
  
  

  
  

  
  

PPlleeaassiinngg  mmoosstt  ooff  tthhee  ppeeooppllee  mmoosstt  ooff  tthhee  ttiimmee  
  

IIff  yyoouu  aarree  rreeaaddiinngg  tthhiiss  aanndd  wwoonnddeerriinngg  wwhhaatt  iiss  ggooiinngg  oonn,,  iitt  mmeeaannss  tthhaatt  II  hhaavvee  ffiinnaallllyy  ggoott  ooffff  mmyy  bbuutttt  aanndd  ddoonnee  wwhhaatt  
II  hhaavvee  bbeeeenn  ttaallkkiinngg  aabboouutt  ffoorr  aa  lloonngg  ttiimmee..  ((PPrroobbaabbllyy  aa  vveerryy  lloonngg  ttiimmee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  eeddiittoorr!!))  TThhaatt  iiss  ttoo  pprroodduuccee  
ssoommeetthhiinngg  ffoorr  tthhee  nneewwsslleetttteerr..  
II  tthhoouugghhtt  ffoorr  qquuiittee  ssoommee  ttiimmee  aabboouutt  tthhee  ttiittllee  bbeeffoorree  ffiinnaallllyy  ddeecciiddiinngg  oonn  ““IIrrrreegguullaarr  FFeeaattuurree””,,  ffeeeelliinngg  tthhaatt  tthhiiss  wwoouulldd  
bbeesstt  ddeessccrriibbee  tthhee  ccoonntteennttss  aanndd  mmyy  ssttyyllee..  GGiivveenn  tthhee  ddeemmaannddss  oonn  mmyy  ttiimmee,,  tthhaatt  iiss  wwhhaatt  iitt  ccoouulldd  bbee,,  ssoommeettiimmeess  
mmiissssiinngg  oonnee  oorr  ttwwoo  eeddiittiioonnss  tthheenn  ppooppppiinngg  uupp  aaggaaiinn  jjuusstt  wwhheenn  yyoouu  hhaavvee  ffoorrggootttteenn  aabboouutt  iitt,,  bbuutt  II  wwiillll  ttrryy  ttoo  kkeeeepp  iitt  
rreegguullaarr..  II  aallssoo  lliikkee  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  wwhheenn  yyoouu  ttaakkee  tthhee  ttwwoo  iinniittiiaall  lleetttteerrss  yyoouu  eenndd  uupp  wwiitthh  tthhee  wwoorrdd  ““iiff””  aanndd  hhooww  mmaannyy  
ooff  uuss  lliikkee  ttoo  uussee  tthhaatt  ttoo  eexxppllaaiinn  wwhhyy  wwee  ccaann’’tt  ddoo  ssoommeetthhiinngg??  ““IIff  oonnllyy……!!  
II  ppllaann  tthhiiss  ttoo  bbee  aann  iinnffoorrmmaall  ccoolllleeccttiioonn  ooff  iiddeeaass,,  tthhiinnggss  II  hhaavvee  hheeaarrdd,,  sseeeenn  oorr  tthhoouugghhtt  uupp,,  mmooddeelliinngg  ttiippss,,  iinn  ffaacctt  
aannyytthhiinngg  tthhaatt  mmaayy  bbee  ooff  iinntteerreesstt  ttoo  tthhee  ppeeooppllee  wwhhoo  rreeaadd  oouurr  cclluubb  nneewwsslleetttteerr..  II  mmaayy  eevveenn  ssttiirr  tthhee  pprroovveerrbbiiaall  ppoott  aatt  
ttiimmeess..  II  hhaavvee  sseevveerraall  ttooppiiccss  iinn  mmiinndd  ttoo  ggeett  tthhee  bbaallll  rroolllliinngg  bbuutt  aamm  ooppeenn  ttoo  ssuuggggeessttiioonnss,,  ggoooodd,,  bbaadd  oorr  iinnddiiffffeerreenntt,,  bbuutt  
II  rreesseerrvvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ppiicckk  aanndd  cchhoooossee  aass  II  sseeee  ffiitt..  II  ddoonn’’tt  kknnooww  eevveerryytthhiinngg  aanndd  II  ddoonn’’tt  pprreetteenndd  ttoo..  MMyy  ffiieelldd  ooff  
““eexxppeerrttiissee””  tteennddss  ttoo  lleeaann  ttoowwaarrddss  tthhiinnggss  eelleeccttrriiccaall  ssoo  iiff  yyoouu  hhaavvee  aannyytthhiinngg  tthhaatt  mmiigghhtt  bbee  ooff  iinntteerreesstt  oorr  bbeetttteerr  ssttiillll  
ssoommeetthhiinngg  ttoo  bbaallaannccee  oouutt  tthhee  ssccaalleess  pplleeaassee  lleett  mmee  kknnooww  aanndd  II’’llll  ttrryy  ttoo  uussee  iitt..  
BBeeiinngg  qquuiittee  nneeww  ttoo  ccoommppuutteerrss  II  aamm  ssttiillll  ttyyppiinngg  ssllooww  bbuutt  lleeaarrnniinngg  ffaasstt,,  ssoo  pplleeaassee  eexxccuussee  aannyy  aacccciiddeennttss  aanndd  
hhooppeeffuullllyy  II  wwiillll  iimmpprroovvee  bbootthh  mmyy  ssppeeeedd  aanndd  ssttyyllee  ttoo  aa  ppooiinntt  wwhheerree  iitt  iiss  bbootthh  eeaassyy  ttoo  ddoo  aanndd  rreeaadd..  II  wwiillll  ggrraatteeffuullllyy  
aacccceepptt  aannyy  hhiinnttss  oorr  hheellppffuull  aaddvviiccee..  
EEnnoouugghh  ooff  mmyy  ddrriibbbbllee..  ““WWhhaatt  aabboouutt  aa  ttooppiicc??””  II  hheeaarr  yyoouu  aasskk..  II  tthhoouugghhtt  II  wwoouulldd  ssttaarrtt  bbyy  ooppeenniinngg  uupp  aa  llaarrggee  ccaann  ooff  
wwoorrmmss!!  
WWhhaatt  iiss  tthhee  ccoorrrreecctt  sshhaappee,,  hheeiigghhtt,,  wwiiddtthh,,  ssttyyllee,,  eettcc..  ffoorr  tthhee  llaayyoouutt  iinn  oouurr  nneeww  cclluubbrroooomm??  TThhiiss  iiss  aa  qquueessttiioonn  tthhaatt  hhaass  
bbeeeenn  kkiicckkeedd  aarroouunndd  ffoorr  ssoommeettiimmee  bbuutt  uunnttiill  nnooww  NNoobbooddyy  hhaass  ppiicckkeedd  iitt  uupp,,  aass  hhee  aanndd  hhiiss  bbrrootthheerr  SSoommeebbooddyy  EEllssee  aarree  
nnoo  lloonnggeerr  wwiitthh  uuss,,  II  tthhoouugghhtt  iitt  hhaadd  bbeetttteerr  bbee  ddoonnee  bbeeffoorree  SSoommeeoonnee  EEllssee  ttrriippppeedd  oovveerr  iitt  aanndd  ggoott  hhuurrtt..  
WWiitthh  aarroouunndd  4400  mmeemmbbeerrss,,  iiff  II  wweerree  ttoo  aasskk  eeaacchh  ffoorr  tthhee  ppeerrffeecctt  llaayyoouutt  ppllaann,,  II  wwoouulldd  eenndd  uupp  wwiitthh  aapppprrooxxiimmaatteellyy  tthhee  
ssaammee  nnuummbbeerr  ooff  ccoommpplleetteellyy  ddiiffffeerreenntt  llooookkiinngg  iiddeeaass!!  TThhiiss  wwoouulldd  nnoott  bbee  aass  bbaadd  aass  yyoouu  mmiigghhtt  aatt  ffiirrsstt  iimmaaggiinnee,,  ffoorr  
wwhhiillee  iitt  wwoouulldd  sseeeemm  ddaauunnttiinngg  aatt  ffiirrsstt,,  oonnccee  tthhee  ppllaacceess  wwhheerree  tthheeyy  wweerree  ssiimmiillaarr  hhaadd  bbeeeenn  rreeccooggnniisseedd  aanndd  ssoorrtteedd  iinnttoo  
aa  ccoommpprroommiissee  mmoosstt  ooff  tthhee  rreesstt  wwoouulldd  pprroobbaabbllyy  ffiitt  iinn  qquuiittee  wweellll..  WWhhiillee  II  aamm  nnoott  pprrooppoossiinngg  wwee  ssttaarrtt  bbuuiillddiinngg  rriigghhtt  
nnooww,,  hheecckk  wwee  hhaavvee  lloottss  mmoorree  iimmppoorrttaanntt  tthhiinnggss  ttoo  ddoo  iinn  tthhee  nneeww  cclluubbrroooommss  ffiirrsstt,,  wwee  sshhoouulldd  ssttaarrtt  tthhee  ppllaanniinngg  aass  
eeaarrllyy  aass  ppoossssiibbllee..  SSoo  hheerree  aarree  mmyy  tthhoouugghhttss  oonn  tthhee  ssuubbjjeecctt..  
II  ffeeeell  tthhaatt  aa  ffiixxeedd  mmaaiinn  ““ddoogg  bboonnee””  ssttyyllee  lloooopp  wwiitthh  ttwwoo  oorr  tthhrreeee  ppaassssiinngg  llooooppss//ssttaattiioonnss  sshhoouulldd  bbee  bbuuiilltt  aanndd  oowwnneedd  
bbyy  tthhee  cclluubb..  
LLeeaaddiinngg  ooffff  ffrroomm  tthhiiss  wwoouulldd  bbee  sseevveerraall  ssppuurrss,,  bbuuiilltt  aanndd  oowwnneedd  bbyy  iinnddiivviidduuaallss  oorr  ggrroouuppss  wwhhiicchh  wwoouulldd  bbee  ffuullllyy  
ttrraannssppoorrttaabbllee  aanndd  aabbllee  ttoo  bbee  ddiissppllaayyeedd  eeiitthheerr  oonn  tthheeiirr  oowwnn  oorr  lliinnkkeedd  ttoo  eeaacchh  ootthheerr  vviiaa  aann  aaddaapptteerr  mmoodduullee  oorr  ffiiddddllee  
yyaarrdd  ffoorr  eexxhhiibbiittiioonnss..  SSoommee  iimmppoorrttaanntt  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  wwoouulldd  nneeeedd  ttoo  bbee  sseett  ssuucchh  aass  hheeiigghhtt  aanndd  eelleeccttrroonniiccss  ttoo  rreettaaiinn  
ccoommppaattiibbiilliittyy,,  bbuutt  ootthheerrwwiissee  aallll  ccoouulldd  bbee  aatt  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ooff  tthhee  bbuuiillddeerrss  iiee..  NNaattiioonnaalliittyy,,  sstteeaamm//ddiieesseell,,  eettcc..  TThhiiss  
wwoouulldd  ggiivvee  vvaarriieettyy  ooff  bbootthh  ssttyyllee  aanndd  ooppeerraattiioonn  ttoo  bbee  eennjjooyyeedd  bbyy  aallll..  TThhee  mmaaiinn  lliinnee  wwoouulldd  ssttiillll  bbee  ffuullllyy  ooppeerraattiioonnaall  
eevveenn  iiff  aallll  tthhee  ssppuurrss  wweerree  rreemmoovveedd  ffoorr  eexxhhiibbiittiioonnss..  
RReessuulltt??  AA  ccoonnssttaannttllyy  cchhaannggiinngg  llaayyoouutt  ffoorr  bbootthh  cclluubb  rruunnnniinngg  aanndd  eexxhhiibbiittiioonnss  aatt  mmiinniimmaall  ccoosstt..  WWhhaatt  ddoo  yyoouu  tthhiinnkk??  
LLeett  mmee  kknnooww  yyoouurr  tthhoouugghhttss  eeiitthheerr  ddiirreeccttllyy  oorr  bbeetttteerr  ssttiillll  ssoo  tthhaatt  eevveerryyoonnee  ccaann  ggeett  iinn  oonn  tthhee  ddiissccuussssiioonn  vviiaa  tthhiiss  
nneewwsslleetttteerr..  DDoonn’’tt  bbee  sshhyy,,  iiff  yyoouu  ddoonn’’tt  ssaayy  aannyytthhiinngg  nnooww,,  ddoonn’’tt  ccoommppllaaiinn  llaatteerr!!  
AAss  ffoorr  eelleeccttrroonniicc  ccoonnttrrooll  ssoo  tthhaatt  wwee  ccaann  hhaavvee  mmoorree  ooppeerraattoorrss  aatt  oonnccee  tthhaatt’’ss  aa  ttooppiicc  ffoorr  aannootthheerr  ttiimmee..  
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