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29. marts 2013 

 Velkommen til sæson 2013 

Ærede founding members, medlemmer, aspiranter (1., 2,  3, 4, 5 & 6. års !!!!) + mr. 

Rock´n Roll (vores egen lille X-factor) + 1. års ansøger til aspirantelevplads på prøve! 

 
Efter en god lang og fortjent vinterpause skal bjørnene og alle I andre snart ud at banke rusten af 
jernene. På grund af den globale opvarmning lider vores bane af en næsten kronisk forfrysning med et 
klima, der tilsyneladende lokker ulve til området. Flere aspiranter har udtrykt bekymring for at gå ud de 
tidlige lørdag morgener, men Ledelsen kan berolige dem alle – ulvene vil med stor sandsynlighed helst 
gå efter lørdagskyllingerne, der som bekendt ikke er passende udrustet eller beskyttet som vores egen 
flok. Uanset vejrudsigter med fortsat kulde indkalder Ledelsen til åbningsmatch og sædvanligt mandtal 
og sundhedstjek af hele flokken: 

Lørdag den 13. april 2013 kl. 7.00 prc. 
Siden sidste samling har der været afholdt præsidentvalg i USA med genvalg af den siddende kollega. 
Denne proces er vi heldigvis fri af, for vi er overbeviste om, at resultatet vil blive det samme hos os. En 
ny pave er også kommet på banen, men når der henses til præsidentens relativt unge alder, bliver det 
forhåbentligt ikke nødvendigt med et konklave for vores flok, så de rygere, vi endnu har tilbage, kan 
bare ryge løs med både den hvide og den sorte røg samt den sjove tobak – dog som sædvanligt 
udenfor.    
Lørdag d. 4. maj kan vores lille klub fejre et flot 20 års jubilæum – dagen falder sammen med klubbens 
fødselsdag, hvor der af denne grund skal afvikles en fødselsdagsmatch – en match, som vi påtænker at 
afvikle sammen med de øvrige herreklubber. Internt kan vi så en anden lørdag fejre dagen for vores 
egen lille kreds. Vores medlemstal er som altid stabilt; vi oplever ikke frafald eller lederflugt som SF, 
hvor børnebanden nu er skuffede over, at de ikke får lov at bestemme det hele, ligesom den anden 
venstreorienterede børnebande tror, at de gør. Bare de alle kunne få lov at forklare, hvad deres 
politiske mål går på, så vil de fleste nok lige vende skråen en gang – måske endda også forældrene til 
dem.  Nej, - så har Ledelsen meget mere tiltro og tillid til vores egen Der Kampfrufer, som vi vil 
bestræbe os på at få valgt ind ved kommunalvalget til efteråret, selvom hans parti ligger noget 
underdrejet i den brede debat. Bjarne er gået i samarbejde med vores lille klub om indkøb af nye bolde 
(de langt- og præcist gående – altså de dyre, men glæd Jer bare). 
I vinterens løb er der oprettet en gruppe på Facebook for vores lille klub, men det skal understreges, at 
denne ikke skal træde i stedet for vores flotte og velbesøgte hjemmeside. Gruppen kan fint anvendes til 
hurtige beskeder eller spørgsmål. Forhåbentligt kan vi holde den fri for almindeligt brok og beklagelser 
over alt og alle.  
Vi forventer i den nye sæson et fortsat samarbejde med Tirsdagspigerne, men onde tunger, der taler 
om en officiel sammenlægning af de to klubber, har nu misforstået vores ideer med pigerne. Ledelsen 
vil dog støtte individuelle sammenlægninger, men vi vil ikke have nogen ballade, så vi forventer det 
sker på tomandshånd (til nød tremands hold), uofficielt og helst i dølgsmål. Ledelsen vil i øvrigt advare 
om for mange øvelser i den nævnte disciplin – se bare nu med Rory og Wosniak – de får forhåbentligt 
mange glade stunder sammen, men ikke så meget sportsligt ud af det.  
Igen i år vil der blive udflugt til Tyskerland, dog kun såfremt vores reiseführer ikke har brugt alle 
pengene på sine 20 runder i Tunis. I den forbindelse skal det beklageligvis oplyses, at Ledelsens tur til 
golfens hjemland også i år er fuldtegnet og helt booket op, men vi vil naturligvis både orientere Jer 
elektronisk og ved mødeaktiviteter, når vi er hjemme igen.   
Som sædvanligt vil Ledelsen stå for den første brunch i år – den sædvanlige liste til framelding og evt. 
tilmelding af gæster opsættes i slutningen af den kommende uge på den sædvanlige plads. Vi hører 
naturligvis gerne om gode ideer, tanker og positiv kritik, som kan indsendes til hjemmesiden eller 
nedenstående. Nye medlemmer er velkomne til at henvende sig direkte eller pr. bud.   
Afbud til en lørdags match skal som sædvanligt afgives senest torsdag kl. 20.  
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