Förtroendeuppdrag

Klubben verkar genom sin ”Nya Fortsatt Skickliga Ledning” vilken väljs på känsla och utövar upplyst och behärskad
diktatur. Det är ännu ingen som lyckats se igen hur Klubben genom åren ständigt kunnat skapa så skickliga ledningar.
Många teorier finns men alla har förkastats av Sekreteraren. De som idag har förtroenden i Klubben är:
Mamman, som skall vara allmänt rar, omtänksam, demokratisk och tillagsinställd. Till sitt förfogande har Mamman
sin ”Lilla Hjälpreda” som ständigt skall beundra Mamman. Mamman står i ständig maktkamp med...

"Mamman" Björn Bentzer
...Sekreteraren, som för Klubbens penna i form av brev, kallelser, protokoll, förteckning över ledamöterna och
namnger desamma. Hans dystra min beror på den tynga bördan Klubben lagt på hans späda axlar.

”Sekreteraren” Arne Wieslander

Ekonomibiträdet, har hand om Mammans lilla kassa och har frånsagt sig all insyn av någon revisor.
Han räknar sin kassa varje kväll och ser då ofta så här glad ut. Undantag är när Blå Näsan höjer priserna på spriten.

"Ekonomibiträde" Peter Lyth.
Ålderspresidenten, som inte blott är Klubbens äldste utan även den mest hedrade. Som sådan håller han så gott han
kan reda på vad Klubben har för sig, framförallt att Klubbens traditioner bevaras.
Mammans Lilla Hjälpreda, som till självutplåning skall beundra och hjälpa Mamman.

Till vänster: "Ålderspresidenten" Mats Hasselquist med
"Mammans Lilla Hjälpreda" Anders Tiblom.
Dessutom:
Arkivarien, som ser till att Klubbens alla papper och bilder förvaltas väl, bl.a. de som Sekreteraren en gång ärvde i en
ICA-kasse. Denna uppgift har i dessa digitala tider tagits hand om av Den Nya Fortsatt Skickliga Ledningen.
Barden som skriver snapsvisor till årsmötesmiddagen och leder allsången.
Event Managern som med denna moderna titel köper ut på Blå Näsan till årsmötesmiddagen och håller en hand över
menyn.
Fotografen som är vår egen paparazzo.
Tournament Directorn som ser till att alla våra tävlingar genomförs på sätt som de alltid gjorts.
Samt den nytillträdde Ceremonimästaren. Han skall se till att Klubbens traditioner bevaras och att de utvecklas enligt
mottot ”tradition i tiden”.
Dagens förtroenden:
Mamman
Sekreterare
Ekonomibiträde
Ålderspresident
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Mammans Lilla Hjälpreda

Benz, brorson till Mercedes
Wiese Arne
Alto Lytt
von Snidare Mats
Nubbe Set
Anton Plastblom
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Arne Wieslander
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Event Manager
Fotograf
Tournament Director
Ceremonimästare

Sven Skrufhufvud
Amal Gam
Folkbira
Anton Plastblom

Sven Grindby
Carl-Henrik Nordström
Birger Folke
Anders Tiblom

Den stigande medellivslängden har inneburit att medelåldern bland de aktiva i ”1890” idag är över 70 år – en ålder
som säkert inte någon aktiv hade för 50 år sedan. Det är glädjande för oss alla, vilket bevisar tennisspelets goda
inverkan på våra kroppar och mentala hälsa, men lite trist för alla 50-åringar, vars främsta åstundan är att få bli invalda
i Sveriges äldsta tennisklubb.
Klubben befinner sig i en framgångsrik period med en sammantagen spelstyrka, som vida överglänser gångna års.
Men Klubbens mål är ju inte att nå stjärnglans utan främst att skapa atmosfär för trevlig tennis i kamratlig samvaro
samt verka för att bevara de traditioner som tennisen en gång stod för. Trots detta så har förortsklubben SALK genom
ett antal spelare från ”1890” lyckats erövra SM-tecken i lag. Nu senast 2017 i 70+ och 75+ klasserna.
Ovan finns beskrivet om Ceremonimästaren. Detta är en ny funktion som blev aktuell i och med Ålderspresidentens
initiativ att vi alla skulle prövas som ledamöter. Kan Högsta Domstolen och Svenska Akademin så kan vi… Men detta
ställde också nya krav på Klubben. Nu var ceremonier viktiga och framför allt kunde inget lämnas åt slumpen när
någon provspelare skulle prövas för ev. inträde i Klubben. Därför inrättades följande hjälpfunktioner:
Dömaren
Svararen
Klagaren

Pjotr Potter
Flinkendenten
Per Game

Peter Prom
Johan Flink
Per Schött

Avsikten är att på djupet pröva provspelarens egenskaper och tillkortakommanden. Dömaren är enväldig men måste få
ett slutligt godkännande från ledamöterna.

