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”mer än en klubb” 
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Till aktiva och Apor      

            En start i all ödmjukhet…       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nytt inom klubben 

Årsmötet gick i förändringens tecken. I enlighet med klubbens vedertagna praxis är det alltid den äldste aktive ledamoten som 

tillträder som Ålderspresident, en titel som sålunda numer bärs av Mats Snidare. Under årsmötet hedrade nyvalde sekreteraren 

Arne Wiese den nye Ålderspresidenten med adelsprefixet ”von”. Mats fulla benämning blir fortsättningsvis Mats von Snidare, 

Ålderspresident. (Namnet Snidare är evigt och en gång i tiden förärat honom av Marcus Wallenberg.) 

Mer demokrati? 

Den avgående skickliga ledningen kan naturligtvis inte ersättas. Därför har överenskommits att den fortsatt skickliga ledningen 

framgent skall bestå av fyra av Klubbens förtroendevalda – Mamman, Sekreteraren, Ekonomibiträdet och Mammans lilla 

hjälpreda. För bröderna finns ingen anledning till oro för denna nyordning. Mamman kommer att hållas fortsatt traditionsenligt 

kort! Denna nya fortsatt skickliga ledning kallar sig Musketörerna, allt för att hedra tennisens traditioner.  Den franska 

kvartetten med detta tillnamn - Jean Borotra, René Lacoste, Jacques Brugnon och Henri Cochet - är naturliga förebilder i många 

avseenden. Borotra kallades som bekant för den studsande basken. Bilder finns av honom spelandes med vita långbyxor men 

också med långärmad vit skjorta! Mamman har åtagit sig att utreda om hans basker också verkligen var vit. 

Ålderspresidenten har förklarat att han i fortsättningen självklart ställer upp med råd och dåd, både på och utanför banan. När 

han på årsmötet berättade att han ville fortsätta spela aktiv tennis var intet öga torrt. Och vi i den fortsatt skickliga ledningen 

fällde glädjens tårar när vi förstod att hans vassa penna och grå – häpp – celler skulle finnas till förfogande. Intressant att notera 

är att de fyra franska musketörerna hade en femte musketör som medhjälpare - Christian Boussus, 

Ändra inte ett vinnande lag – åtminstone inte innan man vet bättre 

Våren kommer nog att bli andra vårar lik. Vi dricker våra öl och vi mumsar i oss våra korvar. Men, men. Vi inom den fortsatt 

skickliga ledningen funderar naturligtvis på framtiden. Hur marknadsför vi vårt varumärke bäst? Hur kan vi få andra 

tennisintresserade att förstå hur tennis skall spelas när den är som bäst? Frågorna kan bli många. Men, vi vill skynda långsamt 

och vara säkra på att Klubbens själ förvaltas på bästa sätt och att vi trivs med vår tennis och har kul tillsammans - med varandra 

och med våra Apor. Spelstart för våren är Jan 11 och sista spelomgången juni 7. Se baksidan för öl- och korvvärdar. 

Nyval – ett valspråk 

Vi tycker att detta kunde vara en lämplig tidpunkt att formulera ett valspråk – allt i kunglig tennisanda. Vi har förkastat några 

gamla klassiker som ”Brödrafolkets skål”, ”Serven framför allt” och ”Nu vänder vi blad”. I stället blev det: ”För traditionen i 

tiden”. Vi kan avslöja att den starkaste kandidaten annars var Carl von Linnés valspråk: ”Förundra dig över allt, även det mest 

alldagliga”, då detta måhända skulle kunnat stämma till eftertanke på våra tisdagskvällar.  

 

Arne Wiese 

Sekreterare     Bilaga Medlemsmatrikel och SMEKNAMN 


