
 Protokoll fört vid ordinarie möte med 

 medlemmarna i Stockholms Lawntennis 

 Klubb av 1890 den 22 december 2009 i 

 SALK-hallen, Bromma samt noteringar från 

 många skeenden under spelåret 2010. 
 

 

 

 

Närvarande 

Aktiva 

Benz, Björn, brorson till Mercedes, Mamman 

Estén, Jösses, Mjölnare 

Flinkendent, Curt-Börje, Hyresvärd 

Folkbira, Birren, Il Professore 

Gam, Amal, Paparazzo 

Gutta, Perka, Bollväggskonstruktör 

Kuling, Styv, Prisspelare 

Lytt, Alto, Ekonomibiträde 

Olleson, Benjamin, Mammans lilla hjälpreda 

Potter, Pjotr, Pråmskeppare 

Poängby, Johan, Ritare 

Rang, N. Sir, Direktör 

Set, Nubbe, Profet 

Set, Per, Djurvårdare 

Skrufhufvud, Bacchus, Event manager  

Snidare, Mats, Sekreterare 

 

Apor 

Klippblom, Figaro, Apmamma 

Blåbär, Putte, Statist 

Ovemaltin, Nils, Konsult 

Sjöbo, Biggles, Bard 

 

Frånvarande  

Aktiva 

Von Adel, Casimir, Resande 

Engelbrekt, Berth, Riskråd 

Ragnarök, Viking, Arkivarie 

Wiese, Arne, Jultomte 

 

Apor 

Bering, Sund, Borgmästare 

Björnfäll, Basse, f.d, f.d. 

MohlinFontän, Ess, Globetrotter 

Red Top, Pelle, Notarie 

Schöldin, Lobbert, Ålderspresident 

 



§1 

 

Mamman öppnade mötet i aggressiv ton, anklagande frånvarande Arne Wiese, 

som, enligt Mamman, arbetat som dubbel-agent genom att – utan kompensation 

till Klubben – värvat några av våra bästa spelare till en ny klubb med liknande 

namn som vårt, spelande i en rivningshotad hall i division 3 för äldre 

veteraner. ”En nedgående klassresa” menade Mamman och lämnade ordet fritt, 

eftersom frånvarande Wiese inte kunde försvara sig. 

 

Vår stjärna Folkbira och Mamman, Klubbens bäste dubbelspelare, sade sig i 

lojalitet med Klubben ha tackat nej till den erbjudna hemliga övergångssumman. 

Även om Bröderna tyckte, att det var lägligt att fördöma den frånvarande Wiese, 

ansåg lagkloke Pjotr Potter, att den skyldige borde ges tillfälle att försvara sig. 

Med röstsiffrorna 9-8 vann Pjotrs förslag. 

 

§2 

 

Redogjorde Ekonomibiträdet för tillståndet i Mammans lilla kassa. Finanskrisen, 

som drabbat en hel värld hade lämnat den iskalle Alto Lytt oberörd, trots 

Flinkendents brutala höjning av vår planhyra. Finansminister Borgs hyllade arbete 

med de svenska finanserna förbleknade helt i jämförelse med Ekonomibiträdets 

skickliga parering av konjunkturens svängningar. ”Höjer vi vår spelavgift, får vi 

mer i kassan” konstaterade Alto pedagogiskt. Detta föranledde Klubbens poet att 

skalda; 

 

”Vår Lytt är oss en väldig Borg 

han kan vår kassa öka. 

Han får oss glatt och utan sorg 

gratis sitta här och kröka” 

 

§3 

 

Turneringen om Wimbledonpokalerna blev jämnare än någonsin. Sir N Rang i par 

med Styv Kuling vann sin grupp komfortabelt, men förlorade finalen mot det 

andra gruppvinnar-paret Gutta Perka/Pjotr Potter. En seger för dem, som slår över  

bollen en gång mer än de andra. Och det gjorde de – alltså en gång mer! 

 

I samband med den högtidliga prisutdelningen regnade medaljer i olika storlekar 

över Figaro Klippblom 85e stl. Viking Ragnarök och Pjotr Potter 70e stl och 

Berth Engelbrekt 60 stl. 

 

 

§4 

 

För en gång skull gav Bröderna Sekreteraren en eloge för att denne, efter många 

år lyckats finna en slagbar motståndare till Klubben. Utkastad på en kobbe i 

Finska viken hade sekreteraren hittat Ekenäs TK - en typisk badortsklubb, som 

glatt accepterade, att i september 2010 möta vårt stolta lag. Segern blev vår, sedan 

vi förstärkt laget med Muttern och Curt-Börjes Gunda i två mixedmatcher, som 

slutade 1-1 och hela matchen 5-4. Viktigt eftersom det är ett jubileumsår! Den 



omsorgsfulle arkivarien Ragnarök har full kontroll över individuella resultat oh 

bilder från den historiska matchen. 

 

 

§5 

 

Något upprymd av vin och frukt, den finska gästfriheten i Ekenäs (Koskenkorva 

och gurka) utsåg sig Per Set till spelledare för att, som han sa ”modifiera parens 

sammansättning vid träningskvällarna”. Djurvårdare Set trädde beslutsamt in på 

banan ropande ”vad är det för skrammel i båsen?” och ”här skall serveras andra 

bullar”, varvid Mamman slickade sig om munnen. Amal Gam var ensam 

reservant mot Sets idé, men eftersom Per är rädd för Amal – Klubbens egen Karl-

Alfred – kompenserade han Amal med spel med Sekreteraren, dessutom två 

gånger. Det blev en tung kväll för Per Set, som dagen efter begav sig till en 

vintertid avfolkad ö för en månadslång vila. 

 

Nästa tisdag hade reserven Wiese kallats in, men fick genast svårigheter med att 

dividera speltiden 90 minuter med 11 spelare och lämnade följande speldag över 

till andrereserven Estén, som i korpralstil snabbt, utan kvalitetsbedömning, 

fastställde spelordningen, vilket resulterade i allmänt häcklande från de grymma 

bröderna. Estén tvingades uppsöka sjukhus – denna gång utan ambulans. 

 

Nu vidtog allmän debatt vid den efterföljande ölen. Pråmskeppare Pjotr gav 

exempel från logistiken på Volga biträdd av Alto Lytt, som löst många problem 

med båttrafiken på östra Mälaren. Von Adel, resande i Afrika höll på djungelns 

lag och Skrufhufvud åberopade kastväsendet bland Indiens kryddhandlare. 

Biggles ansåg sig mest lämpad att ensam föra befäl. Nubbe tog exempel från 

bridgen där man blandade en kortlek och gav. ”Men observera att ESS kan betyda 

både bana 1 och bana 14” upplyste den gamle oxen Nubbe. ”Ja- varför inte?” sa 

bröderna och konstaterade, att Klubbens genom alla tider svåraste frågor – 

stadgarna och spelordningen – ännu söker sina lösningar! 

 

Dock riktade bröderna ett tack – nice try – till Per Set, Arne Wiese och Jösses 

Estén, vars popularitet i kretsen nu var nära noll-punkten. 

 

§6 

 

Då det rådde osäkerhet om Skrufhufvud avsåg det som en tradition att bjuda 

bröderna på vin och sprit vid årsmötesmiddagarna, sände Ekonomibiträdet vår 

Event Manager till butiken Blå Näsan för inköp av lämpliga varor. Någon faktura 

till Klubben hade ännu inte – efter ett år – inkommit. Bröderna tog det säkra före 

det osäkra och tackade Skrufhufvud för hans generösa donation. 

 

§7 

 

I maj 2010 avled två av Klubbens äldsta medlemmar – Ålderspresidenten Lennart 

Lobbert Schöldin och Bering Borg. Minnet av dessa, för Klubben så 

betydelsefulla bröder, hedrades med en skål – för Bering i rött vin, för Lobbert i 

Ramlösa. Då Klubben knappast kan leva utan en Ålderspresident – den äldste 

aktive medlemmen – iklädde sig Sekreteraren denna viktiga roll. Samtidigt beslöt 

han sig lämna sekreterar-posten efter närmare 35 år i tjänst, väl vetande, att 



många olämpliga pretendenter åstundade den känsla av makt och inflytande 

posten innebär. 

 

”Men er skickliga ledning” sa Sekreteraren ”har efter noggrann prövning med 

acklamation valt Arne Wiese alias Arne Wieslander från år 2011 till Sekreterare i 

Stockholms Lawntennis Klubb av 1890 – mer än en klubb”. 

 

Arne Wiese tog till orda och förklarade ”att nu var det slut på maktkampen mellan 

Mamman och Sekreteraren. Jag tar ensam över ledningen, men bibehåller 

praxis ”behärskad diktatur” vårdande vårt varumärke. I ett modernt samhälle är 

traditionen ännu viktigare.” 

 

Wiese gratulerade Sekreteraren till hans kloka beslut att avgå ”medan han ännu 

kan höra helgmålsringningen. Även om Klubben är urgammal behöver vi en ung 

sekreterare” avslutade Wiese, varefter han haltande intog sin nya plats. 

 

 

 

 

  Som ovan in fidem 

 

 

Justeras:  Sekreteraren 


