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Mobil förfest ...

Tempo och tips

Alkohol – som i mitt hjärta det fanns ett hål

Gäster i förorten

Nödvändigt inför rundan

 Ordet ”sunkrunda” – som ju dessa begivenheter
kallas ibland – är endast till för internt bruk. Detta kan
inte nog understrykas! När vi är ute på pubar och
restauranger är vi gäster hos folk som sätter en viss
stolthet i att driva ett schysst etablissemang – respektera
det! Om någon frågar är vi ute på en pubrunda,
alternativt en mobil förfest.

 Alla pubrundor baseras på att man ska hålla ett visst tempo under
kvällen. Detta gäller i synnerhet pubrundor längs t-banan/tvärbanan/
p-tåget där SL bestämmer avgångstiderna. Under eftermiddagen och
kvällen behöver det ätas, ju fetare desto bättre. Kompletteras detta
med mycket vatten kommer du säkert att ha en mycket lång och lyckad
kväll. Observera att toalettbesök ingår i angiven tid på respektive
ställe och att urinera i det offentliga rummet kostar 500 kr givet att
polisen ser det. Dessutom är det ganska otrevligt.

 Om man missar tåget är det bara att ta nästa.
Skillnaden är att man får mindre tid att se (och dricka
på) nästa ställe. Om man inte dricker öl finns det ju
andra alternativ. Man kan dricka drinkar, shots, cider,
läsk, vatten – ja, det ni vill. Eftersom grundtanken är att
man ska dricka öl kanske ni som inte intar denna dryck
får en och annan gliring. Men kom ihåg att vi på Wrane
& Nilsson™ Charter AB älskar er ändå. Man kan säkert
ha kul utan alkohol, men vi har inte vågat prova.

 Slutligen gäller att ju fler vi blir, desto högljuddare
blir vi. Därför: Håll ner rösterna! Vi är – igen –
öldrickande gäster och folk som sitter och äter vill
antagligen ha viss lugn och ro. Så istället för att synas
och höras mest, ta det lugnt och låt ölen tysta mun!

 SL-kort (...). Om du inte har SL-kort blir det
billigare att köpa ett dygnskort än att köra på remsa.
 Kontanter! Betalkort kan med fördel tas med,
men räkna inte med att kunna använda det.
 Legitimation (man vet aldrig …).

