
                  Stockholm i januari  2014 

                                                           

                                                         …mer än en klubb… 

Vårbrev 2014 till ledamöter i Stockholms Lawntennisklubb av 1890 

Härligt. Julen är över och vi kan fortsätta med vår favoritsysselsättning – att slå bollen 

en gång mer än motstånaren över nätet och sen ändå förbrödras till en kall öl. Start 

redan januari 7. 

Denna vår har en hel del att bjuda. Men först lite efterdyningar från årsfesten. Tack 

vare all sprit som Nubbe hade inhandlat på det gamla stamstället Blå Näsan, verkar 

bröderna ha trevliga minnesbilder kvar. Salks nya klubbrum gav också mersmak, trots 

att Malte, med benägen hjälp av Skrufvhufvud, bullade upp så gott han kunde. Till 

nästa årsmöte har vi ambitionen att enbart använda klubbrummen och själva stå för 

det mesta. Vårt Ekonomibiträde Alto tror att detta skulle gagna medlemmarnas egna 

små kassor, och dessutom skrämmer det inte bort vår nye superbroder, Nubbe. 

Nästa match i Estén-spelen står för dörren. Mamman har valt ut några ledamöter att 

representera Klubben. Det är bortamatch, vilket är förträffligt enligt Ekonomibiträdet. 

En broder med betyg i psykologi, har förklarat att de framgångar vi ständigt har i våra 

klubbmatcher beror på att motståndarna chockas vid blotta åsynen av våra fan-

tastiska klubbkavajer. Synd, för vi tycker att det är trevligt med ordentligt motstånd. 

Spel lördag Mars 1, med start klockan 18.00 i Estén-spelen. Även icke utvalda bröder 

är välkomna som hejarklack, dock möjligen mot en smärre avgift om man även vill 

delta i måltiden. 

Därför smärtar det oss i den nya fortsatt skickliga ledningen att berätta att nya 

kavajer är på G. Eftersom vi, till Mammans stora förtvivlan, använder oss av despotisk 

demokrati i Klubben, så nöjer vi oss med detta uttalande just nu.  Håll andan. 

Revanschen mot the Queens Club blir vårens höjdpunkt. Vi spelar lördag söndag juni 

14 och 15 i Salkhallen. The Queens Club kommer till oss laddade även med damer, så 

vi har planerat att ta hjälp av förortsklubben Salk, som ju är välförsedd i det 



avseendet. Mer om detta senare. Precis som vid kommande årsmöte tänker vi nyttja 

klubbrummen till de olika sociala övningarna i samband med tävlingarna. 

Detta medför att den årliga och traditionella våravslutningen får stryka på foten i år. 

Styv Kuling och Anton Plastblom får glädjen att förvara vandringspokalerna i ett år till, 

naturligtvis mot en smärre avgift till Klubben för att få denna möjlighet att visa upp 

pokalerna ytterligare för släkt och vänner. 

…mer än en klubb… Jovisst. Bridge är bra komplement. Därför ser vi nu till att det 

kommer att finnas budlådor och spelkort ständigt tillgängliga i klubbrummet för de 

som vill koppla av ytterligare, eller de som vill lära sig lite mer. Bridge och tennis är 

två huvudteman i de råd som lämnas om man vill hålla fysiken fin och sinnet på topp. 

Kolla Mammans separat utsända mail om detta. Dock sägs där, konstigt nog, inget om 

vinets och brännevinets fantastiska egenskaper för fysiken. Ett forskningsområde för 

någon broder, törstande även efter kunskap?   

Notera i bilagan att vi bara har en korvkväll under våren. Det förefaller enklare att 

den tisdagliga ölen istället kompletteras med lite tilltugg enligt eget tycke och smak. 

Obs. Sista spelomgång för våren är juni 03.  

Och så var han där igen, vår klubbpoet, med sina grötrim: (Notera dock att han ännu 

inte någon gång rimmat med ”hjärta” och ”smärta”.)   

                         Vårens spel nu är här 

                     Alla vi vet vad det innebär 

               Med fröjd i hjärta vi i vitt oss klär 

       Och spelar som Coubertin, utan vinstbegär 

 

Er fortsatt ödmjuke Sekreterare, med benägen hjälp från övriga musketörer 

Arne Wiese 

PS Vi är många som saknar det brev Ålderspresidenten tidigare skickat ut med tomt 

innehåll, dvs. kuvertet saknade brevpapper. Avsikten var naturligtvis ädel, att på-

minna oss om den tomhet alla de stackare måste känna som vill in i klubben, men 

som ännu inte blivit invalda. Vi hoppas att ett nytt brev med denna gripande på-

minnelse kommer under 2014. DS 

                                                    Bilagor: Öl- och korvlista samt Ledamotförteckning                                                               

                                                       …tradition i tiden…                          


