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14. marts 2011 

 Velkommen til sæson 2011 

Ærede founding members, medlemmer (stadigvæk inkl. mureren!) aspiranter (1., 2.,  3., 4., 5. og 

6. års !!!!) + mr. Rock´n Roll + 1. års ansøger til aspirantelevplads på prøve! 
 

Hiv nu blot jernet frem – FN påtænker ikke at indføre flyveforbud over vores fine bane, så efter den lange vinter 
er det nu snart på høje tid, at vi på allerbedste og velbehageligste vis kan meddele, at vi igen og ufortrødent vil 
tage hul på en ny sæson:  

Lørdag den 2. april 2011 kl. 7.00 prc. 
 

Som sædvanligt vil ledelsen - ud fra devisen, at ikke meget er for stort og slet intet for småt til omtale i denne 
meddelelse - først fremdrage det globalpolitiske perspektiv. Kollega Obama har siden sidst gennemført et 
midtvejsvalg – - det gik ikke så godt. Derimod har kollega Mubarak ikke gennemført noget valg siden sidst – - og 
det gik heller ikke så godt og ligeså i Tunis. I skrivende stund er det uvist, om der kommer valg eller bare bomber 
i Libyen, hvorfor disse tildragelser og uroligheder naturligvis har fået ledelsen til at overveje det rigtige i vores 
styreform. Dette skete allerede i efteråret, hvor den sødt, men højlydt sovende samlede ledelse blev vækket af 
en natlig militærøvelse, der måske – set i bakspejlet - havde til formål med vold eller trusler herom at fjerne 
ledelsen, der tilfældigvis opholdt sig samlet i underetagen af vores ambassade i Borås. Ledelsen er dog fortsat 
overbevist om, at den gældende styreform er det bedste for det medlemsgrundlag, der nu engang er os givet. 
Nervøsiteten blev nu heller ikke større ved oplevelsen af den præsterede eksercits, der tydeligt viste, at ikke 
engang den tiltænkte næstkommanderende kunne tælle til 4 eller kendte forskel på højre og venstre. Det har 
også beroliget ledelsen, at dialogen på nettet efter nytårshilsenen ikke udviste stor støtte til revolte.  
Ligeledes som sædvanligt vil ledelsen se frem til en stor og flot sæson, hvor intet skal laves om – måske dog 
bortset fra, at der i år er arrangeret en Scottish Open 2011 for De Hanegale/Crazy Roosters på Old Course, St. 
Andrews d. 17. juni kl. 07.42. Turneringen er desværre allerede fuldtegnet. Til trøst vil vi igen i år forsøge at 
afvikle en opfølgning på vores Sverigestur 2010, som p.t. stipuleres til 1. eller 2. weekend i september.  Set ud 
fra succes’en sidste år, skal vi måske forsøge at leje endnu et hus i nærheden, men mere herom senere.  
 

Vi kan også allerede nu glæde os til tirsdag d. 6. september, hvor Tirsdagspigerne har inviteret til diverse 
fysiske udfoldelser på det grønne græs. Selvom vi mænd har svært ved at holde os tilbage længe nok, skal vi 
alligevel bestræbe os på, at nøjes med forventningens glæde indtil da. Vi håber ikke, at den nuværende alvorlige 
situation i Japan vil medføre for stor bestråling af vores piger, der i forvejen ser strålende ud. 
      
Med hilsen fra kronprinsen skal det oplyses, at han nok heller ikke i år kan afse tid til at deltage i vores netværk, 
idet han nu må bøde for, - som han udtrykker det, - ”ikke at have ligget på den lade side”.  
Undertegnede har som sædvanligt deltaget i klubbens møde med ”klubber i klubben”, hvor vi fortsat sloges med 
de højtpippende kyllinger om starttiden 07.52. Vi fastholder, at tiden er vores og uanset vores disput med de 
kære små, deltog vicepræsidenten kort i deres afslutningsfest, der blev afviklet medio januar. Den overbragte 
hilsen og deres respons kan ses på vores opdaterede hjemmeside, hvortil der henvises.  
Ledelsen er p.t. lidt bekymrede for, at vi ved den afviklede generalforsamling mistede indflydelse i hovedklubben, 
idet både vicepræsidenten og Lars Fut ikke genopstillede. Vi sætter dog vores lid til at Lars Rock fortsat vil 
kæmpe for vores interesser – ellers ser vi ikke anden udvej end, at Bjarne bliver indvalgt i byrådet ved næste 
valg, uanset de konservative tilsyneladende ikke formerer sig voldsomt i tiden.   
 

Idet vores brevhoved er udført i et specielt format, der fylder meget (MB) udskrives herved en idekonkurrence 
om forslag/skitse/layout til et nyt og passende brevhoved. Måske kan vores fine bro indgå, men kom frit frem, der 
er store præmier. 
 

Som sædvanligt vil ledelsen lægge linien for morgencompleten, hvortil der i påkommende fald ved absolut 
nødtvungne omstændigheder er krav om afbud til dette samt matchen på den opdaterede liste i klubhuset eller til 
en af nedenstående evt. via mail senest torsdag d. 31. marts kl. 20.00: 
 

Gunnar Mylius P.(præsident)                  Hans Dahl (vicepræsident)                  Lars Kold Hansen (IT-ansvarlig) 
     9839 1997 – 2266 0721                         9837 3411  -  2274 0644                         9856 2224    -  2330 4195 
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-og da vi sender med via mail nu også med billeder: 
 
 
                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den originale Memorial Bridge. 
 

 
 

Efterligningen inspiceres – herunder også opstillingen af tribuner til turneringen d. 17. juni 2011 kl. 07.42 


