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                                                                 Mer än en klubb 

                                                            ”För traditionen i tiden” 

 

Till alla er som inte längre är aktiva i Stockholms Lawntennis Klubb av 1890, från er ödmjuke nye 

Sekreterare. 

Jag hoppas att ni läst det traditionella vårbrevet, denna gång från undertecknad, nyvald Sekreterare i 

Klubben. Mats Snidare avgick på årsmötet utan vare sig pension eller fallskärm, men beträdde istället 

posten som Ålderspresident, nu under nytt namn – Mats von Snidare. 

I vårbrevet berättades det om Klubbens nya valspråk – ”För traditionen i tiden”. Det är i den andan 

som detta brev har tillkommit – att även värna om er, som i första hand numer följer oss i Klubben på 

avstånd. Den nya fortsatt skickliga ledningen, kallandes sig musketörerna efter franska förebilder på 

tennisbanan, arbetar på. Här är lite från oss, om vad som händer i klubben: 

Flinkendenten har till sista spelomgången för våren inbjudit oss alla till hans nya förort Gustavsberg 

för tennisspel och förplägnad. De som inte vill/kan spela tennis i tennishallen där, är välkomna till 

Flinkendentens intilliggande hotell/restaurang – Blå Blom. Datum: juni 07. Någon gång efter klockan 

18.00 intas förplägnaden. (Om OSA, se PPS nedan)                                                                    

Dessutom bjuder von Adel på egenhändigt bredda mackor den 17:e maj efter tisdagstennisen, som 

ett bevis för att han uppnått de vises ålder av 75 år. Vi som betvivlar detta – åldern vill säja inte 

visheten – förlitar oss på att bredskapen dock ännu inte sviktat. 

Så kort status från spelarfronten. Mats von Snidare klagar på dålig form efter att ha utsatt ett ben för 

en för hastig förflyttning sannolikt på tennisbanan. Bättring finns dock i sikte. Casimir von Adel tog sig 

nästan direkt till tävlingsspel efter sin höftoperation och lyckades vinna SM i dubbel i sin klass. Det är 

klass på oss i 1890. Mamman har bantat bort flera kilon och hoppar nu efter lobbarna högre än 

någonsin. Det händer till och med att han någon gång lättar från golvet. Vårt Riskråd Engelbrekt är 

hemma från Asien då och då - när han har råd. Och håller hög klass – även i tennis. Flinkendenten 

upplever en ny vår på banan. Det händer numer ibland inte att han oftast inte missar så ofta. Han 

bävar dock inför hösten. Och så Birren Folkbiran. Han spelar som i fornstora dagar. Ungefär som när 

han en gång spelade sig till en matchboll mot Drobny. Likaså Jösses Estén. Efter en hjärtdrypande 

paus har han återtagit sin spelstandard från tiden då han slog ut Sven Davidsson i Kungens Kanna. 

Vår prisspelare Styv Kuling fortsätter att sprida skräck i sina motståndare. Tvåa i SM i mixed är bara 

ett exempel av många. Sprida skräck gör också Nubbe Set, fast numera mer mot medspelarna.  Styv 

Kuling tillsammans med Mamman kom tvåa i lag-SM förra året. Förlorade den avgörande dubbeln i 

finalen efter hopplöst, häpp, läge. Och så vår evighetsmaskin Gutta Perka. Vi som fortfarande har 



sämre närminne kan inte komma ihåg när han missade en boll senast. Benjamin Olleson, Mammans 

lilla hjälpreda, har även han tagit sig ner från operationsbordet och spelar som aldrig förr, nu 7 kilon 

lättare. Vårt Skruvhuvud har återfått stinget i slagen och skruvar nu å det härligaste för att göra skäl 

för namnet. Vi är många som tror att han lagt sig till med en extra Gänga. (Dock är hustru Monikas 

ställning ohotad uppges det) Även Amal Gam har tagit sig välbehållen upp från sjuksängen och 

strålkanonen. Spel i SM i dubbel och hedersam förlust trots kanonserve och de sedvanliga dagliga 

100 armhävningarna.  

Det enda debaclet är att vårt ekonomibiträde Alto Lytt har skaffat sig tennisarmbåge och vilar sig i 

form. (Elaka tungor säjer att han under tiden planerar en utflykt med klubbkassan till varmare länder. 

Dock lär inte pengarna räcka till en återresa, så han kanske stannar hemma, räknekunnig som han 

måhända är.) Per Set och Poängby är på topp och spelar då och då på touren med en hel del 

framgång. Även Flinkendenten gör då och då under våren touren osäker. Ragnarök far fram som 

aldrig förr på banorna, d.v.s. allt som oftast med rusher in på motståndarnas planhalva. Vi försöker 

ge honom instruktioner på hur man stannar, men utan resultat. 

Pjotr Potter, pråmskepparen slår fortfarande alltför ofta in sin raka forehand i korridoren. Sir N. Rang 

är med oss ibland, men alltför sällan är det många som tycker. Och så Arne Wiese. Tvåhands 

backhandslaget brukas allt som oftast, och det till von Snidares stora missnöje. ”Så spelar man inte 

tennis”. Skall vid tillfälle fråga Björn Borg om saken. Till sist. Vi satsar också på föryngring. En 

provspelare finns på plats – Erik Tiblom, yngre bror till Mammans lilla hjälpreda. Socialt verkar det 

OK. Likaså tennisen. Men, men, mycket mer finns ju att utreda, t.ex. klädsel. Hur det kommer att gå 

slutligt för provspelande Erik vet vi ännu inte… 

Som framgått är detta en riktig framgångssaga. Allt beroende på vår Sekreterare Snidares eminenta 

förmåga att tålmodigt, under många år, rekrytera rätt personer till Klubben. Den sociala ådran är på 

topp. Och spelstandarden! Om vi får säja det själva så finns det ingen tennisklubb i detta land som 

kan ställa upp med 10 så vassa dubbelpar i motsvarande ålder som de vi har. Ett arv att förvalta…  

Min förhoppning är att dessa rader finner er i välmåga och att vi ses utanför banan, förhoppningsvis 

på någon av de beskrivna ”tillställningarna”. Eller på någon annan av våra korvkvällar. 

Med en önskan om att bollarna fortsätter att vara runda och att vi i klubben förblir sunda (obs ej 

tvärtom) tecknar jag 

Arne Wiese 

 

Sekreterare  

PS Det här med smeknamn eller alter ego är intressant. Försökte under många år att envist bearbeta 

Sekreterare Snidare att ändra mitt alter ego till ”Arne den Wiese”, men utan framgång. Om jag inte la 

ner målet snarast skulle det bli ”Arne den Dumme” sas det. DS 

PPS. För ytterligare information om Flinkendentens inbjudan till tennis och/eller Blå Blom, kontakta 

Mamman. Tel 08 471 70 94. Planerar Du att komma så meddela det. DS  

             C.C. till er bröder som fortfarande är aktiva i 1890 


