
                  Stockholm i april 2012 

                      

                                                        …mer än en klubb… 

 

 

Bröder och ledamöter 

De långa knivarnas natt är över. Förhandlingen med Flinkendenten är avslutad. Alla parter slutade som 

segrare, utan blodspillan. Traditionell avslutning på vårens tennis blir tisdag juni 12 med både tennis 

och förplägnad. Start klockan 17.00 i Gustavsbergshallen och därefter fortsättning på Blå Blom. Man 

ur huse gäller. Flinkendenten kommer i särskild ordning att berätta mer om vad som väntar oss. Bäva månde 

Särimner...  Och behövs mer hjälp med bullar så finns alltid vår egen mjölnare att tillgå. Kostnad 180 SEK 

per pers. Dryck tillkommer. Heder åt vår Flinkendent! För att stimulera intresset än mer, kan vi avslöja att 

det då också kommer att delas ut s.k. ”door prizes”. Vad kan vara…   

 

Efter detta är det lätt att konstatera att rekryteringen av Flinkendenten var lyckosam. Tillsammans med 

Skrufhufvud täcker vi allt inom mat och dryck. I övrigt har vi en enastående bredd i Klubben. Få slår oss på 

fingrarna när det som exempel gäller att tolka lagbokens alla kryphål, göra internationella investeringar och 

det med filial i Asien, bankärenden av den gamla goda sorten, aktieplaceringar värda namnet, kunskap om 

stordatorns inre liv, företagsledningens ädla konst, hur man alltid drar ut rätt tand, matematisk ekvilibrism 

och hemlig telefonavlyssning, tenniskunskap i alla dess former, allt om hur vi käkar medicin, hur man bär 

sig åt till sjöss och i luften, resehandledning i Afrika, hur man bygger ett hus och laddar det fullt med plast 

samt expertis inom område bullbak, bara för att nämna några områden. Och har vi ont i en tand så kan nog 

våra talangfulla tandläkare låna hem en handborr! Som sagt, vilken bredd. Och sammantaget 1440 år av 

klokskap! Oraklet i Delfi släng dig i väggen. 

 

Vi i den nya fortsatt skickliga ledningen (fortsättningsvis förkortat dnfsl, detta för att vår Ålderspresident vill 

ha korta kärnfulla meddelanden) tycker det är viktigt att alla områden i Klubben täcks. Därför anser vi att ett 

kriterium, utöver de gamla hederliga, när vi godkänner en ny ledamot, är hans bakgrund. Just nu är fokus på 

åldringsvård samt ögon- och hjärtspecialister, och det i rätt ålder. Vår snittålder är idag hela 72 år. Har ni 

några bra förslag så hör av er. 

 

Vår egen klubbpoet är just nu lite deppad. Någon tyckte att hans SLimericKs var ofullständiga och ett hot 

mot hela limerickbranschen. Han har därför skickat efter utbildningsmaterial om modala hjälpverb, nödrim 

och satsbyggnad från en kompis i Rimini. Tills han är fullärd och återfått humöret får vi hålla tillgodo med 

Atterbom inför vår resa till Queens. Här några strofer ur hans (Atterboms alltså) Lycksalighetens ö: 

 

 



                            Upp genom luften, bort över haven 

                             Hän över jorden, i stormande färd 

                                                                       ---------- 

                                               Farväl du täcka mäniskobarn. Res lyckligt. 

 

Nu är det således Queens på Lycksalighetens ö som gäller för hela slanten. Tidig inbokning på flyg är nog 

bra. Och vilken uppslutning! Alltsomallt 27 resenärer varav 12 vackra medföljare. Vi tror att alla dessa 

vackra medföljares motiv främst var att inte släppa sin gräsänkling i fritt fall uti Londons underbara värld. 

”Hälften så dyrt om jag följer med” lär parollen ha varit. Och en musical ovanpå att ha sett en tuff 

tennismatch med våra bröder involverade, lär ju inte sitta helt fel. Vi tror inte att Le Miserable skulle passa 

då. Och Singin´ In The Rain tycker vi skulle vara utmanande.  Så varför inte Musfällan – The Mousetrap av 

Agata Christie? Kanske det finns något att lära trots allt… Vår Mamma kanske vill se Mamma Mia för att få 

några tips? 

Ekonomibiträdet tror att det kan finnas någon eftersläntrare att betala in förskottet till hotellet i London. Kan 

det verkligen vara så? Här postgirot igen i så fall Nordea 3135 20 36649 (Peter Lyth). 825 Sek per pers. 

Hans Lilla Kassa lär ha ebb just nu. 

 

Vi kan nu också skörda fler frukter av von Snidares framgångsrika lagbyggande. Vad sägs om följande 

resultat i regionmästerskapet senast: Flinkendenten etta och Styv Kuling tvåa i 70-klassen i singel. Och 

Flinkendenten två i dubbel i samma åldersklass. Tanken svindlar om fler ”1890:are” ställt upp… Och vi har 

sen tidigare von Adel i topp i SM i dubbel i 75-klassen. 

 

Det kan vara värt att berätta att våran Mamma numer går från klarhet till klarhet. Efter att ha gått en 

specialkurs hos Jo Labero klarar han nu sitt uppdrag som spelledare galant och det utan vare sig hemliga 

speglar eller dolda kulisser. T.o.m. vår egen Paparazzo verkar understundom rätt nöjd. Vår Djurvårdare 

behöver inte hysa oro längre... Nog nu om honom på ett tag. 

 

Vi i dnfsl har fått ilskna påstötningar från några APOR. Det säjs att apanaget inte betalas ut som det ska. För 

att få apanage måste man vara Kunglig säjs det i statuterna, och då skulle vi inte platsa. Detta skall 

omedelbart undersökas. Vi i SALK och i ”1890” är åtminstone två snäpp ”finare” än de i Kungliga!!! Vi 

återkommer. Ett fall för JO? 

 

Er fortsatt ödmjuke sekreterare (kommer ej att förkortas) 

 

Arne Wiese 

 

                                             

 

 

 

 Tradition i tiden 


