det trsttiosjatte arbetsaret i GH:s
historia - har just bbrjats och vad detta bar i
sitt skote vet vi - som val ar - inte mycket om.
Man kan dock kosta pa sig att hysa den fbrhoppningen att den gamla idealiteten, som tycks vara
pa avskrivning, skall blomma upp inom vara leder. Till sant hor - enligt mitt
formenande - stbrre deltagande i vara "traffar" och andra sammankomster under
aret. Daremot kan vi inte klaga pa givmildhetens som tar sig uttryck pa allehanda satt som t.ex.
Gunnar Garlsson kom med ett paket gamla priser till simtavlingarna i "Medis"
och bverrackte dem med varm hand till Arne Jutner for utdelning bland juniorerna. Arne och vi andra tackar. Sa var det pa uppvaktningen for
Hasse Santesson med anledning av hans 50-arsdag. Han plockade fram en hel bunt
Bobergsetsningar av Gamla Stockholm att utdelas som priser enligt gottfinnande.
Vidare fick vi hela hans gamla prissamling (den ar avsevard efter manga ars
harvande pa kolstybben - 10.9 och 22.0). ivtt hjartligt tack.
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\g Werner antecknar sig ocksa for ett stiligt pris,

Pile Ostergren skankte medley-laget„ som sankte svenska rekordet ca 5 sekunder
vid simtiivlingar i december9 4 fina prisers ett till varje man. GH var med pa
ett litet horn med en kniv och en gaffel i prina rostfritt stal jamte nagra smasaker till juniorernas som plaskade med valdig fart 25 - 50 och 75 meter. Det
var val ett 100-tal smagrabbar i farten, En tillfallighetsbesokare lade sarskilt
marke till den lystrings som Arnes visselpipa astadkom. Nar Hellas har nasta
inomliusgala (i samband med polomatcher) hoppas vi flera GHsare kommer tillstades
bl.a. for att titta pa Rickard Ceder8 9 ar8 en liten stilsimmare med 42 sekunder
som basta tid pa 50 meter och de stora grabbarnas Lars Eriksson (1.08.1 rygg),
Lennart Frbstad (1.14.3 brbst)9 Bosse Larsson (1.05.8 fjaril) och Goran Larsson
(59.2 fritt), fina arvtagare till Svenne Bergstrom, Knutte Stromberg9 Georg Werner,
Orvar Trolles Eskil Lundahl Perre m.fl. Brylunda Pa.ronja.gare inte att fbrglbmma.
Succl.
7-milasparet - Hellas stora jubileumstavling pa skidor - gar av stapeln den 16
februari med start vid Lida och mal vid Hellasgarden. Det ar en stor apparat,
som fordrar litet extrahjalp fran GH:are i form av biltransporter. Man forutsatter namligen9 att det kommer att finnas en eller annan deltagare, som inte
orkar med kraf tprovet eller som blir opassliger*»» Det galler da att transportera
denne som fort som mbjligt till Hellasgarden, dar han har sin utrustning. Har
du bil, vore det synnerligen taeknamligt, om du ville stalla denna och dig sja.lv
till fbrfogande denna sondag. Narmare detaljer senare, men du kan redan nu kontakta mig (Lindell 62 80 91).
'iSallskapets Arsmbte ager rum tisdagen den 25 februari kl. 19.30 a Svenska Industritjanstemannafbrbundets utmarkta Iokaler8 Nybrogatan 18. Efter de vanliga
motesforhandlingarna blir det gemensam supe (Ragge Roswall har sitt finger med
har) och underhallning av olika slag - men mest snacks, som det skall vara, nar vi
inte traffas oftarec Anmalan torde goras senast Ibrdagen den 22 - detta for
•imatens skull. Fluidum tillhandahalles. Allman samling var det och propagera for
' den saken. Anmalan till Lindell,, tel. se ovane
Att grabbarna i Hellas-ledningen star ut med sitt manga ganger otacksamma jobb
(det ar nog inte manga som vill byta med dem) beror pa - atminstone delvis - att
vi i GH ger dem ett handtag da och da. Manga GH:are har insett detta, och det
patagliga beviset ar manga gavor i olika former och anslutning till Supporterklubben. Men det ar ocksa manga man aldrig hor nagonting fran,
25 kronor per ar (50 ore I vcckan) ar val inte ett belopps som forstor ekonomien,
men dar det hamnar go'r det stor nytta - en sak8 som klart belyses av Arne Mar tangs
artikel i julnumret. Tank over det har en gang till och kom ihag det lilla crdstavet om backar och aar.
Handbollslaget har haft det litet motigt och forlorat med uddamal da och da. >ren
sa blomtnar det upp riktigt, c,ch i Boltonblixten slog man vardama och i DM fick
AIK pa moppe.
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