Det har varit litet sjukligt i GH under den senaste tiden.
Martin Jerlenius, som fyllde 60 ar den 11 maj har varit
krasslig ett par manader och nar vi ringde Nisse SandNr. 3 Arg. 3 MAJ
1956
strom for att fa honom med vid uppvaktningen for Martin,
-^^^-^^MmmmmMMw***^^
l£g ]ian nyopererad pa Serafen. Vidare har vi talat med
Fabbe Ernolf, som vi raknat pa "trLiffen", och han omtalade, att han haft sar pa tolvfingertamien och varit bunden vid sjuksangen 3 manader. Vi hoppas emellertid, att samtliga ska vara i gammal fin form inom kort - om inte forr sa till kraftskivan i augusti.
Prima liv ar det daremot inom sirnniarkretsar och Arne Jutner myser i det obefintliga
skagget pa tal om SM vinsten i Polo (inomhus) helt nyligen. Nar redaktoren undrade, hur
man kan snickra till sa manga mal i varje match, frainholl han enkelt nog, att det spelas pa ett helt annat satt nu for tiden och man ar framfor allt mera rorlig. Trots forlusten av Lillen Holm och Roland Spangberg fors skutan stadigt framat av unga krafter.
Men da maste det vara en Arne vid rodret. Han tar foresten ett par unga simmare med sig
till "traffen", namligen Lasse Eriksson ( 4.46 pa 400 fritt) och Jan Engvall ( 1.14.7
pa 100 brost).
a var det traffen den 24 vi skulle tala om. Nisse Fogsten & Co jobbar for fullt med att
samla alia gamla gymnaster - Nisse var foresten med pa ett sammantrade hernma hos Olmin
for nagra dagar sedan - och intresset tycks vara mycket stort.
Pregrammet - om vi skulle stracka pa oss ett tag - ser pa foljande ungefarliga satt:
Samling kl<, 19.15 - det ar meningen, att a.lla ska vara ute da - och lampligaste buss for
dem som inte ar bilagare, blir linje tre (det star Alta pa skylten) fran Borgmastaregatan
med avgang 18.55.
Forst blir det ett par enkla ovningar for bada konen - vi tror inte att det fragan om
gymnastiska men osvuret ar blist. Vidare blir det traning i allsang under ledning av
Roffe Jons son. Skulle densamma (traningen vill siiga) utfalla gynnsamt, blir det repris
sennre pa kvallen.
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Onikring kl. 21 serveras en enkel men narande maltid till mycket ovcrkomligt pris. Till- :
tugg'far var och en medfora och sjalv bestamma over. Vid kaffet blir det underhallning
av vara gamla kampar av fint miirke i alfabetisk ordning - Svenne "Basun" Ahlgren,
Fritte Bjarne (guppar det inte i gamla skadishjartan) och Kalle Lager. Det roliga i det
har sammanhanget ar att samtliga spontant var med pa noterna och inte kom med nagra
"valser"« Slutligen har "langa" Sven lovat ta med sig "Hallas" Hallstrom och da blir det
inget fel pa matron. Och sa skulle det bli litet dans for att satta fart pa matsmaltningen,
Skall man vara. riktigt fin och gardera sig papekas, att ratt till andring av prograrranet
forbehalles. Det kan bli andring av programmet bade i ena och andra riktningen. Vart
motto ar emellertid, att vi ska ha en riktigt rolig kvall tillsammans. Anmalningarna. nu ar vi dar igen - maste vara oss tillhanda senast den 22 (for matens skull). Ring
Lindell 62 80 91, Olmin 57 13 47 eller Alander 20 66 64. Inga undanflykter utan kom.
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En trot.ianare av stora matt fyllcr 70 ar den 31 maj. Det ar "Sima Lundkvist det ar fraga
om. Att har orda om hans stora Hellasfortjanster torde vara ganska obehovligt (han ar
ju nied i svangen tin idag) men vi tror, att manga av de aldre Hellasviinnerna yill vara
med om att hylla honom pa ett eller annat satt och vi ska garna ordna med en minnesgava
tillsammans med dem, som sander in en liten slant pa vart vanliga gironummer - Gusten
Olmin, Muddinge, 340279.
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Svenne Schnell - bowlarbasen - fyller 60 den 17 maje Det ar en god och glad kamrat,
som - om inte~oin varit i vagen - fatt nojet att se sina "slcyddslingar" i toppen i alia
SM-tavlingarna i ar. Be var bara tuppfjaten ifran de allra finaste placeringarna.
Det hander, att vi far pengar fran givrailda GH:are utan angivande av andamal. I sadaria
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fall gar dessa till ungdomsfonden (Eric Backstroms insanda belopp gick den vagen). liksom
ocksa de slantar, som komtner for sent till den eller den presenten. I nasta hummer kom- '^
raer vi med en uppstallning pa sadana medel,
Kassor Bergqvist har ocksa varit krasslig en tid. Han aterkommer betr. arsavgif ten (5.-) •;•;••

