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Årsmötet 24 oktober på Grodan 

På grund av stark blåst fick årsmötet – som var planerat på en båt med destination Vaxholm – snabbt 
omdirigeras till nedre botten på Grodan. Samling var vid Berzelii Park vid Wallenbergminnet. Lätt 
förtäring av märket Jägermeister intogs innan 24 medlemmar delades upp i lag för att under 
transporten till Grodan lösa en del uppgifter. 

I värmen på Grodan steg stämningen och det formella årsmötet klarades av och styrelsen fick tack 
och lov full ansvarsfrihet. 
Lotteriet var som vanligt populärt liksom auktionen av ett par skidor från No Copy och en skidväst 
från Nalle Engström. 
Förväntan på jubileumsresan som skulle ske i januari var stor och alla bad till väderguden om mycket 
snö. 
 

Jubileumsresan 14-18 januari till Westendorf 

14 Snösvängare åkte ner redan 11:e januari för att få igång skidmusklerna och reka. Under dessa 
dagar och kvällar hade vi en egen guide i form av Thomas Brzezinski som kände samtliga i byn. Ingen 
backe eller restaurang av klass var obesökt efter de här dagarna. 
På torsdagen kom övriga 40 Snösvängare och tempot ökade. Vid ankomsten hade Hector masat sig 
ur stallet för att hälsa alla välkomna och första kvällen var det mest allmän genomgång och disco i 
källaren. 
Snötillgången såg kritisk ut men under natten snöade det och dagen startade med pistvisning i olika 
grupper med gemensam lunch där spontana uppträdande förhöjde stämningen. 
After-ski samlingen förhöjdes av umpa-bumpa musik från lokala förmågor som gjorde att de som var 
osäkra på i vilket land de befann sig snabbt kunde konstatera att det var Österrike. 
Efter denna lätta uppvärmning förflyttade sig samtliga utan mellanlandning på hotellet till den lokala 
Kegelbahn där pjäxdans och fortsatt tempohöjning pågick. Dagen avslutades med middag och disco i 
källaren. 
Lördagen bjöd på varierad skidåkning och alla såg fram emot galamiddagen. Vid drinken innan 
middagen kunde man lätt tro att österrikiska hembygdsföreningen hade årsmöte. Vilken härlig 
samling av Snösvängare i full österrikisk klädsel. Middagen bjöd på många härliga spontana 
uppträdanden och sedan gled flertalet ner till discokällaren. 
De morgontidiga fick en fantastisk dag på skidor med sol och mycket snö innan bussen avgick och vi 
alla önskade en ny jubileumsresa snarast. 
 

Racletten 16 april på Cassi 

Drink och samling hos Ugglas, helt enligt traditionen och mycket uppskattat. Rekordet 50 personer 
stod sig även i år men bara med målfoto. 49 Snösvängare plus inbjuden gäst, Tord Lindahl från No 
Copy som har gjort skidorna med Snösväng-logon, kastade sig över racletten. Racletten är ett mycket 
uppskattat arrangemang men service och kvalitet från Cassi har försämrats med åren trots 
påpekande. Styrelsen kommer med anledning av detta att utvärdera alternativ restaurang för detta 
event 2016. 
 

Kräftskiva 20 augusti på Villa Kvikkjokk 
En nyhet i arrangemangsfloran som ett alternativ till den traditionella försommarmiddagen på 
samma ställe. En braksuccé! 31 deltagare och fler på väntelista. Lokalen som under dagarna är 
förskola rymmer inte fler, alltså först till kvarn. Svenska kräftor, snaps, öl och vin och ett sjungande 
av snapssånger som slog alla rekord. Oanade talanger som Per Hedén och många andra dök upp på 



arenan. Kvällen avslutades med kaffe, kaka och godis hos Micke och Caroline i Villa Kvikkjokk. Ryktet 
säger att det kanske blir ett da capo nästa år. 
 

Golfsvingen på Fågelbro 2 september 

En morgon i absolut ösregn kunde få vilken inbiten golfare som helst att plötsligt drabbas av 
halsfluss. Dock inte en Snösvängare, alla anmälda 16 personerna dök upp i ösregnet. Vi åt en lång 
lunch, ändrade starttiden och spelade sedan 18 hål utan regn. 
Efter avslutad runda åts en utomordentlig middag på klubben med prisutdelning och vinnaren 
Rickard Malmsjö tackade vädergudarna för välbehövligt bistånd. 
 

Ölsvingen 1:a torsdagen i varje månad på Grodan 

Ett opretentiöst arrangemang som inte fordrar någon inbjudan. Från 17.30 kan man komma förbi och 
träffas för lite uppdatering. En representant från styrelsen brukar vara på plats. 
 

Hemsidan 

Under året har vår webbplats utvecklats ytterligare. Styrelsen vill uppmana alla medlemmar att 
verkligen besöka sidan, kolla nästa arr och frossa i gamla minnen.  Vi tar tacksamt emot förslag på 
ytterligare förbättringar. Det gemensamma lösenordet är Sno2014. För att uppdatera dina egna 
uppgifter och kolla/kontakta övriga medlemmar under rubriken Medlemmar skapar och använder du 
ditt eget lösenord. 
 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under det gångna året haft sex styrelsemöten hemma hos respektive medlemmar och 
bjudits på mat och dryck och haft livliga diskussioner förhoppningsvis till Snösvängens fromma. 
 
Styrelsen i Snösvängen i november 2015 
Rickard Malmsjö 
Eva Edlund 
Britt Elfving 
Håkan Jakobsson 
Sibylle Kemper 
Olle Lövenheim 
Günther Mauermann 
Tobias Olsson 
Marianne Tessmar 
 
 
 
 
 


