
Eirre Malms kalas pa Hellasg&rden blev en fest mer
mersraak. Inte sa, att vi vill att Birre ska fylla
sextio varje ar, men den var sa trevligt ordnad,
att man vill ha den som mall for framtida till-

gr, J - Argo 4 • • Nov.. 57 stallningaro Miljon gjorde naturligtvis en del
och sa var det mangden av hellener av olika a.r-

grlngaro Det ar lange sedan redaktoren hade tillfalle att skaka tass med s& man-
ga vid ett och samma tillfalle <, Det var markligt belt enkelt.

Sa. fragar man sig - skulle vi inte kunna gora n£got likande varje Ar? En riktig
traffkvall, da vi samlas fran alia lager for att vid en smorgas snacka gamla
minnen. Det sei visserligen inte sa lovande ut, da. vi fbrsokt ett och annat -
visserligen inte a la Birre, Men det bar kanske berott p.?. regien - Gunnar och
Affe kunde den saken - eller - hadiska tanke - skall allting serveras gratis for
att fa den ratta anslutningen. Vi tror det inte, utan felet ligger nog bos Sty-
reisen, som indenting hellre onskar an forslag till en "traff med stamning".
Gunnar Malm vantar vi forslaget if ran. He,ia0

Jubileumsaret 1958 blir nog spackat med festliga arrang-emang enligt ordf. Arne
Farteng, men det kommer andra &r, Cie. vi kanske kb'r i tomning.

Kebusjakten var tydligen for sent patankt - regn och rusk dessutom - men vi ater-
komrncr i majf da vi hoppas pa fint vader.,

Supporterklu_b_ben, vars andra meddelande bifogas, vaxer sa sakteliga. Rom byggd.es
ju inte pa en dag» Hu hoppas vi pa att farten okas. Arne Jutner ar i full fart.
Kanske man i det bar s&mmanhanget bor papeka, ett det ar litet skillnad pa suppor-
terse Vi ar inte intresserade av sad.ana, som bildar "idrottens svans" och kanske
bar diverse fuffens for sig ifraga om varvningar etc. Vi bar nog ganska tydligt
deklarerat, att var ide omfattar ungdomsverksamheten-att fa pojkarna fr̂ .n gat-
bb'rnen in i sinhallen eller pa kolstybben0 Ocks& i skog och mark. Lagg marke till
det, som skrevs om ungdoraslagret pa Hellasgarden i sista Hellasblsdet. Det ar
sant och instruktorsverksamhet vi gar in for. Och for att satta pli pa grabbarna.

Gusten 01min ger ett bra exempel pa offervillighet. Han ar namligen blodgivara
(av €:n mycket sallsynt blodgrupp) och betalningen for sista blodgivningen gick
till Supporterklubben. Alia satt ar bra utorn de trakiga kan man med fog saga.

Per Otto Lundblad - forestandare for Hellasgirden och strong orienterare, som
skall ge sig med i leken igen - oittalar, att bastubadare vill vara med. Det hbr
val senunan med trivseln och kanska ired "Dicken" och "Kills" som fbredbme, ba.de
nar det galler bastubad och supporterklubben.

Lennart Brunnhage hbll ett trevligt kaseri om sin Gotlandssegling' pa kvartals-
motet haromdageno Han fick speciellt orienterarna p£ sin sida av den orsaken,
att ban gick spikrakt pa. kontr. . . markena u!an att ta minsta hansyn till konkur-
renterna. som fladdrade pa bada sidorna.

Goran_ "Rotborsten" Lars son skall debutera (ingen varvning) for Hellas pi 10-manna
i novembero Gack och se en skarp lagkapp.

Lennart Jonsson - den stora Hellasstjarnan just nu men inte for god att leda
gymnastiken - skall fa ett GH-pris (ban bar suttit for ett portratt) vie1, en liten
sammankomst den 4 november. GH:are valkomna.

S i.ms^ek t i one n skall ha prisutdelning pa Hellasgarden den 9 december. Det brukar
vara full fart pa de ett par hundra grabbarna vid sUdana tillfallen. Och sd bar
Svenne Lindhagen preliminart lovat att komma ut och snacka. Mangran GH:sam.ling
ar onskvardo


