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Dec. 18 2012                                          

                                

                                    …mer än en klubb… 

Notat från Årsmöte dec. 06 2011 samt vad som sig i Klubben förevarit varit 

haver sedan föregående årsmöte. 

Mamman välkomnar alla och konstaterar att han skött sig. De som, tack vare honom, 

tagit sig till årsmötet var i åldersordning, dvs. sannolikt vishet: (Obs, ej att förväxla med 

spelstandard eller social rangordning.) 

 

 

           Provspelare Erik Tiblom 

           Samt Apa Figaro Klippblom 

1.    Mats von Snidare 

2.    Nubbe Set 

3.    Amal Gam 

4.    Sir N Rang 

5.  Folkbira Birren Dock fysiskt frånvarande 

6.   Casimir von Adel 

    7.   Pjotr Potter 

    8.   Viking Ragnarök 

    9.   Johan Poängby 

  10.  Curt-Börje Flinkendent 

  11.  Arne Wiese 

  12.  Styv Kuling 

  13.  Gutta Perka 

  14.  Bacchus Skrufhufvud 

  15.  Alto Lytt 

  16. Lobbert Bentz 
 

  17.  Per Set 

  18.  Jösses Estén 

  19.  Anton Plastblom 
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Mamman visade så upp sin skicklighet i matematikens ädla konst genom att förklara att 

det verkade som om många hade kommit och att det var det dags att förklara mötet som 

öppnat.   

 

§ 1 Protokoll från Årsmötet 2011 

§ 1A  Inval av provspelare 

Situation var mycket prekär. Hur skulle vår på dörren knackandes provspelare kunna 

komma in, efter alla de tokigheter han haft för sig och inte lyssnat på tillsägningar om 

bl.a. klädsel? Oddsen var låga, i princip noll. Då stegar vår hovrättsdomare, tillika pråm-

skeppare, Pjotr Potter fram och förklarar att värre utmaningar har han varit med om. ”Jag 

brukar få in dom hur än oddsen ser ut ” förklarade han myndigt. Herr Potter kallar nu 

fram sitt sanningsvittne!!!??? (Häpp) djurvårdare Per Set, som förklarar med barsk 

stämma att det enbart är elände och åter elände med vår provspelare.  Ända sedan 

barnsben. Och klädsel, ja det är bara märkesvaror i grälla färger som gäller. Det enda 

positiva, säger djurvårdaren, är att han sköter sin fysik. Klippblom vaknar nu till och 

börjar genast sjunga för full hals om fysiken och att dricka mycket vin. Han tystas dock 

ner av några seriösa bröder. Villervalla uppstår. När ljudnivån återgått till hörbarhet 

förklarar Herr Potter att domslutet är fattat, målet är klart. ”Det blev livstid i Klubben” 

säger han och ser mallig ut. Tumult uppstår igen. Kupp säger någon. Skandal en annan. 

Ålderspresidenten sitter tyst. Det finns tyvärr inga stadgar som säger att ett domslut kan 

överklagas. Han slank in.  

Den nyinvalde provspelaren ikläds genast namnet Benjamin Den Yngre Olleson och 

kommer att kallas Dy. Dy tar med sig sitt yrke som plastledare in i Klubben. Ingen vet vad 

en sån gör, uppenbarligen inte han själv heller, trots att han varje vecka besöker fabriken 

i Laholm för att försöka lista ut. Föremålet ifråga uppmanas nu att säga några väl valda 

ord, helst något vi inte hört förut. Efter avslutat anförande konstateras att framförd 

historia var välkänd för alla ledamöter med minnet i behåll, dvs. de allra flera. Ny tumult. 

Hög ljudnivå. Mamman räddar situationen genom att föreslå påfyllning och urdrickning. 

Klippblom ser belåten ut. Föremålet ifråga sätter sig tyst ner. Skål. 

 

§ 1B Motion från Ålderspresidenten. 

Kreativiteten frodas hos Ålderspresidenten nu när bördan som Sekreterare avlastats 

honom. Vi skall väl inte vara sämre än Högsta Domstolen och Svenska Akademin tänkte 

han och motionerade att vi skulle kalla oss ledamöter istället för medlemmar. 

Medlemmarna blev lyriska, stampade i golvet och gjorde vågen. Nu intar vi vår rättmätiga 

plats bland den svenska makt- och kultureliten. Horace Engdahl kan slänga sig i väggen sa 

någon. Någon annan med känsla för stunden började sjunga ”Flamma stolt…” Detta var 
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det sista man gjorde som medlem i denna anrika Klubb, Stockholms LawnTennis Klubb av 

1890. Mamman förklarade motionen som godkänd och föreslog mer påfyllning och 

urdrickning. Detta var det första man gjorde som ledamot i Klubben. Skål. 

Även vår klubbpoet var lyrisk och skaldade: 

Ett hipp hipp för våran Ålderspresident,  

som med några enkla argument 

gett Svenska Akademin en konkurrent  

Och en som är riktigt kompetent 

1890s tennis, det är ju kultur 

Något vi utövar med bravur 

Häpp, och häpp, och häpp och häpp 

Nu vi har tagit ett rejält grepp 

 

Alla ville nu skåla med klubbpoeten och undrade vem han var. Har han betalt avgift? 

Mamman såg hemlighetsfull ut och beordrade ny påfyllning, urdrickning och en allmän 

skål. 

 

§ 1C  Mammans lilla kassa 

Ekonomibiträdet Alto Lytt hoppar nu upp för att redogöra för kvarlåtenskapen i 

Mammans lilla kassa. Kritik från tidigare skulle undanröjas. Man säger att han inget säger 

trots att han pratar och pratar. För att alla skall förstå, skulle nu beskrivas och förklaras 

och det med liknelser och metaforer från hans egen värld på sjön. I målande ordalag 

beskriver han, hur han genom alla finansiella kriser förvaltat kassan väl och att det finns 

en skvätt kvar i kassakistan. Och det med ord som bl.a.: ”vind i seglen”, ”länsa”, 

”durkdriven skipper” ”risker att bemästra”, ”motvind”, ”brassa på”, ”svårt fall”,” rövare 

vill åt oss”,  ”äventyrlig seglats”, ”säkra lasten”, ”pumpa läns”, ”skota hem”, ”hugga in”,  

och till sist ”en skvätt kvar”. Nu fick dom så dom teg tänkte Alto. Alla bröder var 

imponerade över den mycket intressanta redovisningen och det pedagogiska fram-

förandet. Härligt att få ta del av Altos äventyr på de sju haven. Vilka äventyr. Att han 

klarade sig. Men hur var det med Mammans lilla kassa? ”Finns det nåt kvar” ropar man? 

Alto såg nu ut som om han behövde något stärkande. En broder som fått ordning på 

hörapparaten först mot slutet och hört om den lilla skvätten ropade att han ville ha 

påfyllt. Mamman, som fattade situationen snabbt, påkallade påfyllning och urdrickning. 

”Nästa år kan kanske bli mer klargörande” mumlade han. Alto drack ur och satte sig tyst 

ner. 

 

§ 1D  Sekreteraren har ordet. 

Sekreteraren hade bett att få lite tid mellan påfyllningarna. Han och övriga i den nya 

fortsatt skickliga ledningen läste nu stolta upp ett antal limerickar, en för var och en av de 

närvarande. Detta område råkar dock nu vara en av Ålderspresidentens bästa grenar. 

Han underkände på sittande fot samtliga alster såsom varande undermåliga och icke 
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limerickar. Den listiga nya fortsatt skickliga ledningen hade dock räknat med detta. Den 

meddelade nu att, för att hedra nationen med en nykomponerad lyrisk och poetisk 

versform helt i linje med den nya rollen i kultureliten, SLimericKen var född!! Utgångs-

punkten är ett namn, helst ett smeknamn, och inte en ort. Horace Engdahl kan fortsätta 

att slänga sig i väggen. Bra, kreativiteten är vårt adelsmärke ropade von Adel glatt. 

Ålderspresidenten såg fundersam ut men protesterade inte. Påfyllning och urdrickning 

påkallar Mamman stolt. Skål. 

Sekreteraren annonserade också ett byte av funktionär. Biggles hade ställt sin plats som 

Bard till förfogande för Nubbe Set. Nubbe antog utmaningen och förklarade att nubbar 

var hans favoritområde – efter ett par blir man lyrisk till max påstod han. Här skulle 

komponeras. Horace håll dig borta. Skål igen sa mamman.     

 

§ 1E  Ord från Ålderspresidenten 

Ålderspresidenten, som slutat käka taggtråd sedan han avgått som sekreterare, var på 

sitt allra mest strålande humör. Den nya fortsatt skickliga ledningen fick beröm!!!! Häpp. 

Sen vände han sig till några räddare i nöden från förr. Stärkt av ekonomibiträdets 

målande beskrivningar från de sju haven förklarade han att situationen för några år sen 

var alvarlig. Skeppet, dvs. Klubben, höll på att förlisa. Stark slag-sida. Inte ens styrfart 

framåt. På sant musketörsvis trädde dom nu in på banan, de fyra räddarna: Lobbert, Styv 

Kuling, Ragnarök och Skrufhufvud. Och med dom en framtid och en stadga, trots att 

Klubben saknade en dylik. Skeppet var räddat. Spelet återställt. Kursen var satt. Mamman 

påkallade nu ny påfyllning och urdrickning. Alla skålade med Ålderspresidenten och med 

de fyra räddarna. 

§ 1F  Tävlingen om Wimbledonpokalerna 

Fjorton vinstsugna bröder hade ställt upp för att kapa hem de åtråvärda pokalerna. Nu 

var det allvar. Inga snälla bollar, gärna serveäss tom på Nubbe Set. Ingen begrep riktigt 

hur det gick till men plötsligt stod Benjamin och Pjotr där som vinnare. Per Set och Amal 

Gam, som haft matchboll i finalen, skålade dock hejdlöst med varandra och kallade sig för 

moraliska vinnare.  Moralens väktare, Pjotr Potter, träder nu fram, förklarar att det är 

han som bestämmer över moralen i Klubben och att vare sig Amal Gam och definitivt inte 

Per Set utgör dylika representanter. Mamman skyndar sig att utlysa påfyllning och en skål 

för vinnarna. Klippblom som kände en själsgemenskap med det moraliskt utdömda 

finalparet ville hellre skåla med dom. 

§2  Vad som sig under året 2012 tilldragit haver 

§ 2A  Klubbmatch mot Djursholm 

Uträkningen var slug. Vår mjölnare skulle inbäddas i motståndarlaget och utgöra 

kanonmat. Alla bollar på honom och många missar. Vinst till varje pris gällde. Men något 
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gick fel? Vår mjölnare hade i sin översvallande genorositet hällt i bröderna sprattelvatten 

i form av Champagne före matchen. Skulle befrämja fysiken hade han lärt sig. Men ack. 

Pisk. I sann 1890-anda räknade vi oss dock som vinnare och inbjöd motståndarna till 

revansch under 2013. Nu vill mjölnare Estén revanschera sig och det med sin eminenta 

bakkonst istället. ”Jag är bra på att blanda slarvsylta i mina bullar” ropar han. ”Här ska 

vankas andra bullar.  Inga silkesvantar. Ner med dom i degtråget bara.” 

§ 2B  Våravslutning 

Flinkendentens traditionsenliga förplägnad avnjöts detta år festligare än vanligt. 

Föremålet själv hade gått åstad och fyllt 70 och fick av Klubben en magnumbutelj modell 

större. Många bröder ville få den urdrucken genast, något Mamman lyckades avstyra 

genom att påkalla annan påfyllning och urdrickning samt utbringa en skål för jubilaren. En 

broder, som efter många skålar tappat tidsbegreppet och orienteringen, började sjunga 

”Jag vill ha Blom-mig falukorv till lunch Mamma”. Någon undrade hur mycket klockan var. 

Mamman avbröt genast, genom att påkalla mer påfyllning och urdrickning. 

Nubbe Set var den förste som uppmärksammade det. Sen Klippblom. Och sen de ene 

efter den andre. Priset på nubbarna. Till nästa år beslöts därför att skicka vår stjärn-

förhandlare Skrufhufvud till sitt favoritställe Blå Näsan för att köpa ut billigare nubbar. 

Nubbe anmälde sig att assistera. Mamman, som såg att allt fler bröder började tappa 

orienteringen, tyckte dock att priset istället borde höjas. Inga fler påfyllningar påkallades. 

Flinkendenten såg fundersam ut och höll hårt om sin magnusflaska. 

Det var här och nu det hände. Vår Ålderspresident annonserade att han såg sig mogen att 

övergå till Ap-stadiet. Han hade noga läst på om apa-nagets storlek och sade sig nöjd med 

tingens ordning. Mamman, med en tår i ögonvrån, påkallade påfyllning och urdrickning. 

Skål för gamla tider och våran Ålderspresident. 

§ 2C  Resa till The Queens Club 

Nu skulle vi visa dom var skåpet skall stå. Förberedelserna var minutiösa. Vi hade läst allt 

vi kunde komma över om spel på gräs. Snabb låg studs. Små korta steg. Vi hade också 

instruerat vår medresande f.d. Davis Cup-kapten von Snidare, att ge alla råd som fanns 

att ge under matcherna. Men ack. Bollen studsade knappt. La sig direkt. Omöjligt att 

spela. Pisk överlag. Nästan. Men på återbesöket kommer vi inte att lämna någon pardon. 

Klubbpoeten ville nu dra sitt strå till stacken: 

I gräset vi fick bita mitt London citi 

Vi kämpar från 1890 

Men värdarna från anrika Queens 

Fick till sig minnen dom minns 

Pokal och kavajer, nu vet dom att vi finns 

Nästa gång det är stor risk 

Att dom av oss får pisk 
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Några bröder ville dränka våra förluster i förlustelser.  En broder, som exempel, till-

bringade natten i swingin´ London. Och, om det inte vore för en uppoffrande annan 

broder, så vet vi inte hur det kunde gått… Heders åt sådana bröder. Nästa morgon var 

han på tå igen. 

§ 2D Övrigt under året  

Protokollet blir inte fullständigt om vi inte nämner den härliga nostalgiaftonen med 

Janne, Uffe och Mats i fritt fall. Vilka tider. Eller Mammans vita armé och stöttningen vid 

tävlingar i Förortsklubben. Vilka insatser. Eller saknaden på banan efter tillfällig apa, 

Viking Ragnarök. Välkommen igen. Eller Ålderspresidentens initiativ att värna om medel-

åldern i Klubben. Välkommen insats. Eller den bejublade närvaron av några klubbkavajer 

på Förortsklubbens årsfest. Vilken succé. 

 

Nedtecknat av er fortsatt ödmjuke Sekreterare 

 

Arne Wiese 

   Justeras 

 

   Arne Wiese  

 

PS 

Ett förtydligande  

Som framgått av protokollet från förra årsmötet så avsåg Sekreteraren, för att gå 

Ålderspresidenten tillmötes i hans ambition att hålla protokollen korta, att i skrift 

förkorta den ”nya fortsatt skickliga ledningen” till NFSL. Härligt. Dock visade det sig att 

denna förkortning redan var upptagen av en motståndsrörelse i Guatemala. Efter att ha 

studerat deras hemsida noggrant ansåg vi att värdegemenskap saknades. Ingenstans 

nämndes att Hasselquist logistik skulle tillämpas eller att förhandla i god anda. Man 

talade mer om att göra processen kort med en motståndare, något som är totalt 

främmande för oss. Såna vill vi inte förknippas med. Förkortningen slopad. 

Ledningens tillnamn har dock varit uppe i annat sammanhang. Några bröder har propsat 

på att vi bör kalla oss den ”nya fantastiskt skickliga ledningen”. Men blygsamma som vi 

är, har vi ansett att detta vore att ta i. ”Verka med inte synas” är ett arv från vår gamle 

”Superapa” Marcus Wallenberg – en benämning han fick efter att generöst ha bjudit på 

vin och sprit under alla år på årsmötena. Härligt att vi har en pretendent till denna fina 

ap-titel när väl den tiden kommer - vår egen Bacchus Skrufhufvud. DS 


