Man bar anledning.Latt_LglM,djaa.ry innan vi ens hunnit
j r ' sStta igang kampanjen - ellor vad man skall saga - fbr
X,.-- -X1 f * &&9 G**?' Hellas Jubileumsfond 1950 fprtsatter pengar att flyta in.
-

Nr, 4 Arg. 4 Juli 1957

Simon Alenius - kampen fran flydda dagar T- har sant
100 kronor och dessutora lovat hjalpa till med "Hellas
historia", sora kornmer sa sraSningom. Hagbard Dennel - overenergisk kortdistansare
i diverse rekordlag - har visat att "gamraal karlek rostar aldrig" genom att bverlarsna ocksa en hundralapp. Dicken Brennius, Oscar Kihlstrom, I var Liljekvist,
Rolf Hagstrand, Gbsta Skbldstrbm och Carl Strom Mr med i sanlingen over tecknare.
Skulle vi ha glbint nagon, beror det pa, att vi inte fdtt in alia namnen, En del
har sant pengar direkt till klubben i stallet for till Gil. Ivjen man kan bara
konstatera, att alia satt ar bra, utom de trakiga ..„ vi iterkornrner med en uppstallning i nasta nummer.
G lad j eanl edningen nummer t va bildar en rapport frari Olle Gairruoi', som i prissamlingssyfte ringde Georg Robell - fin kvartmilare pi sin tid - och det blev 200
kronor. Olle blev bade glad och imponerad. Och man kan v«l saga, att Georgs installning till klub"; en bverensstammer med "Habbas".
3a var det gladje*. amne numraer tre. I fbregdende nummer .-=iv GHsaren rapporterades
en knal bbrjan i friidrottsserien med knappa fbrlusters -vlen sa. har det gatt sa
mycket battre senare med tre raka segrar over Sparvagen,, Kronoberg och Linnea. I
den sista matchen blev resultatet 71-57 och "parisare" for hela laget ute pa
Hellasgarden under GH:s vardskap. Kurt Lundkvist - ga.ii;r,al Europamastare i hbjd fick sallskapets silverknappar. . Inte for nagra rekordreau.ltat (13 i kula och 39
i diskus ar bra nog) utan for sin lojalitet, klubbkansla och personliga egenskaper.
Det finns namligen knappast nagonting, som kan hindra honors fran att stalla upp,
nar klubten kallar, Han ar dock 43 ar. Boris Jbnsson (31=29) och Lennart Jon»son
(48.9) Stockholmsmastare i ar, fick var sitt lilla GHipris, och Tord Johansson,
som sankte sitt rekord pa 3000 med 10 eekunder till 8,5^ j'imte Anders Lindahl
(16 ar och Jakobs attelagg) battrade pa sitt rekord i hSjd med 5 cm. till 1.83.
belbnades av "Kihlis". Hela friidrottslaget lir en samling fina pojkar - det kan
man inte ta miste pa, nar man har haft tillfalle att fblja dem ( langa stafettlaget gjorde 3-20 och korta 44 i DM - bra och battre blir det)
Krafttraffen blir den 29 aug. ute pa Hellasg&rden med bcrjan kl. 19 (det kan inte
bli tidigare datum, da de nu pagaende succeartade idrottcskclorna inte slutar
fbrran den 25). Vid samma tillfalle blir det introduktion av Bagskytte. Per-Otto
grejar alia detaljer och sen skall vi vMl satta igang er. sektion - mera darom
senare. Pricka for den 29 och hjartligt valkoramen
Simhoppare fantomseglade Gotland runt. Vera annan an Lennart Brunnhage (5. i OS-48;
som tycks vara beat av oss alia i det vata elementet. Vi andra mindre "fantomer"
bugar oss for prestatlonen, att vinna klassen med 8 timrnar (inte minuter). T.o.m.
skeppsredare Salen var imponerad horde jag av raassbr Haglund, som knadar denne
ocksa (han behandlar en annan ocksa). Hur skulle det vara, Lennart, med litet
"rundsnack" den 29 awr=.?
Olle Ostergren fyller 50 ar den 8 augusti. Det har man kanske svart att tanka sig,
ty det var inte sd l''n^e sedan, han harjade i polobaljorna. Och for bvrigt ser
han ut, sorn om aren gatt sparlbst fbrbi. Som valigt bifogar vi en blankett fbr
dem, som vill vara med om uppvaktningen.
I Medborgarhuset kommer vi att ordna en familjeafton frampi hbstkanten. Det ar
tankbart, att vi kan bvertala Flyggeneralen Bjbrn "Bjuggas" Bjuggren att tala om
ett och annat fran sitt vsrksarahetsfalt. Vi aterkommer.. .
Arsavgiften 1956 (1955) har glbmts av nagra och det ar av dsnna anledning, som ett
inbetalningskort bifogas. Det ar ju bara fraga om en femma (resp. tia).
Hel1asordfbranden Arne Karteng och dito sekr. Edvard Rosne dcltog (medial) i traffen pa Hellasgirden. Bland gasterna marktes Erik "Hellas-Pelle" Petters8Oh» Sosta
Bergstrbm och naturligtvis Jakob Lindahl. Kalle Lager och Ingvaf HallBtfoffi skymtade
i storstugan, pigga och nyta efter bastubad och fika.

