lUrekt f ran .._slaf en konaner redaktoren efter att fSrgiives sokt
anskaffa en stycken ay rygg , da den ganxla alltmer bSrjar skramla. och gistna i fogania, - Fran fogarna kanske det inte ar langt
till Fo^sten, den. gasile "kotknackaren". $twinstone overgiaaste
Nr. T~^^^4_jiaJ I J^5T^^_ han enligt mitt fSrmeaande alia klapare i branschen, Ty aldrig
horde nan talas om daliga ryggar, da Nisse formade dessa raedels dea Lingska gymnastiken.
Varfc'r Nisse koiamit att namnas i detta sapnanhang ar ett vykort fran det soliga Spanien,
son? han och frugan gjort belt nyligea.
Apropa resor gjorde en trupp pa 12 man en visit i Boras i samband saed SM for att uppvisa
prov pa hellensk bowling. Och den uppvisningen blev en stor viktoria, ty nar hallen borjade
stadas efter de 1600 deltagama, visade det sig att Go'sta Eriksson blivit feinma individuellt.
Tvamanna-laget - Gosta Eriksson och FoIke Nilsson - silvermedaljb'rer och fyratnaafia-laget
Gosta, Folke, Ville Sporre och Lennart Hanimar bronsditon. Utan vidare kommentarer var detta
kanske tavlingarnas basta prestationer atrainstone ur stockholins^synpunkt. Grattis ar det
minsta man kan kosta pa sig.
_Det_r^r__gig ocksa inom friidrotten om det ocksa inte syas sa mycket i tidningsspalterna. Ett
gang rests till Mariefred Bondage n den 12 och satte rekord i en stafett i Mariefred och ett
ungdomslag segrade i en anttan stafett harora dagen. Vidare ar det en. kille, Boris Jonsson
ar naranet och det kanske komraer att synas i flera saromanhang i ar, springer villigt och
glatt i de grSna fargerna och den basta prestationea ar val den han gjorde i SM pa korta
banan, da han blev trea. Han ar sergeant och detta minner om de tiden, vi hade en del fina
railitarer (sarsld.lt fran Ing.I), Darmed inget ont sagt om dagens fina ndlitarer i GH. Och
sa dartill manga goia poliser - nutnera ar det viil bara Ante Jutner, som represeRterar'karen
hos oss - och alia hjalptc till att forn aamnet framat. Bet kanske var annat skrot i grabbarna forr. Min smygande reporter viskar att t.ex. ^^^ja^rt^argriar - starkt ankare i bowling pa sin tid cyklade' till GSteborg for att hyva. spjut-. Nar- detta var gjort ffied bra resultat
axlfide han mop,., jag raenar cykeln och akto he':i,
Detta ree-i cykling pawinner mig ora en annan epj sod. Det var val 1918, da Ragge Rosvall,
Gur.nar Fraaz^n, Sven Lindhagen och skrivaren skulls titta p& tavlingar i Norrkoping. Kassorna hos'resp. fartaksre var skrala men sa vor det v3,l ocksa sa, ;-tt; a'ventyret lag'i blodet.
Naval, Svenne kom sent omsider till mStesplatsen. vid Liljeholmsbron pa en hoj betydligt
aldre art han sja.lv och vidare hade den val aldrig luktat pa en droppe olja, Sa Svenne maste
lagga av i Sodertelje. Vi andra fortsatte och kom i god formation till iippnasestadsa. Fick
bl, a. se fera hellener oeh en f,d. i finalen pa 100 meter. 3a iagen var raddad och hemfarden ktrade an trade. 3 per tag efter diverse skraBilingar,
Vi har^hafjt den tidigare omtalade "pangaftonen" i Medborgftiiiuset infer halv salong. Bet var
ska da, da progranimet var det basta vi kunde astadkoranB, <Hugo_Gj6rk var i hSgform och det
minsta man kan saga om Ben£t_^riks_son och hans boys (NK: s~manskBr*7 var att de gjorde success
pyramidale konstaterad bl. a. av Eric Schorling. ^12.i§0fi^olliiig fraiafordc sitt varldsniastareprograis fint och chosefritt och Roffe Jons son hade inget besvar used att fa publiken
med sig i allsangen,
Arsgiotet liar ocksa awerkats i Stockholms-Tidningens lunchrum. Ba styrelsen pa fb'rhand meddelat att den tanlct stanna Icvar ett ar till var det inte Racket annat att snacka om an den
s. k. stodfonden, som alia narvarande slot upp omkriag, Vi aterkonr,ier. Film och ;r.-t somt
visning av off'iniuen under Hugo Bjorks ciceronskap bildade den fina garne:ringen._"Sotorn^_Blomkvist skuikte 5 andelar i SarantfSfeairigeg och desjmtom en stor sedol till ungdo^sfonden, som ockr.a gynrndes av Martin Hfimrin jamte maugt) andra, sov:: betr.lade litc-t extra for kaket,
Vi ka.n ocksa rc.pportora att flera siint in 25 kr till storlfoudci.,. TFb'dels-edggsbnrn brnksr vi uppvakts mer officiellt, ri,",.r !i"lv-i."*':v.l^r".n.(>or; Conner-is (detta darfor
att vi inte vill sa att saga brand.skt?,tta medlensnarna i or,cu-rn.) ?ie:t vi vet, att det ar manga
(senaste exemplst ar gmn.ar__Malmqvist) sora vill vara med i hylLdiigar aven vid andra tilljhillen. Sa viT bruk^r t-- hrnd om de insanda slantama och kopa en liten present. Soirt alltid uppskattas. I\ u har vi inte mindre an tre GHtare, som fyller ar denna manad. Ben 21 fyller £lle
j^lker g^nr-inl god bowl.ire- (och soro nyligen skiinkt Svenne Bergstrom, som her det -nycket daligt
stallt T«ed sin syn, en flu,-? re reseskrivmaskin) 60 ar. T)en 24 foljer ^cjc^^D rani ins 'arhellcnsk
• skidak-re oeh orient err re * och bastuba.dare av r?.'.ng - ned sins 70 ar, son! hr,.a bar saed verlclig
heder. Och den 27 ringer det for Krik ¥elia.der, god friidrottare, ori-eater-.re och'- skadis.
Medfollando blnrkett kan ocksa nnv:iudas for arsuv^iftun, sow vi sahnar fran en del hall anuu*.
Skicka in femnnr. per gwffaende^ Hei.

