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Årsmöte 12 december i St. Anton
Ytterligare en jubileumsresa och ett da capo till första stora resan med Snösvängen, som gick av 
stapeln år 2000. Vi var 90+ glada, ungdomliga och skidåkande deltagare ackompanjerade av 
”husorkestern” Klasse Möllberg, Tompa Hård och Janne Lingö, som förhöjde luncher och after ski. En 
av punkterna under dagarna var att ordentlig fira att nestorn Göran Guggenheimer skulle fylla 80 år i 
början av 2018. Det gjordes med besked under en galakväll. Vi bodde(nästan alla) på hotell Post 
precis som år 2000 och service, middag för att inte tala om frukosten var av toppklass.
Vid hyllningen av Guggen uppträdde Snösvängens underavdelningar som RS(råsnopparna), Klubb 
Tyrol, Snöflingorna och Club Savoie med framträdande som skulle givit Oscarstatyer om det varit en 
filmgala.
Förutom första förmiddagen då man max såg sin egen näsa i dimman var det blå himmel och tack 
vare att styrelsen bett till snöguden(utvecklingen av snökanonerna har gått framåt sedan 2000) så var
skidåkning helt OK.
I det hektiska programmet avlöpte årsmötet under Tyrolerabend och även i år beviljades styrelsen 
ansvarsfrihet. Föreningen har en välordnad ekonomi och ordföranden hade en helt egen fundering på
om styrelsen skulle företa en studieresa till Rio de Janeiro för att se om bergsluttningarna bakom 
Copacabana lämpade sig för skidåkning. Detta stannade vid en egen fundering och kommunicerades 
inte till övriga styrelsen.
Vid avfärden ropade alla på nästa jubileumsresa och säsongen 2018/2019 blir det nya tag igen.

Racletten 26 april på Grodan
Vårt kanske mest populära arr, Racletten, har av tradition skett på Rest. Cassi. Men vi känner inte 
längre att restaurangen är tillräckligt mån om vår fina tradition. Alltså har vi sökt oss till nya platser. 
2017 års raclette hamnade därmed på Restaurang Grodan där vi fick Vinbaren för oss själva. 
44 medlemmar var med. Det blev en sann Raclette med alla klassiska ingredienser. Källarmästare 
Mats Broström ställde sig själv vid raclette - järnet och säkrade ett riktigt uppskattat arr.

Arholma 8 juli
Caj Malmros arrangerade generös sommarfest i sitt hem på Arholma. Totalt 25 medlemmar och 
”respektive” letade sig upp till norra Roslagen med bil, buss eller egen båt. Grillunch vid poolen där 
värdparet byggt upp försvarliga reserver av mat och dryck. Det blev kubbspel med Frida Berggren som
instruktör och enväldig domare. Arret avslutades med middag på Restaurang Arholma.
De flesta övernattade och sågs till frukosten.

Kräftskiva 29 augusti på Villa Kvikkjokk
Kräftskivan hos Caroline och Michaël Berglund blev återigen en succé. Underbar paj, goda kräftor, 
välbrända snapsar och en hallonkaka, som knockade alla efterrättsfreaks. Montessoriskolan var som 
vanligt fylld till sista plats. Startdrink och målgångs kaffe avec i Berglunds fina salonger ramade in 
detta perfekta arr.



Snösvingen 2 oktober på Fågelbro Golf & Country Club
Första försöket till golftävling regnade inne och nästa förslag på datum fick alldeles för få anmälningar,
så beslutet blev att spela i början på oktober. Ett riskfyllt beslut men de nio stycken som riskerade liv 
och lem klarade sig helskinnade från regn fram till 17:e hålet. 15 sekundmeter blåst är inget problem 
för en sann golfare utan påminner bara om spelets ursprung - Skottland.
Efter väl genomförd tävling avhölls banketten och prisutdelningen på Arne Roglars sommarresidens 
ca 5 minuters bilväg från golfklubben. Bastubad och dopp i havet för vissa och champagne för alla.
Mycket trevligt och gott och framförallt att sitta inomhus i ett hus med härlig utsikt över vattnat.
Under middagen överräcktes vandringspriset till årets vinnare Johan Ekengren, på fina 32 poäng i den
skotska blåsten och det innebär att nästa års tävling spelas på Täby Golfklubb.

Ölsvingen 1:a torsdagen i varje månad på Grodan
Ett opretentiöst arrangemang som avhålls 8-9 gånger om året och som inte fordrar någon anmälan 
utan man kommer förbi från 17.30 och träffas för lite uppdatering.
En representant från styrelsen brukar vara på plats.

Styrelsemöten  
Styrelsen har under året haft 5 styrelsemöten hemma hos någon styrelsemedlem och bjudits på mat 
och dryck och planerat aktiviteter framåt.
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