GH-traffen blev nog just sadan, som vi hoppats trevlig med andra ord - och vad som kanske var
mest glad j and. e var den stora anslutningcn, 43
w, hellener med huldror. Alia lat sig maten val sma_
l.J"_4jr?.'__3_ jlul\.r-.,-J^jj|J..mir_ ^a ocn aven roas av vara raanga medverkande. Som
vi hade nojef" se Hellasbladets nye (gamle) redaktor bland deltagarna, foil det sig helt
naturligt, att vi "korde pa" om ett 10-raders referat, som i stympat skick (platsbrist)
l3rder:
"Efter de sma idrotterna samlades man kring sillen och annat smatt och gott och da sprakade tal, sang och deklamation. Fritte Bjarne, Kalle Lager, Sven "Basun" Ahlgren, "Cirkus"
Persson, "Nalen"-Ahle'n och fler anda drog sitt stra till stacken. Och nar man sjong "Ire
trallande jantor" sa var alia med. Eh god kvall. Ni som ej var med - kom med niista gang
GH kallar. Det ar bra med gosselynnet, som trots allt finns kvar lios de fiesta av oss
langt in i alderns host. Bara det far miring" - siiger Iloffe Jons son, som sja.lv biclrog
till trevnaden och har ett storre honorar att hamta.
Dagens man - om man kan uttrycka sig sa - var Sigurd Elvin, mera ansedd nu som c.uktig
liikare an tidigare i ungdomens var som gymnast, skadis och lopare. Under kvallens lopp
hamnade hos ordforanden ett kuvert, innehallande en stor sedcl, .son skulle fa. anvandas
efter gottfinnande. Vi har tackat tidigare, men men det skdar ju inte att gora dot en
gang till sa har "offentligt". (25 kroner gick omedelbart till ett Dagbladspris och sora
val ar vet vi precis, vad vi ska anvanda resten till - egcntligcn ingen konst alls)
Ett klammigt tal levererade han ocksa och det har utmtinat i en id6 om en hosttraff for
he la. klubben med ett foredrag t.ex. om "En lakares syn. pa idrotten". Nagra detaljer ar
inte utfonaade annu, da vi kontaktat Sigurd bara brevied.es.
Medan vi talar om "pampar med hjartat pa ratta stallet", tillater vi oss att referera
till en giroblankett fran "Sima" Lundkvist med foljande halsniag:"Broder-lat mig fylla
v.t till detta jamna belopp till den fina ungdomsavdelningen (imgdonv-fonden). Halsningar
och tack for rain dag". (Beloopet var tre-siffrlgt och dagen var han 70-arsdag, da bl.a.
manga hellener uppvaktade honom.
Alia bidrag mottas med tacksamhet skulle man efter det har kunua utbrista. Det inte alltid ett tomt uttryck, som bevisas av folajde insandare fran Gunnar Tennedal (idrottslednre). Vi har bara gjort ett utdrag ur ett langt brev, fscm vi scnare, nar tiden medger,
skall nterge i obeskuret skick. Han skriver: "Vi i friidrottssektionen slitter mycket
stort varde pi det stod, som GH lamnar oss. Det betyder overhuvud taget .mycket, att det
lever ett varrot intwsse for klubben bortom de aktiva leden. Det skapar en viss tr;rgghet
att ha supporter med den ratta andan. Hellas ar som klubb betraktad inte en rumphuggen
skapelse - tack vare starka ungdomsavdelningar och en forclettingklubb av GH:s kaliber
ar Hellas en MHET."
Vi tackar GeTen, torkar bort en tar och tittar i planboken...
Rof f e talade om nasta gang och det blir torsdagen den 16 augusti kl. 19, da rb'da :?kaldjur skall irimundigas i Eriksdalsbadet (Gusten Olmin har ordnat saken redan) son sa
manga ganger tidigare. Da vill vi ha orienterare och skidakare med och for ovrigt ha.r
vi kallat duktiga grabbar - bade simniare och friidrottare (graddan av Hellasmanskapet
just nu) for utdelning av nagra sma uppmuntringspriser. Prograinmet skall bli cmvaxlande
och en glad kvall garanteras. Anmalningar - heist perqng_a,ende for att fa veta, hur mycket kraftor, som skall inkopas, till Lindell 62 80 91, • Olmin 57 13 47 eller Alander
20 66 64. Forsok for en gangs skull att overvinna slarv mccl anraalningarna - och glomska.
Adla givare till ungdomsfonden i ar ar foljande: Eric Backstrom, Nils Sjobladh, Bror
Blomkvist, Eugen Ahnstrom, Arne Karlsson, Ingvar Hallstrom, Kdvin Alander och Filip
Ariderssoa
- "Langa Sven" och "Hallas"-Hallstrom torde infiingas snarast och kvarhallas
pa lilmplig plats samt medforas till Eriksdalsbadet den 18 ai-g. Mederlig vcdcrgallning
utlov.".s.
Sa var det arsavgiften. Giroblankett bifogas att anvandas av de:n, som glomt bort den i
ar,. Den dar lilla bagatellen pa en fenma astadkomraer val ingen storre ebb i kassan, men
vi behover den for olika andamal (se ovan). Manga backar sma ....
Och till slut far vi be om en trevlig semester i allra stb'rsta allmanhet.

