
                                                                           

…mer än en klubb… 

 

Till samtliga aktiva och Apor inför vårsäsongen 2013 

På nyligen avslutat årsmöte accepterades två nya förmågor som ledamöter i Klubben. Tenny 

Svensson slank in trots att han egentligen är för bra i tennis och Mikael Stig trots att han inte är för 

bra. De två nya ledamöternas alter egon och titlar är: 

 Sven Tennyson, Vice poet 

 Mickel Räv, Stigfinnare 

Vi hälsar Sven och Mickel varmt välkomna i Klubben 

 

Lite allmänna små betraktelser inför den terminen som kommer: 

Vi är alla nyfikna på om vår Ålderspresident kommer att skicka ut några tomma kuvert i år. Förra året 

fick vi inga. Vi undrar om det är en ny tradition att inte skicka ut dessa trevliga tomma kuvert. 

 

Vår bollmaskin Gutta Perka har börjat hacka. Vi stoppar i en slant då och då och maskinen bara mal 

på. Men på sista tiden har det börjat gnissla. De goda råden om brännevin och fysiken fin, verkar inte 

hjälpa. Vi håller tummarna att nästa rundsmörjning skall resultera, och att han snarast kan 

återkomma från Ap-stadiet 

Vi undrar också om vår djurvårdares tå. För vi känner ju oss alla lite skyldiga till eländet. Tänk att vår 

räddningsaktion, att få honom på fötter igen efter spelledardebaclet, skulle få sådana konsekvenser. 

Så hoppas vi alla att vår nye Vice poet, Sven Tennyson, skall få sin rättmätiga plats i den nya 

Salkhallen. En shop med Tenny är ju en tillgång även för förortsklubben. 

Vi hoppas att vår ständigt ambulerande broder, Arkivarien Ragnarök, snarast återintar sin plats bland 

oss aktiva. Det är där han hör hemma. 

Och så undrar vi naturligtvis om priset på nubbarna hos Flinkendenten. Vi har stora förhoppningar på 

vår chefsförhandlare Skrufhufvud… 

Med anledning av några kommentarer på senaste årsmöte om nykomponerade nubbevisor undrar vi 

också om det kanske kan vara så, att vår Bard blir färdig med nästa komposition redan till kommande 

våravslutning. Vi håller tummarna. 



Vi är flera som undrar om under terminen Folkbira kommer att hinna slå till sin serve innan han 

kastat upp bollen, eller om Altos uppkast kommer att hamna på grannbanan. Vi har förberett vår 

Paparazzo så ett dessa ögonblick i så fall skall kunna förevigas. Vi är också nyfikna på om Poängby 

någon gång under terminen kommer att lyckas med en riktig backswing. 

 

I övrigt: 

Återbesök från the Queens Club diskuteras. Förortsklubbens ombyggnad utgör en komplikation. Vi 

återkommer. Vi kan också nämna att vi sliter med frågan om våra kavajers framtid. Det gamla tyget 

är strax slut och något behöver göra. Flera uppkast finns från vårt ekonomibiträde Alto och även oss 

andra i den nya fortsatt skickliga ledningen. 

 

I samband med förortsklubbens 100-års jubileum har vi skrivit ”1890s” historia. Bifogat kan du se det 

vi åstadkom. En kortversion togs in i jubileumsboken. 

Bifogar också öl och korvschema för våren, en uppdaterad matrikel samt våra alter egon och titlar. 

Allt kommer på nätet. 

 

Några datum: 

 Vi börjar januari 8, naturligtvis utvilade och återhämtade efter alla utsvävningar 

 Våravslutningen planeras till slutet av maj. Vi återkommer med datum men också med 

reportage från de långa knivars nya natt. Flinkendenten lär vara fullslipad… 

 Planera redan nu in nästa årsmöte december 17, en tisdag.  

 

 

Er fortsatt ödmjuke Sekreterare 

 

Arne Wiese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…tradition i tiden… 


