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                                                         …mer än en klubb… 

Ärade Ledamöter i SLK av 1890 

Årsmötet är lyckligen överståndet. En härlig tillställning. Och – faktiskt – våra damer var en riktig tillgång och 

bidrog till både trivsel och stämning. 

Vi i Er nya fortsatt skickliga ledning har fått några frågor att brottas med. Den första är hur tom Mammans lilla 

kassa egentligen är. Ekonomibiträdet Alto har ju totalt gått bet på att förklara hur mycket det finns där. Men 

en sak vet han bestämt. Då Ålderspresidenten spekulerade om dess storlek på mötet så glömde han nämna att 

den angivna siffran var i gamla italienska Lire. Då kommer man sanningen närmare säger Alto och ser bestämd 

ut. 

Det andra vi har att förhålla oss till är den fantastiska skulpturen av C.H. Rahm som Ålderspresidenten visade 

upp på årsmötet. Tänk att han lyckades hitta den på en loppis och också komma över den till ett så fördelaktigt 

pris!! Vi tror att han lärde sig konsten att hantera pengar och pruta under sin aktiva tid på SE-banken. Det vi nu 

funderar över är att auktionera ut den – skulpturen alltså - på nätet. Kanske vi kollar med Bukowski först. Vi 

tror att en hugad spekulant åtminstone kan bjuda upp emot 50 000 SEK – inte Lire - för en så rar klenod. 

Kanske någon i SALKs ledning? Det vi i så fall tycker är just, är att ge åtminstone 10 % till Ålderspresidenten för 

hans enastående insats. Vi sliter med frågan. 

Spelstart för våren är tisdagen den 12 januari. 

I vår ser vi fram emot den sedvanliga bataljen mot Djursholm TK under febr./mars, denna gång på bortaplan, 

tävlingen om vår egen Vårpokal i början av juni, samt därefter hjälpande spelinsatser från oss när The Queens 

Club kommer på återbesök till Damklubben 10-11 juni. 

Vi planerar inte något utlandsbesök i år för Klubben. Vi laddar för nästa år. Båstads tennissällskap ser oss dock 

gärna som gäster hos sig även i höst. Om tillräckligt många av oss bröder tycker det vore trevligt att 

återuppliva den angenäma tillvaron i Båstad från förra året, så kommer vi att göra ett nytt försök att tvåla till 

dem. Vi återkommer om detta och allt annat när det närmar sig. 

Er nya fortsatt skickliga ledning/Arne Wiese 
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