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Arsmotet, som noils den 23/2 i Roines festvaning, Folkungagatan, hade
samlat ett ,40-tal medlemmar, och under Birre Malms erfarna ledfi'lijg^klubbades
dagordningen snabbt igenom. Styrelsen omvaldes, och far val darmed' fJt^att de
sktitt sig till belatenhet, samt att de har medlemmarnas stod i sitt ar.bete
och sina Ideer for GH:s verksamhet.
' "-••'.,>;
Fore arsmotet overlamnacle Tage Holmqvist som gave till GH en ordforande-'
klubba, vilken tacksamt togs emot och omedelbart togs i bruk.
Efter arsmotet samlades de narvarande till en verkligt stralande supe
och vid kaffet visade "Kihlis" en film fran Vanadisbadet.
D R O T T N I N G H O L M
.'•.;:/.•. Harmed inbjudes alia GH:are med fruar till en tjusig utfard till Drottningholm torsdagen den 4 maj, dar vi under sakkunnig ledning ska 11 bese teatern och slottet. Styrelsen raknar med att sa manga GH:are har bilar och kan
stalla platser till forfogande att vi pa detta satt kan ordna transportfragan.
S alingsplats blir Drottningholmsvagen nr. 1 vid Kronobergsparken (parkering
utmed Kronobergsgatan) kl. IS,15. Kostnad for bada visningarna kr,2;50 per
person. Efter visningarna kaffe med vafflor a c:a 2:50 i en trevlig lokal vid
Kina slott. Styrelsen ar overtvgad om att vi med denna utflykt kan lova en
vgrkligt trevlig kvall som ni inte bor forsumma, och om vadret blir vackert
;/~lr det hela en upplevelse. Ring och anmal er senast fredagen den 28 april
till: Palle Bjorklund IS 17 16, Ake Bergqvist 52 50 00 eller Gusten Olmin
57 13 47, och meddela samtidigt om du kommer med bil och hur manga lediga
platser du har i den.
Under senaste manaderna har foljande hellener invalts i GH: Jan Hell.stadius, Bertil Almqvis£, Karl-Erik Eriksson, Sigvard Malm, Karl-Gustav Oberg,
"Pelle Johansson, Lasse Akerlind, Sune Sward och Lars Rosenberg. De aro valkomna i kamratkretsen.
Kassoren vill for medlemsregistret ha fotografi (storl.passfoto) av samtliga medlemmar. Har du ett lampligt kort, skriv namn pa baksidan och sand
det till Ake Bergqvist, Inedalsgatan 6, Stockholm K.
Handbollarna allsvenskar.
Som val alia hellener nu vet, klarade sig handbollaget upp till allsvenskan efter en verkligt trillerbetonad kvalserie. Efter att ha forlorat
dj3 tva forsta matcherna (var det for att gora det hela litet mer spannande?)
.^.srades de fyra aterstaende sa bra att de t.o.m. vann kvalserien. Det var
en verklig bragd av laget och GH gratulerar till det fina resultatet. Styrelsen blev sa glad att de omgaende beviljade ett anslag pa 350:- kr. till handbollsektionen som de skulle fa anvanda efter eget gottfinnande, och det anvandgs till att delvis bekosta den segerfest till vilken samtliga spelare med
(. oier inbjods.
Fri-idrottssektionen har fatt ett anslag a kr.125:- for att tacka lokalhyran vid av sektionen arrangerat ungdomsmasterskap i inomhushopp.
Curt Blomberg, medlem av skidsektionen, duktig brantakare och instruktor, numera lidelsefull curlare,fyller 50 ar den 1 maj. Vi bifogar inbetalningskort for dem som vill vara med och gratulera honom.
Edvin Persson, gymnast och simmare pa 20-talet, avled den 30/3 i sitt
hem i Ystad. Han har varit borta fran Stockholm i manga ar, men aldre medlemmar minns honom som en god och trevlig kamrat.
Detta nummer av GH:aren sandes aven till en del hellener som annu ej
ar med i GH, men som vi ga'rna vill se som medlemmar. Kanner du dig manad,
ring nagon .i Styrelsen sa ordnas saken latt.

