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                      Mer än en klubb 

 

 

Till Ledamöter i 1890 

 

Årets bästa händelse - vårbrevet i 1890. Och detta, när vi knappt hunnit hämta oss efter 

årsmötet!!! Här kommer alla våra glädjestunder under våren. 

 

 Match mot Djursholm lördag mars 28.  Hemmamatch denna gång med Plastblom som 

lagledare. Founder mjölnare Estén flyger då fram och tillbaka från nya tillflyktsorten i 

Florida för att förvissa sig att rätt årgång av Boll-inger serveras. Förtäring för alla som 

vill komma. Plastblom återkommer om detaljer 

 Veteran SM i tennis i Salkhallen.  Jan 19 – febr. 7. 1890 utgör en viktig tillgång i 

SALKs administrationen för tävlingen. Mamman har fått ett ansvar och söker frivilliga 

hjälpkrafter. Många har också anmält sig.  

 Kampen om vårpokalen. En tradition som uteblev då Queens var här. Spelas i 

anslutning till den sista våromgången, juni 2. Enkelt samkväm. 

 Vi kommer att försöka få ihop ett uppsamlingsheat för klubbnålarna en tisdagskväll. 

Vi återkommer och hoppas på stor uppslutning. 

 Redan nu planerar vi årets tennisresa. Inriktningen är att i oktober månad åka till 

lämplig anläggning med närhet till många tennisbanor, gärna lite kultur, kanske någon 

golfbana och kombinera detta med 125-års jubileet. Alltså inget klubbutbyte denna 

gång. Mamman som är demokratisk vill gärna ha synpunkter. Inriktning är Mallorka 

eller Solkusten. 

Ekonomibiträdet Alto låter meddela att SALK har höjt timpriset igen och vårdebiteringen blir 

sålunda 2 100 kr. Inbetalningsuppmaning kommer från SALK i Simons tid. 

 

Och så lite smått och gott: 

Det framgick tydligt på årsmötet att den godkände provspelaren Tasse, har skoputsandet i 

blodet. Detta hedervärda yrke måste uppmärksammas. Alltså nu: Tasse Bergling, Skoputsare. 

 

Vårt flygaräss Bigglesworth, även kallad Biggles, lyckades inte ta sig till årsmötet. För första 

gången i karriären kom en kraschlandning i vägen. Denna gång på just - vägen. Och nu från 



mycket låg höjd! Kan man inte hålla armen i vinkel till sillen, så är man för handikappad för 

att delta i 1890:s festligheter lär han ha uttalat. 

 

Bifogat finns en förteckning över oss ledamöter. Som ni ser är listan denna gång sorterad i 

hackordning, dvs. den med lägst ledamotnummer överst. Lägst nummer bland de aktiva har 

Hack-överste Flinkendenten med nummer 3. 

 

Vän av ordning undrar naturligtvis hur den timide, snälle och knappt till åren komne 

Flinkendenten kan gå och bli Hack-överste. Vi gick till urkunderna, dvs. protokollen och 

kollade. Året efter det att Mats Snidare blivit Sekreterare, år 1977, hände det stora saker. 

Sekreteraren hade hittat en oslipad diamant i SALK. Social, tenniskunnig, med god likvid, 

och dessutom intendent! Inval år 1978. I protokollet står dock tydligt: ”…förhoppning att de 

nyvalda ej skulle vara flitiga besökare (gärna på läktaren) under träningskvällarna.” Johan 

Flink och Åke Steineck avsågs. Lång historia kort: Johan tog uppenbarligen uppmaningen på 

alvar. Efter att ha suttit på läktaren under 6 års tid och tittat på, verkade han ha tröttnat och 

övergick till Apa-stadiet, för att efter ytterligare ett antal år komma ner och spela med de 

övriga i Klubben, nu som aktiv igen. Som sagt, allt tolkat från protokollen och tillförlitlig 

hörsägen.         

 

Vår klubbpoet har varit bortrest ett tag. Nu är han åter och tränger sig fram med ett försök till 

en limerick. Ålderspresidenten skulle omedelbart underkänna alstret, men jag låter honom 

(poeten) hållas. Han behöver lite självförtroende. 

 

Det var ett ungt gäng från 1890 

Som spelade härlig tennis mitt i citi 

På 1920-talet de tog ett beslut 

Att till förortsklubb flytta ut 

Där de nu spelar tennis och blir alla över nitti 

 

Er fortsatt ödmjuke sekreterare 

 

 

Arne Wiese 

 

 

 

 

…tradition i tiden… 


