
jjjfu ar det roliga slut - sett ur GH-vinkel - for
aret crch det ar -smart dags att gora upp bokslu-
tet, sonr antag-ligen kontmer att visa ebb i kassa-

itntffii kistan - avi at restanter av arsavgiften. Vi har
Hummer 7 Ax-gang J Pecgmber 19̂ 6 varit spendersamma under raottot: Lat pengarna
^ ««~̂  ~, .,„«»».,«—.. ru-Qa for g-0d.a andamal och dit hor bl. a.

Ungdomsfonden, SQSI genom diverse medlemmars givmildhet berikats med ca 500 kr. Hugo
Bjork betalade -for det han var fdrhindrad narvara vid aftonen i Medborgarhuset och
Fru Elvin skankte en stor slant for att fa hora sin man tala vid samma tillfalle.
Heders at sana gyn-nare*, "Hugge" kommer antagligen vid ett sermre tillfalle tala om
"Hur en tidning komcier till", Ide"n med fonden ar sa god att den rekommenderas -al.la.
i atanke®
Vid Julklappgslagnirigen den 5 december satte Birre Malm nytt rekord (baklanges) och
detroniserade darmed Roffe Jotissem. Rune Oberg avslojade oanade talanger och blir -
nar han en gang lagt sfrabrallorna pa hyllan - en god f orstarkning i bowlarganget, som
var talrikt representerat vid matbiten i Festgalleriet a Mosebacke. Allan Hogberg
var kvallens basta klotrullare och Bengt Eriksson basta talare.

I Medborgarhuset den 11 var det god anslutning (200 sager Arne Marte*ng) vid Under-
hallningsaftoneno Sigurd Slvin hall ett myeket intressant foredrag (utan koncept och
i 40 minuter) ont "En lakares syn pa idrotten". Han forde oss i kaserande ordalag
fran de ungdomliga idrottslekarna, i vilka han bl. a. slagit Arne 3org - visserligen
bara i brostsim men i alia fall - via en Kalmartid med spannande tilldragelser bland
stadens brottare - bast pa plan den tiden - till hans mer off-sidebetonade -idrotts-
ligt sett - stallning till sporten just nu.

En sasimanfattning av hans kaseri kan kanske skrivas sa: alia kan idrotta, satt upp
ett mil och fullfolj vandringen mot detsarama, "Tjaffsa" inte med stilar, flera tra-
nare och instruktorer - forstasigpaare gore sig ej besvar - bort med tobak och sprit,
anvand "spritpengar" till ungdomsfostran - man skall borja i ratt anda saledes -
battre foraldraintrsse (arne Jutner instamde) och myeket annat, som gick in att
doma av de starka appladerna» Tack Sigurdo

Erik "Hellas-Pelle" Pettersson kaserade on "Minnen fran idrottsbanan", som borjade
med gangtavlingar i Karlskrona och fortsatte med en glansande epok i Hellas, kulmi-
nerande i utlandstavlingar bl» a. i Los Angeles. Han lat en hel del kant folk passera
revy sdsom orginelle Allen \?idman, Sten-Pelle, Kalarne och manga andra stjarnor med
stor lyskraft, Segrarna i Svenska Dagbladet och DN:s Stadslopning (ack-ja) berordes
och myeket annat gjorde att oronen stod pa helspann hela tiden. Ingen fodes stor-
lopare - Hellas-Pelle har endast sin oerhorda energi att tacka for de glansande re-
sultaten - och det ville han inpranta i det unga Hellas. Vi tackar Erik for visdoms-
orden och hoppas att de fallit i god jorde

I Fragesporten, dar "Sima" Lundkvist satt som enmansjury, segrade simmarna over fri-
•idrottarna och for att gjuta litet balsam pa Melbournesaren visades bilder frdn
Olympiska Spelen i London 1948°

Kollekten inbringade prick 100 kronor - det fattades litet med det lade vi sjalva till

Var varderade Gll-broder _John Malm jordfastes lordagen den 8 december under stor an-
slutning fran kollegor, viinner och hellener. Bl. ae tolkade Sven Wallbom ett tack
och farviil fran den hellenska vilnkretsen.

Fritiof Bjarne, stor Hellasskadis och dito regissor, standig medverkande vi Nyars-
vakor i Eriksdalshallen, orienterare samt god "Qch gJad kainrat i allra storsta all-
manhet fyller 60 ar den 27 december. Vi tror att manga GH:are vill vara med om att
uppvaktavhonom pa bemarkelsedagen0 Bifogade kort kan i sa fall anvandas - ocksa for
arsavgiften - urs^kta att vi paminner igen - i de fall dar den resterar.

Vart fina GH-marke har overlamnats av Affe Malm och komirier att anvandas vid hogtid-
liga tillfallen.

Gustaf ikerman har skrivit ett vackertbrev till oss, vari han pastar, att grunden till
hans kariar ar att soka i ungdomsaren i Hellas. Stiligt sagt och nog sant - det kanske
vi kanner pa oss litet vare

Och sa till slut
EN GOD QGH FRISFULL JUL QGH ETT SJUSARDSLES AR 1957


