
jjagsjcyjttg ar .-a fia sport 0 Att den ocksa starker kon-
ditionen - speeiellt arraama - kora ordentligt till synes
vid danoasticationen i saraband med krafttraffen. Det
knakad® ordentligt i lederna vid bagspanningen csh

Nummer J5 Arg. 4 3ep_tojl95? apostlahastffirna fiek traning, enar pilarna hade den
egenhetea att alltid susa forbi tavlan» Men trevligt
var d"«t och de, som inte var med far val trosta sig

med bagskyttesektionen, som vi tanker startas om f.ntresse finns (pa en del hander
lutar det ar den saken). Markerna ute vid Hellasgardea ar ju synnerligen larapliga,
och tidigar-e har det hallits stora tavlingea darc Ring mig (Lindell 62 80 91) sa far
far snacka om sakaa.

n har kommit tillbaka i bowlingea, sedan Marieberg lagt ned
sin sektion och darraed ar det val iate raycket kvar av denna stolta klubb, som kanske
gjort det misstaget att iate satsa pa ungdsTOHo Sa har skall det lata ocksa 195-7
(Aftonbladet den 10 September);

Hgllas_har_ uagdoins^sprdnt-sr_s av klass» Bengt Goran Femstrom vann B-ungdomens 80 meter
pa 9.4 och Kurt Andersson tag ham C-ungdomens pa fina 10 blankt. Kula for C vanns av
Re If Anders son pa fiaa i4oS7 och en hellasgrabb tog langd i C med 5<,380

Ollg__0st8r,gr®n ber oss taska i "gammal valkand stil" alia uppvaktande pa hans SO-ars-
dag0 Till de uppvaktande far man val i det har samraanhanget rakna det"band" av gamla
simmare som konserterade (las forde ett forfarligt ©yasea), dels pa garden (hyres-
gasterna kastade ned pengar), dels uppe i vaningen«

Br.-̂ r̂ SatajraF;_B1.3mkvist har celebrerat sin 70-arsdag blca. genom att skaaka en verk-
iigt stilig sil'rdrpekal (vard nagra hundralappar miasfo) Densamma har overlamnats
till moderklubblenc vars sty^ande bugade sig extra djupt.

tit

"' •"• *' "* "• "*"" F 60 ar dea 7 oktober. Det later som en saga, men det ar verkligen
| santo 7SLilla" Birre med skolmossfcn (1915) och det ettriga fighterhiimoret bade pa
{) rannarbanan sch ŝ aitst som kapare pa Hellas-=skutan har skaff&t sig en sa lang cch val-
I! kand meritforteckning att vi inte behover orda da ram. For dagen ar det bara att kon-
\\, att ban med oforminskat intresse foljer allA ooh alia inom Hellas (han har
H ju litet att pyssla med ntu for tiden). Vi bifogar en blankett, som torde anvandts
|| pa vanligt satt.

' Vl̂ ebusjakt per Ml. Som du kanske lagt marke till, forsoker vi da oeh da komma »ed
t nytt for att fa GHsare tillsammans (s0k0 kontakt). Nu ar det sa val stallt -

eller ilia - (stryk det som inte passar) att nastan alia GHsare har bil. Vidare tror
val ocksa alia, att ds kanner stan mycket ̂ SAC Det ar dign senare sal<eEs som skall
bli fSreiaal for ett litet prcv. Det blir salunda en crienteringstavling (genom att
losa rsbusar, som hanvisar till olika platser, dar man skall konstatera ett och annat)
iimiM stadens hank och stb'r. Geerĝ __"̂ TJapj)lin)__ CajJ.1.3 ar overbas (assistant Ake Berg-
qvist), som kallar till start torsdagen den 17 ektober pa Klaratorget (bakom Ceatralen)
kl. 18.3C., KlC'skan 21 blir det £risutdelniHg med kaffe eller te och sntorgasar ute pa
Hellasgarden. Kanske vi kan hittapa nagot extra ocksa0

Aama,lningsavgi_ft,ga_ar kg-.^ 5, (GHskassen ar tyvarr lansad) som gar till priser och div0
omkostnader for i-jrdningstallandet av deltagarekcrt etc. Sen kommer det alira viktigaste:

maste vara Geirg (telefon 60 26 -.53) tillhanda senast eave.i'ka i forvag.
Ty sa lang tid tar det- att arrangeira tavlingen, sam - utan skryt = tcrde bli den trev-
ligasts kvall^n, du haft pa lange. Dens som inte har bil, kan ju "kila in sig"8 ty
"fulla" besattningar ar bast. Det ar inte allom givet att vara alivetare. Bertil
Nordenfelt far tillstand att ak|j cykel.

jNjrekrrjteFiHg ska vi satta igang med. Det duger inte, att vi blir en gang, som bara
kan t-Hgga grot, och redaktoren skams att sassm nastan pensionsmassig sitta cch halla
i tatarna, som bcrde skotas av yngre fortnagcr« Och sa en annan sak - de gamla "gubbama"
tycks ha svart att rulla ned fran sofflocket de fa ganger, vi bjuder pa nagcto Vi
hoppas pa snar battring.

^


