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Aslaug takker av 
 – Det har vært fire utfordrende, men spennende år, sier Aslaug Vassøy Auestad. Nå takker hun 
for seg som leder i Den norske klubben på La Manga. 
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– Det er en krevende jobb å være leder for Den norske klubben, men det har vært trivelig å ha hatt 
lederansvaret i disse fire årene også, sier Vassøy Auestad. På den kommende generalforsamlingen 16. 
mars takker hun for seg. 

– Klubben trenger friske ideer, og det er greit å dele på ansvaret, forteller Aslaug. For, det er veldig 
viktig at vi har klubben. Det har vært en del utfordringer underveis i disse årene, men jeg mener 
at klubben har taklet dette på en bra måte. Og nå fungerer klubben fint, sier hun. 
– Ikke minst har vi fått satt alt mer i system, som medlemsregistre også videre. 

Aslaug  må innrømme at det gjerne er en sak hun skulle ha fått løst før hun takker av - den såkalte 
«Blåstripa-saken. 



– Jeg sa for en tid siden at jeg skulle holde på som leder til den saken gikk i orden, men der har jeg 
måttet gi tapt, sukker Aslaug litt oppgitt. Hun snakker om «Blåstripa», en fantastisk promenade på 
cirka 1 kilometer, som går ned mot båthavnen Tomas Maestre, men her mangler det hellelegging på 
cirka 100 meter.  

Interessert i det som skjer ved Mar Menor og Murcia? Gjør et søk her  blant 3600 saker 

– Men, nå har det i hvert fall kommet en avklaring på eieransvaret, sier hun. Og det kan være noe på 
gang fra kommunen i San Javier sin side. 

Den norske klubben har i dag mange undergrupper som boccia, bussturgruppe, dart, quiz, fotturgruppe 
samt sang- og visegruppe. Disse drives veldig godt.  

– I fremtiden håper jeg at det også kan komme i gang andre aktiviteter som språkkurs, sykkelturer, og 
for eksempel kortere dagsturer med minibusser for dem som ikke har så lett for å komme seg rundt. 
Dette håper jeg det nye styret vil jobbe med, sier den avtroppende lederen. 

Aslaug Vassøy Auestad kom til La Manga i 1999.  

– Og her kommer jeg til å tilbringe mange måneder hvert år, så lenge jeg er oppegående, sier hun og 
ler.  

I alle disse årene har fotball vært en viktig del av Aslaugs hverdag i vintermånedene. Så sant hun har 
anledning tar hun med campingstolen opp til fotballanlegget for å se de norske lagene trene og spille 
kamper. 

I vinter har Aslaug også vært med i et radioprogram på NRK der programlederen ville vite om det var 
så «kjedelig» her som mange hevder. Bedre ble det ikke da eliteserieklubbene flyttet sine 
sesongforberedelser til Marbella. 

–  Det er stille her på La Manga deler av året, men jeg ville ikke bodd her i 20 år hvis det skulle være så 
kjedelig, sier Aslaug om den saken. Hun kan fortelle om mange positive tilbakemeldinger etter 
programmet. 

På årsmøtet 16. mars går man først igjennom regnskap og rapport fra klubbens undergrupper. Deretter 
innkomne forslag, og valg. Senere er det middag, musikk og dans.  
Valgkomiteens innstilling til ny leder er Bjarne Einar Lihaug. 

	


