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Ordföranden har ordet...
Som ordförande för Svenska HotellPortierFöreningen hoppas jag att alla medlemmar, sponsorer och alla
andra engagerade i föreningen har haft en bra sommar även om vädret 2012 inte kommer att gå till
historien som den mest fantastiska.
När nu hösten har kommit och kvällarna blir både kyligare och mörkare
tycker vi inom SHPF att det är dags att göra lite roliga saker tillsammans
igen. Vi kickade igång höstsäsongen med en trevlig eftermiddag som
övergick till kväll (och nästan natt) med en boule-turnering. Jag måste väl
även ta tillfälle i akt och tacka alla deltagare för den fina gesten att låta
mig vinna tillsammans med min lagkamrat Victor från Hotel Stureplan. Sen
kommer vi att återuppta våra after works som kommer att hållas nu under
hösten på Värdshuset Clas på Hörnet (www.claspahornet.se) den sista
onsdagen varje månad. Det jag föreslår till alla som läser detta är att ta
med dig dina kollegor, vänner, studiekompisar eller vem det nu kan vara
som du vill bjuda in och möt upp för en trevlig kväll tillsammans med
branschkollegor. Vi håller även på som bäst att planera fler roliga evenemang för er medlemmar, så
håll koll på hemsidan, er e-mail och dessa nyhetsbrev för de senaste nyheterna angående dessa
evenemang. Det rör på sig även på den internationella fronten. I slutet av augusti var vi några från
styrelsen som deltog vid den årliga Scandinavian Zone Meeting som i år hölls i Köpenhamn. Danskarna
bjöd på en underbar helg med bra väder, ännu bättre program och möten. Det som beslöts under
denna helg var bland annat att Stockholm kommer att stå som värd för Scandinavian Zone Meeting
2014 vilket är både ärofyllt och lite nervöst. Även om det kommer bli det första skandinaviska mötet
som hålls i Stockholm så vill vi ju visa upp oss från vår bästa sida. Men vi har anledning att få
återkomma mer konkret vad detta kommer att innefatta. Hoppas att jag får tillfället att träffa så många
som möjligt på våra after works och andra evenemang i höst och vinter.
Med vänliga hälsningar,
Olow Frank
Ordförande Svenska HotellPortierFöreningen

Kommande viktiga datum i Oktober, 2012
1-7/10 Stockholm Jazzfestivalen (Konserthuset, Kulturhuset o Fasching)
4-6/10 Stockholm Beer & Whisky Festival på Nackastrandsmässa
5/10 Start för ”August. En djefla utställning” på Liljevalchs.
12-14/10 Chokladfestivalen (10-årsjubileum) på Nordiska museet.
13-14/10 Sista helgen med båtturer till Artipelag.
13-21/10 Stockholm Open på Kungliga Tennishallen.
16/10 Lionel Richie på Eriksson Globe.
27/10 Invigningen av Solna Friends Arena.
27/10 Shockholm Halloween Parad. Öppet för alla. Start Slussen kl 16.00.
28/10 Sista båttur till Drottningholm med Strömma.
31/10 Sista dagen… Stockholm City Bikes!
31/10 SHPF Afterwork på Clas på Hörnet (start kl 17.30)!
Förslag på viktiga datum i november? Skicka till sean.naughton@shpf.se

1

Söndag den 2 september gick SHPFs Bouleturnering av stapeln. Tanken var att vi skulle ha varit i
Rålambshovsparken, men på grund av det rådande vädret var vi tvungna att flytta turneringen
inomhus, till Boulebar i Vasastaden. Vi intog lokalerna vid 16-tiden på söndagseftermiddagen och
började med lite trevligt mingel innan tävlingen drog igång. Till vår hjälp hade vi en instruktör som visade
hur man korrekt kastar ett klot och vilka regler som gäller, allt för att slippa vilda diskussioner! Vi delades
in i åtta olika lag med två eller tre i varje lag, varpå alla fick spela två matcher var. Tillsist spelade de
två bästa lagen om vinnarplatsen och de som vann var inga mindre än Viktor Nordström från Hotell
Stureplan och SHPF’s käre ordförande Olow Frank. Det kan dock diskuteras hur mycket ordförande
bidrog till vinsten.
Pris delades ut till dagens vinnare Viktor samt till våra andra platsare Gustav Norblad från Lady Hamilton
Hotel och Anders Ekström från Rival Hotel. Grattis till Er!
Till sist vill jag tack alla er som var med och gjorde detta till ett lyckat event!
Carolina Gotthold
Sekreterare
Svenska Hotellportierföreningen

Månadens Tips!
Utställningen ”Secret Love” på Östasiatiska Museet. Utställningen handlar om
tabubelagt kärlek och omfattar 150 verk av 27 kinesiska konstnärer (21a september till
31a mars, 2013).
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