
                                                                                                                                                               
                                                            …mer än en klubb… 

 

Höstbrev 2013 till alla ledamöter i ”1890”                                                                     
Vår klubbpoet gick ut på stan för att efterhöra hur man såg på den annalkande hösten. Han mötte en gentleman och frågade hur 

han såg på det som nu snart kommer: höst. Mannen ifråga mumlade ohörbart, flaxade med armarna och stod som fastnaglad. Oj 

då, förstod vår poet. Mannen var fransman och i hans språk är ”h” stumt i början, ”ö” finns inte och ”st” i slutet uttalas inte. Så 

frågade han nästa gentleman han mötte. Personen ifråga smackade förtjust med läpparna, gjorde en serverörelse med båda 

armarna och steppade intensivt. Slutsatsen var självklar. Han var ledamot i ”1890” och gick bara och väntade på att hösten skulle 

komma. Tennis igen på tisdagkvällarna… 

                                                       Detta inspirerade vår klubbpoet: 

Tänk att hösten snart är här 

Med allt vad det innebär 

Tennis, öl och korv i långa banor 

Även för de med andra levnadsvanor 

För mer än en klubb vi är 

Och tennisens tradition vi frambär 

 

Tennisen börjar den 13:e augusti. Ombyggnaden av SALK-hallen pågår då fortarande, men vi räknar med att ändå kunna träffas 

och dricka vår öl. Bifogat ser ni öl- och korvlistan samt den nya listan över oss ledamöter. Inspirerade av förra höstens lyckade 

nostalgiafton satsar vi på en ny i höst. Preliminärt datum för årsmötet är dec 17.  

 

Vi kommer att ha en ny provspelare med oss i höst. Jan Henriksson är noga utvald att prövas om han kan klara inträdet i Klubben. 

Flera av er känner Jan. Han har ett långvarigt tillstånd i Salk med bl.a. spel i KLAS, dvs. de lite äldre – dock inte i vår eminenta 

ålder än – och som tycker att de själva är rätt duktiga. Jan är läkare och fortfarande aktiv. Vet inte om han är bäst på 

ålderskrämpor, men han kanske kan läsa in… 

 

Vi i den nya fortsatt fantastiskt skickliga ledningen kommer med en nyhet för hösten. Vi tycker att våra öl-aftnar behöver ett 

vitamintillskott. Vi tänker pröva att, vid ett antal tillfällen, och sedan ölen sjunkit ner ett tag efter tennisen, ta fram kortleken. Många 

av oss kan redan spela bridge, och gör det gärna. Men inte alla. De som vill lära sig kommer också att kunna vara med. Se öl- och 

korvlistan. Bridgen är planerad till den första tisdagen varje månad. 

 

Vårt ekonomibiträde meddelar att Lilla Kassan behöver påfyllning. Faktura kommer som vanligt från SALK.  

 

Så till skadeläget inför hösten. Det är inte utan att den gamla travestin är tillämplig: Tennisspel befordrar hälsa och väl-stånd samt 

hindrar många tillfällen till synd. Och nu med tillägget: Tennis in ”1890” – creates men of iron. För kolla själva: 

 

Styv Kuling fortsätter sina fantastiska framsteg. I skrivande stund hoppas han på att kunna stå på banan igen frampå senhösten. 

Han avsäger sig ett Ap-skap å det bestämdaste. Poängby är i full gång med rehab för sitt knä och kommer att vara vass som alltid. 

Ragnarök wallraffar ju som bäst återigen bland Aporna. Men han räknar med att ha rapporten klar så att spel bland aktiva kan 

återupptas. Han med tån – vår egen Per Set – kvittrar som en lärka och säger sig vara pank och skadefri. Och inte är han gramse 

för den omilda behandling vi gav honom. Om någon vill se tån så visar han gärna upp den, säger han. Guttaperka stretar på, har 

släppt sina kryckor, och kommer att kunna ansluta under terminen. Han smörjer som bäst upp bollmaskinen för oavbruten insats. 

Benjamin d.y. och Alto Lytt är fria från sina tennis- resp. golfarmbågar. (Borde det inte varit tvärtom?) Arne Wiese är den ende 

som faller ur ramen. Dras med sin artros, och räknar inte med att kunna spela. 

 

I övrigt är vi friska och vid full vigör – men of iron as we are. Amal Gam klarar fortfarande sina armhävningar. Nubbe stretar på som 

aldrig förr. Tydligen gick ett och annat serveäss in på honom under våren. (Han har ju hotat/lovat att spela till han blir 90 om vi slår 

elaka servar). Nubbe är entusiastisk över sin nya benämning som järn-man. Nu skall här komponeras nubbevisor lär han ha sagt. 

Engelbrekt tränar på i värmen, och kommer att vara stekhet när han kommer hem. Och Sir N:s tennis, den rullar på… 

 

Vi ses vita och fina och med sedvanlig entusiasm. Och glöm inte att säsongshälsa, en tradition som enligt Ålderspresidenten borde 

in bland våra praxis. 

 

Er fortsatt ödmjuke Sekreterare 

Arne Wiese 

                                                                                                                                                                   Stockholm i augusti 2013 

                                                                                     …tradition i tiden… 


