från TSM fortsatte över hela sommaren. 
Jag gjorde ett nytt försök i september, men jag var där bara tre gånger för smittan 
hade tagit ny fart. Då var vi ca 5-6 stycken från TSM. Nu får man bara vara fyrtio i 
bassängen, ganska lagom eftersom vi normalt är åttio. Kockums har ändrat på reglerna 
och man måste beställa tid en vecka innan. Det är först till kvarn som gäller 
Jag längtar att få komma tillbaka till denna motionsform. Jag känner verkligen att det gör 
skillnad 
 
Aktivitetsansvarig 
Kerstin Blondell 
 

Vinkunskap 
Viniorerna har haft 3 sammankomster under 2020. 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.  
 
2020 har varit ett trist år med bara 3 stycken provningar, då alla vinprovare är över 70 år och 
i riskgruppen för Corona. Vi lyckades med 2 provningar under våren och till hösten tog vi en 
provning.  
Med detta vill jag tacka deltagarna för år 2020 och vi kör vidare under 2021. 

 
Aktivitetsansvarig 
Thomas Lindström 


