
Vid SPF Tranås-Seniorernas månadsmöte 09-13 hade vi tennisspelaren/tränaren 
P-O Lorentzi som gästtalare. Han berättade om sin aktiva tid som tränare och 
spelare, när han och hans tenniskompisar åkte världen runt och upplevde en 
massa både spännande  och roliga saker. Han berättade också en massa roliga 
episoder från Gustav V resor i Europa som Kalle Schröder och Lennart Bergelin 
hade berättat om för honom. Den bästa var den när Gustav V hälsade på Hitler 
och hade en privat audiens. Efter ett tag blev det ett dj....a väsen, som slutade 
med att Hitler slog näven i bordet och körde ut allihop. På frågan några dagar 
senare om vad som hände, svarade Gustav V: Jag frågade bara om han inte 
kunde vara lite snällare mot judarna. 

Ordförande Astrid Håkansson hälsar P-O Lorentzi välkommen. 



P-O Lorentzi har kommit i gång att berätta med bravur. Han berättade inte bara, 
han visade också diabilder från olika matcher och tennisarenor. Han hade bestämt 
att tala och visa bilder i 40 minuter, som Karl-Axel hade fått i uppdrag hålla ordning på. 

Tidtagaren i närbild. Tror att han drog klockan bakåt lite för att det var så intressant. 



Intresserade mötesdeltagare studerar Lorentzis diabilder. 



P-O Lorentzi tackades med en blomma för den fina föreläsningen av vice ordförande 
Jan-Åke. (Ursäkta suddet Jan-Åke) 

Glada kaffedrickande mötesdeltagare 



Olle Carlfors berättade om höstens 
studiecirklar och uppmanade oss att gå med 
i höstens kurser. 

 Lisbeth upplyste om att det finns en  sida på 
nätet där man kan testa sin 

 hörsel. http://horseltest.se/ 

Sedvanlig lottdragning och sedan sjöng 
vi nationalsången som avslutning. 

 Beundransvärt arbete roteombuden 
 utför  med upplockning av mackor och 
 kaffe  och städning efter vår framfart. 

Gunnar Lindén påminde om att mattcurlingen startar 24 september. Kerstin Lundberg 
tackade de som lämnat in enkätsvar gällande SPF:s förnyelseprocess och resekommittén 
informerade om Göteborgsresan. Ordförande tackade medverkande och påminde 
om nästa månadsmöte den 11 oktober.(Tack Inger)
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