
Kungsholmen i augusti 2015 

 

                                                                       

                                                                         …mer än en klubb… 

Till alla högvälborna Aktiva och Apor i Klubben (Innebär alla tror vi)  

Vår egen Folkbira skaldade så fint vid våravslutningen om första dagen på sommaren och dess fortsättning. Intet öga 

var torrt. Jag bad vår klubbpoet göra detsamma (dvs. skalda) inför höstdagarna. Men han slog ifrån sig och sa att 

ingen kan mäta sig med Folkbira. 

Så jag försökte själv med ett litet grötrim: 

Höstens första dag 

En härlig stimulans 

Om man befinner sig i ett lag 

Där vi varandra ger assistans 

Så att vi tennisen kan förbättra 

Och förkovras socialt 

Då på ranking vi kan klättra 

Och utvecklas maximalt. 

(Vågade inte i förväg visa detta för Ålderspresidenten som naturligtvis direkt skulle underkänna det som ett dåligt 

aktstycke och undermåligt som grötrim. Men där finns faktiskt också ett positivt budskap…) 

 

Hösten ja. Vi börjar spela redan augusti 11 med Mamman som värd. Han valde själv den omgången då han trodde sig 

veta att hans utgifter då skulle bli minimala. Sen är det full fart fram till avslutningen - 125-års jubileumet - den 15:e 

december. Undantaget är sept. 8 då många av oss är i Båstad för batalj och banorna är uthyrda. Mamman 

återkommer med mer info om detta. 

 

Klubben bildades 1890 av Einar Engström och bröderna Grut, alla teknologer. Och deras studentikosa anda har vi 

sedan dess förvaltat väl och med stolthet i Klubben. Men dessa våra kolleger hade så klart också andra talanger. 

Dom var ju teknologer! Vi i Er nya fortsatt skickliga ledning känner nu ett ansvar att vi alla i Klubben skall försöka 

utveckla våra tekniska talanger och lära känna och använda vår egen hemsida. Separat till detta höstbrev kommer 

därför att finns en anvisning för hur man enkelt och smidigt tar till sig in på hemsidan ”tennis1890” och väl där kunna 

tillgodogöra sig det som finns. Här speglas faktiskt hela vår tennissjäl! Och nu med inledning även på engelska. 

 

Er fortsatt ödmjuke Sekreterare samt hans biträdande också ödmjuka musketörer 

Arne Wiese 

 

                                                                          …tradition i tiden… 

  


