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                                                           Stockholms Lawntennis Klubb av 1890 

                                                                             ”…mer än en klubb…”  

Till aktiva och med kopior till apor 

Äntligen snart höst. Då kommer vi återigen få njuta av Nubbe Sets serveäss, Styv Kulings svepande forehand och Alto Lytts 

enastående variation i uppkasten – de senare riktiga höjdare att få uppleva. Ock dessutom. Vi kan berätta att vi har stoppat in 

slantar i bollmaskinen Gutta Perka så att han kan fortsätta spela utan att hacka. Den attraktionen vill vi inte missa. 

Sedan senast har mycket hänt. Det vi alla kommer ihåg – eller, bättre uttryckt, inte kan glömma – är Flinkendentens fantastiska 

evenemang med tillhörande ”förplägnad” – en matexposé vi sällan ser och än mindre får möjlighet att avnjuta. Vi i den nya 

fortsatt skickliga ledningen funderar nu intensivt på hur vi skall skapa en tradition av detta. Ännu ett tack till Flinkendenten som 

på detta set (häpp) driver 1890 mot nya traditionsskapande höjder - nu även kulinariskt. 

Det kan vara på sin plats att rapportera om den stora drabbningen mellan några av våra bröder i 1890 i en seriematch i 

veteranseriens högsta division. Slaget stod mellan Äppelvikens TK (ÄTK), senare av någon underlig anledning omdöpt till 

Smedslättens TK, och Stockholms TK (STK). Styv Kuling från ÄTK, i matchens första singel, spelade stabilt mot Poängby och 

lyckades till slut ta hans skalp, detta trots att matchen spelades på anrika Ängby tennisbanor. Man kan helt enkelt säga att lite 

för få poäng gick till Poängby på Ängby. Sen var det dags för Per Set från STK mot Gutta Perka. Gutta hade, trots många år i 

yrket, fått blodad tand av Styv Kulings framgång, och startade starkt. Vi som tittade på, upptäckte t.o.m. vid ett tillfälle att Gutta 

spelade en volley! En härlig syn. Till sist blev dock Per Set för svår, främst med nyttjande av ett antal illvilliga stoppbollar. Så 

dubbeln. Tillfällig lagkapten Mamman kastade in Benjamin, hans Lilla Hjälpreda som partner till Styv Kuling. Ett genidrag. 

Motståndarna, Flinkendenten med partner fick, trots tappra försök med bl.a. ”italienska lobbar”, bita i gruset. (Gutta tittade på 

och såg förskräckt ut vid denna åsyn, men gladde sig åt vinsten.) 

Så till hösten. Vi kör på som vanligt med start augusti 16. Mamman svarar för spelfördelningen i avvaktan på att Per Set hämtat 

sig och återtar kommandot. Prognosen är framemot senvintern. Öl- och korvkvällar fortsätter och genomförs enligt schema på 

baksidan. Vi i den nya fortsatt skickliga ledningen vill påminna om en ordning vi hade när vi startade våra öl- och korvkvällar. 

Den/de som bjuder får gärna ta tillfället i akt och berätta något som kan vara av intresse. Vi kan nu allt om våra respektive 

tennisbakgrunder. Men det kanske finns annat?... För den som vill så klart. Årsmötet är bestämt till december 06. 

Och så till sist. Alla våra ögon skulle bli blöta om inte von Snidare kan fortsätta att göra tennisspelet osäkert för oss alla på 

tisdagskvällarna i höst. Vi håller tummarna. 

Från musketörerna genom er ödmjuke Sekreterare en tillönskan om en fortsatt skön avslutning på sommaren. Glöm inte att 

vässa formen inför höstens drabbningar. 100 armhävningar är klokt enligt Amal Gam. Andra påstår att ölhävningar är bättre. 

Åter andra tycker att det bästa receptet är att vila sig i form! Välj det som passar bäst, men kom laddade till tänderna. (Har ni 

problem med det senare så fråga gärna Gutta eller Amal Gam om råd.) 

Vi ses på banan… 

 

Arne Wiese/Sekreterare 

PS Mamman har tagit reda på att Jean Borotra oftast spelade i mörk basker. Det innebär att vi i den nya fortsatt skickliga 

ledningen inte kommer att påkalla basker på tisdagskvällarna. DS 

”Tradition i tiden”        För öl/korvlista, vänd bladet 


