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Verksamheten under 2010 kännetecknades av en mängd aktiviteter på B 
 där den populäraste var Böjning av hals Bakåt. 

 

 
 



  
Verksamhetsåret 2010 började som sig bör kl. 00.00 den 1/1 2010 då några medlemmar firade 
det nya året på La Triangelen. Ett något större antal anslöt 16 timmar senare för den 
sedvanliga nyårsdagspizzan på Slottsstaden. 
 
• Medlemmar: Även 2010 utökades medlemskadern, både till antal och omfång. Vår 

Prospect Peter ”Il Doc” Björk uppfyllde med råge alla krav som ställdes på honom. 
• Möten: Söndagsklubben höll under 2010 51 st. bokförda söndagsmöten. Protokollföringen 

har med ett undantag varit god. Årsmöte avhölls med buller och sång den 23/1 2010. Inga 
övriga möten har loggats 2010. 

• Närvaro: Statistik presenteras. Största suputer 2010 var tre man med 49 söndagar var: 
Dennis, Jonas och Håkan Ö.G. 
En skål för dom!  
Arbetande personal: Bar & spring: Säker seger för vår Paulinchen med 31,1 mot Jeanettes 
26 och Kristoffers 24 söndagar. 
Best Kock: Tom tog andra raka titeln med tuffa 37 söndagar! 
Disko Queen: Tredje raka för nyblivna mamman Nikolina med 29 söndagar. 
Hang-Arounds: Doc har tagit steget in i klubben. Arne får ju inte glömmas, han är där om 
ej länge, men i princip varje söndag, ja varje dag t.o.m! Bossela är också flitiga efter flytt 
från landet. En söndag finns det till och med en notering om Texas fru (en högoddsare). 

• Evenemang: 2010 finns 9 st loggade B-aktiviteter.  
� Brytning av is: 4 man hjälpte Snoddas som besättning på MB Lotte den 9:e januari. 
� Bandboll i Malmö Arena 13/2 – 8,7 medlemmar finns loggade, dock endast som 

åskådare, hystandet stod bla. HK Malmö och Lugi för. Dr B satt dock på bänken för 
HKM! 

� Biljard-SM 20/3 – 10 deltagare, Lag 1 bestående av Tessan och Sven segrade. Grattis! 
� Brännboll mot Jattelaget (Spelklubben): Återigen fick vi stryk så vi skriver inte mer 

om detta. Fulla blev vi iaf, speciellt sekreteraren. 
� Bicycle Pub Crawl den 29 maj: 8,3077 medlemmar deltog (se logg). 15 öl- och 

förvisso även matställen besöktes och 7 cyklister fullbordade loppet. 

 
� BM i 5-kamp i Kivik den 31 juli: 6 man kom till start med två sensationer att notera: 

Texas vann och kunde dessutom presentera en värdinna som fick vara detta års enda 
scandal beauty. Bastu badades även i år och blues spelades på altanen. 

� Beatles-quiz: Prospect Björks B-aktivitet genomfördes den 26/11 på ett briljant sätt. 
Suverän segrare var Sven. 



Peter genomförde dessutom en demonstration av hur man tillreder och förtär en 
perfekt Irish Coffee. 

� Bullens Julgrus: Detta gick av stapeln den 4/12 tyvärr endast med tre medlemmar när-
varande, plus en syster till en medlem. Tyvärr måste vi konstatera att det var sista 
gången med ordinarie Grus. RIP, Bo Linné. 

� Baluns på La Couronne nyårsafton 31/12: 5,3 medlemmar deltog denna ovanligt lugna 
afton. Tre medlemmar valde att fira tillsammans på annan plats. 

• Ej genomförda aktiviteter: Brudfesten förstås. Barngolfen snöade nog in. Brakfest m. 
Wicke. Bowling, ingen orkar längre. Bonne Soirée 14/7. Blottning på Malmö Kanal, tja 
det fixade ju Jonas på andra håll. Bandyresa – Texas var faktiskt på plats på Isstadion i 
Lidköping för att se Villa men det var tyvärr mitt i sommaren! Belfastresa till Lund. 
Båtsport – listan på saker vi inte gjort är som vanligt lika lång som Snoddas barnota. 

• Bemärkelsedagar: Håkan Ö.G. uppnådde den aktningsvärda åldern av 60 år och firade 
detta med Öppet Hus på JPs. Vi tackar för den festen. Tessan blev ännu äldre, 40 år är inte 
dåligt för en kvinna! 

• Konsumtion: Årets shots – Gajol och Snöhelvete! 
Årets mat: Piri-Piri-räkor, lökringar, Toast Martin. 
Årets öl: Zlatopramen, Brooklyn Lager. (Fast egentligen Falcon varje år, Schultz anm.) 

• Kultur – Kultursektionen har genomfört tre loggade sammankomster. 
• Publikationer: 

� Årsmötesprotokoll 23/1 2010. 
� Söndagsklubbens stadgar 
� Söndagsklubbens loggbok Nr 1januari 2003, Loggbok Nr 2 mars 2006 och  

Loggbok Nr 3 oktober 2009 – Ny större variant. 
� Verksamhetsberättelse för år 2010. 
� Logg 2010. 
� Pubcyklingsstatistik. 
� Söndagsklubbens illustrerade historia – publiceras till 10-årsjubiléet – sekreteraren har 

valt att avstå från lönearbete för att kunna färdigställa denna tegelstensbestseller. 
 

Avslutningsvis tyvärr samma ord som i förra årets upplaga: Med vinterkylan flåsande i 
nacken, snögloppet piskande i ansiktet och isfläckarna lömskt lurande under skosulorna 
kämpar vi oss fram mot JPs trygga varma bardisk för att göra vårt bästa för att lägga 2010 till 
handlingarna. Skål. 
 
Malmö 2011-01-09 
 
Texas eder underdånige sekreterare 


