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Aikidohöst

Försök komma tisdag i nästa vecka, den 15 november
avid Gillemo har lovat att ta med sig videokameran och dokumentera träningen. Jag
lovar, de där rörliga bilderna känns ovärderliga efter en tid. Sker det med jämna
mellanrum kan man iaktta sin egen och sina träningskamraters utveckling. Och efter

ännu längre tid, ja då handlar det om ren och skär nostalgi. Ju fler som kommer desto
värdefullare blir dokumentationen. Försök alltså att komma till träningen just denna tisdag!

Jubileumsfesten på G
Siktet är inställt på någon lördag i slutet av november, början december. Sten söker lokal med
karaktär. Det tidigare konceptet kvarstår:

q  Ett party för medlemmar, deras partners, goda vänner, släktingar och andra - alltså en fest
som blir rolig och mångfaldig. I mångfaldens heliga namn kommer även en och annan
utanför klubben att bjudas in.

q  Formen blir ett lätt styrt delikatessknytkalas. Alla tar med sig något gott som passar ett
värdigt smörgåsbord, lite lämplig dryck av godtagbar kvalitet. Några kanske kan slå sig
ihop om lämplig avec. Detta bör samordnas så att gracerna blir spridda. Detta är
erfarenhetsmässigt den lösning som ger hög gastronomisk kvalitet till oslagbart lågt pris.
För säkerhets skull får vi väl ordna med en blygsam bar och någon kaxig DJ som man
hantera mer än hip-hop. Ta gärna med lite munspel, stränginstrument och slagverk...ja
vad som känns hemtamt. Och så kan man förstås göra det mer spännande genom att ha
ett tema. Vad sägs om LILA?

Säkert kommer några villiga händer att behövas. Vem är villig?
Var uppe i Skövde och hade träning för vår syster/broderklubb där uppe. Den växer som om

den var genetiskt kopplad till en liten kvadratrot.
För ögonblicket var detta allt! Nej, vänta förresten. Så var det det där med fredagspust med

liten anspråkslös träning. Känns en sådan bra?
Zeth
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