
                            Stockholm i juli 2014 

                                                                              

                     …mer än en klubb… 

Till alla ledamöter i Stockholms Lawntennisklubb av 1890 

Vi börjar i år inte förrän aug. 26. (Notera dock ev. korrigering enligt nedan) De två spelomgångerna dess-

förinnan har vår toppförhandlare Mamman kvittat mot banhyra under Queen´s-helgen. Skickligt. Enda kon-

sekvensen är att Nubbe Set, som brukar vara den ende som nyttjar dessa tider för serveträning, nu får för-

lita sig på att serven sitter där ändå, efter många års idog träning. Årsavslutningen är planerad till dec. 16.  

Er fortsatt ödmjuke sekreterare har försatt sig i en olycklig situation. En av de tyngsta befogenheterna hos 

Sekreteraren är ju att förse er ledamöter med trevliga extranamn för era alteregon. Många nätter har gått 

åt till att fundera ut nya kluriga namn. Ingen har gått säker. Men nu är det kört. Nuvarande namn är, inte 

huggna i sten, men väl insydda i fodret på de nya kavajerna. Er ödmjuke Sekreterare är vingklippt. Suck. 

Men in i det sista funderades det. Två nya namn kom till. Vi kan ju inte ha två ledamöter med samma 

efternamn – Set. Nubbe Set fick med ålderns rätt behålla sitt och Per Set heter numer Per Game. Visst är 

det väl så att man måste lära sig gå innan man kan springa? Game först och set sen. Jag tror att detta är en 

fin påminnelse till vår gode Herr Per Game att fundera på också ur ett livsperspektiv. Den andra ändringen 

gäller vår Medicinman. När vi äntligen har fått tag i en riktig medicinman så måste han ju ha ett ordentligt 

indiannamn också. Den mest kände indianen är nog Sitting Bull. Men det var inte ett passande namn för 

vår kvicke ledamot. Nej, istället blev det Uncas, den gamle indiankämpen ni vet. Samma författare som till 

”Stigfinnaren”. Oss veterligt är Uncas nu den ende indianen i historien med Jansson i efternamn. 

Klubben bygger traditionellt på sponsorinsatser från ledamöterna. Senaste exemplet är Anton Plastblom 

och broder Benjamin Dy med de nya fina slipsarna. Er fortsatt ödmjuke Sekreterare vill inte vara sämre. En 

klubb som vår måste naturligtvis ha en egen klubbnål! En sådan, tillsammans med en slipsnål, kommer att 

kunna hämtas ut vid lämpligt ”öl-tillfälle”. Nålen kommer att vara numrerad och alltså unik för resp. 

ledamot. 

Er fortsatt skickliga ledning kommer här med ett revolutionerande förslag. Nytt upplägg för spelkvällarna. 

Detta utvecklas mer på baksidan av detta brev. Notera att vi ev. söker en respons. Beträffande ev. nya 

provspelare återkommer vi när vi set över skadeläget.  

Ytterligare från Er fortsatt skickliga ledning. Vi kommer till årsmötet med en nyordning. Vi har utsett en 

Ceremonimästare i Klubben! Vi tycker att det är dags för Klubben att ta lite mer seriöst på ett antal av de 

rutiner som utvecklats under åren men också komplettera med några nya. Ceremonifunktionen kommer 

att läggas till de andra uppgifter som Mammans lilla hjälpreda redan bär på sina späda!! axlar, bl.a. att vara 

Mamman ”tillagsinställd intill självutplåning” som vår Ålderspresident en gång så vackert uttryckte det. 

Klubbens ceremonier skrivs naturligtvis inte ner utan kommer att gå i muntlig tradition från generation till 

generation… 



 

                                           Förslag att lägga spelet i 1890 till dagtid. 

Låter vid första anblicken som något alldeles tokigt. Men efter lite funderande så kanske det kan finnas en 

hel del fördelar. Det är ju så att de flesta (alla?) skulle kunna ha möjlighet att nyttja någon del av dagen för 

tennis. Här är några argument för varför vi tycker att det kan vara värt att pröva: 

Spel under dagtid skulle innebära väsentligt lägre kostnad för banorna. 

Vi kan utöka speltiden till att vara två timmar och slippa stress vid byte mm. 

Och, de som vill spela bridge eller ha annat trevligt tillsammans, skulle få mer tid för detta. (Vi har förstått 

att det finns ett bridgeintresse, men att den sena kvällen gjort det svårt.)  

Om vi nyttjar ett enkelt bokningssystem (stor erfarenhet finns från de som spelat ”torsdagstennis”) kan vi 

enklare göra en grovplanering. Notera att bokningen inte skulle vara bindande. Och att den är enkel att 

använda. 

Skulle vi vilja ha fler banor vid något tillfälle så är det sannolikt enkelt att ordna. Vi kan se ett ev. behov av 

banor via bokningssystemet. 

Dessutom tror vi att det är mindre risk för kollision med andra intressenter av klubbrummen. 

Ev. risker är att vi missar den trevliga kvällsölen och den gemenskap som denna ger. Om inte tillräckligt 

många äter lunch eller motsvarande efter tennisen går en del av klubbandan förlorad. 

Det skulle också kunna innebära att någon ledamot inte alls kan delta i spelet, vilket naturligtvis skulle vara 

mycket alvarligt. Här gäller vetorätt. 

Rent praktiskt tänker vi oss följande: 

X-dagar YY.00 – ZZ00 finns det 3 lediga banor. Innebär att vi inte är begränsade till enbart 1,5 timmar som 

idag. 

Om ingen lämnar in sitt veto (se nedan) så kör vi en provperiod på 6 veckor varefter vi utvärderar och 

beslutar oss slutligt. Vi har alltså inte sagt upp våra ordinarie tider ännu. 

Vi söker därför era benägna synpunkter i frågan. Vi gör det enkelt. Tycker Du det är bra att göra denna 

ändring och köra en provperiod så behöver du inte respondera. Har du synpunkter, kanske beträffande tid 

på dagen, fel dag, att ett bokningssystem skulle förta en del av spontaniteten eller rent av att det inte är 

ett bra förslag, så hör av er till Mamman. Obs vi vill ha dina synpunkter senast aug 1 för att kunna hantera 

detta praktiskt. 

Vi tror att detta är bra för Klubben och innebär en väsentligt ökad flexibilitet i många avseenden. Dock 

förutsatt att det blir uppslutning efter tennisen för social gemenskap. 

Er fortsatt skickliga ledning/ 

Arne Wiese                

                     …tradition i tiden… 


