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Årsmötet 2011 förlöpte detta år, som alltid, i totalt kaos. Ideliga uppmaningar från Klippblom att vi skall hålla 
fysiken fin, avlöstes av Mammans och Musketörernas nya påfund att deklamera s.k. SLimericKs, en sensationell 
nyhet inom den poetiska världen. Vi fick också, trots energiska protester, en ny medlem invald – Erik, sedermera 
kallad Benjamin d.y. Olleson, med betoning på dy. Uppdatering av vår medlemsförteckning framgår av bif. lista. 

För att kompensera det ovanliga initiativet att skicka ut tomma kuvert så gladde oss Ålderspresidenten denna gång 
före årsmötet med ett historiskt innehåll i sina kuvert. Föreslogs att vi alla nu skall bli ledamöter i Klubben, i likhet 
med ordningen i bl.a. Svenska Akademin och Högsta Domstolen. Klang och jubel samt godkännande från bröderna 
på årsmötet. Dy skrev härvidlag in sig i historieböckerna genom att vara medlem i den anrika Klubben Stockholms 
Tennisklubb av 1890 i exakt endast 27 minuter. Rekord med hästlängder 

I skuggan av den diskussion som förs om äldrevårdens misslyckande i landet har vi Musketörer kartlagt hur de 
äldre av oss i Klubben mår. Vi fann att det fanns exempel som krävde omedelbara åtgärder. Mest flagranta 
missförhållanden var kosten hos några av våra bröder. Nötter tålde man bra, men inte bananer. Vi har därför tagit 
beslutet att varje år speciellt tillställa våra APOR uppgift om hur man kvitterar ut ett årligt apanage, detta för att 
man skall kunna variera kosten bättre. Vi hoppas att detta kan stärka hälsan så mycket att korvkvällarna kan locka, 
då det där alltid bjuds på läckra och nyttiga nötter - ofta från Risenta. (Obs, ej sponsrat inlägg) Till alla 
rekommenderas också misstänksamhet mot intag av Nubbe Sets specialmedicin – Marabou Non Stop – vid 
sängdags. (Ref protokollet) Se hur det annars kan gå…      

Från den nya fortsatt skickliga ledningen kan vi berätta att vi fått positiva besked från Queens. Tack vara ett mycket 
välformulerat brev från vår Ålderspresident, följt av intensiva påtryckningar från oss Musketörer, har man från 
Queens ledning fattat beslut om en klubbmatch mot oss i slutet av augusti i år. Vi återkommer med mer infor-
mation om detta. Håll almanackan blank. Och börja träna på gräs! Vår skald var nu uppmärksam igen: 

Om vi inte formen kan bevara 

när vi nu till fjärran ö skall fara 

Då det är en högan risk 

att vi får rejält med pisk 

Och så var också han igång igen, Per Set vår Djurvårdare. Hans tå är nu läkt och han har grävt ner stridsyxan med 
”Grupp rädda vår Djurvårdare”. Men för att förhindra att nya tag tas för att han skall bli föremål som aspirant till 
spelledare igen har han varit på tårna rejält och tagit lovvärda initiativ i Queens-frågan. Värdefulla kontakter med 
flera av Queens beslutsfattare har tagits. Och detta på eget initiativ, vilket kvalificerar honom som en möjlig 
kandidat att biträda i våra fortsatta kontakter med Queens. Det är nästan så att vi tänker på Heidenstam igen… 

Vi bifogar också den sedvanliga listan över korv- och ölsamvaron. Vi startar tisdagen Jan 10 och våravslutningen går 
av stapeln när vi förhandlat färdigt med Flinkendenten. Vi vässar våra knivar och laddar för fullt inför den före-
stående drabbningen med honom. Återkommer när vi kan berätta mer. Och så till sist, så klart. Wimbledonpokalen 
vanns denna gång efter matchavgörande boll av Anton Plastblom, f.d. Benjamin, och Pjotr Potter. 

Er fortsatt ödmjuke Sekreterare 

Arne Wiese              ”Tradition i tiden” 


