
Jan Pilebo om Leo Alexandersen 
	
Det var med stor glæde, at jeg fornylig erfarede, at vi 
igen har en dansker på General Committee af 
prestigious ROYAL BANGKOK SPORTS CLUB 
(RBSC), 	
i skikkelse af min gode ven i over 40 år, LEO 
ALEXANDERSEN.	
 	
RBSC blev stiftet i 1901. Den ligger som 
Københavns TIVOLI på et meget stort areal i 
byernes allerbedste lokation, dog med den 
betydningsfulde forskel, at hvor	
Tivoli ønsker så mange som muligt indenfor portene, 
har der de sidste 15-20 år stort set været lukket for 
nye members til RBSC.	
 	

Mange af ØK Klubbens medlemmer kender RBSC. Da jeg kom til Bangkok i 1969, var der 40 
Expatriates hos ØK, der via firma medlemskaber, havde adgang til	
faciliteterne. Andre kom på kortere assignments, stop-overs, lokalferie ligesom det undertiden 
lykkedes at få de maritime ØKer med derop. Såsom min farbror,	
Børge Christensen, ØK maskinchef. Dengang havde sidstnævnte kategori nearby Mariners Club & 
det IBF legendariske COPENHAGEN BAR, run by NOI & PER	
KASTRUP, senere velsignet af selveste ØK Chef Carsten Dencker Nielsen.	
Ferie besøgende var der ikke mange af, da vi tillod os at tage USD 1.002,60 til kurs 6.92, for 
billigste flybillet.	
 	
Jeg selv kunne også overtage et firma medlemskab. Valgte heldigvis, at gå for et personligt – med 
mulighed for LIFE MEMBER. På trods af, at man så ikke måtte	
komme der i ansøgnings perioden, og skulle igennem en hemmelig afstemning, hvor man 
risikerede, at blive rejected. Kom ind en 3 år senere, hvor Jørgen Hage, 	
Kampsax, var danskeren på GC – og Pong SARASIN fra den altid særdeles indflydelsesrige 
familie, var Chairman. Som han var i 22 år.	
Samtidig med, at jeg blev Full Member, modtog Mette, et adgangskort, hvoraf det fremgik “you 
may enjoy the facilities of the Club”. Vore sønner – og kun sønner -	
kunne ligeledes se frem til muligt medlemskab. Sådan er det vist stadig.	
FIRMA medlemskab er forlængst ophørt. RBSC opkøbte en anden centralt beliggende club, Polo 
Cluben. Medlemmer af RBSC kan besøge Polo Klubben, men ikke	
omvendt.	
       	
KONG CHULAKORN godkendte klubbens oprettelse & fundats omkring 1901. Den holder den dag 
i dag med 6 Thaière og 6 faranger på GENERAL COMMITTEE.	
Det er her på en af disse særdeles eftertragtede positioner, LEO rykker ind, i en historisk 
konservativ gruppe.  	



Allerede i 1904 fik RBSC en concession på horse racing, som kom til at stå for en behagelig del af 
klubbens indtægter. Erik Plesner fra ØK har som GC medlem,	
i mange år også været formand for denne tidligere så vigtige sub-committee. Adskillige andre 
ØKer, senest Anders Normann, har i disse, gjort store indsatser.	
 	
På RBSC hjemmeside kan interesserede læse nærmere om den kontinuerlige udvikling. Og rundt 
klubben er 3-7 etagers huse aflæst af meget højere bygninger,	
inklusive mange Condominiums, hvor apartments facing RBSC, er enormt dyre. I baggrunden 
kører Skytrain, hvis passagerer også har gratis udsigt.	
 	
Ændringerne i medlems politik har medført, at når jeg kommer nu om dage, er 95% af de andre 
Thaière, hvor det før var cirka 50%.	
Det giver sig mest udtryk ved det store swimming pool område, hvor hele familien Pilebo kom i 
week-end i sin tid, og hvor der var ret så fyldt med faranger.	
Nu om dage er vi kun nogle få stykker. Undertiden suppleret af en gruppe børn. De lærer at 
svømme – og kommer nok aldrig mere.	
Ikke, at det har medført reduktion i servicen. Tværtimod, er der efter sidste flotte renovation, også 
kommet en elevator til os pensionister, der således ikke 	
behøver at gå de få skridt op til 1. etage omklædning. Overalt i RBSC hersker minute to minute 
vedligeholdelse med masser af flinke ansatte. De samme år	
efter år. Man genkender f.eks. en gut, der for 37 år siden, var 7. junior indsamler af service, og nu 
er avanceret til Chief Uddeler af håndklæder i Mens	
Changing Room, hvert år imødekommende med “Long time, no see”	
 	
I 70èrne, hvor LEO ankom til Bangkok, mødtes vi danskere ofte. Efter- business med thai-
kinesere, besøgende, private sammenkomster, receptioner etc etc	
og sluttede ofte af på 99, Silom Road, Run By JOE  (ikke at forveksle med “opkomlingen” på 
Suriwong) . Der var et overskueligt antal Expatriates i Bangkok.	
LEO og jeg kom tidligt i god dialog, og da også min øverste Chef i THAI INTERNATIONAL & 
patron, IBF President, NIELS LUMHOLDT, havde et positivt indtryk,	
kom Leo hurtigt ind i International Balut Federation, Bangkok Branch, hvor ventelisten blev 
administreret efter avancerede principper.	
 	
At Leo også gik op i denne aktivitet, fremgår af følgende Quote fra en større artikel i 1977, 
ANOTHER BIG YEAR DAWNS FOR BALUT,	
af BANGKOK POST Senior Chief Sports editor, Anton Perrera,	
“Speaking enthusiastically about the phenomenal growth of Balut in recent years, Lumholdt 
confirmed that more and more companies were having their own 	
internal tournaments, which were throwing up a great deal of talent, which is all to the good. He 
mentioned the East Asiatic Company in Bangkok as one of	
the most active, and the fact that Leo Alexandersen had won the single for the second time in 
succession”  	
 	
LEO har senere været Chairman i IBFBangkok Branch, og senest i november i år deltaget i Asia 
Games i Cambodia. Han er den første Baluteer i	
Royal Bangkok Sports Clubs øverste organ.	



 	
I RBSC er de utallige skilte/notices både på thai og engelsk. Der er også indenfor indgangene til 
både old & new wing, en tavle med navnene på de fine folk	
med et IN/OUT. Jeg er rimelig sikker på, at der ofte vil stå IN ud for Leo Alexandersen på disse 
historiske tavler, som han nu går igang med utallige opgaver	
på sin karakteristiske facon. Fortsat støttet af fru Eid, der selv er ud af RBSC familie, og også med 
i rækken af Presidents for Scandinavian Society Siam.	
Det er 40 år siden, at de blev gift, og med sin vindende og intilligente personality, har fru Eid 
Alexandersen givet været en force i Leo valgkampen.   	
 	
	


